תקציר תקנון תחרות SkillZ Makerz
17-28.10.2019
י“ח  -כ“ט בתשרי תש“ף

רישום
לתחרות

01.03.2020
ה‘ באדר תש“ף

שלב בית
הספר
03.11.2019 - 28.02.2020
ה‘ בחשוון  -ג‘ באדר תש“ף

משתתפים

פרסום ניקוד
המשימות

15.03.2020
יט‘ באדר תש“ף

רישום
לגמר

אירוע
הגמר

01-08.03.2020
ה‘ -י“ב באדר תש“ף

קהל יעד :התחרות מיועדת לבתי ספר אשר הגישו בקשה במסגרת קול קורא  11007במרכב"ה ובקשתם אושרה
וכן לבתי ספר שהשתתפו בתחרות בשנים שעברו ,ועליהם להרשם באתר התחרות ).(skillz-edu.org
נבחרת :בית ספר שהשתתפותו בתחרות אושרה ,ירכיב קבוצה אחת לכל הפחות של תלמידי י' – יב' הלומדים
במגמות טכנולוגיות )מדעי המחשב ו/או הנדסת תוכנה ו/או חשמל ואלקטרוניקה ו/או מכטרוניקה ו/או מדעית
הנדסית( גודל קבוצה מתחרה יהיה  10-5תלמידות ותלמידים.

מורה במגמה טכנולוגית האחראי על התחרות הבית ספרית ומלווה את נבחרת בית הספר .על המורה להיות
רשום בטופס הרישום לתחרות .כמו כן ,על המורה המלווה להשתתף בהשתלמות שיערוך המשרד בנושא
מלווים במהלך רחפנים אשר תספק את הכלים הטכנים הנדרשים.
התחרות

אביזרי
התחרות

שלבי
התחרות

!
קוד
התנהגות

על בית הספר להעמיד ערכת רחפנים וערכת משאבים לכלל תלמידי הקבוצות וכמו כן להעמיד לתלמידים שטח
מופרד להטסת רחפנים העומד בדרישות הבטיחות.
שלב התחרות הבית ספרית  -יפורסמו שמונה משימות בתאריכים שונים ,כאשר לכל משימה ייינתן מועד אחרון
להעלאת הפתרון .על הנבחרות לעבור את דרישות המינימום של כל האתגר ולהעלות את תוצאותיהם לאתר
האליפות ,בכדי להמשיך לאתגר שלאחריו.
אירוע הגמר – לשלב הגמר תעלה נבחרת אחת מכל בית ספר .הנבחרת תורכב מ  5-3תלמידים .הנבחרת יכולה
להיות מורכבת כולה מאחת הקבוצות המשתתפות בתחרות בבית הספר ,או מעירוב תלמידים מקבוצות שונות.
כל נבחרת תלווה על ידי מורה אחד לפחות מבית הספר ובנוסף משלחת מעודדים שגודלה עד  25מלווים
משתתפי התחרות צריכים לבנות את הרחפן ולכתוב את הקוד המשימה בעצמם .חל איסור מוחלט להשתמש
בכמות או בסוג הרכיבים שלא הוגדרו בערכה הבסיסית  .כמו כן ,המנטורים נאסר לבנות את הרחפן ו/או לכתוב
קוד עבור הנבחרת ,אך הם יכולים לסייע בהכוונה ,בניית הצוות ,הקניית הרגלים וכלים לפיתוח תוכנה.

צילום

עצם השתתפות קטין בפעילות כולה ובאירוע הגמר בפרט תחשב כהודעת בית הספר שהקטין מחזיק בידיו
הסכמה של הוריו לפרסום פרטיו בכל אמצעי המדיה השונים כמו גם לעשות שימוש בתמונה לצורך קד"מ ו/או
מסחור ו/או פרסום ושיווק לתקופה בלתי מוגבלת בזמן ו/או מקום.

פרסים

פרסים :הפרסים יוענקו לבתי ספר אשר יזכו במקומות הראשון ,השני והשלישי בהתאם למספר הנקודות בהם
יזכו במהלך תחרות הגמר.
זוכים :כמות המשתתפים המרבית הזכאית לקבל הפרס בכל נבחרת היא  5משתתפים .הפרסים הינם אישיים.
מדינת ישראל ,משרד החינוך
מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע

המסמך הקובע הוא
התקנון המלא
ראה לינק מצורף

