
 

 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

 כללי התחרות – 9120כדורגל   קאפ ג'וניורתחרות רובו
 

 :2018כדורגל  הועדה הטכנית של רובוקאפ ג'וניור
 

 :2019הועדה הטכנית של רובוקאפ ג'וניור כדורגל  :2018הועדה הטכנית של רובוקאפ ג'וניור כדורגל 
 יפן טיירו נמורה ישראל שרית זלצמן
 אוסטרליה ג'יימס ריילי אוסטרליה ג'יימס ריילי

 קנדה מיכאל ס. אראני מקסיקו חביאר א. דלגדו מורנו
 מקסיקו חביאר א. דלגדו מורנו ארה"ב מיכאל סלואן ווארן

 הולנד פליפה נסימנטו מרטינס הולנד פליפה נסימנטו מרטינס
 סלובקיה יו"ר –מארק סופה  סלובקיה יו"ר –מארק סופה 

 
כללים  בשפה האנגלית.הרשמיים המפרט את תנאי התחרות  התחרותכללי התחרות נלקחו מאתר 

מפורסמים על ידי . החוקים 2019הם חוקי הכדורגל הרשמיים עבור תחרות רובוקאפ ג'וניור אלו 
באתר יש פירוט נרחב של הכללים שחלקם העיקרי  הועדה הטכנית של רובוקאפ ג'וניור כדורגל.

הקטעים לגרסה האנגלית של חוקים אלו יש עדיפות כלפי תרגומים כלשהם. . מתורגם כאן
 שמסומנים באדום מייצגים שינויים/התאמות  לגבי שנה זו.

אתר הכדורגל של רובוקאפ ג'וניור באנו ממליצים לקבוצות לבדוק 
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הגרסה האחרונה של החוקים לפני  לגביודא ו. כל קבוצה אחראית להבינלאומית התחרות
 התחרות.

 
בטקסט נקוטה לשון זכר למען הנוחיות בלבד. כל האמור בטקסט תופס במידה שווה לגבי בנים 

  ובנות כאחד.
 

 מבוא:
 

של מהנדסים צעירים מתכננות, בונות, ומתכנתות שני קבוצות רובוקאפ ג'וניור כדורגל, בתחרות 
רובוטים ניידים עצמאיים לחלוטין בכדי להתחרות נגד קבוצה אחרת בתחרויות. הרובוטים 

לשער בצבע מסוים במגרש מיוחד שנבנה בצורה שמזכירה מגרש חייבים לגלות כדור ולהבקיע 
 של משחק כדורגל של אנשים. אמיתי

 
להפגין כישורים בתכנות, רובוטיקה, אלקטרוניקה ומכטרוניקה. המשתתפים  בכדי להצליח,

התגליות שלהן עם מצפים גם מהקבוצות לתרום לקידום הקהילה בכללותה על ידי שיתוף 
ת. משתתפים אחרים ועל ידי הפגנת רוח ספורטיבית בלי קשר לתרבות, גיל או תוצאה בתחרו

 .ולהתפתח תמצפים מכל המשתתפים להתחרות, ללמוד, ליהנו
 

 :תחרות כדורגל של רובוקאפ ג'וניור מורכבת משתי תת ליגות
. קיימים שני . חוקים אלו חלים על שני תתי ליגות אלו"כדורגל משקל קל"ו  "כדורגל פתוח" 

 הבדלים עיקריים בין שתי הליגות. 
 

 1.1. הרובוטים יכולים לשקול עד IR אותות משחקים עם כדור שמשדר כדורגל משקל קלתחרות 
מתח  2V1ס"מ, ומתח הסוללות המותר הוא עד  3ק"ג, מותר איזור תפיסת כדור בעומק של עד 

 נומינלי.
 

 2.4משחקים עם כדור כתום בהיר פסיבי. משקל הרובוט המותר הוא עד  פתוחכדורגל תחרות 
מתח  5V1ס"מ, ומתח הסוללות המותר הוא עד  2.5בעומק של עד  ק"ג. מותר איזור תפיסת כדור

 נומינלי.
 

, תקנות הליגה, עבור מפרטים/ תקנות 8, כדור, עבור מפרטי הכדורים וסעיף 5אנא בדקו סעיף 
 מפורטים יותר.
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 : שתי קבוצות בעלות שני רובוטים וכדור כתום על מגרש כדורגל של רובוקאפ ג'וניור1איור 
 

 2018שינויים מחוקי הכדורגל של רובוקאפ ג'וניור לשנת 

מכוונים לבצע שיפורים קטנים השינויים שנקבעו על ידי הועדה הטכנית לחוקי השנה הנוכחית 
 תוך שמירה על רוב החוקים ללא שינוי. 

 
 רשימת שינויים

 
 
 

 הבנייה והתכנות חייבים להתבצע באופן בלעדי על ידי התלמידים
 

חייבים להתבצע באופן בלעדי על ידי התלמידים חברי של הרובוטים הבנייה והתכנות 
בתכנון, בניה, הרכבה, להיות מעורבים מנחים, מורים, הורים או מלווים אסור להקבוצה. 

בכדי להימנע ממבוכה ואפשרות פסילה, חשוב ביותר  של הרובוטים.השגיאות תכנות וניפוי 
)נמצאים תכנות  8.2.4 -ו בנייה 8.2.3-. תקנות הליגה 8 – ליגהשהקבוצות  יצייתו לחוקי ה

. במקרה של ספק, אנא התייעצו , וכל החוקים האחרים לגבי מתחריםזה( לקראת סוף מסמך
  נציג התחרות באזור שלכם לפני שאתם רושמים את הקבוצה שלכם.עם 
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 המשחק .1

 נוהל המשחק ומשך המשחק  1.1
ג'וניור מבוסס על שתי קבוצות של רובוטים שמשחקים כדורגל אחת  משחק הכדורגל ברובוקאפ

נגד השנייה. לכל קבוצה יש שני רובוטים עצמאים. המשחק יתבסס על שתי מחציות. משך כל 
 דקות בין שתי המחציות. 5דקות. תהיה הפסקה של  10מחצית 

 
פט ירצה להתייעץ שעון המשחק יפעל ללא הפסקה במהלך זמן המחציות )מלבד אם או כאשר השו

 7.1של התחרות(. שעון המשחק יופעל על ידי שופט או עוזר שופט )ראו סעיף  נוסף עם נציג רשמי
 לגבי תיאור של עוזר שופט(.

 
דקות לפני תחילת המשחק שלהן. הימצאות  5המשחק שלהן מגרש הקבוצות אמורות להימצא ליד 

קבוצות שיאחרו לתחילת המשחק מן זו. ליד שולחן בדיקת הרובוטים לא נחשבת לצורך מגבלת ז
, כאשר הפרש במצב זה )ובכל מצב(לפי החלטת השופט. שניות  30כל לעלולות להיענש בשער אחד 

 בלי להתחשב במצב שעון המשחק., המשחק מסתיים 10 -השערים מגיע ל

 מפגש לפני תחילת משחק  1.2
צה שרשומה ראשונה לפי בתחילת המחצית הראשונה של המשחק, השופט יטיל מטבע. הקבו

הסדר תבחר צד מסוים של המטבע. הזוכה בהטלת המטבע יכול לבחור או לאיזה צד לתקוף, או 
אפשרות תבחר את הלבעוט תחילה את בעיטת הפתיחה. הקבוצה שהפסידה בהטלת המטבע 

שנותרה. אחרי המחצית הראשונה, הקבוצות יחליפו צדדים. הקבוצה שלא בעטה את בעיטת 
במחצית הראשונה של המשחק, תבעט את בעיטת הפתיחה בתחילת המחצית השנייה של הפתיחה 
 המשחק.

 
לבדוק האם הרובוטים מסוגלים  יםבמהלך המפגש שלפני המשחק, השופט או עוזר השופט עשוי

לשחק )כלומר האם הם לפחות מסוגלים לעקוב ולהגיב לכדור(. אם אף לא רובוט אחד מסוגל 
 לשחק, המשחק לא ישוחק ושתי הקבוצות יקבלו אפס גולים.

 

 בעיטת פתיחה  1.3
כל מחצית של משחק מתחילה עם בעיטת פתיחה. כל הרובוטים חייבים להיות ממוקמים בצד 

ם במגרש. כל הרובוטים חייבים להיות במצב עצירה. הכדור ימוקם על ידי השופט במרכז שלה
 המגרש.

 
הקבוצה שבועטת את בעיטת הפתיחה תמקם תחילה את הרובוטים שלה במגרש. הרובוטים לא 
יכולים להיות ממוקמים או להישאר מאחורי קו השער או בשטח החוץ. אין להזיז את הרובוטים 

 לאחר שמוקמו.
 

את הרובוטים שלה בחלק ההגנתי של עכשיו הקבוצה שלא בועטת את בעיטת הפתיחה תמקם 
המגרש. כל הרובוטים של הקבוצה שלא בועטת את בעיטת הפתיחה חייבים להיות מרוחקים 

 ס"מ מהכדור )כלומר מחוץ למעגל המרכז(. 30במרחק של לפחות 
 

את למקם מחדש או בשטח החוץ. אין הרובוטים לא יכולים להיות ממוקמים מאחורי קו השער 
הרובוטים לאחר שמוקמו, אלא אם השופט מבקש להסדיר את מיקום הרובוטים בכדי לוודא 

 שהרובוטים ממוקמים כהלכה במיקומים המתאימים במגרש.
 

