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FIRST LEGO League

אסטרטגיה בסיסית וחוקים
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הנושאים עליהם נדון היום

שלבי עבודה בתכנון אסטרטגיה

משימותניתוח 

רובוטתכנון 

לרובוטתכנון זרועות 

איחוד משימות

שיטות עבודה

בעיותפתרון 

חוקים
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לוח זמנים כללי

-הרכבת שטיח המשחק

בהקדם

(קבוצות חדשות)משימות ראשונות 2ביצוע 

דצמבראמצע , סוף נובמבר

כל קבוצה מבצעת משימות לפי יכולתה

הורדת מחוון השיפוט ואיסוף חומרים לחדר שיפוט

לאורך כל התהליך

-הכנה להרצות בזירה

להתחיל שבועיים לפני התחרות

לבחור את מפעילי הרובוט

להתחיל שבועיים לפני התחרות-סימולציות לחדר שיפוט
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!מסמכים? מאיפה מתחילים

חוקים  -מסמך האתגר

ומשימות
מסמך סידור המגרש

עדכונים

!לקרוא את כל המסמכים! הכי חשוב
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במקביל למסמכים

הרכבת דגמי המשימה

באתרבדף מפת המשאבים -לבניית המשימותהנחיות 

המשחקסידור שטיח 
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?מה זה אסטרטגיה

.פעולה כוללת ומפורטתתוכנית 

.מובניתתכנית פעולה , הגדרת מטרות ואופן ביצוען

או במילים אחרות

הפעולות שנרצה לבצע בהתאם לתנאי הלוח בצורה הטובה  תכנון 

.מהתהליךויהנוביותר כך שהילדים ילמדו כמה שיותר 
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שלבי עבודה-אסטרטגיה

?מי הקבוצה שלי

?מה היכולות של הקבוצה

בניה•

תכנות•

מנגנונים עם מנוע•

מנגנונים ללא מנוע•

כמות חלקים•

מטרות

ניתוח משימה בודדת

?איזו משימה קודם

שילוב של משימות

חלוקה ליציאות

שימוש חוזר
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ניתוח משימה בודדת

:נתחו כל משימה בנפרד

?איך מנגנון המשימה עובד

?האם למשימה יש בונוס? מה הניקוד ומה התנאים לניקוד

?האם המשימה תלויה במשימה אחרת

?האם היא מסכנת משימה אחרת

?מהם דרכי הגישה למשימה

? האם יש עוגנים בקרבתה

?מאילו כיוונים אפשר לגשת אליה

(דינמיים, סטטיים)? האם ישנם מכשולים

?מה רמת הקושי של המשימה, על סמך כל אלה
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ניתוח משימות בודדות



flltech@firstisrael.org.il

מתחילים לבנות פתרונות

לרובוטקשרללאלמשימותלפתרוןרעיונותמציאת 

בפני הקבוצהרעיונותהצגת

הקבוצהחברישלמשותףדיון-מועדףרעיוןלבחירתמוחותסיעור

רעיון המועדףהיתיבנ

:ניסויים

ידניניסוי

מהבסיסנסיעהללא, רובוטעםניסוי

לרובוטהתאמה
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הרובוטבניית

:מאפייניםרשימתבניית

ללוחהתאמה

!(מ"ס30.5-מגבלת ה)גובה 

םחיישני

מנועים

ארגונומיה

זרועותחיבור

בקרנגישות ל

(?)מעטפת

?ישרנוסעהרובוטהאם: ניסוי
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עוגנים
?מה זה עוגנים

?למה צריכים עוגנים

:דוגמאות

:בלי חיישנים

החלקה לאורך הקיר  

התיישרות על הקיר

:עם חיישנים

מעקב אחרי קו

נסיעה עד קו

התיישרות על הקו

קל לשימוש–חיישן מגע 

יש הרבה קווים  –צבע /חיישן אור

שחורים השנה

יכול להיות מאוד –יירו'גחיישן 

קשה לשימוש, יעיל

מודד מרחק–אולטראסוניחיישן 
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משימותאיחוד

