
 מדינת ישראל 
 משרד החינוך  

 ומערכות מידע  טכנולוגיהמינהל תקשוב 

 

 2020'משחקי הכתר' תש"ף במסגרת  -וירטואלי גמר  יאירועתקנון 

 הגדרות .1

 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

 IATIמשרד החינוך בשיתוף עמותת  " פעילותה כת"עור

זכות להשתתף האישיות בהן ה  שעלו לגמר באחת התחרויות'  י  –'  גתלמידי כיתות   "משתתף"
אשר ייצגו את בית  ו' –ג' וכן תלמידי כיתות  לא ניתנת להעברהו הינה אישית

 ספרם בתחרות הבית ספרית.

לוו בשידור חי מאולפן שידור, יו באופן מקוונן כועריגמר וירטואלי, ש יאירוע "הפעילות"
 שהמתחריםכך    ובנויההפעילות כוללת פתרון חידות    שודר ברשתות החברתיות.יו

 לא יספיקו לענות על כל שאלות הגמר!

  יתבצעו במספר מקצים:ת יותחרוה "מקצים"
ו', כל שכבה במקצה  –' דלשכבות חשיבה חישובית  –מקצי תחרות אישית  

 משלה
   ט'   –שכבות ז'    –לחטיבות הביניים  חשיבה חישובית    –תחרות אישית  מקצה   
ו', כל שכבה במקצה  –לשכבות ד' תכנות פייתון  –מקצה תחרות אישית  

 משלה
 י' –שכבות ז'  –לחט"ב וחט"ע תכנות פייתון  –מקצה תחרות אישית  
 ו' –שכבות ג'  –מתמטיקה יסודי  –מקצה תחרות בית ספרית  

 החלוקה למקצים הינה על פי שכבת הגיל ולא על פי השייכות הבית ספרית. 

ועד  I. תעודות מקום יהווירטואל לכל משתתף בגמריוענקו השתתפות  תעודות "תעודות"
את  שלישי, בכל אחד מן המקצים. –יוענקו למגיעים למקומות ראשון  IIIמקום 

 התעודות ניתן יהיה להוריד מפורטל התלמידים מספר ימים לאחר סיום האירוע.

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

  המשחק שהוגדרו.

 להלן. 3התקופה האמורה בסעיף  "פעילות"תקופת ה

 פרשנות .2

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

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

 חשיבה חישוביתאישית תחרות גמר  – הפעילות זמן .3

בסיוון  כ"דתחרות חשיבה חישובית יתקיים ביום שלישי מקצי של  יהווירטואלגמר האירוע  .3.1
 . 11:30 – 10:00בין השעות , 2020ביוני  16 -התש"ף, 

ואחריות המשתתפים להיכנס במהלך  09:00אתר האירוע והכיתה הווירטואלית יפתחו בשעה  .3.2
וזאת על מנת לוודא לתחילת התחרות, לחדר הווירטואלי ולאתר התחרות  09:00השעה שבין 

 .לתחרותשהם מצליחים להתחבר 

יפתח ביום ראשון, ט"ו בסיוון של תחרות חשיבה חישובית,  יהגמר הווירטואלהרישום לאירוע  .3.3
 .16:00בשעה  2020ביוני  11-ויסתיים ביום חמישי, י"ט בסיוון תש"ף, ה 2020ביוני  7-תש"ף, ה

 . חידותשיותר  המתחרים יתבקשו לענות על כמה  במהלכה    כשעה ומחצההתחרות עצמה תארך   .3.4

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

 

מעודכן לתאריך 
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 תכנות בפייתוןגמר תחרות אישית  – הפעילות זמן .4

של מקצי תחרות תכנות פייתון יתקיים ביום שלישי ט"ו בתמוז תש"ף,   יאירוע הגמר הווירטואל .4.1
 . 11:30 – 10:00, בין השעות 2020ביולי  7 -ה

ואחריות המשתתפים להיכנס במהלך  09:00אתר האירוע והכיתה הווירטואלית יפתחו בשעה  .4.2
ודא וזאת על מנת לולתחילת התחרות, לחדר הווירטואלי ולאתר התחרות  09:00השעה שבין 

 שהם מצליחים להתחבר לתחרות.

