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 .SkillZ Mathתחרות –2019 טתשע" עלייתכם לגמר אליפות הסייברברכותעל

המשותף, המאמץ את  הספר, בית וצוות התלמידים של הנפלאה עבודתם את משקפת לגמר עלייתכם

והרצוןללמודולהתקדם,כלהכבוד!המוטיבציה

)פארקפרס,שדרותבהיכלהטוטוחולון,2019באפריל2,טתשע"ב'באדרוכ"שנייתקייםביוםאירועהגמר

 .ירושלים,חולון(

 בגמר? לנבחרת מצפה מה

הגמר ו'במתמטיקהבתחרות ועד ג' מכיתות תלמידים ישתתפו , מהנבחרת. –תורכב 4 2תלמידים:

תלמידיםמאותומגדר.4-,למעטבתיספרחדמגדרייםאשרנבחרתםתורכבמתלמידים2-ותלמידות

התחרותעצמהתארךכשעתייםוחציבמהלכהיצטרכוהתלמידיםלפתורכמהשיותרמשחקיםהמתאימים

לשכבתהגילשלהם.ניקודביתהספריורכבמסךהניקודשצברוכלחבריהנבחרת.

.המקצההגבוהביותרבגמרהנקודותיהיהזהשארבעתתלמידיוצברואתמספרבמקצה,ביתהספרהמנצח

 הגמר? לאירוע נרשמים כיצד

ומתבצעבשניטפסים:2019במרץ20,יסתייםב2019במרץ17הרישוםלגמרתחרותהתכנותיפתחב .1

 האחדלרישוםהנבחרתוהשנילרישוםהמלווים.

 ולמזכירה..לטופסזהישגישהרקלמנהלביתהספרבטופסשכאןרישוםהנבחרתמתבצע .א

המלוויםמספר,המורההמלווהשםלרשוםאתישבטופס.שכאןרישוםהמלוויםמתבצעבטופס .ב

,מספרמנותללאגלוטןמלוויםכוללהמורההמלווה(8מספרהתלמידיםהמלווים)עד,המבוגרים

ממנותבהכשרגלאט.ומספר

עלטופסהסכמהתלמידיהנבחרתהוריצילוםחתימתמצרפיםלטופסרישוםהנבחרותקבץאחד,עם .2

לצילומים הטופס . זה'אנספחבמצורף מצוללמכתב הגמר אירוע התחרות,ם. סרטון הפקת לצורך

תקנוןקטיןשהוריואינםמאשריםפרסוםצילום,אינולפרסוםבעיתונותובמדיההחברתית.בהתאם

אתהחתימותיש יכוליםלהתחייבשהתלמידיםלאיצולמו. איננו להעלותיכוללקחתחלקבפעילות.

 לטופסרישוםהנבחרות.

 גישהלחידותהגמר, המבוססעלמספריאךובאירועהגמרהתלמידיםיקבלו ראשוני רקבאמצעותזיהוי

 ברשימה יופיע שלא גישהלתלמיד לאפשר נוכל לא הנבחרת. חברי של ב' ' באדר גי ,רביעי עד ליוםת.ז.

.16:00בשעה , 9201 במרץ 20, טתשע"

 התלמידים? נבחרת את בוחרים כיצד

 הובילו הספר, בבית לתחרות בתלמידיםשסייעו ממליציםלבחור בצדאנו לארק אתחבריהםוהתבלטו

הלימודיאלאגםבצדהחברתי,מנהיגותי.

 הגמר? באירוע הנדרשת הידע רמת מה

המשחקונים עלבגמר, דגש ששמים משחקונים יהיו וביניהם התחרות, במהלך שהיו למשחקונים דומים

חשיבהמתמטית.

לענותעלכלשאלותהגמר!חשובלהדגישלתלמידיםכיהגמרבנויכךשהתלמידיםלאיספיקו

https://apps.education.gov.il/dbsnet/apps/forms/85c119fb-3eba-4466-b358-4402a4cab3bf
https://skillz2019schools.forms-wizard.co.il/users/new
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 ?בגמר למלווים מצפה מה

(.במידה7משלחתביתהספרלגמרכוללתאתחבריהנבחרת,מורהמלווהשלהנבחרתומלוויםנוספים)עד

חייבלהיותגםמבוגרמלווהאחדלפחותהאחראיעלתלמידיםאלו. ובמלוויםכלוליםתלמידיםאורחים,

א באורחים לכלול ממליצים ספרית.אנו הבית התחרות במהלך לאליפות ותרמו תלמידיםשהשתתפו לו,

מלווהאתהתלמידיםהאורחים.כלמעןהסרספק,המורההמלווהאתהנבחרתאיננויכוללשמשגם

יוכלולהכנסלמתחמילאהאירועכוללטקספתיחה,שלבתחרויותואירועסיום.בשלביהתחרויותהמלווים

אנומצייניםזאתמבעודמועד.בשידורוידאושישודרבמסכיםלצפותמרחוקבמתחריםרק,אלאהתחרות

בכדילבצעתיאוםציפיותולחסוךעוגמתנפש.

