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 השבוע של 25 בנובמבר 2019
 

 עדכוני פרוייקט החדשנות - 0
 עדכוני משחק הרובוט - 2

 
 עדכון משחק הרובוט

 (התווסף שרטוט לעדכון R22. התוספת לא משנה כלום)
 

 RG26 - תמיכה יעילה ואפקטיבית לגבי משחק הרובוט
 צוות התמיכה למשחק הרובוט עונה על כל שאלה המתייחסת לסידור המגרש, משימות, חוקים

.flltech@firstisrael.org.il ומסמך העדכונים עצמו, הנשלחת לכתובת 
 אם זה מפתיע אתכם, קראו שוב את המשימות האחרות כדי לראות היכן עוד המילה "עצמאי" חשובה.

 
M12 מתקני עזר למשימה - RG25 

 וודאו שכל צורה של ציוד לא נמצאת יותר במגע עם אף אחד מהמגדלים של משימה M12 בסוף
 המקצה.

 -- במשימה 12 נאמר שמגדלים חייבים להיות עצמאיים כדי שהגובה שלהם יזכה בניקוד.
 -- חוק 33 מגדיר "עצמאי - שאינו נוגע בציוד כלשהו".

 -- חוק 2 מבהיר שמתקנים לייצוב מגדלים של משימה M12 הם ציוד.
 

 
 השבוע של 18 בנובמבר 2019

 
 עדכוני פרוייקט החדשנות - 0

 עדכוני משחק הרובוט - 2
 

 עדכון משחק הרובוט
 

 RG24 - אזהרה לגבי ציוד האדריכלות החדשנית
 היו בטוחים שהמבנה של משימה 11 אינו נוגע באף אחד מהמגדלים של משימה 12 בסוף המקצה.

 -- במשימה 12 נאמר שמגדלים חייבים להיות עצמאיים כדי שהגובה שלהם יזכה בניקוד.
 -- חוק 33 מגדיר "עצמאי - שאינו נוגע בציוד כלשהו".

 -- חוק 2, ועדכון RG18 מבהירים שהמבנה של משימה 11 הוא ציוד.
 

 RG23 - פתקים ורשימות

 

mailto:flltech@firstisrael.org.il


 מותר להביא רשימות כתובות למקצה, על דף ניר אחד, כתזכורת להצבה של הרובוט ופרטים לגבי
 ההרצה של הרובוט. הדף לא יהיה גדול יותר מ-A4 ("דף מדפסת" רגיל). אסור שיהיה לדף שימוש

 אחר, והוא לא יחשב כציוד.
 

 
 השבוע של 11 בנובמבר 2019

 
 גובהעדכוני פרוייקט החדשנות - 0

 עדכוני משחק הרובוט - 1
 

 עדכון משחק הרובוט
 

 RG22 - בטיחות ב-"בית"
 היו בטוחים שאתם מכירים היטב את חוק 27. הפרעה לרובוט שנמצא אפילו חלקית באזור השיגור

 יכולה לגרום לאובדן אסימון דיוק. כדי למנוע איבוד של אסימון, הפריעו לרובוט רק כשהוא לגמרי
 ב-"בית".

 (קבוצות מנוסות אינן מנוסות עם החוקים של השנה. אזור השיגור שונה מה-"בסיס" בשנים קודמות)

 
 

 בכל אזכור של "בית" הכוונה לכאן
 ורק לכאן, במיוחד חוק 27

 "ִחזרו לכאן"

 בכל אזכור של "אזור השיגור, הכוונה לכאן
 ורק לכאן, במיוחד חוק 21

 "צאו מכאן"
 

  

 



 השבוע של 21 באוקטובר 2019
 

 עדכוני פרוייקט החדשנות - 0
 עדכוני משחק הרובוט - 1

 
 עדכון משחק הרובוט

 
 RG21 - שימוש מותר ב-"מדיד"

 קריאה קפדנית של החוקים מגלה את שתי העובדות הבאות לגבי שימוש במסגרות ("מדידים")
 ליישור הרובוט לקראת השיגור:

 -- אסור לכם לגעת בשום מדיד בזמן שיגור הרובוט.
 -- ל-רובוט אסור לגעת במדיד ברגע השיגור, אלא אם המדיד הוא לחלוטין בתוך אזור השיגור.

 
 משמעות הדבר היא שיש שתי דרכים חוקיות לשימוש במדיד:

 -- עבור כל מדיד >> ישרו את הרובוט כנגד המדיד, הסיטו את המדיד לחלוטין לתוך ה-בית, ואז שגרו
 את הרובוט.