לפי פקודת השופט )בדרך כלל על ידי שריקה(, כל הרובוטים יתחילו מיד את פעולתם על ידי כל 
 ל רובוט שיתחיל מוקדם יורחק מהמגרש על ידי השופט ויטופל כרובוט ניזוק. אחד מהקפטנים. כ
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 התערבות אנשים   1.4
מלבד בזמן בעיטת הפתיחה, אסורה התערבות אנשים מהקבוצות )לדוגמא נגיעה ברובוטים( 
במהלך משחק אלא אם זה מאושר באופן מפורש על ידי שופט. קבוצות/חבר)י( קבוצה המפרים 

 עלולים להיפסל מהמשחק.כלל זה, 
 

השופט או עוזר שופט יכולים לעזור לרובוטים לצאת ממצב בו הם תקועים, אם הכדור לא נמצא 
בין רובוטים תקינה לידם בזמן שהם נאבקים עליו, ואם המצב נוצר כתוצאה מפעולה ההדדית 

פט יסיגו את )כלומר זה לא נגרם מפגם בתכנון או בתכנות הרובוט עצמו(. השופט או עוזר השו
 לנוע שוב בחופשיות. שמספיקה בכדי לאפשר להם להיות מסוגליםרק במידה לאחור הרובוטים 

 תנועת הכדור  1.5
לקיחת שליטה מלאה על הכדור על ידי מוגדרת כרובוט לא יכול לאחוז בכדור. אחיזה בכדור, 

גוף הרובוט, הקפת הסרת כל דרגות החופש שלו. דוגמאות לאחיזת הכדור כוללות קיבוע הכדור ל
הכדור תוך שימוש בגוף הרובוט בכדי למנוע גישה מאחרים, כיתור הכדור או לכידתו בדרך כלשהי 

של גוף הרובוט. אם הכדור מפסיק להסתובב בזמן שהרובוט בתנועה, זהו סימן  מסויםעם חלק 
 טוב לכך שהכדור לכוד.

 
שמקנה לכדור )"מכדרר"( תובב היוצא מן הכלל היחיד לאחיזת הכדור הוא השימוש בתוף מס

 סיבוב הפוך דינמי בכדי לשמור את הכדור על המשטח שלו.
 

 גישה לכדור.חייבת להיות לשחקנים אחרים 

 ציינון  1.6
גול מובקע כאשר הכדור פוגע או נוגע בקיר האחורי של השער. שערים המובקעים על ידי רובוט 

רובוט מגן יסתיימו באותה תוצאה סופית: הם יעניקו שער אחד לטובת הקבוצה שבצד  אותוקף 
הנגדי. אחרי הבקעת שער, המשחק יתחיל מחדש עם בעיטת פתיחה של הקבוצה שספגה את 

מורשים השער. לפני בעיטת הפתיחה, כל הרובוטים הניזוקים או שנמצאים מחוץ לגבולות המגרש, 
 מוכנים ומתפקדים במלואם. אם הםמיידית למגרש לחזור 

 

 שוער  1.7
( בצד של הקבוצה חלקיוהרובוט שנע תחילה לתוך רחבת העונשין ונמצא בתוכה במלואו )עם כל 

 המגנה, ייחשב לשוער עד שחלק ממנו יצא מרחבת העונשין.

 דחיפה  1.8
ר בשום בתוך רחבת העונשין, לשוער יש עדיפות. רובוטים המתקיפים לא אמורים לדחוף את השוע

 צורה. 
 

אם התוקף והשוער נוגעים אחד בשני ולפחות לאחד מהם יש מגע פיסי עם הכדור, הכדור יילקח 
 מיד לנקודה הניטרלית הקרובה ביותר שאינה תפוסה. 

 
 אם מובקע שער כתוצאה ממצב דחיפה זה, הוא ייפסל.

 העדר התקדמות  1.9
 

העדר התקדמות קורה אם אין התקדמות במשחק בפרק זמן סביר ונראה שהמצב לא עומד 
להשתנות. מצבי היעדר התקדמות אופייניים קורים כאשר הכדור תקוע בין רובוטים, כאשר אין 
שינוי במיקומים של הכדור והרובוט, או כאשר הכדור נמצא מעבר ליכולת הגילוי או ההגעה אליו 

 מגרש. של כל הרובוטים ב
 



 

 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

השופט יכריז "העדר התקדמות" ויעביר את הכדור לנקודה , 1לאחר ספירה נראית ובקול
הניטרלית הקרובה ביותר שאינה תפוסה. אם זה לא פותר את מצב העדר ההתקדמות, השופט 

 ניטרלית אחרת.  היכול להעביר את הכדור לנקוד

 מחוץ לתחום  1.10
ס הלבן של המגרש, הוא ייחשב לכזה שיצא מחוץ אם כל גוף הרובוט יוצא במלואו מחוץ לפ

לתחום. כאשר קורה מצב זה, לרובוט יינתן עונש של דקה אחת, והקבוצה תתבקש להוציא את 
הרובוט מהמגרש. לא תהיה עצירת זמן של המשחק עצמו. הרובוט יורשה לחזור למשחק אם 

 קורית בעיטת פתיחה אחרי שער לפני שחלף זמן העונשין.
 

זמן עונש הדקה האחת יתחיל מהזמן שבו הוצא הרובוט מהמשחק. בנוסף, כל שער שייכבש על ידי 
הקבוצה הנענשת בזמן שהרובוט הנענש נמצא במגרש, לא ייחשב. ניתן לבצע תיקון של הרובוטים 

 .1.11צריכה לעשות זאת, כמו שמתואר בסעיף שיצאו מחוץ לגבולות המגרש אם הקבוצה 
 

הרחוקה בנקודה הניטרלית שאינה תפוסה זמן העונשין, הרובוט יוחזר וימוקם לאחר שחלף פרק 
 2. עצמו ביותר מהכדור כאשר הרובוט מכוון לכיוון השער של הקבוצה שלו

 
. אחר השופט יכול לוותר על מתן עונשין אם הרובוט נדחף במקרה מחוץ לתחום על ידי רובוט

 את הרובוט חזרה למגרש. במקרה כזה, ייתכן והשופט יצטרך לדחוף במקצת
 

הכדור יכול לעזוב ולנתר חזרה למגרש המשחק. השופט יכריז "מחוץ להישג יד" ויזיז את הכדור 
 לנקודה הניטרלית הקרובה ביותר שאינה תפוסה כאשר קורה אחד מהתנאים הבאים:

 
אחרי ספירה נראית ובקול של השופט  הכדור נשאר מחוץ למגרש המשחק זמן רב מדי, (1

, אורך הספירה יכול להיקבע על ידי הועדה המארגנת לפני 3שלוש)בדרך כלל ספירה של 
 התחרות כל עוד זה אותו אורך בתוך תת ליגה(.

אף רובוט לא יכול להחזיר את הכדור למגרש המשחק )מבלי שכל גופו יעזוב את מגרש  (2
 המשחק(, או

 א יחזור למגרש המשחק.השופט מחליט שהכדור ל (3
 

 רובוטים ניזוקים   1.11
אם רובוט ניזוק, צריך להוציא אותו מהמגרש וחייבים לתקן אותו לפני שהוא יוכל לשחק שוב. גם 
אם הוא תוקן, הרובוט חייב להישאר מחוץ למגרש לפרק זמן של לפחות דקה אחת או עד שקורית 

גבולות המגרש, העונשין מבוטלים והמשחק בעיטת פתיחה. אם כל הרובוטים הוצאו אל מחוץ ל
 מתחדש עם בעיטת פתיחה ניטרלית.

 
 דוגמאות לרובוט ניזוק כוללות:

 

 .)'הוא לא מגיב לכדור, או שהוא לא מסוגל לזוז )איבד חלקים, הספק, וכו 
 .הוא נע ללא הרף לתוך השער או מחוץ למגרש המשחק 

 .הוא מתהפך מפעולותיו הוא עצמו 
 

של מחשבים וציוד תיקון בשטח המשחק במהלך משחק. בדרך כלל, חבר קבוצה אסורה המצאות 
השופט יכול  .יצטרך לקחת את הרובוט הניזוק ל"שולחן תיקון מאושר" ליד אזור המשחקים

כיול חיישני הרובוט, מחשבים וכלים אחרים בשטח המשחקים, רק בחמש הדקות כלים ללאשר 

                                                 
בתוך  , אורך הספירה יכול להיקבע על ידי הועדה המארגנת לפני התחרות כל עוד זה אותו אורךשלושבדרך כלל ספירה של  1

 תת ליגה
2

הקרובה ביותר למקום שממנו הוא הוצא, כאשר הרובוט אינו מכוון ישירות לכדור. בגרסא הקודמת של החוקים היה כתוב " 

לחילופין, השופט יכול להורות לקבוצה למקם את הרובוט בנקודה הניטרלית בצד השדה שהיא כרגע הרחוקה ביותר מהכדור, 

 "ביותר. כשהוא מכוון לכיוון הקיר הקרוב
 בגרסא קודמת של החוקים זה היה "חמש" 3



 

 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

הרובוטים במהלך המשחק יכול להתבצע רק כאשר הם תכנות מחדש של  לפני תחילת כל מחצית.
 מחוץ למשחק )כלומר ניזוקים או מחוץ לגבול המגרש(, או כאשר השופט מתיר זאת באופן מפורש.

 
הרחוקה ביותר מהכדור כאשר אחרי שרובוט תוקן, הוא יוצב בנקודה הניטרלית שאינה תפוסה 

ובוט יוכל לחזור למגרש רק אם הנזק תוקן. ר 4.עצמו הרובוט מכוון לכיוון השער של הקבוצה שלו
אם השופט מבחין שהרובוט הוחזר למגרש עם אותה בעיה מקורית, הוא/היא יכולים לבקש 

 את הרובוט, ולהמשיך עם המשחק כאילו הרובוט לא הוחזר. להוציא
 

 או להחזיר רובוט רק ברשות השופט. להוציאניתן  רק השופט מחליט האם רובוט נחשב ניזוק.
 

