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כל מה שחשוב לדעת-קמפוס קיץ

:הקמפוסמטרות

הקיץבחופשתלימודי-חינוכירצףיצירת✓

לימודרמתושימורלימודייםפעריםצמצום✓

למידהמיומנויותקידום✓

מיומנויותלטיפוחוחברתיותרגשיותפעילויות✓

שייכותותחושתחברתיות



כל מה שחשוב לדעת-קמפוס קיץ

.א"י-'ילתלמידיקיץקמפוסס"בביהנפעילהקרובבקיץ▪

21.6-15.7התאריכיםביןיפעלהקמפוס▪

התלמידיםירשמואליהםקורסיםיתקיימובקמפוס▪

.המצורףהקישורבאמצעות

במספרתלותללא)לתלמיד30₪-לימודיםיוםעלות▪

.(יוםבאותוהתלמידלומדאותםהקורסיםאו/והשעות



ומאיה פורר' לייבוביץרוני : מורה מלמד

הגשה או שיפור של עבודת  , א"מסיימי כיתה י: קהל היעד

ההגשה

(ך"תנ" )סיפור על אהבה וחסד-רות: "שם הקורס 

:ימים ושעות •

9:00-12:00: שעות. ' לייבוביץרוני : 28-29.6•

9:00-12:00:שעות. מאיה פורר: 27-28.6•

הקורס מיועד לכל תלמיד שלא הגיש את עבודת :כמה מילים על הקורס ומטרות

זו ההזדמנות לעשות את . או לחלופין מעוניין לשפר ציון, [על מגילת רות]הסיכום 

כך נקודת הפתיחה  . ועם אפשרות לקבל ציון מלא, העבודה במתן ליווי צמוד

.ב תהייה על הצד הטוב ביותר"לבגרות בכיתה י

.  וביצוע עבודת סיכום, הקורס מורכב מיומיים מרוכזים של הקניית החומר

.מציון הבגרות הסופי15%העבודה מהווה 



דנוךאירה : מורה מלמד

ובהתאם , תלמידים שגילו קושי במקצוע זה במהלך השנה: קהל היעד

להמלצת המורה

ל"יח3-' מתמטיקה לתלמידי שכבת י: שם הקורס

08:00-13:00. ליוני27, 21-24: ימים ושעות 

:ומטרותכמה מילים על הקורס

:נושאים שנלמדו במהלך השנהבקורס תתקיים חזרה על
של ישריםגיאומטריה אנליטית•
מרחק בין נקודות•

אמצע קטע•
משוואת ישר•

המצב ההדדי של ישרים•
:חשבון דיפרנציאלי•

נגזרת וחוקי הנגזרות1.

משיק לפונקציה בנקודה על גרף הפונקציה2.

ופונקציה  , פולינום, נגזרת של מספר קבוע3.

רציונאלית

תחום הגדרה4.

משוואת המשיק5.

נקודות קיצון6.

תחומי עלייה וירידה7.

אנכיותאסימפטוטות8.

אופקיותאסימפטוטות9.
חקירת פונקציה10.



מרשליטלי : מורה מלמד

תלמידים שגילו קושי במקצוע זה במהלך  :קהל היעד

ובהתאם להמלצת המורה,השנה

ל"יח4-' מתמטיקה לתלמידי שכבת י: שם הקורס

12:45–08:30ליוני בין השעות 27-30, 24: ימים ושעות 

כל יום

:כמה מילים על הקורס ומטרות
בקורס תתקיים חזרה על נושאים עיקריים שנלמדו לאורך השנה  

:וביניהם

גיאומטריה אנליטית במשולשים ובמרובעים. 1

,  אסימפטוטות, מנה כולל פרמטרים, חקירת פולינום-דיפרנציאלי. 2

קשר בין הפונקציה לנגזרת

תאלסמשפט , מפגש תיכונים, א במשולש ובטרפז"ק-גיאומטריה. 3

יחס שטחים, צ.צ.צ, ז.דמיון משולשים ז, ללא הרחבות

משפט הסינוסים ללא פרמטרים, במשולש ישר זווית-טריגונומטריה. 4



תמםאפי : מורה מלמד

ובהתאם  ,תלמידים שגילו קושי במקצוע זה במהלך השנה:קהל היעד

להמלצת המורה

יחל5-' מתמטיקה לתלמידי שכבת י: שם הקורס

13:00–8:00בשעות , ליוני27-28, 22-24: ימים ושעות 

בקורס תתקיים חזרה על :כמה מילים על הקורס ומטרות

:וביניהםנושאים עיקריים שנלמדו לאורך השנה

:א"חדו•

חקירת פונקציה מורכבת עם מכפלה" –פונקציית פולינום 
".חקירה-פונקציית מנה"-פונקציה רציונאלית 

