
ערכי הליבה

הערות משוב

חדר שיפוטשם קבוצהמספר קבוצה

מתחילה
ניכר באופן מינימלי בין

חברי הקבוצה

4 3 2 1

מתפתחת
ניכר באופן לא עקבי בין

חברי הקבוצה

מיומנת
ניכר באופן עקבי בין כל

חברי הקבוצה

מצטיינת

נמקו כיצד הקבוצה התבלטה כמצטיינת

הנחיות
 ערכי הליבה צריכים לשמש כזכוכית

 מגדלת דרכה אתם מסתכלים על הופעת
 הקבוצה. כל חברי הקבוצה צריכים להדגים

 את ערכי הליבה בכל דבר שהם עושים.
 מחוון זה צריך לשמש לתיעוד ערכי הליבה,

 בהם הבחנתם בעת מפגש השיפוט.
 הערכת ערכי הליבה תתבצע גם במהלך כל

 משחק הרובוט, על ידי ניקוד של
 מקצועיות אדיבה®, אשר יתווסף להערכה

כללית של ערכי הליבה .

פורצי הדרך

הכוכב העולה

המניעים

 קבוצה שחבריה עשו התקדמות משמעותית ביכולותיהם ובביטחון העצמי שלהם והבינו שמה
שהם מגלים חשוב יותר מהפרסים .

קבוצה אשר תפסה את תשומת לב השופטים והם צופים לה הישגים גדולים בעתיד .

 קבוצה שמטמיעה את התרבות של                                                על ידי גיבוש קבוצתי, רוח צוות
והתלהבות .

FIRST® LEGO® League
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נמקו כיצד הקבוצה התבלטה כמצטיינת

 הגדרת הבעיה ברורה באופןהבעיה אינה מוגדרת באופן ברור
הגדרת הבעיה ברורהחלקי

 מחקר חלקי, על סמך יותרמחקר מינימלי
ממקור מידע אחד

 מחקר ברור ומפורט, על סמך
 מגוון מקורות מידע

 עדות מינימלית לתהליך בחירה
משותף

 עדות חלקית לתהליך בחירה
משותף

 עדות ניכרת לתהליך בחירה
משותף

 עדות מינימלית לתוכנית עבודה
תכליתית

 עדות חלקית לתוכנית עבודה
תכליתית

 עדות ניכרת לתוכנית עבודה
תכליתית

  שיתפו את הפתרון עם נציגשיתוף מינימלי של הפתרון
קהל היעד או עם מומחה

 שיתפו את הפתרון עם נציג קהל
היעד וגם עם מומחה

 עדות מינימלית לשילוב
שיפורים בפתרון

 עדות חלקית לשילוב שיפורים
בפתרון

 עדות ניכרת לשילוב שיפורים 
בפתרון

 פיתוח מינימלי של הפתרון
החדשני

 פיתוח חלקי של הפתרון
פיתוח ניכר של הפתרון החדשניהחדשני

 דגם או סרטוט של הפתרון אינו
ברור

 דגם או סרטוט פשוט שעוזר
לשתף את הפתרון

 דגם או סרטוט מפורט שעוזר
לשתף את הפתרון

 הצגת הפרויקט שובה באופן
מינימלי

 הצגת הפרויקט שובה באופן
 הצגת הפרויקט שובהחלקי

 הפתרון והשפעתו האפשרית
על אחרים אינם ברורים

 הפתרון והשפעתו האפשרית
 על אחרים ברורים חלקית

 הפתרון והשפעתו האפשרית
 על אחרים ברורים לחלוטין

פרויקט החדשנות
חדר שיפוטשם קבוצהמספר קבוצה

הנחיות
על הקבוצה להציג בפני השופטים את הישגיה על פי כל אחת מאמות המידה הבאות .

יש למלא את המחוון בזמן הצגת פרויקט החדשנות .

על השופטים לסמן משבצת אחת בכל שורה, על מנת להעריך את רמת ההישגים של הקבוצה. אם הקבוצה מדגימה הישגים
יוצאים מן הכלל, אנא כתבו הערה קצרה במשבצת מצטיינת .

מצטיינתמיומנתמתפתחתמתחילה

הערות משוב



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1234
נמקו כיצד הקבוצה התבלטה כמצטיינת

תכנון הרובוט
חדר שיפוטשם קבוצהמספר קבוצה

הנחיות
על הקבוצה להציג בפני השופטים את הישגיה על פי כל אחת מאמות המידה הבאות .

יש למלא את המחוון בזמן הצגת תכנון הרובוט .

על השופטים לסמן משבצת אחת בכל שורה, על מנת להעריך את רמת ההישגים של הקבוצה. אם הקבוצה מדגימה הישגים
יוצאים מן הכלל, אנא כתבו הערה קצרה במשבצת מצטיינת .

מצטיינתמיומנתמתפתחתמתחילה

הערות משוב

 אסטרטגיית המשימה אינה
ברורה

 אסטרטגיית המשימה ברורה
 אסטרטגיית המשימה ברורהחלקית

 עדות מוגבלת למיומנויות בנייה
ותכנות אצל כל חברי הקבוצה

 עדות לא עקבית למיומנויות
 בנייה ותכנות אצל כל חברי

הקבוצה

 עדות עקבית למיומנויות
 בנייה ותכנות אצל כל חברי

הקבוצה

 הסבר מוגבל של תפקודיות
 הרובוט, התוספות

והחיישנים

 הסבר פשוט של תפקודיות
 הרובוט, התוספות

והחיישנים

 הסבר מפורט של תפקודיות
 הרובוט, התוספות

והחיישנים

 עדות מינימלית לתוכנית עבודה
תכליתית

 עדות חלקית לתוכנית עבודה
תכליתית

 עדות ברורה לתוכנית עבודה
תכליתית

 הסבר לא ברור כיצד התוכנה
מפעילה את הרובוט

 הסבר ברור חלקית כיצד התוכנה
מפעילה את הרובוט

 הסבר ברור כיצד התוכנה
מפעילה את הרובוט

 הסבר מינימלי של מאפיינים
חדשניים של הרובוט והתוכנה

 הסבר חלקי של מאפיינים
חדשניים של הרובוט והתוכנה

 הסבר ברור של מאפיינים
חדשניים של הרובוט והתוכנה

 עדות מינימלית לבדיקות הרובוט
והתוכנה

 עדות חלקית לבדיקות הרובוט
והתוכנה

 עדות ברורה לבדיקות הרובוט
והתוכנה

 עדות מינימלית שהרובוט
והתוכנה עברו שיפורים

 עדות חלקית שהרובוט והתוכנה
עברו שיפורים

 עדות ברורה שהרובוט והתוכנה
עברו שיפורים

 הסבר לא ברור של תהליך תכנון
הרובוט

 הסבר ברור חלקית של תהליך
 תכנון הרובוט

 הסבר ברור של תהליך תכנון
 הרובוט

 עדות מינימלית שכל חברי
הקבוצה היו מעורבים

 עדות חלקית שכל חברי
 הקבוצה היו מעורבים

 עדות ברורה שכל חברי הקבוצה
היו מעורבים




