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קבוצות צריכות להדגים . שמתאר בצורה הטובה ביותר את הישגי הקבוצה סמנו בצורה ברורה את הריבוע, עבור כל תחום מיומנות: הוראות
הראשון  הקיפו בעיגול את הריבוע, מסוים תחוםאם הקבוצה לא מדגימה באותה רמה; אם חסר להם חלק סמנו את הרמה הנמוכה יותר.  הכל

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 יפוהק אנא, סיימתם את ההערכה

 

 

 

 

 

 

 למופת מצטיינת מתפתחת מתחילה  
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א
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המטרה היא לא רק , FLLשל ( פרויקט וערכי יסוד, רובוט) ההיבטיםדגש מאוזן על כל אחד משלושת  תגלית
 לזכות בפרסים

 ל"ה
, אחד בלבדהיבט דגש על 

 השאר הוזנחו
אחד  היבטים,דגש על שני 

 ההיבטיםדגש על כל שלושת  מהם הוזנח
דגש מאוזן על כל שלושת 

 ההיבטים

 הבעה נלהבת וכיפית של זהות הקבוצה רוח צוות

זהות והתלהבות מינימלית  ל"ה
 מינימלית

זהות  אוהתלהבות מינימלית 
 מינימלית

זהות  הקבוצה נלהבת ונהנית,
 ברורה

 בהתלהבות אחרים משלבת הקבוצה

 ברורה זהות ,שלהם ובהנאה

 (יום-היכולת לתת דוגמאות עכשוויות ופוטנציאליות מחיי היום) FLL-מחוץ ל FLL-יישום ערכי ומיומנויות ה שילוב

 ל"ה
הקבוצה לא מיישמת את ערכי 

 FLL-מחוץ ל FLLומיומנויות 
הקבוצה מסוגלת לתת לפחות 

 דוגמה אחת
הקבוצה מסוגלת לתת מספר 

 דוגמאות
, הקבוצה מסוגלת לתת דוגמאות

 כולל סיפורים אישיים
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 לקבוצה להשיג את יעדה יםמנגנוני פתרון בעיות וקבלת החלטות עוזר אפקטיביות

 ל"ה
מנגנונים ויעדים קבוצתיים 

 קבוצתיים לא ברורים
תהליכים  אויעדים קבוצתיים 

 קבוצתיים לא ברורים
תהליכים ויעדים קבוצתיים 

 ברורים
תהליכים ברורים מאפשרים לקבוצה 

 להשיג יעדים מוגדרים היטב

 (ותחומי אחריותחלוקת תפקידים , ניהול זמן)היחס בין המשאבים שנוצלו ובין הישגי הקבוצה  יעילות

תפקידים לא וניהול זמן מוגבל  ל"ה
 ברורים

תפקידים  אוניהול זמן מוגבל 
 לא ברורים

ניהול זמן והגדרת תפקידים 
מצוינים מאפשרים לקבוצה 

 להשיג את רוב היעדים

ניהול זמן והגדרת תפקידים 
מצוינים מאפשרים לקבוצה 

 להשיג את כל היעדים

 איזון נכון בין אחריויות הקבוצה ובין הכוונת המאמן העבודה את עושים הילדים

אחריות מוגבלת של הקבוצה  ל"ה
 הכוונה מוגזמת מהמאמןו

אחריות מוגבלת של הקבוצה 
 הכוונה מוגזמת מהמאמן או

איזון טוב בין אחריות הקבוצה 
 ובין הכוונת המאמן

קבוצה עצמאית עם הכוונה 
 מינימלית מהמאמן
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 עם מעורבות מאוזנת, של כל חברי הקבוצה( רעיונות ויכולות) ההתחשבות והערכה לתרומ שיתופיות

 ל"ה
מעורבות קבוצתית לא מאוזנת 

של  החוסר הערכה לתרומו
 חברי הקבוצה

מעורבות קבוצתית לא מאוזנת 
של  החוסר הערכה לתרומ או

 חברי הקבוצה

בות קבוצתית מאוזנת מעור
חברי  רובשל  ההערכת התרומו

 הקבוצה

בות קבוצתית מאוזנת מעור
חברי  כלשל  ההערכת  התרומו

 הקבוצה
בייחוד בעת פתרון בעיות או  –חברי הקבוצה נוהגים ומדברים ביושר כך שאחרים מרגישים מוערכים  כבוד

 קונפליקטים

לא ניכר אצל רוב חברי  ל"ה
 הקבוצה

אצל כל חברי כמעט תמיד ניכר  ניכר אצל רוב חברי הקבוצה
 הקבוצה

אפילו בסיטואציות , ניכר תמיד
 הכי קשות

 הקבוצה מתחרה ברוח של תחרותיות חברית ומשתפת פעולה עם קבוצות אחרות ™ תחרותי פעולה שיתוף

לא ניכר אצל רוב חברי  ל"ה
 הקבוצה

כמעט תמיד ניכר אצל כל חברי  ניכר אצל רוב חברי הקבוצה
 הקבוצה

הכי  במצביםאפילו , תמיד ניכר
והקבוצה עוזרת באופן  – יםקש

 פעיל לקבוצות אחרות

ת
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 :חוזקות השראה צוות עבודת ™ אדיבה מקצועיות

 ערכי יסוד
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 הגדרה ברורה של הבעיה הנחקרת *בעיה זיהוי

