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 שיפוט ופרסים

ערכי הליבה, : מרכיבי שיפוט שלושהכוללת  FIRST LEGO Leagueחווית תחרות 

קבוצה לאורך הלהעריך את הישגי תהליך השיפוט נועד . רובוטהעיצוב ו הפרויקט

 .וגם לספק משוב באמצעות אינטראקציה עם השופטים העונה

יוצאי דופן בקבוצות המפגינות הישגים  מכירים רשמיים ההפרסים באירועים 

חלק חשוב של התפקיד שלך כמאמן הוא לסייע לכל חבר . בתחומי מפתח מרכזיים

הן אחד מהשני  והן , בקבוצה להבין כי הגמול האמיתי הוא מה שהוא מגלה ולומד

 . FIRST LEGO Leagueדרך חווית 

 תפקידי שיפוט

שופטים יכולים להיות ה. הם מתנדבים בדיוק כמו מאמנים רבים םהשופטים באירועי

 .הרוצים לתת השראה לילדים, הקשור לאתגר או אולי חברי קהילה או מנהיגים בתעשייהמומחים בתחום , מחנכים

השופט הראשי מנחה את צוות השופטים ועובד יחד . י מתנדב המכונה שופט ראשי"מנוהל ע תחרותתהליך השיפוט ב

 ניקודקובע את הבדיוק כמו ששופט זירה ראשי  .שהתחרות תעמוד בסטנדרט השיפוט אעם מארגני האירוע כדי לווד

של השופט הראשי היא סופית כשמדובר בשאלות או החלטות שיפוט החלטה , רובוט ביצועישנרשם ליד שולחן 

 .באירוע

 מפגשי שיפוט

לצפות נועדו ליצור הזדמנות לשופטים  המפגשים. קבוצה תשתתף בשלושה מפגשי שיפוטכל , קודםכפי שתואר 

. מהלך העונהוהקבוצה לגבי עבודת השופטים ישאלו שאלות , המפגשים במהלך. אינטראקציה איתה לקייםבקבוצה ו

כל שאלה שהם מרגישים שתעזור לשאול אבל השופטים תמיד חופשיים , שאלות מסוימות עשויות להיות סטנדרטיות

 . להם להבדיל בין הקבוצות

 

מלחיץ עבור חלק מהילדים והם עושים כמיטב  ןהראיוהשופטים מבינים שתהליך 

לפעמים ישנם ילדים בעלי צרכים . יכולתם להעניק לכל הילדים חוויה חיובית ובונה

כדי לאפשר את השתתפותם המוצלחת  יחס מיוחדמיוחדים המחייבים התאמות או 

לפני , מראשדבר עם מארגן התחרות , אם יש ילד בקבוצה עם צורך מיוחד. באירועים

שימושי עבור שופטים רלוונטי ועשוי להיות שבמידע אותו מועד האירוע ושתף 

 .ומתנדבים אחרים

 מחווני השיפוט

לשופטים לתעד את המשוב כל מפגש שיפוט נתמך על ידי מחוון שפותח כדי לסייע 

עיקריים המשקפים את מה שאנחנו מאמינים שחשוב  מאפייניםאת השופטים באמצעות  מכווניםהמחוונים . שלהם

רמות קבוצות הנמצאות ב המחוונים יוצרים דרך עקבית להבדיל בין. FIRST LEGO League ביותר בחוויה של 

 מתחילה, מתפתחת, מצטיינת ולמופת. של פי מדד. בכל תחום הקבוצה תוערך על הישג שונות

נקודות  מהןלעזור להם ללמוד כדי המחוונים ניתנים לקבוצות , לאחר האירוע .המחוונים הם לא רק כלי לשופטים

  .קבוצות מוזמנות להשתמש במחוונים כמפת דרכים לאורך כל העונה, בנוסף. דרוש שיפורוהיכן החוזק שלהם 

