
 
 

 

 

 האתגר עדכוני

במסמך זה נמצאים עדכונים מקומיים ועדכונים בינלאומיים לגבי משחק הרובוט ופרויקט החקר, יש לעבור על כל  -ימו לבש

 העדכונים.

 

 ם מקומייםעדכוני

 

 שימו לב לדף הניקוד החדש שפורסם במפת המשאבים.
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 חשיבות המלל בתאור המשימות -7ון עדכ

למרות הדגש על חלקי המשפט המסומנים ע"י כוכבית או קו תחתון אין להתעלם מהכיתוב הנוסף בתאור המשימה, הוא מהווה מלל 

 תומך ומחייב גם כן.

 

 מסנן -MO5משימה  -6עדכון 

 כוכבית הוספה בתחילת תאור המשימה. -שינוי מלל

 " .יפול הנעילה שתפס עד צפונה המסנן את הסיטו* " -המלל החדש
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 דגם מערכת השאיבה -5עדכון 

הדבקת הסקוצים על דגם מערכת השאיבה, הצד  דוגמתשימו לב ל

 השני מוצמד לדופן.

הדופן של השולחן אליו אתם מתאמנים הינו מעל  במידה וגובה

 אצלכם. דס"מ( ישנה אפשרות כי הדגם לא יעבו 9לטווח המותר )

 .בנושא 5שימו לב גם לעדכון רובוט מס' 

 

 הגדרת אזורי מטרה -4עדכון 

לגבי אזורי המטרה של  סידור המגרששימו לב לכתוב במסמך 

 Slingshot-( וM11(, הנחת צינור )M03משאבה )משימת הרחבת 

(M17). 

 

 M 14M /03 משימה -3עדכון 

 הבהרה לגבי מיקום הדגם בסיום המקצה.

 לניסוח לגבי החלק של הדגם שצריך לגעת באופן חלקי או לגמרי בתוך אזור המטרה.שימו לב 

 

 M07   /M13משימה -2עדכון 

 .9שימו לב העדכון מופיע בעדכון משחק הרובוט 

 

 M15משימה  -1עדכון 

 שינוי מלל.

 *ע"י שתגרמו רק לכבאית להפעיל כוח ישיר על מנוף הבית." לאש ליפול"גירמו 

https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_38deb2eb1d3947e79acbe16ca2ede33e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_38deb2eb1d3947e79acbe16ca2ede33e.pdf


 
 

 

 

 עדכוני משחק הרובוט
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 נקודות המגע של באר המים -10עדכון 

השחורות שבתחתית באר המים במגע עם השטיח הבאר תנוקד כאילו כל שטח הבסיס במגע מלא עם  ותכאשר כל ארבעת הדיסקי

השטיח היכן שהבאר נמצאת. כלומר: למרות שנכון שהדסקיות מונעות מהבסיס העגול לגעת בשטיח, הבאר תנוקד כאילו הדיסקיות 

)עדכון זה מתייחס רק למצב בו באר  מו על השטיחוהמגע של באר המים בשטיח הינו של כל שטח הבסיס לפי מיקו  לא נמצאות

 המים עומדת על הבסיס(.
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 עליית המזרקה והפרח -9עדכון 

 "ישאר שם" רק בגלל מים גדולים במקום הנדרש.-בכל שיטה שהיא וש כל אחת ממשימות אלו דורשת שמשהו "יעלה"

 

 הקלה בחזרה לבסיס -8עדכון 

אפילו אם יש חלקים  D07אל בחוק מרובוט שחוזר לבסיס יחשב כ"לגמרי בתוך הבסיס" ברגע שהוא במצב זהה לתמונה השניה מש

 מהרובוט או מדבר אותו הוא מוביל שבולטים מעבר לדופן המערבית או הדרומית. הקלה זו אינה תקפה בזמן השיגור.

