עיריית רמת-גן
אגף החינוך

בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי
ט"ו בסיוון תשפ"ב
 14ביוני 2022

הורים ותלמידים יקרים,
חופשת הקיץ הינה הזדמנות מצוינת עבור בוגרי כיתות ח' להתכונן לקראת המעבר לתיכון ,להתגבר
על פערים לימודיים שצברו ולרענן את החומר הנלמד.
צוות המתמטיקה של אהל שם בשיתוף עם מרכז הלמידה של שחר נודלר בנה עבורכם קורס הכנה
ייחודי לעולים לכיתה ט'.
הקורס יתקיים במהלך חודש יולי ויכלול חזרה מקיפה על החומר הנלמד במתמטיקה ,כך שבמהלכו
תהיה לכם הזדמנות לחזק את המיומנות שלכם ולצבור ביטחון בחומר לקראת המעבר לכיתה ט'.
מתכונת הקורס
הקורס ישלב בין מפגשי הקניית חומר בזום לבין זמן תרגול משמעותי בכיתה.
המפגשים בזום יועברו באופן ממוקד ואינטראקטיבי .כל נושא יועבר "במנות קטנות" על ידי המורה
באמצעות מצגת מובנית.
לאחר כל הסבר התלמידים יקבלו תרגיל קצר ויגישו אותו למתרגלים אונליין.
מפגשי האימון בכיתה יתקיימו על-פי תכנית תרגילים מובנית ומדורגת ,שתאפשר לכל תלמיד
להתקדם בקצב אישי ולחדד את החולשות שלו.
בנוסף יתקיימו מבדקים לבחינת הידע ולקבלת משוב אישי.
הקורס יכלול  13מפגשים 4 ,פעמים בשבוע (בימים א'-ה'):
 6מפגשי הקנייה בזום באורך  45דקות.
•
 6מפגשי תרגול בכיתה באורך שעתיים וחצי (כולל הפסקה).
•
מפגש סיכום  +מבחן סימולציה.
•
בכל קבוצה ישתתפו עד  20תלמידים בליווי של  2-3אנשי צוות – מורה ומתרגלים.
יחס החניכה  -מתרגל אחד לפחות לכל  8תלמידים.
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בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי
מועדי המפגשים
הקורס יתקיים בטווח התאריכים  10.7.22ועד  31.7.22בימים א'  -ה'.
בכל שבוע יתקיימו  4מפגשים –  2מקוונים ו –  2פרונטליים.
המפגשים יתקיימו בשעות הבוקר/צהריים.
המועדים המדויקים בטווח זה וזמני המפגשים עשויים להשתנות בין הקבוצות השונות.
להלן לו"ז אופציונלי לאחת מקבוצות הקורס:
יום ראשון

יום שלישי

יום שני

יום חמישי

יום רביעי

יולי 2022

3

4

5

6

12

7

10

11

13

14

מפגש פתיחה

שיעור זום 1

תרגול 1

שיעור זום 2

פרונטלי

12:00-12:45

11:00-13:30

12:00-12:45

20

21
שיעור זום 4

שבת

יום שישי
1

2

8

9

15

16

11:00-13:30
19

17

18

תרגול 2

שיעור זום 3

תרגול 3

10:00-12:30

11:00-11:45

10:00-12:30

11:00-11:45

24

25

27

28

26

תרגול 4

שיעור זום 5

תרגול 5

שיעור זום 6

10:00-12:30

11:00-11:45

10:00-12:30

11:00-11:45

22

29

23

30

31
מפגש סיכום
+מבחן
10:00-13:30
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עלויות
עלות הקורס לתלמיד היא .₪ 800

רישום ותשלום
הרישום לקורסים יתקיים דרך הקישורhttps://forms.gle/EovsY51h3Qqd8Gxt5 :
ניתן להירשם עד ליום חמישי .23.06.2022
חובה להירשם בקישור הנ"ל לפני ביצוע התשלום.
התשלום לקורסים יתבצע באמצעות אפליקציית פייבוקס ( )payboxלמרכז הלמידה של שחר נודלר
באמצעות הקישור הבא:
https://payboxapp.page.link/PSswShraFZeiwWH86
בהערות יש לרשום את שם התלמיד עבורו מתבצע התשלום.
תלמידים שלא יסדירו את הרישום ואת התשלום עד ליום חמישי ,23.06.2022 ,לא יוכלו להשתתף
בקורס.
* ישנה אפשרות למלגה עבור תלמידים שידם אינה משגת .במקרה הצורך יש לשלוח בקשה
לסגנית המנהל ,הגב' לימור רייזפוס ,במייל.limor-r@ohel-shem.com :
לפרטים נוספים ולשאלות ניתן לפנות לגב' נורית ספיר ,רכזת המתמטיקה.

מאחלים לכם הצלחה רבה,
צוות המתמטיקה של אהל שם.
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