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חדשים ב-                                         ?
 המדריך לאתגר מספק משאבים ספציפיים לעונה שיעזרו לכם לעבוד עם הקבוצה שלכם על
 האתגר השנתי. מדריך מפורט ומלא לעונה ומבחר מועיל של דפי עבודה בנושא אסטרטגיה

 ניתן למצוא במודולים של FIRST Steps (באנגלית, מותאם לארה”ב וקנדה).

FIRST® LEGO® League

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMFfzTL2HJtKnUpqQgZztA6WDhq9XUl1rUPJ-UVNrkIO_eGQ/viewform
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ערכי הליבה

 במדינות מסוימות נדרשות הקבוצות להכין פוסטר ערכי ליבה, בעוד שבמדינות אחרות אין דרישה כזאת. בכל מקרה,
 הפוסטר הוא כלי מצוין לעזור לחברי הקבוצה שלכם לחשוב איך הם מטמיעים את ערכי הליבה בפגישות הקבוצה

ובמקומות אחרים.

 עקבו אחר העדכונים השבועיים כדי לדעת אם מצופה מהקבוצה שלכם להביא פוסטר ערכי ליבה למפגש השיפוט של
ערכי הליבה. ג

.FIRST® LEGO® League ערכי הליבה הם הלב של 
 על ידי אימוץ ערכי הליבה, המשתתפים לומדים שתחרות ידידותית ורווח הדדי אינם יעדים נפרדים, ושעזרה הדדית היא

הבסיס של עבודת צוות. עיינו בערכי הליבה עם הקבוצה שלכם ודונו בהם בכל פעם שאתם נזקקים להם.
 
•   אנחנו קבוצה   
 •   אנחנו פועלים בכדי למצוא פתרונות בהנחיית המדריכים והמנטורים   

 •   אנחנו יודעים שלמדריכים ולמנטורים שלנו אין את כל התשובות; אנו לומדים יחד   
 •   אנחנו מכבדים את רוח התחרות הידידותית  
   •   מה שאנחנו מגלים חשוב יותר ממה שאנחנו זוכים בו  
  •   אנחנו חולקים את חוויותינו עם אחרים       
 •   אנחנו מיישמים את המקצועיות האדיבה® ושיתוף הפעולה התחרותי® בכל המעשים שלנו 

 •   אנחנו נהנים!

פוסטר ערכי הליבה

פוסטר ערכי הליבה נועד לעזור לשופטי ערכי הליבה בתחרות ללמוד יותר על הקבוצה שלכם ועל הסיפור הייחודי שלה. ג

בצעו שלבים אלו ביחד עם הקבוצה שלכם כדי ליצור את פוסטר ערכי הליבה:

 דונו עם הקבוצה על האופן שבו הקבוצה אימצה את ערכי הליבה בעונה זו – הן במפגשי הקבוצה והן בחלקים אחרים של
החיים. ערכו רשימה של דוגמאות.

 בקשו מהקבוצה שלכם לתת דוגמאות שמדגישות את תחומי ערכי הליבה הספציפיים שלהלן. אלו הן באופן טיפוסי 
 התחומים שהבדיקה שלהם מהווה אתגר לשופטים במהלך מפגשי השיפוט. הפוסטר יכול לעזור לקבוצה שלכם להציג את

ההצלחה שלה באמצעות תבנית מאורגנת. כ
 תגלית: ספקו דוגמאות מהעונה לדברים שהקבוצה שלכם גילתה ושלא התמקדו בהשגת יתרון בתחרות או בזכייה בפרס.

 ספרו לשופטים איך הקבוצה יצרה איזון בין שלושת החלקים של FIRST LEGO League (ערכי ליבה, פרויקט ומשחק
הרובוט), בייחוד אם אחד החלקים הלהיב אתכם יותר מהאחרים.

FIRST LEGO League שילוב: תנו דוגמאות לאופן בו הקבוצה שלכם יישמה את ערכי הליבה ודברים נוספים שלמדתם ב
 במצבים מחוץ לפעילויות בקבוצה. ספרו לשופטים איך חברי הקבוצה שילבו רעיונות, מיומנויות ויכולות חדשות בחיי היומיום

שלהם.
 שיתופיות: תארו את האופן שבו הקבוצה שלכם האזינה לרעיונות מכל אחד, שקלה אותם ודאגה שכל חבר בקבוצה ירגיש

 חלק חשוב בקבוצה. שתפו עם השופטים איך חברי הקבוצה השיגו יותר באמצעות העבודה יחדיו מאשר היו משיגים לו עבדו
לבד.
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היכן ניתן ללמוד עוד
•   הכנסו לדף מפת המשאבים שבאתר:

   שם תמצאו את ערכי הליבה 

   לימדו למה לצפות בשיפוט ערכי הליבה וקראו טיפים ממאמנים מנוסים במדריך למאמן

    ההערכה של הקבוצה שלכם תיעשה בחדר השיפוט על פי מחוון “ערכי יסוד”. עיינו במידע אודות שיפוט

ערכי הליבה ובמחוון   

תגלית

ערכי ליבה נוספים

(לדוגמה: כבוד או רוח צוות)

מ
ס"

 9
1 

לי
מ

סי
מק

ה 
וב

ג

רוחב מקסימלי 123 ס"מ

שילוב

שיתופיות

שיתוף פעולה תחרותי

שם הקבוצה

 שיתוף פעולה תחרותי: תארו את האופן שבו הקבוצה שלכם מכבדת את רוח התחרות הידידותית. כללו מידע על הדרך שבה
 הקבוצה שלכם סייעה ו/או קיבלה עזרה מקבוצות אחרות. שתפו עם השופטים איך חברי הקבוצה שלכם עוזרים זה לזה ואיך

הם עוזרים לקבוצות אחרות כדי להתכונן לחוויה תחרותית שעלולה להיות גם מלחיצה.
 שונות: השתמשו במרכז הפוסטר כדי להדגיש דברים אחרים שהקבוצה שלכם רוצה לשתף עם השופטים לגבי ערכי הליבה

הנותרים. שקלו אולי לשתף דוגמאות לרוח צוות, כבוד או עבודת צוות.
 על הקבוצה שלכם ליצור את פוסטר ערכי הליבה באמצעות התבנית שלהלן. אסור לגודל הכולל של הפוסטר לחרוג מהמידות

הנתונות, אבל מותר לו להיות קטן יותר, בייחוד למטרות ניוד. מותר לגלגל את הפוסטר או להרכיב אותו במקום.

ד.

ה.
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הפרויקט לעומק

 אפון גר בשיטגונג, עיר נמל גדולה בדרום
 בנגלדש. כבר שנים, שיטגונג סובלת ממשבר
 מים עקב הגידול באוכלוסיה. לפני שנה, אפון
 לקח את אמו לבית החולים לקבל טיפול, אבל

 בית החולים נסגר עקב חוסר במים למטופלים,
 לאחיות ולרופאים. המספר הגדול של בארות
 המים בשיטגונג יצר שימוש רב במים ובארות

 המים מתייבשים. כדי להשתמש במים מהנהר
 קרנפולי הקרוב, שיטגונג יצטרכו מתקן מודרני

 לטיהור מים, שכרגע סיימו לבנות. המתקן החדש,
 שיכול לטפל במעל 100 מיליון ליטרים של מים כל

 יום, לא יפתור את כל בעיות המים של שיטגונג,
 אבל הוא כן אפשר להרבה בתים ועסקים כולל
 בית החולים גישה למקור מים אמין יותר. אמו

 של אפון סוף סוף זכתה לקבל את הטיפול שהיא
 הייתה זקוקה לו. כשאתם שוקלים פתרון חדשני,
 נסו לזכור שחלק מהבעיות דורשות מהמהנדסים

“לחשוב בגדול”!

 סמנתה גרה בוויצ’יטה פולס, טקסס, ארצות
 הברית. אמא שלה עובדת במפעל מקומי המנצל

 למעלה מ-75 מיליון ליטרים של מים בשנה
 בייצור מוצרי אריזה. משפחות רבות בעיר, כולל
 משפחתה של סמנתה, מסתמכות על המשרות

 במפעל. הבעיה היחידה בסידור זה היא שהמפעל
 השתמש במים יקרים, ראויים לשתיה, בכדי

 להפיק את המוצרים שלהם. התהליך העלה את
 מחיר המים לאנשים ולעסקים בוויצ’יטה פולס.
 הפתרון לבעיה זו היה שימוש במים משומשים
 או מסוננים מבתי מגורים או בתי עסק שאינם

 ראויים לשתייה. המים המשומשים החליפו את
 רוב המים היקרים, הראויים לשתיה, בהם היו

 משתמשים בתהליכים במפעל. בזכות הליך זה
 גם תושבי וויצ’יטה פולס וגם המפעל חסכו כסף,
 ודאגו שאמא של סמנתה והרבה תושבים אחרים
 ימשיכו לתמוך במשפחותיהם ולשלם את חשבון

 המים. כאשר הקבוצה שלכם עושה סיעור מוחות
 בחיפוש אחר פתרון חדשני, חשבו כיצד איחוד

כוחות עם אחרים יכול לפתור בעיה!

 גדיס גרה בכפר קטן ליד קמבה, אתיופיה. באר
 המים הקרובה ביותר נמצאת קילומטרים אחדים

 מהכפר, ובתקופות מסויימות בשנה יש מעט
 מאוד מי גשמים שניתן לאגור למטרות שתייה,
 בישול או רחצה. גדיס ואחיה הקטן נהגו לבלות
 שעות בהליכה לבאר המים, מה שלעיתים מנע

 מהם ללכת לבית הספר. בכפר של גדיס הותקנו
 לאחרונה מגדלי מים חדשים שכל אחד מהם יכול

 לאסוף עד 100 ליטרים של מים נקיים ישירות
 מהאוויר!