 (אם אתם רוצים להשתמש במדיד רק כדי לכוון את הרובוט, זו השיטה המומלצת)
 -- עבור מדיד שנכנס לחלוטין ונשאר בתוך אזור השיגור >> ישרו את הרובוט כנגד המדיד, עזבו את

 המדיד, ואז שגרו את הרובוט, כשהמדיד נשאר ְּכמֹות ֶׁשהּוא, ללא מגע שלכם , עד להפרעה
 הבאה.

 (אם אתם רוצים להשתמש במדיד כדי לכוון ולהנחות את הרובוט, זו השיטה הנדרשת)
 

 
 

 השבוע של 7 באוקטובר 2019
 

 עדכוני פרוייקט החדשנות - 0
 עדכוני משחק הרובוט - 7

 
 עדכון משחק הרובוט

 
 RG20 - דגם הגשר המלא

 דגם משימת הגשר המלא/הנכון שלכם כולל שני חצאי חלק עליון עם דגלים, אבל רק שיפוע אחד,
 כמודגם בתמונה. זה כל מה שנדרש לכם לאימונים, היות ולרובוט אין כל סיבה לנסוע מעבר לדגלים.

 שיפוע נוסף יחובר לצד הרחוק אך ורק ביום תחרות, עבור הקבוצה השניה.

 
 

 



 RG19 - עזיבת הדגל
 אין חריגה לחוק 35 במשימה 1, כך שהמצב המנקד עבור הגשר ועבור הדגל צריך לֵהראות לשופט

 הזירה בסוף המקצה.
 

 RG18 - סיווג (סוג) המבנה של משימה 11
 המבנה המוזכר במשימה 11 הוא ציוד. הוא עלול להראות כמו דגם משימה, ובמספר מקומות מחוץ
 לטקסט של חוקי משחק הרובוט אפילו נרמז שהוא כזה, אבל לפי חוקים 2 ו-5, ולפי עדכון זה, הוא

 ציוד.
 

 RG17 - באופן חלקי בתוך / לחלוטין בתוך
 עבור משימות 12 ו-13 יש להתבונן בכל המגדל, לא רק על קומה 1, כדי להחליט אם זה "בתוך".

 מגדל הוא:
 -- בתוך (חלקית בתוך) עיגול אם חלק כלשהו של המגדל נמצא במרחב שמעל פנים העיגול או הקפו.

 -- לגמרי בתוך אם כל חלקי המגדל נמצאים במרחב שמעל פנים העיגול או הקפו

 חלקית בתוך
 10 נקודות מודגמות

 חלקית בתוך
 10 נקודות מודגמות

 חלקית בתוך
 10 נקודות מודגמות

 חלקית בתוך
 10 נקודות מודגמות

 

 חלקית
 בתוך

 (להנות
 מחמת
 הספק)

 10 נקודות
 מודגמות

 לחלוטין
 בתוך

 20 נקודות
 מודגמות

 (כולל
 התאמה

 לצבע
 העיגול)

 לחלוטין בתוך
 (להנות מחמת

 הספק)
 20 נקודות

 מודגמות
 (כולל התאמה
 לצבע העיגול)

 
 .RG16 - גישור, דוגמאות

 שימו לב איך גישור לעיגול יכול להשפיע על הניקוד עבור גובה (משימה 12)

 



 שני מגדלים
 10 נקודות מודגמות

 (ללא גישור)

 מגדל אחד
 25 נקודות מודגמות

 (מגושר)

 שני מגדלים
 5 נקודות מודגמות

 (ללא גישור)

 מגדל אחד
 20 נקודות מודגמות

 (מגושר)

 
 RG15 - גישור מגדלים

 מגדלים שרק הדפנות הצדדיות שלהם נוגעות זו בזו הם נפרדים. אבל אם אחת היחידות מונחת מעל
 מספר מגדלים ונוגעת בהם בצורה אופקית, הם נחשבים "מגושרים" וכולם נספרים כמגדל אחד. שימו

 לב כיצד גישור לחלוטין בתוך עיגול יכול להשפיע על ניקוד הגובה (משימה 12)

 שני מגדלים
 10 נקודות מודגמות

 מגדל אחד
 10 נקודות מודגמות

 שני מגדלים
 15 נקודות מודגמות

 (ללא גישור)

 מגדל אחד
 10 נקודות מודגמות

 (מגושר)

 
 RG14 - יחידות בניה, כללי

 -- יחידת בניה (ראו משימות 5 ו-12) היא דגם משימה שלם, לא החדרים הבודדים (תמונה ימנית)
 -- אין דרישה שהחלונות יפנו לצדדים, או שהבסיס האפור יפנה כלפי השטיח (תמונה אמצעית)

 -- מגדלים בנויים מיחידות בניה הנוגעות משטח-למשטח, למשל רצפה לתקרה (תמונה שמאלית)

 
 זאת יחידה אחת, לא 4.

