
 תשע"טאליפות הסייבר הישראלית תקנון 

  Skillz Roboticsתחרות 

 הגדרות .1

 תקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:בלמונחים הבאים 

 IATIמשרד החינוך בשיתוף עמותת   "פעילותה כת"עור

אשר תלמידי כיתות ה' בבתי הספר בתכנית "מדעי המחשב ורובוטיקה"  "משתתף"
  ירשמו לתחרויות.

רכז התקשוב או מורה מוביל בבתי הספר שבתכנית מדעי המחשב  "מורה מלווה תחרות"
ורובוטיקה,  המלווה את תלמידי בית הספר במהלך לימודי "מדעי המחשב 
ורובוטיקה" שהינו בעל פרופיל הזדהות אחידה במערכות משרד החינוך. 

 טופס הרישום לתחרות. בשלב תחרות הגמר על המורה להיות רשום ב

, שלב חצי שלב בית ספרי –שלבים  תתפים יוזמנו להשתתף בשלושההמש "הפעילות"
הנבחרת  גודלבשלב הגמר תייצג נבחרת את בית הספר.  ושלב הגמר. הגמר

להלן. מהלך אירוע הגמר של התחרות וכללי  8ואופן בחירתה על פי סעיף 
 המשחק יחשפו בבקר אירוע הגמר.

 MakeXמטר של חברת  X 2מטר  2הגמר תתקיים על משטח   תחרות "המשטח" 
Starter ,המשטח באירוע הגמר  .

 יסופק ע"י עורכת הפעילות. 

                                                

 

 
 

, יהיו הרובוטים של ביה"ס ים שישמשו את המתחרים בתחרותהרובוט "הרובוטים"
: מסוגהרובוט חייב להיות  .המחשב ורובוטיקה' יים ללימוד 'מדעהמשמש

Ev3  אוKRYPTON 5  אוFischertechnik TXT 

 .בלבד× או סקראץ  3סקראץ  משימות התחרות כולן יבוצעו בשפת תכנות: "שפת התכנות"

ויזכו במקומות הראשון, פרסים יוענקו לבתי ספר אשר יעפילו לשלב הגמר  "הפרס"
השני והשלישי בהתאם למספר הנקודות בהם יזכו במהלך תחרות הגמר. 
הפרסים יהיו בשווי כסף לרכישת ציוד למעבדות מדעים, מחשבים ו/או 
טכנולוגיה, או לפעילות מדעית ו/או טכנולוגית לתלמידי בית הספר. הצעת 

ההיגוי של התחרות הרכש ו/או הפעילות תועבר על ידי בית הספר לוועדת 
  לאישור הרכש / פעילות.

שווי הפרס לבית הספר יחושב על פי סכום הפרס לתלמיד בהתאם למקום 
הלומדים בתכנית מדעי ראשון, שני ושלישי מוכפל במספר התלמידים 

 תלמידים. 150בבית הספר הזוכה, ועד למקסימום של  המחשב ורובוטיקה
 50עבור המקום השני ₪,  60ן סכום הפרס לתלמיד: עבור המקום הראשו

 ₪. 40ועבור המקום השלישי ₪ 

צוות שופטים של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה אשר  ועדת השיפוט""
יבחר את הזוכה בפרס ידאגו למדידה מדויקת ורישום של כל משתתף 

  בתחרות, על פי כללי המשחק שהוגדרו.

 להלן. 3ה בסעיף התקופה האמור "פעילות"תקופת ה

 פרסום ראשון
 9/12/2018 



 פרשנות .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .2.1
, תגברנה הוראות תקנון זה ובאתרי אינטרנט כלשהם בדבר המשחק לרבות בעיתונות

 לכל דבר ועניין. 

 ות.לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנהחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה  .2.2

 

 תקופת הפעילות .3

ותסתיים ביום  13/12/18תקופת הרישום לתחרות תחל ביום חמישי ה' בטבת תשע"ט  .3.1
 , לא יהיה ניתן להצטרף לתחרות אחרי סיום ההרשמה.31/12/18שני כג' בטבת תשע"ט 

 'כז  שניויסתיים ביום  8/1/2019ב' בשבט תשע"ט  שלישיהשלב הבית ספרי  יחל ביום  .3.2
 .4/3/2019באדר א' תשע"ט 