 כשאנשי קמבה התקינו את המגדלים הפשוטים
 האלו שיכולים להפיק מים מעננים ולחות באוויר,
 הם אפשרו לגדיס ואחיה לבלות יותר זמן בבית

 הספר ופחות זמן בטיול ארוך למקורות מים
 ביישובים אחרים. כשאתם חושבים על פתרון

חדשני, אל תשללו שום דבר רק כי הוא ניראה
 פשוט מידי. לפעמים הפתרון הפשוט ביותר הוא

הטוב ביותר!

 אמלה גרה במוטיביסטד בדרום אפריקה.
 לבית הספר שלה שנמצא כמה קילומטרים

 צפונה מהעיר, לא היה מקור מים אמין, מכיוון
 שהצינורות והמשאבות שהעבירו מים לבית
 הספר נשברו לעיתים קרובות. זה גרם לכך

 שבית הספר היה נסגר מדי פעם או שהתלמידים
 היו צריכים לבזבז זמן ולאגור מים מבארות

 בקרבת בית הספר. כדי לפתור את הבעיה, בית
 הספר התקין מערכת מים הנקראת “משאבת

 משחק”. משאבת המשחק משתמשת בקרוסלה
 כדי לשאוב מים מבאר בבית הספר, כך שבזמן
 ההפסקות, אמלה וחבריה משחקים בקרוסלה

 ובו בזמן ממלאים מאגר מים בבית הספר. המים
 האלו משמשים את בית הספר בעונה. מהנדסים
 למדו רבות בתכנון מערכת “משאבת המשחק”.

 הם למדו שמשאבת המשחק צריכה להיבדק
 ולהישמר במצב טוב בכדי שיוכלו להשתמש בה.

 הם גילו גם שמשאבת המשחק היא לא פתרון
 טוב לכל קהילה, בגלל שהיא דורשת שמספר
 אנשים יפעילו אותה ולילדים לא תמיד יש את

 הזמן לשחק ולשאוב מים. אך במקומות מסוימים,
 כמו במתקני המשחקים בבתי הספר, היא יכולה

 להיות פתרון מעולה לבעיה הנמצאת בחלקים
 רבים בעולם. זכרו תמיד לקחת בחשבון את

 “הגורם האנושי” שיכול לשפר את הגישה לפתרון
הבעיה.

חשבו על כך
 אנשים משתמשים במים כל יום, אבל סביר להניח שחברי הקבוצה שלכם לא חושבים הרבה איך ולמה הם משתמשים במים. בין

 אם באופן ישיר (שתייה או רחצה) או באופן עקיף (ייצור מוצרים בהם הם משתמשים או בהפקת אנרגיה), הם זקוקים למים
בדרכים שונות ומרובות.

 האתגר של הקבוצה שלכם בעונה זו הוא לשפר את הדרך בה אנשים מוצאים, מובילים,
משתמשים או נפטרים ממים.
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 טיפ: הקבוצה שלכם תוכל להשתמש בשיטה המדעית או בתהליך
 התיּכּון ההנדסי כדי להתמודד עם הבעיה שלכם. תוכלו ללמוד על
 תהליך התיכון ההנדסי באתרים כמו זה, או לנהל מחקר משלכם
 כדי ללמוד עוד על האופן שבו גישות אלו לפתרון בעיות עשויות

לסייע לקבוצה שלכם.

באתגר HYDRO DYNAMICSSM, מחזור המים

 האנושי מתאר את האופן שבו אנשים מוצאים, 
 מובילים, משתמשים ונפטרים ממים על מנת למלא

 צורך או רצון מסוימים.

הממציא והמהנדס דין קיימן עבד כל חייו בניסיון לעזור לאחרים. הוא המציא מכשירים רפואיים,
כיסאות גלגלים חכמים וגם הקים את FIRST בכדי לעזור לתלמידים ברחבי העולם ללמוד על 

 קריירה במדע וטכנולוגיה. כשדין גילה על ביליוני האנשים שאין להם גישה למי שתיה בטוחים, הוא
 החליט ליצור מכונה שיכולה להפוך אפילו את המים המלוכלכים ביותר לראויים לשתיה. התוצאה היא

  ה -“slingshot“-מכונה שמחקה את מחזור המים הטבעי על ידי אידוי ועיבוי של מים. לתהליך
 שנקרא “זיקוק על ידי אדים” יש היסטוריה ארוכה של אספקת מים נקיים לצוללות וספינות כמו גם

 אספקת מים נקיים לצרכים רפואיים.  slingshot היא גרסה פשוטה וקטנה יותר של הטכנולוגיה
 הזו שהוכחה כמוצלחת, היא יכולה להפיק מאות גלונים של מים בכל יום- מספיק מי שתייה לבית

 ספר, מרפאה או כפר קטן. ה- slingshot הראתה שלמרות שמהנדסים תמיד מנסים להפוך את     
 העתיד לטוב יותר, הם יכולים להסתכל לעבר בכדי לקבל השראה! אל תשכחו ללמוד על ההמצאות
 שכבר קיימות. לפעמים מהנדסים יכולים לשפר רעיון שקיים כבר עשרות שנים ועדיין לגרום לשינוי

ענק!

 טיפ: משחק הרובוט מספק
 דוגמאות רבות לאופן בו
 אנשים משתמשים במים.
 תוכלו לבקש מחברי הקבוצה
 לבצע סיעור מוחות על בסיס
המשימות.

 בקשו מחברי הקבוצה שלכם לחשוב על כל הדרכים בהן הם משתמשים במים. דרכים
 אלו יכולות לכלול כל דבר, החל בהרוויית צמאונם ועד שחייה בבריכה או באגם. מים

 יכולים להיות חלק מתהליך ייצור המזון שלהם, הפקת אנרגיה, ייצור טלפונים סלולריים
 או מוצרים אחרים. השימוש שלהם במים כולל כנראה גם דברים פשוטים כמו הורדת

המים בשירותים.

 תנו לקבוצה שלכם לבחור חלק ממחזור המים האנושי שמעניין אותם ולזהות בעיה
ספציפית שאותה הם רוצים לפתור.

דונו בשאלות הבאות:
•   מהיכן מגיעים המים בהם אנו משתמשים?

•   האם המים מגיעים מאגם, נהר או מבאר מים?
•   האם צריך לטהר את המים, להוביל אותם או לאחסן אותם במהלך

התהליך? כיצד מתרחשים דברים אלו?
•   לאן מגיעים המים אחרי שמשתמשים בהם?

•   אילו אנשי מקצוע פועלים כדי להגן על משאבי המים שלנו?
•   איך אנשים בחלקים אחרים של העולם מקבלים מים?

•   מה קורה כשלאנשים אין גישה למי שתייה נקיים?
•   איך לדעתכם אפשר לשפר את מחזור המים האנושי?

לא בטוחים היכן להתחיל?

 נסו את התהליך הבא כדי לעזור לקבוצה שלכם
לבחור ולחקור בעיה בנוגע למחזור המים האנושי: ב

 בקשו מהקבוצה שלכם לשרטט או ליצור תרשים
 שיציג את מחזור המים האנושי לשם צורך אחד או

 יותר. צורך זה יכול להיות משהו שחברי הקבוצה
 שלכם זקוקים לו או צורך של מישהו אחר. איך

משתמשים במים כדי למלא צורך זה? ג

זהו  בעיה

http://gifted.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e1b48b6d-e552-4e75-8c56-8068f2cdb0e0&lang=HEB
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 זה יכול להיות זמן מצוין עבור הקבוצה לערוך
 ריאיון עם איש מקצוע. איש המקצוע יכול להיות

 מישהו שעובד באופן ישיר עם מים או חוקר
 בעיות מים לפרנסתו. האם איש מקצוע יוכל לעזור

 לקבוצה שלכם ללמוד על האופן שבו אנשים
 משתמשים במים לרחצה, ייצור מזון, טיפול רפואי

או בידור? ה

 בקשו מהקבוצה שלכם לבחור את הבעיה שהם רוצים לחקור
 ולפתור. תוכלו לבחור בעיה מאחד מהתחומים הבאים )או להוסיף

תחום משלכם(: כ

•   מציאת מים ראויים לשתיה 
•   זיהוי זיהום והסרתו     

•   שימוש במים לייצור מזון
•   מציאת בעיות בצינורות המונחים מתחת לאדמה

•   הובלה או אגירה של מים נקיים
•   סילוק מי שופכין   

 •   שליטה על הזרמת מי שופכין מתעשייה או חקלאות אל תוך
    ערוצי מים טבעיים   

•   שימוש אחראי במים בתעשייה
 לאחר שהקבוצה שלכם בחרה בעיה, הצעד הבא הוא לחפש מידע

 על הפתרונות הקיימים. עודדו את הקבוצה שלכם לחקור על הבעיה
באמצעות משאבים כגון: כ

•   מאמרי חדשות
•   סרטים תיעודיים או סרטי קולנוע

•   ראיונות עם אנשי מקצוע שעובדים בתחום
•   שאלו את הספרן/ית בספרייה המקומית

•   ספרים
•   קטעי וידאו באינטרנט

•   אתרי אינטרנט
 שאלו את הקבוצה שלכם שאלות בסגנון: מדוע הבעיה עדיין

 קיימת? למה הפתרונות הנוכחיים אינם טובים מספיק? מה ניתן
לשפר?ג

 טיפ: סיורים בשטח הם דרך מצוינת ללמוד על
 נושא חדש. שקלו לקבוע סיור או ראיון בעסק
 מקומי, מוסד לימודי או אתר אחר הקשור לנושא
 מים.  יתכן שבמקומות מסוימים יש חוקים
 המגבילים כניסת מבקרים או שאין להם מישהו
 שיוכל להתראיין. אם אתם מקבלים תשובה
 שלילית, שאלו אם יש אפשרות לערוך סיור
 וירטואלי באינטרנט או אם יש אנשים אחרים
שתוכלו ליצור איתם קשר.

