סיכום מועד דצמבר 2021
אז מה היה לנו?
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הציונים הגבוהים ביותר בבחינה הם של תלמידי המתמחה
)מעל  100תלמידים קיבלו ציון גבוה מ(80-

כלי מיקוד ושאלות ”מתנה“
(!)29

(!)31

 5שאלות

על עדכוני חקיקה
ופסיקה נשלחו סמוך
לפני מועד הבחינה
ונכללו במקבץ תרגול
מיוחד

מתוך 40
שאלות בדין
הדיוני הופיעו
במיקודית

(!)26

14

מתוך  40שאלות
בדין המהותי –
תורגלו במסגרת
קפסולות החקיקה

מתוך  40שאלות
על סוגיות בדין
הדיוני – תורגלו
במסגרת שאלות
החשיפה

שאלות בחומר
בחומר החובה
בקורס הדלתא

לדף אסמכתאות לחצו כאן

שימוש בפיתוחים טכנולוגיים של המתמחה
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נתוני פותרים

נתוני תרגולים
תרגולים
תלמידינתוני
המתמחה פתרו

סימולציות

סימולטור הניסוח

מעל  90%מתלמידי
המתמחה פתרו את
הבחינות שבספר
בחינות הסימולציה
וסה"כ הוזנו למערכת
מעל  17,000בחינות
סימולציה

מעל  20,000מטלות ניסוח
הוזנו בסימולטור הניסוח.
השימוש בסימולטור הניסוח
הוביל לשיפור ממוצע של
 3.8נקודות בחלק הניסוח
המשפטי

 87.8%מתלמידי המתמחה
השתמשו בסימולטור באופן
שוטף במהלך הלימוד לבחינה.
השימוש בסימולטור הוביל
לשיפור ממוצע של  16.4נק'
בחלקי הרב-ברירה

במהלך המועד 98,121
מקבצי תרגול שהם
סה"כ 2,391,765
שאלות אמריקאיות
ובנוסף ,עוד 5,353,686
שאלות חשיפה

הרצאות וקורסים
 .1קורס הדלתא

 (!)99%מתלמידי קורס הדלתא ימליצו לחבריהם על קורס הדלתא

 .2הרצאות

•  322הרצאות מיקוד ,העשרה ,הדרכה והרחבה זמינות עבור תלמידי המתמחה
• ועוד  96מיני-הרצאות בתוך ספרי הלימוד
• סה"כ  591שעות הרצאה )למי שמעוניין(

 .3נתוני צפייה

בהרצאות בוצעו מעל 117,000
צפיות של תלמידי המתמחה
במועד דצמבר  ,2021מתוכם:

428

דרך אפליקציית
TV

2,708

דרך טאבלט

83,561

30,317

דרך המחשב

דרך הטלפון הנייד

קורס תגבור בניסוח משפטי
הציון הממוצע של
הלומדים בקורס
שבחרו לפתור את
המטלה של עיכוב
יציאה מן הארץ