, היטבמתוכנת ו אמין אשר יסייעו להגדיר רובוט מאפייניםשל הישגים כדי להבין את השימו לב לרמות הגבוהות ביותר 

 .FIRST LEGO Leagueמאמצת את ערכי הליבה של הפרויקט חקר יסודי ויעיל וקבוצה מתפקדת היטב 

 

תזכורת 

השופטים יראו את 

 כולםההתנהגות של 

 FIRST -אנו ב. בתחרות

LEGO League   מצפים

הורים , מנטורים, ממאמנים

וחברי משפחה אחרים 

להדגים התנהגות הולמת 

בדיוק  ,®עיתואדיבות מקצו

 .כמו חברי הקבוצה

טיפ 

השופטים יפנו שאלות לחברי 

באזורים בהם . הקבוצה

 המאמנים רשאים להצטרף

 ,לקבוצות בחדרי השיפוט

התפקיד שלך כמאמן הוא 

לשבת בשקט ולאפשר 

  .לקבוצה לענות
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 בהערכי הלי שיפוט

 ובמיוחד לאורך כל התחרות. מרכזיים למשימה שלנו FIRST LEGO Leagueערכי הליבה של 

שופטי ערכי הליבה יעריכו עד כמה הקבוצה מבינה , במהלך כל פגישות השיפוט המתוכננות

 .התחרות שלה ובחיי היומיום תומשלבת ערכים אלה בחוויי

אחרים ישתמשו בפעילות מעשית של עבודת בבעוד ש, אירועים מסוימים יסתמכו על ראיונות

ככלי להצגה בפני השופטים  באירוע שלכם ייתכן ויבקשו מכם להכין פוסטר ערכי ליבה .צוות

למידע נוסף בנושא ערכי  4לפרק עבור ולכן שימו לב להנחיות שיפורסמו לקראת התחרות. 

 .הליבה

 הפרויקט שיפוט

 הם כי לשופטים בבירור להמחיש חייבת הקבוצה, הפרויקט בהצגת םכשל דקותה חמש במהלך

 חדשני פתרון יצרו, האמיתי העולםמ בעיה זיהו הם: בפרויקט הנדרשים השלבים כל את השלימו

 דרישות וקיימות במידה כי להראות חייבים הם, בנוסף. םאחרי עם שלהם הממצאים את ושיתפו

 .נענו הן, הנוכחי השנתי תגרהא לפרויקט ספציפיות

 או, שומעים שהם מה את רק להעריך יכולים השופטים, זכרו

 הם איך לשופטים להגיד צריכים הקבוצה חברי, אחרות במילים

 לקבל מנת על הצגת הפרויקט במהלך נדרש שלב כל השלימו

 .זכות נקודות

השופטים . לשאלות ותשובות תפרויקט מיועדההמחצית השנייה של מפגש שיפוט 

הם רוצים . ישאלו את הקבוצה כיצד הם בחרו והגדירו את הבעיה אותה בחרו לחקור

את הבעיה  לנתחכדי  השתמשה הקבוצה לשמוע על תהליך המחקר והמקורות בהם

השופטים ירצו ללמוד על הפתרון החדשני ואיך יש לו את . הפתרונות הקיימים ואת

על מה הם ירצו לדעת כי הקבוצה חשבה . הפוטנציאל להפוך את החיים לטובים יותר

איך הקבוצה הם ירצו להבין , בנוסף. דרוש בכדי להפוך את הרעיון שלהם למציאות

למידע  6לפרק עבור  כיצד אנשים אלו יכולים להרוויח מהרעיון של הקבוצה.עיונות עם אחרים לפני התחרות ושיתפה ר

 .נוסף על הפרויקט

 הרובוט עיצוב שיפוט

התכנון המכני על ה שופטי עיצוב הרובוט יצפו ברובוט וישאלו את הקבוצ ,במהלך מפגש השיפוט

