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 הנדון:

  SkillZ Coding  - 2019תשע"ט  אליפות הסייברגמר הנדון: 



 .SkillZ codingתחרות –2019 טעלייתכם לגמר אליפות הסייבר תשע"ברכותעל

המוטיבציה המשותף, אתהמאמץ  וצוותביתהספר, התלמידים עלייתכםלגמרמשקפתאתעבודתםהנפלאהשל

הכבוד! כל ולהתקדם, ללמוד להוהרצון אמצעי רק היא והזכייה שהתחרות לזכור החינוכיותחשוב המטרות שגת

חינוךטכנולוגי.וקידוםלימודתכניםבאמצעותפרויקטחוויה,יצירה,עבודתצוות,בפרויקטזה,הכוללותביןהיתר

 ביום יתקיים הגמר הכ"שניאירוע באדר טתשע"ב' 2019באפריל1, חולון, הטוטו שדרותבהיכל פרס, )פארק

.ירושלים,חולון(

 בגמר? לנבחרת מצפה מה

תתקייםביוםהתחרויותהתיכוניםתכנותאליפותהסייברהינהאירועהמאגדמספרתחרויותבמהלךיומיים.תחרות

באירועכולותכנותגםבקרבבתיהספרהיסודייםוחטיבותהביניים.תתקייםתחרותלתחרותזובמקבילהראשון.

 מעל 1,200יתחרו מעל חלק בו וייטלו לכללמשתתפים.4,000תלמידים משותפים יהיו והסיום הפתיחה אירועי

הנותיוללצפותיוכלוהנבחרותעםשיגיעוהמלוויםשגםכךהמרכזי,התחרותבאולםיתחרוהתלמידיםהמשתתפים.

הגמר.בשלבנבחרות115כלהתחרותצפויותהכלסךהתחרות.ממהלך

להיכנסלמתחםהתחרות.בעתההגעהלאירוע המוריםוהמלוויםלאיורשו המורההמלווהירשםבעמדתהרישום.

בצוותמקצועימטעםהתחרות,אשריעמודלרשותםבמתחםהתחרות.רהתלמידיםיוכלולהיעז

 ?בגמר למלווים מצפה מה

(.במידהובמלווים8משלחתביתהספרלגמרכוללתאתחבריהנבחרת,מורהמלווהשלהנבחרתומלוויםנוספים)עד

תלמידי על האחראי לפחות אחד מלווה מבוגר גם להיות חייב אורחים, תלמידים כלולים אלו. ספק,ם הסר למען

מלווהאתהתלמידיםהאורחים.כהמורההמלווהאתהנבחרתאיננויכוללשמשגם

,יוכלולהכנסלמתחמיהתחרותלאהאירועכוללטקספתיחה,שלבתחרויותואירועסיום.בשלביהתחרויותהמלווים

לתלמידיםאנומצייניםזאתמבעודמועדבכדילבצעתיאוםציפיותולחסוךעוגמתנפש..במתחריםלצפותרקאלא

בזמןהתחרותעצמהועדלתחילתהמלוויםמחכותפעילויותבמתחםהאליפות,ביניהןחדרבריחה,סימולטורים,ועוד.

.המלוויםחדרייעודיעםעמדותקפהבוגריםלרשותהמטקסהסיום,יעמוד

 התחרות? מהלך יראה איך

שלבהטורניריהיהדומהלאירועבתיהספר.מכירים.לאהתלמידיםשאלמנטחדשבמשחקיוצגבתחילתיוםהגמר

יוקרנומשחקיםבסוףשלבשמינייתהגמרשלהםשבסופןתקבעשמינייתהגמר.קודלשפראתהיוכלובמשךשעתיים

הנבחרותהזוכות.3נבחריםותוכרזנה

 חמש.צעשיפוריםאחרוניםבבוטיםשלהןבהמשיךלהתחרותב"כוחהדלתא"ולהנבחרות,תוכלנהלבמקביל,שאר

הנבחרותשתשגנהאתהשיפורהמקסימליבדירוגתזכנהבפרס"כוחדלתא".
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 הגמר לאירוע דגשים

 .מחשבים.ובשלבשמיניתהגמרמחשבאישילכלמשתתף.2לכלנבחרתיועמדולאניתןלהביאלפטופיםמהבית 

 התקשורתבתחרותתהיהסגורהותתנהלכמורשתLAN לאניתןיהיהלגשתלאתריםפרטלאתרהתחרות.. 