שורש ", "חקירה", "עלייה וירידה ונקודות קיצון", "משיק ונגזרת " , "תחום הגדרה"-פונקציית שורש

"חקירה-עם מכפלה

:גיאומטריה•

,פרופורציה ודמיון, שטחים ומשפט פיתגורס, מרובעים, משולשים

מעגל כולל בעיות עם פרופורציה ודמיון



משה חדד: מורה מלמד

ב''ויא''יתלמידי : קהל היעד

לשון לבגרות: שם הקורס

14:00–11:00בשעות , 8.7-13.7: ימים ושעות 

הקורס מיועד עבור תלמידים המעוניינים לשפר את ציון  

.שיערך בחודש יולי' הבגרות שלהם בלשון במועד ב

:  בקורס נלמד את נושאי הליבה של בחינת הבגרות בלשון

.תחביר וסקירה ממזגת



סמדר נווה: מורה מלמדת

.א"העולים ליל"יח4', תלמידי י: קהל היעד

יחידות4-' כיתה י-אנגלית :שם הקורס

12:30–11.79:30; 8.7; 6.7: ימים ושעות

:כמה מילים על הקורס ומטרות
חיזוק יכולות ממוקדות באנגלית הדרושות להצלחה בבגרות ובמבחנים  

.א"בכיתה י

הנקרא-אסטרטגיות בהבנת טקסט ומענה על שאלות הבנת. 1

(.א"ביMODULE C-לקראת הבגרות ב)

חזרה וחיזוק מבנים הכרחיים לבגרות באמצעות תרגילי–דקדוק . 2

.כתיבה ודיבור

.עידוד ואימון כישורי שיחה באנגלית. 3

.LOG-השלמת עבודות ל. 4



סמדר נווה: מורה מלמדת

.א"העולים לי,ל"יח5', תלמידי י: קהל היעד

יחידות5-' כיתה י-אנגלית :שם הקורס

13:30–9:30(ימים3)12-14.7: ימים ושעות

:כמה מילים על הקורס ומטרות
חיזוק יכולות ממוקדות באנגלית הדרושות להצלחה בבגרות ובמבחנים  

.א"בכיתה י

לקראת בגרות  )הנקרא-אסטרטגיות קריאה ומענה על שאלות הבנת. 1

(.MODULE E-ב

. MODULE E-חיזוק מיומנות הבנת הנשמע הדרושה להצלחה ב. 2

 ,Passive:לימוד מבנים מתקדמים הנדרשים לבגרות–דקדוק . 3

Present Perfect & Conditionals.