?פתרוןאותועםשונותמשימותלבצעאפשרהאם

?קרובותהמשימותהאם

?מפריעותהןהאם

?בדרךלעשותאפשרמה

ביצוע משימות ושיגוריםסדר

צמצום החלפות
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המשימותתכנות

תיעוד, תיעוד,תיעוד

גרסאותאחרמעקב

(my block)שימוש חוזר בקוד 

עוגנים

צומת מרכזי 
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שיטות עבודה

:גיבוי

חיצוניכונן

ענן

חדשהעתקמפגשכל

ופרויקטספריה

Name_YYYY_MM_DD: שם 

!!!זהבהעתקמיוחדמה
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!הרובוט לא עובד

?עקוםנוסעהרובוטלמה: וצמיגגלגל

אורחישנייכיול

ירו'ג

?האם הרובוט שוגר כמו שצריך

היטבמחובריםהחלקיםהאם

קושחהגרסת

בעיה/ סימפטום 

ושובשובלנסות

לעזוריכולעינייםזוגעוד

 !התוכניתזותמידלא

סוללה

וקליקסדר: כבליםחיבור
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התנהגות ליד שולחן המשחק

אוכל ומשקאות

מגבונים 

להישען

המשימהעם דגמי " לשחק"

בניה על השולחן

לא זורקים חלקי לגו על שטיח המשחק
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סיכום

הציבו מטרות ריאליות

הניסיון נצבר במהלך השנים

וילמדויהנוהמטרה העיקרית היא שהילדים –זכרו 



flltech@firstisrael.org.il

-משחק הרובוט

חוקים
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מסמך החוקים

חלק ממסמך האתגר

מפת המשאבים-באתר 

החוקים עוזרים לכם להבין את המשימות

צריכים לדעת מהו הבסיס–לגמרי בתוך הבסיס כך שיהיה הזיזו את הצינור הפגום -הסרת צינור-M01: לדוגמא•

יש הרבה פחות חוקים בהשוואה לעבר

כולם חשובים•
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הסבר קצר

....לפני שאנו מתחילים

לכל שקופית יש שני חלקים

לפיו אתם קובעים אם משהו הוא חוקי או לאהחוקהטקסט בשחור הוא •

(ולא מחייב)הטקסט בכחול הוא ההערות שלי והוא בא במטרה להסביר •
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החוקים מחולקים לפי נושאים

((GPעקרונות מנחים 

הגדרות

תוכנה ואנשים, ציוד

המשחק
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(GP)עקרונות מנחים 
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1GP– מקצועיות אדיבה–Gracious Professionalism

שבכל בני  בעוד , בעיותאתם מתמודדים במלוא האנרגיה עם . “מקצוענים אדיבים”אתם 

.  אתם נוהגים בכבוד ובאדיבותהאדם

FIRST-אם הצטרפתם ל LEGO League לנצח בתחרות  ”כשמטרתכם העיקרית היא

!אתם לא במקום הנכון, “רובוטיקה

 רוח התכנית/ מתאר את דרך המשחק

 החשוב לא רק למשחק הרובוט/ החוק הראשון

המטרה שלנו היא הדרך
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2GP–פרשנות

!אז הוא אינו משנה, אם פרט לא מוזכר•

.  המשמעות המילולית של תיאור משחק הרובוט היא בדיוק ורק כפי שכתוב•

אם לא ניתנה למילה הגדרה הקשורה למשחק יש להבין אותה לפי משמעותה  •

.בשיחה רגילה

חוק זה מאפשר לכם חופש פעולה

צריכה להיות בתוך שהכרישהבשנה שעברה לא נכתב הכרישהבמשימת שינוע : לדוגמא

המיכלאלא רק שהיא צריכה לגעת בתחתית המיכל
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GP3-מחמת הספק                                                               להנות

אם שופט הזירה מרגיש שהחלטה אינה חד משמעית ואף אחד אינו מסוגל להפנות למלל  

אין להשתמש  . “נהנים מחמת הספק”אתם , הפוסק באופן מוחלט לאחד מהצדדים

.במחווה זו של רצון טוב כאסטרטגיה

 אז אתם מקבלים את הנקודות–אם לשופט הזירה קשה להחליט

אז אתם תקבלו את הנקודות בכל מקרה, זה לא אומר שאם הבנתם את המשימה לא נכון
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4GP–                                                                                      שונות

הספקים והמתנדבים שלנו עושים כל מאמץ כדי להבטיח שכל המגרשים יהיו מדויקים  

קבוצות מובילות מתכננות  . אבל עליכם לצפות תמיד לפגמים קטנים ושונות, וזהים

גלים בשטיח  /שינוי בתאורה וקפלים, דוגמאות כוללות שבבים בדפנות התוחמות. בהתאם

.  המשחק

השולחנות יהיו שונים מאלו שיש בבתי הספר:

