
 

 

 

 
קורס לשיפור הציון השנתי  

 581- ו   481שאלונים  ב 

קורסי   2010מאז   'ארכימדס'    ם מקיימת 

ההשיפור  ל המגן"( ציון  )"ציון    שנתי 

  , בהתאם להנחיות אגף הבחינות והפיקוח 

לאור   המרכז.  באזור  פרונטלי  באופן 

שנת   במהלך  החדשה,    2021המציאות 

מועדי   לקראת  מקוונים  קורסים  ייפתחו 

הנדיבות   ההתאמות  ויולי.  מאי  אפריל, 

הבחינה,  ש במתווה  החינוך  משרד  ביצע 

את   ולשפר  לנסות  פז  הזדמנות  מזמנות 

והיקף   נוחה  בחירה  יש  כאשר  הציון, 

 .החומר צומצם

 

למצוינות שניה הזדמנות  

 

  

 ארכימדס 

 

    

  

לרכז/ת המתמטיקה  עלון   

  

 

 

   
  

https://meyda.education.gov.il/files/Exams/InsrtuctionsMoedSumExams2020.pdf


 

 

 

 
  קביעת הציון השנתי החדש 

התיכון, מתוך שיקול דעת  הציון יקבע על ידי רכז/ת 

מקצועי, ערכי וחינוכי, ובהסתמך על ציוני המתכונות 

כל  עבור  שיתקבל  ההערכה  טופס  ועל  החדשות 

נוכחות   ה/תלמיד מילולית,  הערכה  ויכלול 

התיכון   שהגיש.  לעבודות  את  יוהתייחסות  עביר 

 הציון החדש למשרד החינוך.

 אישור שיפור הציון השנתי 

התלמידהתיכון   את  הרלבנטי  ה/רושם    . למועד 

'ארכימדס' תעביר לידי הרכז/ת סילבוס מקצועי של 

הספר   הקורס בית  יוכל  בעזרתה  שעות  ומערכת 

מול   מועד,  מבעוד  הציון  שיפור  מהלך  את  לאשר 

 הפיקוח. 

 

 
  למי מיועד הקורס? 

לתלמידי יב' מכל תיכון בארץ אשר למדו את  

על    481/581שאלון   מגבלה  אין  יא'.  בכתה 

אחד,   כלשהו.  מתיכון  המצטרפים  מספר 

תלמידים  יאגד  קורס  כל  וכו'.  חמישה  שניים, 

 תיכונים. מכמה

  מבנה הקורס 

שעות אקדמיות של הקניה ותרגול    60הקורס כולל  

 יתקיים  לרוב  .שבועות  12-אשר יתפרסו על פני כ

תלמיד   אחד  מפגש כל  אחה"צ.  בשעות  בשבוע 

להגיש   של    10נדרש  בנושאים  בית  עבודות 

השיעורים   את  מעבירים  ארכימדס  מורי  השאלון. 

יתקיימו   הקורס,  בסיום  ההגשות.  את  ובודקים 

לפי  שתיים,  או  אחת  מתכונת  בחינת  בתיכון 

מקיים   התיכון  צוות  המתמטיקה.  רכז/ת  החלטת 

של סוגיות  בשל  המתכונות,  את  שקיפות    ובודק 

גרסה   הספר  לבית  להעביר  נשמח  והגינות. 

מומלצת של בחינת מתכונת. התרגול בקורס יהיה  

לבגרות של ארכימדס   מהדורת   - מספרי ההכנה 

2020-2021 . 

  

  

   
 הצטרפות לקורס 

 .  23עד  11גודל הקבוצה 

 מתמטיקורסקבל גישה חינמית לאתר ת ה/כל תלמיד

 ולשלל הפתרונות הקיימים בו.

יוכל   אשר  וירטואלי"  "מתרגל  יוקצה   לסייעלקורס 

 שעות.  48שאלות בווטסאפ ולהחזיר תשובה תוך ב

יוכלו  ,  הקורסתלמידים המעוניינים לקבל פרטים לגבי  

 למלא את פרטיהם )ללא התחייבות( כאן.

 דק'(.   60-ש"ח ל   37-ש"ח )כ  1,690עלות הקורס היא  

כלכלית   ת/נזקק  ה/בכל קבוצה ישוריין מקום לתלמיד

חלקיות  הנחות  לקבל  בתיאום  וניתן  סמלי  בתשלום 

 . נוספים  עבור תלמידים

 

 

   

  

 

 לחצ/י כאן להתרשמות משיעור לדוגמא

https://meyda.education.gov.il/files/Exams/SecondStudyGroupForChangeGrade.pdf
https://matematicourse.com/
https://forms.gle/yqqvSxSCa2bq91279
https://forms.gle/yqqvSxSCa2bq91279
https://drive.google.com/file/d/1V3uco2Dg0mMBYHT2GehWMclOYGPrXDys/view?usp=sharing

