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 טיפים לעריכת תחרות אולימפית

 

 פחות מעשרים תלמידים:

במידה ויש לנו קבוצה קטנה של תלמידים בכיתות ה' ו', מומלץ לערוך תחרות בין כולם בכל פעם 

שאנו מלמדים משחק )השיעור האחרון בו לימדנו דמקה עורכים בין כולם תחרות דמקה(.  

ליגה )שיטה שוויצרית כל ניצחון הבשיטת  וניתן לעשות זאתהתחרות לוקחת בערך שיעור אחד 

 מעניק שלוש נקודות( או בשיטת נוק אאוט )מי שמנצח מממשיך לסיבוב הבא(.

מתקיימת  לאופן שבוחשוב להכין את הנבחרת לאחר התחרויות הכיתתיות  ,במקרה כזה

הנבחרת לא חווה  הכיתתיות נערכות בצורה הזו,התחרויות כאשר . שכן, התחרות האזורית

 רות הדומה לאזורית.תח

 עד חמישים תלמידים:

במקרה כזה מומלץ לערוך תחרות אחת בית ספרית. כל תלמיד בוחר מראש משחק בו  .0

 הוא משחק ועורכים תחרות שוויצרית במקביל בארבעת המשחקים. 

 

חשוב להעביר רשימה של המשחקים בין התלמידים על מנת שיוכלו לבחור באיזה משחק  .2

 יום התחרות. לפניהם רוצים לשחק 

 

ות שבועיים מראש על תאריך התחרות, ומנו תלמידים שיזכירו הודיעו לתלמידים לפח .3

 .זאת בכיתות

 

ו נערכת חשוב לדאוג למערכת הגברה ליום התחרות ולהכין את המשחקים והחדר ב .4

 לשוות למקום מראה חגיגי. מומלץ  -התחרות לפני השעה היעודה 

 

 .התנהלות בתחרות לפני יום התחרות )ראו תקנון( ימומלץ לדבר עם התלמידים על דרכ .5

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אשכולות חשיבה ישראל בע"מ
 44640סבא -כפר 1102, ת.ד 01רח' החרושת 

 10-0044110, פקס: 10-0044111טל: 

email: info@eshcolot.com 
www.eshcolot.co.il 

 

 

 יותר מחמישים תלמידים:

 תחרות בית ספרית.ולאחר מכן תחרות כיתתית  :שני שלביםבמומלץ לקיים  .0

 

אורכה של תחרות כיתתית היא שיעור כפול לכיתה מלאה. בשיעור כפול עורכים תחרות  .1

 לכל הכיתה בארבעת המשחקים במקביל.

 

פולה, חלקו את הכיתה לשתי קבוצות וערכו בכל שיעור במידה ולא ניתן לפנות שעה כ .3

 הכיתה לפי המשחקים אותם הם בחרו(. תלמידי )חלקו אתתחרות בשני משחקים 

 

מפתח ההתקדמות לשלב הבא תלוי במספר הכיתות המשתתפות. נסו לגרום לכך שיהיה  .4

 ות הבית ספרית.מספר של שישה או שמונה תלמידים בכל משחק בתחר

  

על חשיבותה של התנהגות ספרי, -מהשלב הכיתתי לביתדברו עם התלמידים שהעפילו  .5

 .לפני יום התחרותנאותה בתחרות הבית ספרית 

 

דאגו לשווק אותה ונסו להזמין כיתות  !התחרות הבית ספרית הינה חגיגה בבית הספר .6

 .מלווה מורהלהתארח במהלכה בתנאי שמגיעים עם מבית הספר 

 

 רובם רלוונטיים גם כאן. -תלמידים  51שימו לב לטיפים של קבוצה של עד  .0

 

 קבוצות שמתחלפות באמצע השנה:

את הקבוצה הראשונה ללמד במקרה של קבוצות שמתחלפות באמצע השנה מומלץ 

. את הנוספים משחקיםהשני ה את ישניהבשנה שני משחקים אולימפיים ואת הקבוצה 

כאשר כל תלמיד יכול  ,לקיים במחצית השנייהיש רית הבית ספהתחרות הכיתתית /

 לבחור בין שני משחקים בלבד.

 

 


