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 . מתורגם כאןללים שחלקם העיקרי יש פירוט נרחב של הכ

 

הכללים הקובעים. בטקסט נקוטה המופיעים באתר הנ"ל הם  באנגליתמידה שקיימת סתירה, הכללים ב

שינויים  בנים ובנות כאחד.לשון זכר למען הנוחיות בלבד. כל האמור בטקסט תופס במידה שווה לגבי 

 .צבועים באדום 2015מחוקי 

 תסריט

ידי בכדי שאנשים יגיעו לקרבנות! לקבוצה שלכם ניתנו המשימות הקשות ביותר. האדמה פשוט מסוכנת מ

. הרובוט צריך להיות חזק וחכם משימת ההצלה חייבת להתבצע באופן עצמאי לחלוטין בלי עזרת אנשים

כאשר  תקע.ימספיק בכדי לנווט דרך שטח מסוכן עם גבעות, קרקע לא חלקה וחלוקי אבנים מבלי לה

בסוף את הקרבן, עליו להעביר בעדינות ובזהירות את הקרבן לנקודת פינוי בטוחה ומוגנת הרובוט מוצא ל

 שמשם ייקחו אנשים את המשך הטיפול.

  זמן ומיומנויות טכניות הם חיוניים! בואו והתכוננו להיות צוות הצלה המוצלח ביותר.

 

 סיכום

 הרובוט צריך לעקוב אחרי קו תוך שהוא מתגבר על בעיות שונות:

 נקודות עבור צומת 15

 נקודות עבור כל מכשול 10

 נקודות עבור הגעה לפס אחרי מרווח בפס 10

 נקודות עבור במפרים 5

 

בסיום הקו יימצא חדר מלבני עם קירות, כאשר הרובוט צריך להעביר מספר כדורים גדול ככל האפשר 

 בור כל כדור.נקודות ע 40 -לנקודת הפינוי שנמצאת באחת מפינות החדר. הקבוצה תזכה ב

 

 שבה הוא ביקר. ביקורתאם הרובוט תקוע היכן שהוא בזירה אפשר לאתחל אותו בנקודת הבדיקה ה

 חדשות. ביקורתהרובוט גם יזכה בנקודות כאשר הוא מגיע לנקודות 
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 זירה .1

 

 תיאור 1.1

 

באמצעות אריחים, שניתן להשתמש בהם בכדי ליצור מספר גדול של  תא מודולרייה זירהה 1.1.1

 וגם לתת את האפשרות להוסיף אריחים חדשים בעתיד. לעבור הרובוטיםשעל לים שונים מסלו

מ"מ, עם תבניות שונות של מסלולים. הבחירה  x 300מ"מ  300הזירה מורכבת מאריחים בגודל  1.1.2

ניתן להציב אריחים של זירת  הסופית של האריחים והסידור שלהם לא ייחשפו עד ליום התחרות.

 ר תמיכה קשה בעובי כל שהוא.התחרות על גבי חומ

 .אריחים בזירת התחרות 8יהיו לפחות  1.1.3

 קו( 1.3יהיו עיצובים שונים של אריחים )ניתן למצוא דוגמאות תחת סעיף  1.1.4

 25זווית השיפוע לא תהיה גדולה יותר מ  .שיפועבגבהים שונים מחוברים באמצעות  אריחים 1.1.5

 .יחסית למשטח האופקי מעלות

 רצפה 1.2

לבן או קרוב לגוון לבן. הרצפה יכולה להיות חלקה או עם מרקם )כמו הרצפה תהיה בצבע  1.2.1

מטבע  מ"מ בחיבורים בין האריחים. 3לינולאום או שטיח( ויכולה לכלול מדרגות בגובה של עד 

ככל  צומצמוהאריחים, תתכן מדרגה או מרווח בתהליך בניית הזירה. אלו אינם מכוונים וי

 האפשר על ידי המארגנים.

עבה תמיכה  יריכים להיות מודעים לכך שבתחרויות מסוימות, האריחים יונחו על גבהמתחרים צ 1.2.2

 הואלחזור חזרה לאריח אם  שיקשה על הרובוט, מה תיבות הגבההאו שיוגבהו מהרצפה בעזרת 

 .ממנויצאו לחזור חזרה לאריח אחרי שלעזור לרובוטים בכדי לא ינקטו אמצעים  ממנו.צא יו

 מעלה ומטה מאריח מוגבה.   "טפס"פוע בכדי לאפשר לרובוטים לאריחים ישמשו ליצירת שי 1.2.3

כך שיוכלו לנווט לאורך כל אריח שיכול להיות מוצב  לכן, הרובוטים צריכים להיות מתוכננים 1.2.4

 ס"מ. 25. הגובה החופשי המינימלי יהיה אחרתחת אריח 

 

 פס 1.3

 

או פס מודפס על נדרטי מבודד סטס"מ, יכול להיעשות מסרט חשמלי  1-2הפס השחור, שרחבו    1.3.1

פני ניר או על פני חומרים אחרים. הפס השחור יוצר נתיב על הרצפה. )קווי הרשת המופיעים 

ברישום הם לצורך יחוס בלבד והמתחרים יכולים לצפות שיהיו אריחים כפולים, שונים ו/או 

 מושמטים(.

