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 אלי במאקרו כלכלה והמשק הישרברוכים הבאים לקורס תגבור 

 מטרת הקורס היא להכין אתכם למבחן בצורה הטובה ביותר. הסילבוס של הקורס תואם לחלוטין את 

 האוניברסיטאי ומתעדכן במידת הצורך.הסילבוס של הקורס  

 

 

 אופן הלימוד בקורס

 24/7. כל השיעורים בקורס מוקלטים מראש וזמינים לצפייה VODהקורס נלמד בפורמט של קורס 

 מכל מחשב. היקף החומר בקורס כלכלת עסקים גדול במיוחד. למרות שמבחינה טכנית ניתן ללמוד 

 להתחיל ללמוד כמה שיותר מוקדם. את הקורס בקצב שלכם, מומלץ 

 

 הקורס מחולק למספר נושאים, כל אחד מהם כולל: 

 

 . הקלטות של שיעורים שמלמדות את כל החומר מאפס / . הרצאות 1

 עולה, עם פתרונות מפורטים.. שאלות תרגול בסדר קושי 2

 

 לשאלות בנוסף להרצאות ולשאלות תרגול שמחולקות לפי נושאים, הקורס כולל פתרונות מפורטים 

 נבחרות מנושאים קודמים. 

 

 כדי להצליח בקורס, עליכם להשקיע זמן רב בתרגול עצמי. המשפט "מי שמתרגל יותר מצליח יותר"  

 צפייה בהרצאות של   .הקורס את כל שאלות שיש באתרנכון במיוחד בקורס הזה. הקפידו לפתור 

 לעבור את המבחן.  , לא מספיקה כדיהקורס, ללא פתרון שאלות תרגול

 

 שעות לימוד  30  - 25(, עליכם להשקיע בקורס כ  80להערכת מרצה הקורס, כדי לקבל ציון טוב )מעל  

 שעות תרגול עצמי(. 20  - 15שעות של צפייה בהרצאות +  12 –נטו במהלך הסמסטר )כ 

 

 

 סיכומים של החומר 

 קטעי הוידאו, לכל נושא יש חוברת שניתנת להורדה ולהדפסה. החוברות כוללות סיכומים של כל 

 במטרה לאפשר לכם להתמקד בלהבין ולהפנים את החומר תוך כדי הצפייה בהרצאות ולא להתעסק 

 עם לסכם את החומר בעצמכם.
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 מה עושים אם לא מבינים משהו?

 גבוהה )בדומה לרמת   –, רובן ברמת קושי בינונית שאלות תרגול 200מכיוון שהקורס כולל כמעט  

 ם תיתקלו בשלב זה או אחר בשאלות אותן לא תצליחו לפתור סביר להניח שכולכ, השאלות במבחן(

 לבד. סביר להניח שגם יהיו מקרים בהם הפתרונות שיש באתר הקורס לא יהיו מובנים לחלוטין. 

 כדי לתת מענה לעניין זה, מיד עם ההרשמה לקורס תצורפו לקבוצת וואטסאפ ייעודית, בה תוכלו 

 לשאול את מרצה הקורס שאלות ולקבל עליהם תשובות.

 

 

 תגבור שיעור

 מרתון פתרון יתקיים לקראת המבחן תגבור במתכונת של בנוסף להרצאות ולתרגול שבאתר הקורס,  

 . 21:30 – 18:30, שעות 04.07.2022קיים ביום שני, שנים קודמות. התגבור יתמבחן מ

 

 

 ונענה בהקדם. לחצו כאןשכחנו לכתוב כאן משהו שברצונכם לשאול עליו?  

 

 

 ��בהצלחה 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972545288509&text=%D7%94%D7%99%D7%99+,+%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0/%D7%AA+%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%A8+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2+%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1+%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95+%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94+%D7%90+%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91