תכננו פתרון

 כעת על הקבוצה שלכם לתכנן פתרון לבעיה. כל פתרון הוא התחלה טובה. המטרה הסופית היא לתכנן פתרון חדשני שיעניק ערך
מוסף לחברה על ידי שיפור דבר שכבר קיים, שימוש בדבר קיים באופן חדש או המצאה של דבר חדש לגמרי.

 בקשו מהקבוצה שלכם לחשוב על הבעיה כעל פאזל.
 ערכו סיעור מוחין! לאחר מכן שנו את צורת החשיבה

 והתבוננו בבעיה בדרך שונה לגמרי. השתמשו בדמיון!
 השתטו! אפילו “רעיון שטותי” יכול לספק השראה

 לפתרון המושלם. עודדו את חברי הקבוצה לנסות רעיון
 אחד )או יותר(, אבל היו מוכנים לכך שכל רעיון עשוי

לדרוש שיפורים. ג

בקשו מהקבוצה שלכם לחשוב על:

•   מה אפשר לשפר? מה ניתן לעשות בדרך חדשה?
•   האם תוכלו לדמיין מחדש את הדרך בה אנחנו מטהרים,

מובילים, משתמשים ונפטרים ממים?
•   האם הפתרון שלכם יוכל למצוא איזון בין הצרכים של בני  

האדם, של כדור הארץ ושל הצמיחה הכלכלית?  
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 יכול לעזור לקבוצה לשתף עם מישהו שיכול
 לתת משוב מהעולם האמיתי לגבי הפתרון שלה.
 קבלת משוב ועריכת שיפורים הינם חלק מתהליך
 התכנון שעובר כל ממציא. זה בסדר לשנות רעיון

במידה והקבוצה קיבלה משוב מועיל.

 בכל המדינות הקבוצות נדרשות להכין הצגת
 פרויקט. כל עוד הקבוצה שלכם סוקרת את

 האינפורמציה הבסיסית של הפרויקט, היא רשאית
 לבחור בכל סגנון הצגה שתרצה. פנו למארגני

 התחרות כדי לבדוק אם יש מגבלות גודל או רעש
 בחדרי השיפוט.

 ודאו שהקבוצה שלכם חושבת על הדרך בה היא תוכל להפוך
את הפתרון למציאותי. נסו לשאול את השאלות הבאות: כ

 •   למה שהפתרון שלכם יצליח בעוד שפתרונות
אחרים כשלו?

•   לאיזה מידע תזדקקו כדי להעריך את העלות ?

  •   האם תזדקקו לטכנולוגיה מיוחדת כדי ליישם את הפתרון     
שלכם?

•   מי יוכל להשתמש בפתרון?
 זכרו שהפתרון של הקבוצה שלכם לא צריך להיות חדש לחלוטין.

 ממציאים לעיתים קרובות משפרים רעיון קיים או משתמשים
בדבר קיים באופן חדש. כ

שיתוף עם אחרים

 לאחר שהקבוצה תכננה פתרון, הצעד הבא הוא לשתף
אותו!

 בקשו מהקבוצה שלכם לחשוב למי הפתרון שלכם יכול לעזור.
 איך תוכלו להודיע לאותם אנשים שפתרתם את

הבעיה שלהם?

 •   האם תוכלו להציג את המחקר ואת הפתרון שלכם לאנשים
  שמובילים, מטהרים, אוספים או משתמשים במים?

•   אם תוכלו לשתף את הפרויקט עם איש מקצוע או
מישהו שעזר לכם ללמוד על הבעיה שלכם?

 בזמן שהקבוצה מתכננת את דרך ההצגה, עודדו אותה
 להשתמש בכישרונות של חברי הקבוצה. קבוצות נוטות לרוב
 לבחון דרכי הצגה יצירתיות, אבל חשוב גם להתמקד בבעיה

 ובפתרון של הקבוצה. השיתוף יכול להיות פשוט או
מפורט, רציני או לגרום לאנשים לצחוק במהלך הלמידה.

הצגת הפרוייקט
 לא משנה איזה סגנון הקבוצה שלכם בוחרת, זיכרו

להנות ממה שאתם עושים!

 כל ממציא חייב להציג את הרעיון שלו לאנשים, שיוכלו
 לעזר לו להפוך את הרעיון למציאות. כמו למשל מהנדסים,
 משקיעים או תעשיינים. כמו אצל ממציאים בוגרים, הצגת

 הפרויקט היא ההזדמנות של הקבוצה שלכם לשתף את
הפרויקט המצוין שלהם עם השופטים.

 בהצגת הפרויקט של הקבוצה שלכם תוכלו לכלול
 פוסטרים, שקופיות, דגמים, קטעי מולטימדיה,

 אביזרים, תחפושות ועוד. יש גמול על יצירתיות
 בהצגת הפרויקט, אבל סקירת כל המידע החיוני נמצא

בעדיפות ראשונה.

הקבוצות יהיו זכאיות לפרסי הפרויקט רק אם הן:
•   יזהו בעיה שעונה על הקריטריונים של השנה

•   יסבירו את הפתרון החדשני שלהן
•   יתארו את האופן שבו שיתפו את המידע עם אחרים לפני התחרות

דרישות להצגת הפרויקט:
 •   העבירו את ההצגה בצורה “חיה”. מותר לכם להשתמש בציוד

מדיה (במידה וקיים) רק כדי להעשיר את המצגת החיה.
 •   שתפו את כל חברי הקבוצה. כל חבר קבוצה חייב להשתתף

במפגש השיפוט של הפרויקט.
 •   העמידו והשלימו את ההצגה בחמש דקות או פחות ללא עזרת

מבוגר.

 קבוצות המצטיינות בתחרויות מספרות לשופטים בזמן הצגת  הפרויקט
 על מקורות המידע שלהן, ניתוח הבעיה, סקירת הפתרונות הקיימים,

 מרכיבים ההופכים את הרעיון של הקבוצה לחדשני וכל תכניות או ניתוח
נוספים הקשורים ליישום הפתרון.
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מילון מונחים
 הגדרה (מילים מודגשות מופיעות כערך במקום אחר במאגר

המונחים)
מונח

 סוג של התפלה שבה מסירים מלחים ממי מלח באמצעות ממברנה.
 באוסמוזה הפוכה, מעבירים מי מלח דרך ממברנה עדינה במיוחד שמסננת

מלחים מומסים. המלח המסונן מופרד ונזרק.

אוסמוזה הפוכה

איורור הוא תהליך השבת חמצן למי שופכין כדי להחזירם למצב טבעי יותר. איורור
 איכות מים מתארת את המאפיינים הכימיים, הפיזיקליים והביולוגים של מים,

 לרוב תוך התייחסות למידת ההתאמה של המים למטרה מסוימת. צורות
שונות של טיהור מים דרושות כדי להשיג איכויות מים מסוימות.

איכות מים

 מאגר של מי תהום המורכב ממים שנקוו על שכבות קרקע, חול או סלע
 מתחת לפני האדמה. אקוויפרים מסוגלים לאגור מים בכמויות מספקות

 לשימוש על ידי בני אדם; בארות מים נוצרים באמצעות חפירה או קדיחה אל
תוך אקוויפרים.

אקוויפר

 באר מים הוא חור שנחפר על ידי בני אדם באדמה על מנת להעלות מי תהום
 אל פני השטח. לרוב חופרים או קודחים בארות באמצעות מכונות על מנת
 להגיע לאקוויפרים עמוקים. מים שנאספים מבארות צריכים במידת הצורך

לעבור טיהור בהתאם לאיכות שלהם.

באר מים

 תערובת סמיכה של מוצקים ונוזלים, תוצר לוואי של מפעל לטיהור מי שופכין
 או של מערכת ספיגה. הבוצה היא חומר מוצק שהופרד ממי השופכין. הוא

 עשוי להכיל מזהמים ולרוב מסלקים אותו באמצעות שריפה, פיזור על פני
הקרקע או קבירתו במטמנות.

בוצת שפכים

 ביב גשמים מוביל מי נגר כגון מי משקעים או מי שלגים לנקודת שפך.
 במערכת ביב גשמים נפרדת, מופרדים ביבי הגשמים לחלוטין מביב השפכים

 והם נשפכים לאגמים, נהרות, נחלים או לים. אף על פי כן, ישנן ערים ויישובים
 שמובילים את המים מביב הגשמים למפעל לטיהור שפכים על מנת להגן על
 הסביבה מפני מי נגר מזיקים אשר עלולים להכיל מזהמים כגון שמן מנועים

מכבישים או דשנים מגינות.

ביב גשמים

 תקופה של מחסור במים שעלולה להיווצר בשל גורמים טבעיים או אנושיים.
 דוגמא לגורם טבעי היא שינויים במזג האוויר או באקלים; דוגמא לגורם אנושי

 היא שימוש יתר באקוויפרים או הטיית נהרות לשם השקיה או שליטה
בשיטפונות.

בצורת

 ענף במדע שעוסק במחזור ההידרולוגי בסביבה, כולל אדמה, קרקע
ואטמוספירה.

הידרולוגיה

 הכלרה (חיטוי בכלור) היא סוג של טיהור מים שבו מוסיפים כלור לאספקת מי
השתייה בעיקר לשם השמדת אורגניזמים מזיקים.

