
 

 

ו'ה'ד'ג'ב'א'מורה תאריך  פתיחהמקצועמספר קורס

107180101

 
מתמטיקה 3
(הערה *1)

יום ב'
11.9.2017

09:00-12:30   
 (12:30-13:30)     

עזר

09:00-12:30   
 (12:30-13:30)     

עזר

09:00-12:30   
 (12:30-13:30)     

עזר

117180101

 
מתמטיקה 4
(הערה *2)

יום א'
10.9.2017

09:00-13:30   
 (13:30-14:30)     

עזר

09:00-13:30   
 (13:30-14:30)     

עזר

09:00-13:30   
 (13:30-14:30)     

עזר

127180101

 
מתמטיקה 5
(הערה *3)

יום א'
10.9.2017

09:00-14:30   
 (14:30-15:30)     

עזר

09:00-14:30   
 (14:30-15:30)     

עזר

09:00-14:30   
 (14:30-15:30)     

עזר

127180102

 
מתמטיקה 5
(הערה *3)

יום ב'
11.9.2017

09:00-14:30   
 (14:30-15:30)     

עזר

09:00-14:30   
 (14:30-15:30)     

עזר

09:00-14:30   
 (14:30-15:30)     

עזר

  אנגלית 2071801014
יום ב'

18.9.2017

09:00-12:00
(12:00-13:00)

עזר

09:00-12:00
(12:00-13:00)

עזר

תוספות במידת
        הצורך          

09:00-12:00 
 (הערה *4)

607180101
  היסטוריה

 חלק א'
(הערה *5)

יום א'
10.9.2017

09:00-13:00

תוספות במידת
        הצורך          

  08:00-10:00 
(הערה *4)

617180101
 היסטוריה
 חלק ב'

 (הערה *5)

יום ג'
12.9.2017

09:00-14:00

תוספות במידת
        הצורך          

10:15-12:15 
(הערה *4)

717180101
 אזרחות

(הערה *5)
יום ה' 

14.9.2017
09:00-14:00

תוספות במידת
        הצורך          

12:30-14:30 
(הערה *4)

237180101

 
מכינה באנגלית

(הערה *6)
יום ד' 

2.8.2017
09:00-13:0009:00-13:00

09:00-13:0009:00-13:00

09:00-13:0009:00-13:0009:00-13:00

09:00-13:0009:00-13:00
בחינה

09:00-11:00

09:00-14:0009:00-14:0009:00-14:00

09:00-14:0009:00-14:0009:00-14:00

בחינה
09:00-12:00

> בכל הקורסים לא יתקיים עזר בשיעור הראשון.

יום ב' 
21.8.2017

(*6) המכינה באנגלית מיועדת לתלמידים מתקשים, אשר מעוניינים להירשם לקורס 4 יח"ל. פרטים בפגישת הייעוץ.
פרטים בפגישת הייעוץ. (7*)

(*5) לכל שיעור תתווסף שעת עזר מורה (2-3 שעות שבועיות). הימים והשעות יפורסמו בשבוע הראשון של הלימודים.

הימים והשעות יפורסמו בשבוע הראשון ללימודים. בקורס זה ייתקיימו שיעורי עזר נוספים: כ - 90 שעות סמסטריאליות. (2*)
הימים והשעות יפורסמו בשבוע הראשון ללימודים. בקורס זה ייתקיימו שיעורי עזר נוספים: כ - 120 שעות סמסטריאליות. (3*)

יש להיערך ליום נוסף זה. - הודעה מסודרת תימסר בשיעור ראשון התוספות תקבענה על פי שיקול דעתו של המורה. (4*)

מערכת שעות חורף 2018 - סניף ת"א
קורסי בוקר

הימים והשעות יפורסמו בשבוע הראשון ללימודים. בקורס זה ייתקיימו שיעורי עזר נוספים: כ - 60 שעות סמסטריאליות. (1*)

> ייתכן שהשיעורים יגלשו מעבר לשעות הכתובות במערכת.

