
 
 קורסים בתל אביב

205זנגוף יד' רח  
 תל אביב

  
  1רמה קורס 

 )חּ " ש1600,  שעות לימוד48,  מפגשים16, פעם בשבוע(   

  'מס יום שעה  תאריך      
  הקורס

'יום א 09:30-11:45 22/10/17-04/02/18  1000 

'יום א 19:00-21:15 22/10/17-04/02/18  1001 

' ביום 16:30-18:45 23/10/17-19/02/18  1002 

'יום ג 09:30-11:45 06/02/18–24/10/17  1003 

'ום די 14:15- 12:00 25/10/17-07/02/18  1004 

'יום ד 16:30-18:45 25/10/17-07/02/18  1005 

'יום ה 19:00-21:15 26/10/17-08/02/18  1006 

'יום ו 09:30-11:45 27/10/17-09/02/18  1007 
רסמחיר הקואינו כלול ב,  200₪ –מחיר הספר   

 
 קורס רמה 2+1 

  )ח" ש3100,  שעות לימוד96,  מפגשים32, פעמיים בשבוע(

  'מס יום שעה  תאריך      
  הקורס

+ ' יום ב 19:00-21:15 23/10/17-14/02/18
'ד  1101 

 
 קורס רמה 2

  )ח "ש1600   שעות לימוד48,  מפגשים16, פעם בשבוע(

  'מס יום שעה  תאריך      
  הקורס

'יום א 09:30-11:45 22/10/17-04/02/18  2001 
'איום  16:30-18:45 22/10/17-04/02/18  2002 
'היום  19:00-21:15 26/10/17-08/02/18  2003 
'יום ב 16:30-18:45 23/10/17-19/02/18  2004 
'ויום  11.45- 09:30 27/10/17-09/02/18  2007 

  
  3רמה קורס 

  )ח "ש1600  ד שעות לימו48,  מפגשים16, פעם בשבוע (

  'מס יום שעה        תאריך
  הקורס

'יום א 14:15- 12:00 22/10/17-04/02/18  3000  

' יום ג 09:30-11:45  24/10/17-06/02/18  3001  

'יום ד 19:00-21:15  25/10/17-07/02/18  3003  

'יום ו 09:30-11:45  27/10/17-09/02/18  3005  
                             

קורס רמה 4                                                              
                                                                          

)ח" ש1600, מוד שעות לי48,  מפגשים16, פעם בשבוע(  

' מס יום שעה תאריך
 קורס

'ביום  19:00-21:15                            23/10/17-19/02/18  4002 
  רסאינו כלול במחיר הקו,  200₪ –מחיר הספר 

  
 
 
 
 

  
  5רמה ורס ק
  )ח" ש1600,  שעות לימוד48, מפגשים 16, פעם בשבוע(

  'מס יום שעה        תאריך
  הקורס 

'איום  19:00-21:15 22/10/17-04/02/18  5005 
'יום ו 09:30-11:45 27/10/17-09/02/18  5008 

 
 קורס רמה 6

  )ח" ש1600,  שעות לימוד48,  מפגשים16, פעם בשבוע(

  'מס יום שעה     תאריך
  הקורס 

'יום א 16:30-18:45 22/10/17-04/02/18  6001 
'דיום  19:00-21:15 25/10/17-07/02/18  6003 
'יום ו 09:30-11:45 27/10/17-09/02/18  6004 

 
 קורס רמה 8

  )ח" ש1600,  שעות לימוד48 ,מפגשים 16, פעם בשבוע(

  'מס יום שעה  תאריך        
  הקורס 

'גיום  14:15 – 12:00 24/10/17-06/02/18  8001 
 

 קורס רמה 9
  )ח" ש1600,  שעות לימוד48, מפגשים 16, פעם בשבוע(

   'מס יום שעה  תאריך        
  הקורס

'יום ד 19:00-21:15  25/10/17-07/02/18  9003  

'יום ד 16:30-18:45 25/10/17-07/02/18  9901 
  
  

  7-5רמות, שיחהתרגול ל קורס מיוחד
   )ח" ש1600,  שעות לימוד48,  מפגשים16, פעם בשבוע(

' מס יום שעה תאריך  
 הקורס

'דיום  16:30-18:45 25/10/17-07/02/18  6106 
  
  