ל פס ישר לפני כל ס"מ ש 5לפחות  עםקטעים ישרים של הפס השחור עשויים להכיל רווחים  1.3.2

 ס"מ לכל היותר.  20רווח. הרווח יהיה של 

 .עשוי להשתנות בין ריצות שונות והמסלוליםהסידור של האריחים  1.3.3
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 ומכשולים במפרים להפחתת מהירות ,חורבות 1.4

 

ס"מ. הם יהיו לבנים ומקובעים לרצפה. הם  1במפרים להפחתת מהירות יהיו בגובה מירבי של  1.4.1

 ים.יכולים להיות מעוגל

הם עצמים קטנים כמו אלו לרצפה.  מ"מ, ולא יהיו מקובעות 3מירבי של  הריסות יהיו בגובה 1.4.2

 קיסמי שיניים או מקלות שיפודי עץ קטנים, וכו'.

 הריסות יכולות להיות מפוזרות לכוון הקיר או צמוד לקיר. 1.4.3

 ם אחרים.מכשולים יכולים להיות מורכבים מלבנים, בלוקים, משקולות, וחפצים גדולים וכבדי 1.4.4

 ס"מ. 15המכשולים יהיו בגובה של לפחות 

 אחד. קומכשול לא יתפוס יותר מאשר  1.4.5

מצפים שהרובוטים יעקפו מכשולים במהלך הניווט. מכשולים שהוזזו בצורה כלשהי יישארו  1.4.6

במקום שאליו הם הוזזו, אפילו אם זה מסתיים במניעת הרובוט שלכם מלהתקדם. אם יש לכם 

יט כלשהו, התייעצו עם פורום קהילת רובוקאפ ג'וניור הבינלאומי ספקות כלשהן לגבי תסר

(http://www.rcjcommunity.org/.) 

 

 צמתים 1.5

 

  .צמתים /הצטלבויות יכולים להיות ממוקמים בכל מקום מלבד חדר הפינוי 1.5.1

הם מצביעים על המסלול המוצע לפנות מ"מ ו x 25מ"מ 25סמני צמתים הם ירוקים שמידותיהם  1.5.2

 בצומת, פירוש הדבר שמומלץ להמשיך ישר. ם ירוקיםאליו. אם לא מוצבים סמני

 הסתעפויות. 4או  3הצמתים הם תמיד ניצבים אולם יכולים לכלול  1.5.3

 ימוקמו תמיד מיד לפני צומת. ראו את האיור מתחת עבור מקרים אפשריים. סמני הצמתים 1.5.4
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 חפת   1.6

 הזירה עשויה לכלול פתחים בכדי לשמור על תאימות לאחור עם זירות הפלקסיגלס הישנות. 1.6.1

 ס"מ. 25וגובה של  ס"מ 25הפתח יהיה ברוחב של 

 הפתח יוצב על קטע ישר של הפס. 1.6.2

 הפינוי: אזור 1.7

להשתמש  יםנדרש יםהרובוט בתוך אזור הפינוי. הפינוי אזורלהפס השחור מסתיים בכניסה  1.7.1

 .נותקרבאת הכלשהי של אסטרטגיית חיפוש בכדי לאתר  בצורה



 

 בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
 בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה שייגרם במישרין או

 
 ואלי קולברג יונה גיא ,כל הזכויות שמורות לאסף פוניס ©

 ומכותב המסמך אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

ס"מ עם קירות בארבעת הצדדים בגובה של לפחות  90ס"מ על  120מידות אזור הפינוי הן בערך  1.7.2

 ס"מ. 10

 מ"מ. x 250מ"מ  25 של כסף מחזיר במידות פס רצועת מצא על הרצפהתהפינוי,  אזורבכניסה ל 1.7.3

"מ ס 30יהיה משולש ישר זווית, כשמידות הניצבים הן  אריח נקודת הפינוי ,בתחרות יסודי/חט"ב 1.7.4

x 30 מ"מ. 5עם הגבהה של  וצבוע שחור"מ ס 

 x 30ס"מ  30 במידות  לתחרות התיכונים, אריח נקודת הפינוי יהיה משולש ישר זווית שניצביו 1.7.5

 .וחלול ס"מ, צבוע שחור 6ס"מ וגבהו 

 לאזור הפינוי אין פתח יציאה. 1.7.6

 

 

 

 קרבנות 1.8

 

 .הפינוי אזורבכל מקום על רצפת  מיםלהיות ממוק יםליכו קרבנות 1.8.1

 הקבוצות צריכות להיות מוכנות לשינויים קטנים. ס"מ. 5כדור בקוטר הקרבנות יהיו בצורה של  1.8.2

 אור. ומחזיריכסופים  ופני השטח של .חשמלית ךמולי היהיו אדם חימייצג  ןהקרב 1.8.3

 תנאי סביבה 1.9

 יהיו שונים מאלו של זירות האימון בבית. הקבוצות צריכות לצפות שתנאי הסביבה בטורניר 1.9.1

 באתר. םתנאיההקבוצות חייבות לבוא מוכנות לכייל את הרובוטים שלהם בהתבסס על  1.9.2

 תנאי התאורה והמגנטיות עשויים להשתנות לאורך המסלול בזירת ההצלה. 1.9.3

שעוברים  כבליםהזירה עשויה להיות מושפעת משדות מגנטיים )למשל כאלו שנוצרים על ידי  1.9.4

 חת לרצפה וחפצים מתכתיים(.מת

הפרעות של צפויים בבלתי הקבוצות צריכות להכין את הרובוטים שלהם להתמודד עם שינויים  1.9.5

בעוד המארגנים והשופטים יעשו ככל יכולתם להקטין את הפרעות התאורה, הם תנאי התאורה. 

ממצלמות של לחזות מראש את כל ההפרעות הבלתי צפויות כמו למשל הבזקי אור  אינם יכולים 

 הצופים. 