של תחרות תכנות בפייתון, יפתח ביום ראשון, ט"ו בסיוון  יהרישום לאירוע הגמר הווירטואל .4.3
 .14:00בשעה  2020ביוני  14-בסיוון תש"ף, ה כ"ב, ראשוןויסתיים ביום  2020ביוני  7-תש"ף, ה

 .חידותשיותר  המתחרים יתבקשו לענות על כמה  במהלכה    כשעה ומחצההתחרות עצמה תארך   .4.4

מר. במקרה נצברים לכל תלמיד בשלב הגחרו על פי מספר הכוכבים ההמקומות הראשונים יב .4.5
צורך השגת פתרו, לשל שיוויון, יחושב שובר שיוויון על פי המספר המינימלי של שלבים שנ

  הניקוד.

ובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות זמנים ו/או לבטל מ .4.6
 הבלעדי.  את הפעילות על פי שיקול דעתה

 מתמטיקה יסודיבית ספרית תחרות גמר  – הפעילות זמן .5

 שלבים:גמר תחרות מתמטיקה יסודי יתבצע בשני  .5.1

המקומות הראשונים ושיעור  300-בשלב הראשון ישתתפו בתי הספר שהגיעו לאחד מ .5.1.1
 600 -בבתי ספר בעלי מצבת גבוהה מ 40%השתתפות תלמידיהם בתחרות היה לפחות 

 תלמידים. 600 -בבתי ספר בעלי מצבת נמוכה מ 50%תלמידים )כולל( ולפחות 

ם הגבוהים ביותר בשלב הראשון בתי הספר שיגיעו להישגי 50בשלב השני ישתתפו  .5.1.2
 4.1.1המתואר בסעיף 

בתחרות המתמטיקה יתקיים ביום שלישי כ"ד בסיוון   שלב ראשוןשל   יאירוע הגמר הווירטואל .5.2
 . 11:30 – 10:00, בין השעות 2020ביוני  16 -תש"ף, ה

בתחרות המתמטיקה יתקיים ביום שלישי ט"ו בתמוז  השנישלב של  יאירוע הגמר הווירטואל .5.3
 .11:30 – 10:00, בין השעות 2020ביולי  7 -תש"ף, ה

חריות המשתתפים ביום התחרות. בא 09:00אתר האירוע והכיתה הווירטואלית יפתחו בשעה  .5.4
וזאת לתחילת התחרות, לחדר הווירטואלי ולאתר התחרות  09:00להיכנס במהלך השעה שבין 

 וודא שהם מצליחים להתחבר לתחרות.על מנת ל

של תחרות המתמטיקה, יפתח ביום שלישי, י"ז בסיוון  יהרישום לאירוע הגמר הווירטואל .5.5
 .14:00בשעה  2020ביוני  14-ויסתיים ביום ראשון, כ"ב בסיוון תש"ף, ה 2020ביוני  9-תש"ף, ה

 . חידותשיותר  המתחרים יתבקשו לענות על כמה  במהלכה    כשעה ומחצההתחרות עצמה תארך   .5.6

 בתחרות המתמטיקה נעדכן בהמשך. השלב השניעל אופי אירוע הגמר הווירטואלי של  .5.7

הרישום לאירוע הגמר הווירטואלי של השלב השני של תחרות המתמטיקה הינו אוטומטי  .5.8
ותייצגו גם לעולים לשלב זה. הנבחרת שייצגה את בית הספר בשלב הראשון היא זו שתמשיך 

 בשלב השני.

ובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות זמנים ו/או לבטל מ .5.9
 הבלעדי.  את הפעילות על פי שיקול דעתה

 בפעילות השתתפות .6

ט', אשר  –בשכבות ד' מיועד לתלמידים חשיבה חישובית של תחרות  יאירוע הגמר הווירטואל .6.1
נקודות ואשר  392למקומות הראשונים בתחרות, בשכבת הגיל שלהם וצברו לפחות הגיעו 

 .כאן 2020משחקי הכתר  – שמותיהם פורסמו בדף העולים לגמר

י', אשר  –תלמידים בשכבות ז' מיועד לתכנות בפייתון של תחרות  יאירוע הגמר הווירטואל .6.2
 66נקודות או  198הגיעו למקומות הראשונים בתחרות, בשכבת הגיל שלהם וצברו לפחות 

