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 ב תשפ"סיוון ב ו"ט

 2022 ביוני  14

 הורים ותלמידים יקרים,

לימודיים  פערים  על  להתגבר  רבים  תלמידים  של  הקושי  את  מבינים  אנחנו  זו  מאתגרת  בתקופה 

 שצברו במתמטיקה. 

  

אלו   הראשונה  לבילדיכם    ניגשובימים  הבגרות  מתמטיקה  שלהם  חינת  לימודי  יח"ל    3במסגרת 

 (. 182)בגרות פנימית, שאלון מספר 

 

ב    על סמך מחושב  יח"ל    3  ברמת  בלימודי מתמטיקהציון הבגרות הסופי   השאלונים    3  -הציונים 

 . המקצועהמרכיבים את 

ם, על מנת להבטיח מעבר נדרשים לשפר את הישגיה  80  –מ    ךבשאלון הראשון נמו  ציונםתלמידים ש

 .השאלונים  3 – ל   של בחינת הבגרות בציון המשוקלל

 

, בנינו עבורכם קורס תגבור ייחודי, שנבנה על ידי צוות החוזרת  ה וכהכנה לבחינ  כדי להתגבר על הפער

 מרכז הלמידה של שחר נודלר.  עם    בשיתוףמתמטיקה ה

 

 מתכונת הקורס 

 . )כולל הפסקה( וחצי שעתייםאורך ב םמפגשי 5

 .  יוניב  21-26בין התאריכים הקורס יתקיים בביה"ס  

 

 . 182שאלון  –יח"ל  3מטרת הקורס היא הכנה לבחינת הבגרות הפנימית החוזרת ברמת  

 . ביוני 27בתאריך  תתקיים מיד לאחר הקורס,  הבחינה החוזרת

 

 מורה ומתרגלים.   –אנשי צוות   2-3תלמידים בליווי של  20ישתתפו עד בקורס  

 תלמידים.  8מתרגל אחד לפחות לכל  - יחס החניכה 

 

ולהתקדמות בקצב   אימוןל   שיוקדש  ,משמעותיתרגול    זמןלבין  החומר  חזרה על  בין    ישלבהקורס  

 . אישי

 

  



 גן -עיריית רמת
 אגף החינוך 

 ם" ש-התיכון העירוני "אהלבית הספר 

   יד לישראל ארצי 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 שם" מיסודו של ד"ר א. קולר -ביה"ס התיכון "אהל

 03-6239212פקס:         ,  03-6239222  ,5259228מיקוד           10173 .ד .ת       118רוקח רח'  
 ohelshem@ohel-shem.com  דוא"ל:                                http://www.ohel-shem.comאתר:  

 
 

 

 המפגשים מועדי 

  12:30 – 10:00)יום ג'(    21/6

 12:30 – 10:00 )יום ד'(   22/6

  12:30 – 10:00)יום ה'(   23/6

  12:30 – 10:00)יום ו'(   24/6

 12:30 – 10:00 )יום א'(   26/6

 שעה מדויקת תימסר בהמשך( )בחינת בגרות חוזרת  )יום ב'(   27/6

 

 עלויות

 . ₪ 500עלות הקורס לתלמיד היא 

 

 רישום ותשלום 

 https://forms.gle/W9RCDkw6ipuMcKj6Aלקורסים יתקיים דרך הקישור: הרישום 

 . 16.06.2022  חמישיניתן להירשם עד ליום 

 תשלום.צוע הפני ביישור הנ"ל לחובה להירשם בק

 

  מרכז הלמידה של שחר נודלר ל  (paybox)  פייבוקס אפליקציית  יתבצע באמצעות  לקורסים    התשלום

 באמצעות הקישור הבא: 

https://payboxapp.page.link/vDHiSXDGpc5KWRZ98 

 עבורו מתבצע התשלום.  שם התלמידאת  יש לרשום  הערותב

שתתף  לה  ו, לא יוכל16.06.2022,  חמישיעד ליום    התשלוםהרישום ואת  את    יסדירושלא    תלמידים

 קורס. ב

אינה משגת. במקרה הצורך יש לשלוח בקשות  ישנה אפשרות למלגה עבור תלמידים שידם   *

 .limor-r@ohel-shem.comלימור רייזפוס, במייל:  , הגב' לסגנית המנהל

 

 לפרטים נוספים ולשאלות ניתן לפנות לגב' נורית ספיר, רכזת המתמטיקה.

 

 , רבה מאחלים לכם הצלחה

 . מתמטיקההצוות  

https://forms.gle/W9RCDkw6ipuMcKj6A
https://payboxapp.page.link/vDHiSXDGpc5KWRZ98

