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מהי שיטת הלימוד בסימולטור ?
שיטת לימוד שמבוססת על שימוש במערכת הקרויה סימולאטור (ובינה מלאכותית) ללימודים לקראת מבחנים
הבנויים בשיטה האמריקאית (מבחן עם כ  55שאלות ,לכל שאלה יש לבחור תשובה אחת מבין  4תשובות
אפשריות).
חבילת הלימוד בסימולטור מדמה מבחן (סימולציה) שלם למתרגל במערכת ,ולאחר ביצוע מספר שאלות
בסימולטור מזהה המערכת את החולשות והחזקות ומציעה על בסיס אלוגריתם מתוחכם למשתמש המתרגל
במערכת תוכנית שתכליתה שיפור יכולתו במבחן באופן דידיקטי ואפקטיבי.
בנוסף לסימולטור יתכן שיש בחבילת הלימוד גם מסמכים להורדה ,סרטי הדרכה ,הרצאות מצולמות ,זכות
השתתפות בוובסימינר ,מצגות ,רשימות בדיקה ומידע.
ככל שהמתרגל נחשף בסימולטור ליותר מבחנים התהליך הלימודי מדויק ומושלם יותר ,והמשך התרגול
בנקודות החולשה מאפשר שיפור אפקטיבי וחיזוק בקיאותו בחומרי המבחן.

איור  - 1שאלה טיפוסית במבחן אמריקאי ,שאלה אחת ,ארבע תשובות ,תשובה אחת נכונה.

איך עובד הסימולטור ?
המערכת פועל בשיטת "הטייס האוטומטי" על תשתית אינטרנט מהמחשב האישי.
במרכז המערכת בינה מלאכותית (הסימולטור) מבוססת על מאגר שאלות והתשובות הנכונים שלהן ,מידע
שצבור בבסיס הנתונים של המערכת ,ניתוח תוצאות התרגול מבוסס על הערכת התשובות ,בדיקת נכונותם,
השוואת המהירות בה הן ניתנו ,קושיים היחסי ,החזרה על שגיאות ,התייחסות למסיחים ,ובהתאם לכך יקבע
מסלול האימון והתרגול המתאים למתרגל באופן אישי.
לאחר תרגול ראשוני ,הסימולטור מעריך את בקיאות המתרגל בחומר הלימודים ומציע תוכנית אימון ייחודית
למאפייניו ולצרכיו של המתרגל.
אימון בסימולטור של כ  11עד  15מבחנים מאפשר למתרגל לשפר משמעותית את בקיאותו בחומר בחינה,
מאפשר לו להסתגל לאילוצי הבחינה (זמן ,מסיחי דעת ועוד) ,ומעלה משמעותית את התוצאות הסופיות שלו
בבחינה.

איור  - 1ממשק ניהול במערכת הסימולטור

מכירת חבילת לשימוש בסימולטור
חבילות הלימוד בסימולטור נמכרות לתלמידים באמצעות האינטרנט  ,ONLINEהרכישה מתבצעת באמצעות
מערכת  PAYPALמאובטחת עם כרטיסי אשראי ,כל הפעולות כולל הרכישה של חבילת לימוד ,האימון
במערכת ,ניתוח התרגול ,הצפייה בסרטי הדרכה נעשה ישירות ממחשב התלמיד ,כל נתוני הפעילות וניתוח
הממצאים מרוכז בחשבונו האישי ,והוא יכול להפעילם בכל זמן מכל מחשב ,בכל מקום.

מה הם יתרונות הלימוד בסימולטור לעומת שיטות לימוד אחרות ?
המערכת מתאפיינת ביתרונות כדלהלן :
.1
.5
.3
.4
.5

שימוש מושכל בחוכמת המספרים הגדולים והכלים הסטטיסטים שמובנים במערכת.
מערכת מדוייקת להפליא.
לימודים בשעות שנוחות לתלמיד.
לימודים מהמקום שמתאים לתלמיד.
אפשרות לימודים לישראלים בחו"ל ,חיילים בבסיס צבאי ,תושבי הפריפריה.

