
 
 תאריכים ושעות הקורסים

 
 
 

 .14:15. חמשת המפגשים האחרונים יסתיימו בשעה 13:30-08:30המפורטים בין השעות  יתקיים בתאריכים :)מורחב( Iחדו"א 
 

 'ה 'ג 'א 'ה 'ג 'א 'ה 'ג א' 'ה 'ג 'א יום

 26.8 24.8 22.8 19.8 17.8 15.8 12.8 10.8 8.8 5.8 3.8 1.8 תאריך

         5.9 2.9 31.8 29.8 תאריך

 30.09.2021 –מועד ב'  13.09.2021 – מועד א' בחינה:
 

, למעט המפגש האחרון אשר יתקיים בין השעות: 13:30-08:30יתקיים בתאריכים המפורטים בין השעות  עקרונות הכימיה:
08:30-12:30.  

 

 'ג 'א 'ה 'ג 'א 'ה 'ג א' 'ה 'ג 'א ה' יום

 31.8 29.8 26.8 24.8 22.8 19.8 17.8 15.8 12.8 10.8 8.8 5.8 תאריך

 5.9 2.9 תאריך
ראש 
 השנה

9.9   12.9 14.9       

 3.10.2021 –מועד ב'  19.09.2021 –מועד א' בחינה: 
 

* .:12:00-158. בימי ו' בין השעות :13:00158:בין השעות  יתקיים בתאריכים המפורטים מטה כימיה אורגנית א':עקרונות ב
 בהמשךשימו לב להערה 

 

  'ב 'ו ד' 'ב 'ו ד' ב' ו' ד' 'ב יום

  23.8 20.8 18.8 16.8 13.8 11.8 9.8 6.8 4.8 2.8 תאריך

 12.09.2021 –מועד ב'   30.08.2021 –מועד א' בחינה: 
 

 . :15:11-4508יתקיים בתאריכים המפורטים בין השעות  :א' חדו"א
 

 'ה 'ג 'א 'ה 'ג 'א 'ה 'ג 'א 'ה 'ג 'א יום

 26.8 24.8 22.8 19.8 17.8 15.8 12.8 10.8 8.8 5.8 3.8 1.8 תאריך

          2.9 31.8 29.8 תאריך

 3.10.2021 –מועד ב'   10.09.2021 –מועד א' בחינה: 
 

 . 13:45-11:30: יתקיים בתאריכים המפורטים בין השעות חדו''א ב'
 

 'ה 'ג 'א 'ה 'ג 'א 'ה 'ג 'א 'ה 'ג 'א יום

 26.8 24.8 22.8 19.8 17.8 15.8 12.8 10.8 8.8 5.8 3.8 1.8 תאריך

          2.9 31.8 29.8 תאריך

 4.10.2021–מועד ב'  9.09.2021 –מועד א' בחינה: 
 

 
 
 



 
 . :0009-:0014יתקיים בתאריכים המפורטים בין השעות  :פיזיקה א' מורחב

 

 'ו 'ד 'ב 'ו 'ד 'ב 'ו 'ד 'ב 'ו ד 'ב יום

 27.8 25.8 23.8 20.8 18.8 16.8 13.8 11.8 9.8 6.8 4.8 2.8 תאריך

     10.9 3.9 1.9 30.8 תאריך

 30.09.2021 –מועד ב'  17.09.2021 –מועד א' בחינה: 
 
 
 

 המדור שומר לעצמו את הזכות לשנות את מערכת השעות ללא הודעה מוקדמת.

 
 בקמפוס.קורס כימיה אורגנית א' : השיעור יתקיים באופן מקוון ותרגולים יתקיימו *

 פגישות מרוכזות בתאריכים:  3-התרגולים יתקיימו ב
9.08.21 
16.08 
23.08 

 
 שעות 5משך כל מפגש 