 12/3/2019שלב חצי הגמר יתקיים בשידור סנכרוני ביום שלישי ה' באדר ב' תשע"ט  .3.3

 , בהיכל הטוטו בחולון. 2019 אפרילב 9-תשע"ט, ה ניסןד' באירוע הגמר יערך  .3.4

ו/או לשנות זמנים , תהא רשאית להאריך ו/או לקצר עורכת הפעילותמובהר בזאת כי  .3.5
 את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.  ו/או לבטל

 

 בפעילות השתתפות .4

תלמידי כיתות ה' הלומדים בתכנית מדעי המחשב ורובוטיקה.  לכללהתחרות מיועדת  .4.1
מורים מובילים יכולים  .השתתפות בתחרות מותנית ברישום בית הספר באתר התחרות

 .י הוראה המוגדרים במערכות המשרדדלהיות עוב

יכולה להתקיים בכל מחשב המחובר לאינטרנט, לאו דווקא  ההשתתפות בתחרות .4.2
. יחד עם זאת, בית הספר יעמיד לרשות התלמידים מעבדת רובוטיקה במחשבי בית הספר

 עם חיבור לאינטרנט, לשם תרגול והתקדמות בתחרות. 

המשתתפים או הוריהם במידה והם קטינים, יחתמו על הסכמה , הרצ"ב כנספחים "א"  .4.3
זה. במסמך, מתירים המשתתף או הוריו לעורכת התחרות לפרסם תמונות  "ב" לתקנון-ו

 של המשתתף בתחרות על שלביה השונים בכלל ובאירוע הגמר בפרט.  

תיחשב כהודאת בית הספר שהקטין מייצג,  באירוע הגמר בפרטעצם השתתפות קטין  .4.4
קנון ובפרט כמחזיק בידיו הסכמה חתומה של הוריו להשתתפותו בפעילות על פי תנאי הת

  הסכמת הוריו לפרסום פרטים בכל מדיה ו/או בכל אמצעי תקשורת.

המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף  .4.5
 .באירוע הגמר

בתחרות בית ספר יוכל לשלוח נבחרת לשלב הגמר בתחרות קוד ורובוטיקה ולמקצה נוסף  .4.6
 עלה בשתי התחרויות לשלב הגמר. במידה ובית הספר  ,מתמטיקהתכנות או ה

זה בכל עת עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון  .4.7
  ך.ובלא צורך בהודעה על כ

ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי  המבצעבכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות  .4.8
לבטל את השתתפותו  םרשאיי מטעמה ו/או מ הפעילות כתעור ויהיהפעילות,  כתעור

ו/או זכייתו. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד  בפעילות
 כאמור לעיל. מי מטעמהו/או  הפעילות כתעור

  תנאי סף להשתתפות בתחרות .5

 .בעצמםתרון השלבים השונים בתחרות על התלמידים המשתתפים בתחרות לכתוב את פ .5.1
כל גורם אחר ו/או חברים ו/או  מנטוריםו/או  הוריםו/או  ובפרט חל איסור על מורים

 לכתוב פתרונות במקום התלמידים.



 שלב התחרות הבית ספרית .6

  .בנויות כך שיתאימו לתכנית הלימודים ת התחרותמשימו .6.1

מוזמנים אשר בית ספרם נרשם לתחרות  תלמידי כיתות ה' הלומדים קוד ורובוטיקהכלל  .6.2
 לקחת חלק בתחרויות.

שיפתח עבור בשלב התחרות הבית ספרית יפורסמו ארבע משימות במודל ייעודי  .6.3
המשימה הראשונה  ל משימה יוקצבו שבועיים עד להעלאת הפתרון.התחרות. לכ

 8/01/2019תפורסם ביום שלישי ב' בשבט תשע"ט 

 תת כל ארבעבית ספר יהיה זכאי לעלות לשלב חצי הגמר, אך ורק אם סיים והגיש א  .6.4
 המשימות.

 במשרד הנמצאים הנתונים הינם ,התחרות במהלך, שהוא צורך לכל הקובעים הנתונים .6.5
 . גוברים החינוך משרד נתוני כלשהי התאמה איאו /ו סתירה של מקרה בכל. החינוך

 תקלות ביגל שהיא צורה בכל, באחריות נושאים אינם מטעמם מי או/ו פעילותה עורכי .6.6
 אם גםהתחרות ו/או ברשת האינטרנט הבית ספרית,  באתר להתרחש העלולות כלשהן

 יהיה אם ואף לכך זכאותו אף על בתחרות דהו מאן של השתתפותו למנוע כדי בהן יהיה
 .התחרות תוצאות על להשפיע כדי בהן

השגות על דירוג בית הספר יופנה למפקחי התקשוב והם יפנו אותן לעורכי הפעילות.  .6.7
 הפעילות ו/או מי מטעמם הינן סופיות.החלטות עורכי 

 .1יש לפתור את המשימות כולן בעזרת שפת התכנות והרובוטים כפי שצוין בסעיף  .6.8

 

 שלב חצי הגמר .7

 תבית ספר יהיה זכאי לעלות לשלב חצי הגמר, אך ורק אם סיים והגיש את כל ארבע .7.1
 המשימות.

