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הנדון:אליפותהסייברSkillZ Mathתשע״ט2019

ברכותעלעלייתכם לגמר אליפות הסייבר תשע"ט 2019–תחרות .SkillZ Math
עלייתכם לגמר משקפת את עבודתם הנפלאה של התלמידים וצוות בית הספר , את המאמץ המשותף,
המוטיבציהוהרצוןללמודולהתקדם,כלהכבוד! 
אירועהגמריתקייםביוםשניכ"ובאדרב'תשע"ט,2באפריל,2019בהיכלהטוטוחולון(פארקפרס,שדרות
ירושלים,חולון).
מה מצפה לנבחרת בגמר?
בתחרות הגמר במתמטיקה ,ישתתפו תלמידים מכיתות ג' ועד ו' .הנבחרת תורכב מ–   4תלמידים :2
תלמידותו2-תלמידים,למעטבתיספרחדמגדרייםאשרנבחרתםתורכבמ-4תלמידיםמאותומגדר. 
התחרותעצמהתארךכשעתייםוחציבמהלכהיצטרכוהתלמידיםלפתורכמהשיותרמשחקיםהמתאימים
לשכבתהגילשלהם.ניקודביתהספריורכבמסךהניקודשצברוכלחבריהנבחרת. 
ביתהספרהמנצחבמקצה,יהיהזהשארבעתתלמידיוצברואתמספרהנקודותהגבוהביותרבגמרהמקצה .
כיצד נרשמים לאירוע הגמר?
 .1הרישוםלגמרתחרותהתכנותיפתחב17במרץ,2019יסתייםב20במרץ2019ומתבצעבשניטפסים:
האחדלרישוםהנבחרתוהשנילרישוםהמלווים.
א .רישוםהנבחרתמתבצעבטופסשכאן.לטופסזהישגישהרקלמנהלביתהספרולמזכירה.
ב .רישוםהמלוויםמתבצעבטופסשכאן.בטופסישלרשוםאתשםהמורההמלווה,מספרהמלווים
המבוגרים,מספרהתלמידיםהמלווים(עד8מלוויםכוללהמורההמלווה),מספרמנותללאגלוטן
ומספרממנותבהכשרגלאט .
 .2מצרפיםלטופסרישוםהנבחרותקבץאחד,עםצילוםחתימתהורי תלמידיהנבחרת עלטופסהסכמה
לצילומים .הטופס מצורף בנספח א' למכתב זה .אירוע הגמר מצולם לצורך הפקת סרטון התחרות,
פרסוםבעיתונותובמדיההחברתית.בהתאםלתקנוןקטיןשהוריואינםמאשריםפרסוםצילום,אינו
יכוללקחתחלקבפעילות .איננו יכולים להתחייבשהתלמידיםלאיצולמו .אתהחתימותיש להעלות
לטופסרישוםהנבחרות.
באירוע הגמר התלמידים יקבלו גישה לחידות הגמר ,אך ורק באמצעות זיהוי ראשוני המבוסס על מספרי
ת.ז .של חברי הנבחרת .לא נוכל לאפשר גישה לתלמיד שלא יופיע ברשימה עד ליום רביעי ,יג' באדר ב'
תשע"ט 20 ,במרץ  ,2019בשעה .16:00 
כיצד בוחרים את נבחרת התלמידים?
אנו ממליצים לבחור בתלמידים שסייעו לתחרות בבית הספר ,הובילו את חבריהם והתבלטו לא רק בצד
הלימודיאלאגםבצדהחברתי,מנהיגותי. 
מה רמת הידע הנדרשת באירוע הגמר?
המשחקונים בגמר ,דומים למשחקונים שהיו במהלך התחרות ,וביניהם יהיו משחקונים ששמים דגש על
חשיבהמתמטית .
חשובלהדגישלתלמידיםכיהגמרבנויכךשהתלמידיםלאיספיקולענותעלכלשאלותהגמר! 
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מה מצפה למלווים בגמר?
משלחתביתהספרלגמרכוללתאתחבריהנבחרת,מורהמלווהשלהנבחרתומלוויםנוספים(עד.)7במידה
ובמלוויםכלוליםתלמידיםאורחים,חייבלהיותגםמבוגרמלווהאחדלפחותהאחראיעלתלמידיםאלו.
אנו ממליצים לכלול באורחים אלו ,תלמידים שהשתתפו ותרמו לאליפות במהלך התחרות הבית ספרית.
למעןהסרספק,המורההמלווהאתהנבחרתאיננויכוללשמשגםכמלווהאתהתלמידיםהאורחים .
האירועכוללטקספתיחה,שלבתחרויותואירועסיום.בשלביהתחרויותהמלוויםלאיוכלולהכנסלמתחמי
התחרות,אלארקלצפותמרחוקבמתחרים בשידורוידאושישודרבמסכים .אנומצייניםזאתמבעודמועד
בכדילבצעתיאוםציפיותולחסוךעוגמתנפש .
לתלמידיםהמלוויםמחכותפעילויותבמתחםהאליפות,ביניהןחדרבריחה,סימולטורים,ועוד.
בזמן התחרות עצמה ועד לתחילת טקס הסיום ,יעמוד לרשות המבוגרים המלווים חדר ייעודי עם עמדות
קפה .
דגשים לאירוע הגמר
.1