 (אלומיניום/ עץ )על משטחים שונים הרובוט יתנהג אחרת

תאורה שונה בין השולחנות
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GP5– סדר עדיפויות של המידע

,  כאשר קוראים אותן יחדאותכםאו שהן מבלבלות , אם יש מחלוקת בין שתי עובדות רשמיות

(:  הוא הקובע ביותר#1)הנה סדר הסמכות שלהן 

.  הנוכחיים“ משחק הרובוט”עדכוני= #1

.  “סידור המגרש”ומסמך “משימות“המסמך = #2

.  ”חוקים“המסמך = #3

שופט הזירה הראשי במקום , במצב לא ברור-במקוםשופט הזירה הראשי החלטת = #4

.GP3רשאי לקבל החלטה בתום לב לאחר דיון תוך התייחסות לחוק 

. מתייחס אליהם# #3, #2, 1-לתמונות וקטעי וידאו אין סמכות אלא אם כן המלל ב•

.ל ולתגובות בפורום אין סמכות“לדוא• 

מעקב רציף אחרי עדכוני משחק הרובוט

מה שחשוב זה מה שקורה במקצה ונראה על השטיח לאחר מכן
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(D)הגדרות 
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D01–                                                                                         מקצה

הוא כאשר שתי קבוצות משחקות זו מול זו על גבי שני מגרשים הממוקמים צפון  “ מקצה“

לצפון  

הרובוט שלכם משוגר מהבסיס פעם אחת או יותר ומנסה לבצע כמה שיותר  •

.משימות

.דקות בהן השעון לא עוצר2.5משך מקצה הינו •

  3-2-1המקצה מתחיל כאשר אתם שומעיםLEGO דקות2.5ומשכו

זה הזמן בו הרובוט עושה משימות שיזכו את הקבוצה בנקודות

יש חוקים שמשתמשים בהגדרות שהם חלק ממסמך החוקים

מוגדר" שיגור"בהמשך נראה כיצד : לדוגמא
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D02–                                                                             משימה

משימות כתובות בצורה של  . היא הזדמנות עבור הרובוט כדי לצבור נקודות“ משימה“

.  דרישות

.בסיום המקצהאותן צריך שופט הזירה לראות תוצאותרוב הדרישות הינן •

.בזמן שהן מתבצעותאותן שופט הזירה צריך לראות שיטותחלק מהדרישות הינן •

הוא עושה משימה–הרובוט זז . הגדרה מאוד חשובה

 מסומן בקו  )שימו לב לכך שבכמעט כל המשימות על שופט הזירה לראות את התוצאות בסוף המקצה

(תחתון

זה אומר שהרובוט יכול להרוס משימות שכבר בוצעו מוקדם יותר

 (מסומן בכוכבית)חלק מהמשימות צריכות להתבצע בשיטה ספציפית

הפנו את תשומת ליבו של שופט הזירה
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D03-                                                                                           ציוד

.למקצה לפעילות הקשורה למשימותאיתכםשאתם מביאים הוא כל מה “ ציוד“

 נמצא בשימוש בהמשך החוקים–הגדרה מאוד פשוטה

י "מאוחר יותר תראו כי כל הציוד חייב להיות מיוצר עLEGO
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D04–                                                                              רובוט

שלכם וכל הציוד אותו חיברתם  ®LEGO® MINDSTORMS-שלכם הוא בקר ה“ רובוט“ה

.אלא ידנית, אליו ביד ושאינו מתוכנן להיפרד ממנו

שמחובר לבקר בצורה כזו שניתן להפרדה רק בצורה  , כולל המתקנים, כל הלגו. עוד הגדרה חשובה

מהווה את הרובוט שלכם, ידנית

על הרובוט הוא לא חלק מהרובוט( לא מחובר)משהו שמונח , זאת אומרת
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D05-                                                                        דגם משימה

כאשר  הנמצא כבר במגרש  LEGO-או מבנה של( רכיב)הוא כל אלמנט “ דגם משימה”

.אתם מגיעים לשם

דגמי המשימה נמצאים בערכת המשימות

נשתמש בהגדרה  הזו בהמשך החוקים
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D06-                                                                            מגרש

