תקציר תקנון תחרות SkillZ Coding
03.11 - 01.12.2019
ה‘ בחשוון  -ג‘ בכסלו תש“ף

רישום
לתחרות

01-08.03.2020
ה‘ -י“ב באדר תש“ף

12-30.01.2020
ט“ו בטבת -ד‘ בשבט תש“ף

שלב בית
ספרי

שלב
האימון

08-19.12.2019
י‘  -כ“א בכסלו תש“ף

שלב
האתגרים

רישום
לגמר

9-27.02.2020
י“ד בשבט  -ב‘ באדר תש“ף

אירוע
הגמר
16.03.2020
כ‘ באדר תש“ף

משתתפים  -כלל תלמידי י' – יב' היודעים לתכנת ובפרט לתלמידים הלומדים במגמות טכנולוגיות המשלבות הוראת
תכנות )מדעי המחשב ו/או הנדסת תוכנה ו/או חשמל ואלקטרוניקה ו/או מכטרוניקה ו/או מדעית הנדסית( אשר בית
ספרם נרשם באתר התחרות ).(skillz-edu.org
משתתפים

ידע נדרש – תלמידים היודעים לתכנת באחת מבין השפות התכנות המוכרות לצורך התחרותPython, C#, JAVA, :
 javascriptלפחות .ניתן לקיים את התחרות בבית הספר ביותר משפה אחת.

מורה מלווה  -מורה במגמה טכנולוגית האחראי על התחרות ורשום בטופס הרישום לתחרות.
תנאי סף להשתתפות בתחרות  -השתתפות המורה האחראי ביום עיון ו/או השתלמות ייעודית ו/או הדרכה וירטואלית
לקראת התחרות.
מלווים במהלך ליווי בשלב האתגרים  -בשלב זה ילוו התלמידים על ידי מנטור מהתעשייה ו/או סטודנט לתארים במדעי המחשב ו/או
התחרות הנדסה ו/או מורה המגמה ו/או בוגר בית הספר אשר למד במגמה .על המנטורים נאסר לכתוב קוד עבור הנבחרת ,אך
הם יכולים לסייע בהכוונה ,בניית הצוות ,הקניית הרגלים וכלים לפיתוח תוכנה.
תנאי סף  -על הנבחרות לעבור את דרישות המינימום של כל שבועות האתגרים בכדי להעפיל לגמר.
נבחרת אשר תמנה פחות מ 3 -תלמידים לא תוכל להמשיך להתחרות בשלב האתגרים ולא תוכל להעפיל לגמר.
ייצוג בגמר  -לכל היותר  3נבחרות מאותו בית ספר המונות בין  5-3תלמידים.
ייצוג
בגמר

!
קוד
התנהגות

שמינית הגמר  -תוכל לעלות לכל היותר נבחרת אחת מבית הספר.
מלווים  -כל נבחרת תלווה על ידי מורה אחד לפחות מבית הספר ועד  5מלווים נוספים.
משתתפי התחרות צריכים לכתוב את הקוד אתו הם מתחרים בעצמם .אסור למשתתפי התחרות לפרסם ו/או לשתף כל
גרסת קוד שהיא שהם כתבו עד לאחר תום התחרות.

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  -יוענקו לנבחרות אשר יעפילו לשלב הגמר ויזכו במקומות הראשון ,השני והשלישי בהתאם למספר הנקודות
בהם יזכו מבין הקבוצות משהעפילו לשלב שמינית הגמר.
כמות המשתתפים המירבית הזכאית לקבל הפרס בכל נבחרת  5 -משתתפים ,הפרסים הינם אישיים.
מדינת ישראל ,משרד החינוך
מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע

המסמך הקובע הוא
התקנון המלא
ראה לינק מצורף

