
 
www.iok.co.il  

 2018 יולימועד  
 תל אביב (רוסית) סניף   קבוצה

5 month course 
 

  

  
  
  
  
  
  

  סימולציות נוספות לבחירהסימולציות נוספות לבחירה
ДДооппооллннииттееллььнныыее  ссииммуулляяццииии  

  

  

מפגשמספר   הערות שעות день יום תאריך 

 שיעור пятница 9:00-13:30 ו' 23/02  .1

 שיעור пятница 9:00-13:30 ו' 02/03  .2

 שיעורי בית вторник 19:00-21:00 ג' 06/03  .3

 שיעור пятница 9:00-13:30 ו' 09/03  .4

 שיעורי בית вторник 14:00-16:00 ג' 13/03  .5

 שיעור пятница 9:00-13:30 ו' 16/03  .6

 שיעורי בית вторник 14:00-16:00 ג' 20/03  .7

 שיעור пятница 9:00-13:30 ו' 23/03  .8

 ערב פסח  ו' 30/03 

 שיעורי בית воскр. 19:00-21:00 א' 08/04  .9

 סימולציה  четверг 10:00-14:00 ה' 12/04  .10

 שיעור пятница 9:00-13:30 ו' 13/04  .11

 שיעורי בית воскр. 19:00-21:00 א' 15/04  .12

 שיעור пятница 9:00-13:30 ו' 20/04  .13

 שיעורי בית воскр. 19:00-21:00 א' 22/04  .14

 שיעור пятница 9:00-13:30 ו' 27/04  .15

 שיעורי בית воскр. 19:00-21:00 א' 29/04  .16

 четверг ה' 03/05  .17
10:00-14:00 

или 
 17:00-21:00 

 סימולציה 

 שיעור пятница 9:00-13:30 ו' 04/05  .18

 שיעורי בית воскр. 19:00-21:00 א' 06/05  .19

 четверг ה' 10/05  .20
10:00-14:00 

или 
 17:00-21:00 

 סימולציה 

 שיעור пятница 9:00-13:30 ו' 11/05  .21

 שיעורי בית воскр. 19:00-21:00 א' 13/05  .22

 סימולציה  четверг 10:00-14:00 ה' 17/05  .23

 שיעור пятница 9:00-13:30 ו' 18/05  .24

 שבועות  א' 20/05 

 четверг ה' 24/05  .25
10:00-14:00 

или 
 17:00-21:00 

 סימולציה 

 שיעור пятница 9:00-13:30 ו' 25/05  .26

 שיעורי בית воскр. 19:00-21:00 א' 27/05  .27

  ה' 31/05  .28
10:00-14:00 

или 
 17:00-21:00 

 סימולציה 

 שיעור пятница 9:00-13:30 ו' 01/06  .29

 שיעורי בית воскр. 19:00-21:00 א' 03/06  .30

 четверг ה' 07/06  .31
10:00-14:00 

или 
 17:00-21:00 

 סימולציה 

 שיעור 9:00-13:30  ו' 08/06  .32

 שיעורי בית воскр. 19:00-21:00 א' 10/06  .33

 четверг ה' 14/06  .34
10:00-14:00 

или 
 17:00-21:00 

 סימולציה 

 שיעור пятница 9:00-13:30 ו' 15/06  .35

 שיעורי בית воскр. 19:00-21:00 א' 17/06  .36

 רשלקה вторник 17:00-21:30 ג' 19/06  .37

 четверг ה' 21/06  .38
10:00-14:00 

или 
 17:00-21:00 

 סימולציה 

 עורשי пятница 9:00-13:30 ו' 22/06  .39

 שיעורי בית воскр. 19:00-21:00 א' 24/06  .40

 רשלקה вторник 17:00-21:30 ג' 26/06  .41

 четверг ה' 28/06  .42
10:00-14:00 

или 
 17:00-21:00 

 סימולציה 

 שיעור пятница 9:00-13:30 ו' 29/06  .43

  יביבבסניף רמת אבבסניף רמת אבסימולציות סימולציות 
  שעותשעות  יוםיום  תאריךתאריך
  3300::1166--3300::1122  ג'ג'  0066//1122
  3300::1166--3300::1122  ג'ג'  0066//1199
  3300::1166--3300::1122  ג'ג'  0066//2266

  בסניף רמת אביבבסניף רמת אביבת ת סימולציוסימולציו
  שעותשעות  יוםיום  תאריךתאריך
  0000::2211--0000::1177  ה'ה'  0055//0033
 0000::2211--0000::1177  ה'ה'  0055//1100
 0000::2211--0000::1177  ה'ה'  0055//1177
 0000::2211--0000::1177  ה'ה'  0055//2244
 0000::2211--0000::1177  ה'ה'  0055//3311
 0000::2211--0000::1177  ה'ה'  0066//0077
 0000::2211--0000::1177  ה'ה'  0066//1144
 0000::2211--0000::1177  ה'ה'  0066//2211
 0000::2211--0000::1177  ה'ה'  0066//2288

