תחרות הערים ה ,42-סבב אביב  -נהלי תחרות אונליין
השנה ,עקב משבר הקורונה ,תחרות הערים תתקיים באופן מרוחק ,עם השגחה דרך זום .חובה להירשם מראש בטופס
האינטרנטי עד .24.03
•
•
•
•
•
•
•
•

התחרות תתקיים ב 29.03.2021-בשעה  ,9:00משך התחרות  5שעות;
ההתחברות לתחרות תתבצע באמצעות קישור שיישלח למייל ב;26.03.2021-
התחרות הינה אישית .כל תקשורת בעת התחרות אסורה בהחלט (למעט התקשורת עם המשגיחים לפי הכללים שנפרט
בהמשך);
ההשגחה היא תנאי חובה להשתתפות בתחרות;
העבודות של המתחרים יישלחו למייל ; tot42.isr@gmail.com
כל מתחרה ,יחד עם הוריו ,יחתום מראש על הצהרת טוהר התחרות ,וישלח אותה במייל יחד עם העבודה;
על המתחרה לציית להראות המשגיחים;
מתחרה שיפר על הנהלים ,יורחק מהתחרות ,ועבודתו תיפסל .במקרים חריגים ,משגיח יוכל להרחיק מתחרה מהתחרות
בזמן אמת לפי שיקול דעתו.

על התחרות:
•
•

בשאלון של התחרות  5-9בעיות עם ניקוד שונה .התוצאה תחושב על פי שלוש הבעיות בהן נצברו הכי הרבה נקודות.
בתחרות הערים יש שתי רמות קושי :העיקרית והתרגול .על המתחרה לבחור גרסה שהוא רוצה לפתור בעת התחרות.
אם המתרה יתפור שאלות מגרסאות שונות ,הניקוד שלו בתחרות יהיה הגבוה מבין השניים.

מהלך התחרות
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ביום התחרות ,על המתחרה להתחבר לקישור זום עד השעה ( 08:45הקישור יישלח במייל ב)26.03-
המתחרה יזדהה בזום בשמו המלא בעברית :שם פרטי ושם משפחה (דוגמה :ישראל ישראלי)
על המתחרה להיות מחובר לזום כל הזמן כל עוד לא הוגשה עבודתו והתקבל אישור מפורש להתנתק
המצלמה של המתחרה תהיה פתוחה כל הזמן ותכוון על המתחרה .יש לדאוג שלא יראו מה כתוב בדפים
השימוש ברקעי זום בעת התחרות אסור
המיקרופון של המתחרה יהיה סגור כל הזמן
השאלונים יישלחו למתחרים דרך הצ'אט של זום (כקישורים) .באחריותו של המתחרה לבדוק מראש שבאפשרותו
להשתמש בצ'אט
התקשורת עם המשגיחים תתבצע דרך הצ'אט של זום .על המתחרה להיות זמין בצ'אט
במידה והמתחרה לא יכול ליצור קשר עם המשגיח בצ'אט ,הוא יכול להתקשר בטלפון .הטלפון של המשגיח יישלח
במייל יחד עם הקישור לזום
השימוש בחומר עזר בעת התחרות אסור
השימוש במחשבון אסור ,השימוש במחשב מותר רק לצורך התחברות לזום ופתיחת השאלון
בעת התחרות ,כל תקשורת למעט התקשורת עם המשגיחים אסורה בהחלט
לא ניתן לצאת מהמקום ללא אישור מפורש מהמשגיחים
במקרים של קריסת הזום/המחשב/החשמל ,על המתחרה להתחבר למערכת בחזרה ברגע שזה אפשרי ,הקישור נשאר
זהה
המתחרה יהיה זמין בטלפון להתקשרות של המשגיחים בכל עת במהלך התחרות ושעה אחת אחריה .כל שימוש בטלפון
בעת התחרות ,למעט התקשורת עם המשגיחים והסריקות ,אסור בהחלט
כל חדרי ההשגחה יוקלטו .ההקלטות ישמשו את צוות האולימפיאדה לצורכי בקרה

הגשת העבודות
•
•
•

אחרי סיום התחרות יינתנו  20דקות נוספות לצורך סריקה ושליחה של העבודות
בזמן זה אסור בהחלט לרשום על דפי התחרות ,ומי שימשיך לעבוד – עבודתו תיפסל
גם בשלב כל פנייה למשגיחים תתבצע בצ'אט ,ובמקרים חריגים – בטלפון

תחרות הערים ה ,42-סבב אביב  -נהלי תחרות אונליין
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