בעיטת הפתיחה, המשחק ייעצר אם שני הרובוטים מאותה קבוצה נחשבים לניזוקים במהלך 
שניות שבהם הרובוטים של היריב נשארים  30והקבוצה הנותרת תזכה בשער אחד  עבור כל 

 ניזוקים.  
 

עם זאת, חוקים אלו תקפים רק כאשר לאף אחד משני הרובוטים של אותה קבוצה לא נגרם נזק 
 ת החוקים על ידי הקבוצה האחרת.כתוצאה מהפר

 
 בכל פעם שמוציאים רובוט מהמשחק, חייבים לכבות אותו.

 הגנה מרובה  1.12
נה נכנס לרחבת העונשין בצד יהגנה מרובה מתרחשת אם יותר מאשר רובוט אחד מהקבוצה המג

שלו עם חלק כלשהו שלו, ומשפיע באופן משמעותי על המשחק. הרובוט הרחוק יותר מהכדור 
לנקוט בפעולה זו בכל זמן כאשר שני  יכולהשופט רק ועבר לנקודה הניטרלית הקרובה ביותר. י

 רובוטים מתעכבים ברחבת העונשין שלהם.ה
 

לנקודה  המפר יועבר יועבר, הרובוט בפרק זמן קצר אם הגנה מרובה חוזרת על עצמה שוב ושוב
ניטרלית שאינה תפוסה בצד האחר של המגרש, כשהוא מכוון לעבר הקיר הקרוב ביותר. אם יש 

רציף  5במהלך נתח זמן לנקודה ניטרלית שאינה תפוסה פעמים שלושצורך להוציא את הרובוט 
 ייחשב לניזוק.  , הואבמגרש

 

 הפסקת המשחק  1.13
 בעיקרון, המשחק לא יופסק.

 
השופט יכול לעצור את המשחק אם יש מצב בתוך או סביב המגרש שהשופט רוצה להתייעץ לגביו 

 עם נציג רשמי של התחרות או אם התגלתה תקלה בכדור ולא קיים כדור תחליפי בהישג יד. 
 

כאשר השופט עצר את המשחק, חייבים לעצור את כל הרובוטים ולהשאיר אותם במגרש בלי 
יתחדש מהמצב שבו הוא נעצר או \כול להחליט האם המשחק ימשיךשייגעו בהם. השופט י

 באמצעות בעיטת פתיחה.

                                                 
בגרסא הקודמת של החוקים זה היה " הקרובה ביותר למקום שממנו הוא נלקח, ולא מכוון ישירות בכיוון הכדור. לחילופין,  4

מכוון השופט יכול להורות לקבוצה למקם את הרובוט בנקודה הניטרלית בצד השדה שהיא כרגע הרחוקה ביותר מהכדור, ולא 

 ישירות בכיוון הכדור."
למטרת חוק זה נתח זמן מוגדר כזמן בין שני אירועים שבהם הרובוט נלקח אל מחוץ למגרש מסיבה כלשהי )למשל בסיום  5

 המחצית הראשונה, כאשר הוא נחשב לניזוק או מחוץ לגבולות מגרש(



 

 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

 הקבוצ .2

 תקנות 2.1

ג'וניור בכדי  קבוצה של רובוקאפ ליצירתאחד חבר קבוצה ותר מאשר חייבת שיהיה בה יקבוצה 
להשתתף באירוע הבינלאומי. חבר)י( קבוצה ו/או רובוט)ים( לא יכולים להיות משותפים בין 

 קבוצות. 
 

 כל חבר קבוצה צריך להיות בעל תפקיד טכני.
 
. הקבוצה ים. הקפטן הוא האדם האחראי לתקשורת עם השופטקפטן להיות כל קבוצה חייבל

חברי  שניהקבוצה רשאית שיהיו לה לכל היותר יכולה להחליף את הקפטן שלה במהלך התחרות. 
 בצד המגרש במהלך המשחק: אלו יהיו בדרך כלל הקפטן וחבר קבוצה שעוזר.קבוצה 

 הפרות 2.2

 קבוצות שלא יצייתו לחוקים לא יורשו להשתתף.
 

צהוב או כחול שיכולים להראות כתום, כל אדם שקרוב למגרש אסור שילבש בגדים כלשהם בצבע 
קבוצה להחליף בגדים או להיות  חברהשופט יכול לדרוש מעל ידי הרובוטים )למניעת הפרעה(. 

 מוחלף על ידי חבר קבוצה אחר אם קיים חשד של הפרעה.
 

ד להפרעה מכל סוג שהוא מהצופים )בגדים השופט יכול להפסיק את המשחק במהלכו, אם יש חש

 , הבזקים ממצלמות, טלפונים ניידים, מכשירי רדיו, מחשבים, וכו'(.IRצבעוניים, שידור 
 

. מארגנתחבר הועדה ה לעל ידי  6מאומתתלהיות טענה זו צריכה אם קבוצה טוענת שיש הפרעה, 
 הוכחה/ראיה של ההפרעה.קבוצה שטוענת שהרובוט שלה מושפע על ידי צבעים צריכה להציג 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אנשים שקרובים למגרש אסור שילבשו בגדים בצבע כתום, צהוב או כחול: 2איור 
 

                                                 
 בגרסא קודמת של החוקים זה היה "מוכחת" 6



 

 בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
 בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה שייגרם במישרין או
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 רובוטים .3

 מספר הרובוטים/תחליפים   3.1

. אסורה החלפת רובוטים התחרותכל במהלך  שני רובוטים לכל היותר יכולים להיותכל קבוצה ל
 . במהלך התחרות תואחר ותבתוך הקבוצה או עם קבוצ

 הפרעות   3.2

, או כל צבע אחר שיכול לבלבל עם סימן צהוב או כחולכתום, אסור לצבוע את הרובוטים בצבע 
המשמשים לבניית  7צהובים או כחוליםכתומים ,בצבעים בכדי למנוע הפרעה. חלקים  (4.3)ראו 

הרובוט חייבים או להיות חסומים ומוסתרים על ידי חלקים אחרים מנקודת מבט של רובוטים 
 צבעים נייטרלים.ב /צבועיםאחרים או להיות מכוסים בסרט הדבקה

 
ם )למשל יעם זאת אפשר להשתמש בחיישנים אופטיאדום. -אסור לרובוט לפלוט אור אינפרא

 כל עוד הם לא משפיעים על רובוטים אחרים.חיישני מרחק אינפרא אדום( 
 

אם הרובוטים אדום בצד החיצוני של הרובוט. -אסור להשתמש בחומרים מחזירי אור אינפרא
אדום -שמחזירים אור אינפרא קטניםחלקים  צבועים, הם חייבים להיות צבועים בצבע מאט.

אסור לרובוטים לייצר הפרעה  .אינם מושפעים מכך כל עוד רובוטים אחריםמותרים בשימוש 
 מגרש. במגנטית לרובוטים אחרים 

 
אסור לרובוטים להפיק אור נראה שעלול למנוע מהקבוצה היריבה לשחק כאשר נמצאים על 
משטח שטוח. חובה לכסות כל חלק של רובוט שמפיק אור שעלול להפריע למערכת ראיית הרובוט 

 היריב.
 

להראות  בצורה כלשהי חייבתקבוצה אחרת של רובוט הקבוצה שתטען שהרובוט שלה מושפע מ
כל הפרעה חייבת להיות מאומתת על ידי חבר הוועדה המארגנת אם טענה  הוכחה/עדות להפרעה.

 נטענת על ידי הקבוצה האחרת.

 בקרה 3.3

. הרובוטים במהלך התחרות (remote controlאסור השימוש בסוג כלשהוא של בקרה מרחוק )
עצמאי היות מבוקרים באופן ידנית על ידי אדם ולומופסקים ם חייבים להיות מאותחלי

 .(אוטונומי)

 תקשורת 3.4

אלא אם התקשורת בין שני  במהלך המשחק לרובוטים להשתמש בסוג כלשהוא של תקשורתאסור 
 או באמצעות מטרים( 20)טווח של בערך  Bluetooth class2 or class 38רובוטים היא באמצעות 

. הקבוצות (XBeeו  Zigbee )למשל  802.15.4התקן אחר של תקשורת המשתמש בפרוטוקול 
 אחראיות לתקשורת שלהן. לא ניתן להבטיח זמינות של תדרים.

   תנועה  3.5

באופן שהתנועה שלהם אינה מוגבלת למימד אחד ומתוכנתים  הרובוטים חייבים להיות בנויים
. פנייהציר אחד(. הם חייבים להיות מסוגלים לנוע בכל הכיוונים, לדוגמא באמצעות מוגדר כבלבד )

לבצע תנועה הרובוטים חייבים להגיב לכדור בתנועה ישרה קדימה. למשל, אין זה מספיק רק 
שמאלה וימינה בקדמת השער של הקבוצה שאליה שייך הרובוט, אלא גם לנוע ישירות בסיסית 

                                                 
 או כל צבע כמו של סימן"ה היה "בגרסא קודמת של החוקים ז 7
 מטרים 20קצר מטווח  8
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לפחות רובוט אחד של הקבוצה חייב להיות מסוגל לחפש ולגשת  ימה.לכיוון הכדור בתנועה קד
השוער חייב לכדור בכל מקום במגרש, אלא אם לקבוצה יש רובוט אחד בלבד במגרש בזמן זה. 

 לגשת לכדור בכל שטח העונשין.
 

