
 
  

 שיפוט פרסים - מידע, הנחיות ומועדים
 במסמך זה נסקור את הנושאים הבאים:

 מידע כללי אודות הפרסים1.

 הנחיות להגשת מחברת הנדסה.2.

 הגשת מועמדויות לפרסים3.

 תהליך השיפוט בתחרות אימונים4.

 תהליך השיפוט בתחרות רשמית5.
 מידע כללי

 הפרסים יישפטו ע"פ חוקי התחרות המפורסמים בקובץ החוקים.●
 פרסי השיפוט הניתנים בתחרות הארצית הינם:●

➢Inspire פרס ההשראה 
➢Think פרס החשיבה 
➢Connect פרס החיבור 
➢Innovate פרס החדשנות 
➢Design פרס התכנון 

➢Control פרס הבקרה 
➢Motivate פרס המוטיבציה 
➢Promote פרס הקידום 
➢Compass פרס המצפן 
➢Judge's פרס השופטים 
➢FIRST Dean's List Finalist פרס 

●.firstisrael.org.il FTC את קריטריוני הפרסים בעברית ניתן למצוא בדף המשאבים באתר 
 שימו לב! מקצועיות אדיבה נדרשת לכלל הפרסים. הקבוצה חייבת לכבד ולהתנהג במקצועיות אדיבה●

.FIRST Tech Challenge כלפי כולם באירוע 
 כדי להעפיל לתחרויות בינלאומיות אנו נשתמש בדירוג הפרסים המופיע בחוקים על פי מספר המקומות●

 שיחולק באליפות ישראל. ניתן למצוא את דירוג הפרסים להעפלה בעברית בדף המשאבים באתר
.firstisrael.org.il 

 הנחיות להגשת מחברת הנדסה
 למרבית הפרסים נדרש להגיש מחברת הנדסה על מנת להיות מועמדים.●
 את מחברת ההנדסה יש להגיש ביום התחרות במעמד הרישום.●
 את הדרישות בעברית בנוגע לאופן כתיבת מחברת ההנדסה ניתן למצוא בדף המשאבים באתר●

.firstisrael.org.il 
 ניתן להגיש את המחברת בעברית או אנגלית אך שימו לב! קבוצה שתעפיל לתחרות בינלאומית תצטרך●

 לתרגם את מחברת ההנדסה שלה באנגלית.
 המחברת צריכה להיות מחולקת לשלושה חלקים:●

 חלק הנדסי (הליך עיצוב הרובוט ובנייתו).1.

 חלק קבוצתי (הקבוצה ופעילותה הקהילתית).2.

 חלק עסקי / אסטרטגי.3.
 דגשים חשובים:●

 נדרש לכתוב את שם ומספר הקבוצה על כריכת המחברת.○
 עמוד סיכום חייב להיות מצורף לכריכה הקדמית של מחברת ההנדסה. הסיכום צריך להיות○

 באורך עמוד אחד ולכלול סיכום על הקבוצה, בית הספר או הארגון עם נקודות מודגשות על
 העונה של הקבוצה. עמוד הסיכום של הקבוצה צריך לכלול גם את מספר הקבוצה ורשימה של

  6-8 עמודים במחברת ההנדסה שהקבוצה הייתה רוצה שהשופטים יתחשבו בהם בשיפוט.
 שימו לב! השופטים לא יקראו את כל מחברת ההנדסה שלכם אלא חלקים נבחרים בלבד.○
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 הגשת מועמדויות לפרסים
 להלן ההנחיות והמועדים עבור הגשת מועמדות לפרסים: המצפן, הקידום והבקרה.●
 שימו לב! ללא הגשת מועמדות לפרסים אלו לא ניתן לזכות בהם.●
●:Compass - פרס המצפן 

 פרס המצפן נועד להכיר במנטור שסיפק הדרכה ותמיכה יוצאת דופן בקבוצה לאורך השנה.○
 אנו מעודדים את כלל הקבוצות להגיש את המנטורים שלהן לפרס זה, זוהי הזדמנות מצוינת○

  להוקיר מנטורים על תרומתם לחברי הקבוצה.
 הגשת מנטור לפרס זה תתבצע על ידי שליחת סרטון בן 40-60 שניות.○
 ניתן להגיש את הסרטון בעברית, ערבית או אנגלית עם תרגום לעברית.○
 שימו לב כי יש לכם זכויות יוצרים על מוזיקה וקרדיטים במקרה ואתם משתמשים בה בסרטון.○
 את הסרטון יש להגיש עד לתאריך 31.1.20 בשעה 20:00 בטופס הגשת מועמדות לפרסי○

.FTC  firstisrael.org.il המצפן והקידום בדף המשאבים באתר 
●:Promote - פרס הקידום 

 פרס הקידום ניתן לקבוצה שהצטיינה ביצירת סרטון לציבור הנועד לשנות את התרבות שלנו○
 ולחגוג מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה.

