
 תשע"ח אליפות הסייבר הישראליתתקנון 

 והמועצות תחרות הרשויות

 הגדרות .1

 תקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:בלמונחים הבאים 

 IATIמשרד החינוך בשיתוף קרן רש"י, ועמותת   "פעילותה כת"עור

 ט' בבתי ספר אשר ירשמו לתחרויות.  –' הכיתות תלמידי  "משתתף"

במערכות משרד החינוך ומונה ללוות נבחרת בתחרות  מורה המוגדר כעובד הוראה "מורה מלווה"
שלב סיום מ הנבחרת. מלווה את תלמידי הרשות ו/או הבעלותעל ידי  היישובית

הרישום . על המורה להיות רשום בטופס התחרויות הבית ספריות ועד לשלב אירוע הגמר
 ידי הודעה בכתב לעורכת הפעילות.-. החלפת מורה מלווה תעשה עללתחרות

בשלב הבית ספרי של תחרויות התכנות והמתמטיקה במסגרת  ישתתפוהמשתתפים  פעילות""ה
לאירוע  יעלו נבחרות שעמדו בתנאי הסף. היישובילשלב  אליפות הסייבר הישראלית.

הישוב בו מצוי המוסד הלימודי שלהם, נבחרות אשר ייצגו את היוזמנו הארצי הגמר 
ת או שניצחו בגמר יישוביהתחרות השהשיגו את ההישגים הגבוהים ביותר בשלב ו

של הארצי להלן. מהלך אירוע הגמר  7. גודל הנבחרת ואופן בחירתה על פי סעיף יישוביה
 לאחר שלב בתי הספר.התחרות וכללי המשחק יחשפו 

קבוצות המונות  3יישוב יוכל להצטרף לתחרות היישובית, בתנאי שירכיב לפחות  "תנאי הסף"
סיימו בהצלחה, בשלב הבית ספרי, תלמידים אשר  בתי ספר לפחות. 2-תלמידים מ

המיועדות לשכבת הגיל שלהם,  התחרויותמ תבכל אחמהשלבים האפשריים  80%לפחות 
המיועדות לשכבת הגיל שלהם, במסגרת אליפות  בכל אחת מהאפליקציותובפרט 
 .תיישובייוכלו לקחת חלק בשלב התחרות ה והמתמטיקה התכנות

 עיר, מועצה אזורית ו/או מועצה מקומית. :לרשותלצורך התחרות יחשבו  "רשות"

ט'. החלוקה –, מקצה חט"ב ז' ו'–'המקצים: מקצה יסודי  בשניהתחרות תתקיים  מקצים" "
למקצים הינה על פי שכבת הגיל ולא על פי השייכות הבית ספרית. לדוגמה, בתי ספר 

 .המקצים בשנישמונה שנתיים יכולים להשתתף 

פרסים יוענקו לנבחרות ו/או בודדים אשר יעפילו לשלב הגמר ויזכו במקומות הראשון,  "הפרס"
השני והשלישי בהתאם למספר הנקודות בהם יזכו במהלך תחרות הגמר. כמות 

משתתפים. הפרסים יוענקו  6המשתתפים המרבית הזכאית לקבל הפרס בכל נבחרת היא 
ם הגמר ונוכחים בעת חלוקת הפרסים, פריט אחד רק לחברי הנבחרת שיהיו פעילים ביו

 לקראת התחרות. הפריטים שיוענקו כפרסים יפורסמולכל חבר קבוצה. 

 6-שלישי תמנה פחות מ  /שני  / הראשון למקומות שיגיעו מהקבוצות אחת בו מקרה בכל 
והפרסים ה״עודפים״ יוותרו ברשות , הרי שיחולק פרס אחד לכל משתתף בלבד, משתפים

עורכת הפעילות ויתרמו בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי שלה השיקול הבלעדי והסופי 
 בעניין זה.

לבתי ספר  ההיגוי של התחרות שומרת לעצמה את הזכות לחלק פרסים נוספיםועדת 
 ()בכפוף לתקציב התחרות ו/או קבוצות ו/או בודדים

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

  המשחק שהוגדרו.

