18.3.2019
שלום רב,

אנו שמחים לארח את האולימפיאדה הבינלאומית לפיזיקה ) )IPhOשתתקיים השנה בישראל.
האולימפיאדה הינה תחרות יוקרתית שמיועדת לתלמידי החטיבה העליונה עד גיל  20ומתקיימת כבר חמישים שנה.
אנו רואים בהשתתפות ואירוח האוליפיאדה כבוד גדול ,שליחות וגאווה ועושים מאמצים רבים שתהיה חוויה מקצועית,
מהנה ובלתי נשכחת לכל המשתתפים שיגיעו מ 80-מדינות.
אנו פונים אליך ,כבוגר תואר ראשון בפיזיקה (או לחילופין תסיים את חובות הקורסים לתואר עד יולי  )2019לקחת
חלק פעיל ולשמש כבודק של אחת הבחינות בשכר של  2800ש"ח.
האולימפיאדה כוללת שתי בחינות:
יום שלישי  – 08:00-13:00 ,9.7.2019בחינה בתיאוריה הכוללת  3שאלות
יום חמישי  – 08:00-13:00 ,11.7.2019בחינה בניסויי מעבדה הכוללת  2שאלות
הנבחנים יקבלו דפי מבחן בשפתם ולכן הבודקים יתייחסו לשרטוטים ,גרפים ומשוואות.
תהליך הבדיקה
כאמור ,הבודקים יתחלקו לשתי קבוצות .בודקי הבחינה בתיאוריה ובודקי הבחינה של ניסויי המעבדה.
כל בודק יבדוק שאלה אחת זהה של  25תלמידים.
כל שאלה תיבדק על ידי שני בודקים באופן בלתי תלוי .הבדיקות יתקיימו במעבדות וחדרים שונים בבית הספר
לפיזיקה או בבניינים סמוכים .בתום הבדיקה ייפגשו שני הבודקים לדיון ולתיאום הציון הסופי לכל נבחן.
מלווי המשלחות יבדקו גם הם את הבחינות של המשלחת שלהם ולאחר פרסום ציוני הבודקים יוכלו לערער על
החלטתם .יום הערעורים מתקיים בשבת 13.7 ,במלון דן פנורמה בשתי משמרות ,ומחייב נוכחות של כל הבודקים
באחת מהן.
להלן לוח הזמנים הצפוי לבודקים:
פעילות

הגעה לביה"ס לפיזיקה ,קבלת
תגים ,חולצות ,קפה ומאפה
מפגש כללי באולם להנחיות
אחרונות לפני פיצול לחדרי בדיקה
התנסות אישית בפתרון השאלה
ארוחת צהריים
עבודה קבוצתית עם ראש צוות
לדיון בפתרונות אפשריים ,קבלת
פתרון השאלה ומפתח ניקוד
בדיקת מחברות הנבחנים.

בודקי בחינה בתיאוריה
אוניברסיטת תל אביב

בודקי בחינה ניסויי מעבדה
אוניברסיטת תל אביב

יום שלישי 9.7.2019
10:15 – 10:00

יום חמישי 11.7.2019
09:45 – 09:30

10:45 – 10:15

10:15 – 09:45

14:00 – 11:00
15:00 – 14:00
18:00 – 15:00

14:00 – 10:30
15:00 – 14:00
18:00 – 15:00

 18:00ואילך

 18:00ואילך

זמן ממוצע לבדיקת שאלה הוא
 45דקות.
יום רביעי 10.7.2019

יום שישי 12.7.2019

המשך בדיקת מחברות הנבחנים,
כולל מתן ציון משותף סופי של שני
הבודקים
מועד אחרון להקלדת הציונים
הסופיים של שני הבודקים
במערכת האולימפיאדה
מלווי הקבוצות מקלידים את
הציונים שלהם למערכת
האולימפיאדה ונחשפים לציונים
הסופיים של הבודקים.
הבודקים יקבלו (באמצעות
הרשאת גישה למערכת
האולימפיאדה) את הציונים
הסופיים של ראשי המשלחות
ויתכוננו לערעורים
יום הערעורים – מלון דן פנורמה
תל אביב (יחולק לשתי משמרות
(בוקר ואחה"צ)

עד השעה 17:00

עד השעה 15:00

17:00

15:00
יום שישי  12.7בשעה 17:00

יום שישי  12.7בשעה 18:00

יום שבת  13.7במלון משעה  13:30 /08:00בהתאמה למשמרת

כללי:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

השתתפות חובה במפגש מקדים של הבודקים ,המנחים ,וראשי הצוותים יתקיים ביום שני ,24.6.2019
ב ,16:00-18:00-באודיטוריום לב ,באוניברסיטת תל אביב
אי נוכחות במפגש בתאריך הנ"ל ,תתאפשר רק באישור מיוחד ויחייב מפגש במועד אחר.
בדיקת המבחנים תמשך זמן רב ולכן יש לקחת בחשבון שהות ארוכה ורציפה באוניברסיטה.
לרווחת הבודקים פינות כיבוד ומנוחה יהיו זמינות בשעות הבדיקה.
על הבודקים להיערך לערעורים שיתקיימו בשבת.
התשלום כולל את כל ההוצאות הקשורות לימי הפעילות.
בודקים שאינם סטודנטים או בוגרים של אוניברסיטת תל אביב ,מתבקשים לשלוח עד  25.3העתק תעודת
בוגר לכתובת ipho2019@tauex.tau.ac.il

כדי לוודא התאמה מרבית והקלה בתכנון לוח הזמנים ,נודה לכם אם תוכלו למלא את השאלון
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBWVRpHr3xkeIbJ1qH8EhgACM2p1qNqQB5pwZm5
qVFtrhr1Q/viewform

יישר כח ובהצלחה לכולנו,

פרופ' אליק פלבסקי
יו"ר הוועדה האקדמית