15.7
נק׳

הציון הממוצע של
הלומדים בקורס
שבחרו לפתור את
מטלת חוות הדעת

14.6
נק׳

הסיפורים שמספרים:
כן כן ושוב פעם כן -ממליצה על המתמחה .אין לי מילים להודות לכם .מהרגע הראשון עטפתם אותי ונתתם תחושה שיש מי שעומד מאחוריי.
אתם הרבה מעבר לסתם קורס הכנה .אתם הייתם כמו משפחה בתקופה הכה לחוצה הזאת .אני יכולה לספר שעות על התהליך
שעברתי איתכם .אתם צוות של אלופים ,האיכפתיות שלכם הורגשה בכל מייל ששלחתם ,והשירות שלכם הוא דבר שלא נראה באף מקום
אחר .אני באמת מודה לכם על הכל ...שוב תודה )ג(.
הקורס מאוד מוצלח .הציון שלי ) (85מראה זאת )ב.כ.(.
לא יודע אם הייתי מקבל ציון כל כך טוב בלי קורס הדלתא וסימולטור הניסוח )א.ד(.
מרגיש לי שהדרך שלכם היא הטובה ביותר .מבלי לשים לב הגעתי לסימולציות במצב טוב והשתפרתי מסימולציה לסימולציה .חייב להגיד מילה
טובה על הכלים האדירים שאתם נותנים ,גם הספרים ,גם ההרצאות ,ולא פחות  -המערכת המעולה של הסימולטור .לא חושב שיש עוד
מערכת כזו בקורסים אחרים ,גם לא במקצועות אחרים .שאפו ותודה) .א.ח(
התחושה היא שהיינו "בידיים טובות" ,מוקפים בצוות מקצועי ,מיומן ורתום להצלחתנו .נתתי אמון מלא בתכנית הלימוד ובטיפים שלכם ונראה
שזה השתלם .תודה רבה) .א.ס(.
ממשק החקיקה זו לדעתי הברקת הקורס ,הלמידה בדין המהותי היתה חוויתית ומהממת )א.א(.
פשוט גאוני ,ממליץ לא לשנות את המתכונת הנוכחית )ש.א(.
אני רוצה להוקיר את פועלכם ולהודות לכם על כל המחשבה ,ההתארגנות ,ההכנות ,המסירות ,ההירתמות ,תחושת השליחות ,תחושת
הרגעים האלה מתחילתם ועד סופם וגם אחרי סופם עם ראשון התלמידים ועד אחרון התלמידים .אתם ממש חווים את החוויה הרגשית,
השכלית ,הנפשית ומה לא בכל מועד ומועד .אתם עובדים במקצועיות ותוך מחשבה לחתירה להצלחה של כל תלמיד ותלמידה .תודה לכם!
)א.ח.ה(
הרגשתי שהמתמחה נתן מהלב והרבה מעבר .הליווי האישי היה נהדר) .ד.ק(.
אין עליכם .אלופים!! כל מרצה שהרצה בפנינו )כולל אלו שלא יצא לנו לפגוש פיזית אלא רק דרך סרטוני הסברה( היו פשוט אלופים!! הנגישו
את חומר הלימוד בצורה הכי מובנת ונעימה שיש ,נתנו טיפים מעולים ,סבלו את הצפת הצאטים בשיעורים בזום ופשוט היה כיף גדול להקשיב
להם וללמוד מהם .תודה רבה )ד.ה(.
לימוד הדין המהותי באמצעות ממשק החקיקה הוא מלאכת מחשבת .אין מה להוסיף )פ.נ(.
ממש ממליץ ,מוצר מעולה ,אני אדם נורא ביקורתי ומאוד מבסוט מהמוצר והשירות של המתמחה -תודה רבה!! )ע.ב(.
תודה רבה לכם! אתם מדהימים )ד.א(.
הייתם מעולים!! כשנרשמתי חשבתי שזה רק חומר לימודי .בפועל הסתבר לי שזה חומר לימודי מקצועי ומושקע )לא מצאתי אף טעות!!(
הרצאות וידאו )לפעמים קצת מדי ארוכים( ,מיומנות ,ובעיקר המון דירבון ,תמיכה והרגשה טובה לאורך כל התהליך!! תודה רבה רבה