 לתלמידיםהמלוויםמחכותפעילויותבמתחםהאליפות,ביניהןחדרבריחה,סימולטורים,ועוד.

 יעמוד לתחילתטקסהסיום, ועד התחרותעצמה עםעמדותיםבוגרלרשותהמבזמן ייעודי המלוויםחדר

.קפה

 הגמר לאירוע דגשים

במקביל.באירועכולויתחרומעלוץהמתקיימתחרויותהינהאחתמשלושSKILLZ Math-התחרות .1

 משתתפים.4,000יטלובוחלקמעליםותלמידי1,200

 כחברינבחרת.השתתפותבתחרותתתאפשראךורקלתלמידיםשיהיורשומיםבמערכותהאליפות, .2

להתרווחבחדרלאתותרכניסהשלמוריםלמתחםהתחרות .3 הצפייה, לצפותמאזורי המוריםיוכלו  .

 ייעודילהםולהסתובבבמתחםהפעילויות.

 תוגשארוחהחמה..במהלךהאירועאירועהגמרכולונמשךמשעותהבוקרועדאחה"צ .4

נבחרתואורחים,במהלךשעותהלימודיםהיאבהתאם .5 יציאתהתלמידיםהמשתתפיםבאירועהגמר,

 על ועוד(. נסיעה )מלווים, ביתספרית פעילותחוץ בכל המשרד הוריםבי"הסלהנחיות אישור לקבל

 לדאוגלהסעהלתלמידיםבהתאםלתקנותמשרדהחינוך.וכןליציאתהתלמידיםלאירוע


!אנומודיםלמוריםשהובילואתהתחרויותבבתיהספרומצפיםלראותכםבגמרצוותהאליפותבשמיובשם




איריסצור
מנהלתאליפותהסייברהישראלית




העתקים:

מפמ"רמתמטיקהבקדםיסודיויסודי–ד"רדוריתנריה

מנהל.תהמחוז

 אחראיתפדגוגית,אליפותהסייבר–גב'מיכלאשרמן
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אנספח

 אליפות הסייבר הישראלית

 טופס הסכמה לשילוב צילומי ילדים בפרסומים

תאריך:___________לכבוד

IATIמשרדהחינוךו/או

 פרטי ביה"ס: פרטי הילד/ה:

שםפרטיומשפחה:________________________

תזהות:_______________________מספרתעוד

______________________________שנתלידה:

כתובת:________________________________



שםביתהספר:_____________________

יישוב:___________________________

כיתה:___________________________



הסכמתההורים:

מפעיליםבמשותףמספרמיזמיםלקידוםהחינוךהטכנולוגי,ביניהםאת IATIמשרדהחינוךבשיתוףעמותת

יצולםויהיהמסוקרהאליפות.חלקמהפעילותתצולםותוסרט.אירועהגמרשלאליפותהסייברהישראלית

עלידיהתקשורתבאמצעיהמדיההשונים.

התמונותו/אוהסרטוניםיוצגובפרסומיםהבאים:

מקצועי.-החינוךבנושאהחינוךהטכנולוגיבאתריהאינטרנטשלמשרד .א

.ושלאליפותהסייברבדףהפייסבוקשלמשרדהחינוך .ב

 משרדהחינוך.בדפימידעשיפיק .ג

בקידוםהאליפותבשניםהבאות .ד

רשאיםIATIהחינוך/משרדאנוהחתומיםמטהמסכימים/לאמסכימים)מחקאתהמיותר(כי .1

 /בתיבשלביהתחרותהשוניםלהשתמשבצילוםשבומופיע/הבני

לסרטונים .2 להתראיין בתי / לבני לאמאשרים)מחקאתהמיותר( החתומיםמטהמאשרים/ אנו

 שמפיקמשרדהחינוךעלהפעילותבההםמשתתפים.

רשאיםלהשתמשבצילוםשבומופיע/הבני/IATIהחינוך/משרדאנוהחתומיםמטהמסכימיםכי .3

 בתיבאירועהגמר.

 .4 במסגרת בפרס יזכו בתי / ובני הישראליתבמידה הסייבר בנוסףאליפות לפרסם מסכימים אנו ,

לתמונתבנינו/בתנוגםאתפרטיו/ההאישייםואתדברהזכייה.

הסכמתנוזואינהמותניתבתשלוםכלשהועבורהפרסום. .5



ההוריםתאריך:___________חתימת



ת.ז.____________שם________________



 ת.ז____________שם________________

 