 וסידוריאבטחה,לאתותרכניסהשלמישלאנרשמוואושרומראש.מפאתמגבלותרישוי 

 תוגשארוחהחמה..במהלךהאירועשעותהבוקרועדאחה"צאירועהגמרכולונמשךמ 

 יציאתהתלמידיםהמשתתפיםבאירועהגמר,נבחרתואורחים,במהלךשעותהלימודיםהיאבהתאםלהנחיות

לקבלאישורהוריםליציאתהתלמידיםבי"הסהמשרדבכלפעילותחוץביתספרית)מלווים,נסיעהועוד(.על

להסעהלתלמידיםבהתאםלתקנותמשרדהחינוךלדאוגוכןלאירוע

 הגמר? לאירוע נרשמים כיצד

לוהקבוצותשהצליחולסייםאתשלבהאתגריםולעלותלגמרבהצלחה.כלהקבוצותהרשומותבאתרהתחרותא .1

5תלמידיםולכלהיותר3תלפחותקבוצהצריכהלמנו לא תינתן אפשרות תלמידיםשרשומיםמראשבקבוצה.

אתרישוםאחדהתלמידיםישלבצעלבטל.במידהוישהכרחתלמידים להשתתף בגמר 3-המונה פחות מ לקבוצה

 זאתבאופןמוסדרמולמוקדהתמיכהשלהאליפות.

 .2 בטופס מתבצע המלווים שכאןרישום . ישבטופס את לרשום המלווהשם ,המורה המבוגרים,המלוויםמספר

 )עד ממנותבהכשר8מספרהתלמידיםהמלווים ומספר גלוטן מנותללא מספר המורההמלווה(, מלוויםכולל

 גלאט.

שבנבחרתמחתימים .3 התלמידים הורי החינוכי,והמלוויםאת בענן הנמצא לצילומים הורים הסכמת טופס על

 א'נספחבומצורף זה. תלמלמכתב יהיהמעל לצילומים18ידיםשגילם טופסהסכמה על יחתמו ביוםהאירוע

אירועהגמרמצולםלצורךהפקתסרטוןהתחרות,פרסוםבעיתונותובמדיההחברתית.בהתאםהנמצאבנספחב'.

להתחייב יכולים איננו בפעילות. חלק לקחת יכול אינו צילום, פרסום מאשרים אינם שהוריו קטין לתקנון

אליפותשהתל של התמיכה למוקד במייל סרוקות לשלוח יש החתימות את יצולמו. לא מידים

skillzsupport@taldor.co.il. 

 

 האליפות צוות ובשם הספרבשמי בבתי התחרות את למוריםשהובילו מודים הפעולהאנו שיתוף על לכם מודים ,

התהליךשעברוהמוריםוהתלמידיםבחודשיהתחרותהואהרווחהאמיתישלומאחלים לכםהנאהמיוםהתחרות.

כולנו.

!מצפיםלראותכםבגמר




איריסצור

מנהלתאליפותהסייברהישראלית





https://skillz2019schools.forms-wizard.co.il/users/new
mailto:skillzsupport@taldor.co.il
mailto:skillzsupport@taldor.co.il
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נספחא'

 אליפות הסייבר הישראלית

 הסכמה לשילוב צילומים בפרסומים


תאריך:___________לכבוד
IATIמשרדהחינוךו/או




 פרטי ביה"ס: פרטים אישיים:

שםפרטיומשפחה:________________________

מספרתעודתזהות:________________________

שנתלידה:______________________________

כתובת:________________________________



שםביתהספר:_____________________

יישוב:___________________________

כיתה:___________________________


הסכמה:

אליפותמפעיליםבמשותףמספרמיזמיםלקידוםהחינוךהטכנולוגי,ביניהםאת IATIמשרדהחינוךבשיתוףעמותת

המסוקרעלידיהתקשורתיצולםויהיהאליפות.חלקמהפעילותתצולםותוסרט.אירועהגמרשלהסייברהישראלית

באמצעיהמדיההשונים.