 .5%( של toleranceלכל המידות בחוקים ישנה אפיצות ) 1.9.6
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 רובוטים .2

 

 בקרה 2.1 

או שליטה ט רחוק אסור השימוש בשל. ובוטים חייבים להיות מבוקרים בצורה אוטונומיתהר 2.1.1

 . לרובוטוכו'( , אלחוטי)באמצעות חיישנים, חוטים, ידנית או להעביר מידע 

 .קפטן הקבוצה ידי ייבים להתחיל את פעולתם באופן ידני עלהרובוטים ח 2.1.2

אסור כל סוג של מיפוי מראש ושימוש בניווט לפי חישוב צעדים במפה ידועה כמו למשל  2.1.3

 (.לפני הריצה באמצעות אנקודר. )תנועות מוגדרות מראש בהתבסס על מיקומים ידועים

 לשהי.לרובוטים אסור לגרום נזק לחלק כלשהו של הזירה בצורה כ 2.1.4

 בניה 2.2 

בין אם ניתן להשיגם בשוק או לבנות מחומרה  ,אבני בניהיתן להשתמש בכל קיט רובוט או נ 2.2.1

עבודה משמעותית ומקורית של  הם קודם כל ובעיקרשל הרובוט והבניה  נוןהתככל עוד גולמית, 

 למטה(.  2.5סעיף  והתלמידים )רא

 הלהשלמת משימהמשווקים במפורש ורית המיוצרים מסחאו רכיבי חיישנים כל קיטים רובוטיים  2.2.2

ייפסלו. למשל, חיישנים מתוכנתים , של רובוקאפ ג'וניור תחרות ההצלהיחידה כלשהיא בעיקרית 

אם מראש עם מאפיינים מיוחדים עבור מעקב אחרי פס או מציאה/עקיבה אחרי מכשול, אסורים. 

תחרות ההצלה ברובוקאפ  הועדה הטכנית שלתייעץ עם הל ותחייב קבוצות, הקיים ספק כלשהו

 .http://www.rcjcommunity.org( בפורום קהילת רובוקאפ ג'וניור הבינלאומית. TC) ג'וניור

זה ייבדק . בלבד 2-ו 1מסוג  השימוש בלייזריםמותר למטרת בטיחות המשתתפים והצופים,  2.2.3

 במהלך בחינת הרובוט.

היחידים האלחוטית סוגי התקשורת  םה ZigBeeוגם  BlueTooth Class 2, 3תקשורת  2.2.4

עליהם, יאלצו  אלחוטיתרובוטים שיש להם סוג אחר של תקשורת המותרים ברובוקאפ ג'וניור. 

האחרות המתחרות לליגות טרל אותה מהפרעה אפשרית או להסיר אותה מהרובוט או לנ

צריכה להוכיח  הקבוצה, אלחוטיתשל תקשורת  אם לרובוט יש ציוד לצורות אחרותברובוקאפ. 

פסל ירובוטים שלא יצייתו לכך עלולים לה את ההפעלה של התקשורת. /ניטרלהשהיא ניתקה

  .מהתחרות מיידית

 רובוט חייב להיות מסוגל לעבור דרך פתח מבלי להזיז אותו ממיקומו המקורי. 2.2.5

 :קבוצה 2.3

חוק זה יכול להשתנות בתחרות קבוצות לכל קבוצה חייב להיות רובוט אחד בלבד על המגרש ) 2.3.1

כדי וצריכים לשתף פעולה בבזירה יחד  נמצאים מקבוצות שונותרובוטים שמשותפות כך 

 .(משימות נתונותלהשלים 

 כל קבוצה חייבת לכלול לפחות שני חברי קבוצה. 2.3.2

חט"ב, הצלה קו -( מחלקות: הצלה קו יסודי3( מתוך שלוש )1תלמידים ישתתפו רק באחת ) 2.3.3

 ן, או הצלה מבוך.תיכו

 היא: בתחרות הבינלאומית הכשירות לבחירה לכל מחלקה 2.3.4

  הגיל מחושב  .שנים 14 -ו 11בין הגילאים : פתוח לתלמידים חט"ב-יסודיהצלה קו

 כל שנה שבה מתרחש אירוע רובוקאפ ג'וניור הבינלאומי.ביולי  1לתאריך 

http://www.rcjcommunity.org/
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  שנים. חברי קבוצה  19עד וכולל גיל של  11מגיל : פתוח לתלמידים תיכוןהצלה קו

אחרי תחרויות בינלאומיות(.  2יכולים להתחרות בהצלה תיכון פעמיים לכל היותר )

 שהתחרו פעמיים הם חייבים לעבור לתחרות הצלה מבוך.

  שנים. 19עד וכולל גיל של  11מגיל הצלה מבוך: פתוח לתלמידים 

צריכה לבחור את גודלה  אולם הקבוצה, חברים לכל היותר 6 -למוגבל מספר החברים בקבוצה  2.3.5

בצורה שתמקסם את חוויית הלמידה של כל חבר בה. מנחים/הורים אינם רשאים להיות עם 

של מנחה(  פיקוחהתלמידים במהלך התחרות. על התלמידים להיות ריבוניים ועצמאיים )בלי 

 במהלך השעות הארוכות של התחרות.

ה יכולה להתחרות רק בליגה אחת של רשם רק לקבוצה אחת, וכל קבוציכל חבר קבוצה יכול לה 2.3.6

 במחלקה אחת בלבד.רובוקאפ ג'וניור ו

 פיקוח 2.4

הרובוטים ייבדקו על ידי צוות שופטים לפני תחילת התחרות ובזמנים אחרים במהלך התחרות  2.4.1

 .שתוארובכדי לוודא שהרובוטים עומדים באילוצים 

וט זהה לרובוט של קבוצה מאוד בלתי סביר שקבוצה תהיה מסוגלת להשתמש באופן חוקי ברוב 2.4.2

 , או להשתמש ברובוט זהה לזה של קבוצה אחרת.או מהשנה הנוכחית, אחרת משנים קודמות

הקבוצות מוטלת האחריות לבדיקה חוזרת של הרובוטים שלהם, אם הרובוטים שלהם שונו, על  2.4.3

 תוקנו, או הותאמו בזמן כלשהוא במהלך התחרות.