או האסטרטגיות /ם ירצו לראות ולשמוע על כל השיטות ושופטיה. ועל התוכניות שהם כתבו

דרך השאלות שלהם  .החדשניות שהקבוצה חשבה עליהם כדי לפתור בעיות ולהשלים משימות

 .הם יוכלו להבטיח כי הילדים הבינו וסיימו את כל העבודה הקשורה בבניית הרובוט שלהם

שים לב לכל מידע שמסופק על ידי מארגני לכן  ,מסוימים דורשים הצגות רובוט רשמיותאירועים 

שופטים מסוימים פשוט מעדיפים להתחיל ראיונות , גם אם הצגה רשמית אינה נדרשת. התחרות

בכל מקרה, הקבוצה צריכה להביא את התכנות שלה על . "כםספרו לנו על הרובוט של" במשפט

עזרו לקבוצה להיות מוכנה ווודאו שהילדים  או תדפיס, למקרה שיישאלו על ידי השופטים.גבי מחשב נייד, טאבלט 

 .למידע נוסף על משחק הרובוט 5לפרק עבור . חשים בנוח להדגים את הרובוט

  

תזכורת 

ודא כי קבוצתך מיידעת את 

באיזו דרך  שופטי הפרויקט

הם חלקו את עבודתם עם 

. אחרים לפני התחרות

קבוצות שוכחות לפעמים 

שלב זה בהצגת להוסיף 

הפרויקט, אבל שיתוף הוא 

  שלב הכרחי.

 הפרויקט

 ערכי ליבה

 משחק הרובוט
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 השופטים מסביב

במהלך מפגשי  ,בנוסף להערכת הקבוצות באמצעות מחוונים

לשוחח עם הקבוצות בצורה  שופטים יכולים, השיפוט המתוכננים

  .במהלך התחרות בכדי לדעת עוד על הקבוצות תפורמלי פחות

אבל , כי השופטים לא תמיד יציינו בגלוי מי הם, הזכר לקבוצה שלך

ה ששכחה לקבוצ ת עזרההצע. לרווחה קוחותפ אוזניהם ועיניהם

את ההבנה של הקבוצה לגבי  באופן ברורלהביא משהו מציגה 

 .אדיבה ועיותמקצ

. עם הקבוצה שיהיו בקשרמתנדבים ואחרים , במהלך היום על ידי שופטי הזירה ישקלו גם כל מידע שיסופקהשופטים 

 .להבין את התהליך ולעודד אותם להרגיש בנוח לדבר עם שופטים ומתנדבים אחרים חברי הקבוצהל עזור

 

  (backs-Call)קריאות בחזרה 

אורך ופורמט . Call-backsאירועים מסוימים משלבים סיבוב שני של מפגשי שיפוט המכונה , כאשר הזמן מאפשר

 .פגישות אלו לא קבוע והוא יכול להשתנות באופן משמעותי בשל אילוצי האירוע ולוח הזמנים

ועד  הפרויקט או הרובוט, הקבוצההחל משופט שרוצה הבהרה נוספת על , מסיבות רבות Call-backניתן לבקש 

אנא היזהרו מלהניח . שופטים אחדים שמרגישים צורך לראות קבוצות שמדורגות קרוב אחת לשנייה במועמדות לפרס

  Call-backs - פרסים רבים ניתנים ללא צורך ב.  Call-back- הנחות לגבי הסיכויים של הקבוצה על בסיס בקשה ל

כדאי לברר האם   Call-backs - אם הקבוצה שלך התבקשה להשתתף ב. הו יינתןאינו מבטיח שפרס כלשתהליך וה

 .הרובוט או חומרים אחרים לפגישה, היא  צריכה להביא את הפרויקט

 טוסובייקטיביות השיפ

הישג קבוצתי , אשר נקבעים באופן אובייקטיבי על ידי התוצאות שהושגו על שולחן התחרות, למעט ביצועי הרובוט

קבוצה בדיוק באותה אפילו השופט הכי מנוסה ומיומן לא יעריך כל . נשפט באופן סובייקטיבי התחומים האחריםבכל 

