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מופיעהחדשהטקסטהבית".בתוך|המקצהב-"במהלך4מס'לחוקטקסטמוסיףהבאהעדכון
:באדוםכאן

הבית שלהם, או לגרוםלמריצים אסור לגעת בשום דבר מחוץ לאזור(במהלך המקצה)
.באמצעות שיגור חוקילמשהו לנוע או להתפרש אל מחוץ לאזור זה, מלבד הרובוט

המשמעות היא שהוצאת הרובוט מאזור הבית במהלך המקצה מותרת רק כפי שמתואר ב- "מילון
הרובוטאתלהוציאאסורבפרט.3סעיףהבית",בתוך|המקצה"במהלךוב-שיגור"/מונחים

מתוך אזור הבית על ידי דחיפה או זריקה באמצעות היד.

הצעצועבדינוזאורהנוגעלרובוטכשמפריעים-IL02מקומיעדכון
העדכון הבא מפרט מה קורה כאשר מפריעים לרובוט הנמצא במגע עם דינוזאור הצעצוע

(הגדול):

בזמן הפרעה, כשהרובוט לחלוטין מחוץ לבית, ודינוזאור הצעצוע נמצא במגע עם הרובוט,
יש להחזיר את דינוזאור הצעצוע (ויחידת אנרגיה או סוללה נטענת הנמצאת בתוכו) לאזור

הבית הימני.



לאחר החזרת דינוזאור הצעצוע לאזור הבית הימני, יש להמשיך לפי ההוראות של  "במהלך
המקצה | מחוץ לבית" (החזרת הרובוט לאחד מאזורי הבית לפי בחירת המריצים, טיפול באביזרי

משימה אחרים שנמצאים במגע עם הרובוט, איבוד אסימון דיוק, שיגור מחדש).
אם הרובוט נמצא חלקית באחד מאזורי הבית, עדכון זה לא רלוונטי, יש לנהוג לפי ההוראות של

"במהלך המקצה, מחוץ לבית".

עדכון זה מחזק את הכלל הבא לגבי דינוזאור הצעצוע, ומונע העברה ידנית שלו למצב מנקד
(אזור הבית השמאלי).

:2פסקה),21(עמודלביתמחוץ|המקצהבמהלך
"לקבוצות גם אסור להפריע לרובוט בצורה שתגרום לקבוצה להשיג נקודות בשל ההפרעה."

,המשחקמדריךשלבתרגום-"רובוט"שלההגדרה-IL01מקומיעדכון
"רובוט".שלההגדרהנשמטה)16(עמודמונחים""מילוןבפרק

:מדריך המשחקההגדרה להלן, וגם הוספה ל

להפרד ממנו, אלא ידנית.: הבקר וכל ציוד שמחובר אליו ביד, ושאינו מיועדרובוט

משימתדגםשלהבניהבהוראות59שלב-הרוחטורבינתדגםלבנייתהוראות-U02עדכון
. הוראות הבניה הנכונות מוצגות להלן:עודכןטורבינת הרוח

טורבינת הרוח צריכה להיות ממוקמת כך שיש מרווח בין
הקו על שטיח המשימות לבין הידית האדומה. הדגם

המעודכן והמרווח נראים בתמונה:

https://firstisrael.org.il/files/fll-challenge/bL4oDOUpuvsqCO/superpowered-robot-game-rulebook.pdf
https://firstisrael.org.il/files/fll-challenge/bL4oDOUpuvsqCO/superpowered-robot-game-rulebook.pdf
https://firstisrael.org.il/fll/challenge/building-instructions


נקודות שקבוצה תאבד בשל דגם משימה בתחרות שלא נבנה או לא הוצב בהתאם להוראות
העדכניות, צריכות להיות מוענקות לטובת הקבוצה ("להנות מחמת הספק").

הבית:לאזורימחוץוגםבתוךגםחלהבאהחוק-משימהדגםעםשילוב-U01עדכון
״אם אתם משלבים דגם משימה עם כל דבר (כולל הרובוט), השילוב צריך להיות רופף או
פשוט מספיק, כך שאם תתבקשו, תוכלו לשחרר את דגם המשימה בדיוק במצבו המקורי,

ומיד.״

הבהרות
להציבחייבותיותראוילדים4שלקבוצות-4סעיף-למקצההכנה-IL02מקומיתהבהרה

לקבוצותהיאC05ב-שהוזכרהמריציםפחותלהציבהאפשרותצד).מכל(שנייםמריצים4
בישראל).כאלהקבוצותאין(בד"כילדים3או2שלקטנות

דברשוםידניתלהעביראסורלמפעילים-טיפול-הביתבתוך|המקצהבמהלך-C07הבהרה
המשוגר בשיגור חוקי ופועל בצורהמותר להעביר דברים על ידי רובוטמאזור בית אחד לאחר.

אוטונומית.

C07הבהרהעימכוסההיאזו,בהבהרהצורךאין-C06הבהרה

הקבוצה"חברימציין:למקצההכנהבפרק4סעיף-4סעיף-למקצההכנה-C05הבהרה
צריכים בשלב זה להתפצל לשני צוותים, כאשר כל צוות באחד משני צידי הזירה (ימין ושמאל).

חברי צוות אלו לא רשאים להחליף צד במהלך המקצה. אם אפשר, מקמו שני מריצים לצד כל
כלהלן:יהיההסידורבלבד,ילדים3או2שללקבוצותבית".אזור



ולכןבישראלבתחרויותתקפהאינהזוהבהרה-חכמהחשמלרשת05משימה-C04הבהרה
לא תפורסם בשפה העברית.

מכילות)15ו-,03,08,12,14(משימותמסוימותמשימות-במשימותדרישות-C03הבהרה
דרישה שכדי לזכות בניקוד, יחידות אנרגיה או יחידות מים עם לולאה לא יגעו בציוד של הקבוצה
בסוף המקצה. מגבלה זו חלה רק על יחידות אנרגיה או יחידות מים עם לולאה הנוגעות בציוד של

הקבוצה ישירות. יחידות שאינן נוגעות ישירות בציוד של הקבוצה יכולות לזכות בניקוד.

אדומיםוויםשנירקישנםזו,במשימה-מיםמאגר12במשימההניקוד-C02הבהרה
(מוצגים בתמונה). הניקוד עבור יחידות מים עם לולאה על גבי ווים נספר לפי ווים, לא לפי

יחידות. שתי יחידות מים עם לולאה על אותו וו אדום מזכות בניקוד פעם אחת בלבד.

משחקלמדריךרלוונטיאינהזוהבהרה-מיםמאגר12משימה-הזירהסידור-01הבהרה
הרובוט בשפה העברית.


