
יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון 

01/09/201902/09/201903/09/201904/09/201905/09/2019

:   קורס במתמטיקה מרצה14:30 - 9:00

(2504אולם )כרמית שטרן 

:   קורס במתמטיקה מרצה14:30 - 9:00

(2504אולם )כרמית שטרן 

יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון 

08/09/201909/09/201910/09/201911/09/201912/09/2019

 קורס בכימיה              12:30 - 9:00

(אולם זקס)סימו קרואני : מרצה

:   קורס במתמטיקה מרצה14:30 - 9:00

(2504אולם )כרמית שטרן 

 קורס בכימיה            12:30 - 9:00

(אולם זקס)סימו קרואני :   מרצה

:   קורס במתמטיקה מרצה14:30 - 9:00

(2504אולם )כרמית שטרן 

 קורס בכימיה              12:30 - 9:00

(אולם זקס)סימו קרואני : מרצה

:  קורס בפיסיקה מרצה16:30 - 13:00

(אולם זקס)אלירן פרץ 

 קורס בפיסיקה 16:30 - 13:00

(אולם זקס)אלירן פרץ : מרצה

:  קורס בפיסיקה מרצה16:30 - 13:00

(אולם זקס)אלירן פרץ 

יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון 
15/09/201916/09/201917/09/201918/09/201919/09/2019

 קורס בכימיה              12:30 - 9:00

(אולם זקס)סימו קרואני : מרצה

:   קורס במתמטיקה מרצה14:00 - 9:00

יום(2504אולם )כרמית שטרן 
:   קורס במתמטיקה מרצה14:30 - 9:00

(2504אולם )כרמית שטרן 

 קורס בכימיה              12:30 - 9:00

(אולם זקס)סימו קרואני : מרצה

:  קורס בפיסיקה מרצה16:30 - 13:00

(אולם זקס)אלירן פרץ 

אלירן :  קורס בפיסיקה מרצה14:30 - 18:00

בחירות(אולם זקס)פרץ 
:  קורס בפיסיקה מרצה16:30 - 13:00

(אולם זקס)אלירן פרץ 

יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון 
22/09/201923//9/1924/09/201925/09/201926/09/2019

 קורס בכימיה              12:30 - 9:00

(אולם זקס)סימו קרואני : מרצה

:   קורס במתמטיקה מרצה14:00 - 9:00

(2504אולם )כרמית שטרן 

 קורס בכימיה            12:30 - 9:00

(אולם זקס)סימו קרואני :   מרצה

:   קורס במתמטיקה מרצה14:30 - 9:00

(2504אולם )כרמית שטרן 

 קורס בכימיה              12:30 - 9:00

(אולם זקס)סימו קרואני : מרצה

:  קורס בפיסיקה מרצה16:30 - 13:00

(אולם זקס)אלירן פרץ 

:  קורס בכימיה       מרצה14:30 - 18:00

(אולם זקס)סימו קרואני 

 קורס בפיסיקה 16:30 - 13:00

(אולם זקס)אלירן פרץ : מרצה

:  קורס בפיסיקה מרצה16:30 - 13:00

(אולם זקס)אלירן פרץ 

יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון 

29/09/201930/09/201901/10/201902/10/201903/10/2019

(אולם גוטסמן) בחינה במתמטיקה 10:00ראשראשערב

 קורס בכימיה              12:30 - 9:00

(אולם זקס)סימו קרואני : מרצה

השנההשנהראש השנה
:  קורס בפיסיקה מרצה16:30 - 13:00

(אולם זקס)אלירן פרץ 

יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון 

06/10/201907/10/201908/10/201909/10/201910/10/2019

(אולם גוטסמן) בחינה בפיסיקה 10:00

ערב יום 

(אולם גוטסמן) בחינה בכימיה 10:00כיפורכיפור

יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון 

13/10/201914/10/201915/09/201916/09/201917/09/2019

סוכותסוכותסוכותסוכותערב סוכות







9:00 - 12:30 

-   קורס בכימיה 