הכלרה

 הפלרה היא סוג של טיהור המים, שבו מוסיפים פלואוריד למי שתייה כדי
להפחית את הסיכון לעששת.

הפלרה

 שימוש במים לסיוע בגידול יבול או שדות מרעה, או כדי לתחזק אזורי בילוי
כגון מגרשי גולף או אפילו חצרות.

השקיה

 התפלה היא הסרת מלחים ממי מלח על מנת לקבל מים מתוקים. שיטה זו
 הופכת לדרך פופולרית לאספקת מים מתוקים לאוכלוסיות עם אספקה קבועה

 של מי מלח, אבל היא עלולה להיות יקרה, והשיטות הקיימות כיום דורשות
כמויות גדולות של אנרגיה.

התפלה
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 הגדרה (מילים מודגשות מופיעות כערך במקום אחר במאגר
המונחים)

מונח
 הימצאותם של חומרים בלתי רצויים או מסוכנים בחומר אחר. זיהום מים עשוי
 לכלול חיידקים מזיקים, טפילים, כימיקלים או חומרים אחרים שעלולים להזיק

לבני אדם או לסביבה.

זיהום / מזהמים

 התהליך שבו מים חודרים לאדמה. מקור המים יכול להיות מי משקעים, מי
 נגר, מי השקיה או ממקור אחר. המונח מתאר גם מצב שבו מי נגר נכנסים

 במקרה לביב שופכין, מציפים את מערכת הביוב וגורמים לזיהום של הסביבה
במי שופכין.

חלחול / חידור

כמות המים שאדם, משפחה או קבוצה (כגון עסק) משתמשים בה ביממה. טביעת רגל מימית

 טיהור מים הוא תהליך הפיכתם של מים להולמים למטרה מסוימת כגון מי
 שתייה, מים לשימוש תעשייתי או אפילו טיהור מי שפכים כדי שאפשר יהיה

 להחזירם לאגמים ולנהרות על מנת שיחזרו למחזור ההידרולוגי. סוגים
 מסוימים של טיהור מים נדרשים לפעמים כדי שמי תהום או מים עיליים יהיו

הולמים לשימוש אנושי.

טיהור מים

 חלק ממערכת הובלת מי שתייה עירונית או פרברית הכוללת מגדל שעליו
 מיכל מים מוגבה. הגובה של המיכל יוצר את הלחץ הדרוש כדי להוביל את

המים דרך צנרת המים לבתים ולעסקים.

מגדל מים

 המחזור הטבעי של המים שבו הם מתאדים, מתעבים לעננים ומורידים
 משקעים. מים אף פעם לא נעלמים לגמרי. הם נעים במחזוריות שוב ושוב

במחזור המים בטבע.

 מחזור המים בטבע (מחזור
הידרולוגי)

 באתגר HYDRO DYNAMICS מחזור המים האנושי מתאר את האופן שבו  
 אנשים מוצאים, מובילים, משתמשים ונפטרים ממים על מנת למלא צורך או

רצון מסוים.

מחזור מים אנושי

 מי שופכין ממכונות כביסה, מקלחות, אמבטיות רחצה וכיורים. במקרים
 מסוימים, אם מים אפורים אינם מזוהמים, ניתן לעשות בהם שימוש חוזר

למגוון שימושים כגון מיכל ההדחה של האסלה או השקיית צמחים.

מים אפורים

 מים המכילים ריכוז גבוה של מלחים מומסים. האוקיינוסים על פני כדור הארץ
 מלאים במים מלוחים, אבל בני אדם לא יכולים לשתות מים מלוחים אלא אם

כן מסירים לפני כן את רוב המלחים באמצעות התפלה.

מים מלוחים

 מים שאינם נחשבים מים מתוקים אבל גם לא מים מלוחים, אלא תערובת של
 שניהם. מים מליחים ניתן למצוא לרוב בשפכי נהרות, שם זורמים מים מתוקים

אל הים.

מים מליחים

 מים המכילים כמות נמוכה של חומרים מומסים. כשרוב האנשים אומרים “מים
מתוקים” הם מתכוונים למים שמכילים מעט מלח או אינם מכילים מלח.

מים מתוקים

 מים עיליים כוללים את כל מקורות המים בכדור הארץ שנמצאים מעל לאדמה
כגון נחלים, נהרות, אגמים, מאגרי מים ואוקיינוסים.

מים עיליים

מי שופכין המזוהמים בפסולת והפרשות אנושית, של בעלי חיים או מזון. מים שחורים

 מי נגר הם משקעים שזורמים לתוך הביוב, אגמים או גופי מים אחרים
 כתוצאה מירידת גשם, שלג שנמס או השקיה. בהתאם לנסיבות, מי נגר

 עשויים לשאת חומרים שעלולים לגרום לזיהום של מאגרי מים עיליים ושל מי
תהום.

מי נגר

 מים שהשתמשו בהם בבתים, בתעשייה ובעסקים ושאינם מיועדים לשימוש
חוזר אלא אם כן הם עוברים תהליך של טיהור מים.

מי שפכים / שופכין
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 הגדרה (מילים מודגשות מופיעות כערך במקום אחר במאגר
המונחים)

מונח
מים בטוחים לשתייה, בישול או לשימושים ביתיים אחרים. מי שתייה

 מים שזורמים או מחלחלים אל תוך הקרקע ונקווים על שכבה שאינה חדירה
למים. מי תהום עשויים לספק מים למעיינות או לבארות מים.

מי תהום

 מכסה או לוחית הניתנים להסרה ומאפשרים גישה למערכת תעלות הביוב
 לשם תחזוקה ופיקוח. מכסי ביוב ממוקמים לרוב ברחוב והם עשויים ברזל

יצוק כבד.

מכסה ביוב

 מערכת הובלת מים היא אוסף של מתקנים כגון משאבות מים, מגדלי מים
וצינורות מים שמובילים מים ממקום למקום לטובת שימוש על ידי אנשים.

מערכת הובלת מים

 שיטת טיהור מי שופכין מבתי מגורים, אשר עושה שימוש בבורות ספיגה.
 מערכות ספיגה לוכדות מוצקים במיכל הספיגה או גורמות להם לשקוע

ומאפשרות לנוזלים לזרום לשדה ניקוז כדי שיחלחלו לקרקע.

מערכת ספיגה

 מתקן שמטרתו לשפר את איכות המים. הסוגים הנפוצים ביותר של מפעלי
 טיהור מים הם אלו שהופכים מי תהום ומים עיליים מתאימים לשימוש בבתים
 ובעסקים (ייצור מי שתיה) ואלו שמטהרים מי שופכין כדי שיהיו נקיים מספיק

 להשבה לסביבה. טיהור מי שופכין כולל לרוב שורה של צעדים, לרוב סינון,
איורור ושיקוע.

מפעל לטיהור מים

 משאבת מים היא מכונה שנועדה להובלת מים על ידי יצירת לחץ. משאבות
 מים מסוגים שונים משתמשות במנגנונים שונים כדי להוביל מים וניתן

להפעילן באופן ידני, באמצעות חשמל, רוח או מקורות אנרגיה אחרים.

משאבת מים

 מים שמגיעים מהאטמוספירה של כדור הארץ כתוצאה מגשם, שלג, ברד,
 גשם מעורב בשלג, טל וכפור. ניתן לאסוף משקעים באופן ישיר לשימוש על
 ידי בני אדם באמצעות מרזבים וכו’, אבל משקעים מצטברים גם בתור מים

עיליים או בתור מי תהום.

משקעים

 עכירות היא מדד של כמות החלקיקים המוצקים במים. מים עם עכירות גבוהה
 גורמים לקרני אור להתפזר כשהן עוברות דרכם דבר הגורם למים להיראות

 עכורים או אפילו אטומים במקרים קיצוניים. עכירות המים היא מדד חשוב
לאיכות המים.

עכירות

 חומרים מוצקים, לרוב חול, טין או חימר, שנישאים על ידי מים. למים המכילים
כמות גדולה של סחף יש לרוב מדד עכירות גבוה.

סחף

 סינון הוא תהליך הסרת מזהמים מוצקים מהמים, לרוב באמצעות ממברנות,
מסנני חול ופחם אקטיבי.

סינון

 צינור מים הוא צינור אשר מוליך מים כחלק ממערכת הובלת מים. צינורות
 מים עשויים מחומרים שונים, כולל פלסטיק, נחושת, ברזל, בדיל, בטון ואפילו

חרס חסין אש.

צנרת מים

 שיקוע הוא תהליך שבו משתמשים בכוח המשיכה או בכימיקלים על מנת
 לגרום למזהמים מוצקים גדולים לשקוע כחלק מתהליך טיהור המים, על מנת

להפחית את מדד העכירות של המים.

שיקוע

 תחנות שאיבה הנן מבנים או מתקנים שתוכננו לאסוף מים עיליים לשימוש על
 ידי בני אדם. בעיקרון מים עיליים צריכים לעבור טיהור מים לפני צריכתם על

 ידי בני אדם משום שמים עיליים מכילים לעתים קרובות יותר מזהמים מאשר
מי תהום.

תחנת שאיבת מים עיליים

 תעלות ביוב הן מערכת של צינורות תת-קרקעיים המובילים מי שופכין
 מבתים, מפעלים ועסקים, למפעל לטיהור שפכים. באתר זה מסננים ומטפלים

במים והופכים אותם למי קולחין.

תעלות ביוב
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משאבים
 ®FIRST אינו אחראי לתכנים של אתרים חיצוניים אלו או מאשר אותם.