 

 כיוון ונזק -ענן גשם -7כון דע

כפי שמוסבר  ,פונה מזרחה ,בו הברקש החלק דמוי הענןאל תתבלבלו מהנוכחות של חלקים צהובים משני צידי דגם הענן.  -כיוון

 .1סעיף  GP5זיכרו את חוק  ,ונראה במסמך לסידור המגרש. אם ראיתם היכן שהוא תמונה המראה אחרת

 עדיין תקף. R17היזהרו שהרובוט שלכם לא ישבור את הברק מדגם הענן. למרות שהחלק הזה הוא עיטור, חוק  -נזק

 

 אחסון מרוחק -6עדכון 

חברי קבוצה הרחוקים מהשולחן יכולים להחזיק ציוד אחרי ששופט הזירה ראה את כולו במקום אחד, אך דגמי משימה צריכים 

 להישאר בטווח הראיה של שופט הזירה.
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  סקוץ' על דגם המשאבה - 5עדכון 

אם אתם מחברים את דגם המשאבה לקיר, אבל חלק מהסקוץ' שלו עדיין חשוף )גבוה יותר מהקיר(, חברו את הסקוץ' מחדש 

ם המדויק של הסקוץ' בדגם הזה אינו קריטי. רק מיקולעין. שלא כמו דגמים אחרים, הבנקודה נמוכה יותר, כך שהוא לא יהיה נראה 

 שימו לב שחלק מזוגות הסקוצ'ים מחוברים נמוך, וחלק מחוברים הכי גבוה שאפשר, מבלי שיהיו נראים לעין.

 

 , תמונה שישית משמאלD07 - 4עדכון 

 התעלמו מהתמונה השישית משמאל וממה שכתוב מתחתיה. D07בחוק 

 

 האופציונאליתחריגת הלולאה  - 3עדכון 

 הלולאה האופציונאלית לפעמים נוטה מחוץ למרחב האווירי של איזור ניקוד הצינור. אין לזה השפעה על הניקוד.



 
 

 

 

 טיפול בצירים של דגם משימת טיפול במים – 2עדכון 

לפי מסמך סידור המגרש )לא הסרטון(, אולי תשימו לב שהציר היוצא מהאסלה לא נמצא  אחרי שמסדרים את המגרש באופן מדוייק

. בתחרות, האסלה תהיה בנויה כפי שרואים במסמך, ולכן זה המיקום זה בסדר גמורבדיוק מעל הסימון שלו על שטיח המשחק... 

 שאתם צריכים להתאמן איתו.

א פועל כשאתם מחזיקים את הידית הצהובה למטה, הבעיה היא חיכוך בדגם אם בניתם את דגם טיפול במים כראוי והוא עדיין ל

טיפול המים. שימו לב שאין אף קורה שמוחזקת חזק בין גלגל שיניים ולבין חיבור צירים חום, או בין שני גלגלי שיניים. הרחיקו מעט 

ינים לגמרי במקום )עשו "קליק"( בחורים כן, שימו לב שכל הפ-את החלקים האלו אחד מהשני, כדי לוודא תנועה חופשית. כמו

 שלהם, בשביל יישור.

 

 הקלה )מתוקן( - 1עדכון 

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

 

 פרויקט החקרעדכוני 
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 מים בכל מקום -6עדכון 

 שיטות הצגה המותרות באירועים רשמיים.

 עדכון זה מיועד לתת לקבוצות ולמנהלי אירועים הנחיות בנוגע לסוגי הצגה של דגמים ואבי טיפוס בהם ניתן להשתמש באירועים.

אנו מבינים שיתכן וקבוצות עובדות על פתרונות לטיהור וסינון מים ומתכננות להשתמש במתקנים אלו כחלק מהצגת פרויקט החקר 

שלהן באירועים. בשל סיכוני בטיחות פוטנציאליים, כמו גם הגבלות במקום הארוע, אנו מבקשים מקבוצות להביא את המתקן או אב 

ובמקום אנו ממליצים לקבוצות להציג סרטון קצר של אב הטיפוס בפעולה בכדי להדגים את  ללא מים או נוזליםהטיפוס שלהן 

 התפקוד ו/או את הפתרון שהם פיתחו בזמן ההצגה של פרויקט החקר שלהם. 
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 עדכון נוסף נותשטפו -5עדכון 

 .4הבהרה לגביי עדכון 

דם אשליטה על נזק מבני שנגרם משיטפונות או איום מיידי לחיי מתייחס באופן ישיר למספר נושאים הקשורים לשטפונות: " 4עדכון 

 .טבעיים" לאחר שיטפונות

הבהרה נוספת להגדרה של "שטפון" יכולה להיות מועילה כאן: "הצפה של מים על אדמה שנמצאת בשימוש או הייתה בשימוש אדם 

היא מצב זמני והאדמה מוצפת עקב עליית מכוסה במים. לשטפונות יש שני מאפיינים בולטים: הצפת האדמה ובדרך כלל אינה 

מפלס המים בנהר, נחל, אגם או אוקיינוס הסמוכים לה. המונח "טבעי" נכלל בעדכון  בכדי להדגיש את המאפיינים היחודיים  