,  הוא סביבת משחק הרובוט המורכבת מדגמי משימה על גבי שטיח משחק“ מגרש“ה

לפרטים  . הינו חלק מהמגרש“ הבסיס”. המוקף בדפנות תוחמות ונמצא כולו על גבי שולחן

.מלאים פנו למסמך סידור המגרש שבדף מפת המשאבים באתר

שולחן ושטיח

דגמי משימות

המקום שבו הרובוט מבצע את המשימות
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D07-                                                                                            בסיס

הוא משתרע  . בדרום מערב, הוא השטח ישירות מעל רבע המעגל של המגרש“ הבסיס”

התרשימים להלן מגדירים  (. ולא מעבר לכך)דרום מערבית מקו הקשת ועד לדפנות 

.תחוםכלאבל חלים על , עבור הבסיס“ לגמרי בתוך”

אתם משגרים את הרובוט מהבסיס, שכן, הגדרה חשובה

לא כולל את עובי הדפנות, שימו לב שהבסיס מגיע לדופן הדרומית והמערבית

  מאוחר יותר נראה כי מותר לגעת ברובוט רק כאשר הוא לגמרי בתוך הבסיס וכי לבסיס הגבלת

גובה בזמן שיגור
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D08-                                                                                   שיגור

.“שיגור”בכל פעם שסיימתם לטפל ברובוט ואתם גורמים לו לנוע זה 

 (י לחיצה על הכפתור"אולי ע)אתם מכינים את הרובוט למשימה הבאה ומפעילים אותו

ההפעלה היא השיגור

בסיס לחוקים אחרים-חשוב מאוד
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- D09                                                                              הפרעה

לאחר  ( אינטראקציה)משפיעים על פעולת הרובוט /בפעם הבאה בה אתם מתערבים ב

.“הפרעה”זוהי , שיגורו

 הפרעתם לרובוט–ועכשיו אתם נגעתם בו ( לפי ההגדרה הקודמת של שיגור)שיגרתם את הרובוט  ,

בהמשך נראה מה קורה במצב זה

לדוגמא  :

זוהי –הוא עדיין לגמרי בתוך הבסיס ודחפתם אותו בכדי לתקן את הכיוון , שיגרתם את הרובוט

הפרעה

זוהי הפרעה–הוא לא לגמרי בתוך הבסיס ונגעתם בו , הרובוט חוזר לבסיס

 זוהי הפרעה–הרובוט נמצא על המגרש לגמרי מחוץ לבסיס ואתם נוגעים בו
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D10 -אסטרטגי/באופן מכוון( כל דבר)כאשר דבר -הובלה  ...

או  /ו, נלקח ממקומו•

או  /ו, מועבר למקום חדש•

משוחרר במקום חדש  •

תהליך ההובלה מסתיים כאשר הדבר המובל כבר לא במגע עם מה . “מובל”הוא 

.שהוביל אותו

זוהי הובלה, כאשר רובוט לוקח דגם משימה או ציוד ממקום אחד במגרש למקום אחר
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(R)תוכנה ואנשים , ציוד
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R01-כל הציוד חייב להיות עשוי מחלקי בניה מתוצרת -כל הציודLEGO   במצבם

.המקורי

LEGOניתן לקצר מיתרים וצינורות :יוצא מן הכלל•

(.  לא על המגרש)מותר להשתמש בתזכורות לתוכניות הכתובות על נייר : יוצא מן הכלל•

.  לזיהוי באזורים נסתרים“ מרקר”ניתן להשתמש בטוש : יוצא מן הכלל•

 כל ערכתLEGO ורק חלקיLEGO

 אם אתם משתמשים בחוט הוא חייב להיות חוט שלLEGO ,של גומיהLEGO
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R02–בכל אחד מהמקצים מותר לכם להשתמש אך ורק בבקר בודד אחד-בקרים.

(.  צבע: יוצא מן הכלל)הבקר חייב להיות זהה לאחד מהסוגים המוצגים מטה •

.  במהלך אותו מקצה( פיט)כל שאר הבקרים חייבים להישאר באזור ההתארגנות •

באזור   Bluetooth)כולל בלוטות)כל שליטה מרחוק או תחלופת נתונים עם הרובוטים •

.התחרות אינה חוקית

.לרובוט אחד בלבד בכל מקצהאותכםחוק זה מגביל •

 זוכרים את ההגדרה של רובוט–רובוט אחד –נקודה חשובה?

