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  הליבה ערכי: 4 פרק
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 ערכי הליבה 
 

)על הכריכה הפנימית(.  ערכי הליבה  הם הדבר הראשון שאתם רואים בעת פתיחת מדריך זה

 FIRST LEGO -הסיבה לכך היא שערכי הליבה הם המרכז של כל מה שאנחנו עושים ב

League אנו לכל המעורבים.  ומהנהלחוויה מתגמלת  תוכנית זאת. הם מסייעים להפוך

חברי קבוצה, הורים, מאמנים, מנטורים, מתנדבים ועובדים, לשמור על ערכי  ;מצפים מכולם

 .FIRST LEGO Leagueהליבה בכל פעם שהם משתתפים בפעילויות 

ערכי הליבה מתארים צורת עבודה משותפת וכבוד הדדי אשר מסייעים להגדיר את חוויית 

FIRST LEGO Leagueשהפילה בטעות את הרובוט  ,על קבוצה . אנו שומעים סיפורים

חברי קבוצות אחרות ממהרים  ,בכל שנה .בתחרות וראתה את החלקים מתפזרים לכל כיוון

 FIRST LEGO Leagueלעזור להם להרכיב את הרובוט לפני ההרצה הבאה שלהם. הסיבה היא שקבוצות 

 יחד. תוליהנורוצות להתחרות בצורה הוגנת 

 

להורים, למנטורים ולמתנדבים  וריהסבאנא, . מהמעורבים עם קבוצתכםזכרו שערכי הליבה חלים על כל אחד 

 FIRST -כל מי שמעורב ב ,ידי קבלת ערכי הליבה-עלמהם ערכי הליבה ומדוע הם חשובים כל כך.  אחרים

LEGO League  בתחומים אחרים של גם מכובדת יותר הוגנת ומגלה שהוא מתחיל להתייחס לאנשים בצורה

 . חייו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ערכי הליבה 

 אנחנו קבוצה ▲

 אנחנו פועלים בכדי למצוא פתרונות בהנחיית המדריכים והמנטורים ▲

 אנחנו יודעים שלמדריכים ולמנטורים שלנו אין את כל התשובות; אנו לומדים יחד ▲

 אנחנו מכבדים את רוח התחרות הידידותית ▲

 מה שאנחנו מגלים חשוב יותר ממה שאנחנו זוכים בו ▲

 אנחנו חולקים את חוויותינו עם אחרים ▲

בכל  ®ושיתוף הפעולה התחרותי ®יישמים את המקצועיות האדיבהאנחנו מ ▲

 המעשים שלנו

 אנחנו נהנים! ▲

 

 ערכי הליבה
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 ®אדיבה מקצועיות

אחת את אך מעריכות  ,מול אתגרים שיא ההתלהבות מתחרות בההיא קבוצות משמעותה מקצועיות אדיבה 

קבוצה לא  - הוא הבעיה שאתם מנסים לפתור היריב האמיתי שלכם. השנייה ומתייחסות אחת לשנייה בכבוד

. מקצוענים אדיבים עוזרים ליריביהם בעת צרה כי הם רוצים שלכולם תהיה את ההזדמנות או אדם אחר

 להתחרות.

 .יםכאל מפסידאחרים ל להתייחסמ תנמנעהיא  ,זוכה בתחרותגם כאשר קבוצה 

 

מהצלחה אישית  תליהנואתם יכולים א חלק משאיפה לחיים משמעותיים. יה מקצועיות אדיבהבטווח הארוך, 

תוך כדי כך שהם  ילמדו שהם יכולים להצליח FIRST LEGO League. חברי קבוצות לתרום לחברהגם ו

 נוהגים ביושרה.

 

 ®שיתוף פעולה תחרותי

שיתוף   משלב את המושגים שיתוף פעולה ותחרות. ®שיתוף פעולה תחרותי

לשתף  !(וצריכות)שקבוצות יכולות  תפיסהפעולה תחרותי מבוסס על ה

 ו.מול ז וז ותמתחר ןאחרים גם כאשר הפעולה עם 

פעם הבאה כולם יהיו טובים שרכשתם, כך שבאתם יכולים ללמד מיומנות 

חרות תהיה משמעותית יותר, כאשר כולם ישאפו להצטיין. לעיתים יותר. הת

המשמעות היא לתת חלק חילוף או מטען סוללה לקבוצה אחרת כדי שתהיה 

בכדי  המרבלהם האפשרות להתחרות. אתם עדיין ממשיכים לעשות את 

 לנצח, רק לא על חשבון קבוצות אחרות.