להשתמש בקורת  רשאיםהרובוטים חייבים להיות בנויים באופן שהם לא יכנסו לשער. הרובוטים 
כל רובוט . לגבי כל הרובוטים שבמגרש תקףכנס לשער. חוק זה ימנע מלהיבכדי לה רוחביתהשער ה

 (.1.11כרובוט ניזוק )ראו סעיף  ייקבעשניות  20פעמים בפרק זמן של  3שנע לתוך השער 
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 מיקומים מותרים ואסורים של השוער והחלוץ: 3איור 

   ידית  3.6

בכדי לאחוז ולהרים אותם.  ושניתן להבחין בה בקלותלכל הרובוטים חייבת להיות ידית יציבה 
 ס"מ. 22+2שתאפשר להרים את הרובוט מגובה של ו חייבת להיות נגישות קלה לידית

 
שחלק הידית שעובר את אסור  ס"מ, אבל  22בור את מגבלת הגובה של יכולות לע מידות הידית

 להתקנת רכיבים של הרובוט.ס"מ ישמש  22של גובה מגבלת ה

 שער

 שער שער

 שוער
 שוער

 חלוץ
 חלוץ

 שער
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   סמנים בחלק העליון של הרובוט  3.7

לכל רובוט חייב יהיה ניתן לזיהוי על ידי השופט. הוא לרובוט חייבים להיות סימונים בכדי ש
. ס"מ מותקן אופקית בחלק העליון של הרובוט 4של לפחות להיות עיגול פלסטיק לבן בקוטר 

השופט ישתמש בעיגול לבן זה לכתיבת מספרים על הרובוטים באמצעות מרקרים, ולכן העיגולים 
 הלבנים צריכים להיות נגישים ונראים.

 
לפני המשחק, השופט יקצה את המספרים לכל רובוט וירשום אותם על גבי החלק העליון של 

 לא יורשו להשתתף במשחק. עיגול לבן בחלק העליון שלהם  וובוטים שלא יישארהעיגול. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הדמייה של הסמן העליון: 4איור 

 ליגות-קנות נוספות של תתת 3.8

 -ו פתוח"כדורגל ליגה )לדוגמא "-ליגות שונות. לכל תת-בתתהטורניר עשוי להיות מאורגן 
הם , כולל תקנות המשפיעות על מבנה הרובוטים. משלה תקנות נוספות ישמשקל קל"( כדורגל "

 .. תקנות הליגה8מפורטים בסעיף 

 הפרות 3.9

, לא (נוספים פרטיםל. תקנות הליגה 8)ראו סעיף  חוקיםמפרטים/ל מצייתיםרובוטים שלא 
במהלך  מתגלותאם ההפרות  .אחרת יםאלו מור חוקים, אלא אם להשתתף במשחק רשאים

, הקבוצה עלולה יחזרו על עצמןאם הפרות דומות  משחק שמתנהל, הקבוצה תיפסל ממשחק זה.
 להיפסל מהתחרות.

4  
ס
"
 רובוט מ
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 מגרש .4

 המגרשסוג  4.1

 הליגות. ילכל תת מגרשקיים רק סוג אחד של 

 מידות המגרש 4.2

מגרש המשחק מסומן על ידי פס לבן שהוא חלק ממגרש ס"מ.  183ס"מ על  122מגרש המשחק הוא 
רצפת המגרש  ס"מ. 30סביב מגרש המשחק, מעבר לפס הלבן, נמצא שטח חוץ ברוחב של  .המשחק

 מס" 10שיפוע עם בסיס ברוחב מ העשויה, מנסרהליד הקיר החיצוני כוללת הגבהה בצורת 
בכדי לאפשר לכדור להתגלגל חזרה לתוך המשחק כאשר הוא עוזב את מגרש ס"מ  2±1והגבהה של 

מומלץ למקם ס"מ.  243ס"מ על  182המידות הכוללות של המגרש, כולל שטח החוץ הן המשחק. 
 ס"מ מהרצפה. 90ס"מ עד  70את המגרש בגובה של 

 קירות 4.3

מסביב לשטח החוץ. גובה הקירות וקירות ממוקמים מסביב לכל המגרש, כולל מאחורי השערים, 
 ס"מ. הקירות צבועים בצבע שחור מט. 22הוא 

 שערים 4.4

רוחב ה במגרש ישנם שני שערים, במרכז של כל אחת מהצלעות הקצרות יותר של מגרש המשחק. 
. לשער יש קורה מ"מ, בנוי כתיבה 74עומק הו ס"מ 10גובה הס"מ,  60שער הוא השל הפנימי 

ולאפשר בדיקה אם הכדור  בכדי למנוע מרובוטים להיכנס לתוך השעררוחבית בחלקו העליון )
"קורות" השער ימוקמו מעל הפס הלבן ס"מ.   1 ± 2 הרחבית הוא הגובה הקור(. הבקיע שער

החלק הפנימי קורת השער הרוחבית תמוקם בדיוק מעל הפס הלבן. המסמן את גבולות המגרש. 
בכחול. השער האחר אחד בצהוב, ושער צבועים יהיו , של כל שער קירות וקורת הרוחבהשל 

 בשחור )ראו את תרשים המגרש(. ים)כולל קורות השער והמסגרת( צבוע יםהחיצוני יםהחלק

 רצפה 4.5

כל הקווים הישרים במגרש יהיו צבועים  על גבי משטח קשה.כהה שטיח ירוק  מבוססת על הרצפה
 מ"מ. 20וברוחב של 

 נקודות ניטרליות 4.6

האחרות ארבע   אחת במרכז המגרש. ניטרליות שמסומנות על המגרש. נקודות קיימות חמש
במקביל לצלע הארוכה של המגרש ומיושרות עם ס"מ  45במרחק  סמוכות לכל פינה, ממוקמות

עם עט סימון מסומנות הניטרליות הנקודות השער(.  קורתקצוות השער לכיוון מרכז המגרש )מ
 ס"מ. 1להיות בעלות צורה עגולה בקוטר של  הנקודות הניטרליות חייבות .דק בצבע שחור

 מעגל המרכז  4.7

ס"מ. זהו קו של עט סימון שחור דק. זה  60על המגרש ישורטט מעגל מרכז. קוטר המעגל הוא 
 במהלך בעיטת הפתיחה. להכוונהישמש את השופטים והקפטנים 
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 עונשין  רחבות 4.8

 ס"מ. 90ואורך ס"מ  30 עונשין ברוחב רחבתמצא תכל שער  בקדמת
 .השטחמ"מ. הקו הוא חלק מ 20שרחבו שחור בקו  ותהעונשין מסומנ רחבות
 .רחבהבתוך ההוא נמצא במלואו עונשין כאשר תוך רחבת הנמצא בחשב לכזה שיירובוט 

 

  תתאורה ומגנטיותנאי  4.9

אדום חיצוני יהיו קטנות ככל האפשר ושהשדה  מגרשי הכדורגל ימוקמו כך שהשפעות אור אינפרא
המגנטי של כדור הארץ יופרע מעט ככל האפשר. עם זאת, לא ניתן להבטיח תנאים מושלמים. 
הקבוצות חייבות להגיע לתחרות כשהן מוכנות לכיול הרובוטים שלהן בהתבסס על תנאי התאורה 

 והמגנטיות שבאתר התחרות.
 

 כדור .5

 משקל קלכדורגל בכדור למפרט     

 (מפרט טכני לכדור שמשדר פולסים) 1ראו נספח 

 מפרט לכדור בכדורגל פתוח   

 (מפרט טכני לכדור כדורגל פסיבי) 2ראו נספח 

 כדורים בטורניר    

המארגנים אינם  דורים עבור המשחקים בטורניר חייבים להיות זמינים על ידי מארגני האירוע.כ
 עבור אימונים.אחראים לאספקת כדורים 

 כללי התנהגות .6

 משחק הוגן    

אנו מצפים שהמטרה של כל הקבוצות היא לשחק בצורה הוגנת ונקייה משחק כדורגל של 
 מצפים שכל הרובוטים ייבנו תוך התחשבות במשתתפים אחרים.רובוטים.  אנו 

 
במהלך משחק רובוטים אינם רשאים לגרום להפרעה מכוונת או לגרום לנזק לרובוטים אחרים 

 רגיל.
 

 רובוטים אינם רשאים לגרום לנזק למגרש או לכדור במהלך משחק רגיל.
 

פסל ממשחק מסוים לפי שיקול דעת השופט. יועבר גם עדכון לוועדה ירובוט שיגרום נזק עלול לה
 המארגנת.

 
 בני אדם אינם רשאים לגרום להפרעה מכוונת לרובוטים או לגרום לנזק למגרש או לכדור.
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 התנהגות    

כל התנועה וההתנהגות צריכים להתבצע בצורה אנו מצפים מכל המתחרים להתנהג כיאות. 
 מאופקת בתוך אתר התחרות.

 עזרה 

( לא רשאים להימצא כולל מתרגמים מנחים )מורים, הורים, מלווים וחברי קבוצה בוגרים אחרים
. רק וועדה המארגנתה חברעל ידי  במפורשזמנית ובשטח עבודת התלמידים, אלא אם זה אושר 

 התלמידים המשתתפים מורשים להימצא בתוך שטח העבודה.
 

 למנחים אסור לגעת, לבנות, לתקן או לתכנת רובוטים כלשהם. 

 שיתוף 

פיתוח טכנולוגי ותכנית כל העולמיות שצריך לשתף  רובוקאפחלק מתחרויות קיימת הבנה כ
 אחרי התחרות. ג'וניור  ברובוקאפ ורובוקאפלימודים עם המשתתפים האחרים 

 רוח התחרות 

רובוקאפ כאחד, יכבדו את המשימה של  והורים מנחים ,מצפים שכל המשתתפים, תלמידים
  .ג'וניור

 אין מדובר בניצחון או הפסד, אלא כמה למדתם מהתחרות הוא מה שנחשב! 

