
2017/2018 
האתגר

פתרו בעיות באמצעות
ערכי היסוד

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!

אבני הדרך לעונה
לעזרה פנו למדריך למאמן, למסמך אבני דרך- שבוע אחר שבוע ולמערכי השעור

העזרו במחווני השיפוט שבאתר בדף מפת המשאבים

זהו בעיה ותכננוקראו את האתגר
אסטרטגיה למשימה

תכננו
את הרובוט שלכם

ואת פתרון הפרויקט
הרשמו

לתחרות אזורית

התאמנו להצגה 
בחדרי השיפוט
ולמקצי הרובוט.
שפרו לפי הצורך

השתתפו בתחרות
אזורית וחגגו!



- קראו את חוקי משחק הרובוט במסמך האתגר שבאתר

- זהו משימה אחת או יותר אותן תפתרו

  LEGO® MINDSTORMS®  תכננו רובוט תוך שימוש בערכת -

    שיוכל לפתור את המשימה/ות     

המשימות הכתובות מטה הינן חלקיות. 
 לפרטים מלאים, קראו את מסמך האתגר.

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

20 נקודות

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

הקבוצה השניה
*רק ע”י סיבוב שסתום (שסתומי) מערכת השאיבה. 

25 נקודות

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

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

שימו לב:*כוכביות אומרות לכם ששיטה ספציפית נדרשת
ושופטי הזירה חייבים לראות. מצבים המסומנים בקו תחתון

חייבים להראות בסיום המקצה.

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

30 נקודות

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

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

M07 - מזרקה
גירמו לשכבה האמצעית במזרקה לעלות 

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

20 נקודות

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

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

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

של החצובה.
תוספת 30 נקודות

M09 - חצובה
העבירו את החצובה של מצלמת הבדיקה כך שהיא

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

15 נקודות
לניקוד מלא: לגמרי בתוך אחד מאזורי המטרה

של החצובה, כאשר כל הרגליים נוגעות בשטיח.
 20 נקודות

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

20 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. 20 נקודות

M12 - בוצה
העבירו את הבוצה כך שהיא נוגעת בעץ הגלוי

 של דופן אחת משש האדניות המצויירות.  
30 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. 15 נקודות 

לניקוד מלא: לגמרי בתוך אזור המטרה שלו,
 במגע מלא / אופקי עם השטיח. 20 נקודות

M13 - פרח
גירמו לפרח לעלות לגובה נראה לעין ולהישאר שם, 

רק בשל דגם מים גדולים בתוך הכד החום. 
30 נקודות

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

בלבד.
תוספת 30 נקודות.

האם פעם תהיתם איך אתם מקבלים את המים שאתם משתמשים בהם ביום יום?
 בין אם זה לצחצח שיניים, להרוות את הצמא, לשימוש בבישול או אפילו

סתם כדי לשחות - כולנו צריכים מים! האם הם מגיעים מהאדמה, מהנהר או
מהאגם? איך מוודאים שהמים בטוחים לשתייה ומה קורה כשהם  

יורדים לביוב? במשחק הרובוט בעונת HYDRO DYNAMICSSM תחקרו את
 השאלות האלו והרבה יותר ותזכו ללמוד על השימוש המדהים בהנדסה

כדי להגן על הנכס הנוזלי היקר ביותר שלכם - מים!

פתרו בעיות ב-  

משחק הרובוט

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.  

משימות משחק הרובוט יכולות לספק דוגמאות לפרויקט החקר שלכם.
 קראו את הסיפורים שמאחורי המשימות במדריך האתגר.
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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 הנראה בתמונת השטיח. 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)

M18 -ברז
הפכו את מפלס המים בברור לכחול יותר מאשר לבן

כפי שנראה מעל הכוס  
*רק ע”י סיבוב ידית הברז.