שהבניה והתכנות של  בכדי לוודאשל הרובוט שלהם  הפעולהלגבי תלמידים יתבקשו להסביר ה 2.4.4

 .שלהם עצמית עבודה הםהרובוט 

למלא שאלונים ועשויים להתבקש שאלו שאלות לגבי מאמצי ההכנה שלהם, יתלמידים יה 2.4.5

 .ידאו למטרות מחקרווולהשתתף בראיונות מוקלטים ב

אחר שסיימו באופן כל הקבוצות חייבות למלא טופס ברשת האינטרנט. הטופס יינתן לקבוצות ל 2.4.6

רשמי את הרשמתם. הקבוצות צריכות לשלוח את הטופס לפחות ועד שבוע אחד לפני התחרות.  

מטרת מסמך זה היא לאפשר לשופטים להיות מוכנים יותר לראיונות. לתיעוד דוגמא, אנא פנו 

"( באתר הרשמי של Description of Materials Templateחומרים" )"ה תיאור תבניתל"

קאפ ג'וניור תחת חוקי ההצלה. מידע לגבי כיצד לשלוח את המסמך יפורסם לקבוצות לפני רובו

 .התחרות

של  המקורשל התוכנה שלהם לפני התחרות. קוד  המקורכל הקבוצות חייבות לשלוח את קוד  2.4.7

 .התוכנה לעולם לא ישותף עם קבוצות אחרות ללא רשות הקבוצה

 הפרות 2.5

השינויים  שייושמועד בתחרות  השתתףלהמפר רובוט מהפיקוח ימנעו פרות כלשהן של חוקי הה 2.5.1

 הנדרשים.

עם זאת, יש לבצע את השינויים או ההתאמות בתוך לוח הזמנים של התחרות ואסור לקבוצות  2.5.2

 בעוד הם מבצעים את ההתאמות. ריצהלדחות 

 סיבוביפסל לאותו י אום רובוט נכשל בעמידה בכל המפרטים )אפילו עם שינוי/התאמה(, הא 2.5.3

 )אבל לא מהתחרות(.

 . כללי התנהגות.6ראו סעיף  תחרות.במהלך השל מנחה כלשהי עזרה  אסורה 2.5.4
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 ומכותב המסמך אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

 המשחק .3

 קלפני משח אימון 3.1

 במהלך כלגישה לזירות האימונים למטרות כיול, בדיקה וכוונון  תחריםלמככל שיתאפשר, תהיה  3.1.1

 התחרות.

בדיקת רובוטים בזירות אפשור אימונים, לתחרות ולבלתי תלויות ייעודיות  יוקצו זירותבמידה ש 3.1.3

 המארגנים.לשיקול דעתם של  נהנתו תהיההתחרות 

 אזור המשחק  3.2

 שטח סביב מגרש המשחק יצוין כ"אזור המשחק". 3.2.1

להזיז את ורשה מקפטן, והוא בתור שישמש  אחד מחברי הקבוצה עצמה מנותהקבוצות צריכות ל 3.2.2

רק לקפטן מותר להיכנס לאזור לפי הוראת השופט. /או בסס על החוקים הכתובים ו, בהתהרובוט

 .המשחק ולנגוע/להזיז את הרובוט במהלך ריצה

 .שופטה כאשר הוא/היא התבקש/ה לעשות זאת על ידי הזיז רובוט רק נגוע/ליכול להקפטן  3.2.3

במרחק של לעמוד צריכים  זירת ההצלהשבקרבת )וכן צופים כלשהם( ברי קבוצה אחרים ח 3.2.4

 ., אלא אם השופט הורה להם אחרתרובוט שלהם פעילבזמן שה ס"מ רחוק מהזירה 150לפחות 

 .בתחרות ריצהאסור לאף אחד לגעת בזירה במכוון במהלך  3.2.5

 ריצהתחילת  3.3

ריצה מתחילה בזמן ההתחלה המתוכנן בין אם הקבוצה נוכחת/מוכנה ובין אם לא. זמני ההתחלה  3.3.1

 .ב לאתר התחרותיפורסמו באופן בולט מסבי

. הסמן יכול סמן שמצביע עבור אנשים על האריחים שהם נקודות בדיקההוא  סמן נקודת הבדיקה 3.3.2

 מ"מ. 70 של עדמ"מ וקוטר  12מ"מ עד  5בעובי של להיות 

לפני תחילת הריצה קפטן הקבוצה יחליט אילו אריחים ישמשו כנקודות בדיקה ויציב את הסמנים  3.3.3

 יהיה תלוי באורך המסלול. ת הבדיקה האפשריעל אריחים אלה. מספר נקודו

אסור להציב מספר סמני נקודות בדיקה על גבי אותו אריח, וכן אסור להציב אותם על גבי אריח  3.3.4

. הסמנים(, לא ניתן לשנות את 3.3.10)ראו  הריצהברגע שהתחילה  עם רכיבים שמקנים ציון.

הערה: אם רובוט מזיז את הסמן, עדיין האריח המקורי ישמש כנקודת בדיקה. הסמן נמצא שם רק 

 עבור חיווי לאנשים בכדי לזכור היכן ממוקמות נקודות הבדיקה.