תחרותה SKILLZ Math-הינהאחתמשלושתחרויות המתקיימוץ במקביל.באירועכולויתחרומעל
1,200תלמידיםוייטלובוחלקמעל4,000משתתפים.

.2

השתתפותבתחרותתתאפשראךורקלתלמידיםשיהיורשומיםבמערכותהאליפות,כחברינבחרת.

.3

לאתותרכניסהשלמורים למתחםהתחרות.המורים יוכלולצפות מאזורי הצפייה,להתרווחבחדר
ייעודילהםולהסתובבבמתחםהפעילויות.

.4

אירועהגמרכולונמשךמשעותהבוקרועדאחה"צ.במהלךהאירועתוגשארוחהחמה.

.5

יציאתהתלמידיםהמשתתפיםבאירועהגמר,נבחרתואורחים,במהלךשעותהלימודיםהיאבהתאם
להנחיות המשרד בכל פעילות חוץ בית ספרית (מלווים ,נסיעה ועוד) .על בי"הס לקבל אישור הורים
ליציאתהתלמידיםלאירועוכןלדאוגלהסעהלתלמידיםבהתאםלתקנותמשרדהחינוך.


בשמיובשםצוותהאליפותאנומודיםלמוריםשהובילואתהתחרויותבבתיהספרומצפיםלראותכםבגמר! 


איריסצור 
מנהלתאליפותהסייברהישראלית 


העתקים :
ד"רדוריתנריה–מפמ"רמתמטיקהבקדםיסודיויסודי 
מנהל.תהמחוז 
גב'מיכלאשרמן–אחראיתפדגוגית,אליפותהסייבר
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אליפות הסייבר הישראלית
טופס הסכמה לשילוב צילומי ילדים בפרסומים
תאריך ___________:

לכבוד
משרדהחינוךו/או IATI

פרטי ביה"ס:
פרטי הילד/ה:
שםפרטיומשפחה:________________________  
מספרתעודתזהות:_______________________  שםביתהספר:_____________________ 
שנתלידה:______________________________  יישוב:___________________________ 
כתובת:________________________________  כיתה:___________________________ 

הסכמתההורים :
משרדהחינוךבשיתוףעמותת IATIמפעיליםבמשותףמספרמיזמיםלקידוםהחינוךהטכנולוגי,ביניהםאת
אליפותהסייברהישראלית.חלקמהפעילותתצולםותוסרט.אירועהגמרשלהאליפותיצולםויהיהמסוקר
עלידיהתקשורתבאמצעיהמדיההשונים .
התמונותו/אוהסרטוניםיוצגובפרסומיםהבאים :
א.

באתריהאינטרנטשלמשרדהחינוךבנושאהחינוךהטכנולוגי-מקצועי .

ב.

בדףהפייסבוקשלמשרדהחינוךושלאליפותהסייבר .

ג.

בדפימידעשיפיקמשרדהחינוך.

ד.

בקידוםהאליפותבשניםהבאות 

 .1אנוהחתומיםמטהמסכימים/לאמסכימים(מחקאתהמיותר)כימשרדהחינוך/  IATI רשאים
להשתמשבצילוםשבומופיע/הבני/בתיבשלביהתחרותהשונים
 .2אנו החתומים מטה מאשרים  /לא מאשרים (מחק את המיותר) לבני  /בתי להתראיין לסרטונים
שמפיקמשרדהחינוךעלהפעילותבההםמשתתפים.
 .3אנוהחתומיםמטהמסכימיםכימשרדהחינוך/IATIרשאיםלהשתמשבצילוםשבומופיע/הבני/
בתיבאירועהגמר.
 .4במידה ובני  /בתי יזכו בפרס במסגרת אליפות הסייבר הישראלית ,אנו מסכימים לפרסם בנוסף
לתמונתבנינו/בתנוגםאתפרטיו/ההאישייםואתדברהזכייה .
 .5הסכמתנוזואינהמותניתבתשלוםכלשהועבורהפרסום .

תאריך___________:חתימתההורים 
 
שם________________ ת.ז____________. 
 
שם________________ ת.ז____________