25 נקודות 

M15 - אש
גירמו לאש ליפול

לכבאית להפעיל כוח ישיר על מנוף הבית.    *רק ע”י שתגרמו
25 נקודות

M14 - באר המים
העבירו את באר המים כך שתהיה במגע עם השטיח ושהמגע:
לניקוד חלקי: באופן חלקי באזור המטרה של באר המים. 

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

25 נקודות

SLINGSHOT -מערכת טיהור מים - M17
העבירו את ה-Slingshot כך שהוא לגמרי

בתוך אזור המטרה שלו. 
20 נקודות  

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

 .Slingshot-ה
תוספת 15 נקודות
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באתגר HYDRO DYNAMICS מחזור המים האנושי מתאר 
את האופן שבו אנשים מוצאים, מובילים, משתמשים ונפטרים

 ממים על מנת למלא צורך או רצון מסוימים.

פרויקט החקרפתרו בעיות ב-
• זהו בעיה במחזור המים האנושי
• תכננו פתרון שישפר את הבעיה

• שתפו את הבעיה והפתרון שלכם עם אחרים

אנשים משתמשים במים כל יום, אבל לא מתעמקים בשאלות - מדוע
ואיך הם משתמשים במים. אם זה באופן ישיר (שתייה או נקיון), או לצורך

עקיף (יצור מוצרים בני קיימא או ייצור מזון או אנרגיה) לבני האדם
 יש הרבה שימושים שונים למים.

אתגר פרויקט החקר של עונת HYDRO DYNAMICSSM הוא לשפר את
 הדרך בה אנשים מוצאים, מובילים, משתמשים או נפטרים ממים. 

בחרו חלק ממחזור המים האנושי שמעניין אתכם וזהו בעיה ספציפית אותה 
 תרצו לפתור. לאחר שבחרתם בעיה, חפשו מידע על הפתרונות הקיימים בהם

 אנשים כבר משתמשים. מדוע הבעיה עדיין קיימת? למה הפתרונות 
הנוכחיים אינם טובים מספיק? מה ניתן לשפר? 

תכננו פתרון - כעת, תכננו פתרון לבעיה. כל פתרון הוא התחלה טובה.
 המטרה הסופית שלכם 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. 

שתפו - חשבו למי הפתרון שלכם יכול לעזור. שתפו את הרעיון שלכם
עם לפחות אדם אחד. הציגו את הפתרון שלכם לאנשים המטהרים, אוספים,

 מובילים או משתמשים במים. אולי תשתפו עם איש מקצוע או מישהו
שעזר לכם ללמוד על הבעיה שלכם. האם אתם יכולים לחשוב על קבוצה אחרת 

של אנשים שיתכן ויתעניינו ברעיון שלכם?  
תוכלו ללמוד על סוגים של אנשים שפותרים בעיות הקשורות במים  

.HYDRO DYNAMICSSM בקהילה שלכם במסמך האתגר של

לבסוף, תכננו את הצגת הפרויקט, כיצד תשתפו את העבודה שלכם
 עם השופטים בתחרות. הצגת הפרויקט צריכה להיות ”חיה“ ויכולה

 לכלול פוסטרים, שקופיות, דגמים, קטעי מולטימדיה, אביזרים,
תחפושות ועוד. היו יצירתיים אבל וודאו שאתם מציגים את הבעיה 

שלכם, הפתרון וכיצד שיתפתם ברעיון שלכם.

 זהו- חשבו על כל הדרכים בהן אתם משתמשים במים. דרכים אלו
 יכולות לכלול כל דבר, החל בהרוויית צימאונכם ועד שחייה בבריכה או

 באגם. מים יכולים להיות חלק מתהליך ייצור המזון שלכם, הפקת אנרגיה,
 ייצור טלפונים סלולריים או מוצרים אחרים. אתם כנראה משתמשים במים
 בדרכים שנראות מובנות מאליהן, לא כאלו שצריך לציין כמו למשל הורדת

 מים בשירותים. אבל כל השימושים האלה הם חלק ממחזור המים
האנושי.