הקבוצה לא צריכה  מטבעו, שבו שהרובוט יכול להתחיל.אריח ההתחלה הוא נקודת בדיקה  3.3.5

 האריח הראשון. להשתמש באחד מסמני נקודות הבדיקה שלה עבור

 .מהרגע שהתחילה ריצה, אסור לרובוט שמשתתף בריצה לעזוב את שטח התחרות משום סיבה 3.3.6

וגם בכדי להשלים את  שלודקות גם בכדי לכייל את החיישנים  8לרובוט יינתן זמן מרבי של  3.3.7

 .המסלול גם יחד. הזמן של כל ריצה יישמר על ידי השופט

שינוי תוכנת הרובוט בכדי להתאימה לקריאות חיישנים וכיול מוגדר כלקיחת קריאות חיישנים  3.3.8

 .דית של הרובוט מהריצהיאלו. כל פעילות מיפוי מוקדם תגרום לפסילה מי

הקבוצות יכולות לכייל את הרובוטים שלהם במיקומים רבים על הזירה ככל שיחפצו, אולם  3.3.9

בזמן  להם עצמםשימוש במקור המתח שתוך השעון ימשיך לפעול. הרובוטים לא רשאים לנוע 

 .הכיול
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 ומכותב המסמך אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

חייבת להודיע זאת לשופט. בכדי להתחיל  יאלביצוע ריצה עם ניקוד, ה ה מוכנהברגע שקבוצ 3.3.10

כפי שמורה השופט. ברגע  של המסלולריצה עם ניקוד, הרובוט ימוקם באריח ההתחלה 

 .הכולל שינוי קוד תוכנה או בחירת קוד תוכנזה  .שהתחילה ריצת ניקוד, אסור לבצע כיול יותר

 במהלך הריצה 3.4

הרובוטים יתחילו מאחורי החיבור שבין אריח ההתחלה לבין האריח הבא במסלול לכיוון אזור  3.4.1

 השופט יבדוק הצבה נכונה. הפינוי.

 .זה כולל הרכבה מחדש של חלקים שנפלו ;אסור לשנות/להתאים את הרובוט במהלך ריצה 3.4.2

בזירה עד לסיום הריצה. הקבוצה  כל החלקים שהרובוט מאבד בכוונה או לא בכוונה יישארו 3.4.3

 ם להסיר חלקים מהזירה במהלך ריצה.רשאיאינם והשופט 

את  זהות. הרובוט אמור לזירהכלשהו לגבי ה וקדםלקבוצות אסור לספק לרובוט שלהן מידע מ 3.4.4

 .המגרש בכוחות עצמו

 הכנס לאזור הפינוי.להרובוט חייב לעקוב אחר הקו במלואו בכדי  3.4.5

מרובים ואחד מהם מסומן, הרובוט יכול לבחור כל אחד מהם. רק אם כאשר קיימים מסלולים  3.4.6

 הרובוט יעקוב אחר סימני הצומת הוא יזכה לניקוד בעבור החלטת צומת.

 ניקוד 3.5

לרובוט יוענקו נקודות עבור ביצוע מוצלח של כל גורם סיכון )רווחים בפס, במפרים להפחתת  3.5.1

 .מהירות, צמתים ומכשולים(

ר כעקיבה מלאה אחרי פס, מעבר מוצלח של כל המרווחים בפס, צמתים, ביצוע מוצלח מוגד 3.5.2

 .במפרי האטה, מכשולים, ומעבר דרך פתח בלי התערבות אנושית

 (.3.6ניסיונות כושלים לבצע בהצלחה מרכיבים בזירה יוגדרו כ"חוסר התקדמות" )ראו  3.5.3

מאז נקודת הבדיקה  מגיע לנקודת בדיקה הוא יזכה בנקודות עבור כל אריח שהוא עברכשרובוט  3.5.4

האחרונה שבה ביקר. מספר הנקודות תלוי במספר הניסיונות שהרובוט ביצע בכדי להגיע לנקודת 

 הבדיקה הבאה:

  = לאריח נקודות 3ניסיון ראשון 

  = לאריח נקודות 2ניסיון שני 

  = לאריחנקודה  1ניסיון שלישי 

  = נקודות לאריח 0מעבר ל שלושה ניסיונות 
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 ומכותב המסמך אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

דרך אותו מסלול )לחזור ם ירוקים בצמתים, המסלול יכול להתחלף לכיוון הנגדי אם מציבים סמני 3.5.5

 למסלול שהרובוט כבר עבר(. 

 נקודות לכל רווח. 10רווח בפס השחור. כל יינתנו נקודות עבור מעבר מוצלח של  3.5.6

 נקודות לכל מכשול. 10מוצלחת ממכשול שחוסם את הפס השחור.  עקיפהיינתנו נקודות עבור  3.5.7

 ממכשול כאשר הוא עובר דרך אריח שהוצב עליו מכשול. עקףיחשב ככזה שרובוט י 3.5.8

אריח עם נקודות לכל  5אריח עם במפר להפחתת מהירות. יינתנו נקודות עבור מעבר מוצלח של   3.5.9

 .במפר להפחתת מהירות

נקודות לכיוון דרך אריח צומת.  15יינתנו נקודות עבור השלמה מוצלחת של מעבר אריח צומת.  3.5.10

 .1.5.2ירושה שהרובוט נסע לפי המסלול המוצע. ראו הצלחה פ

ניתן לזכות בניקוד רק פעם אחת לכל כיוון במסלול של כל רווח בפס, מכשול, במפר להפחתת  3.5.11

 מהירות, ואריח צומת, ולא בכל ניסיון במהלך המסלול. 

