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  רכי ליבהע

אם הקבוצה לא הדגימה . בצורה הטובה ביותר את הישגי הקבוצה תהמתאר המשבצתאת  באופן ברורעבור כל תחום מיומנות, סמנו 
אנא ספקו הערות כתובות ככל הניתן על מנת להעריך את (ל"ה).  לא הודגם" "מיומנות בתחום מסוים, סמנו את המשבצת הראשונה בתור 

  .במידת הצורך, השתמשו בצד השני של הדף להערות נוספותהעבודה הקשה של הקבוצה ולעזור לקבוצות להשתפר. 

    מתחילה  מתפתחת  מצטיינת  למופת  

ה
א
ר
ש
ה

  

     גילוי 
ערכי  חדשנות,ה פרויקטמיומנויות או רעיונות בכל שלושת התחומים (רובוט, פרה יושהקבוצה חקרה 

  תוך שימוש ביצירתיות והתמדה לפתרון בעיות. League LEGO FIRSTליבה) של 

דוגמאות רבות לחיפוש מיומנויות  
, דוגמאות נרחבות  חדשיםורעיונות 
  בכל שלושת התחומים  לשיפור

דוגמאות רבות/ דוגמאות מכל 
  שלושת התחומים

דוגמאות מועטות / דוגמאות משני 
  תחומים

/ כל  מינימליותדוגמאות 
  אחד מתחוםהדוגמאות 

  ל"ה

 League LEGO FIRST -היא נהנית מ, הקבוצה מביעה כיצד ביטוי מהנה של זהות הקבוצה זהות הקבוצה 

זהות ברורה, הקבוצה משלבת 
   אחרים בהנאתה

מביעה זהות ברורה, הקבוצה 
  הנאה באופן ברור

  ל"ה  זהות מינימלית, הנאה מינימלית  אינה ברורה זהות מועטה, הנאה

  השפעה 
כדי לשפר את  League LEGO FIRST -הקבוצה יישמה ידע, מיומנויות ו/או ערכים אחרים שנרכשו ב

  עצמה ואת עולמה.
ידע, ערכים ומיומנויות השפיעו על כל  

הקבוצה השתמשה  וחברי הקבוצה 
בערכים או מיומנויות כדי לעזור  

  לאחרים 

ידע, ערכים ומיומנויות השפיעו על 
  כל חברי הקבוצה

ידע, ערכים ומיומנויות השפיעו על 
  כמה מחברי הקבוצה

LEGO FIRST השפעה של ה

League אינה ברורה  
  ל"ה

ת
וו
צ
ת 
ד
בו
ע

  

  מנגנוני פתרון בעיות וקבלת החלטות עזרו לקבוצה להשיג את מטרותיה  תכליתיות 

תהליכים ברורים מאפשרים לקבוצה  
  להשיג מטרות מוגדרות היטב 

המטרות והתהליכים של הקבוצה 
  ברורים

התהליכים של  או המטרות 
  הקבוצה לא ברורים

התהליכים של הקבוצה ו המטרות 
  לא ברורים

  ל"ה

  יעילות 
שימוש במשאבים ביחס למה שהקבוצה השיגה (ניהול הזמן, חלוקת התפקידים והאחריות), הקבוצה 

  חזקה יותר ביחד מאשר כל אחד מחבריה בנפרד

ניהול נכון של זמן / הגדרת 
התפקידים מאפשרים לקבוצה 

  משאביםו מאמצים חיסכון ב

ניהול נכון של זמן / הגדרת 
 התפקידים מאפשרים לקבוצה 

  משאבים או מאמצים חיסכון ב

ניהול הזמן והגדרת התפקידים 
  ברורים

ניהול הזמן / הגדרת התפקידים 
  מועטים

  ל"ה

  איזון נכון בין אחריות הקבוצה להכוונת המאמן  הילדים עשו את העבודה 

קבוצה עצמאית עם הכוונה 
  המאמןמתאימה של 

איזון טוב בין הכוונת המאמן 
  לאחריות הקבוצה

או אחריות הקבוצה מוגבלת 

  הכוונה מוגזמת של המאמן
הכוונה ו אחריות הקבוצה מוגבלת 
  מוגזמת של המאמן

  ל"ה

ה
ב
די
א

ת 
יו
ע
צו
ק
מ

 
  

