מתלבטים איזו לומדת הכנה למבחני מחוננים לקנות?
לעיונכם ,טבלת השוואה מסודרת וברורה שמרכזת את הדברים החשובים באמת שעליכם לחפש
בלומדת הכנה כזאת .עזרנו לכם קצת במילוי הטבלה בחלק של "הפרופסור הלא מפוזר" 
את העמודה הפנויה בטבלה אנחנו מזמינים אתכם למלא בעצמכם ,ולאחר מכן לבחון את
ההבדלים העצומים בין הלומדות הקיימות בשוק – הן מבחינת האיכות ,הן מבחינת כמות
התרגול.
אם לאחר התבוננות בטבלה תחליטו לא לבחור בנו ,לא נכעס! בכל זאת ...מספר המקומות
בתוכנית המחוננים מוגבל! 

לומדה למבחן שלב א' (מורחבת)
עלות
זמן המינוי
ותק וניסיון
בתחום
המחוננים

הפרופסור הלא מפוזר
₪ 365
עד למועד המבחן שייערך ב03/11/2016-
 13שנים .שימו לב! בדקו את הוותק בתחום
ילדים מחוננים ,ולא בעולם המבוגרים או
בכל תחום אחר שלא קשור לחינוך.
רמז :עד שנת  2012היינו הגוף היחיד בארץ
שהכין לקראת מבחן זה ,ושאף אחד לא יספר
לכם אחרת 

כמות
מדרגים
בפייסבוק,
וציון
כמות
מדרגים
בגוגל ,וציון
האם
מתקיימים
חוגי הכנה?
האם יש
מבחני
הדמיה
מלאים
להדפסה?
כמות מבחני
הבנת הנקרא

 110מדרגים מאומתים ואמתיים לחלוטין.
ציון  5מתוך  .5הציון הגבוה ביותר!
 100%שביעות רצון!
 49מדרגים מאומתים ואמתיים לחלוטין.
ציון  4.7מתוך  94% .5שביעות רצון!
כן .בפריסה ארצית רחבה ,מאשדוד בדרום
ועד הקריות בצפון .חשיבות חוגי ההכנה
היא עצומה לטובת רמת ההלימה של תכני
הלומדה עם המבחן .היכולת שלנו לנבא את
השאלות ולאמת אותן היא הכי גבוהה שיש!
כן 3 ,מבחני הדמיה מלאים להדפסה ישירה
מתוך הלומדה .כל מבחן הדמיה כולל 3
סיפורים ומבחן מלא בחשבון .שימו לב! אנו
היחידים שמציעים  3מבחנים מלאים!
 43סיפורים.
שימו לב! כמות הסיפורים שלנו גבוהה פי
שניים מזו של כל המתחרים.

פלוני אלמוני

האם ניתן
להדפיס את
סיפורי הבנת
הנקרא

כמות
המבחנים
בחשבון
האם
הלומדה
שומרת את
הטעויות של
הילדים
למעקב
הורים
ובקרה?
האם אפשר
לשנות
תשובה
לאחר מענה,
ובכך
להשפיע
ולשנות את
הציון הסופי?

מי הם אנשי
הצוות,
והכותבים
של
הלומדה?

האם יש דפי
עבודה
להדפסה
מהלומדה?