הצלה מוצלחת של קרבן: רובוטים יזכו בנקודות עבור הצלה מוצלחת של קרבנות. הצלה  3.5.12

לחת של קרבן קורית כאשר הקרבן מוסע לנקודת הפינוי )הוא חייב להימצא במלואו בתוך מוצ

עבור הצלה יוענקו נקודות  40 נקודת הפינוי, ושאף חלק של הרובוט יהיה במגע עם הקרבן(.

 מוצלחת של קרבן.

ל שוויון בניקוד ייפתר על בסיס הזמן שלקח לכל רובוט )או קבוצת רובוטים( להשלים את המסלו 3.5.13

 )זה כולל זמן כיול(.

 .בדקו את האתר הרשמי של רובוקאפ ג'וניור הצלה עבור תבנית דף הניקוד 3.5.14

 

 חוסר התקדמות 3.6

 חוסר התקדמות קורה כאשר: 3.6.1

 .הרובוט מפסיק לעקוב אחר הפס כאשר הפס קיים 

  שמאבד את הפס השחור בלי למצוא אותו  הרובוט תקוע באותו מקום או 

 )ראו האיורים בהמשך(. חדש עד האריח הבא ברצףמ                    

 הרובוט יוצא לגמרי מהשטח. 

קפטן הקבוצה יכול גם להכריז על חוסר התקדמות בכל זמן שהוא/היא רוצים בכך )למשל אם  3.6.2

 .הרובוט נמצא בסכנה(

, כשהוא מופנה הקודמת בנקודת הבדיקה, הרובוט חייב להיות מוצב אם חוסר התקדמות קורה 3.6.3

 הפינוי, ונבדק על ידי השופט.כלפי אזור 

רק קפטן הקבוצה רשאי להתחיל מחדש את הרובוט מבלי לשנות את תוכנת הרובוט ו/או  3.6.4

 שינוי/התאמה של הרובוט.

 
 .ריצהאין מגבלה למספר ההתחלות מחדש במהלך  3.6.5



 

 בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
 בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה שייגרם במישרין או

 
 ואלי קולברג יונה גיא ,כל הזכויות שמורות לאסף פוניס ©

 ומכותב המסמך אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

אחרי  הרובוט נכשל ולא הצליח להגיע אליה, אם ההבא לנקודת הבדיקהמותר לקדם את הרובוט  3.6.6

 השלישי.  הניסיון

קפטן הקבוצה יכול גם לבחור לבצע ניסיונות נוספים במהלך המסלול בכדי לזכות בנקודות  3.6.7

נוספות אפשריות עבור עקיפת מכשולים, רווחים בפס, ופסי האטה להפחתת מהירות, שלא 

 .לנקודת הבדיקההוענקו לגביהם כבר נקודות לפני ההגעה 
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 הצבת הקרבן 3.7

אזור הפינוי. מספר הקרבנות ייקבע על ידי הוועדה המארגנת. באקראי  הקרבן ימוקם באופן 3.7.1

 .זירהמספר הקרבנות יהיה זהה בכל 

 

 הצבת נקודת פינוי 3.8

 נקודת הפינוי תמוקם באחת מהפינות שאינן פינת כניסה באזור הפינוי. 3.8.1

פת לאחר שקורה חוסר התקדמות במקום כלשהו, השופט רשאי להטיל את הקובייה פעם נוס 3.8.2

 .ולמקם את נקודת הפינוי בפינה חדשה

( תעשה כמיטב יכולתה לקבע את נקודת הפינוי, אבל OCהועדה המארגנת של רובוקאפ ג'וניור ) 3.8.3

 .הקבוצות צריכות לצפות להזזה קלה עם הזמן

 ריצהסיום ה 3.9

יין קבוצה יכולה לבחור לעצור את הריצה מוקדם בכל זמן. במקרה זה, קפטן הקבוצה חייב לצ 3.9.1

לשופט את רצון הקבוצה לסיים. הקבוצה תזכה בכל הנקודות שנצברו עד לבקשה לסיים את 

 . הריצה

הריצה תסתיים כאשר חלף הזמן, כאשר קפטן הקבוצה הכריז על סיום הריצה, או כאשר בוצעה  3.9.2

 .הצלה מוצלחת של כל הקרבנות

 פתוחה תהערכה טכני 4

 תיאור 4.1



 

 בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
 בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה שייגרם במישרין או

 
 ואלי קולברג יונה גיא ,כל הזכויות שמורות לאסף פוניס ©

 ומכותב המסמך אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

מסגרת זמן שתוקצה לכך. כל הקבוצות צריכות  החידושים הטכניים שלכם יוערכו במהלך 4.1.1

 להתכונן להצגה פתוחה במהלך מסגרת זמן זו.

השופטים יסתובבו ויהיו בקשר עם הקבוצות. זה יהיה יותר באווירה של שיחה רגילה או של  4.1.2

 "שאלות ותשובות".

המטרה העיקרית של הערכה הטכנית הפתוחה היא להדגיש את התחכום של החידוש. החדשנות  4.1.3

שויה להצביע על יתרון טכני בהשוואה לידע קיים, או פתרון יוצא דופן, פשוט אבל חכם, ע

 .למשימה קיימת

 היבטי ההערכה 4.2

 לכך מערכת הנחיות תקנית שתתמקד ב:תשמש  4.2.1

 יצירתיות .א

 תבונה .ב

 פשטות .ג

 תפקודיות .ד

 יכולה לכלול )אך לא מוגבלת ל( אחד מההיבטים הבאים: "העבודה שלכם"  4.2.2

 י במקום חיישן מוכן.יצירה של חיישן עצמ .א

 בניית "מודול חיישן" שמכיל מגוון רכיבי אלקטרוניקה בכדי ליצור מודול .ב

 עצמאי המספק תפקודיות מיוחדת מסוימת.                           

