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 לאחר שנתיים של למידה בלתי רציפה בשל המציאות הרפואית, קיים צורך בחזרה מעמיקה, גם על היסודות 

 וגם על נושאי השגרה לקראת כיתה י'. לשם כך, מוצעת תכנית עבודה עבור שכבות שתלמידיהן רכשו את  
 מתמטיקה המעוניינים להזמינו במרוכז.  יועבור צוות  (ון ט'רמפמ'' )טיתות  התרגול של ארכימדס לכחוברת 

 

 שאחריה. עבור כל כיתה, נושאים מתאימים לעבודת פסח ולתקופה יוכל לבחורצוות המתמטיקה 
 השאלות נלקחו מפרקי התרגול ולא מהבחינות המסכמות, כדי להשאיר את הבחינות לסיכום השנה. 

 .  https://bit.ly/3IcLiQgבאתר ארכימדס:  לדוגמא  גולתר וחומרילגבי החוברת מידע 

 .  https://bit.ly/3e5S91p ר:או בקישו 2285566-052במספר:  תההזמנות מרוכזות של הספר לכי

 .   https://bit.ly/3revweW תה:במשלוח( עם שליח הבי 10הזמנה לבודדים )עד 
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