לכל קבוצה חייב להיות רובוט משלה, חשוב לציין, בזמן שאנו מדברים על הרובוט
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R03–בכל אחד מהמקצים מותר לכם להשתמש בעד ארבעה מנועים בודדים-מנועים.

.כל אחד מהמנועים חייב להתאים במדויק לאחד הסוגים המוצגים מטה•

הסכום הכולל לא יכול להיות גדול  , אך שוב, מותר לכלול יותר ממנוע אחד מכל סוג•

.  מארבע

ללא יוצא  , כל שאר המנועים חייבים להישאר באזור ההתארגנות במהלך אותו מקצה•

.מן הכלל

או הנמצאים במתחם הזירה, זה כולל מנועים שאתם משתמשים בהם עבור משקל

לבקר ה-NXT מנועים על הרובוט4אך מותר לכם לשים עד , מנועים3יש מקום לחבר עד
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R04-השתמשו בכמה חיישנים חיצוניים שאתם רוצים-חיישנים חיצוניים.

.כל אחד מהחיישנים חייב להתאים במדויק לאחד הסוגים המוצגים מטה•

.מותר לכלול יותר מאחד מכל סוג•

  אתם מחליטים האם להשתמש

בחיישנים ובאילו

אין הגבלה על מספר החיישנים הללו  ,

בכל 4אך כמובן אפשר לחבר רק עד 

זמן נתון
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R05-אלקטרוניים  /אסור לדברים חשמליים-אלקטרוניים אחרים/דברים חשמליים

.  אחרים להימצא באזור התחרות לפעילות הקשורה במשימות

.  לפי הצורך LEGOמותר להשתמש בחוטי חשמל וכבלי המרה של : יוצא מן הכלל•

מקורות מתח מותרים הינם סוללה נטענת אחת של הבקר או שש  : יוצא מן הכלל•

.AAסוללות 
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- R06חשמליים של -השתמשו בכמה חלקים לא-חשמליים-חלקים לאLEGO

.מכל ערכה, שאתם רוצים

.דריכת קפיץ המיוצרים במפעל אסורים לשימוש“ מנועי”:יוצא מן הכלל•

.משוכפלים אסורים בשימוש/דגמי משימה נוספים: יוצא מן הכלל•

השתמשו בכמה , כפי שצוין מוקדם יותרLEGOאפילו )מאיזה סוג ערכה שיש לכם , שאתם רוצים

(מהבית

שימו לב לשני יוצאי הדופן
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R07–                                                                                 תוכנה

LEGO MINDSTORMS RCX, NXT, EV3מותר לתכנת את הרובוט רק באמצעות התוכנות 

תוספות וגרסאות חדשות  , תיקונים. כל תוכנה אחרת אסורה(. כל הגרסאות)RoboLabאו 

אבל ערכות  , מותרים( National Instruments-וLEGO)של התוכנות המותרות מהיצרנים 

.אסורות לשימוש, LabVIEWכולל ערכת הכלים (tool kits)כלים 

(כולל העדכונים)זה אומר שאתם יכולים להשתמש רק בתוכנה שהגיעה עם הערכה , בעיקרון

MyBlocks (ומומלץ)שאתם בונים מותר לשימוש
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R08-מפעילי הרובוט

מותר להימצא ליד מגרש התחרות  , “מפעילי הרובוט”המכונים , רק לשני חברי קבוצה•

.בו זמנית

הדורשים תיקון  , אמיתייםמותר לאחרים להתערב במקרי חירום : יוצא מן הכלל

.  ולאחר מכן לחזור אחורה, במהלך המקצה

עם  , י מארגני התחרות“היכן שנקבע ע, שאר חברי הקבוצה חייבים לעמוד מאחור•

האפשרות שמפעילי רובוט חדשים יוכלו להתחלף עם מפעילי הרובוט הנוכחיים בכל 

.עת אם ירצו בכך

שני ילדים מפעילים את הרובוט

אותם שני הילדים עושים את כל המשימות-אפשרות אחת

כל זוג ילדים עושה רצף של משימות-המפעילים מתחלפים-אפשרות שניה
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משחק
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R09-יש לכם לפחות דקה אחת  , לאחר ההגעה למגרש בזמן-לפני תחילת המקצה

