
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 2019דצמבר  10
 תש"פ כסלו  "ב י

 
 ,אולימפיאדת פיזיקה - אנשי הקשר למבחני מיון ,מוריםכבוד הל

 שלום רב.
 
 

 פיזיקהאולימפיאדת  –תוצאות מבחן שלב ב' ולקראת מבחן שב ג' הנידון: 
 

 תלמידכם השתתפו במבחן שלב ב' ואף קיבלו את תוצאות הבחינה ישירות מאוניברסיטת בן גוריון.
  

 חן שלב ב'.את תוצאות כלל תלמידכם שניגשו למב קבלגם אתם המורים יכולים ל
  

 / מרחב פדגוגי/ נושאים נוספים/האולימפיאדות הבינלאומיות במדעיםלפורטל עובדי הוראהלשם כך, אנא כנסו 
  
דו את הקוד: הקלי שה"ח,' של מאחידהההזדהות "לתוצאות מבחן שלב ב'", הזדהו באמצעות 'ר ולהיכנס לקיששם יש  

 רשימת כלל תלמידכם.  ניכםופיע לפואז ת 2598

 
שלב בחנו במבחן ונלמוקדי ההיבחנות  ח לכם המורים על המאמץ ועידוד תלמידכם, וכל הכבוד לתלמידים שהגיעוויישר כ

 ב'.
  

 תלמידים עברו את שלב ב' וימשיכו איתנו לשלב ג'. 100 -כ 
 
  

 .ריוןבאוניברסיטת בן גו  16/1/20 יוזמנו למבחן שלב ג' שיתקיים במתכונת יום עיון בתאריך תלמידים שעברו את שלב ב'
  
 .( נוער שוחר מדעלבמרכז חוסידמן  ,063אולם  32בניין )  

 המבחן כולל שאלות פתוחות בלבד.   
 יש להצטייד בכלי כתיבה ומחשבון.    
 

 שלב ג':-להלן סדר יום עיון 

 בניין ע"ש מרקוס – 32, בבניין 306באולם  -התכנסות, רישום – 10:30-10:00

 הרצאה  – 11:45-10:30

 מבחן מיון שלב ג' -14:15-11:45

 הפסקת צהריים -15:00-14:15

 ום והסברים על פעילות נבחרת ישראל בפיזיקה והמשלחות לאולימפיאדות.הרצאה, שיחת סיכ – 16:00-15:00

  
 
 

https://pop.education.gov.il/olimpiadot-madaim


 למבחן שלב ג' התלמיד מתבקש ללמוד עצמאית נושאים המפורטים מטה. 
  

   -  'הנושאים לשלב ג להלן רשימת

  קינמטיקה:

  שוות מהירות תנועה קווית -

  תנועה קווית שוות תאוצה כולל נפילה חופשית וזריקה אנכית -

 תנועת הגוף בזריקה בזווית לאופק -

  קינמטיקה של תנועה מעגלית -

  דינמיקה:

 חוקי ניוטון -

 סוגי כוחות: כוח הכובד, כוח אלסטי, כוח חיכוך, כוח נורמלי, כוח מתיחות -

 דינמיקה של תנועת הגופים בכיוון אופקי ובכיוון אנכי -

 תנועת הגופים במדרון )מישור משופע( -

  אופטיקה גאומטרית:

 התפשטות אור בקו ישר -

  מראה מישורית והיווצרות דמות במראה מישורית -

 נלס שבירת אור וחוק -

  עדשות דקות ודמות הגוף בעדשה דקה -

 נוסחת העדשה -

 
 אנו נעדכן אתכם שוב המורים לאחר שלב ג', מי מהתלמידים עבר ונכנס לנבחרת ישראל בפיזיקה ומי לצערנו לא.

 מודה לכם מאד על שיתוף הפעולה ומאחלת הצלחה רבה לתלמידים בשלב ג' והנאה מיום העיון.

 

 
 
 

 בברכה,
 

 

 ענת רולניק
 הבינלאומיות במדעים, אדות האולימפי רכזת ארצית      

 האגף למצויינות בחינוך הטכנולוגי,      
 מנהל טכנולוגיה ותקשוב ומערכות מידע, משה"ח       

 
 

 העתקים:
 , מרכז מדעני העתידד"ר נעמה בני, מנהלת נבחרות ישראל במדעים

 , אוניברסיטת בן גוריוןמרכז חוסידמן תמנהל , ד"ר ציונה אלקיים
 בן גוריון תאוניברסיטב גב' נעמי טל, רכזת האולימפיאדה

 
 
 


