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 'זעולים לכיתה  –קורס קיץ 
 היקף הקורס:

 מפגשים( 6) שעות לימוד 12

 מבחן מסכם להערכה פנימית

 מפגשים שבועיים  2

 מבנה מפגש:

 לימודשעה  –חלק ראשון 

 דקות הפסקה 15

 דקות לימוד 45 –חלק שני 

 נושאי הלימוד בקורס:

 שברים פשוטים

  ;משמעויות השבר הפשוט 
 הרחבה וצמצום שברים הצגות שונות של השבר; שבר מדומה/ מספר מעורב. 
  /כפל וחילוק של שברים ומספרים מעורביםחיבור וחיסור 
  חלק של כמות; מציאת הכמות החלקית, מציאת החלק משלם, מציאת

 השלם ע"פ חלקו

 במספרים טבעיים פעולות חשבון

 בכפל וחילוק 0/1-תכונות ה חזקות, ,שימוש בסוגריים, סדר פעולות החשבון 

 

 עשרוניים מספרים

 משמעות המספר העשרוני 
 המרה ממספר עשרוני לשבר פשוט/ מספר מעורב ולהפך 
 מספרים עשרונייםכפל וחילוק  /חיבור וחיסור 

 אחוזים

 המרה משבר/מספר עשרוני לאחוז ולהפך 
 האחוז: חלק של כמות 
 הנחה והתייקרות באחוזים 
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 בעיות מילוליות

 בעיות דו שלביות ורב שלביות כולל שברים ואחוזים 

 גאומטריה

 זוויות וקטעים 
  /שטחים והיקפים של תכונות מרובעים ומשולשים/ גבהים במשולש

 .מצולעים
 מעגל ועיגול; מרכז מעגל, רדיוס ומיתרים, קוטר וקשתות, היקף ושטח 
  גופים במרחב 
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 :פירוט מפגשי הקורס

 מפגש ראשון

 משמעויות, הצגות שונות. כפל וחילוק שברים –שברים  חלק ראשון:

  חלק של כמות חלק שני:

 מפגש שני

  חיבור וחיסור שברים חלק ראשון:

 פעולות חשבון במספרים טבעיים                     

 גבהים במשולשמרובעים ומשולשים,  –גאומטריה  חלק שני:

 מפגש שלישי

 פעולות חשבון במס' עשרוניים, המרה לשבר –מספרים עשרוניים  חלק ראשון:

 שטחים והיקפים של מצולעים –גאומטריה  חלק שני:

 מפגש רביעי

 אחוזים חלק ראשון:

 מעגל ועיגול –גאומטריה  חלק שני:

 מפגש חמישי

 בעיות מילוליות + אחוזים הנחה/התייקרות חלק ראשון:

 גופים במרחב  חלק שני:

 מפגש שישי

  סיכום החומר )פתרון מבחן מלא( חלק ראשון:

 סיכום החומר )פתרון מבחן מלא( חלק שני:
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  עלויות:

 בעת ההרשמה לקורס הקיץ התלמיד מקבל:

 חוברת קורס המכילה את כל תכני השיעור + שיעורי הבית 

 12  מפגשים 6שעות לימוד הפרוסות על פני 

  לתלמידמבחן סימולציה )מסכם( להערכה שיוחזר 

790₪ 
 אשראי/מזומן. כרטיס ניתן לשלם באמצעות 

בכדי לקבל לינק לתשלום, חובה למלא את טופס ההרשמה בתחתית העמוד 
 "קורסי קיץ" באתר.

 הנחות ומבצעים

 הנחה: ןלמשפחות הרושמות יותר מילד אחד לקורסי הקיץ תינת

 על הקורס לילד שני והלאה )הזול מבניהם( הנחה 5% 

 אותיות קטנות

  תלמידים בכיתה 8 עדהקורס מועבר בקבוצות קטנות של 
 יינתן החזר מלא  –ממועד המפגש הראשון  ימים 3לקורס עד  ביטול הרשמה

 .מהסכום עמלת סליקה( 3%)בקיזוז 
 לא יינתן  –מרגע תחילת הקורס )לרבות אי הגעה למפגש(  ביטול הרשמה

 החזר.

  כמה מילים לפני שמתחילים...

ולאתגרים שהשנה הזו הציבה בפנינו, וכדי שהילד שלך יגיע מוכן כמענה למורכבות 
 לחטיבה, בקורס זה נתמקד בהשלמה וצמצום פערים לימודיים שיצרה הקורונה.

ו' כהכנה ללימודים בחטיבת -חיזוק ותרגול נושאי הליבה במתמטיקה של כיתות ה'
 ביניים, שיטות וטיפים.

 ומהנים. יםם שונים ובכלים חווייתיכמו כן חלק מהתוכן הלימודי ישולב במשחקי

אנחנו סומכים עליך שנרשמת לקורס על מנת להשקיע מזמנך הפנוי לטובת שיעורי 
להצלחה( בכדי להצליח להקל על עצמך בשנה הבאה  היחידההבית )זו הדרך 

 ולהתחיל את השנה ביתרון על פני שאר חברי הכיתה.

 אחרי יום""הצלחה היא סך כל המאמצים הקטנים שנעשים יום 

 

 