 בניית מודול מכני שהוא תפקודי אבל שאינו רגיל. .ג

 כתיבה של אלגוריתם תוכנה חדש לפתרון בעיה. .ד

העבודה שלהן. כל חידוש חייב להיות נתמך בתיעוד  אתיעוד שיסביר הקבוצות חייבות לספק ת 4.2.3

 .תמציתי אך ברור. המסמכים חייבים להראות צעדים חדשניים תמציתיים

המסמכים חייבים לכלול פוסטר אחד ויומן הנדסי אחד )ראו במסמך תבנית יומן הנדסי באתר  4.2.4

ות שיהיו מוכנות להסביר לגבי רובוקאפ ג'וניור הבינלאומי לפרטים נוספים(. מצפים מהקבוצ

 .עבודתן

 .היומן ההנדסי צריך להדגים את ההתנהלות הטובה ביותר שלכם בתהליך הפיתוח 4.2.5

  תיאור הרובוט, יכולות הרובוט, ליגה, המדינה, ההקבוצה,  שם את לכלול צריךהפוסטר

וח, הבקר ושפת התכנות בהם השתמשתם, החיישנים שנמצאים ברובוט, שיטת הבניה, זמן הפית

 , וכו'.עלות החומרים ופרסים בהם זכתה הקבוצה במדינה שלה

קוים מנחים עשויים להתפרסם באתר רובוקאפ ג'וניור הבינלאומי הרשמי תחת חוקי הצלה  4.2.6

 יומן הנדסי(. תבנית)

 פרסים 4.3

 פרסים עשויים להתחלק למספר קטגוריות: 4.3.1

 א. חדשנות: 

 חדשנות מכנית -

 חדשנות אלקטרונית -

 )תוכנה( חדשנות אלגוריתמית -
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 ב. תכן חסין: 

 תכן מכני -

 תכן אלקטרוני -

 תכן אלגוריתמי )תוכנה( -

 שיתוף פעולה ניכר בתוך הקבוצההדגמה של  –ג. עבודת צוות  

של ההתנהלות הטובה ביותר במהלך הפיתוח  הדגמה –ד. התנהלות הטובה ביותר )בפיתוח(  

 אבטחת איכות, וכו'.תכנית  מסיעור מוחות, תכן, יצירת אבות טיפוס, פיתוח, תכנית בדיקה,

 .הפרסים יוענקו בצורה של תעודות 4.3.2

 שיתוף 4.4

 .קבוצות האחרותשל ה מצגותמעודדים את הקבוצות לצפות בפוסטרים וה 4.4.1

הקבוצות הזוכות נדרשות לפרסם את התיעוד והמצגת שלהן בפורום קהילת רובוקאפ ג'וניור  4.4.2

 (/http://www.rcjcommunity.orgהבינלאומי )

 

 

 
 

 החלטות סותרות 5

 ועוזר שופט שופט 5.1

כל ההחלטות במהלך המשחק נעשות על ידי שופט או עוזר שופט שאחראים על הזירה, אנשים  5.1.1

 וחפצים המקיפים אותם.

 .הן סופיותו/או עוזר השופט , החלטות השופט ריצהמהלך הב 5.1.2

תום על דף הניקוד. לקפטן יינתן זמן מרבי של דקה אחת , השופט יבקש מהקפטן לחריצהבסיום ה 5.1.3

בשם הקבוצה סקור את דף הניקוד ולחתום עליו. בחתימתו, הקפטן מקבל את התוצאה הסופית ל

במקרה של הבהרה נוספת, קפטן הקבוצה צריך לכתוב את הערותיו על גבי דף הניקוד  ;כולה

 ולחתום עליו.

 :הבהרת החוקים 5.2

של הבינלאומית חברי הועדה הטכנית לגבי חוק כלשהו, אנא צרו קשר עם  אם נחוצה הבהרה 5.2.1

של רובוקאפ ג'וניור דרך פורום קהילת רובוקאפ ג'וניור הבינלאומי  תחרות ההצלה

(http://www.rcjcommunity.org/) 

הרה לגבי חוק כלשהו יכולה להיעשות על ידי עם יש צורך בכך אפילו במהלך התחרות, הב 5.2.2

 בוועדה המארגנת של רובוקאפ ג'וניור.וועדה הטכנית חברים בו

 :נסיבות מיוחדות 5.3

אם קורות נסיבות מיוחדות, כמו בעיות שלא ניצפו או יכולות של רובוט, ייתכן שהחוקים  5.3.1

חד עם חברים זמינים י יותאמו על ידי יו"ר הוועדה המארגנת של תחרות רובוקאפ ג'וניור הצלה

 ושל הוועדה המארגנת, אם יש צורך בכך אפילו במהלך התחרות. של הוועדה הטכנית

http://www.rcjcommunity.org/
http://www.rcjcommunity.org/
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אם קפטן הקבוצה/מנחה/מורה לא מופיע לפגישת קבוצות בכדי לדון בבעיות והתאמת החוקים  5.3.2

 , זה ייחשב להסכמה.5.3.1כמתואר בסעיף  מכךכתוצאה 

 

 כללי התנהגות 6

 רוח התחרות 6.1

רובוקאפ  של מטרות והחזוןיכבדו את ה (תלמידים ומנחים כאחד) שתתפיםצפים שכל הממ 6.1.1

 כמו שהוצגו בהצהרת המשימה שלנו. ג'וניור

בכדי להבטיח  שופטים והנציגים הרשמיים ימלאו את תפקידם ברוח האירועהמתנדבים, ה 6.1.2

 שהתחרות היא אכן תחרותית, הוגנת והכי חשוב מהנה.