 הם ניתנים כאן בתור הפניה אופציונאלית בלבד. יש לעיין בכל המשאבים לפני השימוש בהם בקבוצה
ולוודא שהם תואמים את רמת הבשלות של הקבוצה.

סרטונים
 טיפה – מקורות – סרטון המסביר על השימוש במים –

 תהליך שאיבת המים, הובלתם, הטיפול והשימוש במים,
   התפלת מים ועוד

סרטונים קצרים של רשות המים:
 •    התפלת מים

 •    הכינרת
 •    השבת קולחין

water footprint | טביעת רגל מימית
 כמות המים שאדם, משפחה או קבוצה משתמשים בה 

ביממה

 מה מהנדסים סביבתיים עושים? אוניברסיטת מרילנד
(סרטון באנגלית)

 מים בכל מקום – סרטון המכיל מידע על מחזור המים – מכון
דוידסון (סרטון באנגלית עם כתוביות בעברית/ערבית)

 זיהום מים -  סרטון מאתר בריינפופ

 פעמים - מחזור מים אפורים – מהם מים אפורים וכיצד
ניתן לעשות בהם שימוש?

دورة الماء في الطبيعة

סרטון אנימציה – “תעלומת המים” של מכון השפדן

אתרים ומאמרים
 רשות המים - מחקרים בנושא מים

המשרד להגנת הסביבה –  מידע על משאבי המים בישראל
חוקים ותקנות.

 - Slingshot
מערכת זיקוק אדי מים לייצר מי שתייה מכמעט כל מקור מים

 מים לחיים - שימושי המים – הספרייה הווירטואלית של מטח

 מים – ויקיפדיה
دورة الماء

دورة الماء في الطبيعة

ספרים
”מים” – הוצאת מטח

מדע ופעילות
 אתר “סבבה”  - מים על כדור הארץ – מידע, סרטונים

 והפעלות

  מכון דוידסון  - כתבות, מאמרים וניסויים עם מים

 אתר מת”ל – המרכז לתכנון לימודים – מידע מפורט על מים,
 – מושגים, משחקים וחידונים

 
חידון אינטראקטיבי בנושא המים – מטח

 

מכון טיהור שפכים

https://www.youtube.com/watch?v=rSKi5CeRrvk
https://www.youtube.com/watch?v=j7S3xUBxHaU
https://www.youtube.com/watch?v=M6C4lAOtx44
https://www.youtube.com/watch?v=X411BT_YPG4
https://www.youtube.com/watch?v=A8_x579xN_8
https://www.youtube.com/watch?v=MUT8zya53Vg
https://www.youtube.com/watch?v=_3eKtDlGU4w
https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_102/subjects_2858/
https://www.youtube.com/watch?v=N6URWPrOL1Y
https://www.youtube.com/watch?v=EWjBscnPzsE
https://www.youtube.com/watch?v=zLZxIwQ9Gos
http://www.water.gov.il/HEBREW/PROFESSIONALINFOANDDATA/STUDIES/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/WaterStreams/Resources/Pages/PrimaryWaterSources.aspx
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zBVsmkSVwZoJ:www.geektime.co.il/the-slingshot/+&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il&lr=lang_iw
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5874
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94091001#4.6.6.default
http://kids.gov.il/cgi-bin/sababa/sababa_pool/catalog.pl?ParentId=3
https://davidson.weizmann.ac.il/category/%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F-online/%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/category/%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F-online/%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://matal.kaye7.org.il/mador/308-2/
http://lo.cet.ac.il/player/?document=45be8f57-ad46-4c19-9543-840a3b8ccc2d&language=he&sitekey=ebaghigh
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שיחה עם אנשי מקצוע (אנשים שעובדים בתחום נושא אתגר השנה) היא דרך מצוינת עבור הקבוצה שלכם:
•   ללמוד עוד על הנושא של העונה הנוכחית

•   למצוא רעיונות לבעיית HYDRO DYNAMICSSM שלכם
•   לגלות משאבים שיכולים לעזור לכם במחקר

•   לקבל משוב על הפתרון החדשני שלכם

דוגמאות למומחים/אנשי מקצוע
 נסו ליצור קשר עם אנשים שעובדים במקצועות שלהלן. האם הקבוצה שלכם יכולה לחשוב במסגרת סיעור מוחין על

מקצועות נוספים לרשימה? אתרי אינטרנט רבים של חברות, איגודים מקצועיים, אתרי ממשלה ואוניברסיטאות מכילים
פרטים ליצירת קשר עם אנשי מקצוע.

שאלו מומחה

איפה הם עובדים מה הם עושים תפקיד
 סוכנויות ממשלתיות, אוניברסיטאות,

חברות לייעוץ סביבתי.
 הידרולוג הוא מדען שחוקר איך מים זורמים וכן את

האינטראקציה בין מים לכדור הארץ.
הידרולוג

 מהנדסים אזרחיים מעצבים, בונים, מפקחים, משרדים ממשלתיים, חברות פרטיות.
 מבצעים ומתחזקים פרויקטים של תשתיות בקנה
 מידה גדול כגון סכרים, גשרים ומערכות לאספקת

מים וטיהור שפכים.

מהנדס אזרחי

 משרדים ממשלתיים, חברות פרטיות
 שצריכות לוודא עמידה בתקנות וציות

לחוק.

 מהנדסים סביבתיים משתמשים בהנדסה, מדעי
 הקרקע, ביולוגיה וכימיה כדי לפתח פתרונות לבעיות

הנוגעות לסביבה ולמשאבי טבע.

מהנדס סביבתי

 משרדים ממשלתיים, מחלקות
 לבריאות הציבור, חברות פרטיות

 שצריכות לוודא עמידה בתקנות וציות
לחוק.

 מומחים לתאימות סביבתית עוזרים לוודא כי חברות
 וגורמים ממשלתיים מצייתים לחוקים ולתקנות

 שנועדו להגן על מים, על הסביבה ועל משאבים
 טבעיים. רוב המומחים לתאימות סביבתית עובדים

 עבור הממשל, אבל יש גם כאלה שעובדים עבור
חברות פרטיות.

 מומחה לתאימות
 סביבתית

 לרוב משרדים ממשלתיים מקומיים, או
 מרכזי מים/מי שופכין שמייצגים מספר

ערים או יישובים.

 מנהלי מפעלים לטיהור מים מפעילים מתקנים
 שמטרתם לשפר את איכות המים. מפעלים לטיהור

 מים מתחלקים לרוב לשתי קטגוריות: אלו שמייצרים
 מי שתייה לבתים ולעסקים ואלו שמטהרים מי שופכין

לפני שמשיבים אותם לסביבה.

 מנהל מפעל לטיהור
מים

 לרוב משרדים ממשלתיים מקומיים, או
 מרכזי מים/מי שופכין שמייצגים מספר

ערים או יישובים.

 מנהלי שירותים ציבוריים מפקחים על הובלת מי
 שתייה, איסוף מי שופכין ומערכות לטיהור מים עבור

עיר או אזור.

מנהל שירותים ציבוריים

את מי אתם מכירים?

 השתמשו ברשימת אנשי המקצוע לעיל כדי לעזור לכם לחשוב על רעיונות במסגרת סיעור מוחין. חשבו על האנשים שחוקרים,
 מובילים, מנקים או משתמשים במים במסגרת העבודה שלהם. חשבו על הטכנולוגיות בהן אנשים משתמשים כדי להתנהל עם מים.

מי מייצר את הטכנולוגיות האלו?

 אחד הכלים הטובים ביותר לגיוס אנשים לפרויקט שלכם הוא הקבוצה עצמה. חישבו על כך. את מי אתם מכירים? רוב הסיכויים
 שמישהו בקבוצה שלכם מכיר איש מקצוע שעובד עם מים בדרך כלשהי. בקשו מחברי הקבוצה שלכם לחשוב על משפחה, חברים

או מדריכים שעובדים בתפקיד שכולל מים.

ערכו רשימה של אנשים שהקבוצה שלכם תרצה לראיין.
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כיצד לשאול?

 כקבוצה, דונו ברשימת אנשי המקצוע שלכם ובחרו אחד או יותר, שאתם חושבים שיכולים לעזור לקבוצה שלכם ללמוד על האופן בו
 אנשים משתמשים במים. בקשו מהקבוצה לערוך מחקר קצר על כל אחד מאנשי המקצוע. בררו איך העבודה של איש המקצוע

מתקשרת לנושא השנה וחישבו אילו שאלות תרצו לשאול בראיון.

FIRST® LEGO® League בשלב הבא, עבדו עם חברי הקבוצה וצרו קשר עם איש המקצוע שבחרתם. הסבירו מעט על אודות
ומה שאתם חוקרים בעונה זו . ספרו לאיש המקצוע על מטרות המחקר של הקבוצה ושאלו אם תוכלו לראיין אותו/ה.

מה לשאול?

תנו לקבוצה להכין רשימת שאלות לריאיון. בזמן שאתם חושבים על השאלות שתשאלו:

 •   השתמשו במחקר שהקבוצה שלכם כבר ערכה כדי לחשוב במסגרת סיעור המוחין על שאלות לגבי תחום ההתמחות של   
 איש המקצוע. חשוב לשאול שאלות שאיש המקצוע יוכל לענות עליהן.

   •   חישבו תמיד על יעדי הפרויקט של הקבוצה. שאלו שאלות שיעזרו לקבוצה ללמוד עוד על הנושא שלכם ולתכנן פתרון 
 חדשני.

•   השאלות צריכות להיות קצרות ולעניין. ככל שחברי הקבוצה יהיו ישירים, כך יגדלו הסיכויים שתקבלו תשובה מועילה.
 •   אל תבקשו מאיש המקצוע לתכנן את הפתרון החדשני עבור הקבוצה שלכם. הפתרון של הקבוצה חייב להיות תוצר של עבודה
 משותפת של חברי הקבוצה. אבל אם הם כבר חשבו על פתרון חדשני מותר להם לבקש מאיש המקצוע לתת משוב על הרעיון

שלהם.