התמונותו/אוהסרטוניםיוצגובפרסומיםהבאים:

מקצועי.-באתריהאינטרנטשלמשרדהחינוךבנושאהחינוךהטכנולוגי .א

.ושלאליפותהסייברבדףהפייסבוקשלמשרדהחינוך .ב

 משרדהחינוך.בדפימידעשיפיק .ג

בקידוםהאליפותבשניםהבאות .ד

רשאיםלהשתמשבצילוםIATIאניהחתוםמטהמסכים/לאמסכים)מחקאתהמיותר(כימשרדהחינוך/ .1

 שבואנימופיע/הבשלביהתחרותהשונים

על .2 החינוך משרד שמפיק לסרטונים להתראיין המיותר( את )מחק מסכים לא / מסכים מטה החתום אני

 הפעילותבההםמשתתפים.

 רשאיםלהשתמשבצילוםשבואנימופיע/הבאירועהגמר.IATI/משרדהחינוךאניהחתוםמטהמסכיםכי .3

גםאתפרטיאליפותהסייברהישראליתבמידהואזכהבפרסבמסגרת .4 אנימסכיםלפרסםבנוסףלתמונתי ,

האישייםואתדברזכייתי.

הסכמתיזואינהמותניתבתשלוםכלשהועבורהפרסום. .5



תאריך:


חתימה
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ת.ז.שם
נספחב'

 אליפות הסייבר הישראלית

 ילדים בפרסומיםטופס הסכמה לשילוב צילומי 


תאריך:___________לכבוד

IATIמשרדהחינוךו/או

 פרטי ביה"ס: פרטי הילד/ה:

שםפרטיומשפחה:________________________

תזהות:_______________________מספרתעוד

שנתלידה:______________________________

כתובת:________________________________



ביתהספר:_____________________שם

יישוב:___________________________

כיתה:___________________________



הסכמתההורים:

אליפותמפעיליםבמשותףמספרמיזמיםלקידוםהחינוךהטכנולוגי,ביניהםאת IATIמשרדהחינוךבשיתוףעמותת

יצולםויהיהמסוקרעלידיהתקשורתהאליפות.חלקמהפעילותתצולםותוסרט.אירועהגמרשלהסייברהישראלית

באמצעיהמדיההשונים.

התמונותו/אוהסרטוניםיוצגובפרסומיםהבאים:

מקצועי.-באתריהאינטרנטשלמשרדהחינוךבנושאהחינוךהטכנולוגי .ה

.ושלאליפותהסייברבדףהפייסבוקשלמשרדהחינוך .ו

 משרדהחינוך.בדפימידעשיפיק .ז

בקידוםהאליפותבשניםהבאות .ח

רשאיםלהשתמשIATIהחינוך/משרדאנוהחתומיםמטהמסכימים/לאמסכימים)מחקאתהמיותר(כי .6

 בצילוםשבומופיע/הבני/בתיבשלביהתחרותהשונים

תילהתראייןלסרטוניםשמפיקמשרדאנוהחתומיםמטהמאשרים/לאמאשרים)מחקאתהמיותר(לבני/ב .7

 החינוךעלהפעילותבההםמשתתפים.

 .8 החתומיםמטהמסכימיםכי משרדאנו / בתיIATIהחינוך / מופיע/הבני רשאיםלהשתמשבצילוםשבו

 באירועהגמר.

בנינו,אנומסכימיםלפרסםבנוסףלתמונתאליפותהסייברהישראליתבמידהובני/בתייזכובפרסבמסגרת .9

/בתנוגםאתפרטיו/ההאישייםואתדברהזכייה.

הסכמתנוזואינהמותניתבתשלוםכלשהועבורהפרסום. .10



תאריך:___________חתימתההורים



ת.ז.____________שם________________
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ת.ז____________שם________________


