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 2019תשע״ט  SkillZ coding Junior אליפות הסייבר הנדון: 

 

 .SkillZ coding Juniorתחרות  – 2019 טעלייתכם לגמר אליפות הסייבר תשע"ברכות על 

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

 ללמוד ולהתקדם, כל הכבוד!

)פארק פרס, שדרות  בהיכל הטוטו חולון, 2019 באפריל 1ט, תשע"ב' כ"ה באדר  שניאירוע הגמר יתקיים ביום 

 . ירושלים, חולון(

 בגמר? לנבחרת מצפה מה

ד'  –, ישתתפו תלמידים מכיתות ג' ועד ו' בשני מקצים נפרדים: מקצה ג' יסודייםבתחרות הגמר בתכנות לבתי ספר 

. מקצה התחרות יקבע על פי שכבת בלבדהמקצים  באחדעל בית הספר לבחור נבחרת אשר תייצג אותו  ו'.  –ומקצה ה' 

  הלימוד בה לומד חבר הנבחרת הבוגר ביותר. 

 ו תלמידים מכיתות ז' ועד ט' במקצה אחד., ישתתפחטיבות הבינייםבתחרות הגמר בתכנות ל

 4 -, למעט בתי ספר חד מגדריים אשר נבחרתם תורכב מתלמידים 2-ו תלמידות 2תלמידים:  4  –תורכב מ הנבחרת

  תלמידים מאותו מגדר.

התחרות עצמה תארך כשעתיים וחצי במהלכה יצטרכו התלמידים לפתור כמה שיותר משחקים המתאימים למקצה 

 שלהם. 

 ד' יעמדו לרשות כל נבחרת שני מחשבים עם גישה לקודמנקי. –קצה ג' במ

 ו' יעמדו לרשות כל נבחרת שני מחשבים עם גישה לקודמנקי ולפלתורה. –במקצה ה' 

בית הספר המנצח במקצה, יהיה זה שצבר את מספר הנקודות הגבוה ביותר במקצה. ניקוד כל שלב בתחרות יהיה 

 ברי הנבחרת צבר.הניקוד הגבוה ביותר שאחד מח

 הגמר? לאירוע נרשמים כיצד

ומתבצע בשני טפסים: האחד  2019במרץ  20, יסתיים ב 2019במרץ  17הרישום לגמר תחרות המתמטיקה יפתח ב  .1

 לרישום הנבחרת והשני לרישום המלווים.

 גישה רק למנהל בית הספר ולמזכירה.. לטופס זה יש שכאןרישום הנבחרת מתבצע בטופס  .א

. בטופס יש לרשום את שם המורה המלווה, מספר המלווים שכאןרישום המלווים מתבצע בטופס  .ב

ות ללא גלוטן ומספר מלווים כולל המורה המלווה(, מספר מנ 8המבוגרים, מספר התלמידים המלווים )עד 

 ממנות בהכשר גלאט.

מחתימים את הורי התלמידים שבנבחרת והמלווים על טופס הסכמת הורים לצילומים הנמצא בענן החינוכי,  .2

ביום האירוע יחתמו על טופס הסכמה לצילומים  18ומצורף בנספח א' למכתב זה. תלמידים שגילם יהיה מעל 

ורך הפקת סרטון התחרות, פרסום בעיתונות ובמדיה החברתית. הנמצא בנספח ב'. אירוע הגמר מצולם לצ

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

 להתחייב שהתלמידים לא יצולמו. את החתימות יש לשלוח סרוקות במייל למוקד התמיכה של אליפות

skillzsupport@taldor.co.il. 

רק באמצעות זיהוי ראשוני המבוסס על מספרי ת.ז. של חברי אך ובאירוע הגמר התלמידים יקבלו גישה לחידות הגמר, 

, בשעה 2019במרץ  20יג' באדר ב' תשע"ט,  רביעי, עד ליוםהנבחרת. לא נוכל לאפשר גישה לתלמיד שלא יופיע ברשימה 

16:00 . 

 התלמידים? נבחרת את בוחרים כיצד

ת חבריהם והתבלטו לא רק בצד הלימודי אלא אנו ממליצים לבחור בתלמידים שסייעו לתחרות בבית הספר, הובילו א

 ומסוגלים לעמוד בלחץ של אירוע גמר, ללא נוכחות מבוגר מוכר. גם בצד החברתי, מנהיגותי

 הגמר? באירוע הנדרשת הידע רמת מה

https://apps.education.gov.il/dbsnet/apps/forms/85c119fb-3eba-4466-b358-4402a4cab3bf
https://apps.education.gov.il/dbsnet/apps/forms/85c119fb-3eba-4466-b358-4402a4cab3bf
https://skillz2019schools.forms-wizard.co.il/users/new
https://skillz2019schools.forms-wizard.co.il/users/new
mailto:skillzsupport@taldor.co.il
mailto:skillzsupport@taldor.co.il
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החידות בגמר, בכל אחד מהמשחקים, ידרשו לימוד של נושא חדש, או יישום של נושא חדש, ע"י תכנותו, במשחק 

 המתאים.

החידות במשחקים השונים בגמר, מניחות שלרשות התלמידים עומד הידע הנרכש בשלבי הלימוד ומחנה האימונים של 

 , לפי שכבת הגיל המתאימה:המשחקים השונים

 .CodeMonkeyד, הידע מכל שלבי האימון והתחרות ב -תלמידי ג

 .Plathora -וב CodeMonkeyהידע מכל שלבי האימון והתחרות ב ו, -תלמידי ה

 .Plathora -וב Minecraftהידע מכל שלבי האימון והתחרות ב ט, -תלמידי ז

 חשוב להדגיש לתלמידים כי הגמר בנוי כך שהתלמידים לא יספיקו לענות על כל שאלות הגמר!