)מ.ב.ד(
אין מילים בפי .אתם הטובים ביותר )ב.ס(
הקורס בנוי בצורה מצוינת .שיעורי המרתון ממש עזרו וחידדו נושאים חשובים .תודה! )ד.ק(.
היה נהדר .תודה על המקצוענות והנועם )ד.ח(.
מה שעשיתם בלימוד הקפסולות במהותי זה גאונות של ממש )ז.ב.ש(.
ברצוני להודות לכל צוות המתמחה ,אתם מקצוענים ברמה הכי גבוהה .דרך הלימוד שלכם מביאה תוצאות ואני שמח שלמדתי דרככם
וכמובן שאמליץ לכל אחד ללמוד איתכם! תודה רבה על הכל! )ר .צ'(
אתם אלופים ,תודה! )ד.פ(
כל הרצאת דלתא זה פשוט זהב )י.ר(.
הקורס מעולה מועבר באופן שווה לכל נפש  ,הגאונות זו הפשטות )ל.ר(
אני בחרתי לצערי מקום אחר בבחינה הראשונה לאחר שנכשלתי בבחינה הראשונה בחרתי במתמחה גיליתי צוות מלווים מקצועיים בטירוף
בכל התחומים הן בכתיבה והן בדיוני ובמהותי אכפתיים שנצליח זמינים עד השעות הקטנות של הלילה מעודדים מלווים בבטחון במקצועיות
רבה .המתמחה מספר  1ממליצה לבחור רק במתמחה ולא במקום אחר .ספרי הלימוד המיקודית הקפסולות התרגולים סופר מקצועי
באחריות רבה וכל המרצים והמלווים מקצועיים שזה מדהים ! וכל כך רוצים שנצליח עושים הכל ומקפידים שנעשה הכל כמו שצריך על מנת
שנצליח )ש.ז(.
סימולטור הניסוח מושלם .ציון של  19במטלת הניסוח .זה אומר הכל )ח.ר(.
קורס הדלתא מדהים!!!!! )א.נ(.
אם אעבור את המבחן ,זה בזכות הדלתא .קורס מצוין .מרצים מעולים .רן ,אייל ,אופיר וגם האחרים ממש מעולים! תודה לכל אחד מכם!
)א.נ(.
קראתי את המיקודית בלבד ,ולא את כולה .עדיין קיבלתי  31בדין הדיוני )א.ל(
קורס הדלתא הוא פשוט פנומנלי )ד.ה(.
קורס שובר שיוויון .נשענתי עליו היטב במהלך הלימודים )ר.נ(.
אני לא מבינה איך אנשים עוברים את המבחן בלי הדלתא .זה יותר ממדהים ,לעיתים מייתר את יתר הלימודים .פשוט תודה .לפעמים במהלך
המבחן היה נדמה שהלשכה התייעצה עם הדלתא איזה שאלות לכתוב כי זה פשוט אחד לאחד .הדלתא זה להאכיל בכפית שאלות
מתנה) .נ.ג.ה(.
קיבלתי  33בדיוני בזכות הדלתא )ד.א(.
קורס מדהים ,בזכותו עברתי את המבחן )ע.מ(.
אין על אופיר בפלילי! אין על גלי באזרחי! אין על רן בכתיבה!!! אין על אייל בדלתא! ואין על רועי במיומנויות .פשוט אין) .ג.ג(.
הקורס מושלם ,ממליץ לכולם לעשות אותו גם למוכשרים ומצטיינים )נ.א(.
אין עליכם! תודה ענקית על שיטת הלימוד ועל הרוגע שהצלחתם להכניס לנו בתקופה המטורפת הזאת )בעיקר בדלתא( )ר.נ(.
קורס מעולה ,נהנתי מאוד מהלמידה ,הכותב אינו ילד ..סמנכ"ל קבוצת חברות מצליחה ויודע להעריך השקעה .אין ספק שקיבלתי תמורה
מלאה !!! )א.ב(.
הקורס הכי מושקע ומתקדם שהייתי בו .תודה רבה לכם!!! )נ.א(.
מאוד מרוצה מחווית הלמידה במתמחה! מאוד מורגשת האכפתיות של העובדים במקום ,הרגשתי שיש לי לאן לפנות .מבחינת הלימוד -הכל