 10 נקודות מודגמות

 
 זה מנוקד כמגדל

 5 נקודות מודגמות

 
 היחידה שלמעלה לא נחשבת

 5 נקודות מודגמות

 
 (עדכון RG11 הוסר, היות ושופטי זירה לא מצאו אותו שימושי. ההסרה לא משנה כלום)

 
 

 השבוע של 16 בספטמבר 2019
 

 עדכוני פרוייקט החדשנות - 0

 



 עדכוני משחק הרובוט - 1
 

 עדכון משחק הרובוט
 RG13 - בית, אכסון אסטרטגי ואחסון מכוון

 כפועל יוצא של חוק 22, וההבהרות להלן, חפצים הנמצאים לחלוטין בתוך ה-"בית" מותרים לאחסון,
 טיפול והזזה בכל דרך שתרצו (לגמרי בתוך ה-"בית"), בכל זמן לאחר הביקורת.

 אם הרובוט במגע עם משהו שנמצא במנוחה ב-"בית", מגע זה לא יחשב כמגע איתכם, ולכן-
 לא מהווה הפרעה.  במילים אחרות, לאחר כל שיגור, ולפני ההפרעה הבאה, הרובוט רשאי
 להכנס ולצאת מה-"בית", ולגעת בחפצים, גם אם אתם סידרתם אותם בצורה אסטרטגית.

 אם הרובוט בדרכו ל-"בית", ואתם חושבים שכניסתו ל-"בית" תחסם על ידי משהו ב-"בית",-
 אתם רשאים להזיז את החפץ מהדרך, כל עוד הוא היה ונשאר לגמרי בתוך ה-"בית" במהלך

 כל הזמן.
 זכרו, אזור השיגור אינו חלק מה-"בית". אינכם רשאים לגעת בשום חפץ באזור השיגור, בין שיגור

.RG09 אחד ובין ההפרעה הבאה, למעט לצורך הסרת חלק "נטוש" לפי ההרשאה 
 

 השבוע של 26 באוגוסט 2019
 

 עדכוני פרוייקט החדשנות - 0
 עדכוני משחק הרובוט - 3

 
 עדכון משחק הרובוט

 RG12 - מחסומים על הגשר אסורים
 השיטה היחידה בה רובוט א' יכול לחסום רובוט ב' מפני השגת נקודות דגל, היא להיות זריז יותר או

 חזק יותר בהשגת נקודות דגל. התנגשויות של רובוטים הותרו במפורש במלל של משימה 1 ובהתאם
 למשפט הראשון בחוק 30, אבל כל פעולה תחרותית אחרת כפופה למשפט השני בחוק 30.

 
 (עדכון RG11 הוסר, היות ושופטי זירה לא מצאו אותו שימושי. ההסרה לא משנה כלום)

 
 .RG10 - קופסאות ומגשים

 -- מותר לכם להביא את הציוד לזירה בכל קופסא או מגש
 -- כשאתם מגיעים לזירה, הניחו את כל הציוד באחד מאזורי הביקורת, ואחסנו את הקופסא/מגש

 במקום שיורה לכם שופט הזירה.
  -- לאחר הביקורת, כל הציוד שלכם מאוחסן ב-"בית", לפי חוק 19.

 
 

 השבוע של 12 באוגוסט 2019
 

 עדכוני פרוייקט החדשנות - 0
 עדכוני משחק הרובוט - 6

 
 עדכוני משחק הרובוט

 RG09 - חפץ נטוש ב-אזור השיגור

 



 * מותר לקחת ידנית לתוך ה-"בית" חפצים נטושים הנמצאים באופן חלקי או מלא באזור השיגור, לפי
 רצונכם. אם פעולה זו מביאה בבירור או באופן ישיר למצב מנקד, ניקוד זה אינו נחשב.

 *זוהי חריגה לחוקים 22 ו-29, והיא לא תקפה במידה והחפץ חורג מעבר לאזור הקשת הלבנה עם
 הלוגואים.

 
 RG08 - שימוש ביד לביקורת

 מותר לכם להשתמש בידיכם על מנת לייצב או להחזיק ציוד בתוך הנפח של אזור הביקורת.
 

