מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
לכבוד
מנהל/תביה"ס 

הנדון:

יוםרביעי,ו'באדרבתשע"ט 
13במרץ2019

הנדון :גמר אליפות הסייבר תשע"ט SkillZ Coding - 2019

ברכותעלעלייתכם לגמר אליפות הסייבר תשע"ט 2019–תחרות .SkillZ coding
עלייתכם לגמר משקפת את עבודתם הנפלאה של התלמידים וצוות בית הספר , את המאמץ המשותף ,המוטיבציה
והרצון ללמוד ולהתקדם ,כל הכבוד! חשוב לזכור שהתחרות והזכייה היא רק אמצעי להשגת המטרות החינוכיות
בפרויקטזה,הכוללותביןהיתרחוויה,יצירה,עבודתצוות,לימודתכניםבאמצעותפרויקטוקידוםחינוךטכנולוגי .
אירוע הגמר יתקיים ביום שני כ"ה באדר ב' תשע"ט , 1באפריל  ,2019בהיכל הטוטו חולון (פארק פרס ,שדרות
ירושלים,חולון) .
מה מצפה לנבחרת בגמר?
אליפותהסייברהינהאירועהמאגדמספרתחרויותבמהלךיומיים.תחרותתכנותהתיכוניםתתקייםביוםהתחרויות
הראשון. במקביללתחרותזותתקייםתחרותתכנותגםבקרבבתיהספרהיסודייםוחטיבותהביניים .באירועכולו
יתחרו מעל  1,200תלמידים וייטלו בו חלק מעל  4,000משתתפים .אירועי הפתיחה והסיום יהיו משותפים לכלל
המשתתפים .התלמידים יתחרו באולם התחרות המרכזי ,כך שגם המלווים שיגיעו עם הנבחרות יוכלו לצפות וליהנות
ממהלךהתחרות.סךהכלצפויותלהתחרותכ115נבחרותבשלבהגמר. 
בעת ההגעה לאירוע  המורה המלווה ירשם בעמדת הרישום .המורים והמלווים לא יורשו להיכנס למתחם התחרות.
התלמידיםיוכלולהיעזרבצוותמקצועימטעםהתחרות,אשריעמודלרשותםבמתחםהתחרות .
מה מצפה למלווים בגמר?
משלחתביתהספרלגמרכוללתאתחבריהנבחרת,מורהמלווהשלהנבחרתומלוויםנוספים(עד.)8במידהובמלווים
כלולים תלמידים אורחים ,חייב להיות גם מבוגר מלווה אחד לפחות האחראי על תלמידים אלו .למען הסר ספק,
המורההמלווהאתהנבחרתאיננויכוללשמשגםכמלווהאתהתלמידיםהאורחים .
האירועכוללטקספתיחה,שלבתחרויותואירועסיום.בשלביהתחרויותהמלוויםלאיוכלולהכנסלמתחמיהתחרות,
אלארקלצפות במתחרים . אנומצייניםזאתמבעודמועדבכדילבצעתיאוםציפיותולחסוךעוגמתנפש .לתלמידים
המלוויםמחכותפעילויותבמתחםהאליפות,ביניהןחדרבריחה,סימולטורים,ועוד.בזמןהתחרותעצמהועדלתחילת
טקסהסיום,יעמודלרשותהמבוגריםהמלוויםחדרייעודיעםעמדותקפה .
איך יראה מהלך התחרות?
בתחילתיוםהגמריוצגאלמנטחדשבמשחקשהתלמידיםלאמכירים.שלבהטורניריהיהדומהלאירועבתיהספר.
במשךשעתייםיוכלולשפראתהקודשלהםשבסופןתקבעשמינייתהגמר.בסוףשלבשמינייתהגמריוקרנומשחקים
נבחריםותוכרזנה3הנבחרותהזוכות .
במקביל,שארהנבחרות,תוכלנהלהמשיךלהתחרותב"כוחהדלתא"ולבצעשיפוריםאחרוניםבבוטיםשלהן.חמש
הנבחרותשתשגנהאתהשיפורהמקסימליבדירוגתזכנהבפרס"כוחדלתא" .

מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

דגשים לאירוע הגמר


לאניתןלהביאלפטופיםמהבית.לכלנבחרתיועמדו2מחשבים.ובשלבשמיניתהגמרמחשבאישילכלמשתתף.



התקשורתבתחרותתהיהסגורהותתנהלכמורשת LAN.לאניתןיהיהלגשתלאתריםפרטלאתרהתחרות.



מפאתמגבלותרישויוסידוריאבטחה,לאתותרכניסהשלמישלאנרשמוואושרומראש.



אירועהגמרכולונמשךמשעותהבוקרועדאחה"צ.במהלךהאירועתוגשארוחהחמה.



יציאתהתלמידיםהמשתתפיםבאירועהגמר,נבחרתואורחים,במהלךשעותהלימודיםהיאבהתאםלהנחיות
המשרדבכלפעילותחוץביתספרית(מלווים,נסיעהועוד).עלבי"הסלקבלאישורהוריםליציאתהתלמידים
לאירועוכןלדאוגלהסעהלתלמידיםבהתאםלתקנותמשרדהחינוך 

כיצד נרשמים לאירוע הגמר?
 .1הקבוצותהרשומותבאתרהתחרותא לוהקבוצותשהצליחולסייםאתשלבהאתגריםולעלותלגמרבהצלחה.כל
קבוצה צריכהלמנותלפחות 3תלמידים ולכל היותר 5תלמידיםשרשומיםמראש בקבוצה.לא תינתן אפשרות
לקבוצה המונה פחות מ 3-תלמידים להשתתף בגמר.במידהוישהכרחלבטלאתרישוםאחדהתלמידיםישלבצע
זאתבאופןמוסדרמולמוקדהתמיכהשלהאליפות.
 .2רישום המלווים מתבצע בטופס שכאן .בטופס יש לרשום את שם המורה המלווה ,מספר המלווים המבוגרים,
מספר התלמידים המלווים (עד  8מלווים כולל המורה המלווה) ,מספר מנות ללא גלוטן ומספר ממנות בהכשר
גלאט.
 .3מחתימים את הורי התלמידים שבנבחרת והמלווים על טופס הסכמת הורים לצילומים הנמצא בענן החינוכי,
ומצורף בנספח א' למכתב זה .תלמידים שגילם יהיה מעל  18ביום האירוע יחתמו על טופס הסכמה לצילומים
הנמצאבנספחב'.אירועהגמרמצולםלצורךהפקתסרטוןהתחרות,פרסוםבעיתונותובמדיההחברתית.בהתאם
לתקנון קטין שהוריו אינם מאשרים פרסום צילום ,אינו יכול לקחת חלק בפעילות .איננו יכולים להתחייב
שהתל מידים לא יצולמו .את החתימות יש לשלוח סרוקות במייל למוקד התמיכה של אליפות
.skillzsupport@taldor.co.il
בשמי ובשם צוות האליפות אנו מודים למורים שהובילו את התחרות בבתי הספר ,מודים לכם על שיתוף הפעולה
ומאחלים לכםהנאהמיום התחרות.התהליךשעברוהמוריםוהתלמידיםבחודשיהתחרותהואהרווחהאמיתישל
כולנו .
מצפיםלראותכםבגמר! 


איריסצור 
מנהלתאליפותהסייברהישראלית 
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נספחא' 

אליפות הסייבר הישראלית
הסכמה לשילוב צילומים בפרסומים

לכבוד
משרדהחינוךו/או IATI


פרטים אישיים:

תאריך ___________:

שםפרטיומשפחה:________________________ 
מספרתעודתזהות:________________________ 
שנתלידה:______________________________ 
כתובת:________________________________ 

פרטי ביה"ס:

שםביתהספר:_____________________ 
יישוב:___________________________ 
כיתה:___________________________ 


הסכמה :
משרדהחינוךבשיתוףעמותת  IATIמפעיליםבמשותףמספרמיזמיםלקידוםהחינוךהטכנולוגי,ביניהםאתאליפות
הסייברהישראלית.חלקמהפעילותתצולםותוסרט.אירועהגמרשלהאליפות יצולםויהיהמסוקרעלידיהתקשורת
באמצעיהמדיההשונים .
התמונותו/אוהסרטוניםיוצגובפרסומיםהבאים :
א.