היה בצורה מסודרת והדרגתית .הספרים היו מובנים ומלאים בדוגמאות מה שמאוד עזר להטמעת החומר והבנתו )ד.ח(.
אתם צוות מדהים ללא מתחרים )י.ל(
היה לי מדהים ואני לא יכולה לחשוב על קורס אחר שהיה נותן לי מענה טוב יותר .אני רוצה לציין את אתי אלין לשבח -מקסימה ,אכפתית,
עוזרת ,מקצועית וכל תואר טוב אחר  (:שמחתי לקבל ממנה סיוע .בסך הכול ממליצה לכל מי שאני מכירה ללכת למתמחה .הסימולציה בגני
התערוכה סייעה פלאים .פשוט מושלם -אין מילה אחרת לתאר את הקורס .תודה רבה!!! )מ.ב.א.א(.
קורס ברמה הכי גבוהה שיכלתי לבקש .הרגשתי שהגישו לי על מגש של כסף את כל מה שהייתי צריך כדי לעבור את הבחינה .תודה רבה
לכולכם! )א.נ.(.
אין ספק שעשיתי את הבחירה הנכונה ובמיוחד בקורס הדלתא .תודה על לימוד חוויתי ומקצועי ברמות הכי גבוהות )ח.א(.
הדלתא היא גולת הכותרת .בהתחלה מגיע רן שבאמת אי אפשר שלא להתאהב בו ולהרגיש שאתה נמצא במקום עם טובי האנשים .ואז
רן הולך ויש קצת חור בלב ומגיע אופיר ,ואתה לא מבין איך אפשר להתאהב במישהו יותר מרן ,אבל מסתבר שזה אפשר כי הייתי שמחה
שאופיר ילווה אותי מלידה .ואז אופיר הולך ומגיע איל ,שבשיעור הראשון אתה לא מבין איך לאכול אותו ,כי ליטרלי רואים את המוח שלי חושב
ורץ ,אבל הדיבוב לעולם לפעמים קצת מסורבל .אבל אייל זו אהבה ממבט שני .איזה גאון ,ותודה לו על השנינות והציניות ,והבדיחות שהוא
בטוח שמצחיקות רק את עצמו אבל הן אוניברסליות .כמה אכפתיות וכמה סבלנות ,וכמה הסברים מנצחים שפתרו לי שאלות בבחינה.
בקיצור תודה לכם! )נ.ג.ב(
אין צל צילו של ספק שהמתמחה יודעים את העבודה ,מקצועניים ,מסורים ,שירותיים וקפדניים .הספרים כתובים בצורה מעולה כך
שמצמצמים לך את החומר שתבין אותו .השיטה ללא ספק עובדת ומוכיחה את עצמה )ר.א(
כמו שאני אומרת לחבריי שיגשו בקרוב למבחנים; ״חוץ מלהכין לי קפה ,המתמחה עשו הכל״  .תודה לכם!!! )ר.ע.(.
עברתי את הבחינה בציון  (!)74ורציתי להודות לכם על ההכנה והליווי בקורס הדלתא ובפרט לשבח את אייל ננר.
המפגשים השוטפים בקורס גרמו לי להרגיש שאני לא לומדת בוואקום ,שיש מי שמלווה אותי בתהליך.
מעבר לכך ,זמן הלימוד שלי היה מאוד מוגבל ,יש לי  3ילדים שמגיעים הביתה בצהרים כך שברוב הימים יום הלימוד פחות או יותר הסתיים
בשעה  14:00וכל דקת לימוד היתה חשובה .קורס הדלתא חסך לי הרבה זמן ובפרט בכך שפישט ומיקד את החומר בדיוני שעליי לשנן,
גם במגבלת הזמן וגם במגבלת קיבולת הזיכרון שלי בגיל (: 41
בנימה אישית יותר -מאוד התחברתי לגישה של אייל ,נהנתי מהשיעורים ,מדרך ההוראה ומההומור שעזר להקליל את התקופה ,וגם הרגיע
והכניס לפרופורציות כשהיה צריך .האכפתיות של אייל וההשקעה הורגשה בכל שיעור וזה לא מובן מאליו.

משפחת נבו-המתמחה