 פסילה \הפרות  

קבוצות שיפרו את כללי ההתנהגות עלולים להיפסל מהתחרות. קיימת גם אפשרות לפסילה 
 שתתפות בתחרות.משך המהשל אדם יחיד או רובוט יחיד והרחקה 

 
כללי ההתנהגות, תינתן לקבוצה אזהרה על ידי כך שיראו לה ת במקרים פחות חמורים של הפר

כרטיס צהוב. במקרים חמורים או חוזרים של הפרות כללי ההתנהגות הקבוצה עלולה להיפסל 
 מיידית בלי אזהרה על ידי כך שיראו לה כרטיס אדום.

 

 החלטות סותרות .7

 ועוזר שופט שופט 7.1

עזר ילמשחק, לפי כללים אלו, והוא יכול לההשופט הוא האדם שאחראי על קבלת החלטות בקשר 
 בעוזר שופט.

 
  הן סופיות.ו/או עוזר השופט  השופטשנעשות על ידי במהלך המשחק, החלטות 

 
או שמתרחש וויכוח אזהרה. אם הוויכוח נמשך, לגרום עלול לאו עוזר שופט כל וויכוח עם שופט 

 לגרום לפסילה מיידית מהמשחק. עלולנוסף, זה 
 

יש מנדט לדבר בחופשיות לשופט ו/או לעוזר השופט. צעקות על השופט ו/או עוזר  רק לקפטן
השופט, כמו גם דרישה לשינוי בהכרעה או קביעה של השופט יכולים לגרום לענישה ישירה 

 באמצעות אזהרה לפי שיקול דעת השופט.

 



 

 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

פטנים יבקש מהקהתוצאה שנכתבה על גבי דף התוצאות היא סופית. השופט בסיום המשחק, 
הוסיף את הערותיהם הכתובות לדף התוצאות אם הם סבורים שזה נחוץ. הערות אלו ייבדקו על ל

 ידי חברי הועדה המארגנת.

 הבהרת החוקים 7.2

וחברים בוועדה המארגנת של ועדה הטכנית ם בוהבהרת חוקים יכולה להיעשות על ידי חברי
 .בכךאם יש צורך אפילו במהלך התחרות , רובוקאפ ג'וניורשל תחרות הכדורגל 

 התאמת החוקים 7.3

עשויים להתבצע , שלא נצפו מראש ובוטראם יתקיימו נסיבות מיוחדות, כמו בעיות או יכולות של 
רובוקאפ ג'וניור יו"ר הועדה המארגנת לתחרות הכדורגל של על ידי התאמות/שינויים של החוקים 

אם יש אפילו במהלך התחרות עדה המארגנת, וועדה הטכנית והווביחד עם החברים הזמינים של ה
 .בכךצורך 

 תקנון מסדיר 7.4

נוהל הטורניר  להגדרתתקנון מסדיר משלה  לכל תחרות במסגרת רובוקאפ ג'וניור עשוי להיות
בדיקת הרובוטים, ראיונות, לוחות זמנים, הקבוצות המשותפות, אופני משחק,  שיטת )לדוגמא

 .מחוקים אלוהתקנון המסדיר הופך לחלק  וכו'(.
 

 שרטוט המגרש
 

 
 
 
 



 

 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

 
 

 
 
 



 

 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

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 תקנות הליגה .8

 מבוא   8.1

 של עצמה.מרובוקאפ ג'וניור כדורגל, לכל ליגה קיימות תקנות נוספות של חוקי  3.8לפי חוק 
 אלו הופכים להיות חלק מהחוקים.

 
 :9תת ליגות כדלהלן שתי, יהיו  8201ברובוקאפ ג'וניור 

 

 משקל קל  כדורגל 

  פתוחכדורגל 
 

חייבים להיות בין הגילאים המינימלי והמקסימלי כמו שמפורט כל חברי הקבוצות 
 בחוקים הכלליים של רובוקאפ ג'וניור שניתן למצוא באתר וגם בגרסא האנגלית באתר 

10rules/-general-http://junior.robocup.org/robocupjunior 
 

תוך שימוש , התחרויות בתת הליגה כדורגל פתוח ינוהלו 5.2 -ו 5.1כמו שתואר בסעיפים 
כדורגל משקל קל ישוחקו תוך שימוש בכדור תת הליגה בכדור פסיבי, בעוד שהתחרויות ב

 . IRמשדר 

 תקנות 8.2

 מידות 8.2.1
 

אנכי וכל חלקיהם משתרעים למקסימום האפשרי. אסור שהמידות במצב הרובוטים ימדדו כשהם 
 והמשקל הכולל של הרובוט יעברו את המגבלות הבאות:

 
 .את הגובה המותר והסמנים בראש הרובוט יעברו * מותר שידית הרובוט 
 .** משקל הרובוט כולל גם את משקל הידית 

 *** אנו מעודדים קבוצות לכלול מעגלי הגנה עבור סוללות מבוססות על ליתיום.
. יותרו סטיות מערכים אלו של ערכת הסוללה לערכים הנומינלים*** מגבלות המתח מתייחסות 

 כתוצאה מכך שהוטענה במלואה. 
 

                                                 
 מידות 8.2.1ההבדלים הגדולים ביותר מתוארים בסעיף  9

 ".2019יולי  1שנים נכון לתאריך  19ל  12בגרסאות קודמות של החוקים זה היה "כל חברי הקבוצה בגילאים שבין  10

 כדורגל משקל קל כדורגל פתוח ליגה-תת
 ס"מ  22 ס"מ  22 גודל/קוטר

 ס"מ * 22 ס"מ * 22 גובה

 גר' ** 1100 גר' ** 2400 משקל

 ס"מ 3 ס"מ 2.5 אזור תפיסת כדור

 ***15.0V*** 12.0V מתח



 

 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

אזור תפיסת הכדור מוגדר כמרחב פנימי כלשהו שנוצר כאשר מניחים סרגל ישר על הנקודות 
הבולטות של הרובוט. פירוש הדבר שהכדור לא יכול להיכנס לאזור הקעור של הרובוט ביותר 

 , חייבת להיות אפשרות לרובוט אחר להשתלט על הכדור.בנוסףהעומק המצוין בטבלה.  מאשר
 

 מגבלות 8.2.2
 

אסור השימוש במצלמות/עדשות רב כיווניות יכול להשתמש במצלמה אחת בלבד. יחיד רובוט 
(omnidirectional) מסחריות. ( מותר השימוש במצלמות/עדשות רב כיווניותomnidirectional )

במשמעות שהבנייה שלהם צריכה להיות בעיקר ובאופן , רק אם הם נבנו על ידי התלמידים
. קבוצות שמשתמשות בהן על גבי הרובוט שלהן חייבות משמעותי עבודה מקורית של הקבוצה

עבור חוקים אלו, רב כיווניות  .ובמהלך הריאיוןלהוכיח כיצד הן בנו אותן בתוך הפוסטר שלהן 
מעלות  80-ותר מבמישור האופקי וי מעלות 140ותר מ מוגדרת ככזו שיש לה שדה ראיה של י

 במישור האנכי )ערכים אלו משקפים את המערכת האופטית של עין אנושית(.
 

מנגנון הבעיטה. אסור שהמתח של כל המעגלים  ףחורק עבור ד יםמתח מותרמעגלי הגברת 
כל  משקל קל.כדורגל ב 12Vפתוח ו  כדורגלב 15Vהאחרים בתוך הרובוט יעבור את הערך של 

אלא אם מתוכנן כך שיאפשר לוודא את מתח מארז הסוללות והמעגלים שלו, רובוט חייב להיות 
 חיבורים.בושלו מארזי הסוללות בכן המתח הנומינלי נראה בבירור באמצעות התבוננות ברובוט, 

 
 בלבד. הסביבההשימוש באוויר  ותרים מילהתקנים פנאומט

 
התאמה לחוקים בכל זמן במהלך התחרות. במהלך עוצמת מנגנון הבעיטה כפופה לבדיקת 

במגרש לפני כל מחצית, כאשר רובוט ניזוק ת דוגמא המשחק, השופט יכול לבקש לראות בעיט
אם לשופט יש חשד  חוזר למגרש, או כאשר המשחק עומד להתחיל מחדש אחרי שהובקע שער.

לדרוש מדידה רשמית עם  רציני שמנגנון הבעיטה עובר על גבולות העוצמה המותרים, הוא יכול

'התקן מדידה לעוצמת מנגנון הבעיטה'  :III . )ראו נספח 'התקן המדידה לעוצמת מנגנון הבעיטה'
 לפרטים(.

 
 בנייה 8.2.3

 
באופן בלעדי על ידי תלמידים חברי הקבוצה. אסור למנחים, מורים,  הרובוטים חייבים להיבנות

 והרכבת הרובוטים.הורים או חברות להיות מעורבים בתכנון, בנייה, 
 

כל קיט של רובוט או אבני בנייה יכולים לשמש לבניית הרובוטים כל עוד התכנון והבנייה הם 
פירוש הדבר שמותר השימוש בקיטים  משמעותי עבודה מקורית של הקבוצה. אופןבבעיקר ו

לפי בעיקר  בנותלחל איסור מסחריים אולם חייב להתבצע בהם שינוי משמעותי על ידי הקבוצה. 
 חשובים.אסור שיתבצעו רק שינויים של חלקים לא  גםמדריך או חוברת הוראות בנייה, ו

 
סימנים להפרות הם השימוש בקיטים מסחריים שיכולים מיסודם להיות מורכבים רק בדרך אחת 

, שנבנו מאותו קיט מסחרי, כולם ביסודו של ( שונות) שונה ה)ות(העובדה שרובוטים מקבוצאו 
 .באותה צורהאו מתפקדים דבר נראים 

 
רובוטים חייבים להיבנות באופן כזה שהם יכולים להיות מאותחלים על ידי הקפטן בלי עזרה של 

  אדם אחר.
 