...  במהלך זמן ייחודי זה בלבד מותר לכם גם. להתארגנות

או  /ו, לבקש משופט הזירה לוודא שדגם משימה או סידור כלשהו הינם תקינים•

.  צבע בכל מקום שתרצו/לכייל את חיישניי האור•

 דקות לפני הזמן10תוודאו שאתם יודעים מהו לוח הזמנים שלכם כדי שתגיעו לתור לפחות

כך יהיה לכם לפחות דקה להכין את הרובוט שלכם

יירו'גכולל , במשך הזמן הזה אתם יכולים לכייל חיישנים

אך אתם לא יכולים לנסות משימות, אתם יכולים לכייל היכן שאתם רק רוצים

 תוכנת הכיול חייבת להיות על הבקר–אתם לא יכולים להשתמש במחשב לצורך כיול
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R10-תפקוד בזמן מקצה/תפעול

.אסור לכם להתעסק עם כל חלק מהמגרש שאינו לגמרי בתוך הבסיס•

.מותר לכם להפריע לרובוט בכל זמן: יוצא מן הכלל

,  בכל מקום, מותר לכם להרים ציוד שהתנתק באופן לא מכוון מהרובוט: יוצא מן הכלל

.בכל זמן

.אפילו לא באופן חלקי, אסור לכם לגרום לדבר כלשהו לזוז או להתפרש מעבר לקו הבסיס•

.את הרובוטלשגרמותר לכם , כמובן:יוצא מן הכלל

.בכל זמן, דברים מחוץ למגרשלאחסן/לטפל/מותר לכם להזיז: יוצא מן הכלל

החזירו אותו חזרה באופן  , אם דבר מה חוצה בטעות את קו הבסיס: יוצא מן הכלל

.אין בעיה-רגוע

או מניח לגמרי מחוץ לבסיס נשאר כך אלא !( לטוב או לרע)כל דבר שהרובוט משפיע עליו •

.“לנסות שנית”דבר אינו מסודר מחדש כך שתוכלו . אם כן הרובוט משנה זאת
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R10-חלק ראשון-תפקוד בזמן מקצה/תפעול

.אסור לכם להתעסק עם כל חלק מהמגרש שאינו לגמרי בתוך הבסיס•

.מותר לכם להפריע לרובוט בכל זמן: יוצא מן הכלל

בכל , מותר לכם להרים ציוד שהתנתק באופן לא מכוון מהרובוט: יוצא מן הכלל

.בכל זמן, מקום

פרט למצב בו אתם רוצים  , אתם יכולים לגעת ברובוט ולהכין אותו למשימה הבאה רק בתוך הבסיס

(ועל כך תקבלו עונשין)להחזיר את הרובוט לבסיס ידנית 
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R10-חלק שני-תפקוד בזמן מקצה/תפעול

אפילו לא באופן , אסור לכם לגרום לדבר כלשהו לזוז או להתפרש מעבר לקו הבסיס•

.חלקי

.את הרובוטלשגרמותר לכם , כמובן:יוצא מן הכלל

.בכל זמן, דברים מחוץ למגרשלאחסן/לטפל/מותר לכם להזיז: יוצא מן הכלל

החזירו אותו חזרה באופן , אם דבר מה חוצה בטעות את קו הבסיס: יוצא מן הכלל

.אין בעיה-רגוע

או מניח לגמרי מחוץ לבסיס נשאר כך !( לטוב או לרע)כל דבר שהרובוט משפיע עליו •

.“לנסות שנית”דבר אינו מסודר מחדש כך שתוכלו . אלא אם כן הרובוט משנה זאת

  אחסון

נשאר כך, לטוב או לרע, כל דבר שהרובוט עושה מחוץ לבסיס
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R11-טיפול בדגמי משימה

.גם לא באופן זמני, אסור לכם לפרק דגמי משימה•

החיבור צריך להיות חופשי  , (כולל הרובוט)אם אתם משלבים דגם משימה עם משהו •

תוכלו להרים את דגם המשימה ודבר לא יתרומם  , מספיק כך שבמידה ותתבקשו

.איתו

אלא אם זה רופף מספיק שהם לא , או עם כל ציוד אחר, אסור לשלב דגמי משימות אחד עם השני