 נושא הסרטון לעונת 2019-2020 הוא:○
■”…If every student participated in FIRST, the world would be“  
 “אם כל תלמיד ישתתף ב-FIRST, העולם יהיה…"■

 אורך הסרטון לא יעלה על 60 שניות.○
 ניתן להגיש את הסרטון בעברית, ערבית או אנגלית עם תרגום לעברית.○
 שימו לב כי יש לכם זכויות יוצרים על מוזיקה וקרדיטים במקרה ואתם משתמשים בה בסרטון.○
 את הסרטון יש להגיש עד לתאריך 31.1.20 בשעה 20:00 בטופס הגשת מועמדות לפרסי○

.firstisrael.org.il המצפן והקידום בדף המשאבים באתר 
●:Control - פרס הבקרה 

 על מנת להגיש מועמדות לפרס הבקרה נדרש למלא את טופס המועמדות לפרס הבקרה הנמצא○
.firstisrael.org.il בדף המשאבים באתר 

 את טופס המועמדות לפרס יש להגיש יחד עם מחברת ההנדסה במעמד הרישום ביום התחרות.○
●:FIRST Dean's List Finalist פרס 

 במאמץ להוקיר את המנהיגות והמסירות של התלמידים הבולטים ביותר של FIRST בתוכנית○
 FIRST Tech Challenge, משפחת קיימן נותנת חסות לפרס עבור תלמידים נבחרים הידוע כ-

 FIRST Dean's List. מאז שהוצג ב-2010 פרס ה-Dean's List מושך את תשומת הלב של
.FIRST Dean's List מכללות ואוניברסיטאות יוקרתיות המבקשות לגייס את תלמידי 

 כל קבוצה יכולה להגיש עד שני (2) מועמדים לפרס זה הלומדים בכיתות י' או י"א.○
 על מנת להגיש מועמדות לפרס Dean's List נדרש לעקוב אחר ההוראות במדריך להגשת○

 מועמדות לפרס ה-Dean's List שנמצא בדף המשאבים באתר firstisrael.org.il או בקישור
 הבא.

 יש להגיש את המועמדות עד לתאריך 15.1.20 בשעה 23:59 בשעון Eastern Time. אנא○
 הקפידו להגיש מבעוד מועד כי לאחר תאריך זה המערכת תיסגר אוטומטית.

 לאחר הגשת המועמדות התלמידים המועמדים יוזמנו לראיון ייעודי.○
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 תהליך השיפוט בתחרות אימונים
 בתחרויות האימונים נקיים שיפוט מבוסס משוב על מנת להכין את הקבוצות לאליפות הארצית.●
 בכל תחרות אימונים, קבוצות שירצו בכך יוכלו להירשם מראש לזמן בחדר השיפוט●
 ראיון קבוצתי●

 בראיון הציגו את הקבוצה, את שיאי העונה, התהליך הקבוצתי, ההישגים, התהליך ההנדסי○
 והרובוט.

 פורמט ראיון השיפוט - אורך כולל של 15 דקות:○
 7-9 דקות להצגה■
 6-8 דקות לשאלות השופטים■

 אנו נאפשר צפיית קבוצות בראיונות של קבוצות אחרות בתחרויות האימונים, להלן חוקי הצפייה:●
 כל קבוצה רשאית לשלוח נציג אחד בלבד לצפות בראיונות אחרים.○
 יש לשבת/לעמוד בחלק האחורי של חדר השיפוט.○
 יש לצפות בשקט (ללא שיחות, ללא תגובות).○
 יש לרשום הערות בשקט (ללא לפטופים שעשויים לגרום לרעש הקלקה אשר מסיח את הדעת○