מקפידים  תחרות המארגני , בנוסף. מאוזנת יותר בכדי ליצור השקפה או שלישיות השופטים שלנו יעבדו בזוגות. צורה

 .משחק שווה והוגן עבור כל הקבוצותלהכשיר את השופטים ולהשתמש בכלים נוספים כדי ליצור שדה 

ופיתחנו תהליכים שהביאו  אנו ממשיכים לשפר את הכלים וההדרכות הניתנים לשופטיםFIRST LEGO League -ב

העובדה נותרת שפרסי השיפוט הם סובייקטיביים מטבעם וחשוב שכל הקבוצות , עם זאת. ועקביות לתוצאות הוגנות

הכולל דיונים ושיחות בקרב השופטים , פרסים נקבעים באמצעות תהליך של נורמליזציה, כדי לפצות על כך. יבינו זאת

 .כדי לעזור להפחית את האפקט של סובייקטיביות ככל האפשר
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 FIRST LEGO LEAGUEדיוני 

 מועמדותכל הקבוצות הל ע דיון מעמיקמסתמכים על  FIRST LEGO Leagueדיוני , בהנחיית השופט הראשי

ושוקלים את כל  השופטים עושים שימוש בתצפיות והערכות של מחווני השיפוט כצורה אחת של הערכה. לפרסים

 לאורך היום.המידע שנאסף 

הישגים קבוצתיים נבדקים ומושווים כאשר השופטים מנהלים דיונים אינטנסיביים על מנת לקבוע אילו קבוצות יזכו 

בהתבסס על היתרונות  ,דירוג ראשוני של המועמדים לפרסיםהשופטים עובדים יחד כצוות כדי ליצור . בפרסים

 .על הקריטריונים לפרס כהגדרתם במחווני השיפוטכן והחסרונות היחסיים של קבוצה לעומת קבוצות אחרות ו

 . השופטים נכנסים לשלב האחרון של הדיונים, ברגע שהדירוג הראשוני הושלם

לאחר שנקבע . ת הצבעה על ידי כל השופטים כדי לקבוע את הזוכהואז נערכ מוצגכל מועמד לאליפות , כצעד ראשון

הדיון הראשוני בהתאם למדיניות החלוקה מהפרסים אחרים נקבעים על ידי שימוש בדירוגים , בפרס האליפות הזוכה

 .להלןהמפורטת 

 מדיניות חלוקת פרסים

את   להוקירהוא  FIRST LEGO League -מטרת תהליך חלוקת הפרסים ב

למעט פרס ביצועי הרובוט . לפרסים המחולקים בתחרותביותר קבוצות ראויות ה

לזכות תחרות בקבוצות יכולות (, שלהפי הניקוד שכל קבוצה יכולה לקבל ל)

 .בפרס אחד בלבד

פרס לא המשמעות היא שלעיתים . חייבים לשקול כיצד לזהות את המועמדים המתאימים ביותר לפרסיםהשופטים 

אם קבוצה מקבלת את , לדוגמה. מאחר והיא קיבלה פרס אחר, לקבוצה בעלת הדירוג הגבוה ביותר בתחום ןיינת

הם יקבלו . וה ביותר לפרסגם אם הם היו מדורגים במקום הגב" המצגת"הם לא יקבלו את פרס " עבודת הצוות"פרס 

 .את הפרס באזור בו שלטו בצורה הטובה ביותר

, היא להכיר בכל הקבוצות באופן המתאים ביותר האפשרי FIRST LEGO League של  המטרה של תהליך הדיונים

  .הקבוצות כל כדי לחגוג את ההישגים של

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תזכורת 

 היא:   FIRSTהמילה   משמעות 

 “For Inspiration and Recognition 

of Science and Technology.” 
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  םפרסיהמבנה 

 FIRSTפרס האליפות הוא הפרס היוקרתי ביותר שקבוצה יכולה לזכות באירוע 

LEGO League רשמי . 