מגע עם רובוט יריב ו/או מנגנון כדרור שעלול לגרום נזק לחזות באופן מלא היות ולא ניתן 
לכל  עמידיםרובוטים הגנה נאותה עם חומרים חייבת להיות ל, יםלחלקים מסוימים של רובוט

להגן על מעגלים חשמליים והתקנים פניאומטיים, כמו  חייביםלמשל,  הרכיבים הפעילים שלהם.
כל התמסורות  צינורות ובקבוקים, מפני כל מגע אנושי  ומפני מגע ישיר עם רובוטים אחרים.

 או פלסטיק קשיח. המניעות את מנגנון הכדרור חייבות להיות מכוסות עם מתכת
 

לעשות מאמצים  ישכאשר מובילים או מעבירים סוללות, מומלץ להשתמש בשקיות בטיחות. 
סבירים בכדי לוודא שבכל הנסיבות הרובוטים ימנעו מקצר במעגלים החשמליים ומדליפות 

 אסור השימוש בסוללות מנופחות, בלות, או מסוכנות אחרות.   כימיקלים או אוויר.



 

 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

 
 תכנות 8.2.4

 
באופן בלעדי על ידי תלמידים חברי הקבוצה. אסור למנחים,  להיות מתוכנתיםהרובוטים חייבים 

 הרובוטים. תוכנותשל שגיאות בתכנות וניפוי מורים, הורים או חברות להיות מעורבים 
 

 ( עבור תכנות הרובוטים.IDEניתן להשתמש בכל שפת תכנות, ממשק או סביבת פיתוח מוכללת )
אסור השימוש בתוכנות שמגיעות עם קיט מסחרי )במיוחד תכניות דוגמא או תכניות מוכנות 

אסור להשתמש בתכניות דוגמא, אפילו אם הן  מראש( או בחלקים משמעותיים של תכניות כאלו.
 שונו.
 

 ותבדיק 8.2.5
 

ועדה ובדק ולקבל אישור כל יום לפני שמשחקים את המשחק הראשון. היהרובוטים חייבים לה
, כולל בדיקה אקראית שיכולה לקרות מארגנת עשויה לבקש בדיקות נוספות אם יש צורך בכךה

 . בדיקות השגרה כוללות:בכל זמן

 (8.2.1ליגה מסוימת )ראו סעיף -הגבלות משקל לתת. 

  (8.2.1מידות הרובוט )ראו סעיף. 

  (8.2.2 -ו 8.2.1הגבלות מתח )ראו סעיפים. 

 אם לרובוט יש מנגנון בעיטה )ראו נספח הגבלת עוצמת מנגנון הבעיטה ,III:  התקן בדיקה
 (.לעוצמת מנגנון הבעיטה

 
לתקנות, באמצעות למשל תיעוד  מצייתיםכל קבוצה חייבת לספק הוכחה שהרובוטים שלה 

בכל פיתוח הלגבי הרובוטים שלהם ותהליך  עשויות להתראייןמפורט או מחברת יומן. הקבוצות 
 .טורנירמן במהלך הז
 

. ותבדיק ףדוגמא לד – Vראו דוגמא של דף הבדיקה שבו ישתמשו חברי הועדה המארגנת בנספח 
נציין שהדף יעודכן על ידי חברי הועדה המארגנת לפני התחרות בכדי להתאימו לחוקי השנה 

 הנוכחית, אולם ההיבטים החשובים שנבדקו יישארו כמות שהם.

 תחרות בינלאומית .9

 קבוצה   9.1

 .2019חברים עבור רובוקאפ ג'וניור  4גודל קבוצה מירבי הוא 
 

, חברי קבוצה בכדורגל משקל קל יכולים להשתתף בתחרות הבינלאומי רק 2017החל משנת 
פעמיים. אחרי ההשתתפות בפעם השניה, יהיה עליהם לעבור לכדורגל פתוח. שימו לב שהספירה 

 .2017מתחילה מהתחרות הבינלאומית בשנת 

 ראיונות  9.2

הקבוצות במהלך יום  עםבמהלך התחרות הבינלאומית, הועדה המארגנת תסדיר ראיונות 
אירוע. פירוש הדבר שעל הקבוצות להציג כבר מוקדם ביום זה. הקבוצות חייבות של הההערכות 

, שמשמשות לתכנות הרובוטים שלהןלהביא לראיון את הרובוטים שלהם, את תכניות המחשב 
 . שהוא וכל תיעוד

 
במהלך הריאיון, לפחות חבר קבוצה אחד מכל קבוצה חייב להיות מסוגל להסביר נושאים 
מסוימים או מיוחדים לגבי הרובוטים של הקבוצה, במיוחד בקשר למבנה ולתכנות שלהם. 

לבקש מהקבוצה לכתוב תכנית פשוטה גם המראיין עשוי לבקש הדגמה מהקבוצה. המראיין עשוי 
 במהלך הריאיון בכדי לוודא שהקבוצה מסוגלת לתכנת את הרובוט. 



 

 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

 
מצפים מכל הקבוצות שיוכלו לנהל את הריאיון בשפה האנגלית. אם זה מציב בעיה, הקבוצה 
יכולה לבקש שיהיה נוכח מתרגם במהלך הריאיון. אם הועדה המארגנת לא מסוגלת לספק 

ה נדרשת לעשות זאת. במהלך הריאיון הקבוצה תוערך תוך שימוש במה שנקרא מתרגם, הקבוצ
 רובריקות )משבצות(, שמתפרסמות באתר המוזכר בתחילת חוקים אלו.

 
 הועדה המארגנת ממליצה על יישום הראיונות בתחרויות האזוריות, אולם זה אינו חובה.

 אתגרים טכניים 9.3

יותר של הליגות, הוועדה  גבוהידום טכנולוגי בהשראת הליגה של האוניברסיטאות והצורך בק
 מה שמכונה "אתגרים טכניים". להנהיגהטכנית החליטה 

 
הרעיון של אתגרים אלו הוא לתת לקבוצות הזדמנות להציג יכולות מגוונות של הרובוטים שלהן 

יתר על כן, הוועדה הטכנית רואה  שייתכן ולא ניתן להבחין בהן במהלך משחקים רגילים.
כנס לחוקים עתידיים, או לעצב את ירים אלו מקום לבדיקת רעיונות חדשים שעשויים להבאתג

 התחרות.
 

אם לא נאמר  כל קבוצת כדורגל של רובוקאפ ג'וניור רשאית לנסות להתמודד עם אתגרים אלו.
 אחרת, כל רובוט שלוקח חלק באתגרים אלו חייב לציית לחוקים אלו על מנת להשלימם בהצלחה.

 
 מנגנון בעיטה מדויק 9.3.1

 
מבחינה היסטורית אין זה משנה  התוצאות בכדורגל נקבעות על סמך מספר השערים שהובקעו.

 כיצד הם הובקעו. מצד שני, לצופים זה משנה ועושה את כל ההבדל.
 

אתגר זה מבוסס על שישה סיבובים. בכל סיבוב הרובוט מתחיל משטח העונשין שלו כשהוא מכוון 
השער. הכדור מוצב באופן אקראי )על ידי הטלת קובייה( בתוך מחצית זו של המגרש באחת לכיוון 

 מהנקודות הבאות:

 
 : חלוקת השער לשישה חלקים5איור 

 
 נקודה ניטרלית שמאלית .1

 נקודה ניטרלית ימנית .2

 פינה שמאלית של רחבת העונשין .3

 פינה ימנית של רחבת העונשין .4

 פינה שמאלית של המגרש .5

 של המגרשפינה ימנית  .6
 

הרובוט חייב לאתר את הכדור ולהבקיע שער תוך שהוא נשאר במחצית המגרש שלו. כל סיבוב 
 שניות לכל היותר. 20קח יי
 

 הקבוצה חופשיה לבחור באיזה צד לבעוט. 



 

 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

 חייבים להשתמש באותו רובוט בכל הסיבובים. 

  יחולו החוקים הרובוט חייב להישאר באותה מחצית מגרש בכדי שהשער ייחשב, אולם לא
 של "מחוץ לגבולות המגרש".

 
(. אחרי כל שער שהובקע, חבר קבוצה 5השער שממול יהיה פתוח לחלוטין )ראו איור בהתחלה 

אם חלק השער  יטיל קובייה וחלק השער שמתאים למספר שעל הקובייה יכוסה בקופסא שחורה.
 (.6הזה כבר מכוסה, הקובייה תוטל שוב )ראו איור 

 
 זה היא מספר השערים שהובקעו.תוצאת אתגר 

 

 
 

היו על הקובייה אחרי כל סיבוב  5-ו 3: מצב השער אחרי שני סיבובים, כאשר המספרים 6איור 
יצאו בסיבובים הבאים,  5או  3והחלקים המתאימים של השער כוסו. שימו לב שאם המספרים 

 הקובייה תוטל מחדש.
 נקודות ציוןמיקום )לוקליזציה( באמצעות  9.3.2

 
כשנקודות ציון נכללות במגרש, השאלה "היכן אני?" שכל רובוט שוער כדורגל שואל את עצמו 

 בדרך כלל, היא כזו שיכולה להיענות באופן די פשוט.
 

