
 

 

קורסי בוקר

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

117180301

 
מתמטיקה 4
(הערה *1)

יום ב'
11.9.2017

קובי שרוני
   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

127180301

 
מתמטיקה 5
(הערה *2)

יום ב'
11.9.2017

אביחי כהן
   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

357180301
עברית

 (הערה *3)
יום א'

17.9.2017
10:00-13:00עידית גולץ

תוספות במידת
        הצורך          

 10:00-13:00 
 (הערה *4)

10:00-13:00

307180301
 ספרות 2

 (הערה *3)
יום א'

17.9.2017
11:30-14:30נאוה לזר

תוספות במידת
        הצורך          

 11:30-14:30 
 (הערה *4)

11:30-14:30

407180301
תנ"ך 2

 (הערה *3)
יום א'

17.9.2017
08:15-11:15דליה שטיפמן

השיעור יתקיים 
במרבית השבועות 

08:15-11:15
(הערה *5)

08:15-11:15

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

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

09:00-13:0009:00-13:00
בחינה

09:00-11:00

קורסי ערב

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

117180302

 
מתמטיקה 4
(הערה *1)

יום א'
10.9.2017

אייל שוורץ
עזר

(16:30-17:30 )
17:30-22:00

עזר
(16:30-17:30 )
17:30-22:00

עזר
(16:30-17:30 )
17:30-22:00

127180302

 
מתמטיקה 5
(הערה *2)

יום א'
10.9.2017

אביחי כהן
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 2071803014
יום ב'

18.9.2017
שר מצרי

עזר
(17:00-18:00)
18:00-21:00

עזר
(17:00-18:00)
18:00-21:00

תוספות במידת
        הצורך          

8:15-11:15 
 (הערה *4)

717180301
 אזרחות

 (הערה *3)
יום א'

10.9.2017
17:00-22:00שלומי סרגוסי

תוספות במידת
        הצורך          

8:00-10:00 
 (הערה *4)

607180301
 היסטוריה
 חלק א'

(הערה *3)

יום ג'
12.9.2017

17:00-21:00אורלי חזקיהו

תוספות במידת
        הצורך          

10:15-12:15 
 (הערה *4)

617180301
  היסטוריה

 חלק ב'
(הערה *3)

יום ה'
14.9.2017

17:00-22:00אורלי חזקיהו

תוספות במידת
        הצורך          

12:30-14:30 
 (הערה *4)

237180301
מכינה באנגלית

(הערה *6)
יום ד'

2.8.2017
18:00-22:0018:00-22:00שר מצרי

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. <

יום א' 
20.8.2017

אהובה גוטמן

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

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

(*7) פרטים בפגישת הייעוץ.

(*5) הודעה מסודרת תמסר בשיעור הראשון - יש להערך ליום נוסף זה.

 מכינה 
במתמטיקה 5 

יח"ל 
(הערה *7)

997180301

977180301

 
מכינה 

במתמטיקה 4 
יח"ל   

(הערה *7)

יום ב'
14.8.2017

אייל שוורץ

הערות לקורסים:

בכל הקורסים לא יתקיים עזר בשיעור הראשון. <
הערות כלליות למערכת:

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

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

הימים והשעות יפורסמו בשבוע הראשון של הלימודים. לכל שיעור תתווסף שעת עזר מורה (2-3 שעות שבועיות). (3*)
(*4) התוספות תקבענה על פי שיקול דעתו של המורה. הודעה מסודרת תימסר בשיעור ראשון - יש להיערך ליום נוסף זה.

מערכת שעות חורף 2018 - סניף ראשל"צ

סניף ראשון לציון: ז'בוטינסקי 16 (קניון "לב ראשון", קומה 3), טל': 03.7187850, פקס: 03.7189310

20.6.2017



 

 

'ו'ה'ד'ג'ב'אמורהתאריך פתיחהמקצועמספר קורס

126180301
5מתמטיקה 

(*1הערה )
'יום ה

8.2.2018

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

416180301
3ך "תנ

(*2הערה )
'יום ד

31.1.2018
08:15-11:1508:15-11:15

(*3)
 תוספות במרבית

השבועות
08:15-11:15

316180301
3ספרות 

(*2הערה )
'יום ב

12.2.2018
11:30-14:3011:30-14:30

(*3)
 תוספות במרבית

השבועות
11:30-14:30

'ו'ה'ד'ג'ב'אמורהתאריך פתיחהמקצועמספר קורס

116180301
4מתמטיקה 

(*4הערה )
'יום ה

8.2.2018

17:30-22:00
(16:30-17:30)

עזר

17:30-22:00
(16:30-17:30)

עזר

17:30-22:00
(16:30-17:30)

עזר

626180301
3היסטוריה 

(*2הערה )
'יום ב

12.2.2018
16:15-19:1516:15-19:15

(3*)
תוספות במרבית 

השבועות
08:15-11:15

936180301
5פיזיקה 

(*5הערה )
'יום ה

8.2.2018

18:00-22:30
(17:00-18:00)

עזר

18:00-22:30
(17:00-18:00)

עזר

18:00-22:30
(17:00-18:00)

עזר

 מכינה 
 4במתמטיקה 

ל"יח
(*6הערה )

 מכינה 
 5במתמטיקה 

ל"יח
(*6הערה )

.פרטים בפגישת הייעוץ (6*)

קורסי ערב

.הימים והשעות יפורסמו בשבוע הראשון של הלימודים. ( שעות שבועיות2-3)לכל שיעור תתווסף שעת עזר מורה  (2*)

קורסי בוקר

 2018מועד קיץ - מערכת שעות 

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

:הערות לקורסים
.הימים והשעות יפורסמו בשבוע הראשון ללימודים.  שעות סמסטריאליות120- כ: בקורס זה יתקיימו שיעורי עזר נוספים (1*)

.בכל הקורסים לא יתקיים עזר בשיעור הראשון <

.בחודש יולי' ולשאלון אחד במועד ב, בחודש מאי'  יחידות ייגשו התלמידים לשני שאלונים במועד א3בקורסי מתמטיקה 
.בחודש יולי' ולשאלון אחד במועד ב, בחודש מאי'  יחידות ייגשו התלמידים לשאלון אחד במועד א5- ו4בקורסי מתמטיקה 

:הערות כלליות למערכת

.יש להערך ליום נוסף- הודעה מסודרת תמסר בשיעור הראשון  (3*)

צ" סניף ראשל

.הימים והשעות יפורסמו בשבוע הראשון ללימודים.  שעות סמסטריאליות50- כ: בקורס זה יתקיימו שיעורי עזר נוספים (5*)

.ייתכן שהשיעורים יגלשו מעבר לשעות הכתובות במערכת <

.הימים והשעות יפורסמו בשבוע הראשון ללימודים.  שעות סמסטריאליות90- כ: בקורס זה יתקיימו שיעורי עזר נוספים (4*)

1.10.2017




