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 לכבוד

 _____________ס "מנהל ביה
 _______________מורה מקצוע רובוטיקה 

 
 ,שלום רב

 
 קול קורא להשתתפות בתחרות רובוטיקה:הנדון

 
תחרות רובוטיקה , בשיתוף גופים נוספים, מקיים המינהל למדע ולטכנולוגיה, מזה ארבע שנים

 .ארצית
 

,  הצוותים המתחרים היא לבנות רובוט עצמאי שיוכל לנוע במבוך דמוי דירההמטלה המוטלת על
 .לכבות אותו ולשוב לנקודת המוצא) נר(לאתר מקור אש 

 
לקחת השנה חלק בתחרות הרובוטיקה , בהם נלמד תחום הרובוטיקה, אנו קוראים לבתי הספר

 ".2003רובונר "
 

, באותה מתכונת, חרות הבינלאומיתצוותים רבים שהתחרו בשנים הקודמות השתתפו גם בת
 .ב"ארה', שמתקיימת כל שנה בטרינטי קולג

 
 :לוח זמנים

 .י הפיקוח ואישור המשך" בקורת מצב ע�    10 � 22.2.03
 .בישראל" 2002רובונר " תחרות ארצית � 20.3.03
 .ב"ארה' בטריניטי קולג" Fire Fighting" תחרות בינלאומית �   12 � 13.4.03

 
 robot/edu.Trincoll.WWW~אתר כתובת ה

 
 'שתי התחרויות מתקיימות בהתאם לכללים של התחרות בטריניטי קולג

 
 :דרישות מהמשתתפים

 
 .בניית הרובוטים תעשה על ידי התלמידים בהדרכת מורים ומומחים .1
 
 .ובניית הרובוטיםהפיקוח בכל מגמה ילווה את תהליך הלימודים  .2
 
יערכו ביקורים של הפיקוח בבתי הספר שיבחרו להשתתף בתחרות על , בחודש פברואר .3

 .מנת לבדוק את השלב בו נמצאים הצוותים
 

 
 

 :צוותי הפיקוח יבדקו את ההיבטים הבאים
 מבנה הרובוט .א
 :ביצוע הרובוט בפונקציות הבסיסיות .ב

http://www.trincoll.edu/~robot
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 .נסיעה בקו ישר -
 .פניה ימינה ושמאלה -
 .ךניווט במבו -
 זיהוי פס לבן -
 .פונקציות כיבוי נר -

 :מצגת מצבית של פעילות הצוות הקשורה ברובוט .ג
 .סקירת תת צוות מכניקה -
 .סקירת תת צוות אלקטרוניקה -
 .סקירת תת צוות תוכנה -

 
צוותים שהתקדמותם תאושר על ידי הפיקוח יזכו לתמיכה כספית מהמינהל למדע  .4

 .ולטכנולוגיה
 

 ובמגמת 5אלקטרוניקה לא יעלה על -מגמת חשמלמספר התלמידים בצוות רובוט ב .5
במגמת . דרוש אישור מיוחד מהפיקוח, לצוותים גדולים יותר. 9מכונות לא יעלה על 

הצוותים יחולקו לצוותים קטנים בני שניים עד שלוש תלמידים שיגישו , מכונות
 .עבודות משותפות על התחומים שבאחריותם

 
ת מתבקשים לשלוח אישור השתתפות בהקדם אל החתום מנהלי בתי הספר המעוניינים בתחרויו

 :מטה בצירוף הפרטים הבאים
 

 .מספר רובוטים שייבנו בבתי הספר .1
 .שמות הרובוטים .2
 ).אם כבר החלו בתהליך(מצב התקדמות  .3
 .מספר התלמידים הלוקחים חלק בתכנית .4
 .שמות המורים המלמדים רובוטיקה .5
 .ס"ת ביה/אמנת התחרות חתומה על ידי מנהל .6
 ).                   20.3.02(ג "תשס' ז באדר ב"חרות תתקיים בטהת .7

 
 ,                                                                         בברכה

 
 

 רר נדב בצ"      גרשון כהן                                               יעקב שינבוים                            ד
 ר  מכונות "מנהלת המינהל                      מפמ/מנהל תחום טכנולוגיה                              ס
  אלקטרוניקה-ר חשמל"ומפמ

 
 :העתקים

 מנהלת המינהל למדע ולטכנולוגיה, יפה ויגודסקי' גב
 חברי הוועדה

 
 הורד מאתר הרובוטיקה הישראלי      

il.co.robotica.www://http 

http://www.robotica.co.il/