 להלן. 3התקופה האמורה בסעיף  "פעילות"תקופת ה

 פרשנות .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  .2.1

  .בדבר המשחק לרבות בעיתונות ובאתרי אינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין

 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות  .2.2

 תקופת הפעילות .3

מעודכן לתאריך 
16.11.2017 
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הפעילות מבוססת על התחרויות הבית ספריות בתחומי התכנות והמתמטיקה, המתקיימות  .3.1

 . 2018מרץ  – 2017במסגרת אליפות הסייבר הישראלית בין החודשים נובמבר 

 . על מיקום האירוע יוכרז באתר התחרות.2018במרץ  13תשע"ח, שלב הגמר יערך ב כ"ו באדר  .3.2

מובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות זמנים ו/או לבטל  .3.3

 את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 הרישום לתחרות .4

ישגים בתחרויות ' המעוניינים להוביל את בית ספרם להט –' ה תלמידי לכללהתחרות מיועדת  .1.1

הבית ספריות, להצטיין באופן אישי ולהתחרות בתחרות אישית במסגרת קבוצתית בתחום 

 התכנות והמתמטיקה גם יחד.

עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, יישוב המעוניינים להשתתף בתחרות היישובית, ירשמו  .1.2

 בתי ספר לפחות. 2-חלק תלמידים מ וייטלקבוצות שונות, בהם  3לתחרות ויקימו לפחות 

מספרי הקבוצות יהיו מורכבים מסמל היישוב במערכות משרד החינוך וממספר רץ של מספרי 

בו הם לומדים תוך ציון הקבוצה אליה הם בית הספר  קבוצות. רישום התלמידים יעשה על ידי

 .משתייכים

)תכנות  התחרויות בשתייות, אך הגיע ובית ספר שלא עלה לגמר באף אחת מן התחר .1.3

 לתחרות היישובית. ה אחת או יותר,יוכל לרשום קבוצ 101-200מתמטיקה( למקומות ו

נבחרת יישובית ים אחרים יוכלו להקים קבוצה/ות. יישובימרכזי מחוננים, מתי"א ומרכזים  .1.1

דים המשתייכים כולם לבית ספר אחד, אלא על פי הכלל יכולה להיות מורכבת מתלמי אינה

 .1.3שבסעיף 

 קבוצה תוכל לבחור שם קבוצה, אשר מותנה באישור מינהלת התחרות. .1.4

לכל  .אותו יישובעל התלמידות והתלמידים לגור בתלמידים.  6עד  2-מקבוצה תהיה מורכבת  .1.6

 קבוצה ימונה מבוגר אחראי.

. הבחירה לאיזו קבוצה להרשם אחת בלבדלהרשם לתחרות היישובית, לקבוצה  ויוכל /התלמיד .1.7

 הינה של התלמידים בלבד.

  לבים:הרישום לתחרות יתקיים בשני ש .1.8

תלמיד  .לאמצע חודש ינוארועד  יתבצע החל מסוף חודש נובמבר –הקמת הקבוצות  -שלב א' 

אשר יפתח קבוצה חדשה יקבל קוד קבוצה אותו יעביר לחבריו לקבוצה. תלמיד אשר מצטרף 

  לקבוצה קיימת, יזין את קוד הקבוצה אליה הוא מצטרף.

. לאחר שלב זה 2018בפברואר  14 – 13ל' בשבט תשע"ח,  –יתבצע בין התאריכים כ"ח  –שלב ב' 

. קבוצה בה לא יישארו 1הסף כמתואר בסעיף  יישארו בקבוצות רק תלמידים שעמדו בדרישות

 .היישובית תלמידים, לא תוכל להשתתף בתחרות 2לפחות 

 השתתפות בפעילות  .5

כאמור ההשתתפות בתחרות זו מבוססת על פעילות התלמידים בתחרויות התכנות והמתמטיקה  .4.1

 ., במסגרת אליפות הסייבר הישראליתהבית ספריות
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"ב" -קטינים, יחתמו על הסכמה , הרצ"ב כנספחים "א" והמשתתפים או הוריהם במידה והם  .4.2

לתקנון זה. במסמך, מתירים המשתתף או הוריו לעורכת התחרות לפרסם תמונות של המשתתף 

 בתחרות על שלביה השונים בכלל ובאירוע הגמר בפרט.  

