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 חתשע" לולא   
  2018יולי 

 לכבוד
 ספרהמנהלי בתי 

 שלום רב,

 תשע"ט במדעים אולימפיאדות בינלאומיותהנדון: 

 באולימפיאדות בינלאומיות בתחומי הדעת: ותכמדי שנה מדינת ישראל שולחת את נציגיה להשתתפ

 מדעי המחשבו     כימיה     פיסיקה     מתמטיקה

בשיתוף עם הפיקוח על הוראת המתמטיקה יחד עם מרכז מדעני העתיד ו לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע המינהל 

והמזכירות הפדגוגית, משקיעים מאמצים רבים לקידום ( בחט"ע ומו"ט בחט"ב והמדעים )פיזיקה כימיה מדעי המחשב

התחרויות מתוך הבנה ש . זאתובטיפוח נבחרות ישראל במדעים ותלאומינהבי ותמדינת ישראל באולימפיאדהישגיה של 

כלל מחלחלת אל  ןוהשפעת מדעית רחבה לחינוך לחשיבה יצירתיתתורמות תורמות לטיפוח החינוך המתמטי והמדעי, 

  .במקצועות אלותלמידי ישראל 

חשיבות רבה בפן התדמיתי הבינלאומי לימפיאדות הבינלאומיות להשתתפות ישראל באומעבר להישגי התלמידים, 

 עולם. ה מרחבי ם ומדריכיםבין תלמידיואקדמיים קשרים חברתיים וביצירת 

 מספר רב של תלמידים. של שאלות אתגר ל התחרויות מורכבות ממספר שלבים. שלב א' מאפשר חשיפה

  מהווה חלק מהתהליך.תלמידים האיתור ומיון מקדים של 

התלמידים להם סיכוי את רק  ולא כלל התלמידים הלומדים בהיקף מוגברבשלב א' את ולחשוף לשתף  ,המשרד מטרת

 . מבחן לכל לגשת בכךתלמיד/ה המעוניין/ת  לכל, יש לאפשר להעפיל לשלב הבא

 .להשתתף בתחרויות מצטיינות תלמידות דודיוע רותיא מטרה נוספת היא,

 הוקמה לראשונה נבחרת צעירה המהווה עתודה לנבחרות הבוגרות. בתשע"ח  - נבחרת ישראל הצעירה במדעים

  תלמידי הנבחרת הצעירה יאותרו בכיתה ז' ויתאמנו במהלך כיתה ח' וט'. )תשע"ט( גם השנה

 חלק מהמבחנים ייערכו בצורה מקוונת במעבדות המחשבים בבתי הספר.

 :להלן טבלת מועדי הבחינות שלב א' לשנת הלימודים תשע"ט

    מתמטיקה
 (מקוון)

 פיזיקה
 י'

 פיזיקה
 'יא

 כימיה
 'י-'ט

 כימיה 
 'יב-'יא

  מדעי המחשב
 (מקוון)

 
 נבחרת ישראל הצעירה

 (מקוון)
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3/20190/40  

3/20190/13  

 הלימודים הבאה. אנא שריינו מועדים אלו כחלק מפעילות בית הספר בשנת

 בברכה                                                                                                                  

                                                               
                                

                                                          

                                                                                               

 יהטכנולוגמנהל האגף למצוינות בחינוך יגאל דור,                                                                

 לתקשוב טכנולוגיה ומערכות מידעהמינהל                                                                                                       

 העתקים:
 מנכ"ל משרד החינוך - מר שמואל אבואב

 מידעמנהל המינהל לתקשוב טכנולוגיה ומערכות סמנכ"ל,  –ד"ר עופר רימון 
 יו"ר המזכירות הפדגוגית -ד"ר משה וינשטוק 

  מפקחת החינוך על היסודי –גב' דסי בארי 
 מנהלת אשכול מדעים מזכירות פדגוגית –ד"ר גילמור קשת 

 מפמ"ר מתמטיקה  -נרית כץ גב' 
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 מפמ"ר פיזיקה –ד"ר צביקה אריכא 
 מפמ"ר מתמטיקה –נרית כץ  'גב

 הנדסת תכנהמפמ"ר  –ד"ר אבי כהן 
 מפמ"ר כימיה – ד"ר דורית טייטלבאום

 מפמ"ר מדעים וטכנולוגיה בחט"ב –ד"ר אביבה בריינר 
 , משה"חש"מהממונה על האולימפיאדות  הבינלאומיות במדעים ונו –גב' ענת רולניק 