 בסוף הריאיון, שאלו את איש המקצוע אם הקבוצה תוכל ליצור עמו קשר בעתיד. ייתכן שחברי הקבוצה יחשבו על שאלות נוספות
בהמשך. אולי איש המקצוע יסכים להיפגש עם הקבוצה שלכם פעם נוספת או לערוך לכם סיור. אל תתביישו לשאול.

ולבסוף, ודאו שהקבוצה שלכם מראה מקצועיות אדיבה במהלך הריאיון ומודה לאיש המקצוע על הזמן שהקדיש לכם!
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משחק הרובוט
משחק הרובוט - חוקים 2017/2018

(GP) עקרונות מנחים
GP1 - מקצועיות אדיבה - ®Gracious Professionalism - אתם “מקצוענים אדיבים”. אתם מתמודדים במלוא האנרגיה 

עם בעיות, בעוד שבכל בני האדם אתם נוהגים בכבוד ובאדיבות. אם הצטרפתם ל- FIRST LEGO League, כשמטרתכם
העיקרית היא “לנצח בתחרות רובוטיקה”, אתם לא במקום הנכון!

GP2 -  פרשנות
 •   אם פרט לא מוזכר, אז הוא אינו משנה!   

 •   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.

 GP3 -  להנות מחמת הספק -  אם שופט הזירה מרגיש שהחלטה אינה חד משמעית ואף אחד אינו מסוגל להפנות 
למלל הפוסק באופן מוחלט לאחד מהצדדים, אתם “נהנים מחמת הספק”. אין להשתמש במחווה זו של רצון טוב כאסטרטגיה.

GP4 -שונות - הספקים והמתנדבים שלנו עושים כל מאמץ כדי להבטיח שכל המגרשים יהיו מדויקים וזהים, אבל עליכם לצפות
 תמיד לפגמים קטנים ושונות. קבוצות מובילות מתכננות בהתאם. דוגמאות כוללות שבבים בדפנות התוחמות, שינוי בתאורה 

וקפלים/גלים בשטיח המשחק.

GP5 - סדר עדיפות של המידע -  אם יש מחלוקת בין שתי עובדות רשמיות, או שהן מבלבלות אותכם כאשר קוראים
אותן יחד, הנה סדר הסמכות שלהן (נ1# הוא הקובע ביותר):

נ1# = עדכוני “משחק הרובוט” הנוכחיים.

נ2# = מסמך ה”משימות” ומסמך “סידור המגרש“.

נ3# = מסמך ה”חוקים”.

נ4# = החלטת שופט הזירה הראשי במקום- במצב לא ברור, שופט הזירה הראשי במקום רשאי לקבל החלטה

.GP3 בתום לב לאחר דיון תוך התייחסות לחוק 
   •   לתמונות וקטעי וידאו אין סמכות אלא אם כן המלל ב- #1 , #2 , #3 מתייחס אליהם.

  •   לדוא”ל ולתגובות בפורום אין סמכות.

הגדרות
D01 - מקצה - ”מקצה” הוא כאשר שתי קבוצות משחקות זו מול זו על גבי שני מגרשים הממוקמים צפון לצפון

   •   הרובוט שלכם משוגר מהבסיס פעם אחת או יותר ומנסה לבצע כמה שיותר משימות.
   •   משך מקצה הינו 2.5 דקות בהן השעון לא עוצר.

D02 - משימה - ”משימה” היא הזדמנות עבור הרובוט כדי לצבור נקודות. משימות כתובות בצורה של דרישות.
   •   רוב הדרישות הינן תוצאות  אותן צריך שופט הזירה לראות בסיום המקצה.

   •   חלק מהדרישות הינן שיטות אותן שופט הזירה צריך לראות בזמן שהן מתבצעות.

D03 -ציוד -  ”ציוד” הוא כל מה שאתם מביאים איתכם למקצה לפעילות הקשורה למשימות.

D04 - רובוט - ה”רובוט” שלכם הוא בקר ה- ®LEGO® MINDSTORMS שלכם וכל הציוד אותו חיברתם אליו ביד ושאינו
מתוכנן להיפרד ממנו, אלא ידנית.
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D05 -  דגם משימה  - “דגם משימה” הוא כל אלמנט (רכיב) או מבנה של- LEGO הנמצא כבר במגרש כאשר אתם
 מגיעים לשם. 

 D06 - מגרש - ה”מגרש” הוא סביבת משחק הרובוט המורכבת מדגמי משימה על גבי שטיח משחק, המוקף בדפנות
 תוחמות ונמצא כולו על גבי שולחן. “הבסיס” הינו חלק מהמגרש. לפרטים מלאים פנו למסמך סידור המגרש שבדף מפת 

המשאבים באתר.

  D07 -בסיס - “הבסיס” הוא השטח ישירות מעל רבע המעגל של המגרש, בדרום מערב. הוא משתרע דרום מערבית
מקו הקשת ועד לדפנות (ולא מעבר לכך). התרשימים להלן מגדירים “לגמרי בתוך” עבור הבסיס, אבל חלים על כל תחום.

D08 - שיגור - בכל פעם שסיימתם לטפל ברובוט ואתם גורמים לו לנוע זה “שיגור“.

D09 - הפרעה - בפעם הבאה בה אתם מתערבים ב/משפיעים על פעולת הרובוט (אינטראקציה) לאחר שיגורו, זוהי “הפרעה“.

D10 - הובלה - כאשר דבר )כל דבר( באופן מכוון/אסטרטגי...
   •   נלקח ממקומו, ו/או 

   •   מועבר למקום חדש, ו/או
   •   משוחרר במקום חדש

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

ציוד תוכנה ואנשים
R01 - כל הציוד - כל הציוד חייב להיות עשוי מחלקי בניה מתוצרת LEGO במצבם המקורי.

 . LEGO יוצא מן הכלל: ניתן לקצר מיתרים וצינורות   •   
   •   יוצא מן הכלל: מותר להשתמש בתזכורות לתוכניות הכתובות על נייר (לא על המגרש).

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

R02 - בקרים - בכל אחד מהמקצים מותר לכם להשתמש אך ורק בבקר בודד אחד.
   •   הבקר חייב להיות זהה לאחד מהסוגים המוצגים מטה (יוצא מן הכלל: צבע).

   •   כל שאר הבקרים חייבים להישאר באזור ההתארגנות (פיט) במהלך אותו מקצה.
   •   כל שליטה מרחוק או תחלופת נתונים עם הרובוטים (כולל בלוטות Bluetooth) באזור התחרות אינה חוקית. 

   •   חוק זה מגביל אותכם לרובוט אחד בלבד בכל מקצה.

כן
(לגמרי בתוך)

כן
(לגמרי בתוך)

לא
(בחלקו בתוך)

לא
(בחלקו בתוך)

לא
(בחלקו בתוך)

לא
(בחוץ)

לא
(בחוץ)

 EV3  NXT RCX
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R03 - מנועים - בכל אחד מהמקצים מותר לכם להשתמש בעד ארבעה מנועים בודדים.
   •   כל אחד מהמנועים חייב להתאים במדויק לאחד הסוגים המוצגים מטה.

   •   מותר לכלול יותר ממנוע אחד מכל סוג, אך שוב, הסכום הכולל לא יכול להיות גדול מארבע.
   •    כל שאר המנועים חייבים להישאר באזור ההתארגנות במהלך אותו מקצה, ללא יוצא מן הכלל.

R04 - חיישנים חיצוניים - השתמשו בכמה חיישנים חיצוניים שאתם רוצים.
   •   כל אחד מהחיישנים חייב להתאים במדויק לאחד הסוגים המוצגים מטה.

   •   מותר לכלול יותר מאחד מכל סוג.

R05 - דברים חשמליים/אלקטרוניים אחרים - אסור לדברים חשמליים/אלקטרוניים אחרים להימצא באזור התחרות
לפעילות הקשורה במשימות.

   •   יוצא מן הכלל: מותר להשתמש בחוטי חשמל וכבלי המרה של LEGO לפי הצורך.
.AA יוצא מן הכלל: מקורות מתח מותרים הינם סוללה נטענת אחת של הבקר או שש סוללות   •   

R06 - חלקים לא-חשמליים - השתמשו בכמה חלקים לא-חשמליים של LEGO שאתם רוצים, מכל ערכה.
יוצא מן הכלל: “מנועי” דריכת קפיץ המיוצרים במפעל אסורים לשימוש.

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

 R07 - תוכנה - מותר לתכנת את הרובוט רק באמצעות התוכנות LEGO MINDSTORMS RCX, NXT, EV3 או 
או RoboLab (כל הגרסאות). כל תוכנה אחרת אסורה. תיקונים, תוספות וגרסאות חדשות של התוכנות המותרות

,LabVIEW כולל ערכת הכלים ,(tool kits) מותרים, אבל ערכות כלים (LEGO ו-National Instruments) מהיצרנים 
 אסורות לשימוש.

EV3 NXT RCX “בינוני” EV3 “גדול”               

EV3 - חיישן ג’ירו /זווית EV3 - חיישן על קולי EV3 - חיישן צבע EV3 - חיישן מגע 

NXT - חיישן על קולי NXT - חיישן צבע NXT - חיישן אור NXT - חיישן מגע 

RCX - חיישן סיבוב RCX - חיישן אור RCX - חיישן מגע 
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R08 - מפעילי הרובוט
   •   רק לשני חברי קבוצה, המכונים “מפעילי הרובוט”, מותר להימצא ליד מגרש התחרות בו זמנית.