 .  FIRSTבמשימה שלפרס זה חוגג את ההצלחה האולטימטיבית 

 חייבות קבוצות, בנוסף. הזה הפרס עבור חשובים רובוט ועיצוב פרויקטה, ליבה ערכי

, על מנת להיות מועמדת בתחרות שגי משחק הרובוטיה של העליונים 40%היות בין ל

 .יפותהאל פרסל

 :שה תחומיםחלקים לשלונהפרסים הנותרים 

 .של המשימה שלנו" ליבה"כהכרה בקבוצות בתחומים שאנו מחשיבים : פרסי הליבה ▲

ובקבוצות  FIRST LEGO League -של אנשים התומכים ב תרומהעל מנת לכבד את ה: פרסי הכרה מיוחדים ▲

 בוצה יכולה לזכות בפרס הכרה מיוחד בנוסף לפרס ליבה.ק .שלנו בצורה יוצאת דופן

o קרן של העולמית החדשנות לפרסאחת המועמדת  בוצהכל תחרות גמר יכולה להכריז על ק XPRIZE .

 לפרס זה מתקיים מחוץ לעונת התחרות.תהליך הבחירה הסופי 

 אלה עשויים להיות פרסי השופטים. הכרה בקבוצות מרשימות עבורן פרס סטנדרטי לא קיים: פרסים אופציונליים ▲

 .שנקבעו על ידי מארגני התחרות מאפייניםאו פרס מקומי נפרד עם 

 

במידה ויש לך  ישראל  FIRSTאנא צור קשר עם , לפי גודל וסוג האירועבפרסים בתחרויות עשוי להשתנות הבחירה 

 בתחרות שלך מבנה הפרסים שאלות לגבי

 זכאות לפרסים

ואחרי כל כך הרבה מאמץ הדבר האחרון  עובדות קשה מאוד במהלך העונה FIRST LEGO Leagueקבוצות 

כפי שנראה  השיפוט בחדרי טובים ביצועים. שמישהו רוצה זה שהקבוצה לא תהיה זכאית לקבלת פרסים בתחרות

בפרסים אך אינם הקריטריונים היחידים.  הלזכייבמחווני השיפוט ותוצאות גבוהות בזירת משחק הרובוט חשובים 

 כדי להיות מועמדת לפרסים. FIRST LEGO Leagueהקבוצה צריכה גם לפעול לפי חוקי 

אם אתה זקוק . לגבי זכאות לפרסיםוודא שהקבוצה שלך וכל מי שקשור לקבוצה מבינים את המדיניות , כמאמן

כל ההחלטות המשפיעות על זכאות לפרסים , ברגע שמגיעים לאירוע. האירועלפני הזמן לשאול שאלות הוא , להבהרה

, של שופט הזירה הראשי ליד השולחן ובדיוק כמו החלטות או מארגן האירוע/ נקבעות על ידי השופט הראשי המקומי ו 

 .סופית נהסמכותם הי

 התערבות מבוגרים

ההזדמנות של הקבוצה  אבל זו, קל לכל אחד להיקלע להתרגשות בתחרויות

אבל הרובוט ופרויקט מבוגרים תפקיד חשוב בהדרכה ותמיכה בקבוצה ל .לבלוט

אם שופטים או שופטי זירה שמים לב שמבוגרים . על ידי הקבוצה הקבוצה ייעשו

הם עשויים , או מנחים את הילדים, רומזים לקבוצה, ביצועי הקבוצהמכוונים את 

 . מידילבקש מהמבוגרים לעזוב את האזור באופן 

מן הספק אך גם לזהות  תליהנוהשופטים מתודרכים מצד אחד לתת לקבוצות 

או לבצע , חוסר יכולת של קבוצה לענות על שאלות. עודף מעורבות מבוגרים

יהיה בולט וישפיע על הזכאות , ישירה של מבוגרהתאמות ברובוט ללא עזרה 

 .לפרס

 