 ?בגמר למלווים מצפה מה

(. במידה ובמלווים 7משלחת בית הספר לגמר כוללת את חברי הנבחרת, מורה מלווה של הנבחרת ומלווים נוספים )עד 

אנו ממליצים לכלול כלולים תלמידים אורחים, חייב להיות גם מבוגר מלווה אחד לפחות האחראי על תלמידים אלו. 

למען הסר ספק, המורה המלווה  הבית ספרית.  באורחים אלו, תלמידים שהשתתפו ותרמו לאליפות במהלך התחרות

 מלווה את התלמידים האורחים.כאת הנבחרת איננו יכול לשמש גם 

, יוכלו להכנס למתחמי התחרות לאהאירוע כולל טקס פתיחה, שלב תחרויות ואירוע סיום. בשלבי התחרויות המלווים 

ו מציינים זאת מבעוד מועד בכדי לבצע תיאום אנ .בשידור וידאו שישודר במסכים לצפות מרחוק במתחריםרק אלא 

 ציפיות ולחסוך עוגמת נפש.

 לתלמידים המלווים מחכות פעילויות במתחם האליפות, ביניהן חדר בריחה, סימולטורים, ועוד.

 .המלווים חדר ייעודי עם עמדות קפהבוגרים לרשות המבזמן התחרות עצמה ועד לתחילת טקס הסיום, יעמוד 

 גמרה לאירוע דגשים

הינה אחת משלושה אירועים המתקיימים במקביל. באירוע כולו יתחרו מעל  SKILLZ coding junior-תחרות ה .1

 משתתפים. 4,000ם וייטלו בו חלק מעל תלמידי 1,200

 השתתפות בתחרות תתאפשר אך ורק לתלמידים שיהיו רשומים במערכות האליפות, כחברי נבחרת. .2

ייעודי  VIP.  המורים יוכלו לצפות מאזורי הצפייה, להתרווח בחדר למתחם התחרותלא תותר כניסה של מורים  .3

 להם ולהסתובב במתחם הפעילויות.

 . . במהלך האירוע יוגשו ארוחות בקר וצהריםאירוע הגמר כולו נמשך משעות הבוקר ועד אחה"צ .4

ם היא בהתאם להנחיות יציאת התלמידים המשתתפים באירוע הגמר, נבחרת ואורחים, במהלך שעות הלימודי .5

לקבל אישור הורים ליציאת התלמידים  ביה"סהמשרד בכל פעילות חוץ בית ספרית )מלווים, נסיעה ועוד(. על 

   לדאוג להסעה לתלמידים בהתאם לתקנות משרד החינוך.וכן  לאירוע

 

ל שיתוף הפעולה , מודים לכם עאנו מודים למורים שהובילו את התחרות בבתי הספרבשמי ובשם צוות האליפות 

ומאחלים לכם הנאה מיום התחרות. התהליך שעברו המורים והתלמידים בחודשי התחרות הוא הרווח האמיתי של 

 כולנו.

 !מצפים לראותכם בגמר

 
 איריס צור

  מנהלת אליפות הסייבר הישראלית
 

 העתקים:

 מנהל.ת המחוז

 מנהל יחידת הטמעת טכנולוגיות מידע –מר קובי רפאלי 

 אחראית פדגוגית, אליפות הסייבר –אשרמן  גב' מיכל

 

 אנספח 
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 אליפות הסייבר הישראלית

 טופס הסכמה לשילוב צילומי ילדים בפרסומים

 תאריך:___________ לכבוד

 IATIמשרד החינוך ו/או 

 פרטי ביה"ס:  פרטי הילד/ה:

 שם פרטי ומשפחה: ________________________

 _______________________ת זהות: מספר תעוד

 שנת לידה: ______________________________

 כתובת: ________________________________

 

 שם בית הספר : _____________________

 יישוב : ___________________________ 

 כיתה : ___________________________

 

 הסכמת ההורים:

מפעילים במשותף מספר מיזמים לקידום החינוך הטכנולוגי, ביניהם את   IATIמשרד החינוך בשיתוף עמותת 

יצולם ויהיה מסוקר  האליפות. חלק מהפעילות תצולם ותוסרט. אירוע הגמר של אליפות הסייבר הישראלית

 על ידי התקשורת באמצעי המדיה השונים.

 הבאים: התמונות ו/או הסרטונים יוצגו בפרסומים

 מקצועי.-באתרי האינטרנט של משרד החינוך בנושא החינוך הטכנולוגי .א

 .ושל אליפות הסייברבדף הפייסבוק של משרד החינוך  .ב

 משרד החינוך.  בדפי מידע שיפיק .ג

 בקידום האליפות בשנים הבאות .ד

רשאים   IATI החינוך / משרד אנו החתומים מטה מסכימים / לא מסכימים )מחק את המיותר( כי  .1

 להשתמש בצילום שבו מופיע/ה בני / בתי בשלבי התחרות השונים

אנו החתומים מטה מאשרים / לא מאשרים )מחק את המיותר( לבני / בתי להתראיין לסרטונים  .2

 משתתפים.שמפיק משרד החינוך על הפעילות בה הם 

רשאים להשתמש בצילום שבו מופיע/ה בני /  IATI החינוך / משרד אנו החתומים מטה מסכימים כי  .3

 בתי באירוע הגמר.

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

 לתמונת בנינו / בתנו גם את פרטיו/ה האישיים ואת דבר הזכייה.

 נו זו אינה מותנית בתשלום כלשהו עבור הפרסום.הסכמת .5

 

 תאריך:___________                                       חתימת ההורים

                                                                               

 ת.ז.____________      ם________________ש                                                              

                                                                           

 ת.ז____________   שם________________                                                              

 


