
 
 המערכת נתונה לשינויים –תשפ"ג  –מערכת שעות שנה ד 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 יום               
 

 תאריך

     

  

  

18.10.2022 
 יום שלישי

 לימודים במרכזי ההוראה

19.10.2022 
 יום רביעי

 פסיכולוגיה שיקומית 
08:30-12:00 

106 

 היבטים ארגוניים ומשפטיים
12:00-16:00 

106 

 שיקום וסטיבולרי
 קלדרון()לירן 

16:00-18:00 
106 

20.10.2022 
 יום חמישי

 הילד החריג
08:30-16:00 

106 

21.10.2022 
 יום שישי

  

 יום               
 

 תאריך

     

23.10.2022 
 יום ראשון

 לימודים במרכזי ההוראה

24.10.2022 
 יום שני

 לימודים במרכזי ההוראה

25.10.2022  
 יום שלישי

 קורס יחד ההוראהלימודים במרכזי 
17:30-19:30 

 

26.10.2022 
 יום רביעי

 

 נפגעי חוט שידרה
 )ד"ר בונדי(

12:00-08:30 
101 

 היבטים ארגוניים ומשפטיים
12:00-16:00 

101 
 

               

27.10.2022 
 יום חמישי

פסיכולוגיה 
 שיקומית 

08:30-10:00 
 003דן דוד

 הילד החריג
10:00-16:00 

 003דן דוד
 

 

28.10.2022 
 יום שישי

  



 המערכת נתונה לשינויים –תשפ"ג  –מערכת שעות שנה ד 

 

 יום               
 תאריך

     

30.10.2022 
 יום ראשון

 לימודים במרכזי ההוראה

31.10.2022 
 יום שני

 לימודים במרכזי ההוראה

1.11.2022 
 יום שלישי

  יום בחירות -שבתון
 

2.11.2022 
 יום רביעי

 נפגעי חוט שדרה
 )ד"ר בונדי(

12:00-08:30 
101 
 

 היבטים ארגוניים ומשפטיים
12:00-16:00 

101 
 

  

3.11.2022 
 יום חמישי

פסיכולוגיה 
 שיקומית

08:00-10:00 
 003דן דוד

 הילד החריג
10:00-16:00 

 003דן דוד
 

 קידום בריאות

:0081-16:30  

 003דן דוד
 

 

4.11.2022 
 יום שישי

 שיקום קטועים )רחל טיקטינסקי(
08:30-12:30 

101 

 

 יום               
 תאריך

     

6.11.2022 
 יום ראשון

 לימודים במרכזי ההוראה

7.11.2022 
 יום שני

 לימודים במרכזי ההוראה

8.11.2022 
 יום שלישי

 קורס יחד לימודים במרכזי ההוראה
17:30-19:30 

9.11.2022 
 יום רביעי

 נפגעי חוט שידרה 
 )אוריאל /סיעוד(

10:00-8:00 
101 
 

 היבטים ארגוניים ומשפטיים 
12:00-16:00 

101 

שיקום קטועים )רחל  
 טיקטינסקי(

16:00-19:00 
101 

10.11.2022 
 יום חמישי

 

פסיכולוגיה 
 שיקומית 

08:00-10:00 
 003דן דוד
 

 הילד החריג
10:00-16:00 

 003דן דוד

 קידום בריאות

:0081-16:30  

 003דן דוד

 הילד החריג   )ד"ר פרנקל( 11.11.2022
08.30-12.00 

101 



 
 המערכת נתונה לשינויים –תשפ"ג  –מערכת שעות שנה ד 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יום               
 

 
 תאריך

     

13.11.2022 
 יום ראשון

 לימודים במרכזי ההוראה

14.11.2022 
 יום שני

 לימודים במרכזי ההוראה

15.11.2022 
 שלישייום 

 קורס יחד לימודים במרכזי ההוראה
17:30-19:30 

 

16.11.2022 
 יום רביעי

 פסיכולוגיה שיקומית
08:00-10:00 

101 

 הילד החריג
10:00-16:00 

101 

 קידום בריאות

:0081-16:30  

101 

 
 

 

17.11.2022 
 יום חמישי

 

 

 

18.11.2022 
 יום שישי

  



 
 המערכת נתונה לשינויים –תשפ"ג  –מערכת שעות שנה ד 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יום               
 תאריך

     

20.11.2022 
 יום ראשון

 לימודים במרכזי ההוראה

21.11.2022 
 יום שני

 לימודים במרכזי ההוראה

22.11.2022 
 יום שלישי

 קורס יחד לימודים במרכזי ההוראה
17:30-19:30 

 

23.11.2022 
 יום רביעי

פסיכולוגיה 
 שיקומית

08:00-10:00 
101 

 הילד החריג
10:00-16:00 

101 

 

 

24.11.2022 
 יום חמישי

 קידום בריאות

08:30-13:00 

003דן דוד  

 

 

25.11.2022 
 יום שישי

 שיקום קטועים )ד"ר ברזל(
08.30-12:00 

101 
 

 



 
 
 
 
 

 לשינוייםהמערכת נתונה  –תשפ"ג  –מערכת שעות שנה ד 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יום               
 

 תאריך

     

27.11.2022 
 יום ראשון

 

 לימודים במרכזי ההוראה

28.11.2022 
 יום שני

 לימודים במרכזי ההוראה

29.11.2022 
 יום שלישי

 קורס יחד לימודים במרכזי ההוראה
17:30-19:30 

 

30.11.2022 
 יום רביעי

 פסיכולוגיה שיקומית
08:00-11:00 

101 

 מפרקי לסת 
 )רועי בחנוף(

11:00-13:00 
 
101 
 

 נפגעי חוט שידרה  
 )איריס ריפוי בעיסוק(

17:30-16:00 
101 

 

1.12.2022 
 יום חמישי

פסיכולוגיה 
 שיקומית

08:00-10:00 
 003דן דוד

 הילד החריג
10:00-16:00 

 003דן דוד

 קידום בריאות

16:30-18:00 

 003דן דוד

2.12.2022 
 יום שישי

   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 המערכת נתונה לשינויים –תשפ"ג  –מערכת שעות שנה ד 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יום               
 

 
 תאריך

     

4.12.2022 
 יום ראשון

 לימודים במרכזי ההוראה

5.12.2022 
 יום שני

 לימודים במרכזי ההוראה

6.12.2022 
 יום שלישי

 קורס יחד לימודים במרכזי ההוראה
17:30-19:30 

 

7.12.2022 
 יום רביעי

 פסיכולוגיה שיקומית
10:00-16:30 

101 

  

8.12.2022 
 יום חמישי

פסיכולוגיה 
 שיקומית

08:00-10:00 
 003דן דוד

 הילד החריג
10:00-16:00 

 003דן דוד

 קידום בריאות

00:81-03:61  

003דן דוד  

 
 

9.12.2022 
 יום שישי

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המערכת נתונה לשינויים –תשפ"ג  –מערכת שעות שנה ד 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 יום               
 

 תאריך

     

11.12.2022 
 יום ראשון

 לימודים במרכזי ההוראה

12.12.2022 
 יום שני

 לימודים במרכזי ההוראה

13.12.2022 
 יום שלישי

 קורס יחד לימודים במרכזי ההוראה
17:30-19:30 

 

14.12.2022 
 יום רביעי

 הילד החריג
08:30-16:30 

101 

  

15.12.2022 
 יום חמישי

 
 

 הילד החריג
10:00-16:30 

 003דן דוד

 קידום בריאות

00:81-03:61  

003דן דוד  

 
 

16.12.2022 
 יום שישי

   