תיחשב כהודאת בית הספר שהקטין מייצג, כמחזיק  באירוע הגמר בפרטעצם השתתפות קטין  .4.3

בידיו הסכמה חתומה של הוריו להשתתפותו בפעילות על פי תנאי התקנון ובפרט הסכמת הוריו 

  לפרסום פרטים בכל מדיה ו/או בכל אמצעי תקשורת.

המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף  .4.1

 .באירוע הגמר

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא  .4.4

 צורך בהודעה על כך

בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות המבצע ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת  .4.6

הפעילות, יהיו עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או 

ייתו. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או זכ

 .מי מטעמה כאמור לעיל

עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות, בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן  .4.7

י העלולות להתרחש באתר התחרות ו/או ברשת האינטרנט הבית ספרית, גם אם יהיה בהן כד

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

 תוצאות התחרות

  תנאי סף להשתתפות בשלב היישובי .6

 על התלמידים המשתתפים בתחרות לעמוד בדרישות תחרויות התכנות והמתמטיקה, כפי שהן .6.1

 .מפורטות בתקנון תחרויות אלו

 , 4.2קבוצה תוכל לייצג את היישוב בו גרים חבריה, בתנאי שחבריה יעמדו בדרישות סעיף  .6.2

 2018בפברואר  12בתאריך כ"ז בשבט תשע"ח, 

 היישוביתנבחרת הבחירת  .7

 .  ט' –ז'  או  ו'  –ה'   במקצה אחד בלבד יישוביתהגמר נבחרת  לשלבישוב יוכל לשלוח  .7.1

לתחרות על היישוב לבחור את הנבחרת שתייצג אותו באירוע הגמר, מבין כל הנבחרות שנרשמו  .7.2

 היישובית.

 :תעשה באחת משתי האפשרויות הבאות היישוביתבחירת הנבחרת  .7.3

 היישוביותנבחרות המצטיינים  אליו יוזמנו כל יישוביבאמצעות עריכת אירוע גמר  .7.3.1

ושיתקיים במהלך שבוע מחנות האימונים. אירוע הגמר יתנהל בהתאם להוראות 

אחת כנגד השנייה  היישוביותשיקבעו ע"י מארגני התחרות, ובמסגרתו יתחרו הנבחרות 

במקצי הגיל השונים. בתום אירוע הגמר תוכרז הנבחרת המנצחת אשר תייצג את הישוב 

 .בתחרות המצטיינים הארצית

ובלבד  היישובית,הנבחרת שהשיגה את התוצאות הטובות ביותר בשלב התחרות  .7.3.2

. היה אליפות הסייברשהמוסד הלימודי ממנו היא מגיעה אינו משתתף בגמר הארצי של 

והמוסד הלימודי ממנו מגיעה הנבחרת המצטיינים שהשיגה את התוצאות הטובות 
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, תבחר נבחרת המצטיינים שהגיעה ביותר משתתף בגמר אליפות הסייבר הישראלית

, ובלבד שהמוסד הלימודי ממנו היישוביתלמקום השני מבחינת הישגים בשלב התחרות 

 .הסייבר, וכך הלאהליפות אהיא מגיעה לא משתתף בתחרות הגמר הארצי של מקצה 

 אירוע הגמר הארצי .8

 .במעמד שר החינוך 3.3יתקיים כנאמר בסעיף  הארצי אירוע הגמר .8.1

, אשר ימונה לכך מטעם . כל נבחרת תלווה על ידי מורה אחדותיישוביהלאירוע יוזמנו הנבחרות  .8.2

 .על כך הודעה נהקבלת הנבחרות. במידה והמיקום יאפשר משלחת גדולה יותר, היישוב

 .הרישום לאירוע, כולל שם המורה המלווה, יתבצע באתר התחרות .8.3

 .מהלך אירוע הגמר וכללי המשחק של התחרות יחשפו במחנות האימונים  .8.1

 ואליפות הסייבר 2018פיזה חפיפה בין זמני מחקר  .9

, ובכל בית בתי ספר שיעלו במדגם 200 -בכ 2018פיזה  בשנת הלימודים תשע"ח ייערך מחקר .1.1