  התחשבות בתרומה ובשוני של כל חברי הקבוצה והוקרתם (רעיונות ומיומנויות)   הכלה 

של כל חברי הקבוצה  םתרומת
  מתקבלת בברכה ומעורכת

ברורה  והוקרההתחשבות 
  כל חברי הקבוצה תבתרומ

 שלהתחשבות / הוקרה בתרומה 
  רוב חברי הקבוצה

התחשבות / הוקרה מינימליים 
  לתרומות חברי הקבוצה

  ל"ה

  כבוד 
במיוחד בעת פתרון בעיות  –חברי הקבוצה נוהגים ומדברים בכבוד כך שאחרים מרגישים מוערכים 

  קונפליקטים ישובאו 

 כל חברי הקבוצהכי ניכר בבירור 
הקבוצה מעודדת ו  נוהגים בכבוד

  כבוד אצל אחרים

 כל חברי הקבוצהכי ניכר בבירור 
  נוהגים בכבוד

נוהגים  רוב חברי הקבוצהכי ניכר 
  בכבוד 

 רוב חברי הקבוצה כילא ניכר 
  נוהגים בכבוד

  ל"ה

  שיתוף פעולה תחרותי
עם כן וזה עם זה למידה היא יותר מזכייה בפרס. חברי הקבוצה לומדים, מלמדים ומשתפים פעולה 

  קבוצות מתחרות. הקבוצה מתחרה ברוח חברית.

הקבוצה עוזרת לקבוצות אחרות, 
פעולה עמן ת ומשתפ, לומדת מהן

  חוגגת הצלחות של אחריםו 

באופן אקטיבי:  הקבוצה לומדת 
מלמדת ולומדת מקבוצות אחרות 

הישגים של קבוצות  וכן חוגגת
  אחרות

חברי הקבוצה משתפים פעולה 
  זה עם זה 

שיתוף פעולה בין חברי הקבוצה 
  אינו ניכר 

  ל"ה

   

  הערות 
  חשבו גם על ...   ... עבודה מצוינת

    

  

    מס' הקבוצה

    חדר שיפוט 
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  חדשנות פרויקט

. אם הקבוצה לא הדגימה מיומנות בצורה הטובה ביותר את הישגי הקבוצה  תהמתאר  המשבצתאת    באופן ברורעבור כל תחום מיומנות, סמנו  
" (ל"ה). אנא ספקו הערות כתובות ככל הניתן על מנת להעריך את העבודה הודגםבתחום מסוים, סמנו את המשבצת הראשונה בתור "לא 

  .רות נוספותהקשה של הקבוצה ולעזור לקבוצות להשתפר. במידת הצורך, השתמשו בצד השני של הדף להע
  * נדרש למועמדות לפרסים

    מתחילה  מתפתחת  מצטיינת  למופת  

ר
ק
ח
מ

  

  ברורה של הבעיה הנחקרת הגדרה  * זיהוי הבעיה

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

 של מקורות מצוטטים ואיכות ומגוון של נתונים / ראיות  מקורות מידע 

איכות ומגוון נרחבים, כולל אנשי 
  מקצוע רבים

ומגוון מספקים, כולל איש  תאיכו
  (אנשי) מקצוע

שיפור לא  דרושיםמגוון  או איכות 
  כולל אנשי מקצוע

  איכות מינימלית, 
  מגוון מצומצם

  ל"ה

  ונחקרה הבעיה ע"י הקבוצה, כולל עומק ניתוח פתרונות קיימיםלאיזה עומק נותחה   ניתוח הבעיה 

