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ט' שמתעניינים במתמטיקה. במסגרת התוכנית, התלמידים   –"המתמטיקאי הצעיר" הינה תוכנית לתלמידי כיתות א'  

חוץ מלימוד מתמטיקה נטו, פותרים שאלות מתמטיות לא שגרתיות ושומעים הרצאות על נושאים מתמטיים מגוונים. 
התוכנית נועדה לפתח אצל התלמידים את מיומנויות העבודה הבריאים הנדרשות לכך, ולהעניק להם את התרבות 

 ית. המתמטית הבסיס

. הלימודים לא יתקיימו 2022ויסתיימו בסוף מאי    2021יתחילו באמצע ספטמבר  שנה"ל תשפ"ב    תיוסמקצה    לימודי
 במועדי ישראל ובחלק מהחופשים הבית ספריים. 

השנה כל הלימודים במסגרת התוכנית יתקיימו בזום. כל פעם, מספר שעות לפני השיעור, התלמידים יקבלו מייל עם 
יכיל גם דף שאלות  לינק כניסה. בד המייל  השיעור יתחיל בשעה המדויקת, על התלמידים  חומר לשיעור.    \ רך כלל 

 דקות מראש(.  10-להתחבר לקישור עד אז )מומלץ להתחבר כ

 הדרישות הלימודיות והמשמעתיות בתוכנית: 

היעדרויות חד פעמיות או אף בכללי, על התלמיד להיות נוכח בשיעורים. במקרי הצורך, תינתן אפשרות של   •
 . המרצה עם  מלא תיאום, אבל זה יתבצע אך ורק בממושכת עצמאית-למידה חצי

לכל תלמידי    שבדרך כלל נשלחתעל התלמיד להשלים את החומר מההקלטה,  ,  מהשיעור  במקרה של היעדרות  •
 שיעור.ה הקבוצה אחרי 

ויש   • לתלמיד סיבות מוצדקות לא להיות עם בכללי, על התלמיד להיות בשיעור עם מצלמה פתוחה. במידה 
 מצלמה פתוחה, נוכל להרשות זאת, אך ורק בתיאום מראש עם הורי התלמיד.

הנדרש.  בשיעור,   • כל  עם  מצויד  להיות  התלמיד  המיועדת  בפרט,  על  משבצות  מחברת  תהיה  תלמיד  לכל 
ם יתבקשו להביא ציוד מיוחד  כמו כן, מידי פעם התלמידיללימודים בתוכנית בלבד, והוא יביא אותה לכל שיעור.  

 לשיעור זה או אחר, יש להקפיד לעקוב אחרי זה. 

ופעיל בשיעור • להיות קשוב  לכל ההסברים של המרצה, להשתתף בפתרון שאלות,  על התלמיד  : להקשיב 
 להגיב כאשר ההמרצה מבקש זאת, לשאול שאלות במקרים שיש אפילו משהו קטן שלא ברור. חלק לא זניח

תבשיעורמהעבודה   הים  דרך  זוםה תבצע  של  בצ'אט  של  תכתבות  הנדרשת  הרמה  את  לספק  מנת  על   ,
במקרים חריגים, כאשר    עבודה.על התלמיד להשתתף  גם בחלק הזה של ה   ;פרסונליזציה של מהלך הלימודים

בין זה  -התלמיד פחות מעוניין בתקשורת  לקבל את  נוכל  לימודית,  ומתקדם מבחינה  כן מצליח  אישית, אך 
ופחות לדרוש השתתפות פעילה בשיעורים במובן המסורתי, אך זה ידרוש תיאום וילווה במעקב מיוחד אחרי  

 ההתקדמות של התלמיד.

 על התלמידים להתנהג באופן ראוי בשיעורים. בפרט, חל איסור מוחלט לקטוע אנשים אחרים באמצע ההסבר. •

 שיינתנו כשיעורי בית יכולות לדרוש זמן חשיבה   בדרך כלל בקורסים ובתרגולים יינתנו שיעורי בית. השאלות •
ממושך. על התלמיד לדאוג להקדיש לפתרון שיעורי בית מספיק זמן, כך שהוא יספיק לפתור שת השאלות עד  

 השיעור הבא, ויהיה מוכן להציג אותן.

תלמידים מבחנים. המבחנים יינתנו ל  3-4בקורסי התוכנית יינתנו מבחנים. במהלך כל קורס צפויים להיות   •
הביתה, למספר ימים, עם מועד הגשה מוגדר מראש. המבחנים ישמשו להערכה של התקדמות התלמידים 

הגשת המבחנים הינה חלק בלתי נפרד מהלימודים בקורס ומהווה תנאי  וישפיעו על השיבוץ שלהם בהמשך.
 בקבוצות תרגול לא יתקיימו מבחנים. חובה להשתתפות בו.

איש שקשר של התלמיד להיות זמין במייל    \בצע בעיקר דרך מייל. על כל תלמיד  התקשורת עם התלמידים תת •
לקבלת הודעות וחומרים מהמרצה. במידה והמייל לא מנוהל על ידי התלמיד עצמו, איש הקשר של התלמיד  

 יהיה אחראי להעביר לו כל חומר, כל קישור אינטרנט וכל הערה מהמרצה, באופן שותף.  

 בלימודים באופן חריג, או שלא יעמדו בדרישות לעיל, יכולים להיות מורחקים מהתוכנית. תלמידים שלא יצליחו 
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 תקשורת עם הורי התלמידים:

הנהלת התוכנית רואה חשיבות רבה במעקב אחרי ההתקדמות של התלמידים ובשיתוף של הוריהם בתהליך.  •
במהלך שנת הלימודים נהיה בקשר שותף עם הורי התלמידים ונעדכן אותם לגבי מצבם של התלמידים. אנחנו  

 מבקשים מההורים להיות מוכנים לשתף פעולה בנושא. 

הורים של קורסי שנה א' )צופית, דרור, דוכיפת, נשר, יען(. הפגישה    נקיים פגישת  2021בתחילת ספטמבר   •
תתקיים בזום ותכיל הסבר מעמיק על מהות התוכנית ומטרותיה, הנחיות לקראת תחילת הלימודים, מענה  

 לשאלות וכו'. אנחנו מבקשים מכל הורי התלמידים שישובצו לקורסים אלה להיות נוכחים באספה.

 ייתכנו פגישות נוספות להורי התלמידים בתוכנית.  במהלך שנת הלימודים,  •

 :מדיניות התשלומים

חודשים בסך הכל, מאוקטובר  8. התשלום יהיה על 2021לא יגבה תשלום על הלימודים בתוכנית בספטמבר  •
 עד מאי, כולל. 

₪, עלות חודשית של קבוצת התחרות השבועית:   200תרגול במסגרת התוכנית:  \עלות חודשית של קורס •
300   ₪ 

תינתן   • השבועית(,  התחרות  תרגולים,  )קורסים,  התוכנית  במסגרת  קבוצות  במספר  לומד  והתלמיד  במידה 
 על כל קבוצה חוץ מהקבוצה הראשונה )היקרה ביותר(. 50%הנחה של 

במידה והתשלום מתבצע בתשלומים חודשיים, ההורים מתבקשים לציין את השם המלא של התלמיד ואת  •
 תשלום.החודש עבורו מתבצע ה 

"מתמטיקאי הצעיר" פרטי המשלם ואת מספר  -במידה והתשלום מתבצע בהוראת קבע, ההורים מתבקשים ל •
 האסמכתא ביחד עם השם המלא של התלמיד בתם ביצוע הוראת הקבע.

 