 תזכורת 

מבינים את   הקבוצהחברי 

חשיבות מקצועיות אדיבה 

זה  .ומפגינים אותה בעקביות

 עשבאירו תחלק מהייחודיו

FIRST LEGO League 

, אנו מצפים שגם המאמנים

הורים ובני משפחה , מנטורים

אחרים יפגינו התנהגות 

כל  ®ומקצועיות אדיבהנאותה 

 .הזמן

 תזכורת 

רשימה מלאה  של 

 תיאורםם ופרסיה

דף מפת במפורסמים 

אתר משאבים, ב

 www.firstisrael.org.il/fll/

 

. 
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 שכדאי לזכור נוספיםכללים 

הקבוצה  ןלפרסים בה להיות זכאיםעל מנת ישנן מספר דרישות נוספות , כפי שנמסר במדריך זה ובמסמכים אחרים

 :כאן ותמפורט ןחלק. צריכה לעמוד

 .2בפרק פרטים נוספים ניתן למצוא . 'ח-ד' בכתה, ילדים 10יכולה למנות עד  eagueLEGO L FIRST קבוצת ▲

ערכי הליבה, עיצוב הרובוט  מפגשי שיפוט ןהתחרות כולל משחק הרובוט וכ תחומיהקבוצות חייבות להשתתף בכל  ▲

 .כלשהו ליבהעל מנת להיות זכאיות לפרס  והפרויקט

 .הרובוט ימפגשי השיפוט ובנוסף להופיע כקבוצה למשחקכל חברי הקבוצה באירוע צריכים להשתתף בכל  ▲

חייבות לקיים ( הורים ואחרים הקשורים לקבוצה ,מנטורים, כולל מאמנים)קבוצות , ערכי הליבה ילזכאות לפרס ▲

 להוביל ותעלול חמורות ליבה ערכי בעיות. לאורך כל האירוע FIRST LEGO Leagueשל ולהציג ערכי הליבה 

  .הפרסים מכל ת הקבוצהפסילל

 מאושריםה והתוכנה חלקיםעם ההרובוט חייב להיות בנוי בהתאמה  ,טועיצוב הרובו לזכאות לפרס ביצועי הרובוט ▲

 .וכללים אחרים

לפתח , לזהות בעיה) תהליך הפרויקטשלבי  שלושתהשלמת כל  הדגיםקבוצה חייבת ל, לזכאות לפרס הפרויקט ▲

 ותהמוגדר ותולמלא אחר כל דרישות הפרויקט האחר כחלק מההצגה שלה( פתרון חדשני ולשתף בתוצאות

 .במסמכי האתגר השנתי

 

 

 

 

 

    

 שאלות לגבי השיפוט? 

 לגבי שאלות ותשובות  /www.firstisrael.org.il/fll ו באתר קרב

  fll@firstisrael.org.il-לשאלות נוספות ניתן להפנות 

ממאמן למאמן 

 !זכור: מה שאנחנו מגלים חשוב יותר ממה שאנחנו זוכים בו

 חיוביתאם תהיה בגישה . זכור להישאר חיובי והמשך להדגים את ערכי הליבה, אם הקבוצה שלך לא זכתה בשום פרס

 .  היא עונה שלמה ולא רק יום אחד FIRST LEGO League. הגישההקבוצה תאמץ את אותה 

היה מוכן עם דוגמאות לדברים שהקבוצה . גם בתחרות להתייחס לכךהיה מוכן אך , התחרות לפנידבר עם הקבוצה שלך 
הקבוצה תצא הוא שמקרה הגרוע ביותר יגרום לילדים תחושה טובה מיד אך הזה אולי לא . הםבעשתה והצליחה 

לראות את הצדדים וקח את הזמן כדי לעזור להם להבין ". בשביל כלום" היתה מהתחרות בהרגשה שכל העבודה שלהם
 !נה הבאהשטוב יותר באפילו מה שהם יעשו ולחשוב על הטובים מהעונה 
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