
נבחרת ישראל  
הצעירה במדעים

הנחיות למורה ולתלמידים



.מיוןעל מנת להתקבל לנבחרת יש לעבור שלושה מבחני •

!!!בלבד' זות/תלמידי•

.  ס או מהבית"מתקיים בבי' מבחן שלב א•

.שאלות14. דקות120. המבחן מקוון•

(2-9/3/2021א,  1-4/3/21א.  )'יש שני מועדים לשלב א•

9:00-15:00: 1שעות התחלה וסיום מבחן א•

12:00-18:00: 2שעות התחלה וסיום מבחן א•

התוצאה  . ה לגשת לשני המועדים/ה יכול/התלמיד•

.הגבוהה תילקח בחשבון

.צריכים להירשם למבחןלאתלמידים  •

וזאת כדי לקבל את עצמו בלבדצריך לרשום כןמורה  •

.תוצאות תלמידיו



נרשם והיכן ניתן  המורה איך : שאלה
? לראות את מלוא המידע

פורטל  נכנסים ל
מרחב פדגוגיעובדי הוראה  

נושאים נוספים  
ואוכלוסיות

נבחרות ישראל  
במדעים

https://pop.education.gov.il/olimpiadot-madaim/nivheret-israel-tzeira/
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:הדרכה למורים



התלמידים איפה נמצא המבחן ואיך : שאלה
? נכנסים  למבחן המקוון

-נכנסים בגוגל 
נבחרת ישראל  

הצעירה

לוחצים על הכפתור  
כניסה  "-הכחול 

"למבחנים מקוונים

מזדהים באמצעות
שם –הזדהות אחידה 

משתמש וסיסמא או  
באמצעות סמס  

!  למוודלנכנסת 
יש לבחור  ! המבחן שם

או מבחן בעברית 
בערבית

חשוב לתרגל כניסה  
למערכת כדי לוודא 

שהסיסמא בתוקף או 
לחילופין שמספר 

.  הטלפון נכון
?  נתקלתם בבעיה

*6552תתקשרו 

במוודלכרגע נמצאים 
מבחני תרגול משנים  

קודמות בעברית  
יומיים לפני  . ובערבית

הבחינה מבחני התרגול  
במועד הבחינה  . יסגרו

רק  המבחן יופיע              
במוודל-------

https://edu.gov.il/tech/Science-Olympic/young-team/Pages/young-team.aspx
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:הדרכה לתלמידים



1
לפורטל עובדי הוראהנכנסים •

2
–לוחצים על הקישור שבתמונה העליונה •

"לקבלת תוצאות מבחן איתור"

3

.מזדהים•
(.שם בית ספר)בוחרים ישות•

מקלידים קוד שישלח במייל למורים  •
שירשמו

1
לפורטל תלמידיםנכנסים •

1
לוחצים על הכפתור הכחול  •

"לתוצאות הבחינה"

1

מזדהים•
.  התוצאה תעלה בראש הדף•

תלמידים שעברו את הבחינה  •
יקבלו קישור לרישום למבחן שלב 

.'לשלב בלהרשםחובה . 'ב

?כיצד מקבלים את תוצאות הבחינה: שאלה
השניהתוצאות יתפרסמו כשבועיים לאחר המועד 

תלמידיםמורים

https://pop.education.gov.il/olimpiadot-madaim/nivheret-israel-tzeira/
https://edu.gov.il/tech/Science-Olympic/young-team/Pages/young-team.aspx


אבל יש , אין בי כשרון מיוחד"
" בי הרבה סקרנות

איינשטייןאלברט 

"

,  המבחן מעניין. לבחינה' תלמידי זכלמומלץ ביותר לעודד ולהזמין את •
שלא תלויות בחומר  ( שאלות)חידות 14-הוא מורכב מ . מאתגר ומסקרן

.המבחן בעברית ובערבית. הלימודים הנלמד בבית הספר

מבחן זה מהווה יציאה מהשגרה ופעילות לימודית  , "שגרת זום"בתקופה זו של •
.  מיוחדת במינה

יש גאווה  , יש סיפוק רב לתלמידים כשהם מצליחים לענות על חידות המבחן•
.  בהצלחה ויש הנאה מהמאמץ בדרך לפתרון

יש להסביר לתלמידים שהעתקה  !  חשוב ביותר לשמור על טוהר הבחינה•
מקטינה את סיכוייהם לעלות שלב או לחילופין תגרום לפסילת המבחן  

.  שלהם ושל חבריהם

כמה שיותר  לתרגלו( מופיע בשני הפורטלים. )חשוב לקרוא את מלוא המידע•
.  שעות לפני המבחן48עד 



תודה  
רבה

!ובהצלחה

לשאלות הבהרה לאחר קריאת כל המידע באתר ניתן לכתוב אלינו או 
*6552: להתקשר למוקד תמיכה

anatro2@education.gov.il

shadmitsa@sapak.education.gov.il

mailto:anatro2@education.gov.il
mailto:shadmitsa@sapak.education.gov.il

