סיורים לבתי ספר  -תקנון התחרות
תנאי סף להשתתפות בתחרות:
● התחרות פתוחה לכיתות מבתי ספר בלבד .בסיור יוכלו להשתתף עד  30תלמידים.
● כל בית ספר רשאי להגיש מספר כיתות ,אבל מכל בית ספר תוכל לזכות כיתה אחת
בלבד ,לכל היותר.
 oבמקרה של הגשת יותר מכיתה אחת מבית ספר ,תבחר הכיתה עם הציון
הטוב ביותר.
 oשאר הכיתות מאותו בית ספר לא יזכו בסיור ,גם אם יש להן ציון גבוה יותר
מהציון שקיבלו כיתות מבתי ספר אחרים.
● התוצרים יוגשו עד ל  21/10/2021בשעה  12:00בצהריים.
● התוצרים כוללים:
 oסרטון (עד שתי דקות) של ביצוע הפעילות הכיתתית מארס ישראל :יוצאים
לשטח מאדים בישראל מתוך האתר של סוכנות החלל.
 oסרטון יצירתי (עד  3דקות) של חוויה /סצינה ממאדים או מהטיסה למאדים.
 oחיבור מדעי (עד שני עמודים ,פונט בגודל  ,12מרווח שורה וחצי) בעברית
בלבד המתאר את חברי המשלחת למאדים ואת פרטי הציוד שהם לוקחים
למשימה.
● התוצר חייב לעמוד במגבלות שפורטו לעיל.
● התוצר חייב להיות מקורי .ניתן להעזר בחומרים לא מקוריים אבל במגבלות הבאות:
 oהחומרים מותרים לשימוש ולא מוגבלים בזכויות יוצרים .אסור להשתמש
בחומרים שמוגנים בזכויות יוצרים.
 oהתוצר עצמו חייב להכיל משהו מקורי .לא ניתן להשתמש רק בתוצר שהורד
מהאינטרנט או כל תוצר לא מקורי אחר.
● אין לכתוב פרטים מזהים בתוצרים עצמם.
● יש למלא את הפרטים הבאים במייל :שם בית הספר והכיתה ,כתובת בית הספר ,שם
המורה המלווה( ,כולל מייל וטלפון) ,מספר התלמידים בכיתה.
● אסור לכלול בתוצרים הסתה לגזענות ,לאלימות או לטרור ,הערות פוגעניות כלפי
פרטים או קהלים או כל מסר שעומד בסתירה לערכי המוסר.
● אי-עמידה באחד מתנאי הסף הללו תביא לפסילת התוצר – שלא יובא בפני ועדת
השיפוט ולא יישקל לזכייה.
קריטריונים לבחירת הכיתות הזוכות:

ביצוע הפעילות הכיתתית "מארס ישראל :יוצאים לשטח מאדים בישראל" ושליחת סרטון
שמתאר את הפעילות – .25%
סרטון יצירתי שמתאר אירוע או סצינה שקורה במהלך הטיסה למאדים או במהלך השהות
בתחנת מחקר על מאדים:
שלושה היבטים ייחודיים  -דיוק (מדעי /טכנולוגי /חברתי וכדומה) – .24%
יצירתיות – .6%
חיבור מדעי על משלחת למאדים:
תיאור חברי המשלחת – דיוק – .9%
כיסוי התפקידים העיקריים במשלחת – .6%
רלוונטיות של הציוד שהם בחרו – .15%
טיב הנימוקים לציוד שהם בחרו – .15%
 16כיתות (מבתי ספר שונים) ייבחרו על ידי ועדת שיפוט מקצועית ,המורכבת מנציג סוכנות
החלל הישראלית ,נציג עמותת די-מארס ונציג אנשי חינוך ממצפה רמון.
לוועדת השיפוט נתון שיקול דעת מלא ובלעדי בבחירת התוצרים הזוכים ,ואין היא חייבת לנמק
בחירתה.