יתחברו אחד לשני
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R12-אחסון

אך הוא צריך  , לאחסן מחוץ למגרש כל דבר הנמצא לגמרי בתוך הבסיס/ניתן להזיז•

.להישאר בטווח ראיה של שופט הזירה על שולחן

.כל דבר באחסון מחוץ למגרש נחשב כנמצא לגמרי בתוך הבסיס•

 יחד עם חוקR10 ,זה אומר שאתם לא יכולים לאחסן דגמי משימה או ציוד על המגרש מחוץ לבסיס ,

אבל אתם כן יכולים לאחסן אותם על השולחן הקטן שיש ליד המגרש

כל דגם משימה שאתם מעבירים לאחסון עדיין נחשב ואתם תקבלו עליו ניקוד
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R13-תקין נראה כך( או שיגור מחדש)שיגור -שיגור:

מצב היכון•

o  הרובוט שלכם וכל מה שנמצא בבסיס שהוא עומד להזיז או להשתמש בו מסודרים

('אינץ12)מ "ס30.5-ואינו גבוה יותר מ” לגמרי בבסיס”הכל, ידנית כפי שתרצו

oשופט הזירה יכול לראות שדבר על המגרש לא נע או מטופל

!צא•

oהושיטו יד אחת וגעו בכפתור או סמנו לחיישן להריץ תוכנה.

לכן הזמן המדויק לשיגור הוא תחילת  , מדוייקכאן נדרש תזמון -שיגור ראשון במקצה 

!בייייייייפאו “ !צא, הכן, היכון”לדוגמה , הצליל בספירה לאחור/המילה האחרונה

זה חשוב היות וזה מתאר כיצד מקצה מתחיל

 ולאחר מכן מסמנים לשופט הזירה שאתם מוכנים, לשיגורהכלאתם מכינים את

מגבלת גובה לרובוט בזמן שיגור-שינוי משנה שעברה-חשוב מאוד!

 3-2-1שופט הזירה מסמן למנחה שסופרLEGO

 כאשר המנחה אומר את המילהLEGO ,לא לפני. אתם משגרים את הרובוט!
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R14-ואז להרים *, אתם חייבים לעצור אותו מיד, לרובוטמפריעיםאם אתם -הפרעה

זה מה שקורה לרובוט ולכל  (. אם אתם מתכננים כזה)*אותו בשלווה לשם שיגור מחדש 

:בהתאם למיקום של כל אחד מהם באותו רגע, דבר שהוא מוביל

רובוט•

oשיגור מחדש: לגמרי בבסיס

oעונשין+ שיגור מחדש : לא לגמרי בבסיס

דבר מובל•

oנשאר אצלכם: לגמרי בבסיס

oתנו אותו לשופט הזירה: לא לגמרי בבסיס.

.  המשימותמתואר עם “ עונשין“ה

מתאר מה קורה כאשר אתם נוגעים ברובוט אחרי השיגור

אתם חייבים לקחת את הרובוט חזרה  , דבר ראשון

(אם תכננתם שיגור נוסף)לבסיס ולשגר אותו מחדש 

אתם מקבלים , אם הרובוט כבר יצא מגבול הבסיס

עונשין

  כל ציוד או דגם משימה שהרובוט שלכם מוביל ולא היה

י  "נלקח ע, לגמרי בתוך הבסיס כאשר נגעתם ברובוט

ואתם לא יכולים לקבל עליו ניקוד או  , שופט הזירה

להשתמש בו שוב

אך יש , הפרעה לרובוט מחוץ לבסיס היא בסדר/נגיעה

על כך נדבר כאשר נדבר על המשימות, על כך עונשין
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עדכוני משחק הרובוט

(מתוקן)הקלה -1עדכון 

הדבר נשאר  , אם הנכם מפריעים לרובוט בזמן שהוא מוביל דבר שהגיע מהבסיס בזמן השיגור האחרון

.ברשותכם
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R15-מבלי שהתערבתם  אם רובוט מאבד מגע עם משהו שהוא הוביל -איבוד מגע

זה , ברגע שהוא במצב מנוחה. חובה להניח לאותו דבר להגיע למצב מנוחה, בפעולתו

...בהתאם למקום המנוחה שלו , מה שקורה לדבר המובל

דבר מובל•

oנשאר אצלכם: לגמרי בבסיס

oתנו אותו לשופט הזירה: חלקו בבסיס

oהשאירו אותו כמו שהוא: לגמרי מחוץ לבסיס

זה מתייחס למה קורה כאשר הרובוט מאבד שליטה על חפץ שהוביל

 הוא שלכם–אין בעיה –אם הוא עדיין לגמרי בתוך הבסיס

אליו ואתם לא יכולים לקבל עליו ניקודהדבר שופט הזירה לוקח את , אם הוא היה חלקית בבסיס

