לוח זמנים למכינות ריענון והשלמה :מתמטיקה ,פיזיקה ,מדעי המחשב
לקראת קבלה לשנת הלימודים תשפ״ג
מתמטיקה
ימי ושעות לימוד

מהות הקורס

הערות

פתיחה

סיום

מועד א‘

מועד ב‘

מתמטיקה בוקר  160ש׳

א׳ ,ג׳ ,ה׳

11:15-08:00

יום א' 23.1.22

יום ג‘ 10.5.22

יום ה‘ 12.5.22
12:00-09:00

יום א‘  22.5.22עלות הקורס 2,970 :ש"ח
 12:00-09:00מותנה במספר נרשמים

מתמטיקה  160ש׳

א' ,ג' ,ה'

20:15-17:00

יום א׳ 23.1.22

יום ג׳ 10.5.22

יום ה‘ 12.5.22
12:00-09:00

יום א‘  22.5.22עלות הקורס 2,970 :ש"ח
12:00-09:00

מתמטיקה  160ש׳

ב‘ ,ד‘
ו'

20:15-17:00
11:15-08:00
או
14:45-11:30

יום ב' 24.1.22

יום ד‘ 11.5.22

יום ה‘ 12.5.22
12:00-09:00

יום א‘  22.5.22עלות הקורס 2,970 :ש"ח
12:00-09:00

מתמטיקה  160ש׳

א' ,ג' ,ה'

20:15-17:00

יום א‘ 27.2.22

יום ג‘ 14.6.22

יום ד‘ 15.6.22
12:00-09:00

יום ה‘  23.6.22עלות הקורס 2,970 :ש"ח
12:00-09:00

מתמטיקה  160ש׳

ב‘ ,ד‘
ו׳

20:15-17:00
11:15-08:00
או
14:45-11:30

יום ב‘ 28.2.22

יום ב‘ 13.6.22

יום ד‘ 15.6.22
12:00-09:00

יום ה‘  23.6.22עלות הקורס 2,970 :ש"ח
12:00-09:00

מתמטיקה  160ש׳

ב‘ ,ד‘
ו׳

20:15-17:00
11:15-08:00
או
14:45-11:30

יום ד' 15.6.22

יום ב‘ 12.9.22

יום ד‘ 14.9.22
12:00-09:00

יום ה‘  29.9.22עלות הקורס 2,970 :ש"ח
12:00-09:00

מתמטיקה בוקר  160ש׳

א׳ ,ג׳ ,ה׳

11:15-08:00

יום ה' 16.6.22

יום ג‘ 13.9.22

יום ד‘ 14.9.22
12:00-09:00

יום ה‘  29.9.22עלות הקורס 2,970 :ש"ח
 12:00-09:00מותנה במספר נרשמים

מתמטיקה צהריים  160ש׳

א׳ ,ג׳ ,ה׳

16:15-13:00

יום ה' 16.6.22

יום ג‘ 13.9.22

יום ד‘ 14.9.22
12:00-09:00

יום ה‘  29.9.22עלות הקורס 2,970 :ש"ח
 12:00-09:00מותנה במספר נרשמים

מתמטיקה  160ש׳

א' ,ג‘ ,ה'

20:15-17:00

יום ה׳ 16.6.22

יום ג‘ 13.9.22

יום ד‘ 14.9.22
12:00-09:00

יום ה‘  29.9.22עלות הקורס 2,970 :ש״ח
12:00-09:00

פיסיקה ויסודות מדעי המחשב
מהות הקורס

סיום

מועד א‘

מועד ב‘

 20:15-17:00יום ב׳ 27.6.22

יום ד' 21.9.22

יום ה' 22.9.22
11:00-09:00

יום ה'  6.10.22עלות הקורס :ידווח בהמשך
14:00-12:00

פיזיקה להנדסה חשמל א' ,ג' ,ה'  11:15-08:00יום ג‘ 28.6.22
בוקר  140ש׳

יום ג' 20.9.22

יום ד'  21.9.22יום ה'  6.10.22עלות הקורס 2,650 :ש"ח
 15:00-12:00 12:00-09:00מותנה במספר נרשמים

פיזיקה להנדסה חשמל א׳ ,ג׳ ,ה׳  20:15-17:00יום ג' 28.6.22
 140ש׳

יום א׳ 18.9.22

יום ד׳  21.9.22יום ה׳  6.10.22עלות הקורס 2,650 :ש"ח
15:00-12:00 12:00-09:00

 20:15-17:00יום ו' 1.7.22
11:15-08:00
או
14:45-11:30

יום ב' 19.9.22

יום ד'  21.9.22יום ה׳  6.10.22עלות הקורס 2,650 :ש”ח
15:00-12:00 12:00-09:00

א' ,ג' ,ה'  20:15-17:00יום ה' 7.7.22

יום א' 21.8.22

יום ד׳  24.8.22יום א' 4.9.22
11:15-09:00 11:15-09:00

עלות הקורס 1,300 :ש"ח

פיזיקה להנדסת
תעשייה וניהול
 70ש׳

ב' ,ד'
ו'

 20:15-17:00יום ב' 11.7.22
11:15-08:00
או
14:45-11:30

יום ו' 19.8.22

יום ד׳  24.8.22יום א’ 4.9.22
11:15-09:00 11:15-09:00

עלות הקורס 1,300 :ש"ח

יסודות מדעי המחשב
 64ש׳

א' ,ג' ,ה'  20:15-17:00יום ג' 19.7.22

יום ה' 25.8.22

יום א׳  28.8.22יום ב' 5.9.22
11:30-09:00 11:30-09:00

עלות הקורס 1,300 :ש"ח
מותנה במספר נרשמים

פיזיקה להנדסה חשמל
 140ש׳

מועדי הבחינות יקבעו לקראת
תחילת שנת הלימודים תשפ״ג

ההרשמה תתבצע על פי ועדת קבלה
הלימדים יתקיימו במהלך סמסטר א׳

פיזיקה להנדסת
תעשייה וניהול  70 -ש׳

מועדי הבחינות יקבעו לקראת
תחילת שנת הלימודים תשפ״ג

עלות הקורס  1,300ש״ח
הלימודים יתקיימו במהלך סמסטר א׳

היבטים פיסיקליים
ברפואה  104 -ש׳

מועדי הבחינות יקבעו לקראת
תחילת שנת הלימודים תשפ״ג

עלות הקורס יקבע בהמשך

פיזיקה  -היבטים
פיסיקליים ברפואה
 104ש׳

ימי שעות לימוד
ב׳ ,ד׳

פיזיקה להנדסה חשמל ב׳,ד׳
ו׳
 140ש׳

פיזיקה להנדסת
תעשייה וניהול  70 -ש׳

פתיחה

פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים ,ייתכנו שינויים בימי הלימוד ובשעות הלימוד של הקורסים

הערות