.עידוד ואימון כישורי שיחה באנגלית. 4

.LOG-השלמת עבודות חסרות ל. 5



סמדר נווה: מורה מלמדת

.ב"העולים לי,ל"יח4, א"תלמידי י: קהל היעד

יחידות4-א "כיתה י-אנגלית :שם הקורס

13:30–4.79:30; 1.7:ימים ושעות

:כמה מילים על הקורס ומטרות
'  מועד ב( )MODULE C)בחודש יולי ' תגבור לבגרות מועד ב

(.5.7ייערך ב 

(UNSEEN)הקנית אסטרטגיות ומענה על שאלות הבנת הנקרא . 1

(.עם דגש על שימוש נכון בדקדוק)תרגול כתיבת פסקה . 2

.עידוד ואימון כישורי שיחה באנגלית. 3

פרויקט  )תרגול נושאי שיחה לקראת הבגרות בעל פה בשנה הבאה .4

(.COBE-ו



סמדר נווה: מורה מלמדת

.ב"העולים לי,ל"יח5, א"תלמידי י: קהל היעד

יחידות5-א "כיתה י-אנגלית :שם הקורס

.27.6-29.6:ימים ושעות

(ייתכנו שינויים)12:30–9:30

:כמה מילים על הקורס ומטרות
(.MODULE E( )5.7.21)בחודש יולי ' תגבור לבגרות מועד ב

(UNSEEN)הקנית אסטרטגיות ומענה על שאלות הבנת הנקרא . 1

.תרגול מענה שאלות הבנת הנשמע. 2

תרגול נושאי שיחה לקראת-עידוד ואימון כישורי שיחה באנגלית. 3

(.COBE)הבגרות בעל פה בשנה הבאה 



סדינסקימיקי : מורה מלמדת

א"העולים לי" 5לקראת "תלמידי י : קהל היעד

5לתלמידי לקראת -כיתה י -אנגלית :שם הקורס

8.7, 6.7, 4.7, 1.7, 29.6, 27.6:ימים ושעות

11:30-13:45

:כמה מילים על הקורס ומטרות
.ביאתגבור לקראת יא והכנה לבגרות 

(ומשפטי תנאיPERFECTבדגש על )זמני דקדוק 8חזרה על . 1

חזרה על מיומנות הבנת הנשמע והנקרא. 2

(.טיעון ובעד ונגד)חזרה על מבני חיבור . 3



טובה וייסברג: מורה מלמד

תלמידי כיתה יוד: קהל היעד

ספרות-מסע אל עצמי -זהות : שם הקורס

10:00-13:00: שעות23-24/6+27/6: ימים ושעות

:כמה מילים על הקורס ומטרות
30%ציון הערכה חלופית המהווים הקורס הוא הזדמנות לשיפור

( זהות, אהבה)התלמיד יבחר נושא לעבודה . מציון הבגרות הסופי

.ובליווי צמוד יגיש עבודה חדשה

.  הכתיבה שנדרשים בבחינת הבגרותגם את מיומנויותהקורס יקדם

.30%-של התלמיד בהערכה חלופית ציונובתום הקורס ישונה 



שחר גור: מורה מלמד

שלא עומדים בציון עובר בהערכה חלופית' יא+'יתלמידי : קהל היעד

הערכה חלופית  -מנהיגות בימי החשמונאים: שם הקורס

בהיסטוריה

13:00עד 27-30.69:30: ימים ושעות

כמה מילים על הקורס ומטרות
התלמידים עבדו על עבודת הגשה כחלק  , א"תשפ' ויא' במהלך כיתה י

.מהערכה חלופית

.תלמידים שלא קיבלו ציון עובר ייגשו לקורס קיץ לשיפור ציון

.של הבגרות בהיסטוריהמהציון הסופי30%הציון מהווה 

:מטרות הקורס

לעבוד על מטלת הגשה של הערכה חלופית בעזרת תיווך של מורה 

.מלווה



יגאל אלבו: מורה מלמד

תלמידים המעוניינים בהכנה וחיזוק לקראת  : קהל היעד

(481שאלון )מועד ב של הבגרות במתמטיקה 

ל"יח4מתמטיקה לתלמידי שכבת יא : שם הקורס

9:30-12:30בין השעות , ליוני28-30: ימים ושעות

:  כמה מילים על הקורס ומטרות

ויכלול את  , הקורס מהווה הכנה לבגרות מועד ב

:הנושאים המרכזיים שנלמדו השנה
חקירת פונקציית מנה•
חקירת פונקציית שורש•

הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת•

ושטחיםאינטגרלים•

בעיות קיצון•

(הקוסינוסיםמשפט הסינוסים ומשפט )' טריגו•



םרישום :ותשלו
דיעלממומנתהפעילות נוךמשרדי עצההחי ות,שוהםמקומיתומו יתבהשתתפ סמל

יםשל םשח30-ההור לדליו אפשרלא,לי ןהחזראוחלקיתשלוםית גי טולב בי
.רישום

יתותשלוםהרשמה כנ אתרתעשהלתו עצהב קישהמו י ורעללהקל יש :הק
HTT PS :/ /WWW.EPR SYS .CO. IL/ PAYMENT S .ASP?RSHUT =61&GOTORISH UM=Y E

S

תן) י סנ כנ אתרגםלהי עצתל ך/תשלומים/שהםמו ו נ שום/חי דרי י ג א (לת
ריש• ו וןבטאבלבח י ם"בהעל ישו ידר "לתאג
ר• ילאח ו ל י םמ י רט רישהפ ו :לבח

רכז ים"!מ ץנהנ י וס"/"בק וןקמפ כ י "ת
יחת וצהפת ותנהקב םמ ימו נ י םבמ י משתתפ
ד ןתלמי ני ו רסיםבמספרשמע בהערותאחדלקורסירשםקו רסיםאתירשוםו הקו

ספים ו רצהבהםהנ ףי ףבתשלוםלהשתת ס ו .נ

https://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=61&gotorishum=yes