 מהתחרות הוא מה שנחשב! םמה למדתאין מדובר בניצחון או הפסד, אלא כ 6.1.3

 משחק הוגן 6.2

 .לנזק מכוון או חוזר למגרש, יפסלוובוטים שיגרמו ר 6.2.1

 .ני אדם שיגרמו להפרעה מכוונת לרובוטים או נזק למגרש, יפסלוב 6.2.2

 .בצורה הוגנת השתתףצפים שהמטרה של כל הקבוצות היא למ 6.2.3

 :התנהגות 6.3

אחרים והרובוטים שלהם כאשר הם המשתתפים צריכים להיות מודעים וזהירים לגבי אנשים  6.3.1

 .מסתובבים באתר התחרות

אסור להיכנס לשטחי ההכנה של ליגות אחרות או קבוצות אחרות, אלא אם הוזמנו  שתתפיםמל 6.3.2

 .באופן מפורש לעשות כך על ידי חברי קבוצות

הקבוצות יהיו אחראיות לבדיקת מידע מעודכן )לוחות זמנים, פגישות, הודעות, הכרזות, וכו'(  6.3.3

על גבי לוחות מודעות באתר ו)אם יתאפשר( באתר התחרות  יעמידע מעודכן יופמהלך האירוע. ב

 המקומי ו/או באתרי תחרות רובוקאפ או רובוקאפ ג'וניור.

 שתתפים שלא יתנהגו כיאות עשויים להתבקש לעזוב את הבניין ולהסתכן בפסילה מהתחרות.מ 6.3.4

ורשויות  תחרות, מארגני הנציגים רשמייםללים אילו יאכפו לפי שיקול דעתם של השופטים, כ 6.3.5

 .אכיפת חוק מקומיות

 מנחים 6.4

רשאים  אינםוחברי קבוצה בוגרים אחרים(  , מתרגמיםמורים, הורים, מלווים, נחיםמבוגרים )מ 6.4.1

 .להימצא בשטח עבודת התלמידים

לאזור עבודת  קרובפיקוח,  בתפקידמספיק מקומות ישיבה למנחים שיוכלו להישאר  יסופקו 6.4.2

 .דיםהתלמי

 .קבוצה שלהםמנחים אסור לתקן רובוטים או להיות מעורבים בתכנות הרובוטים של הל 6.4.3

ישנה, ילאזהרה בפעם הראשונה. אם זה  תגרוםתערבות מנחה ברובוטים או בהחלטות שופט, ה 6.4.4

 .הקבוצה מסתכנת בפסילה
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וט הרובוטים צריכים להיות בעיקר עבודה עצמית של התלמידים. כל רובוט שנראה זהה לרוב 6.4.5

 .אחר עלול להיקרא לבדיקה מחדש

 

 ויושרה אתיקה  6.5

 הונאה והתנהגות פסולה לא ייסלחו. פעולות הונאה/תרמית עשויים לכלול: 6.5.1

 רובוט)ים( של התלמידים במהלך התחרות.ה תאו חומר תמנחה על תוכנעבודת  .א

תלמידים מ"ליגה גבוהה יותר" ו/או קבוצת תלמידים מתקדמת יותר יכולה לייעץ, קבוצת  .ב

אסור לה לעשות את העבודה עבור "קבוצה מליגה נמוכה יותר". למשל, קבוצה  בלא

מליגת תיכון עזרה לתקן את עבודת קבוצת חבריהם מליגת יסודי/חט"ב, בתוכנה או 

לפני ו/או במהלך התחרות. זה עלול לסכן את הקבוצה מליגת תיכון להיפסל אף  בחומרה

לקבוצות  ". זה ישים לא רק למנחים, אלא גם6.4.5 -ו 6.4.3היא. ראו "כללי התנהגות, 

 תלמידים )מתקדמים( מליגה גבוהה יותר.

רובוקאפ ג'וניור שומרת את הזכות לשלול פרס אם ניתן להוכיח התנהגות פסולה/ הונאה אחרי  6.5.2

 .שהתקיים טקס הענקת הפרסים

בד על אם ברור שמנחה מפר את כללי ההתנהגות במכוון, ובאופן שחוזר על עצמו מתקן ועו 6.5.3

ד בתחרויות יבמהלך התחרות, יאסר על המנחה להשתתף בעתשל התלמידים הרובוט)ים( 

 .רובוקאפ ג'וניור

קבוצות שיפרו את כללי ההתנהגות עלולים להיפסל מהתחרות. ישנה גם אפשרות לפסול חבר  6.5.4

 .קבוצה יחיד מהשתתפות עתידית בתחרות

ן אזהרה לקבוצה. במקרים חמורים או במקרים פחות חמורים של הפרות כללי ההתנהגות, תינת 6.5.5

 .דית ללא אזהרהההתנהגות, קבוצה עלולה להיפסל מיחוזרים של הפרות כללי 

 שיתוף 6.6

שצריך לשתף כל פיתוח טכנולוגי ותכנית לימודים, היא העולמית  רובוקאפתחרויות הרוח של  6.6.1

 .אחרי התחרותם אחרים עם משתתפי

 .אחרי האירוע רובוקאפ ג'וניורל פיתוח יכול להתפרסם באתר האינטרנט של כ 6.6.2

אנו מאוד ממליצים למשתתפים לשאול את חבריהם לתחרות שאלות בכדי לטפח תרבות של  6.6.3

 סקרנות וחקר בתחומי המדע והטכנולוגיה.

 .כיוזמה חינוכית רובוקאפ ג'וניורזה מקדם את המשימה של   6.6.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


