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ת הצלחה 93* ת! בבחינו רו הבג
הבעיה
במת הבחינות מוכרת. הבעיה

 שנים נחשבות ובאנגלית מטיקה
 הבגרות. שבבחינות לקשות רבות
 אלה במקצועות הנכשלים אחוז
 בכל הנכשלים אחוז על עולה
הבגרות. מקצועות יתר

לבגרות) ערב (בי״ס לבגרות באולפן תקדים ללא הצלחה ★

 תיכון ותלמידי אקסטרניים לתלמידים חדשות אפשרויות ★
במקצועות: 1984 ינואר למועד ההרשמה ★נמשכת

 עברי דקדוק * אנגלית * פיזיקה ★ מתמטיקה
וחבור עברית ספרות

לחמן א. אינג׳ בגרות האולפן מנהל עם בלעדי ראיון ★

 גב׳ שמינית, תלמיד של אם
 באולפן למד בנה אשר אבידר,
 לימודיו כדי תוך הערב בשעות
ה ״לאחר לנו: מסרה בתיכון,

 לא אחר. לאדם בני הפך קורס
 מצויין שולט שהוא בלבד זו

 בטחון קיבל אף אלא בחומר,
להכירו״. קשה שממש עצמי

שדם דוד
לממוצע. מתחת ידע עם ״הגעת•
בהצלחה" וענות• בטחון... קיבלת•

 שנים, ארבע לפני עד היה כך
 לבגרות״ ״האולפן נפתח כאשר

 מחבר לחמן, א. אינג׳ בהנהלת
 הבגרות לבחינות העזר ספרי

במתמטיקה.

ש רון! י ת פ
 בעקבות הגענו לבגרות לאולפן
ותל הורים של חמות המלצות

 האולפן, מנהל כאחד. מידים
 בטחון בעל אך ושליו, רגוע איש
פנינו. את קיבל רב,

 הפתרון נמצא האמנם :שאלנו
והמתמ האנגלית לבעית הגואל
ז טיקה

לבגרות האולפן :תשובה
 ללמד רק לא מטרה לעצמו הציג

לה גם אלא ומתמטיקה אנגלית
מק לאהוב התלמידים את ביא

הלימוד. מן ולהנות אלה צועות
 ב־ הצלחתם האם שאלה:
ז משימתכם
העובדות תדברנה :תשובה

 מר מוציא זו בנקודה עצמן. בעד
 רואה ע״י חתום מכתב לחמן

במערכת) שמור (השם חשבון

ש ״בבדיקה :כדלקמן כתוב ובו
לבג האולפן בוגרי בקרב ערכתי

 התקבלו 1981 יוני במועד רות
:הבאות התוצאות

ל שניגשו מהתלמידים 9370 •1
בהצלחה. אותה עברו בחינה

 ציון קיבלו מהתלמידים 3070 .2
יותר. או 8

התלמי של הממוצע הציון .3
.7.0 (כולל.נכשלים) דים

יעקב מירה
 עצמי. בטחון המון ״קיבלת•

מדהימות..." היו התוצאות

 המטרה בדבר ומה :שאלה
ז המקצוע אהבת השניה,

ה־ תגובות את ראה תשובה:
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 מר לפנינו הוציא כאן בוגרים.
 ובו ״האולפן״ ספר את לחמן

 בוגרים של דעת חוות עשרות
זהן. בעמוד ניתן (חלקם
הו ד מ ה! סו ח הצל ה

 סוד מהו לחמן, מר שאלה:
 ז לבגרות האולפן של הצלחתו

 שם לבגרות האולפן :תשובה
נושאים: שלושה על דגש

ת ז. ם תכני די מו לי
וגוב נערכה הלימודים תכנית

 התיעצות תוך לחמן, מר י ע״ שה
מבו התכנית המורים. צוות עם

 שנים של הוראה נסיון על ססת
רבות.

ה שלימוד כך בנויה התכנית
ה לפני כחודש מסתיים חומר

ה השבועות בשלושת בחינה.
 בחזרה ורק אך עוסקים אחרונים

 פתרון ע״י הנלמד החומר על
קודמות. משנים בגרות בחינות

חלפון דליה
קלות"... בקל• 8 הוצאת• ״הפעם

ת .2 ם צוו רי ה מו  מעול
ת תו כי ת ו טנו ק

 ע״י אישית נבחרים המורים
 קפדני מיון לאחר לחמן. מר

 10 מתוך אחד בממוצע נבחר
מועמדותם. את המגישים מורים
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 האולפן קטנות. הלימוד כיתות

ב התלמידים שמספר מבטיח
ל אך 30 על יעלה לא כיתה

ברנט מיכל
 למתמטיקה של• ביותו המוצלח ״הקורס

 קצו כה בזמן ללמוו שניתן האמנת• לא
שנים־ שלוש של חומו

פן ל או ת ה רו לבג
 בי״ס הוא לבגרות האולפן

 א. אינג׳ בהנהלת לבגרות ערב
 קורסים מקיים האולפן לחמן.

 מתמטיקה, :הבאים במקצועות
 עברי, דקדוק אנגלית, פיזיקה,
וחיבור. עברית ספרות

ירו בת״א, שלוחות לאולפן
וחיפה. שלים

בתנ קורסים מקיים האולפן
:תקדים ללא אים

במק הלימוד שכר החזרת .1
ה בבחינת כשלון של רה

בגרות.
מעולים. מורים .2
קטנות. כיתות .3
 מוקדם, ידע כל נדרש לא .4

ב נלמד במלואו החומר
קורס.

 למתקשים מיוחדת כיתה .5
בש פעמים שלוש שתלמד

נוסף. תשלום ללא בוע
ה ההרשמ
 ז׳בוטינסקי דת׳ — בחל־אביב

 ״הרצליה״ נמנסיה (בנין 106
,358 חדר  .03־257585 טל׳ )

 (בית 10 מסריק רח׳ בירושלים:
 .02־668383 טלפון: הפקיד),
 ליגת (בית 3 יל״ג רח׳ בחיפה:

 ״רון״), קולנוע ע״י — נשים
.04־667411 טל׳
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 הוא, התלמידים מספר מעשה
.20 בממוצע,

רי הכנת .3 עו ת שי  בי
ם ע״י די מי תל ה
 את להחזיר מתחייב האולפן

 שייכשל לתלמיד הלימוד שכר
מ 80ס/ס שהכין בתנאי בבחינה
המו ע״י שהוטלו הבית שיעורי

רה.
שהתלמי לכך גורם זה תנאי

 הבית שעורי את מכינים דים
העי הגורם כמובן וזה במלואם,

בבחינה. להצלחתם קרי

חוותי רעיה
 בנרות לעבור היתוז ח״ ״שאיפת

 .2 ציון קיבלת• בעבר במתמטיקה.
".8 קיבלתי הפעם

ד גם מי תל כון ל תי
 המשתתפים התיכון תלמידי

ידי רמת את משפרים בקורסים
בהיש המתבטא דבר עותיהם,

הבגרות. ובבחינות בכיתה גיהם