. התלמידים שיידגמו יכולים להיות 16-14תלמידים בני  16-באופן אקראי כספר יידגמו 

אם שונות בתוך אותן שכבות, והם יידגמו מתוך כלל התלמידים -משכבות גיל שונות ומכיתות

במקרים חריגים עשויה להיות חפיפה בין מועדי מבחן פיזה ומועדי אולימפיאדת  .2002ילידי 

 הסייבר. במקרים אלה :

כל תלמיד שנדרש להשתתף במבחן פיזה במועד שיקבע לבית ספרו  - אליפותהכנות ל .1.1.1

 .לאליפותאם הדבר מתנגש עם ההכנות בגם במבחן, חייב להשתתף 

פיזה,  בחןתלמיד שמשתתף בתחרות עצמה ושנדגם להשתתף במ –  בשני ימי התחרות .1.1.2

תתף התלמידים שנדגמו מחויבים להש שאר. כל מהמבחןבית ספר יבקש לפטור אותו 

 פיזה. בחןבמ

 צילום המשתתפים והזוכים ופרסומם .10

תהינה רשאיות לפרסם באתר הפייסבוק ו/או במדיה  IATIי/ "משרד החינוך / קרן רש .10.1

פרסומית ו/או בכל אמצעי תקשורת, את תמונות המשתתפים, שמות הזוכים ותמונות 

תהינה רשאית שלא  IATIי/ "משרד החינוך / קרן רשהזוכים, כולם או חלקם. מובהר, כי 

 לפרסם כלל.

תיחשב כהודאת בית הספר שהקטין  כולה ובאירוע הגמר בפרט עצם השתתפות קטין בפעילות .10.2

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.

את הזכות הבלעדית לעשות שימוש  IATIי/ "משרד החינוך / קרן רשק להמשתתף מעני .10.3

בתמונה 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 

ו/או בטלוויזיה ו/או בעיתונות )לעיל ולהלן:  שירותי תוכן ו/או שירותי ערך מוסף

את ההרשאה הבלעדית  IATI"ההרשאה"(. המשתתף מעניק למשרד החינוך/ קרן רש"י/

 הנ"ל, באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת בזמן ו/או במקום.

 המשתתף בפעילות לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין הענקת ההרשאה.  .10.1

 כללי .11

 באתר האליפות.תקנון הפעילות מפורסם  .11.1
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בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל  .11.2

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  .11.3

התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף 

בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות. 

שאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש ל

בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו 

 בפעילות.

עורכת הפעילות תהיה ראשית לשפר את מצבה של קבוצה , 10.3על אף האמור בסעיף  .11.1

ל פי שיקול דעתה הבלעדי זאת במידת האפשר וע, שנותרה בחיסרון כתוצאה מתקלה כאמור

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

 .עורכת הפעילות

רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את  IATIי/ "משרד החינוך / קרן רש .11.4

 דעתה הבלעדי.תנאיה )שינויים סבירים( בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

תהינה הפוסקות הסופיות בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע  IATIי/ "משרד החינוך / קרן רש .11.6

לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי 

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  .11.7

 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל. 211כהגדרתה בסעיף 

על כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ו .11.8

תהינה רשאיות להעביר לשלטונות המס,  IATIי/ "משרד החינוך / קרן רשאחריותו בלבד. 

אם תידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המתחרים נותנים בזאת 

ו/או למי מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל  IATIי/ "משרד החינוך / קרן רשאישור ל

ו/או מי מטעמן לא תישא  IATIי/ "משרד החינוך / קרן רשתשלום נדרש, בהתאם לדין. 

 בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
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 "א"ספח נ

 אליפות הסייבר הישראלית

 הסכמה לשילוב צילומים בפרסומים
 

 תאריך:___________ לכבוד
 IATIו/או י "משרד החינוך ו/או קרן רש

  
 

 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,   IATIמשרד החינוך בשיתוף קרן רש"י ועמותת 

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

 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. –בדף הפייסבוק של משרד החינוך בנושא החינוך הטכנולוגי  .ב

 בדפי מידע שיפיקו משרד החינוך.  .ג
 

 IATIאני החתום מטה מסכים / לא מסכים )מחק את המיותר( כי משרד החינוך / קרן רש"י /  .1

 רשאים להשתמש בצילום שבו אני מופיע/ה בשלבי התחרות השונים

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

 על הפעילות בה הם משתתפים.