 RG07 - שיגור שגוי
 אם אתם מפריעים לרובוט מיד לאחר השיגור כשהוא טרם הגיע לקו המקיף את אזור השיגור,

 תצטרכו לשגרו מחדש, אבל לא תפסידו אסימון דיוק. זו החרגה לחוק 27.
 

 RG06 - עצירה אסטרטגית/מדוייקת
 אם מצב מנקד חדש נוצר כתוצאה מתזמון אסטרטגי של הפרעה (העיניים שלכם עשו את העבודה

 של טיימר או חיישן), ושופט הזירה מבחין בכך בבירור, המשימות שזוכות מכך לא ינוקדו.
 

 RG05 - הבהרה לחוק 28
 להלן שלוש אפשרויות והתוצאה שלהן:

 1 - אם המטען הגיע עם הרובוט בשיגור האחרון: אתם מקבלים את המטען בחזרה.
 2 - אם המטען היה לגמרי בתוך אזור ה-"בית" כשקרתה ההפרעה לרובוט: אתם מקבלים את המטען

 בחזרה.
  3 - אחרת: שופט הזירה לוקח את המטען

 
  

 



 השבוע של 28 ביולי 2019
 

 עדכוני פרוייקט החדשנות - 2
 עדכוני משחק הרובוט - 4

 
 עדכוני פרוייקט החדשנות

 
 IP02 - משימה 11 וחלקי הלגו הלבנים (ברובם)

 בערכת משימות CITY SHAPER, תמצאו חלקי LEGO בשקיות המסומנות "10" לצורך בניית דגם,
 המתוכנן על ידי הקבוצה, למשימה 11. הדגם יכול להיות בכל עיצוב כל עוד הוא עונה לדרישות
 של משימה 11. דגם זה אמור לייצג את פרוייקט החדשנות של הקבוצה שלכם בדרך כלשהי, אבל
 לא תדרשו להסביר את עיצוב הדגם או לדון בפרוייקט במהלך המקצים של משחק הרובוט. (אתם

 עשויים לרצות לשתף את המידע הזה עם אחרים - וזה בסדר - אבל זה לא נדרש). ראו את משימות
 משחק הרובוט, החוקים והעדכונים למידע נוסף על משימה 11.

 
 IP02 - הקהילה שלכם

 הגדרת פרוייקט החדשנות מכוונת קבוצות ל-:
 לזהות בעיה הקשורה למבנה או מרחב ציבורי בקהילה שלכם●
 לתכנן פתרון●
 לשתף את הפתרון עם אחרים ואז לשפר או לדייק אותו.●

 עבור פרוייקט החדשנות של השנה, הקבוצה שלכם יכולה להגדיר את "הקהילה שלכם" בדרך שהכי
 מתאימה לכם. הקבוצה יכולה להסתכל על בעיה בעיר שלכם, במדינה שלכם, או אפילו בחלק אחר

 של העולם..
 
 
 

 עדכוני משחק הרובוט
 

 RG04 - גודל הדגם של משימה 11
 מידה כלשהי של הדגם שתכינו למשימה 11 צריכה להיות לפחות באורך של חלק לגו עם 4 בליטות.:

 
 RG03 - הכנת דגם המעלית

 המצב התחילי הנכון לדגם המעלית הוא כשהקרונית הכחולה למעלה, כמו בתמונה:

 

 



 RG02 - צורת הרחפן וההצבה שלו
 בהמשך לעדכון RG02 המקורי, הדרך הנכונה לבנות את הרחפן מוצגת כאן, וגם הוראות הבניה

 (באינטרנט) עודכנו בהתאם.
 ההצבה הנכונה של הרחפן על שטיח המשימה היא על הסימון הריבועי, כשהלולאה מקבילה מעל

 לקוי הסימון (פתח הלולאה פונה לאזור השיגור)

:. 
 

 RG01 - הצבת שטיח המשימה
 כשעורכים זירה על שולחן משימה רשמי, החליקו את שטיח המשימה בזהירות עד שהוא נצמד

 לדפנות הדרומית והמזרחית. כשגודל שולחן המשימה ומיקום שטיח המשימות נכונים, גודל ה-"בית"
 יהיה בערך 1142ממ על 342 ממ (45 על ½13 אינטש).

 
 כדי לחזק את השטיח במקומו, ניתן להשתמש ברצועה צרה של סרט הדבקה שחור על השפה

 המערבית שלו, על פי הצורך. לסרט ההדבקה, בצד המודבק לשטיח, מותר לכסות רק את הגבול
 השחור של השטיח.

 
 
 
 
 

 