כל תהליך הסריקה והשליחה יתבצע מול מצלמה (ככל הניתן)
במקרי הצורך מתחרים יוכלו להיעזר בשלב זה בהורים .ברגע שההורה נמצא יחד עם המתחרה ,מבחינתו המתחרה
סיים את העבודה ואסור לו להמשיך לכתוב בתוך הדפים .ההורה יכול להיות יחד עם המתחרה אך ורק לצורך זה.
העבודות ישלחו למייל tot42.isr@gmail.com
חשוב מאוד שהמייל יכיל את השם של התלמיד ,כיתתו את הגרסה של השאלון שהוא פתר (עיקרית או תרגול)
יש לשלוח את העבודות בזמן .עבודות שיישלחו באיחור ,לא ייבדקו.
אין לשלוח עבודות באמצעי תקשורת אחרים .עבודות שיישלחו בכל דרך אחרת ,לא ייבדקו.
אין להשתמש במייל המצוין לעיל לשום מטרה אחרת מלבד שליחת העבודות.
מספר דקות אחרי שליחת העבודה אתם אמורים לקבל מייל אוטומטי שמאשר זאת .חשוב מאוד לוודא את קבלת
המייל .מידי פעם מיילים כאלה נכנסים לתיקיות כמו  updatesאו אפילו  .spamאם אתם לא רואים את המייל ,יש
לבדוק גם שם ,ואם המייל הגיע לאחת התיקיות האלה ,להעביר אותו לinbox-
אם לא קיבלתם מייל כזה ,פנו למשגיח ,וזה ייבדק ידנית .הבדיקה יכולה לקחת עד חצי שעה .אין לעזוב את חדר
ההשגחה עד שאמרו לכם במפורש שהעבודה שלכם התקבלה.
ניתן להגיש את העבודה גם לפני הזמן (למרות שזה לא מומלץ) .לצורך זה ,על המתחרה לפנות למשגיח דרך הצ'אט
ולדווח על סיום העבודה .אחרי קבלת אישור מפורש מהמשגיח ,המתחרה יכול להתחיל לסרוק ולשלוח את העבודה.
בסיום השליחה ,המתחרה ימתין לקבלת האישור האוטומטי על קליטת העבודה .גם במקרה זה הסריקה והשליחה של
העבודות יתבצעו תוך  20דקות לכל היותר.
יש לשמור את כל דפי העבודה לפחות  3חודשים לאחר סיום התחרות

הדרישות לעיצוב ושליחה של העבודות
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

הציוד המותר לשימוש :עט (אין לכתוב בעט אדום) ,עיפרון ,סרגל ,מחוגה ,מד זווית ,נייר משבצות ,נייר חלק,
מספריים .השימוש במחשבון אסור ,השימוש במחשב מותר רק לצורך התחברות לזום ופתיחת השאלון .ניתן
להשתמש בטלפון ,אך ורק לצורך התקשורת עם המשגיחים וסריקת העבודה.
אסור להקליד את העבודה במחשב.
אסור לכתוב בעפרון (מותר לבצע סרטוטים בעפרון).
מומלץ מאוד לרשום רק בצד אחד של הדף (תורם רבות לקריאות של העבודה)
חשוב מאוד לרשום את מספר השאלה ליד כל פתרון.
באחריותו של המתחרה לסרוק את העבודה כך שהיא תהיה קריאה
כל הדפים הסרוקים יהיו מסובבים בכיוון של הטקסט (לא על הצד ולא הפוך)
העבודה תישמר כקובץ  PDFאחד (לא פורמט אחר של קובץ ,לא מספר קבצים) .וודאו מראש שיש לכם דרך נוחה
לסרוק את העבודות בפורמט הנדרש (אנו ממליצים על אפליקציית .)CamScanner
שם העבודה יהיה מורכב משם מלא של המתחרה בעברית (דוגמה :מתחרה בשם ישראל ישראלי ישמור את העבודה
שלו בשם ישראל ישראלי)
העבודות ישלחו למייל tot42.isr@gmail.com
כותרת המייל תהיה בפורמט הבא :שם ושם משפחה של המתחרה בעברית – כיתה – גרסה (דוגמה :תלמיד כיתה ט'
בשם ישראל ישראלי שפתר גרסת תרגול ישלח מייל עם כותרת ישראל ישראלי – כיתה ט – תרגול)
במידה והמתחרה פתר בעיות משתי גרסאות שונות ,הוא ישלח את הפתרונות בשני מיילים שונים עם ציון של הגרסה

אחרי התחרות
• פרסום שאלוני התחרות אסור עד סוף אפריל 2021
• זוכי התחרות יקבלו הודעה על כך תוך חודשיים מיום התחרות
• מתחרה שירצה לדעת את הניקוד שלו בתחרות ,יוכל ליצור קשר במייל minkowski.the.mink@gmail.com

*המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לבנים ובנות כאחד.