מכינה 
במתמטיקה 4 

יח"ל   
(הערה *7)

977180101

 מכינה 
במתמטיקה 5 

יח"ל
(הערה *7)

997180101

יום ג'
15.8.2017

סניף תל-אביב: ז'בוטינסקי 106 (גימנסיה הרצליה), טל': 03.6061060, פקס: 03.6061300

הערות לקורסים:

הערות כלליות למערכת:הערות כלליות למערכת:

> השבועות האחרונים בכל קורס מוקדשים למרתון. בתקופה זו של הקורס מערכת השעות תשתנה.

מערכת שעות חורף 2018 - סניף ת"א

8.6.2017



 

 

קורסי ערב 

ו'ה'ד'ג'ב'א'מורהתאריך פתיחהמקצועמספר קורס

117180102

 
מתמטיקה 4
(הערה *1)

יום ב'
11.9.2017

עזר
(16:30-17:30)
17:30-22:00

עזר
(16:30-17:30)
17:30-22:00

09:00-13:30   
 (13:30-14:30)     

עזר

127180103

 
מתמטיקה 5
(הערה *2)

יום א'
10.9.2017

עזר
(16:00-17:00)
17:00-22:30

עזר
(16:00-17:00)
17:00-22:30

עזר
(16:00-17:00)
17:00-22:30

אנגלית 2171801015
יום א'

17.9.2017

עזר
(18:30-19:30)
19:30-22:30

תוספות במידת
        הצורך          

 19:30-22:30 
 (הערה *3)

עזר
(18:30-19:30)
19:30-22:30

357180101
עברית

 (הערה *4)
יום ב' 

18.9.2017
18:00-21:0018:00-21:00

תוספות במידת
        הצורך          

  8:15-11:15 
 (הערה *3)

407180101
תנ"ך 2

 (הערה *4)
יום א'

17.9.2017
16:15-19:15

השיעור יתקיים 
במרבית השבועות 

  16:15-19:15
(הערה *5)

16:15-19:15

307180101
  ספרות 2
(הערה *4)

יום א'
17.9.2017

19:30-22:30
תוספות במידת הצורך

19:30-22:30 
(הערה *3)

19:30-22:30

17:00-21:0009:00-13:00

17:00-21:0017:00-21:0009:00-13:00

17:00-21:0017:00-21:00
בחינה

09:00-11:00

17:00-22:0017:00-22:0017:00-22:00

17:00-22:0017:00-22:0017:00-22:00

בחינה
17:00-20:00

> ייתכן שהשיעורים יגלשו מעבר לשעות הכתובות במערכת.

מכינה 
במתמטיקה 4 

יח"ל   
(הערה *6)

977180102

 מכינה 
במתמטיקה 5 

יח"ל
(הערה *6)

997180102

הימים והשעות יפורסמו בשבוע הראשון ללימודים. בקורס זה ייתקיימו שיעורי עזר נוספים: כ - 90 שעות סמסטריאליות. (1*)

יום ד'
16.8.2017

יום א'
20.8.2017

הערות לקורסים:

הערות כלליות למערכת:

הימים והשעות יפורסמו בשבוע הראשון ללימודים. בקורס זה ייתקיימו שיעורי עזר נוספים: כ - 120 שעות סמסטריאליות. (2*)

> בכל הקורסים לא יתקיים עזר בשיעור הראשון.

הימים והשעות יפורסמו בשבוע הראשון של הלימודים. לכל שיעור תתווסף שעת עזר מורה (2-3 שעות שבועיות). (4*)
הודעה מסודרת תמסר בשיעור הראשון - יש להערך ליום נוסף זה. (5*)

יש להיערך ליום נוסף זה. - הודעה מסודרת תימסר בשיעור ראשון התוספות תקבענה על פי שיקול דעתו של המורה. (3*)

> השבועות האחרונים בכל קורס מוקדשים למרתון. בתקופה זו של הקורס מערכת השעות תשתנה.

פרטים בפגישת הייעוץ. (6*)

מערכת שעות חורף 2018 - סניף ת"א

סניף תל-אביב: ז'בוטינסקי 106 (גימנסיה הרצליה), טל': 03.6061060, פקס: 03.6061300

8.6.2017