 .כאן 2020משחקי הכתר  –שלבים ואשר שמותיהם פורסמו בדף העולים לגמר 
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שעמדו בתנאי כמתואר מיועד לבתי הספר מתמטיקה של תחרות  יהגמר הווירטואל אירוע .6.3
על בתי  .כאן 2020משחקי הכתר  –ואשר שמותיהם פורסמו בדף העולים לגמר  5.1.1בסעיף 

ו',   –מבין השכבות ג'    לכל שכבת גילאחד    תלמידתלמידים:    4המורכבת מ  הספר לבחור נבחרת  
 תלמידים ושתי שנינציגים לביה"ס.  4סה"כ . שלבים במהלך התחרות 10אשר שיחק לפחות 

הספר ובתנאי של עמידה בתנאי הרכב הנבחרת הוא באחריות בלעדית של בית  .תלמידות
 האמורים בסעיף זה. 

, בהצהרה על מותנית ברישום באתר התחרותתחרות  הוירטואלי של הגמר  אירוע הבהשתתפות   .6.4
 .על ידי המתחרה ו/או הוריו ובאישור הוריםזה קריאת תקנון 

ההשתתפות בתחרות יכולה להתקיים בכל מחשב המחובר לאינטרנט, לאו דווקא במחשבי בית  .6.5
הספר. יחד עם זאת, מומלץ כי בית הספר יעמיד לרשות התלמידים מעבדת מחשבים עם חיבור 

 . השתתפות בתחרותלאינטרנט, לשם 

ניות, זמן התחרות הינו קבוע מראש ולא ניתן יהיה להאריכו, גם במקרה של תקלות טכ .6.6
 לוגיסטיות או מכל סוג שהוא.

 באירועי הגמר הווירטואליים םעל בתי הספר לעמוד בתו הסגול למוסדות חינוך בהתנהלות .6.7
 . כאןולנהוג בהתאם למסמך "אורחות החיים במוסד החינוכי בתקופת הקורונה". קישור למסך  

הורי המשתתפים )היות והמשתתפים קטינים(, יחתמו על הסכמה, הרצ"ב כנספח "א" לתקנון  .6.8
לעורכת התחרות לפרסם תמונות של המשתתף בתחרות  המשתתף זה. במסמך, מתירים הורי

וכן לשדר את תמונת המשתתף בזמן אמת, בערוצי   על שלביה השונים בכלל ובאירוע הגמר בפרט
 .  השידור של התחרות

ן אי מיםמסכי םלהסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינ יםחייב םאינ או הוריו המשתתף .6.9
 .טואליהוויר באירוע הגמררשאי להשתתף  המשתתף

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא  .6.10
  ך.צורך בהודעה על כ

 כתו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עור המבצעבכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות  .6.11
ו/או  בפעילותלבטל את השתתפותו  םרשאיו/או מי מטעמה  הפעילות כתעור ויהי, הפעילות

ו/או  הפעילות כתזכייתו. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עור
 כאמור לעיל. מי מטעמה

 תנאי סף להשתתפות בתחרות .7

-skillzהינה דרך אתר אליפות הסייבר בכתובת  הווירטואליתלאירוע תחרות הגמר הכניסה  .7.1

edu.org/portal  בלבד. הכניסה מחייבת הזדהות באמצעות מערכת הזדהות אחידה של משרד
 החינוך.

 . 5.5או  4.3או  3.3 פיםהכניסה מחייבת רישום מראש כאמור בסעי .7.2

הנרשמים לאירוע הגמר הווירטואלי יקבלו במייל אשר ירשמו בטופס הרישום, ערכה לאירוע  .7.3
 הגמר הכוללת בין היתר תמונת רקע לחדר הווירטואלי והנחיות מחייבות לגמר. 

. חל בעצמםעל התלמידים המשתתפים בתחרות לכתוב את פתרון השלבים השונים בתחרות  .7.4
ם משתמש מסוים, ע"י מי ששם המשתמש אינו שייך איסור על כתיבת פתרון שלב כלשהו בש

לו. ובפרט חל איסור על מורים ו/או הורים ו/או מנטורים ו/או חברים ו/או כל גורם אחר לכתוב 
 פתרונות במקום התלמידים.