  ל"ה  מחקר מינימלי, ללא ניתוח  מחקר מינימלי, מעט ניתוח   מחקר וניתוח במידה מספקת   חבנר מחקר וניתוח

ני
ש
ד
ח
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  הסבר ברור של הפתרון המוצע ותאור כיצד הוא פותר את הבעיה  * פתרון קבוצתי

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

  חדשנות 
באיזו מידה פתרון של הקבוצה משפר את החיים באמצעות שיפור אפשרויות קיימות, פיתוח יישום 

  חדש של רעיונות קיימים או פתרון הבעיה בדרך חדשה לחלוטין

פתרון / יישום מקורי עם 
  פוטנציאל מודגם לערך מוסף

מקורי עם פתרון / יישום 
  פוטנציאל לערך מוסף

פתרון / יישום מכיל מרכיבים 
  מקוריים

  ל"ה  פתרון / יישום קיים

  פיתוח הפתרון 
  שימוש בתהליך שיטתי לבחירה, פיתוח, הערכה, בדיקה ושיפור הפתרון 

  (היישום יכול לכלול עלות, קלות הייצור, וכד')

תהליך שיטתי כולל הערכה 
  הפתרוןושיקולי יישום 

  ל"ה  הסבר דורשים שיפורו תהליך   הסבר דורשים שיפור או תהליך   תהליך שיטתי, כולל הערכה

ת
צג
מ

  

  * שיתוף 
מיזם שלה לפני התחרות עם אחרים שיוכלו ליהנות ממאמצי האת  תפהישבאיזו מידה הקבוצה 

  הקבוצה

שיכולים שיתוף עם אנשים רבים 
  מומחים רבים או להפיק תועלת 

שהו שיכול להפיק ישיתוף עם מ
  מומחה אחד או תועלת 

שיתוף מחוץ למשפחה / חברים 
  (למשל בכתה) 

  ל"ה  שיתוף עם משפחה / חברים

  שימוש בדמיון לפיתוח והעברת המצגת  יצירתיות 

בעלת דמיון יוצא מן ו מאוד  שובה
  הכלל 

  ל"ה  חסרת דמיון או בקושי שובה   בעלת דמיון או שובה   בעלת דמיוןו שובה 

  העברת המסר וארגון המצגת  תכליתיות המצגת 

  ל"ה  לא מאורגנת או לא ברורה   ברורה חלקית, ארגון מינימלי  לרוב ברורה ודי מאורגנת  מאורגנת היטבו ברורה 

.  

  הערות 
  חשבו גם על ...   ... עבודה מצוינת

    

  

  

    מס' הקבוצה

    חדר שיפוט 
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  תכנון הרובוט 

. אם הקבוצה לא הדגימה בצורה הטובה ביותר את הישגי הקבוצה תהמתאר המשבצתאת  באופן ברורעבור כל תחום מיומנות, סמנו 
" (ל"ה). אנא ספקו הערות כתובות ככל הניתן על מנת להעריך את ודגםמיומנות בתחום מסוים, סמנו את המשבצת הראשונה בתור "לא ה

  רות נוספותהעבודה הקשה של הקבוצה ולעזור לקבוצות להשתפר. במידת הצורך, השתמשו בצד השני של הדף להע

    מתחילה  מתפתחת  מצטיינת  למופת  

ני
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מ
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כ
ת

  

  יכולת לעמוד בתנאים קשים של התחרות  ובעל לאחידות מבנית הרובוט מתוכנן  עמידות 

  תקלות / תיקונים נדירים  מבנה חזק, ללא תיקונים
תקלות / תיקונים תדירים או 

  משמעותיים
  ל"ה  שביר, מתקלקל הרבה

 ולטיפול על ידי אנשים טכנייםהרובוט מתוכנן להיות קל לתיקון, לעריכת שינויים,  יעילות מכנית 