יוצא מן הכלל: מותר לאחרים להתערב במקרי חירום אמיתיים, הדורשים תיקון במהלך המקצה, ולאחר מכן לחזור אחורה.
   •   שאר חברי הקבוצה חייבים לעמוד מאחור, היכן שנקבע ע”י מארגני התחרות, עם האפשרות שמפעילי רובוט חדשים יוכלו 

להתחלף עם מפעילי הרובוט הנוכחיים בכל עת אם ירצו בכך.

משחק
 R09 - לפני תחילת המקצה - לאחר ההגעה למגרש בזמן, יש לכם לפחות דקה אחת להתארגנות. במהלך זמן ייחודי זה

בלבד מותר לכם גם...
   •   לבקש משופט הזירה לוודא שדגם משימה או סידור כלשהו הינם תקינים, ו/או

   •   לכייל את חיישניי האור/צבע בכל מקום שתרצו.

R10 - תפעול/תפקוד בזמן מקצה
   •   אסור לכם להתעסק עם כל חלק מהמגרש שאינו לגמרי בתוך הבסיס.

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

   •   אסור לכם לגרום לדבר כלשהו לזוז או להתפרש מעבר לקו הבסיס, אפילו לא באופן חלקי.
יוצא מן הכלל: כמובן, מותר לכם לשגר את  הרובוט.

יוצא מן הכלל: מותר לכם להזיז/לטפל/לאחסן דברים מחוץ למגרש, בכל זמן.
יוצא מן הכלל: אם דבר מה חוצה בטעות את קו הבסיס, החזירו אותו חזרה באופן רגוע- אין בעיה.

   •   כל דבר שהרובוט משפיע עליו (לטוב או לרע!) או מניח לגמרי מחוץ לבסיס נשאר כך אלא אם כן הרובוט משנה זאת.
דבר אינו מסודר מחדש כך שתוכלו “לנסות שנית“.

R11 - טיפול בדגמי משימה
  •   אסור לכם לפרק דגמי משימה, גם לא באופן זמני.

  •   אם אתם משלבים דגם משימה עם משהו (כולל הרובוט), החיבור צריך להיות חופשי מספיק כך שבמידה ותתבקשו, תוכלו
 להרים את דגם המשימה ודבר לא יתרומם איתו.

R12 - אחסון
  •   ניתן להזיז/לאחסן מחוץ למגרש כל דבר הנמצא לגמרי בתוך הבסיס, אך הוא צריך להישאר בטווח ראיה של שופט הזירה על

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

R13 - שיגור - שיגור (או שיגור מחדש) תקין נראה כך:
  •   מצב היכון

  •  הרובוט שלכם וכל מה שנמצא בבסיס שהוא עומד להזיז או להשתמש בו מסודרים ידנית כפי שתרצו, הכל “לגמרי בבסיס” 
ואינו גבוה יותר מ-30.5 ס”מ (12 אינץ’)

  •  שופט הזירה יכול לראות שדבר על המגרש לא נע או מטופל
  •   צא!

  •  הושיטו יד אחת וגעו בכפתור או סמנו לחיישן להריץ תוכנה.
 שיגור ראשון במקצה - כאן נדרש תזמון מדוייק, לכן הזמן המדויק לשיגור הוא תחילת המילה האחרונה/הצליל בספירה

לאחור, לדוגמה “היכון, הכן, צא!” או בייייייייפ!
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R14 -הפרעה -  אם אתם מפריעים לרובוט, אתם חייבים לעצור אותו מיד, *ואז להרים אותו בשלווה לשם שיגור מחדש
(*אם אתם מתכננים כזה). זה מה שקורה לרובוט ולכל דבר שהוא מוביל, בהתאם למיקום של כל אחד מהם באותו רגע:

  •   רובוט
   •  לגמרי בבסיס: שיגור מחדש

  •  לא לגמרי בבסיס: שיגור מחדש + עונשין
  •   דבר מובל

   •  לגמרי בבסיס: נשאר אצלכם
  •  לא לגמרי בבסיס: תנו אותו לשופט הזירה

ה”עונשין” מתואר עם המשימות.

R15 - איבוד מגע  - אם רובוט מאבד מגע עם משהו שהוא הוביל מבלי שהתערבתם בפעולתו, חובה להניח לאותו
דבר להגיע למצב מנוחה. ברגע שהוא במצב מנוחה, זה מה שקורה לדבר המובל, בהתאם למקום המנוחה שלו ...

  •   דבר מובל
 •  לגמרי בבסיס: נשאר אצלכם

 •  חלקו בבסיס: תנו אותו לשופט הזירה
 •  לגמרי מחוץ לבסיס: השאירו אותו כמו שהוא

R16 - התערבות
  •   אסור לכם להשפיע באופן שלילי על הקבוצה השנייה אלא בהתאם למתואר במשימה.

  •   משימות שהקבוצה השנייה ניסתה לבצע אבל לא הצליחה, בגלל פעולה לא-חוקית שביצעתם אתם או הרובוט שלכם,
   יחשבו לה.

R17 -  נזק למגרש
  •    אם הרובוט מפריד מדבקות סקוץ’ או שובר דגם משימה, משימות שבבירור הופכות אפשריות או קלות יותר בעקבות נזק זה או

בעקבות הפעולה שגרמה לנזק לא יקבלו נקודות.

R18 - סיום מקצה - בסוף המקצה, חובה להשאיר את הכול בדיוק כמו שהוא...
  •   אם הרובוט שלכם זז, עצרו אותו בהקדם האפשרי והשאירו אותו במקומו (שינויים לאחר הסיום לא יחשבו).

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

R19 - ניקוד
  •   גליון ניקוד - שופט הזירה ידון ויבחן את המגרש ביחד איתכם, משימה אחר משימה.

 •  אם אתם מסכימים עם שופט הזירה לגבי הכל, אתם חותמים על גליון הניקוד, והניקוד הופך סופי.
 •  אם אתם לא מסכימים לגבי דבר מה, שופט הזירה הראשי יקבע את ההחלטה הסופית.

  •   השפעה - רק הניקוד הטוב ביותר ממקצי התחרות הרגילים נחשב עבור זכיה בפרסים/עליית שלב. תחרויות “פליי
-אוף”, במידה ומתקיימות, הן רק בשביל הכיף.

  •   שוויון - במקרה של שוויון ההכרעה תיפול בהתחשב בניקוד השני הגבוה ביותר ולאחר מכן השלישי. אם עדיין יש
שוויון, מארגני התחרות יחליטו מה לעשות.

 שינויים ל-2017
 -  המילה “חפץ” הוחלפה במילה “דבר” בהתאמה למושג “כל דבר”

 - ההגדרה של “הובלה” הורחבה למצבים שלא כוללים באופן ישיר את הרובוט

 - גובה ציוד מקסימלי בזמן שיגור הוגבל
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משחק הרובוט - משימות 2017/2018

M01 - הסרת צינור
הזיזו את הצינור הפגום  כך שיהיה לגמרי בתוך הבסיס.

נ20 נקודות

M02 - זרימה
*העבירו מים גדולים (פעם אחת לכל היותר) לזירה של הקבוצה השניה

*רק ע”י סיבוב שסתום (שסתומי) מערכת השאיבה.
נ25 נקודות

M03 - הרחבת משאבה
 העבירו את הרחבת המשאבה כך שתהיה במגע עם השטיח

ומגע זה הינו לגמרי בתוך אזור המטרה  של הרחבת המשאבה.
נ20 נקודות

עבור המשימות...
*כוכביות אומרות לכם ששיטה ספציפית נדרשת ושופטי הזירה חייבים לראות. מצבים המסומנים בקו תחתון

חייבים להראות בסיום מקצה.

ניקוד

ניקוד

ניקוד
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M04 - גשם
גירמו ללפחות גשם אחד  לצאת מתוך ענן הגשם.

נ20 נקודות

M05 - מסנן
הסיטו את המסנן צפונה עד שתפס הנעילה יפול.

נ30 נקודות

M06 - טיפול במים
גירמו לדגם הטיפול במים לפלוט את המים הגדולים שבו,

*רק ע”י הזזת ידית בית השימוש.
נ20 נקודות

M07 - מזרקה
 גירמו לשכבה האמצעית במזרקה לעלות

לגובה נראה לעין  ולהישאר שם,
רק בשל דגם מים גדולים בתוך האמבט האפור.

נ20 נקודות

M08 - מכסי ביוב
 היפכו את מכסה (מכסי) הביוב בברור מעבר למצב זקוף

*מכסה / מכסי הביוב מעולם לא הגיעו לבסיס.
נ15 נקודות לכל אחד

כל מכסה מנוקד בנפרד.

לבונוס- השיגו 30 נקודות ממכסי הביוב כמתואר קודם.
כאשר שני המכסים לגמרי בתוך אזורי מטרה נפרדים של החצובה.

תוספת 30 נקודות

ניקוד

ניקוד

ניקוד

לאניקוד

ניקודניקוד

ללא בונוסתוספת בונוס
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M09 - חצובה
העבירו את החצובה של מצלמת הבדיקה כך שהיא

לניקוד חלקי: באופן חלקי באחד מאזורי המטרה של החצובה, כאשר כל הרגליים נוגעות בשטיח.
נ15 נקודות

לניקוד מלא: לגמרי בתוך אחד מאזורי המטרה של החצובה, כאשר כל הרגליים נוגעות בשטיח.
נ20 נקודות

M10 - החלפת צינור (אם אתם רוצים, הרכיבו תחילה את הלולאה האופציונלית, בבסיס)
העבירו צינור חדש  כך שהוא ימצא היכן שהפגום היה במקור, במגע מלא / אופקי עם השטיח.