.6
.7
.8
.9

מערכת אוטומאטית לחלוטין
מחיר חבילות הלימוד אטרקטיבי.
שיטת לימוד אפקטיבית מאוד.
חשבון אישי לכל משתמש נגיש מכל מחשב מקושר לאינטרנט

איור  - 7אתר הסימולטור לנדל"ן – סימולטור עם פעילות של מאות משתמשים

באיזה תחומים ניתן ליישם את הלימוד בסימולטור ?
למעשה בכל תחום בו קיימת בחינה שמורכבת משאלות רב בריירה.
לדוגמא :מבחנים לרשות ניירות ערך ,מבחני הסמכה ,מבחנים מקצועיים ,מבחני הערכה אישיים ,מבחני נהיגה
(יש אפשרות לשלב תמונות בשאלות) ,מבחני כלכלה ,מבחנים פסיכומטריים ,מבחני בקיאות ,מבחני בטיחות,
מבחני חובה.
המערכת יודעת לנהל את המידע והתוצאות בהתאם להגדרות ,לתלמיד ,למנהל ,המערכת מפיקה דיווחים
אוטומטים על תוצאות המבחן ,על הישגים ,על מסקנות המערכת ,למדריך ,לנבחן ,למנהל המערכת ,עם ריכוז
של כל סוגי הממצאים שבמערכת.

איור  – 4עקומת למידה אופינית למשתמשי סימולטור בתחום מבחני נדל"ן

הפיבוט – הציר המרכזי של המערכת
השחקן המרכזי במערכת הוא המומחה המקצוען בתחום נושא המבחנים ,להלן "הפיבוט" ,זהו האיש שעליו
מוטלת משימת הניהול המקצועי של בסיס המידע במערכת ,משימת האיסוף המקצועי של החומר ,עדכונים,
תוספות של מבחנים ושאלות ,בירורים שונים מול התלמידים ומול מנגנוני הערכה הרשמיים שמעניקים את
הציון.
התהליך פשוט ,החומר מוקלד בפורמט מסויים ,לאחר בניית המאגר של השאלות והתשובות הנכונות ולפיבוט
שליטה מלאה במידע המקצועי ,בשאלות ,בתשובות ,באמצעות ממשק מנהל הסימולטור.

איור  – 5פורטל הסימולטורים הישראלי

אם אתה "פיבוט" ? אנחנו מחפשים אותך !!
פיבוט הוא שחקן המפתח ,השחקן העיקרי ,המרכזי ,פיבוט הוא המקצוען שיודע ,זה יכול להיות את\אתה !
אם אתה מומחה לתחום מסויים שיש בו מבחנים ,זאת ההזדמנות שלך לעשות כסף.
בוא נבדוק זאת ביחד ,מלא את הטופס המצ"ב או צור קשר טלפוני 94-4577714
אם אתה מתאים לנו ואנחנו נמצא מתאימים לך ,נדריך אותך כיצד יש להקים את בסיס המידע הנחוץ לנו,
נבנה ביחד את הסימולטור הבא ,אתה תקבל קישור ויכולת עדכון ישירות לבסיס הנתונים ,וביחד נמכור
חבילות אימון בסימולטור לתלמידים שרוצים ללמוד באמצעות האינטרנט לשיפור בקיאותם בחומר הבחינה
ובמבחן האמיתי.

ומה תקבל בתמורה ?

הכנסה יפה.
ואם המערכת תשרת נאמנה את לקוחותיה ,אפילו הכנסה יפה.
חלק נכבד מההכנסה המתקבלת מהפעילות האינטרנטית מיועד לפיבוט ,צלצל אלינו ונסביר לך איך אתה יכול
לבנות לעצמך מקור הכנסה נוסף ,הכנסה פאסיבית לכל דבר ,מעבר לשעות העבודה ,מעבר למה שיש לך
כבר ,מה שיכול לסייע לך לבסס את מעמדך הכלכלי.
צלצל עכשיו ,צור קשר כבר ,אל תתמהמה ,הזמן שווה כסף.
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