 הוא נשאר במקומו ועלול להפריע למשימות עתידיות–אם הוא היה לגמרי מחוץ לבסיס
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R16–התערבות

אסור לכם להשפיע באופן שלילי על הקבוצה השנייה אלא בהתאם למתואר  •

.במשימה

חוקית  -בגלל פעולה לא, משימות שהקבוצה השנייה ניסתה לבצע אבל לא הצליחה•

.  יחשבו לה, שביצעתם אתם או הרובוט שלכם

אם אתם מפריעים להם לקבל  –על השולחן הצמודהשניהוהקבוצה , אתם משחקים על השולחן שלכם

הם יקבלו אותו בכל זאת, ניקוד

 היא במשימת הזרימה השניהההתערבות היחידה המותרת לכם במגרש של הקבוצה(M02)
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R17-נזק למגרש

משימות שבבירור הופכות , או שובר דגם משימה‘ אם הרובוט מפריד מדבקות סקוץ•

אפשריות או קלות יותר בעקבות נזק זה או בעקבות הפעולה שגרמה לנזק לא יקבלו 

.נקודות

אתם לא מקבלים את הניקוד, וזה מקל על ביצוע המשימה, אם הרובוט פוגע או מפרק דגם משימה
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- R18חובה להשאיר את הכול בדיוק כמו שהוא, בסוף המקצה-סיום מקצה...

שינויים  )עצרו אותו בהקדם האפשרי והשאירו אותו במקומו , אם הרובוט שלכם זז•

(.לאחר הסיום לא יחשבו

.אל תגעו יותר בדבר עד ששופט הזירה מאשר לסדר את שולחן המשחק, לאחר מכן•

נשאר כפי שהוא על המגרש עד ששופט הזירה מסיים לעבור על הניקוד אתכםהכל, דקות2.5-בסוף ה
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R19–ניקוד

.משימה אחר משימה, איתכםשופט הזירה ידון ויבחן את המגרש ביחד -ניקודגליון•

, הניקודגליוןאתם חותמים על , הכלאם אתם מסכימים עם שופט הזירה לגבי •

.והניקוד הופך סופי

שופט הזירה הראשי יקבע את ההחלטה  , אם אתם לא מסכימים לגבי דבר מה•

.הסופית

רק הניקוד הטוב ביותר ממקצי התחרות הרגילים נחשב עבור זכיה  -השפעה •

.הן רק בשביל הכיף, במידה ומתקיימות, “אוף-פליי”תחרויות . עליית שלב/בפרסים

במקרה של שוויון ההכרעה תיפול בהתחשב בניקוד השני הגבוה ביותר  -שוויון •

.  מארגני התחרות יחליטו מה לעשות, אם עדיין יש שוויון. ולאחר מכן השלישי

שופט הזירה  / נסו לשכנע את שופט הזירה , אם אתם לא, חתמו על דף הניקוד, אם אתם מסכימים

שיקבע את ההחלטה הסופית, הראשי

החתימה היא על המשימות שנעשו ולא על ניקוד
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2017-שינויים ל

"כל דבר"בהתאמה למושג " דבר"הוחלפה במילה " חפץ"המילה −

הורחבה למצבים שלא כוללים באופן ישיר את הרובוט" הובלה"ההגדרה של −

גובה ציוד מקסימלי בזמן שיגור הוגבל−
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הדרכות

:שיחות ועידה

מוקלט באתר-ניהול עונה

מוקלט באתר-חקרפרויקט 

ההדרכה הזו-אסטרטגיה בסיסית וחוקים

29.11-לתחרותרישום והכנה 

בכפר סבא ומודיעין-אחרונותמשימות שתי הדרכות 

בבאר שבע-EV3תכנות 

והדרכותארועיםכל הפרטים בלוח 
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?ולסיום שאלות
flltech@firstisrael.org.il-למוזמנים לשלוח שאלות 

FIRSTאו בדף הפייסבוק שלנו  LEGO League Israel

הקלטת שיחת הועידה תפורסם בדף מפת המשאבים שבאתר

mailto:ל-flltech@firstisrael.org.il