-14:00ת בין השעו 12/3/19שלב חצי הגמר יתקיים ביום שלישי ה' באדר א' תשע"ט  .7.2
משימה אחת המשתתפים בשלב זה, תיחשף לכל בתי הספר בשידור סנכרוני  16:00

 לפתרון.

 ו ראשונים פתרון נכון למשימה, יהיו זכאים לעלות לשלב הגמר.בתי הספר שיעל 80 .7.3

  

 לאירוע הגמר בחירת נבחרת בית הספר .8

 תלמידים: שתי בנות ושני בנים  4כל בית ספר שעלה לגמר יבחר נבחרת המורכבת מ  .8.1
מבין תלמידי מדעי המחשב ורובוטיקה בכיתה ה', אשר ( )פרט לבתי ספר חד מגדריים

השתתפו בשלב התחרות הבית ספרית וענו למשימות. הרכב הנבחרת הוא באחריות 
 בלעדית של בית הספר.

באדר ב' תשע"ט  "גבחרת בטופס רישום לגמר עד ליום שני יבית הספר ירשום את הנ .8.2
 ה לא ניתן יהיה לערוך שינויים פרסונליים בחברי הנבחרות. , לאחר תאריך ז20/3/19

 שלב אירוע הגמר .9

 .3.4כנאמר בסעיף  םאירוע הגמר יתקיי .9.1

 אחדלאירוע יוזמנו נבחרות בתי הספר אשר העפילו לגמר. כל נבחרת תלווה על ידי מורה  .9.2
לפחות מבית הספר. בנוסף לכך יוכל בית הספר להגיע לאירוע הגמר עם משלחת 

 8עולה על המורכבת ממנהל בית הספר, מורים, הורים, תלמידים מעודדים שגודלה אינו 
 בנוסף לארבעת חברי הנבחרת. מלווים,



הרישום לאירוע הגמר, יתבצע בטופס רישום ויכלול את שמות ות.ז. של חברי הנבחרת,  .9.3
ות.ז. של המורה המלווה, מספר המלווים הבוגרים ומספר התלמידים המלווים.  שם

 כרטיסי כניסה אלקטרוניים ישלחו למורה המלווה.

 . תחרות הגמר יחשפו לאחר תהליך הרישום לגמרכללי מהלך אירוע הגמר, ו .9.4

 במהלך הרישום לגמר, בתי הספר יצטרכו לציין מהו סוג הרובוט איתו יגיעו לתחרות. .9.5

עורכת הפעילות" לא תספק "ריות בית הספר להגיע עם הרובוטים לאירוע הגמר, באח .9.6
 .רובוטים באירוע הגמר

.  המשטח MakeX Starterמטר של חברת  X 2מטר  2הגמר תתקיים על משטח   תחרות .9.7
 באירוע הגמר, יסופק ע"י עורכת הפעילות.

 הפרסים .10

 "ג"(נספח )להלן הזוכים יחתמו בתום התחרות על כתב קבלה, אישור והודאת סילוק,  .10.1
לתקנון זה. במסמך, מאשר הזוכה את קבלת הפרס, מתיר לעורכת התחרות לפרסם את 

פעילות בפרטיו ו/או תמונה שלו ומאשר כי איננו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם 
 לפי תנאי תקנון זה.

מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס למען הסר ספק  .10.2
מטעמים השמורים עמו, תהיה עורכת התחרות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. 

ויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל והזוכה בפרס ש
ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת  IATIמשרד החינוך / טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

 הפרס.

עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא  .10.3
 אפשרות ערעור על כך.

מראש  IATIמשרד החינוך / הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת  .10.4
 ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

רות לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל שומ IATIמשרד החינוך /  .10.5
 עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת התחרות תהא רשאית שלא  .10.6
כדין, מכל בחינה למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו 

 שהיא.

האחריות על תקינות הפרס מוטלת על רשתות השיווק המספקות את הפרס, ואינה חלה  .10.7
לאיכות  יתאחרא כת הפעילותיובהר ויודגש, כי אין עורבאופן כלשהו על עורכת הפעילות. 