 כאשר מקלידים, טלפונים על שקט או מכובים).
 אין להשתמש בשום מכשיר הקלטה או צילום.○
 אין תור לצפייה בראיונות. קבוצות שתגענה מאוחר לא יוכלו להיכנס באמצע ראיון פעיל.○

 משוב●
 לאחר ראיון השיפוט כל קבוצה תקבל עד 5 דקות בהן השופטים ייתנו משוב לקבוצה.○
 לא יינתן משוב כתוב, המשוב יכלול מידע איך הקבוצה יכולה להשתפר ולהציג את פועלה יותר○

 טוב. המשוב לא יכלול מידע בנוגע לאיך הקבוצה יכולה לנצח.
 צפיית קבוצות לא תתאפשר בחלק המשוב.○

  יש לזכור כי למפגש עם השופטים בתחרויות האימונים יש מעמד של יעוץ בלבד והוא אינו מחייב.●
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 תהליך השיפוט בתחרות רשמית
 תהליך השיפוט מבוסס על ראיון עם השופטים בחדר השיפוט, התרשמות השופטים ממחברת●

 ההנדסה והתרשמות כוללת של השופטים מהקבוצה, מהפיט ומהמשחקים.
 במעמד הרישום יש להגיש את: מחברת ההנדסה, דף סיכום וטופס מועמדות לפרס הבקרה (אם●

 הקבוצה ניגשת לפרס זה)
 ראיון קבוצתי●

 מועד הראיון יקבע מראש וישלח בעדכון לפני התחרות.○
 הראיון יתקיים בחדר שיפוט.○
 בחדר השיפוט יהיה פאנל של 2-3 שופטים.○
 פורמט ראיון השיפוט - אורך כולל של 10 דקות:○

 תוכלו לחלק את הזמן כרצונכם.■
 לכל קבוצה יינתנו 5 דקות מתוך 10 דקות הראיון זמן ללא שאלות של השופטים.■

 לא יינתן זמן נוסף לקבוצה ואי אפשר להאריך את הראיון או לקיים ראיון חוזר או נוסף.○
 שימו לב לכך ותכננו את חלוקת הזמן שלכם היטב.

 מומלץ בחום להתכונן מראש לראיון, ניתן למצוא שאלות לדוגמה של השופטים בדף○
.firstisrael.org.il המשאבים באתר 

 ראיון הציגו את הקבוצה שלכם, את שיאי העונה, התהליך הקבוצתי שעברתם, ההישגים○
 שלכם, התהליך ההנדסי והרובוט. אתם יכולים להפנות את השופטים לחלקים מסוימים
 במחברת ההנדסה על מנת לחשוף אותם לעוד פרטים חשובים (לדעתכם) ולחסוך בכך

 זמן.
 אתם יכולים להשתמש בעזרים כרצונכם (תמונות, סרטונים, אלבומים, חוברות), אבל שימו○

 לב שעליכם להביא עמכם את כל העזרים (לא יהיה מחשב או מקרן בחדר השיפוט) ושזמן
 ההקמה וההתארגנות הינו חלק מ- 10 דקות הראיון שלכם.

 עד 2 מנטורים יכולים להיכנס לראיון השיפוט אך הם אינם משתתפים בו, המנטורים○
 יכולים להיכנס על מנת לצפות בלבד ולא בשביל לדבר בראיון.

 משוב●
 ע"פ חוקי התחרות לא יינתן משוב לקבוצות במהלך או אחרי הראיון הקבוצתי.○
 אנו מעודדים אתכם לבצע משוב עצמי לאחר הראיון:○

 ניתן לבצע את המשוב בכל דרך בה תבחרו.■
 אנו מציעים לבצע את המשוב בעזרת טופס המשוב העצמי הקבוצתי הנמצא בדף■

.firstisrael.org.il המשאבים באתר 
 ביקורי שופטים בפיט●

 לאחר הראיון הקבוצתי השופטים יבקרו בפיטים ויערכו ראיונות נוספים.○
 מטרת הראיונות הנוספים היא לתת לשופטים מידע נוסף מעבר למה שניתן בראיון○

 הקבוצתי בחדר השיפוט ובמחברת ההנדסה.
 אנו מדגישים כי השופטים לא יבקרו את כל הקבוצות ואין זה מעיד על מועמדות לפרסים.○

 כאשר השופטים יסיימו את הדיונים, מחברות ההנדסה יוחזרו לקבוצות.●
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