, בשלב הראשון, אשר יערך כאמור בסעיף מתמטיקה, בגמר תחרות 7.4למרות האמור בסעיף  .7.5
 אחתו'. ניקוד בית הספר יקבע על פי    –ידי בית הספר בשכבות ג'  הכניסה תורשה לכלל תלמ,  5.2

 משתי האפשרויות הבאות:

 ממוצע ציוני ארבעת חברי הנבחרת - 100% .7.5.1

  ממוצע ציוני ארבעת חברי הנבחרת - 70% .7.5.2
התלמידים, לא כולל חברי הנבחרת, בעלי הציון הגבוה ביותר,  15ממוצע ציוני  - 30%

 ו, שישחקו בשלבי התחרות-הספר, בשכבות גמבין תלמידי בית 

תלמידים לפחות, לא כולל חברי הנבחרת, ציון ביה"ס   15במידה ובמהלך הגמר ישתתפו בתחרות  
. במידה ומספר התלמידים בבית הספר, אשר ישתתפו בתחרות, לא כולל 7.5.2יקבע על פי סעיף 

 .7.5.1פי סעיף תלמידים, ציון ביה"ס יקבע על  14חברי הנבחרת, לכל היותר 

https://pub.skillz-edu.org/portal/articles/crown-finalists-2020/
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 אופי אירוע הגמר הוירטואלי .8

אירוע הגמר הווירטואלי יערך בחדר ווירטואלי ייעודי. על המשתתפים להתחבר לחדר ולפתוח  .8.1
או סגירת המצלמה, מצלמת רשת המחוברת למחשב בו הם עובדים. יציאה מהחדר הווירטואלי  

 במהלך התחרות פוסלת את המתחרה.  

תמונת רקע שיקבלו על המשתתפים לקבוע את תמונת הרקע לשידור הווירטואלי להיות  .8.2
 .מעורכת התחרות

לצורך בדיקה של  09:00החדר הווירטואלי ואזור התחרות ב'מגרש המשחקים' יפתחו בשעה  .8.3
 המתחרים שהם מצליחים להכנס לחדר הווירטואלי ולאזור התחרות.

 צילום המשתתפים והזוכים ופרסומם  .9

ים להיות מצולמים בכל אירוע הגמר הווירטואלי יערך בחדר ווירטואלי ייעודי. על המשתתפ .9.1
זמן התחרות במצלמת רשת המחוברת למחשב בו הם עובדים, להשאר בחדר הווירטואלי, כך 
שניתן יהיה בכל רגע נתון לראות כי הם ורק הם פותרים את שלבי התחרות. מובהר, כי מהלך 

 אירוע הגמר ישודר בזמן אמת ויציג את המשתתפים.

ת לפרסם באתר הפייסבוק ו/או במדיה פרסומית ו/או תהינה רשאיו IATIמשרד החינוך ו/או  .9.2
בכל אמצעי תקשורת, את תמונות המשתתפים, שמות הזוכים ותמונות הזוכים, כולם או חלקם. 

 תהינה רשאית שלא לפרסם כלל. IATIמובהר, כי משרד החינוך ו/או 

תיחשב כהודאת בית הספר שהקטין  כולה ובאירוע הגמר בפרט עצם השתתפות קטין בפעילות .9.3
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 בתמונה לצורך  IATIהמשתתף מעניק למשרד החינוך ו/או  .9.4
כירות ו/או מסחור ו/או פרסום ו/או שיווק המוצרים, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות קידום מ

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: "ההרשאה"(. המשתתף מעניק 

את ההרשאה הבלעדית הנ"ל, באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי  IATIאו /למשרד החינוך ו
 מוגבלת בזמן ו/או במקום.