 .אחרות טרופיות, מערכות מזג אוויר ימיות ת שנגרמו מהוריקן, סופותלשטפונות, קשר למקור טבעי של מים. מאפיין זה כולל שטפונו

אינו שולל שטפונות בתור נושא לפרויקט החקר שלכם, אך הוא כן מגביל אותו לבעיות שמשפיעות על מחזור המים האנושי,  4עדכון 

לכלול נושאים כמו  לא"  על קבוצות .שימושכזה יכולה להיות זיהום ע"י שיטפון של מקור מים שבני אדם יעשו בו ש"דוגמא לחיבור 

 בניית סכרים או שיפור טכניקות חיפוש והצלה בזמן שיטפון.

אין דיון על זיהום הנגרם עקב נגר עילי הנגרם מסופות וחקירת בעיות הקשורות למערכות לניקוז סופות ובנוסף חלק  4בעדכון 

-ומילון מונחים "מי נגר", "ביב גשמים" ו 7)ראו עמוד  במסמך האתגרמהבעיות הנגרמות מנגר עילי מקבלות התייחסות מיוחדת 

 ."חלחול / חידור"(
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 תשיטפונו -4עדכון 

 מים. מ תהיפטרולגבי הבהרה 

מחזור בהכוונה  SMHYDRO DYNAMICS הקבוצה שלכם תחקור חייבת להיות חלק ממחזור המים האנושי. בפרויקט הבעיה אותה

היא "הדרך בה אנשים מוצאים, מובילים, משתמשים או נפטרים ממים כדי לענות על צורך או רצון מסוים". מאחר המים האנושי 

ל"מי שופכין", או מים  ת" ממים כאן מתייחסתהיפטרו, "ע"י בני האדם שימושהוההגדרה מסבירה את הדרך שהמים עוברים בעת 

לפינוי מי שיטפונות. לכן שליטה על  תמתייחס לאמים  תהיפטרועסקים. בבבית, בתעשייה ו אדםע"י בני  שכבר נעשה בהם שימוש

לעבודת החקר שלכם. בכדי ששיטפונות  מתאימים יםנושא םאינ נותדם לאחר שיטפואאו טיפול בבני נות משיטפו גרםנזק שנ

דוגמא טבעיים יוכלו להיות נושא לעבודת החקר שלכם חייב להיות להם חיבור ברור למחזור המים האנושי ולשימוש בני אדם במים. 

 .מקור מים שבני אדם יעשו בו שימוש ע"י שיטפון של זיהום כזה יכולה להיותשלחיבור 
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 פני היםת מפלס ייעל -3עדכון 

 .הבהרה לגבי שימוש בני אדם במים

חקר, הקבוצה  נושאכשנושא זה יוכל להתקבל  על מנתגובה פני הים הוא בעיה מדאיגה מאוד לקהילות רבות. עליית פוטנציאל 

גובה פני הים לבעיה במחזור המים האנושי. בבקשה זכרו להתמקד בשימוש בני עליית שלכם צריכה להיות מסוגלת לקשר את 

 אדם במים.ה

 

 שלכם המיקודאת  צמצמו -2עדכון 

 .מחזור המים האנושישלבים בהבהרה לגבי 

צריכה לא  כםהקבוצה של ,(ולפנות מיםשלבים )למצוא, להעביר, להשתמש  4שההגדרה של מחזור המים האנושי כוללת  בעוד

. אתם יכולים להתמקד בשלב אחד או יותר של מחזור המים האנושי בזמן ההשלבים כחלק מפרויקט החקר של 4ל לחקור על כ

 הגדרת הבעיה ועיצוב הפתרון.

 

 םמים מלוחי למול מתוקיםמים  -1עדכון 

 .הבהרה לגביי סוגי המים השונים

. קבוצות יכולות לחקור על השימוש במים בלבד מתוקיםאינו מוגבל ללמידה על מים  HYDRO DYNAMICS הפרויקט בעונת 

. אך הבעיה שהקבוצה תבחר צריכה להיות חלק ממחזור המים האנושי. מחזור המים האנושי ם מלוחים, מים מליחים או מימתוקים

ז לא משנה באיזה נפטרים ממים כדי לענות על צורך או רצון מסויים". אמשתמשים ו מובילים,מוגדר כך "הדרך בה אנשים מוצאים, 

 .אנושיכדי לענות על צורך סוג מים בחרתם, עליכם להדגים בצורה ברורה כיצד המים משמשים 