כן .אפשרות זו חשובה מאד! מכיוון
שהמבחן בסופו של דבר יתבצע על דף,
ומכיוון שתרגול קטע קריאה חדש unseen
על דף ,שונה לחלוטין מתרגול מול מחשב,
אנו רואים בכך חשיבות עצומה .אנו שוב
מדגישים! את כל סיפורי הבנת הנקרא
שלנו ניתן להדפיס ,ולא רק מתוך מבחני
ההדמיה או דפי העבודה .ושוב נודה
לתשומת לבכם ,אפשרות זו ייחודית אך ורק
לנו והיא קריטית ליעילות התרגול המקדים.
 110מבחנים.
שימו לב! כמות המבחנים שלנו בחשבון
גבוהה פי שלושה מזו של כל המתחרים.
כן .אין צורך לצייד את הילד במחברת
ולבקש ממנו לרשום כל טעות או דברים
שלא ידע .הלומדה שלנו מתעדת ושומרת
עבורכם את כל הטעויות ,ובדרך זו נותנת
לכם כלים מיטביים לבצע תיווך לתהליך
הלמידה העצמאי של הילד מול הלומדה.
אל תוותרו על אפשרות זו .אנו מבטיחים
לכם זמן איכות עם הילדים.
וכמובן ...אתם כבר יודעים .ייחודי לנו!
לא! הלומדה שלנו משקפת לכם נאמנה
(ללא יכולת מניפולציה של הילד המתרגל)
את איכות וכמות (ציון) העבודה העצמאית
של הילד .אין אפשרות לאחר חשיפת
התשובה ושקופית ההסבר לשנות את הציון
הסופי .שימו לב לכך והיזהרו! יתרה מכך,
אנו רואים חיסרון באפשרות לחזור לאותו
מבחן ולשנותו ,ובכך להשפיע על הציונים
והסטטיסטיקות הסופיות .מהלך זה פוגע
ביכולת שלכם להסיק מסקנות ולעקוב
בצורה גרפית ברורה אחר ההתקדמות של
הילד ולאתר את נקודות החולשה ,ובכך
בעצם לבצע תהליך של למידה נכונה.
שימו לב! אנו מציגים בצורה ברורה מאד
את אנשי הצוות שלנו על ניסיונם,
נחמדותם ,השכלתם ותמונתם .אנו לא
מסתפקים בתיאור כללי ,כגון" :אנשים
מתחום החינוך" (כאילו דה) אנחנו גאים
בכותבים ובאנשי הצוות שלנו .אתם
מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולפגוש אותם
מסך מול פנים בכפתור "אודותינו".
אנחנו היחידים שמפרסמים את שמות
הכותבים שלנו!
כן .אלה מוגשים לילדים בצורה של
תשבצים ומשחקי חשיבה ,ובדרך זו הופכים
את חווית "שינון" אוצר המילים החדש או
הידע הכללי למהנה וחווייתית.

האם יש
הסברים
בלומדה?
האם
הלומדה
מנוקדת?
רישום
אוטומטי
מיידי
חווית
משתמש

תמיכה
טכנית
שרות
לקוחות

כן ,בפרק הבנת הנקרא קיימים הסברים
לאסטרטגיות למידה לתחום זה .לחלק
הכמותי קיימים הסברים לאחר השאלות
הרלוונטיות ,כמו גם לאסטרטיות חשיבה
ולמידה.
כן
כן .שניות בודדות לאחר הרישום תנחת
יונת הדואר החביבה במחשבכם עם פרטי
הרישום המלאים .אין צורך להתקין/להוריד
תוכנה .פשוט להזין שם משתמש וסיסמה,
ולתרגל.
תפעול ידידותי מותאם לילדים .הלומדה
מוגשת כמשחק מחשב עם שלבים .היא
צבעונית ,נעימה למראה ועם המון חיזוקים
חיוביים .הלומדה שלנו איננה "לומדת
מדף" מוכנה או לומדה שעברה שנמוך
מעולם המבוגרים ,היא נבנתה למן היסודות
למטרת הכנה לקראת מבחני האיתור
לתלמידים מחוננים.
זמינה בטלפון וב24/7 chat online-

החברה עצמה ומוקד מקצועי של חברת call
יכול .אם אתם לא מכירים אותם ...זה זמן
מצוין לפרגן להם .הם באמת כל יכולים
ואנחנו גאים בהם כשותפים לדרך.
 1או  ,2לבחירתכם .ניתן לשינוי מתוך
מספר
הלומדה .אפשרות זו חשובה מאד להעלאת
אפשרויות
המוטיבציה של הילדים לתרגל .בתחילה
מענה לאחר
נמליץ לכם לאפשר למתרגלים הנחמדים
כל שאלה
שלכם  2ניסיונות מענה בטרם יקבלו חיווי
והסבר ,ולאחר מספר תרגולים לשנות
לאפשרות אחת ,בהתאמה למבחן עצמו.
יחד עם זאת ,במידה ותבחינו שניסיון מענה
אחד גורר תסכול אצל הילד ,נמליץ להיות
קשובים לו ,ולהשאיר  2ניסיונות .הרצון של
הילד להיות חלק מהחוויה ,הוא קריטי
להצלחה במבחנים.
ושוב נודה לתשומת לבכם ,אפשרות זו
ייחודית אך ורק לנו והיא מעניקה לילדים
חווית לימוד מהנה ביותר!
האם הממשק בהחלט! הלומדה שלנו הותאמה לכל אחד
מהממשקים הללו .ניתן לתרגל בארץ,
מתאים
בחו"ל ,על הספה בסלון ואפילו במיטה לפני
לתרגול
השינה .למעשה ,בכל מקום שיש בו חיבור
מטאבלט,
אינטרנטי ,וגם יותר ממחשב אחד ...אצל
טלפון
סבתא ,בצהרון ואפילו בבית של הדודה
ומחשב.
הנחמדה שתמיד מביאה שוקולדים.