 המשתתף בפעילות לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין הענקת ההרשאה.  .9.5

 כללי .10

 תקנון הפעילות מפורסם באתר האליפות. .10.1

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל  .10.2
עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול 

 עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

ותה ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהל .10.3
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. עורכת הפעילות 
לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או 

 או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.נזק ישיר ו/

עורכת הפעילות תהיה ראשית לשפר את מצבה של קבוצה שנותרה , 11.3על אף האמור בסעיף  .10.4
זאת במידת האפשר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת , בחיסרון כתוצאה מתקלה כאמור

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

רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה  IATIמשרד החינוך ו/או  .10.5
 )שינויים סבירים( בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ות ובנוגע לכל שאלה תהינה הפוסקות הסופיות בכל עניין הנוגע לפעיל  IATIמשרד החינוך ו/או   .10.6
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.

ייחשב כפעילות  למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא .10.7
 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל. 244כהגדרתה בסעיף 



 מדינת ישראל 
 משרד החינוך  

 ומערכות מידע  טכנולוגיהמינהל תקשוב 

 

 

 אנספח 
 חשיבה חישובית  –אירוע גמר וירטואלי   –אליפות הסייבר הישראלית 

 טופס הסכמה להשתתפות באירוע ולשילוב צילומי ילדים בפרסומים

 תאריך:___________  לכבוד

 IATIמשרד החינוך ו/או 

 פרטי ביה"ס:   פרטי הילד/ה:

 שם פרטי ומשפחה: ________________________ 

 מספר תעודת זהות: _______________________ 

 שנת לידה: ______________________________ 

 ________________________________ כתובת: 

 

 שם בית הספר : _____________________ 

 יישוב : ___________________________  

 כיתה : ___________________________ 

 

 הסכמת ההורים: - חלק א' 

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

 'משחקי הכתר'. אירוע הגמר הווירטואלי של התחרות יצולם וישודר ויהיה מסוקר על ידי התקשורת באמצעי המדיה השונים. 

 התמונות ו/או הסרטונים יוצגו בפרסומים הבאים:

 מקצועי. - האינטרנט של משרד החינוך בנושא החינוך הטכנולוגיבאתרי  . א

 בדף הפייסבוק של משרד החינוך ושל אליפות הסייבר.  .ב

 בדפי מידע שיפיק משרד החינוך.   .ג

 .Skillzבאתר  .ד

 בקידום האליפות בשנים הבאות  .ה 

באירוע הגמר הווירטואלי של תחרות 'חשיבה  ( לבננו / בתנו להשתתף מחק את המיותראנו החתומים מטה מסכימים / לא מסכימים ) .1

וירטואלי בו תתקיים התחרות ותוך שבננו / בתנו מצולמים במצלמת  ( במסגרת משחקי הכתר, תוך הצטרפות לחדר  Plathoraחישובית' )

 הרשת בכל זמן התחרות. 

ם להשתמש בצילום שבו מופיע/ה בננו  רשאי   IATI( כי משרד החינוך /  מחק את המיותראנו החתומים מטה מסכימים / לא מסכימים )  .2

 בתנו בשלבי התחרות השונים ואף לשדרו בזמן אמת.  /

( לבננו / בתנו להתראיין לסרטונים שמפיק משרד החינוך על הפעילות  מחק את המיותראנו החתומים מטה מאשרים / לא מאשרים )  .3

 בה הם משתתפים. 

 ים להשתמש בצילום שבו מופיע/ה בננו / בתנו באירוע הגמר.רשא IATIאנו החתומים מטה מסכימים כי משרד החינוך /   .4

בננו / בתנו יזכו בפרס במסגרת תחרויות 'משחקי הכתר', אנו מסכימים לפרסם בנוסף לתמונת בננו / בתנו גם את פרטיו/ה  ובמידה  .5

 האישיים ואת דבר הזכייה.