  מתקדמיםלקורסי שיחה                                   
  

  )ח "ש1600   שעות לימוד48,  מפגשים16, פעם בשבוע( 

  'מס יום שעה        תאריך
  הקורס 

'יום א 09:30-11:45 22/10/17-04/02/18  9705 
'יום ב 19:00-21:15 23/10/17-19/02/18  9800 
'יום ד 09:30-11:45 25/10/17-07/02/18  9801 
'יום ד 09:30-11:45 25/10/17-07/02/18  9903 

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 קורסים בהרצליה
, "ל פיס זאבאשכו"  
92יהודה הנשיא ' רח  

 הרצליה הצעירה
  

  1רמה קורס 
  )ח" ש1600,  שעות לימוד48,  מפגשים16, פעם בשבוע(

  ' מס יום שעה        תאריך
  הקורס

'יום א 19:00-21:15 22.10.17-04.02.18  1014 
'ביום  16:30-18:45 23/10/17-19/02/18  1015 
'יום ה 19:00-21:15 26/10/17-08/02/18  1016 

  
 קורס רמה 2

)ח" ש1600,  שעות לימוד48,  מפגשים16, פעם בשבוע(  
   'סמ יום שעה  תאריך.      

  הקורס
'גיום  19:00-21:15 24.10.17-06.02.18  2013 

 
 קורס רמה 3

) 1600₪, שעות לימוד48,  מפגשים16, פעם בשבוע(  

  ' מס יום שעה  תאריך      .
  הקורס

'יום ה 16:30-18:45 08.02.18–26.10.17  3013 
 

 קורס רמה 5
 1600,  שעות לימוד48,  מפגשים16, פעם בשבוע(
)ח"ש  

  'מס יום שעה        תאריך
   הקורס

'איום  16:30-18:45 22.10.17-04.02.18  5013 
 

 קורס רמה 9
 1600,  שעות לימוד48, מפגשים,  פעם בשבוע(
)ח"ש  

  'מס יום שעה  אריך      ת
  הקורס 

'יום ג 16:30-18:45 24.10.17-06.02.18  9015 
'יום ה 19:00-21:15 26/10/17-08/02/18  9018 

  
  : בהרצליהימי חופשה
   25/12/17 –חג המולד 

  01.01.18 –ראש השנה האזרחית 
 
 

  בתל אביבקורס ספרות
חבל ארץ וסופריו –וליה 'פרייולי ונציה ג     

 
  )ח" ש1600,  שעות לימוד48,  מפגשים16, פעם בשבוע(                 

  'מס יום שעה        תאריך
  הקורס

'ביום  16:30-18:45 23.10.17-9/02/18  9805 

    
    
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!חדש  
 

,  המכון האיטלקי לתרבות של שגרירות איטליה
איטלקית אינטנסיבי  למעוניינים ללמוד  מציע קורס
  .אות באיטליהבאוניברסיט

 
 פעמים 4, שעות לימוד אקדמיות 400קורס של 

 או בימים 13.30  עד 9.30מ' ה',ד',ג',בשבוע בימי א
. 21.00 עד 17.00 מ ',ה', ד', ג', א  

 סטים של 2עבור  ₪ 400+ ח " ש10.000המחיר 
) ספרים4(ספרים   

 
 פעמים 4,   שעות לימוד אקדמיות200קורס של 

 או בימים 13.30  עד 9.30מ' ה',ד',ג',בשבוע בימי א
.21.00 עד 17.00מ', ה', ד', ג', א  

עבור סט של ספרים  ₪ 200+ ח " ש5700המחיר 
)ספרים 2(  

 
 04.02.2018 בספטמבר ועד 3 :תחילת הקורסים

) שעות400(  
 אין ) שעות200( בנובמבר 23 בספטמבר עד 3

 הנכות לקורסים אלה
 

יולוגיה ב, פיזיקה, מתמטיקה (קורסים מקצועיים
 2018החל ממרץ ) וכימיה

  
 

  : לקורס סטודנטיםהחופשימי 
  20.09.17 – 22.09.17 –ראש השנה 

  29.09.17 – 30.09.17-כיפור 
  04.10.17– 13.10.17–סוכות 

  25.12.17 –חג המולד 
   01.01.18 –ראש השנה האזרחית 