שימוש יעיל בזמן לתיקון / 
  לעריכת שינויים

זמן הולם לתיקון / לעריכת 
  שינויים

  לא יעיל לתיקון / לעריכת שינויים
זמן מוגזם לתיקון / לעריכת 

  שינויים
  ל"ה

  מכניקה 
מתוכננים לנוע או לפעול במהירות, עוצמה ודיוק מתאימים למשימות המיועדות (הנעה מנגנוני הרובוט 

  וביצוע)

איזון הולם בין מהירות, עוצמה 
  ודיוק בכל המשימות

איזון הולם בין מהירות, עוצמה 
  ודיוק ברוב המשימות

חוסר איזון בין מהירות, עוצמה 
  ודיוק בכמה מהמשימות

מהירות, עוצמה חוסר איזון בין 
  ודיוק ברוב המשימות

  ל"ה

ת
נו
כ
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  התוכניות מתאימות למטרה המיועדת ואמורות להשיג תוצאות עקביות, בהנחה שאין תקלות מכניות  איכות התכנה 

אמורה להשיג את המטרה בכל 
  פעם

אמורה להשיג את המטרה 
  לעתים קרובות

לא  או לא משיגה את המטרה 
  עקבית

לא ו לא משיגה את המטרה 
  עקבית

  ל"ה

  התוכניות מודולאריות, פשוטות, יעילות וקלות להבנה  יעילות התכנה 

קוד פשוט ויעיל, קל להבנה על  
  ידי כל אחד

  ל"ה  קוד מיותר וקשה להבנה  קוד לא יעיל ואתגרי להבנה  קוד מתאים וקל להבנה

  אוטומציה / נווט 
לפי התכנון, באמצעות משוב מכני או מחיישן (עם תלות מינימאלית הרובוט מתוכנן לפעול או לנוע 

  בהתערבות של המפעיל ו/או בתזמון של התכנה)

הרובוט נע/מבצע לפי התכנון בכל  
  פעם, ללא התערבות של מפעיל  

הרובוט נע/מבצע לפי התכנון עם 
  התערבות של מפעיל מדי פעם

התערבות תדירה של המפעיל 
  בהשבת הרובוט או בכיוון 

התערבות תדירה של המפעיל 
  בהשבת הרובוטו בכיוון 

  ל"ה

ת
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  תהליך התכנון 
פיתוח והסבר של מחזורי שיפורים בהם נשקלו וצומצמו החלופות, נבחנו הפתרונות הנבחרים ושופרו 

  תכנונים (מתייחס הן לתכנות והן לתכנון המכני) 

תהליך שיטתי, הוסבר היטב 
  ומתועד היטב

  תהליך שיטתי, הוסבר היטב
ההסברים דורשים  או הארגון 

  שיפור
  ל"ה  שיפורההסברים דורשים ו הארגון 

  אסטרטגיית המשחק של הקבוצה מוגדרת ומוסברת בברור  אסטרטגיית המשימה 

אסטרטגיה ברורה להשגת 
  רוב/כל משימות המשחק

אסטרטגיה ברורה להשגת יעדים 
  מוגדרים היטב

אסטרטגיה  או אין יעדים ברורים 
  ברורה

אין אסטרטגיה ו אין יעדים ברורים 
  ברורה

  ל"ה

  חדשנות 
פיינים חדשים, ייחודיים או בלתי צפויים אפיין/מאמזהה את מקורות ההשראה שלה יוצרת מהקבוצה 

  (למשל תכנון מכני, תוכניות, אסטרטגיות או יישומים) המועילות לביצוע המשימות

פיין(ים) מקורי(ים) עם ערך אמ
  מוסף משמעותי

פיין(ים) מקורי(ים) עם אמ
  פוטנציאל לערך מוסף משמעותי

פיין(ים) מקורי(ים) עם אמ
  פוטנציאל מסוים לערך מוסף

  ל"ה  פיין(ים) מקורי(ים)אאין מ

.  

  הערות 
  חשבו גם על ...   ... עבודה מצוינת

    

 

  

    מס' הקבוצה

    חדר שיפוט 
 