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

 שצוטטואיכות ומגוון של נתונים / ראיות ומקורות  מידע מקורות

  ;איכות מינימלית ל"ה
 מגוון מצומצם

; דורשים שיפורמגוון  אואיכות 
 לא כללו איש )אנשי( מקצוע

  ;איכות ומגוון מספקים
 מקצוע (אנשיאיש ) כללו

  ;איכות ומגוון נרחבים
 אנשי מקצוע רבים כללו

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

  מחקר מינימלי; ל"ה
 ללא ניתוח

  מחקר מינימלי;
 מעט ניתוח

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

 בקלות מובן לכולם 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 קיים/פתרון ל"ה
 יישום המכיל /פתרון

 מרכיבים מקוריים
 ;יישום מקורי/פתרון

 ערך מוסף פוטנציאלי 
  ;יישום מקורי/פתרון

 הדגימו ערך מוסף

ל לכלול עלות, קלות תהליך 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 

 )כגון חברים לכיתה(

קהל אחד שיכול שותף עם 
איש מקצוע  אולהפיק תועלת 

 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

 המצגתהעברת המסר וארגון  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
 * נדרש למועמדות לפרסים

 ערכי יסוד

 חקר פרויקט
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 יכולת לעמוד בתנאים הקשים של התחרות; עדות לאחידות מבנית עמידות

 ללא תיקונים מבנה חזק, תיקונים נדירים/תקלות תיקונים תדירים/תקלות מתקלקל הרבה שביר, ה"ל

 קל לתיקון ולשינוי בחלקים ובזמן, שימוש חסכוני מכנית יעילות

 ל"ה
עודף חלקים או זמן מוגזם 

 לעריכת שינויים/לתיקון
בזמן  אושימוש לא יעיל בחלקים 

 עריכת שינויים/ללתיקון
ובזמן שימוש הולם בחלקים 

 עריכת שינויים/ללתיקון
בחלקים  ויעיל פשוט שימוש

 עריכת שינויים/לובזמן לתיקון
הנעה )עוצמה ודיוק מספקים למשימות המיועדות , הרובוט לנוע או לפעול במהירות יכולת מנגנוני מכניקה

 (וביצוע

 ל"ה
עוצמה , חוסר איזון בין מהירות

 ודיוק ברוב המשימות
עוצמה , חוסר איזון בין מהירות

 ודיוק בכמה מהמשימות
עוצמה , איזון הולם בין מהירות

 ודיוק ברוב המשימות
עוצמה , איזון הולם בין מהירות

 ודיוק בכל משימה
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 בהנחה שאין תקלות מכניות, התוכניות מתאימות למטרה המיועדת ומשיגות תוצאות עקביות הכנוהת איכות

 ולאלא משיגה את המטרה  ל"ה
 עקבית

 לא אולא משיגה את המטרה 
 עקבית

אמורה להשיג את המטרה 
 לעתים קרובות

אמורה להשיג את המטרה בכל 
 פעם

 ומובנות פשוטות,יעילות, התוכניות מודולאריות הכנוהת יעילות

קוד פשוט ויעיל, קל להבנה על  קוד מתאים וקל להבנה קוד לא יעיל ואתגרי להבנה קוד מופרז וקשה להבנה ל"ה
 ידי כל אחד

עם תלות )יכולת הרובוט לנוע או לפעול כפי שהייתה הכוונה באמצעות משוב מכני או מחיישן  ניווט/אוטומציה
 (מינימאלית בהתערבות של המפעיל או בתזמון של התוכנה

 ל"ה
התערבות תדירה של המפעיל 

 בהשבת הרובוטובכיוון 
התערבות תדירה של המפעיל 

 בהשבת הרובוט אובכיוון 
 עם התכנון לפי מבצע/נע הרובוט

 מדי פעם מפעיל של התערבות
התכנון  לפימבצע /הרובוט נע

 ללא התערבות מפעיל ,בכל פעם
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, בוחנים חלופות נבחרות, היכולת לפתח ולהסביר מחזורי שיפורים שבהם שוקלים חלופות ומצמצמים אותן התכנון תהליך
 (המכנירלוונטי הן לתכנות והן לתכנון )משפרים תכנונים 

 ל"ה
הסברים צריכים וההארגון 

 שיפור
ההסברים צריכים  אוהארגון 

 שיפור
הוסבר תהליך תכנון שיטתי, 

 היטב
הוסבר תהליך תכנון שיטתי, 

 היטב ומתועד היטב

 היכולת להסביר ולתאר בצורה ברורה את אסטרטגיית המשחק של הקבוצה המשימה אסטרטגיית

 ל"ה
 ואיןאין יעדים ברורים 

 אסטרטגיה ברורה
אסטרטגיה או אין יעדים ברורים 

 ברורה
אסטרטגיה ברורה להשגת יעדי 

 שהוגדרו היטב, הקבוצה
אסטרטגיה ברורה להשגת 

 כל משימות המשחק/רוב
 או אסטרטגיות, תוכניות, תכנון מכני למשל) יםצפוי בלתי או יםייחודי, יםחדש מאפיין)ים( יצירת חדשנות

 משימותה ביצועל המועילות( יישומים

 ללא ים/מקורי ים/מאפיין ל"ה
 מוסף לערך פוטנציאל

 עם ים/מקורי ים/מאפיין
 מוסף לערך מסוים פוטנציאל

 עם ים/מקורי ים/מאפיין
 משמעותי מוסף לערך פוטנציאל

 ערך עם ים/מקורי ים/מאפיין
 משמעותי מוסף
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 :חוזקות  מכני תכנון  תכנות  וחדשנות אסטרטגיה

 תכנון הרובוט

 


