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קבוצות צריכות להדגים . סמנו בצורה ברורה את הריבוע שמתאר בצורה הטובה ביותר את הישגי הקבוצה, עבור כל תחום מיומנות: הוראות
הראשון  הקיפו בעיגול את הריבוע, מסוים תחוםאם הקבוצה לא מדגימה הרמה הנמוכה יותר.  תסמנו א מידעאותה רמה; אם חסר להם הכל ב
כאשר . של כל קבוצה וכדי לסייע לקבוצות להשתפר בהשקעהאנא ספקו הערות כתובות ככל שניתן כדי להכיר (. ה"ל" )לא הדגימו"עבור 

 , במידה וישנן.החוזקות של הקבוצה את הקיפו אנא, סיימתם את ההערכה

 
 
 
 

 למופת מצטיינת מתפתחת מתחילה  
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 הגדרה ברורה של הבעיה הנחקרת *בעיה זיהוי

 מפורט מאוד ברור, מפורט לרוב ברור, חסרים פרטים ברור חלקית, מעט פרטים ברור,לא  ל"ה

 איכות ומגוון של נתונים / ראיות ומקורות שצוטטו מידע מקורות

 ל"ה
  ;איכות מינימלית

 מצומצםמגוון 
; ורשים שיפורדמגוון  אואיכות 

 לא כללו איש )אנשי( מקצוע
  ;יכות ומגוון מספקיםא

 מקצוע (אנשיאיש ) כללו
  ;איכות ומגוון נרחבים

 אנשי מקצוע רבים כללו

 , כולל עומק ניתוח פתרונות קיימיםי הקבוצה”לאיזה עומק נותחה ונחקרה הבעיה ע הבעיה ניתוח

 ל"ה
  מחקר מינימלי;

 ללא ניתוח
  מחקר מינימלי;

 מחקר וניתוח נרחבים מחקר וניתוח במידה מספקת מעט ניתוח
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 ותאור כיצד הוא פותר את הבעיה הסבר ברור של הפתרון המוצע *קבוצתי פתרון

 מובן לכולם בקלות מובן חלקים מההסבר מבלבלים קשה להבנה ל"ה

פיתוח יישום , באיזו מידה הפתרון של הקבוצה משפר את החיים באמצעות שיפור אפשרויות קיימות חדשנות
 חדש של רעיונות קיימים או פתרון הבעיה בדרך חדשה לחלוטין

 יישום המכיל /פתרון יישום קיים/פתרון ל"ה
 מרכיבים מקוריים

 ;יישום מקורי/פתרון
 ערך מוסף פוטנציאלי 

  ;יישום מקורי/פתרון
 הדגימו ערך מוסף

ות ל לכלול עלות, קלתהליך שיטתי המשמש לבחירה, פיתוח, הערכה, בדיקה ושיפור הפתרון )יישום יכופתרון                      הפיתוח 
 '(ייצור וכו

 תהליך שיטתי כלל הערכה הסבר דורשים שיפור או תהליך הסבר דורשים שיפורו תהליך ל"ה
ליך שיטתי כלל הערכה; תה

 נשקליישום 
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 כלו ליהנות ממאמצי הקבוצהושי אחריםבאיזו מידה הקבוצה שיתפה את הפרויקט שלה לפני התחרות עם  *שיתוף

 משפחה / חבריםשותף עם  ל"ה
מחוץ למשפחה / חברים שותף 

 חברים לכיתה( גון)כ

קהל אחד שיכול שותף עם 
איש מקצוע  אותועלת פיק לה

 אחד

קהלים רבים שיכולים שותף עם 
אנשי מקצוע  אולהפיק תועלת 

 רבים

 שימוש בדמיון לפיתוח ולהעברת המצגת יצירתיות

 בעלת דמיוןושובה  בעלת דמיון אושובה  חסרת דמיון אובקושי שובה  ל"ה
 בעלת דמיון ושובה מאוד 

 יוצא מן הכלל

 העברת המסר וארגון המצגת המצגת יעילות

 מאורגנת היטבוברורה  ודי מאורגנת לרוב ברורה ארגון מינימלי ברורה חלקית, לא מאורגנת אולא ברורה  ל"ה
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 חוזקות: מחקר חדשני פתרון מצגת

 למועמדות לפרסים * נדרש

 חקר פרויקט