 :תאריך אחרון להרשמה לבחינהתאריך אחרון להרשמה לבחינה
22.05.18 

 ש"ח 560מחיר הבחינה: 
 ש"ח 840מחיר הרשמה מאוחרת: 

 ש"ח 1400מחיר הרשמה ביום הבחינה: 
 ש"ח 101מחיר שינוי מועד: 

בחינה:מועד ה  
2018/07/05  

http://www.iok.co.il/
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  שיעורים נוספיםשיעורים נוספים
ДДооппооллннииттееллььнныыее  ууррооккии  

((ппооввттооррееннииее  ммааттееррииааллаа  ддлляя  ууччееннииккоовв  
рраассшшиирреенннноойй  ппррооггррааммммыы))  

  
ТТееммыы  ууррооккоовв  ббууддуутт  ооппууббллииккоовваанныы  вв  ггррууппппее  

1.  
 ב' 23-04-18

 חשיבה כמותית 09:00-13:30
 חשיבה מילולית + אנגלית 17:00-21:30  .2
3.  

 ד' 25-04-18
 חשיבה מילולית + אנגלית 09:00-13:30

 חשיבה כמותית 17:00-21:30  .4
 שיעורי בית 16:30-18:30 א' 29-05-18  .5
6.  

 ב' 30-04-18
 חשיבה כמותית 09:00-13:30

 חשיבה מילולית + אנגלית 17:00-21:30  .7
8.  

 ד' 02-05-18
 חשיבה מילולית + אנגלית 09:00-13:30

 חשיבה כמותית 17:00-21:30  .9
 שיעורי בית 16:30-18:30 א' 06-05-18  .10
11.  

 ב' 07-05-18
 חשיבה כמותית 09:00-13:30

 חשיבה מילולית + אנגלית 17:00-21:30  .12
13.  

 ד' 09-05-18
 חשיבה מילולית + אנגלית 09:00-13:30

 חשיבה כמותית 17:00-21:30  .14
 שיעורי בית 16:30-18:30 א' 13-05-18  .15
16.  

 ב' 14-05-18
 חשיבה כמותית 09:00-13:30

 חשיבה מילולית + אנגלית 17:00-21:30  .17
18.  

 ד' 16-05-18
 חשיבה מילולית + אנגלית 09:00-13:30

 חשיבה כמותית 17:00-21:30  .19
20.  

 ב' 21-05-18
 חשיבה כמותית 09:00-13:30

 חשיבה מילולית + אנגלית 17:00-21:30  .21
22.  

 ד' 23-05-18
 חשיבה מילולית + אנגלית 09:00-13:30

 חשיבה כמותית 17:00-21:30  .23
 שיעורי בית 16:30-18:30 א' 27-05-18  .24
25.  

 ב' 28-05-18
 חשיבה כמותית 09:00-13:30

 חשיבה מילולית + אנגלית 17:00-21:30  .26
27.  

 ד' 30-05-18
 חשיבה מילולית + אנגלית 09:00-13:30

 חשיבה כמותית 17:00-21:30  .28
 שיעורי בית 16:30-18:30 א' 03-06-18  .29
30.  

 ב' 04-06-18
 חשיבה כמותית 09:00-13:30

 גליתחשיבה מילולית + אנ 17:00-21:30  .31
32.  

 ד' 06-06-18
 חשיבה מילולית + אנגלית 09:00-13:30

 חשיבה כמותית 17:00-21:30  .33
 שיעורי בית 16:30-18:30 א' 10-06-18  .34
35.  

 ב' 11-06-18
 חשיבה כמותית 09:00-13:30

 חשיבה מילולית + אנגלית 17:00-21:30  .36
37.  

 ד' 13-06-18
 חשיבה מילולית + אנגלית 09:00-13:30

 חשיבה כמותית 17:00-21:30  .38
 שיעורי בית 16:30-18:30 א' 17-06-18  .39
40.  

 ב' 18-06-18
 חשיבה כמותית 09:00-13:30

 חשיבה מילולית + אנגלית 17:00-21:30  .41
42.  

 ד' 20-06-18
 חשיבה מילולית + אנגלית 09:00-13:30

 חשיבה כמותית 17:00-21:30  .43
 שיעורי בית 16:30-18:30 א' 24-06-18  .44
45.  

 ב' 25-06-18
 חשיבה כמותית 09:00-13:30

 חשיבה מילולית + אנגלית 17:00-21:30  .46
47.  

 ד' 27-06-18
 חשיבה מילולית + אנגלית 09:00-13:30

 חשיבה כמותית 17:00-21:30  .48
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