 

 מהספק ליהנות

כשם שאנו  ,נסאחרים להעלות את ערכי הליבה על ו גני תחרויות, שופטים, שופטי זירהמאראנו מצפים מ

  .מהספק ליהנותזו, קבוצות צריכות  תפיסהמצפים מקבוצות להציג את ערכי הליבה לכל אורך העונה. תחת 

. שופטים ושופטי זירה העונהבמהלך  ,אם וכאשר תתעורר בעיה ,האפשרות להסביר את עצמן ןתינתלקבוצות 

רעיון הפרויקט. קבוצות יקבלו את עבד על הרובוט או  שבנה אתעשויים לשאול את הקבוצה שאלות על מי 

 .םחוקיה שעברו על, כאשר אין עדויות ותאפשר, בכל הגבוה יותר הדירוגהניקוד או 

בלי מעורבות ישירה של מבוגרים.  השקבוצה לא מסוגלת לעשות את העבודה שהציגקבוצות מניחות לפעמים 

זכרו שילדים הם יצירתיים מאוד וחלקם מתוחכמים מאוד בתחומי התכנות ובניית מצגות. אל תניחו שאתם 

 מה קבוצות אחרות מסוגלות ואל תתנו לחברי הקבוצה להניח הנחות שכאלה.עים יוד

  

 נסו זאת 

שאלו את חברי הקבוצה מה 

משמעות ערכי היסוד עבורם. 

האם הם יכולים לחשוב על מצבים 

ערכים אלו יכולים לעזור  בהם

 להם מחוץ לקבוצה?
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  לתחרותהערכות 

רובוט  אין תוצרים מוחשיים )כמו לקבוצות בדרך כלל ,FIRST LEGO Leagueהאחרים של  לתחומיםבניגוד 

להתכונן לשיפוט של  הקבוצה צריכה( להציג בפני שופטי ערכי הליבה בתחרות. אז איך פרויקטאו רעיון של 

 על ערכי הליבה לאורך כל העונה. ועיסוקידי שילוב של ערכי הליבה בכל דבר שתעשו -ערכי הליבה? על

כל קבוצה פועלת באופן שונה, קבוצות יכולות להיות מוצלחות עם סגנונות 

שונים. לחלק מהקבוצות יש מנהיג חזק, לחלק יש גישה דמוקרטית, בחלק 

מהקבוצות לכל ילד יש תפקיד מיוחד ובחלק האחריות משותפת במידה 

בכל הסגנונות האלה וקבוצה יכולה להיות שווה. ערכי הליבה ניתנים לשילוב 

מוצלחת בכל אחד מהם. כל עוד חברי הקבוצה מבינים ומשתמשים בערכי 

הליבה באינטראקציות השונות, אין סגנון עבודה מסוים שהוא "הטוב ביותר" 

 .ביחס לאחרים

 

 שיפוט ערכי הליבה

את שופטי ערכי הליבה. ישנן תבניות מרובות במהלך היום ש וכאשר תשתתפו בתחרות, הקבוצה שלך תפג

ת. קבוצות וקבוצהברר עם מארגן התחרות  אודות אופן שיפוט אם יש לך שאלות לשיפוט של ערכי ליבה, 

 לשיפוט ערכי הליבה. הפרויקטבדרך כלל לא צריכות להביא את הרובוט או חומרי 

 

ללא קשר לתבנית השיפוט בה ישתמשו בתחרות, זה תמיד רעיון טוב עבור 

הקבוצה להכין מספר דוגמאות כיצד הם הפגינו את ערכי הליבה לאורך העונה. 

בנפרד, כמה חברי קבוצה אלו עשויות להיות דוגמאות אודות כל חבר קבוצה 

לו מול יחד, או אודות כל הקבוצה. תן לכל חבר בתורו לספר על דוגמאות א

בצורה  ןלהינתובקש משאר החברים לתת משוב. זכור שהמשוב צריך  הקבוצה

 .משובהחברי הקבוצה צריכים להפגין את ערכי הליבה בעת מתן ו בונה

הקבוצה עוד לגבי הצורה בה ישפטו מיומנויות וכישורי ערכי הליבה של  ולמד

השיפוט הנמצא באתר  ןידי סקירת מחוו-ועל 8בפרק 

www.firstisrael.org.il/fll/מפת משאבים , בדף . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טיפ 

 עשויים מסוימות בתחרויות

 לשתף תוצר להכין ממך לבקש

 חשוב. הליבה ערכי שופטי עם

 לך ושיינתנ להנחיות לב לשים

 .התחרות מארגני ידי-על

ממאמן למאמן 

 מתארים הליבה שערכי ראינו .הליבה בערכי התומכות דוגמאות לזכור כדי הילדים עם עבדנו, לתחרות שהתכוננו בזמן

 .בתחרויות רק לא - שלנו השבועיים ובמפגשים יומי בסיס על לאמץ שצריכים עוצמה רבת התנהגות

 הליבה ערכי את להפגין מודע באופן יפעל קבוצה חבר כל זו בדרך. שלנו הקבוצה עבור הליבה לערכי משלנו פרס פיתחנו

 יהיו ילד ולכל טבעי באופן יקרה הליבה ערכי על הדיבור, לתחרות נגיע כאשר. ספציפיות דוגמאות עם ,קטגוריה בכל

 .שבועי בסיס על הליבה ערכי את הפגין הוא כיצד דוגמאות

 מערכי המרכזיים הערכים אחד את הפגינו היא או הוא כיצד ספציפית דוגמה ןיית קבוצה חבר כל, אחת שבועית בפגישה

 הליבה ערכי את הפגין הזה קבוצהה חבר איך על משלהם דוגמה יתנו או יסכימו האחרים הקבוצה חברי מכן לאחר. הליבה

 . אחרות בדרכים

 

http://www.firstisrael.org.il/fll/