 פרס.ה ספקהפרס וטיבו, ובכל תלונה בעניין זה יש לפנות ל

 צילום המשתתפים והזוכים ופרסומם .11

תהינה רשאיות לפרסם באתר הפייסבוק ו/או במדיה פרסומית  IATIמשרד החינוך /  .11.1
ו/או בכל אמצעי תקשורת, את תמונות המשתתפים, שמות הזוכים ותמונות הזוכים, 

 תהינה רשאית שלא לפרסם כלל. IATIמשרד החינוך /  כולם או חלקם. מובהר, כי 

תיחשב כהודאת בית הספר  כולה ובאירוע הגמר בפרט עצם השתתפות קטין בפעילות .11.2
שהקטין מייצג, כמחזיק בידיו הסכמה חתומה של הוריו להשתתפותו בפעילות על פי 
  תנאי התקנון ובפרט הסכמת הוריו לפרסום פרטים בכל מדיה ו/או בכל אמצעי תקשורת.

בתמונה את הזכות הבלעדית לעשות שימוש  IATIלמשרד החינוך / המשתתף מעניק  .11.3
לצורך קידום מכירות ו/או מסחור ו/או פרסום ו/או שיווק המוצרים, לרבות ומבלי לפגוע 
בכלליות האמור לעיל, בכל אמצעי ביטוי דיגיטאלי ו/או גרפי ו/או ויזואלי אחר ו/או 
שירותי תוכן ו/או שירותי ערך מוסף ו/או בטלוויזיה ו/או בעיתונות )לעיל ולהלן: 

את ההרשאה הבלעדית הנ"ל,  IATIלמשרד החינוך / מעניק "ההרשאה"(. המשתתף 
 באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת בזמן ו/או במקום.

 המשתתף בפעילות לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין הענקת ההרשאה.  .11.4



 כללי .12

 .מפורסם באתר האליפותתקנון הפעילות  .12.1

קרא את התקנון בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי  .12.2
ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי 

 תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה  .12.3
ד מי שמעוניין מלהשתתף התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבע

בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות. 
עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף 
כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה 

 לות.מהשתתפותו בפעי

עורכת הפעילות תהיה ראשית לשפר את מצבה של קבוצה , 12.3על אף האמור בסעיף  .12.4
זאת במידת האפשר ועל פי שיקול דעתה , שנותרה בחיסרון כתוצאה מתקלה כאמור

או תביעה /או דרישה ו/ולא תהא למשתתפים כל טענה ו, הבלעדי של עורכת הפעילות
 .בעניין זה כלפי עורכת הפעילות

רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה  IATIמשרד החינוך /  .12.5
 )שינויים סבירים( בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

תהינה הפוסקות הסופיות בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל  IATIמשרד החינוך /  .12.6
ע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוג

צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף 
 לא תהיה כל טענה בשל כך.

למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות  .12.7
 קב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.לחוק העונשין, וזאת ע 244כהגדרתה בסעיף 

כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו  .12.8
תהינה רשאיות להעביר לשלטונות המס, אם  IATIמשרד החינוך / ועל אחריותו בלבד. 

ותנים בזאת תידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המתחרים נ
ו/או למי מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום  IATIלמשרד החינוך /  אישור 

ו/או מי מטעמן לא תישא בתשלום מס כלשהו  IATIמשרד החינוך /  נדרש, בהתאם לדין. 
 בקשר לזכייה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "א"ספח נ

 הסייבר הישראליתאליפות 

 (18לבגיר )מעל גיל  הסכמה לשילוב צילומים בפרסומים
 

 תאריך:___________ לכבוד
 IATIמשרד החינוך ו/או 

  
 

 פרטי ביה"ס:  פרטים אישיים:

 ______________________שם פרטי ומשפחה: 

 _____________________מספר תעודת זהות: 

 ____________________________שנת לידה: 

 ______________________________כתובת: 

 
 ___________________שם בית הספר : 

 _________________________ יישוב : 

 _________________________כיתה : 

 
 הסכמה:

מפעילים במשותף מספר מיזמים לקידום החינוך הטכנולוגי,   IATIעמותתמשרד החינוך בשיתוף 

 האליפות. חלק מהפעילות תצולם ותוסרט. אירוע הגמר של אליפות הסייבר הישראליתביניהם את 

 יצולם ויהיה מסוקר על ידי התקשורת באמצעי המדיה השונים.

