
  20207.28. מימון ב עד לבחינהודה ת עבתוכני

תאריך     ?עושיםמה   בועש
מפגש  /השיעור

  זום? 

עושים  מה 
  ? בשיעור

גלים מרתון  מתר  15-21.5.2020
  תעול השקש

יצה על  ר  21.5.2020
שאלות  חומר וה

  רתוןעל המ
מתרגלים מרתון    22-28.5.2020

  טיסטיקה ל סטש
ריצה על    28.5.2020

ומר ושאלות  הח
  רתוןעל המ

מתרגלים מרתון    29.5-4.6.2020
  טיסטיקה ל סטש

ריצה על    4.5.2020
ומר ושאלות  הח

  רתוןעל המ
מתרגלים מרתון    5-11.6.2020

  תזרים ל ש
ריצה על    11.6.2020

ומר ושאלות  הח
  רתוןעל המ

רתון  מתרגלים מ  12-22.6.2020
  של תזרים 

ריצה על    22.6.2020
ומר ושאלות  הח

  רתוןעל המ
  ולציה סימ  6.7.2020  מבחנים    23.6-6.7.2020

  ולציה סימ  13.7.2020  מבחנים   7-13.7.2020
  ולציה סימ  20.7.2020  מבחנים   14-20.7.2020
  מבחן  28.7.2020  מבחנים   21-27.7.2020

  

  ינה:כמה דגשים עד לבח 

קה לבחינה בוא בצורה הכי חז אני רוצה שנ זמן לבחינה ויש הרבה  . 1
 חורינו.שמימון יהיה מאומט יונעיף אותה קיבינ

 היא:  שלנוהדרך  . 2

אחר כך   תשקעוה: רחוקהכי טרי עד ל הנושא מ עושים חזרות  .א
 .תזריםואחר כך  הסטטיסטיק

 . ם מסויימיםפק לכם סיכומים קטנים בנושאילס  . ב

 . לעשות כמה שיותר שאלותוב והכי חש  .ג
ייצר  נסה ל במטרה לספק לכם כמה שיותר שאלות , אני פשוט י . 3

, אתם ופיותבות הסתשוה ואת השאלות ם לכם אתשאלות ואפרס
, נותלשלוח לי פיתרורת וצורה מסודאת השאלות ביכים לפתרון צר

גת  ככה שלא אבזבז זמן על הצ נותת אחד הפתרואפרסם אאני 



ן מצב שאתם לא יודעים אי כי  ר שאלותבולהשקיע בחיהדרך ואוכל 

" משאלות "תחנקו. אני רוצה שאת החומר���� 

לפתור  , נוצרה אצלי תקלה שלא הצלחתיבחניםגבי פתרונות המל . 4
יהיה בועות הקרובים ש 3- שב אני מקווה  מן,לא מעט זודורשת ממני  

 בחנים האחרונים. ספר מבחנים חדש כולל הפתרונות של המכם ל
א  ול קרובים עות השבו 3-ב  שיעשה גם מבחנים בכל מקרה מיו

'ה , אחד מהחברלעלות לקבוצההקיים בספר יש רון ם פתעמסתדר 
  . שעות 48אשתדל לפתור תוך  ים אני או לחלופ יפתור

 עשהאחר ול טוב א יושב לו חומר מסוים לגיש שוב ביותר מי שמרחש . 5
ולדבר איתי  לעצור! א ממש יושב,  ן לועדישאלות בנושא  5כבר  

 סתם שאלות.. אל תפתרו הקדםב

ם  נשיא 5ל עד גשים שע מפך נוכל לקבומידת הצור, בבכל מקרה . 6
 . להסביר על נושא מסוים זי פי/בזום

 הצלחה אהוביםב���� 


