
Engineering notebook 

מחברת הנדסית
שופטת פרסים –שירלי אילני 



.חשיפה לתהליכי עבודה וכישורים של מהנדסים מקצועיים

בנייה ותכנות הרובוט המבוסס על  תהליך חשיבה, תכנון
.ויצירה קבוצתית

תהליכי, משאבים, פיתוח כישורים ומיומנויות לניהול פרויקט
.חשיבה אסטרטגית ויצירתית ופתרון בעיות

עזרה הדדית והשראה, הפנמת חשיבותם של שיתוף פעולה
.לקהילה

:התוכנית עבור התלמידיםמטרות 

FIRST Israel מתוך אתר



?מה זה מחברת הנדסית



?תהמחברמיועדתלמי

שיפוטקבוצה

תהליכי העבודהתעוד

למידה רב כיוונית

רפלקציה

שימור ידע

מידע לשופטים

פרסים



את תהליך התכנון ההנדסי והמסע שהקבוצה עושה במהלך השלבים להוקיר 

,  תכנון מפורט, תכנון ברמת מערכות, תכנון קונספטואלי, של הגדרת הבעיה

. וייצור, בחינה ואימות

עמידה בפני  : קבוצות יתמודדו עם, תהליך הבנייה והתכנון של הרובוטלאורך 

זה המקום בו קבוצות . הצורך לצייר דברים על נייר, למידתו לקחים, מכשולים

. ישתמשו במחברת הנדסה

. את הקבוצה מבעיטת הפתיחה ועד התחרויותהמחברת תלווה 

ייסקרו את מחברות ההנדסה של הקבוצות כדי להבין יותר טוב את  השופטים 

. והקבוצה בכללותה, התכנון, המסע

, תרומה לקהילה: ההנדסית היא תיעוד מלא של פעילויות הקבוצההמחברת 

. ותכנון הרובוט, תוכנית עסקית או אסטרטגית, מאמצי גיוס כספים

?מה מטרת המחברת



?התעודמה כולל 

סקיצות

דיונים ופגישות קבוצה 

התפתחות התכנון  

פיתוח תוכנה 

תהליכים ומכשולים

פעילויות קהילתיות

מחשבות חברי הקבוצה במהלך העונה

מחברת חדשה צריכה להיכתב כל עונה חדש



.  קבוצות יכולות לתעד את העונה שלהן בכתב יד או בצורה אלקטרונית

אין הבחנה בין מחברת הנדסה בכתב יד למחברת הנדסה שנכתבה  
.  כל פורמט מקובל בצורה שווה. בצורה אלקטרונית במהלך השיפוט

.  נדרש עותק אחד לכל קבוצה בלבד

קבוצות יכולות לבחור להשתמש בתוכנות אלקטרוניות או  : אלקטרונית
. אונליין כדי ליצור את מחברת ההנדסה שלהן

קבוצות חייבות להדפיס את מחברת ההנדסה שלהן , למטרות השיפוט
.  ולכרוך אותה

קבוצות יכולות לבחור לכתוב את מחברת ההנדסה בכל סוג מחברת  : כתב יד
..(.כריכה קשה, ספירלה)הניתן להשיג בחנות לציוד משרדי 

: ההנדסהמחברת פורמט 



דרישות ממחברת ההנדסה 
.  מחברות הנדסה בתחרות( 2)קבוצה יכולה להגיש עד שתי 

inch (7.62 cm) 3גודל מחברת לא יעלה על 

מספר הקבוצה ושם הקבוצה חייבים להופיע על החלק החיצוני של מחברת  
.מחברת ההנדסה לא תיחשב ללא המידע הזה. ההנדסה

.  להיות מצורף לכריכה הקדמית של מחברת ההנדסהחייבעמוד סיכום 
.  בלבדאחדהסיכום צריך להיות באורך עמוד 

חלק הנדסי הכולל את תהליך התכנון של -לכלול חייבתמחברת ההנדסה 
.  חלק קבוצתי הכולל מידע על הקבוצה ופעילויות קהילתיות, הרובוט

תוכנית  , תוכנית אסטרטגית, תוכנית עסקית: ולכלול אחד או יותר מהבאים
.  קיימות

.יש לכתוב מספרי עמודים על כל עמודי המחברת



טיפים למחברת ההנדסה

יש להשתמש בעמוד סיכום כדרך להרשים את השופטים מבלי שהקבוצה  
.ציינו מה מייחד את הקבוצה שלכם.  נמצאת בחדר השיפוט

.סמנו את העמודים שאתם רוצים שהשופטים יסקרו בצורה ברורה

איך  , כשמשהו לא עבד. אל תפחדו לכלול את הכישלונות שלכם
?פתרתם את הבעיה

.חלקו את המחברת לחלקים ברורים

!!הקפידו לכלול את כל הנדרש



?מי כותב את המחברת

!!!!כל חברי הקבוצה

צוות מחברת דואג שיש רישום ודואג לעריכה ולגרפיקה



.....ובנימה אישי
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:קישורים חשובים

מדריך לכתיבת מחברת הנדסים בעברית  ✓

מדריך לכתיבת מחברת הנדסית באנגלית✓

מידע על העונה באנגלית✓

מפת משאבים בעברית✓

https://docs.wixstatic.com/ugd/5350fb_e247624335864ab8950f68b54db7f847.pdf
https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/engineering-notebook-guidelines.pdf
https://www.firstinspires.org/robotics/ftc
https://www.firstisrael.org.il/ftcresources

