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פיתחנו את הקורס הנוכחי בשביל והתלמידים לאורך השנים האחרונות,  מבחן הידעמתוך הבנה והכרה של 

נוסף וליווי תגבור להטמיע את החומר למבחן הממיין בצורה המיטבית ביותר. לאורך כל הקורס, תקבלו 

צמוד של מיטב המדריכים אשר מכירים את המבחן על כל פרטיו. הכנה עמוקה ומקיפה כזו תאפשר את 

 ההגעה לציונים הגבוהים במבחן הידע.

מוקדם , יש צורך בקורס שיתחיל בשלב הבנו שבשביל להגיע בנקודת פתיחה טובה לקורסי ההכנה למבחן

שור קו מעמיק בכל נושאי הבחינה. הזמן הוא קריטי בהתכוננות אותם מועמדים שרוצים ייוימקד את יותר 

למבחן הידע, וככל שתתחילו ללמוד בשלבים מוקדמים יותר, תשלטו בחומר בצורה מיטבית ותגיעו מוכנים 

  !ונעמוד לצידכם לבחינה! לאורך כל התקופה, נלווה אותכם

 לו"ז הקורס:

ליהם נבחנים. המטרה המרכזית בלימוד משלב את הלמידה נחלק באופן אורכי למקצועות השונים ע

מוקדם זה היא בהצליח להטמיע את החומר. מתוך ניסיון, הדרך הכי טובה לעשות את זה היא ע"י למידה 

 סלטטורית וחוזרנית של הנושאים השונים. 

 דרך מקווןבאופן שיעור בשבוע  במתכונת של ,עד למבחן הידעויימשך ( 2.5הקורס יתחיל בתחילת מאי )

 לו"ז מפורט ישלח בהמשך לנרשמים. . ZOOM-תוכנת ה

את הנושאים המרכזיים בבחינה למבחן הידע, נלמד כלים יעלים לאיך ללמוד  פעם בשבוע, ניפגש ונלמד

הנושאים שילמדו במהלך הקורס הם למבחן, נפתור שאלות בנושאים השונים ונתרגל למידה יעילה. 

 מיה, ביולוגיה של התא, ביולוגיה מולקולרית ופיזיולוגיה. ביוכי –הנושאים המרכזים של מבחן הידע 

 התכנים וחומרי הלימוד שאיתם נעבוד:

: המצגות הן חומר הלימוד המרכזי שלנו. כולן, בנויות בצורה כזו שהן מכילות את מצגות לימוד .1

כל החומר המרכזי והעיקרי לבחינה. שימו לב, שברוב המצגות בקורס, החלק של "הערות" 

 בתבנית התחתונה במצגת הוא חשוב מאד ומכיל הסברים מפורטים נוספים. 

אתר הקורס שלנו )שעוד נכיר בשיחת הפתיחה(. : השיעורים נמצאים בשיעורי אונליין מוקלטים .2

מהלך השיעור בנוי כמובן בהתאם למצגת הלימוד כך שניתן ורצוי לצפות בשיעור המוקלט יחד עם 

 מצגת הלימוד הרלוונטית. 

המוערבים ע"י  )ללא תלמידים( וידאו מוקלטים סרטוני: במרבית הנושאים, ישנם וידאו סרטוני .3

יבים על נושאים שנלמדו ( המרחתחת ערכי ידעים באתר הלימוד )שנמצאמיטב המדריכים שלנו 

בשיעור ולרוב נתפסים כ"קשים" יותר להבנה בעיני התלמידים שלנו. בנוסף, אותם שיעורי וידאו 

 לעיתים יכללו נושאים שלא יורחבו בשיעורי האונליין.  

קריאה. לרוב, מדובר באתר הלימוד נמצאים בערכי הידע חומרי : אונליין בעבריתחומרי קריאה  .4

על אותם הנושאים הנלמדים בכיתה. מעבר לאותם חומרי קריאה, בערכי הידע תמצאו טבלאות 

 שינון, תמונות ותרשימים וסרטוני וידאו קצרים שיעזרו לכם לזכור את החומר. 

פעם בשבוע, בתאריך מוגדר מראש )בהתאם ללו"ז  :ZOOM-שיעור שבועי דרך תכנת ה .5

בשיעור, נלמד את הנושאים המרכזים הלמידה( יתרחש שיעור תרגול אונליין עם מדריך. במהלך 



 
המדריכים יהיו זמינים  כדי לוודא הבנה מלאה של חומר הלימוד. לבחינה ונתרגל שאלות לימוד

התחלה מוקדמת של הקורס ב למעשה, מדובר לכל השאלות!( ��במהלך השיעור )ואחריו

על מנת לאפשר שילוב של הלמידה עם קורסי הליבה והטמעת החומר עד  הפרונטלי )חודש מאי(

 הבחינה.

 3,000)מעל  : במהלך הלמידה כמובן שתחפשו למאגר שאלות גדול בכל נושאמאגר שאלות .6

ווין אותכם בכל . כל מדריך, בהתאם ללו"ז הלימודי, יכומלאים פתרונות מפורטים שלהם שאלות(

 שבוע למאגר השאלות הרלוונטי לנושא הנלמד. 

. אנחנו מאמינים אונליין להכוונה אישית ככל שתצטרכובמתכונת /פגישות אישיות :ליווי אישי .7

 שחונכות עם יחס אישי מביאה לתוצאות הטובות ביותר! 

צוות ערוצי התקשורת לכל שאלה והתייעצות עם בזמינות  :מענה וזמינות גבוהה לשאלות .8

לשם תעלו את כל השאלות  קבוצת פייסבוקפתחנו במיוחד בשביל הקבוצה שלנו, המדריכים. 

ויענו לכם על השאלות בפלטפורמה שיש להם בנושאים הנלמדים בקורס. המדריכים יהיו זמינים 

 הזו. 

 13 לפחות םכלמבחן, יהיו לרשות: כשנגיע לרגע שבו נתחיל לפתור סימולציות סימולציות .9

של מבחני הידע  שחזוריםכל הבאתר קיימים בנוסף, עם פתרונות מפורטים ומלאים.  סימולציות

 עם פתרונות מלאים.  קודמותהשנים המ

 איך ניתן למצוא אותנו?

 : דף הפייסבוק

https://www.facebook.com/groups/522566851748952 

 : ובטלפון במייל

 amirkhadmy@gmail.com, 9409963-540)ביוכימיה(: חדמי אמיר 

 morlazanes@gamil.com ,6600513-054 )ביולוגיה של התא, ביולוגיה מולקולרית(:לזנס מור 

  noeenaim@gmail.com ,9818655-005נואי נעים )פיזיולוגיה, שיטות(: 

 

 

 055-961-2333, מספר טלפון של אקסטרא:  xtra12@student.co.ilה': -מענה לבעיות טכניות בימים א'

  Grebio.plus@gmail.com :בסופ"שלבעיות טכניות מייל למענה 

 

  ��בהצלחה 

 צוות ביוכימיה פלוס
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