
 
 
 

 עזר קורס  
 'ב לכלכלנים מתמטיקה

 רפאלי -דרוקמן עדן ד"עומרצה: 
 

 :הקורס אודות
 בעיקר רב עזר יהווה זה קורס. לכלכלנים' ב מתמטיקה האוניברסיטאי הקורס את הלומדים הסטודנטים לכל

 באופן לשפר השואפים מצטיינים סטודנטים( 1: )הבאות הסיבות משתי אחת בשל בקורס שבוחרים לסטודנטים
 עם כלליים התמודדות קשיי בשל הן, מתקשים סטודנטים( 2; )המיוחל 100-ה ציון את לקבל סיכוייהם את משמעותי

 . האוניברסיטאי הקורס מרצה בהבנת קשיים בשל והן, ריאליים קורסים
 

 :יעד קהל
 (.1011-1112)מס' קורס  -'ב לכלכלנים מתמטיקהכלל הסטודנטים אשר לוקחים את הקורס האוניברסיטאי 

 
 אלסטר עידן – המרצה אודות

. בכלכלה וקבוצתיים פרטיים שיעורים מעביר. אביב תל באוניברסיטת וניהול בכלכלה ראשון תואר בוגר אלסטר עידן
 .הלימוד מוסדות בכל מלמד. 2012 משנת החל באקסטרא מלמד

 
 : נדרש ציוד

 .נייד מחשב או כתיבה וכלי מחברתב להצטייד יש
 

 דרישות מוקדמות:
 .ביותר בסיסי ידע עם להגיע יש לקורס

 
 :לו"ז הקורס

 :01קב' 
 הערות חדר שעות יום תאריך פגישות

 .בשבוע הבא אין שיעור -לב שימו  213עברית  לימודי  20:00 - 16:00  ב  30/04/2018 1
   213עברית  לימודי  20:00 - 16:00  ב  14/05/2018 2
   213עברית  לימודי  20:00 - 16:00  ב  21/05/2018 3
   213עברית  לימודי  20:00 - 16:00  ב  28/05/2018 4
של שינוי או ביטול מטעם אקסטרא יתקיים  במקרה  213עברית  לימודי  20:00 - 16:00  ב  04/06/2018 5

 09:00-13:00 שיעור השלמה באחד מימי ו' בין השעות
 .16:00-20:00בין השעות  11.5.18או ביום ב' 

   213עברית  לימודי  20:00 - 16:00  ב  11/06/2018 6
 .משותף לכל הקבוצות של עדן שיעור    11:00 - 08:00  ו  15/06/2018 7

 
 
 
 



 
 
 

 :02קב' 
 הערות חדר שעות יום תאריך פגישות

   213עברית  לימודי  12:00 - 08:00  ד  16/05/2018 1
   213עברית  לימודי  12:00 - 08:00  ו  18/05/2018 2
   213עברית  לימודי  12:00 - 08:00  ד  23/05/2018 3

 213עברית  לימודי  12:00 - 08:00  ד  30/05/2018 4

של שינוי או ביטול מטעם אקסטרא  במקרה 
יתקיים שיעור השלמה באחד מימי ו' בין 

בין  20.6.18או ביום ד'  09:00-13:00 השעות
 .08:00-12:00השעות 

   213עברית  לימודי  12:00 - 08:00  ד  06/06/2018 5
   213עברית  לימודי  12:00 - 08:00  ד  13/06/2018 6
 .משותף לכל הקבוצות של עדן שיעור  213עברית  לימודי  11:00 - 08:00  ו  15/06/2018 7

 
 ח"ש 5 סך על בעמלה כרוכה טלפונית הרשמה. 

 
 :והרשמה נוספים לפרטים

 xtra13@student.co.il: מייל
 03-6225333: טלפון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .שלב בכל הקורס ובזמני הקורס בתכני שינויים לערוך הזכות את לעצמה שומרת סטודנט אקסטרא חברת* 


