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בס"ד

מהלי בתי-הספר היקרים,
הדון :מבחי מיון לתוכיות לוער מוכשר במתמטיקה
בשיתוף המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה
גם השה ,כבכל שה ,ייערכו מבחי מיון לקראת שה"ל תשע"ו ,לקבלה לתוכיות לוער מוכשר
במתמטיקה בשיתוף המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה.
תלמידי כיתות ה' :בחים לקראת התוכית להעשרה מתמטית – שה א'.
תלמידי כיתות ו' :בחים לקראת התוכית להעשרה מתמטית – שה ב'.
תלמידי כיתות ז' :בחים לקראת התוכית התלת שתית  -לוער מוכשר במתמטיקה.
מיסיוו רב השים ,או יודעים כי לבית הספר תפקיד חשוב ומשמעותי בהצלחתם של
תלמידיו .כמסגרת מחכת ותומכת ,בכוחו של בית הספר לחזק את ידיהם של התלמידים
המוכשרים וביחד וכל להביאם לפסגות.
לתשומת ליבכם  -תלמידים אשר לומדים בשת תשע"ה בתכיתו ,בשכבה ו' או בשכבה ז',
מקבלים מידע ישירות מאתו על אופן הרישום לשה הבאה ואין צורך לפות אליהם.
תהליך ההרשמה לבחיות:
 .1מצורפים בזאת העתקים לחלוקה של מכתב להורי התלמידים ופרוספקט המסביר
אודות התכית .ודה מראש על חלוקת דפים אלו לתלמידים המוכשרים במתמטיקה
ו/או המעוייים לסות כוחם מבית ספרכם ולבקשם להירשם.
ההרשמה לבחיה תיערך דרך אתר התוכית . www.yuni.co.il
)במידה ומספר ההעתקים ששלחו איו מספיק ,יתן לצלם ולחלק לשאר התלמידים
המתאימים ,בתודה מראש(.
 .2כמו כן ודה לכם באם תקראו את המידע בחוזר להורים ותהיו מעורים בפרטיו.
הצלחת תלמידים אלו בתוכית תחזק את הצלחתו וכוחו של בית ספרכם.
 .3לתשומת לבכם :בחיות המיון יתקיימו במוקדי הלימוד השוים בארץ בין החודשים
מרץ-מאי .בכל אזור יתקיימו עד שי מועדים .במידה ותלמיד ירשם לבחיה לאחר
סיום המיוים באותו אזור ,הוא יופה להיבחן באויברסיטת בר אילן .באם יתקבל
יוכל להירשם לתכית לאזור המועדף עליו על בסיס מקום פוי בלבד .בכל מקרה,
ישמר לו מקום לימוד באזור בר אילן .על כן ,בקשכם להקדים חלוקת החוזרים
לתלמידים ולמוע מהם עוגמת פש מיותרת.
 .4במידה ובי"ס מעויין לקבל את רשימת התלמידים מבית ספרו אשר יגשו לבחיה
ואת ההחלטות בוגע לקבלתם ,שמח לספק לכם מידע זה .אא הודיעו לו באמצעות
המייל הרשום מטה כי הכם מעוייים ואו שלח לכם מידע זה לקראת חודש יוי.
 .5שמח לקבל רשימת שמות של תלמידים מומלצים מבית ספרכם עם כתובות,
טלפוים ודוא"ל ,ע"מ שוכל לוודא כי רשמו לבחיה ,ולזמם בהתאם.
בידכם הכוח לעודד למצוינות!
יש לכם תלמידים מצטיינים במיוחד שצריכים "דחיפה" קלה בדרך לפסגת
המצוינות?
תוכלו לקבל מאתנו  2שוברי מתנה בשווי  ₪ 25כל אחד לחלוקה ל 2
תלמידים כהנחה בתשלום בחינת המיון.
על מנת לקבל את השוברים אנא היכנסו לקישור הבא:

http://goo.gl/BHfnBM
בכבוד רב,
אלישבע פרידמן
מהלת התוכית
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לכבוד
הורי התלמיד*
המוכשר במתמטיקה
הדון :מבחן מיון לתכית במרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה
תלמידי כתות ה'-ו' :מבחים לתכית להעשרה מתמטית – שים א'-ב'.
תלמידי כתה ז':מבחים לתכית התלת שתית לוער מוכשר במתמטיקה.
או שמחים לבשר לכם כי ביה"ס המליץ על ילדכם* כתלמיד מוכשר במתמטיקה בכיתתו וברצוו לזמו
לבחית מיון לתכית לוער מוכשר במתמטיקה .מידע רחב על התוכיות מופיע בפרוספקט המצורף ובאתר
האיטרט של התכית .www.yuni.co.il
במידה וילדכם יעבור את הבחיה ,הוא יתקבל לתכיתו לשה"ל תשע"ו.
להלן פרטים על הבחיה:
 .1לתשומת לבכם  -בחיות המיון יתקיימו במוקדי הלימוד השוים בארץ בין החודשים מרץ-
מאי .בכל אזור יתקיימו עד שי מועדים .במידה ותלמיד ירשם לבחיה לאחר סיום המיוים
באותו אזור ,הוא יופה להיבחן באויברסיטת בר אילן .באם יתקבל יוכל להירשם לתכית
לאזור המועדף עליו על בסיס מקום פוי בלבד .בכל מקרה ,ישמר לו מקום לימוד באזור בר
אילן .על כן ,בקשכם להקדים ולהירשם.
 .2משך הבחיה :לתכית העשרה-שעה ורבע ,לתכית התלת שתית –שעה וחצי .פרק זמן וסף
יוקדש להסברים.
 .3יש להביא כלי כתיבה ,וכן השימוש במחשבון אסור במהלך הבחיה.
 .4עלות הבחיה  - ₪ 100הוראות התשלום תופעה בעת הרשום לבחיה באתר/בזימון לבחית
המיון.
 .5בבחיה תופעה שאלות המתבססות על ידע מתמטי הרכש עד אמצע שת הלימודים הוכחית
בביה"ס וכן על דרכי חשיבה מתמטיות .אין צורך להתכון לבחיה!
 .6מטרת הבחיה לאתר את התלמידים המוכשרים ביותר במתמטיקה מתוך מאגר התלמידים
המומלצים ע"י בתי הספר.
 .7בתום תהליך הבדיקה )תחילת חודש יוי( תישלחה תשובות קבלה/אי קבלה באמצעות דוא"ל
לכתובת שתיתן בעת הרישום לבחית המיון באתר התכית .בכל מקרה לא ייתן ציון מספרי!
 .8לידיעתכם או עובדים בשיתוף פעולה עם ביה"ס .רשימות הבחים והמתקבלים לתכית,
יועברו לביה"ס בהתאם לדרישתו.
במידה ובכם מעויין להבחן אא עקבו אחר השלבים הבאים:
א .מלאו את טופס הרישום המקוון לבחית המיון באתר התוכיתwww.yuni.co.il :
תחת "קבלה והרשמה".
ב .אא הקפידו לקרוא את ההוראות למילוי טופס הרישום לבחיה כפי שרשום באתר.
תוך מספר דקות תקבלו אישור על קליטת רישומכם בדוא"ל שתרשמו בטופס .במידה
ולא קיבלתם אישור  -אין צורך להירשם שית אלא לשלוח מייל על כך ל :
 yuni@yuni.co.ilעם שם התלמיד ,מ"ז והשכבה בה הוא לומד כעת.
ג .הודעה על תאריך הבחיה ומיקומה תשלח אליכם בדוא"ל כשבוע לפי הבחיה.
ד .לרשמים בזמן תחכה מדבקת בחן במקום הבחיה .תלמיד אשר יגיע לבחיה ללא
רישום מוקדם ,יוכס על בסיס מקום פוי לכיתות הבחיה.
ה .במקרה של תקלה ברישום דרך אתר התוכית ,יתן לפות טלפוית .1700-72-72-73
בהצלחה!
בכבוד רב,
אלישבע פרידמן
מהלת התכית
*המכתב רשום בלשון זכר מטעמי וחות ,ומיועד לבים ולבות.

ת.ד  1570רמת גן5211501 ,

טל1700-72-72-73 .
yuni@yuni.co.il
www.yuni.co.il

פקס03-5351571 :

דוא"ל:

