
    

 

    

 

 ערכי ליבהעל טופס משוב 
כל כך  ולא  –יש להשתמש בטופס זה כדי לרשום תצפיות של התנהגות למופת 

 ולחלוק אותן עם מנהל התחרות והשופט הראשי. –למופת 

 אם זה הולם, אשפר לחלוק אותן גם עם הקבוצות!  

 (  שייך את ההתנהגות? )סמנו כל מה ש ראה מי  .1
 

 מאמן  תלמיד)ים(  קבוצה מס'  
 

 מתנדב משקיף  הורה
 

 את ההתנהגות? )סמנו כל מה ששייך(  הדגים מי   .2
 

 מאמן  תלמיד)ים(  קבוצה מס'  
 

 מתנדב משקיף  הורה
 

 איזו התנהגות נצפתה? )סמנו כל מה ששייך(  .3

 

 

  

 מאמן / הורה / משקיף / מתנדב  תלמיד /   קבוצה  

       
מעל ומעבר  

 למצופה 

 סגול

  עזרה בהקמת קבוצה אחרת 

  משמש מאמן לקבוצה אחרת לפני התחרות 

   וחולק חומרי הדרכה או משאבים אחרים,  מיצר
 כדי לעזור לקבוצה אחרת 

 ( נא לפרט למטהאחר ) 

  חונך מאמן של קבוצה אחרת 

  מגייס בית ספר או ארגון להקמת קבוצה 

   מלמד או מספק חומרי לימוד בהדרכת מאמנים
 חדשים 

 ( נא לפרט למטהאחר ) 

       
מעל  

 המצופה

 כחול 

   משמש כמאמן נוסף לקבוצה אחרת ביום
 התחרות 

  מעודד קבוצות אחרות במשחק הרובוט 

   חולק ידע או משאבים עם קבוצה אחרת ביום
 התחרות 

 ( נא לפרט למטהאחר ) 

   חולק ידע או משאבים כדי לעזור לקבוצה
 אחרת 

  מעודד קבוצות אחרות במשחקי הרובוט 

 ( נא לפרט למטהאחר ) 

     
  - כמצופה ב

FIRST 
LEGO 

League 

 ירוק 

  ברעיונות של אחרים מקשיב ותומך 

 מסייע לחבר הקבוצה בעת צרה 

   ,מתנהג בנימוס וכבוד כלפי השופטים, מאמנים
 מבוגרים אחרים או חברי הקבוצה 

   נותן עצות חיוביות, עוזרות או מעודדות בזמן
 משחקי הרובוט 

   עוזר לסחוב חומרי מצגת כבדים, מגושמים או
 מסובכים 

   נותן עצות או מנחה קבוצה כדי להגיע
 להחלטות 

   משתמש במחשב יחד עם הקבוצה; חברי
 הקבוצה מפעילים את המקלדת והעכבר 

 ( נא לפרט למטהאחר ) 

אנו מבטאים את פילוסופיית מקצועיות אדיבה ושיתוף פעולה 

 דרך ערכי הליבה שלנו: FIRSTתחרותי של 

 גילוי: אנו חוקרים מיומנויות ורעיונות חדשים. •

חדשנות: אנו משתמשים ביצירתיות ובהתמדה לפתרון  •
 בעיות.

השפעה: אנו מיישמים את מה שאנו לומדים על מנת לשפר  •
 את העולם שלנו.

 הכלה: אנו מכבדים זה את זה ומכירים בהבדלים שבינינו. •

 עבודת צוות: אנחנו חזקים יותר כשאנחנו עובדים ביחד. •

 הנאה: אנחנו נהנים וחוגגים את מה שאנחנו עושים! •



    

 

    

 

 

 

      
בעיה  

 אפשרית 

 צהוב 

  מחפש רמזים אצל המאמן במפגש השיפוט 

   מתנהג בצורה גסה, מתקוטט )במשחק(, זורק
 חפצים 

  מקלל ומדבר באופן פוגעני 

 ( נא לפרט למטהאחר ) 

  מסדר את חומרי המצגת  נושא את הרובוט או
 ללא סיבה ברורה 

  מפעיל את שקופיות המצגת 

   נותן הנחיות שלישיות, שתלטניות או מיותרות
 בזמן משחק הרובוט 

  משתמש במחשב ללא נוכחות חברי הקבוצה 

 מפעיל את הרובוט בשולחן אימונים 

 ( נא לפרט למטהאחר ) 

      
מתחת  
 למצופה 

 כתום

   מתנהג כלפי אחרים בצורה עוינת או
 אגרסיבית, קורא בשמות גנאי 

   מדגים חוסר רוח ספורטיבית על ידי תגובות
 לשופט, החמצת פנים או שמחה לאיד 

   מדבר אל נושאים לא הולמים, משתמש
 בשפה בלתי הולמת  

   אינו מסוגל להסביר או להדגים הבנה בסיסית
   העבודה שלו של 

 ( נא לפרט למטהאחר ) 

   אחרים בזמן  מטפל במחשב, רובוט או חומרים
 התחרות 

 מטפל בתוכנת הרובוט או משפר אותה 

   מדבר אל הקבוצה או השופטים בזמן השיפוט
 )לפעמים יש לכך סיבה ברורה והולמת( 

   מתנגד להחלטות של השופטים או שופטי
 זירה

 ( נא לפרט למטהאחר ) 

      
אינו מתאים  

 FIRST - ל
LEGO 

League 

 אדום 

 גונב, משחיט דברים או הולך מכות 

 בריוני או פוגעני   מתנהג באופן 

 על קבוצה  משפיע באופן שלישי או  מרמה
 אחרת 

 ( נא לפרט למטהאחר ) 

 

   מרמה או משפיע שלילית על קבוצה אחרת
 באופן מכוון 

 עבודה עבור הקבוצה.    מבצע 

 ( נא לפרט למטהאחר ) 

 פרטי התצפית / הערות 

 

 

 )אופציונלי(   פרטי ממלא הטופס

 שם:_________________________________  מס' טלפון: _________________________________

 מס' קבוצה או תפקיד בתור מתנדב: _____________________________________________________

 ( בלבדהפעולה שננקטה )לשימוש מנהלי התחרות ושופטים ראשיים 

 

 

 