באתריהאינטרנטשלמשרדהחינוךבנושאהחינוךהטכנולוגי-מקצועי .

ב.

בדףהפייסבוקשלמשרדהחינוךושלאליפותהסייבר .

ג.

בדפימידעשיפיקמשרדהחינוך.

ד.

בקידוםהאליפותבשניםהבאות 

 .1אניהחתוםמטהמסכים/לאמסכים(מחקאתהמיותר)כימשרדהחינוך/ IATIרשאיםלהשתמשבצילום
שבואנימופיע/הבשלביהתחרותהשונים
 .2אני החתום מטה מסכים  /לא מסכים (מחק את המיותר) להתראיין לסרטונים שמפיק משרד החינוך על
הפעילותבההםמשתתפים.
 .3אניהחתוםמטהמסכיםכימשרדהחינוך/IATIרשאיםלהשתמשבצילוםשבואנימופיע/הבאירועהגמר.
 .4במידהואזכהבפרסבמסגרתאליפותהסייברהישראלית,אנימסכיםלפרסםבנוסףלתמונתיגםאתפרטי
האישייםואתדברזכייתי .
 .5הסכמתיזואינהמותניתבתשלוםכלשהועבורהפרסום .

 
תאריך:



 



חתימה 
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נספחב' 







ת.ז.





 

אליפות הסייבר הישראלית
טופס הסכמה לשילוב צילומי ילדים בפרסומים

לכבוד

תאריך ___________:

משרדהחינוךו/או IATI
פרטי ביה"ס:

פרטי הילד/ה:

שםפרטיומשפחה:________________________  
מספרתעודתזהות:_______________________  שםביתהספר:_____________________ 
שנתלידה:______________________________  יישוב:___________________________ 
כתובת:________________________________  כיתה:___________________________ 

הסכמתההורים :
משרדהחינוךבשיתוףעמותת IATIמפעיליםבמשותףמספרמיזמיםלקידוםהחינוךהטכנולוגי,ביניהםאתאליפות
הסייברהישראלית.חלקמהפעילותתצולםותוסרט.אירועהגמרשלהאליפותיצולםויהיהמסוקרעלידיהתקשורת
באמצעיהמדיההשונים .
התמונותו/אוהסרטוניםיוצגובפרסומיםהבאים :
ה.

באתריהאינטרנטשלמשרדהחינוךבנושאהחינוךהטכנולוגי-מקצועי .

ו.

בדףהפייסבוקשלמשרדהחינוךושלאליפותהסייבר .

ז.

בדפימידעשיפיקמשרדהחינוך.

ח.

בקידוםהאליפותבשניםהבאות 

 .6אנוהחתומיםמטהמסכימים/לאמסכימים(מחקאתהמיותר)כימשרדהחינוך/IATIרשאיםלהשתמש
בצילוםשבומופיע/הבני/בתיבשלביהתחרותהשונים
 .7אנוהחתומיםמטהמאשרים/לאמאשרים(מחקאתהמיותר)לבני/בתילהתראייןלסרטוניםשמפיקמשרד
החינוךעלהפעילותבההםמשתתפים.
 .8אנו החתומים מטה מסכימים כי משרד החינוך  /  IATIרשאים להשתמש בצילום שבו מופיע/ה בני  /בתי
באירועהגמר.
 .9במידהובני/בתייזכובפרסבמסגרתאליפותהסייברהישראלית,אנומסכימיםלפרסםבנוסףלתמונתבנינו
/בתנוגםאתפרטיו/ההאישייםואתדברהזכייה .
 .10הסכמתנוזואינהמותניתבתשלוםכלשהועבורהפרסום .

תאריך___________:חתימתההורים 
 
שם________________ ת.ז____________. 
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