רשאים להשתמש בצילום שבו אני  IATIקרן רש"י /  טה מסכים כי משרד החינוך /אני החתום מ .3

 מופיע/ה באירוע הגמר.

, אני מסכים לפרסם בנוסף לתמונתי גם את אליפות הסייבר הישראליתבמידה ואזכה בפרס במסגרת  .1

 פרטי האישיים ואת דבר זכייתי.

 הסכמתי זו אינה מותנית בתשלום כלשהו עבור הפרסום. .4
 
   
 
 

          תאריך:
 

 חתימה                                  
                                                                               

         ת.ז.     שם                                                              
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 "ב"ספח נ

 אליפות הסייבר הישראלית

 טופס הסכמה לשילוב צילומי ילדים בפרסומים
 

 תאריך:___________ לכבוד
 IATIו/או י "משרד החינוך ו/או קרן רש

  
 פרטי ביה"ס:  פרטי הילד/ה:

 
 ______________שם פרטי ומשפחה: __________

 ______________מספר תעודת זהות: __________

 ________________שנת לידה: ______________

 __________________כתובת: ______________

 

 שם בית הספר : _____________________

 יישוב : ___________________________ 

 כיתה : ___________________________

 
 

 הסכמת ההורים:

י, מפעילים במשותף מספר מיזמים לקידום החינוך הטכנולוג  IATIמשרד החינוך בשיתוף קרן רש"י ועמותת 

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

 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 בדף  .ב

 בדפי מידע שיפיקו משרד החינוך.  .ג
 

  IATIקרן רש"י /  משרד החינוך /אנו החתומים מטה מסכימים / לא מסכימים )מחק את המיותר( כי  .6

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

מאשרים / לא מאשרים )מחק את המיותר( לבני / בתי להתראיין לסרטונים אנו החתומים מטה  .7

 שמפיק משרד החינוך על הפעילות בה הם משתתפים.

רשאים להשתמש בצילום שבו  IATIקרן רש"י /  משרד החינוך /אנו החתומים מטה מסכימים כי  .8

 מופיע/ה בני / בתי באירוע הגמר.

, אנו מסכימים לפרסם בנוסף יפות הסייבר הישראליתאלבמידה ובני / בתי יזכו בפרס במסגרת  .1

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

 הסכמתנו זו אינה מותנית בתשלום כלשהו עבור הפרסום. .10
 
   
 

 תאריך:___________                                       חתימת ההורים
                                                                               

 ת.ז.____________      שם________________                                                              
                                                                           

 ת.ז____________   שם________________                                                              
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 "ג"ספח נ

 אליפות הסייבר הישראלית

  , אישור והודאת סילוקקבלהכתב 
 

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

בפרס "( זכיתי עורכת התחרות)להלן: " IATIועמותת  קרן רש"י, משרד החינוךשל , 2016העליונות 

___________________ .   
 

לפרסם את צילומי התחרות בה השתתפתי הכוללים  IATIי / "החינוך/  קרן רשמשרד אני מסכים ומאשר ל
ידוע לי כי לא אהיה זכאי לכל תמורה בגין . באמצעי המדיה השוניםהצילומים יפורסמו . את תמונתי

  .הצילומיםכלל את ת שלא לפרסם וה רשאינהית IATIי / "החינוך/  קרן רשמשרד וכי  פרסום הצילומים

 

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

 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 תביעות 

 בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי. ןו/או מי מטעמ IATIי/ "משרד החינוך/ קרן רשכלפי 

 

ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל  IATI/  / קרן רש"י משרד החינוךהנני פוטר את 

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

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

 .מהשתתפותי בתחרותכתוצאה 

 

 

      תאריך:

    מספר ת.ז.:      שם הזוכה:

     יישוב:     שם ביה"ס: 

        כתובת:

        טלפון:

       חתימת הזוכה:

 

 