 המצורפות כאן. אנו מאשרים לשלוח דוא"ל עם פרטי התחרויות ונהליהן לכתובות הדוא"ל   .6

 הסכמתנו זו אינה מותנית בתשלום כלשהו עבור הפרסום.  .7

 

 תאריך:___________                                  

                                                                                

     חתימה:             @  דוא"ל:        0  -                       טלפון:        ת.ז.       :  שם

                                                                            

     חתימה:             @  דוא"ל:        0  -                       טלפון:        ת.ז.       :  שם

 

 הצהרת בית הספר – חלק ב' 

 ( :  מצהיר בזה כי )נא לסמן   אני החתום מטה 

     / של התלמיד.ה שבנדון. האפטרופס.ים החתומים מעלה הם הוריו 

 וכי הוריו אישרו השתתפותו בתחרות.   Skillzידוע לי כי התלמיד עלה לגמר בתחרות אישית במסגרת 'משחקי הכתר' מבית 

    ישתתף בתחרות מתוך בית הספר ובית הספר יסייע לו במתן מחשב, מצלמת רשת, חדר מחשבים ו/או משרד ו/או כיתה.  ה /התלמיד 

    יהיה משוחרר באופן מוצדק מהגעה   ה /ישתתף בתחרות מביתו או כל מקום אחר שהוריו יבחרו, אך לא מתוך בית הספר. התלמיד ה /התלמיד

 לבית הספר ביום זה. 

   תפקיד:                @  דוא"ל:        0  -                       טלפון:        ת.ז.       :  שם



 מדינת ישראל 
 משרד החינוך  

 ומערכות מידע  טכנולוגיהמינהל תקשוב 

 

     :וחותמת בית הספר חתימה 

 בנספח 
 תכנות פייתון  –אירוע גמר וירטואלי   –אליפות הסייבר הישראלית 

 טופס הסכמה להשתתפות באירוע ולשילוב צילומי ילדים בפרסומים

 תאריך:___________  לכבוד

 IATIמשרד החינוך ו/או 

 פרטי ביה"ס:   פרטי הילד/ה:

 שם פרטי ומשפחה: ________________________ 

 מספר תעודת זהות: _______________________ 

 שנת לידה: ______________________________ 

 ________________________________ כתובת: 

 

 שם בית הספר : _____________________ 

 יישוב : ___________________________  

 כיתה : ___________________________ 

 

 הסכמת ההורים: - חלק א' 

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

 'משחקי הכתר'. אירוע הגמר הווירטואלי של התחרות יצולם וישודר ויהיה מסוקר על ידי התקשורת באמצעי המדיה השונים. 

 התמונות ו/או הסרטונים יוצגו בפרסומים הבאים:

 מקצועי. - משרד החינוך בנושא החינוך הטכנולוגיבאתרי האינטרנט של  . א

 בדף הפייסבוק של משרד החינוך ושל אליפות הסייבר.  .ב

 בדפי מידע שיפיק משרד החינוך.   .ג

 .Skillzבאתר  .ד

 בקידום האליפות בשנים הבאות  .ה 

תכנות  ( לבננו / בתנו להשתתף באירוע הגמר הווירטואלי של תחרות מחק את המיותראנו החתומים מטה מסכימים / לא מסכימים )  .1

וירטואלי בו תתקיים התחרות ותוך שבננו / בתנו מצולמים במצלמת  ( במסגרת משחקי הכתר, תוך הצטרפות לחדר ICode) פייתון 

 הרשת בכל זמן התחרות. 

רשאים להשתמש בצילום שבו מופיע/ה בננו    IATIוך /  ( כי משרד החינמחק את המיותראנו החתומים מטה מסכימים / לא מסכימים )  .2

 בתנו בשלבי התחרות השונים ואף לשדרו בזמן אמת.  /

( לבננו / בתנו להתראיין לסרטונים שמפיק משרד החינוך על הפעילות  מחק את המיותראנו החתומים מטה מאשרים / לא מאשרים )  .3

 בה הם משתתפים. 

 רשאים להשתמש בצילום שבו מופיע/ה בננו / בתנו באירוע הגמר. IATIינוך /  אנו החתומים מטה מסכימים כי משרד הח  .4

בננו / בתנו יזכו בפרס במסגרת תחרויות 'משחקי הכתר', אנו מסכימים לפרסם בנוסף לתמונת בננו / בתנו גם את פרטיו/ה  ובמידה  .5

 האישיים ואת דבר הזכייה.

