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 2022 מאי 8

 בתשפ" אייר' ז

 של אולימפיאדת החלל היערכות לקראת שלב המוקדמות 
 לחטיבות הביניים

 

 שלום רב!מורים יקרים, 

לאחר עבודת שיפוט קשה ומורכבת, נדרש חבר השופטים להחליט אילו מבין הדגמים המרשימים שנשלחו 

 הגמר של התחרות.  שלבבהעפלה ל הנבחרותאת  ויזכאלינו 

לציונים גבוהים מקרב חבר השופטים, ואתם עולים לשלב  הזכשלכם  הדגםאנחנו שמחים מאוד לבשר לכם כי 

 הגמר!

 

  .09:00-15:00ט"ו בניסן תשפ"ב, בין השעות  14.6.22 ,ביום שלישייתקיים אירוע הגמר 

אירוע גמר משותף לשתי האולימפיאדות, שיאפשר מפגש של נבחרות בתי  ,השנה נקיים לראשונה

רחוב במרכז הישראלי למצוינות בחינוך,  חטיבות הביניים. האירוע יתקיים ונבחרות ספר יסודיים 

 שכונת מלחה, ירושלים. 1 חיים ע. קוליץ

  הנחיות לקראת אירוע הגמר יישלחו אליכם עם סיום שלב המוקדמות.

 

כל , במתכונת מקוונת 23-24.5.22 יתקיימו בתאריכים לקראת הגמר, מפגשי המוקדמות

 )הקישור למפגש ישלח בהמשך(. לשעה מסוימת באחד המועדים הללונבחרת שובצה 

 להלן דגשים לקראת המפגשים:

 עם כל  ,לפני האירוע המסכם הדגמים ייערך במתכונת של מפגשי מוקדמות פרטנייםשל שיפוט ה

 שעלו לשלב הגמר. הנבחרות מעשר  תאח

 המפגש ייערך באמצעות פלטפורמתZOOM   היא לאפשר  מפגשהמטרת דקות.  35ויארך

עבודתכם שעברו את כל שלבי האולימפיאדה ולהעריך את הנבחרות לשופטים להכיר מקרוב את 

 . שתכננתם והדגם שבניתםהמיזם העסקי על 

  בפני השופטים שלב ד'ב עבודתכםפותח בפניכם הזדמנות להצגה של המוקדמות מפגש .

 . של התחרות שלב ד'במהלך פטים יגיעו למפגש המוקדמות אחרי שצפו בסרטון ששלחתם והש

  ברכה. תוכלו להזמין למפגש לשאת דברי החינוכי של בית הספר הסגל נציג יוזמן בתחילת המפגש

  .תלמידים נוספים, הורים ומורים ואף את נציגי מערכת החינוך בעיר(קהל צופים על פי בחירתכם )
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  דתלמיד אחמנות לעליכם שאלות. לכל שאלה  4תתבקשו לענות בזמן קצוב על במהלך המפגש 

הדיון הקבוצתי יתקיים בקרבת . את הנקודות והרעיונות שעוליםאשר ירכז יו"ר לדיון שישמש כ

חברי צוות  .מהתנהלות הדיוןהמצלמה והמיקרופון כך שצוות השיפוט יוכל להקשיב ולהתרשם 

 השיפוט לא יגיבו או יתערבו בדיון. במהלך הדיון תזהו את הנקודות שאליהן תרצו להתייחס

 אחד נציגהקבוצה תבחר , את סדר הצגתן ותבחרו את זהות התלמידים המציגים. בתשובתכם

 השתדלו לתת מקום לכמה שיותר נציגים לענות. ציג את התשובה בפני השופטים.שי

 

  להשתמש במצגות ובתוצרים של שלב ד' כחלק מהצגת התשובות עומדת בפניכם האפשרות

 דקות למענה.   2-דקות לדיון בכל שאלה ו 3 אך אינכם חייבים לעשות כן. יוקצו לכם

     יהיה  ,לכן .ונמשיך לשלב הבא במפגש ,רם סיימתםטגם אם  ,נעצור אתכם קצובה ןזמהבתום 

 על תכנון הזמנים. עליכם להקפיד

 הינם: מענה על השאלות הקריטריונים לניקוד ה 

  תכנון המענה. , יםבין אישי יםניהול הדיון, יחס –הדיון בקבוצה התנהלות  .א

תיאור האפשרויות השונות שעמדו בפניכם, תיאור תהליך קבלת  –אופן הצגת התשובה  .ב

  ההחלטה, תיאור הפתרון ורמת הפירוט שלו. 

  .של קבוצתכם בתחרותדירוג הסופי בהמוקדמות ישוקלל  מפגשבהניקוד שתקבלו שימו לב, 

 קישור למפגש ישלח בהמשך.

 

 יתקיים באופן מקוון.   אירוע הגמרבמידה ויוטלו מגבלות על התקהלות בעקבות משבר הקורונה,  *

 

 מצפים לראותכם!
 צוות אולימפיאדת החלל ע"ש רמון

 

 

 