של  2017באתגר זה תפקיד הרובוט הוא לבקר בנקודות העניין הבאות במגרש שכוללות את גרסת 
 נקודות ציון:

 
 שער צהוב .1

 ציון תכלתנקודת  .2

 אדום-נקודת ציון תכלת .3

 נקודת ציון אדומה .4

 שער כחול .5

 נקודת ציון ירוקה .6

 ורוד-נקודת ציון ירוק .7

 נקודת ציון ורודה .8
 

ס"מ  10 של ביקור בנקודת עניין נחשב ככזה כאשר חלק של הרובוט נמצא בתוך שטח ברדיוס
ציון נתונה בדרך כלשהי נוסף לכך, הרובוט נדרש לסמן שהוא ביקר בנקודת מנקודת עניין נתונה. 

מפעולה רגילה על ידי  דיל אותה)באופן חזותי, בקול, או בכל דרך אחרת שניתן בקלות להב
 השופט(.

 
המיקום  ,אתגרהבעוד שסדר נקודות העניין שמתוארות למעלה נשאר קבוע, לפני כל התחלה של 

 שלהם במגרש ישתנה אקראית.
 

 שהרובוט ביקר בהם בסדר הנכון.תוצאת האתגר הוא מספר נקודות העניין 
 
 
 
 
 



 

 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

 שימוש חדשני בנקודות ציון 9.3.3

 
הקודמת של החוקים בניסיון לספק יותר הזדמנויות  שש נקודות הציון במגרש הוצגו בגרסא

להתנסות עם מיקום על המגרש. עם זאת, נראה שהשינוי היה די משבש )במקרים רבים הוא גרם 
 ליותר נזק מתועלת( ולכן תוכננה גרסא חדשה של נקודות ציון עבור שנה זו בכדי לתקן את זה.

 
מסוימות השקיעו בניסיון  זמן וקבוצות היות ונקודות ציון אלו קיימים בחוקים כבר מזה 

להשתמש בהם, אתגר זה תוכנן בכדי לתת להם הזדמנות להציג את העבודה שלהן ולקבל נקודות 
 בונוס מסוימות עבור זה גם כן.

 
תוצאת אתגר זה הוא החלטה בינארית: סט נקודות בונוס יוענק לקבוצה שהצליחה לשכנע את 

 ודות הציון בדרך חדשנית.הוועדה המארגנת שהיא השתמשה בנק
 

 מידע נוסף לגבי התחרות הבינלאומית 9.4

לשתף את התכנונים שלהן, גם חומרה וגם  חייבותלתחרות הבינלאומית  שהתקבלוכל הקבוצות 
הקבוצות הללו נדרשות גם לשלוח תלקיט  עתידיים.התוכנה, עם כל המשתתפים הנוכחיים ו

 אלקטרוני לפני התחרות. פרטים נוספים לגבי איך יסופקו על ידי הועדה המארגנת.
 

במהלך ימי התחרות של התחרות הבינלאומית )כמו גם לפני האירוע( חברי הקבוצה אחראים 
לבדוק את כל המידע הרלוונטי שמתפרסם על ידי הועדה המארגנת של כדורגל, יושבי הראש, או 

 כל נושא משרה רשמית ברובוקאפ.
 

ים שלהן. פרסים הקבוצות שמשתתפות בתחרות הבינלאומית יכולות לזכות בפרסים עבור הביצוע
אלו נקבעים ומוצגים על ידי הועדה המארגנת, שמפרסמת את כל הפרטים הנחוצים זמן רב לפני 

 המצגת הטוב ביותר, האירוע עצמו. בשנים האחרונות, לקבוצות הוענקו פרסים עבור הפוסטר
כמו , רוח הקבוצה ומשחקים אינדיבידואלים. נציין שהטוב ביותר , תכנון הרובוטהטובה ביותר
 "אין מדובר בניצחון או הפסד, אלא כמה למדתם מהתחרות הוא מה שנחשב!" 6.5שנאמר בחוק 

 מפרט טכני עבור כדור המשדר פולסים: Aנספח 

1.A .הקדמה 
  

לאור יותר מתוך היענות לבקשה לכדור עבור תחרות רובוקאפ ג'וניור כדורגל שיהיה חסין 
הועדה הטכנית של שמפריע, שיצרוך פחות אנרגיה ויהיה בעל עמידות מכאנית גבוהה יותר, 

 EKעם  מיוחדתוך שיתוף פעולה הגדירה את המפרטים הטכניים הבאים  רובוקאפ ג'וניור כדורגל
 .HiTechnic -יפן ו

 
הם יוכלו להציג לאחר קבלתו יצרנים של כדורים אלו חייבים להגיש בקשה לתהליך אישור ש

 מדבקה של תואם רובוקאפ ג'וניור והכדורים שלהם ישמשו בטורנירים של רובוקאפ ג'וניור.
 

מידע  -  HiTechnic (IRSeekerכדורים עם מפרטים אלו יוכלו להתגלות תוך שימוש בחיישנים מ 
 ,TSOP1140, TSOP31140נפוצים )IR ( אבל גם על ידי מקלטי שלט על מרחק וזווית

GP1UX511QS…  גילויon-off .)עם אפשרות לחיווי גס של המרחק 
 



 

 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

2. A. יםמפרט 
 

2.1.A.  אורIR 
  

, מאופננים עם גל 920nm -960nmאורכי גל של בתחום ( IRאדום )-הכדור פולט אור אינפרא
 -דפ"א לכדור צריכות להיות מספיק דיודות פולטות אור ). 40kHzנושא ריבועי בתדירות של 

LEDבעוצמה גבוהה ובזווית רחבה בכדי להקטין את חוסר האחידות של מוצא האור האינפרא )-
 (.IRאדום )
 

2.2A. קוטר 
  

 מ"מ. הכדור בשימוש יהיה מאוזן היטב. 74 נדרש להיותקוטר הכדור 
 

2.3A. מבחן נפילה 
  

לעמידותו, הכדור צריך לשרוד בלי פגע, נפילה  סימןצריך שהכדור היה עמיד במשחק רגיל. כ
 מטרים למשטח של עץ קשה או רצפה. 1.5חופשית מגובה 

 
2.4A. אפנון 

  
הנפלט מהכדור יהיה מאופנן עם גל טרפזואיד )מדרגה( בתדירות  40kHzגל הנושא בתדר של 

פולסים של הגל  8-מיקרו שניות של גל האפנון יהיה מורכב מ 833כל מחזור בן  .1.2KHzשל 
מהעוצמה המלאה,  1/4פולסים בעוצמה של   4הנושא בעוצמה מלאה, שאחריהם )לפי הסדר( 

מהעוצמה  1/64בעוצמה של  פולסים  4מהעוצמה המלאה, ו  1/16פולסים בעוצמה של  4
רמת זרם  שניות.-ומיקר 346בערך  של המלאה, שלאחריהם מרווח )כלומר עוצמה אפס( למשך

 20mW/srעוצמת הקרינה תהיה יותר מאשר  .45-55mA של תחוםתהיה ב הדפ"אהשיא של 
 לכל דפ"א.

 
2.5A. אורך חיי הסוללה 

  
אם לכדור יש סוללה נטענת מוטמעת, כאשר היא חדשה וטעונה במלואה היא צריכה להספיק 

 -הדפ"א נופלת ל בהירותלמשך זמן של יותר משלוש שעות של שימוש רצוף לפני שעוצמת 
90 סט של שאינן נטענות אם משתמשים בכדור עם סוללות להחלפה .מהערך ההתחלתי ,

סוללות אלקליין באיכות גבוהה צריך להספיק למשך זמן של יותר משמונה שעות של שימוש 
 ההתחלתי. מהערך 90 -הדפ"א נופלת ל שבהירותרצוף לפני 

 
2.6A. צבע 

  
, או כל צבע לו צבעים ירוק, כחול או צהוב. במיוחד, אסור שיהיו ילכדור יהיה צבע ניטראל

 המגרש והשערים(. ם של)בכדי למנוע בלבול עם צבעי אחר שיכול לבלבל עם הסמנים
 

2.7A.  ספקים רשמיים של הכדור הפולטIR מאופנן 
 

 נכון להיום, קיים כדור אחד שאושר על ידי הוועדה הטכנית של כדורגל ברובוקאפ ג'וניור:
 
 EK Japan/Elekit)פולסים( ומיוצר על ידי  MODE Aהפועל ב  RoboSoccer כדור .1

)www.elekit.co.jp( שימו לב שכדור זה נקרא בעבר .RCJ05 בעוד שאולי לא תוכלו .
 EK Japan/Elekitשמיוצר על ידי  IRלמצוא כדור בשם זה יותר, עדיין כל כדור 

 ל ידי הוועדה המארגנת.נחשב לכזה שאושר ע
 

http://www.elekit.co.jp/


 

 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

 

 : מפרט טכני עבור כדור פאסיבי לכדורגלBנספח 

1.B .   הקדמה 
  

 
במטרה לדחוף קדימה למצב העדכני ביותר של תחרות הכדורגל, הועדה הטכנית של רובוקאפ 

הערכים והמאפיינים ג'וניור כדורגל הגדירה את המפרטים הטכניים הבאים עבור כדור "פאסיבי". 
שנבחרו משקפים את רצון הועדה הטכנית לוודא שהכדור הנבחר אינו שונה ביסודו מהכדור 

שהיה בשימוש לפני כן, ושהוא קרוב לכדורים המשמשים בליגת הכדורגל של  IRשמשדר 
האוניברסיטאות, שבה המתחרים ברובוקאפ ג'וניור עשויים להמשיך להשתתף כאשר הם עוברים 

 לת הגיל.את מגב
 

הועדה הטכנית זיהתה שני כדורים שעומדים במפרטים הטכנים המפורטים בהמשך והם זמינים 
בכל העולם. אף לא אחד מכדורים אלו סומן כרשמי. פירוש הדבר שאין זה מובטח שיהיה שימוש 
באחד מכדורים אלו באירוע הבינלאומי. עם זאת, הכדור הרשמי לא יהיה שונה בהרבה. כדורים 

 הם: אלו
 

1. http://schweikert-shop.he-
hosting.de/index.php?cat=2259&lang=ENG&product=93011  

שימו לב שהחנות המקוונת עלולה גם לשלוח לכם כדור חצי מבריק בטעות, יהיה בטוח יותר לציין 
שאתם מעוניינים לקבל כדור בצבע מאט כאשר אתם מסיימים את ההזמנה שלכם או באימייל 

 ם ההזמנה.אחרי סיו
 

2. https://www.amazon.com/Mylec-Weather-Bounce-Hockey-
Orange/dp/B002LBDA30  

 
הועדה הטכנית גילתה שהכדור הראשון עדיף, היות והכדור השני עלול לשקף אור במידה 

 מסויימת )למשל מהבזקי מצלמות(.
 