נ20 נקודות

M11 - הנחת צינור (אם אתם רוצים, הרכיבו תחילה את הלולאה האופציונלית, בבסיס)
העבירו צינור חדש כך שהוא

לניקוד חלקי: באופן חלקי באזור המטרה שלו, במגע מלא / אופקי עם השטיח.
נ15 נקודות

לניקוד מלא: לגמרי בתוך אזור המטרה שלו, במגע מלא / אופקי עם השטיח.
נ20 נקודות

ללאחלקיחלקימלא

ללאניקודניקוד“מגע מלא / אופקי”

מלאחלקיללא
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M12 - בוצה
העבירו את הבוצה כך שהיא נוגעת בעץ הגלוי של דופן אחת משש האדניות המצויירות.

נ30 נקודות

M13 - פרח
גירמו לפרח לעלות לגובה נראה לעין ולהישאר שם, רק בשל דגם מים גדולים בתוך הכד החום.

נ30 נקודות

לבונוס: השיגו את נקודות הפרח כמתואר קודם
עם לפחות גשם אחד בחלק הסגול, נוגע בדגם הפרח בלבד.

תוספת 30 נקודות.

M14 - באר מים
העבירו את באר המים כך שתהיה במגע עם השטיח ושהמגע:

לניקוד חלקי: באופן חלקי באזור המטרה של באר המים.
נ15 נקודות.

לניקוד מלא: לגמרי בתוך אזור המטרה של באר המים.
נ25 נקודות.

M15 - אש
גירמו לאש ליפול *רק ע”י שתגרמו לכבאית להפעיל כוח ישיר על מנוף הבית.

נ25 נקודות..

תוספת בונוסניקודניקודניקוד

חלקי מלא מלא

ניקוד

ללאניקודניקוד
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M16 - איסוף מים
 העבירו או תיפסו מים גדולים ו/או מי גשם (מקסימום גשם אחד; לא מים עכורים) כך שהם נוגעים בשטיח בתוך המטרה של המים

 *המטרה מעולם לא הגיעה לקו התיחום הלבן המוצג בהמשך. מים יכולים לגעת במטרה, ו/או במים אחרים, אך לא יכולים לגעת או
להיתמך ע”י שום דבר אחר. כל דגם מים מנוקד בנפרד.

--לפחות גשם אחד: 10 נקודות 
--מים גדולים: 10 נקודות כל אחד 

 לבונוס: השיגו ניקוד עבור לפחות דגם אחד של מים גדולים במטרה שלו כמתואר קודם
עם דגם אחד למעלה, שלא נוגע בדבר מלבד מים אחרים. 30 נקודות )מקסימום בונוס אחד מקבל ניקוד)

ללא ניקוד  קו התיחום משתרע
 כל הדרך מצפון לדרום
כולל מתחת לרמפות

ניקוד:
 נ2 מים גדולים

ולפחות גשם אחד

ניקוד:ללא ניקוד
לפחות גשם אחד

ניקוד:
 נ2 מים גדולים

ניקוד:
 נ2 מים גדולים

ניקוד:
 נ1 מים גדולים

ניקוד:
לפחות גשם אחד

ללא בונוס ללא בונוס תוספת בונוס תוספת בונוס
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SLINGSHOT - מערכת טיהור מים - M17
העבירו את ה- slingshot כך שהוא לגמרי בתוך אזור המטרה שלו.

נ20 נקודות

לבונוס: השיגו את נקודות ה- slingshot כמתואר למעלה
.slingshot -עם המים העכורים ומי הגשם לגמרי בתוך המטרה של ה

תוספת 15 נקודות

M18 - ברז
הפכו את מפלס המים בברור לכחול יותר מאשר לבן כפי שנראה מעל הכוס, *רק ע”י סיבוב ידית הברז.

נ25 נקודות

ללאללאניקודניקוד

 עונשין- לפני תחילת המקצה, שופט הזירה מוריד את ששת דיסקיות העונשין האדומות מהזירה ומחזיק אותן. אם אתם
 מפריעים לרובוט, שופט הזירה שם את אחת הדיסקיות במשולש הלבן בדרום המזרח, כעונשין על הפרעה קבוע / בלתי ניתן

לשינוי. אתם יכולים לקבל עד 6 עונשין מסוג זה, שווי כל אחד מינוס 5 נקודות.

ללאניקודניקוד

תוספת בונוס תוספת בונוס
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תקציר מנהלים - תכנון הרובוט

 מהנדסים משתמשים לעתים קרובות ב”תקציר מנהלים” כדי לתאר בקצרה את האלמנטים החשובים של מוצר או פרויקט. המטרה
של תקציר מנהלים של תכנון הרובוט (RDES) היא לתת לשופטי תכנון הרובוט סקירה מהירה של הרובוט של הקבוצה שלכם

וכל מה שהוא יודע לעשות.

בשונה מפוסטר ערכי הליבה, הקבוצות לא צריכות להכין פוסטר או חומר כתוב עבור תקציר המנהלים של תכנון הרובוט. עם זאת,
אם הקבוצה רוצה לשתף תמונות של תהליך התכנון, פרוטוקולים ממפגשי תכנון או דוגמאות תכנות (מודפס או על גבי מחשב נייד),

הצגת תקציר המנהלים של תכנון הרובוט היא הזמן הנכון לכך.

בקשו מהקבוצה להכין מצגת קצרה (לא יותר מארבע (4) דקות) שתכסה את הנקודות הבאות:

עובדות אודות הרובוט: ספרו קצת על הרובוט שלכם, כמו למשל מספר וסוג החיישנים, פרטים על מערכת ההנעה, מספר 
החלקים ומספר הזרוועת. השופטים ירצו גם לדעת באיזו שפת תכנות השתמשתם וכן את מספר התוכניות ובאיזו משימה של 

משחק הרובוט הקבוצה שלכם הצליחה במידה הרבה ביותר.
פרטי תכנון:

א.   הנאה: תארו את החלק המהנה או המעניין ביותר בתכנון הרובוט וכן את החלקים המאתגרים ביותר. אם לקבוצה שלכם          
      יש סיפור משעשע על הרובוט שלכם, אל תהססו לשתף בו את השופטים.

ב.   אסטרטגיה: הסבירו את האסטרטגיה של הקבוצה שלכם ואת ההיגיון שמאחורי בחירת וביצוע המשימות. דברו קצת על 
      מידת ההצלחה של הרובוט בהשלמת המשימות שנבחרו.

ג.   תהליך התכנון: תארו את הדרך שבה הקבוצה שלכם תכננה את הרובוט ובאיזה תהליך היא השתמשה כדי לבצע 
      שיפורים בתכנון לאורך התהליך. ספרו בקצרה איך חברי הקבוצה השונים תרמו לתכנון.

ד.   תכנון מכני: תארו את המבנה הבסיסי של הרובוט. הסבירו לשופטים כיצד הרובוט נע (מערכת הנעה), באילו זרועות 
      ומנגנונים הוא משתמש כדי לפעול ולבצע משימות וכיצד הקבוצה שלכם מוודאת שקל להוסיף/להסיר זרועות.

ה.  תכנות: תארו כיצד הקבוצה שלכם תכנתה את הרובוט כדי לוודא תוצאות עקביות. הסבירו כיצד הקבוצה ארגנה ותיעדה 
     את התוכניות. ציינו אם התוכניות משתמשות בחיישנים כדי לזהות את המיקום של הרובוט במגרש. 

ו.   חדשנות: תארו את כל המאפיינים של תכנון הרובוט שהקבוצה מאמינה שהם מיוחדים או חכמים.
הרצת ניסיון: הריצו את הרובוט כדי להדגים כיצד הוא מבצע משימה/ות לבחירת הקבוצה. אנא אל תריצו  מקצה שלם של 

הרובוט. לשופטים דרוש זמן כדי לשאול שאלות אחרי תקציר המנהלים של תכנון הרובוט.

במדינות מסוימות כל הקבוצות נדרשות להכין תקציר מנהלים של תכנון הרובוט ובמדינות אחרות הן אינן נדרשות.
 כך או כך, תקציר המנהלים של תכנון הרובוט הוא כלי מצוין לעזור לקבוצה שלכם לארגן את המחשבות שלה לגבי הרובוט
 ותהליך התכנון בו היא השתמשה. עקבו אחר העדכונים השבועיים כדי לדעת אם הקבוצה שלכם נדרשת להציג את תקציר

המנהלים של תכנון הרובוט שלה במפגש השיפוט של תכנון הרובוט.

.1

.2

.3
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היכן ניתן ללמוד עוד 

•   הכנסו לדף מפת המשאבים שבאתר:
o   את הפרטים החיוניים של משחק הרובוט ניתן למצוא במסמך האתגר.

o   בדקו את עדכוני משחק הרובוט לעתים קרובות. כאן הצוות של FIRST® LEGO® League יעלה תשובות  
 לשאלות נפוצות. לעדכונים הללו עדיפות על מה שכתוב במסמך זה והם שיהיו בתוקף בעת התחרות   

(הכניסה לעדכונים מדף מפת המשאבים).
 o   הערכת הקבוצה בחדר השיפוט תעשה לפי מחוון “תכנון הרובוט”. עיינו במידע אודות שיפוט תכנון הרובוט

והמחוון.
 o  הקבוצה שלכם תתחרה בלפחות שלושה מקצים של ביצועי הרובוט. למדו עוד על ביצועי הרובוט, איך לגשת

עם הקבוצה שלכם למשחק הרובוט וקראו טיפים ממדריכים מנוסים במדריך למאמן.
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