 התמונות ו/או הסרטונים יוצגו בפרסומים הבאים:

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

 מקצועי. –הפייסבוק של משרד החינוך בנושא החינוך הטכנולוגי  פיבד .ב

 בדפי מידע שיפיקו משרד החינוך.  .ג

 .בקידום האליפות בשנים הבאות .ד

 

רשאים  IATIאני החתום מטה מסכים / לא מסכים )מחק את המיותר( כי משרד החינוך /  .1

 להשתמש בצילום שבו אני מופיע/ה בשלבי התחרות השונים

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

 החינוך על הפעילות בה הם משתתפים.

רשאים להשתמש בצילום שבו אני מופיע/ה  IATIאני החתום מטה מסכים כי משרד החינוך /  .3

 באירוע הגמר.

, אני מסכים לפרסם בנוסף לתמונתי אליפות הסייבר הישראליתבמידה ואזכה בפרס במסגרת  .4

 גם את פרטי האישיים ואת דבר זכייתי.

 הסכמתי זו אינה מותנית בתשלום כלשהו עבור הפרסום. .5

 

          תאריך:  
 

 חתימה                                  
                                                                               

        ת.ז.     שם                                                              



 "ב"ספח נ

 אליפות הסייבר הישראלית

 טופס הסכמה לשילוב צילומי ילדים בפרסומים
 

 תאריך:___________ לכבוד
 IATIו/או  משרד החינוך

  
 פרטי ביה"ס:  הילד/ה: פרטי

 
 ______________________שם פרטי ומשפחה: 

 ______________________מספר תעודת זהות: 

 ____________________________שנת לידה: 

 ______________________________כתובת: 

 ___________________ם בית הספר : ש

 _________________________ יישוב : 

 _________________________כיתה : 

 
 הסכמת ההורים:

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

 האליפות. חלק מהפעילות תצולם ותוסרט. אירוע הגמר של אליפות הסייבר הישראליתביניהם את 

 יצולם ויהיה מסוקר על ידי התקשורת באמצעי המדיה השונים.

 התמונות ו/או הסרטונים יוצגו בפרסומים הבאים:

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

 מקצועי. –הפייסבוק של משרד החינוך בנושא החינוך הטכנולוגי  פיבד .ב

 בדפי מידע שיפיקו משרד החינוך.  .ג

 .בקידום האליפות בשנים הבאות .ד

 

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

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

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

 ד החינוך על הפעילות בה הם משתתפים.שמפיק משר

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

 בני / בתי באירוע הגמר.

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

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

 הסכמתנו זו אינה מותנית בתשלום כלשהו עבור הפרסום. .5

 
   
 

 תאריך:___________                                       חתימת ההורים
                                                                               

 ת.ז.____________      שם________________                                                              
                                                                           

 ת.ז____________   שם________________                                                              
 



 "ג"ספח נ

 אליפות הסייבר הישראלית

  , אישור והודאת סילוקקבלהכתב 
 

בתחרות , אליפות הסייבר הישראליתאני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת 

"( זכיתי עורכת התחרות)להלן: " IATIעמותת ו משרד החינוךשל ,   

   . ___________________בפרס 
 

לפרסם את צילומי התחרות בה השתתפתי הכוללים  IATI ו/או החינוךמשרד אני מסכים ומאשר ל
ידוע לי כי לא אהיה זכאי לכל תמורה בגין . באמצעי המדיה השוניםהצילומים יפורסמו . את תמונתי

כלל את ת שלא לפרסם וה רשאינהית IATI/  משרד החינוך/ קרן רש"יוכי  פרסום הצילומים
  .הצילומים

 

 פרטי האישיים בדבר זכייתי.אני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסום 

 פרטי האישיים בדבר זכייתי.תמונתי והצהרה של הורי על הסכמתם לפרסום  מצורפת

 

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או 

 בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי. ןו/או מי מטעמ IATI ו/או החינוךמשרד תביעות כלפי 

 

ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה  IATI ו/או החינוךמשרד הנני פוטר את 

ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כל פגיעה או נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לי כתוצאה ממימוש 

מבעיות בריאותיות או כהחמרה שלהן ושעשויים הפרס, לרבות בגין נזקים גופניים ו/או כתוצאה 

 .מהשתתפותי בתחרותלהיגרם כתוצאה 

 

 

      תאריך:

    מספר ת.ז.:      שם הזוכה:

     יישוב:     שם ביה"ס: 

        כתובת:

        טלפון:

       חתימת הזוכה:

 

 

 