2.Bמפרטים      . 
 

2.1B. קוטר 
 

 מ"מ. יהיה שימוש בכדור מאוזן היטב.  5 -מ"מ + 65קוטר הכדור צריך להיות 
 

2.2B. מבחן נפילה 
 

הכדור חייב להיות עמיד במשחק רגיל. כסימן לעמידותו, הכדור צריך לשרוד בלי פגע, נפילה 
 מטרים למשטח של עץ קשה או רצפה. 1.5חופשית מגובה 

 
2.3B. צבע 

  
וההגדרה של צבע כתום אינה קלה באופן כללי, כל צבע שאדם  היותלכדור יהיה צבע כתום. 

מעריך שהוא כתום ושהוא שונה משמעותית מצבעים אחרים שמשתמשים בהם במגרש, הוא 
 אסור שיהיו סימונים מבלבלים על הכדור. מקובל.

 
2.4B. משטח 

  



 

 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

אסור מותרים גילופים על פני משטח הכדור. פני שטח הכדור צריכים להיות חלקים ובצבע מאט. 
 שהכדור יחזיר אור. פנים הכדור צריך להיות חלול.

 
2.5B. משקל 

  
 גרם. 60גרם או קל יותר מאשר  80אסור שהכדור יהיה כבד יותר מאשר 

 



 

 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

 
 A4גודל דף  לוח פלסטיק

 5 מ"מ( 40)באורך  M3מרווחים )ספייסרים( 

 M3 10ברגים 

 

 לבדיקת עוצמת מנגנון בעיטה : התקן Cנספח 
 של תת הליגה בה הם משתתפים. כדורהכל מנגנוני הבעיטה של הרובוטים יבדקו באמצעות 

 

1.C    הקדמה 
  

 
רובוט. די קל היכול למדוד את עוצמת מנגנון הבעיטה של  התקן לבדיקת עוצמת מנגנון בעיטה

 .בדרך כלל נגישיםלבנות אותו עם חומרים 
 

 ס"מ. 22למדוד את עוצמת מנגנון הבעיטה של הרובוט עד למרחק של יכול זה התקן 
 

 
 
 
 

2.C     חומרים 
 

3.C    שרטוט ההתקן 
 

אנו מייעצים לבדוק הגרפי מתוך השרטוט שנמצא בסוף המסמך.  השרטוטניתן להדפיס את 
להדפסת  .( לא מופעלתscale to fitהאופציה התאמת קנה מידה )שבתוכנה שבה אתם משתמשים, 

 (.או קנה מידה של "גודל אמיתי" 100%השרטוט )כלומר שהיא מכוונת לתצורה של הדפסה 
 



 

 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

קו שהס"מ, בעוד שבתמונה רואים  22שרטוט המתקן מראה קו ישר מעבר לסימן של : הערה
מעוקל. יתקבלו גם קו ישר וגם קו מעוקל, אך קו מעוקל יצריך חיתוך קשה יותר בנקודה זו 

 מספיק פשוט לבניה מהירה. והשרטוט המצ"ב
 

4.C    דוגמא לבניית המתקן 
 

 יש להדפיס את שרטוט המתקן .א

 הקו האלכסוני )קו אדום( צריך להיות ישר.יש להדביק את הניר על לוח פלסטיק.  .ב

 יש לחתוך לאורך הקווים, ולקדוח את החורים. .ג

 מ"מ. 40צריך לחבר את שני הלוחות תוך שימוש במרווחים של  .ד
 

5.C    בדיקה 
 

, כך הכדור לפניהרובוט המתקן, ולהציב את השיפוע של הכדור בתחתית ניח את יש לה  .א
 .לכיוון קצה השיפוע לבעוט את הכדור במעלה המתקן שמנגנון הבעיטה  מכוון 

 יש להפעיל את מנגנון הבעיטה לבעיטה בודדת. .ב

 ס"מ. 22. אסור שהמרחק יעלה על הכדור על המתקן עברשאותו יש למדוד את המרחק  .ג



 

 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

 



 

 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

 
 
 

 : דוגמא לדף בדיקה Dנספח 
 
 
 
 

 



 

 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

 

  (2018)גרסת  : תבניות לסמניםEנספח 
ישנן נקודות ציון הממוקמות על כל אחד מהקירות. הן מכילות שני עיגולים ורודים המודפסים על 

מ"מ והמרכזים שלהן נמצאים  70קוטר העיגולים הוא  מ"מ(. 297מ"מ על  210)  A4נייר בגודל 
המיקום שלהן בתוך נקודת הציון כמו גם המיקום של נקודות  מ"מ אחד מהשני. 150במרחק של 

 . שימו לב שנקודות ציון אלו ימוקמו תמיד באמצע הקיר.7הציון בהתאמה במגרש מופיעים באיור 
 
 

 
של כל אחת מנקודות הציון, כמו גם המיקום של שתי נקודות  : מיקום המעגלים הורודים7איור 

הציון במגרש. שימו לב שבמקרה של "שער כחול מימין/משמאל" כאן שונה מהמצב שבו הרובוט 
מסתכל ישירות לשער הכחול מאמצע המגרש. עבור מידע נוסף לגבי מיקום נקודות הציון ראו את 

 החלק של דיאגרמת המגרש.
 

 נקודות ציון אלו )ורוד( מוגדר )למטרת סעיף זה( כאחד מהבאים: הצבע המשמש עבור
 

 RGB (217, 1, 2) 

 CMYK (0, 255, 0, 0) 

 PANTONE Process Magenta C (https://www.pantone.com/color-

finder/Process_magenta-C) 

 
שני הדפים הבאים מכילים תבנית של נקודות הציון שיש לשים על הקירות של המגרש. כאשר 

, צריך להיות להם המידות המתוארות בחוקים אלו. בעוד A4מדפיסים אותם על ניר רגיל בגודל 
שהצבעים על הדפים המודפסים יהיו שונים ממדפסת למדפסת, התוצאות הטובות ביותר יתקבלו 

 .sRGB "printer profile" (color scheme)פסו תוך שימוש ב כשדפים אלו יוד
 

https://www.pantone.com/color-finder/Process_magenta-C
https://www.pantone.com/color-finder/Process_magenta-C


 

 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

 
 
 

 



 

 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

 

 
 
 
 
 

 הערה: בתחרות בארץ לא יהיו סמנים במגרשים.
 
 
 
 
 



 

 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

 

  (2017)גרסת  : תבניות לסמניםFנספח 
ס"מ. הצבעים  21ס"מ ורוחבם  12קימים סמנים צבעוניים שממוקמים על כל קיר. גבהם הוא 

 המשמשים כסמנים הם:
 

  ירוק– RGB (0, 255, 0) 

  אדום– RGB (255, 0, 0) 

  טורקיז– RGB (0, 255, 255) 

 ורוד – RGB (255, 0, 255) 

 
שימו לב שהצבעים נבחרו כך שהם יהיו רחוקים ככל האפשר מהצבעים שכבר נמצאים בשימוש 
במגרש, במיוחד כחול וצהוב שמשמשים עבור השערים. בעוד שגם השטיח ברצפת המגרש וגם 

ד מהסמנים משתמשים בצבע הירוק כצבע העיקרי שלהם, הירוק שבו משתמשים בשטיח אח
 הרצפה צריך להיות כהה הרבה יותר מאשר זה שבו משתמשים עבור הסמן.

 
הסמנים ממוקמים כדלהלן: הסמנים הירוק והאדום ממלאים את הפינה השמאלית והימנית 

את הפינה השמאלית והימנית מאחורי  מאחורי השער הכחול, בעוד שהטוקקיז והארגמן ממלאים
השער הצהוב. מתוך ארבעת הקירות, לכל אחד מהקירות הארוכים יש שילוב של סמנים 

 לפירוט נוסף.למטה הנמצאים בקצותיו, הממוקמים במרכזו. ראו את סעיף תרשים המגרש 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 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

 
 
 

 
 
 
 



 

 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

 
 
 

הסמנים שיש לשים על קירות המגרש. של  2017גרסת ארבעת הדפים הבאים מכילים תבנית עבור 
רגיל, הם אמורים להיות במידות המתוארות בחוקים אלו.  A4כאשר מדפיסים אותם על גבי ניר 

בעוד שהצבע על גבי הדפים המודפסים יהיה שונה ממדפסת למדפסת, הדפסת דפים אלו תוך 
 יותר.)סכמת צבעים( תניב את התוצאות הטובות ב sRGBשימוש ב "פרופיל מדפסת" 

 
 
 

 הערה: בתחרות בארץ לא יהיו סמנים במגרשים.
 
 



 

 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

 

 



 

 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

 

 

 
 
 