 יו"ר וועדת ההיגוי של מרכז מדעני העתיד, קרן מיימונידס ישראל –ר שמשון שושני "ד
 , קרן מיימונידס ישראלהעתיד מרכז מדענימנכ"ל  –מר אלי פריד 

 מרכז מדעני העתיד, קרן מיימונידס ישראלנבחרות ישראל במדעים,  תמנהל – ר נעמה בני"ד
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 :המיון בבתי הספר ישלב -נספח: הנחיות לקראת שלב א' 

 

  מועד נוסףנתן ילא י .יספרזמנים בית בתי הספר ישריינו את מועדי שלב א' בלוח. 

 מומלץ להגיש את כלל  םהמעונייני( יקיימו את הבחינה בשלב א' לכלל התלמידים 'יב-עליונות )כיתות י'החטיבות ה(

 . (השוניםהדעת תחומי לפי יחידות לימוד  5לומדים בהיקף של  ה

 עתודה מדעית טכנולוגית, מופ"ת, מחוננים, נחשון ועוד. בנוסף, –יגשו למבחן כיתות מצויינות כולן  חטיבות הבינייםב 

מליצו להם לגשת וי   ז'  מכיתותיאתרו תלמידות ותלמידים מוכשרים  (מורי מתמטיקה ומדעים/מנהליםבתי ספר )

יד זכאי לגשת פעם אחת בלבד. לנוחיות בתי הספר מתקיימים שני מבחנים מלתאין הגבלה במספר תלמידים.  למבחן.

במועדים שונים. בתי ספר יכולים לבחור מועד אחד בו יבחנו כל התלמידים או לחלק את כמות התלמידים על פני שני 

 ם ביצוע המבחן.שהמבחן מקוון ועל כן יש להתייחס לאמצעי קצה הנדרשים לכל תלמיד ל. המועדים

 לכיתות ז' יערכו באופןרה המבחן לנבחרת ישראל הצעיו המחשב במדעיהמבחנים בחטיבה העליונה במתמטיקה ו 

  .מקוון

 בקישור הבא ניםפות במבחתלהשתהרשמה מסודרת ומוקדמת  לבצע יש. 

  במבחן במדעי המחשב לא נדרש ידע מוקדם בתכנות. למבחן זה יכולים לגשת כל תלמיד שמעוניין ומכל שכבת גיל 

 וחצי כל מבחן.  עתייםש ',יב-'יא שכבותלו, 'י-'ט לשכבות: מבחנים שני יתקיימו בכימיה. ("במחט תלמיד גם)

 המבחן מיועד רק לתלמידים המגבירים מקצוע זה.   לתלמידי יא'. , לתלמידי י' : בפיזיקה יתקיימו שני מבחנים 

 מוסד האקדמי המוביל. ה ללבדיקה אתשובות האת מחברות בתי הספר שלחו יכימיה, יבפיזיקה וב במבחנים 

  (ע"פ דרישהרק תרגום של הבחינה בכימיה, יישלח היחד עם זאת, )בשפה העברית ובשפה הערבית היו ישלב א' מבחני. 

  למצוא מבחנים לדוגמה משנים קודמות כמו גם מבחני יהיה באתר "נבחרות ישראל במדעים" של משרד החינוך  ניתן

יש שם משתמש וסיסמא.  –תרגול מקוונים. כניסה למרחב התרגול היא דרך "הזדהות אחידה של משרד החינוך" 

 .ר שבאתרכמו גם את המבחנים במאג( )שם משתמש וסיסמאלעודד את התלמידים להיכנס ולתרגל את הכניסה עצמה 

  במוסדות האקדמיים המובילים את התחרויות. תומבחנים באתרי האולימפיאדונוספים ניתן למצוא מידע 

  דרך פורטל תלמידים.  לתלמידישירות לבתי הספר ותוצאות שלב א' של התחרות יישלחו 

  של משרד החינוך "נבחרות ישראל במדעים"אתר בלמצוא  ניתןפרטים נוספים.  

http://sheelonim.education.gov.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=rish5
http://edu.gov.il/tech/Science-Olympic/young-team/Pages/young-team.aspx