 לכתובות הדוא"ל המצורפות כאן.  אנו מאשרים לשלוח דוא"ל עם פרטי התחרויות ונהליהן .6

 הסכמתנו זו אינה מותנית בתשלום כלשהו עבור הפרסום.  .7

 

 תאריך:___________                                  

                                                                                

     חתימה:             @  דוא"ל:        0  -                       טלפון:        ת.ז.       :  שם

                                                                            

     חתימה:             @  דוא"ל:        0  -                       טלפון:        ת.ז.       :  שם

 

 הצהרת בית הספר – חלק ב' 

 ( :  מצהיר בזה כי )נא לסמן   אני החתום מטה 

     / של התלמיד.ה שבנדון. האפטרופס.ים החתומים מעלה הם הוריו 

 וכי הוריו אישרו השתתפותו בתחרות.   Skillzידוע לי כי התלמיד עלה לגמר בתחרות אישית במסגרת 'משחקי הכתר' מבית 

    /או משרד ו/או כיתה. התלמיד/ה ישתתף בתחרות מתוך בית הספר ובית הספר יסייע לו במתן מחשב, מצלמת רשת, חדר מחשבים ו 

      התלמיד/ה ישתתף בתחרות מביתו או כל מקום אחר שהוריו יבחרו, אך לא מתוך בית הספר. התלמיד/ה יהיה משוחרר באופן מוצדק מהגעה

 לבית הספר ביום זה. 

   תפקיד:                @  דוא"ל:        0  -                       טלפון:        ת.ז.       :  שם



 מדינת ישראל 
 משרד החינוך  

 ומערכות מידע  טכנולוגיהמינהל תקשוב 

 

     :וחותמת בית הספר חתימה 

 תחרויות בית ספריות –אירוע גמר וירטואלי   –אליפות הסייבר הישראלית 

 טופס הסכמה להשתתפות באירוע ולשילוב צילומי ילדים בפרסומים

 תאריך:___________ לכבוד

 IATIמשרד החינוך ו/או 

 פרטי ביה"ס:   פרטי הילד/ה:

 ________________________שם פרטי ומשפחה: 

 מספר תעודת זהות: _______________________

 שנת לידה: ______________________________

 כתובת: ________________________________

 

 שם בית הספר : _____________________

 יישוב : ___________________________ 

 כיתה : ___________________________

 

 הסכמת ההורים: -חלק א' 

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

אישיות ובית ספריות במסגרת 'משחקי הכתר'. אירוע הגמר הווירטואלי של התחרויות יצולם וישודר 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

 בדף הפייסבוק של משרד החינוך ושל אליפות הסייבר. .ב

 בדפי מידע שיפיק משרד החינוך.  . ג

 באתר האליפות. .ד

 בקידום האליפות בשנים הבאות. .ה

( לבננו / בתנו להשתתף באירוע הגמר הווירטואלי מחק את המיותרשרים )אנו החתומים מטה מאשרים / לא מא .1

וירטואלי בו תתקיים התחרות ותוך שבננו של תחרות מתמטיקה במסגרת משחקי הכתר, תוך הצטרפות לחדר  

 בתנו מצולמים במצלמת הרשת בכל זמן התחרות. /

רשאים להשתמש   IATIד החינוך /  ( כי משרמחק את המיותראנו החתומים מטה מסכימים / לא מסכימים ) .2

 בצילום שבו מופיע/ה בננו / בתנו בשלבי התחרות השונים ואף לשדרו בזמן אמת.

( לבננו / בתנו להתראיין לסרטונים שמפיק משרד מחק את המיותראנו החתומים מטה מאשרים / לא מאשרים ) .3

 החינוך על הפעילות בה הם משתתפים.

רשאים להשתמש בצילום שבו מופיע/ה בננו / בתנו   IATIאנו החתומים מטה מסכימים כי משרד החינוך /   .4

 באירוע הגמר. 

במידה ובננו / בתנו יזכו בפרס במסגרת תחרויות 'משחקי הכתר', אנו מסכימים לפרסם בנוסף לתמונת בננו /  .5

 בתנו גם את פרטיו/ה האישיים ואת דבר הזכייה.

 הסכמתנו זו אינה מותנית בתשלום כלשהו עבור הפרסום.  .6
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  חתימה:        @  דוא"ל:          0-                       טלפון:   ת.ז.   :שם

 



 מדינת ישראל 
 משרד החינוך  

 ומערכות מידע  טכנולוגיהמינהל תקשוב 

 

 


