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 היתרונות והעקרונות

 .ם )עשרות המלצות אותנטיות באתר(שני 7כבר  2אשר חי ונושם מיקרו מורה ותיק  -עידן אלסטר  -המורה  .1

 תכנית הקורס מתעדכנת בהתאם לחומרים של נדב. –התאמה מושלמת לד"ר נדב לוי  .2

 עבודה עם חוברות בלעדיות ומפורטות לכל נושא. –חוברות קורס  .3

 כך שכולם יבינו. –לומדים את כל הקורס בצורה פרקטית, ללא הנחת ידע קודם  –הכנה מאפס  .4

 טיפים חשובים, סדר פעולות לפתרון שאלות, ניתוח מקרים חריגים. –שיטות בלעדיות  .5

 שאלות בסיסיות ושאלות מבחן בכל נושא, קבלת ש.ב לתרגול משיעור לשיעור. –תרגול מאסיבי  .6

קבלת חוברת פתרונות מבחנים בלעדית ומפורטת, עם פתרונות בהתאם לשיטות  –חוברת פתרונות מבחנים  .7

 נפתור במהלך הקורס(. 2019-ו 2018)את  2012-2017המבחנים של נדב לוי בשנים הנלמדות בקורס ההכנה, לכל 
 

סיוע בכל מה שקשור לחומר, בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה, בכל  –ויחס אישי יוצא דופן  24/7תמיכה  .8

 גם בתקופת הבחינות לאחר שהקורס נגמר. –אמצעי תקשורת שנוח לכם )טלפון, וואטסאפ וכד'( ובכל זמן 

 פרטים טכניים

  : 5כמות מפגשים. 

  : שעות. 4-4.5אורך כל מפגש 

 (20:30-)חלק מהמפגשים יוארכו ל 16:00-20:00 ימי ג' בשעות : ימים ושעות. 

  : 28.1, 21.1 ,14.1 ,(7.1-)הפסקה ב ,31.12, 24.12תאריכים. 

  : ליד הבינתחומי , הרצליה27רחוב דוד שמעוני היובל, תיכון מיקום(.) 

  : ש"ח )ניתן לשלם בסוף כל מפגש(. 180מחיר מפגש 

 : הנחות 

 ש"ח. 03המגיעים לכל המפגשים יקבלו במפגש האחרון הנחה של  – הגעה לכל המפגשים .1

 ש"ח על כל הקורס. 790ישלמו  – 20.12המשלמים מראש, עד תאריך  –תשלום מראש  .2

 ו/או אקונומטריקה( יזכו להנחות שיפורטו בהמשך. 1הלוקחים קורסי הכנה נוספים )מאקרו  – קורסים נוספים .3

 

  "אם לאחר המפגש הראשון אתם מחליטים שאינכם רוצים להמשיך בקורס  –הטבת "לא מרוצים לא משלמים– 

 ניתן לקבל החזר מלא(. –צריכים לשלם על המפגש הראשון )תקף גם למשלמים מראש אינכם 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1dLH0VusLYG6Vh2_syqMcqePhnm8isACVj7XQbs-CG_8/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1dLH0VusLYG6Vh2_syqMcqePhnm8isACVj7XQbs-CG_8/viewform?edit_requested=true


 

 סטודנטים ממליצים –י ההכנה למבחן קורס

 

 

 

 

 

 : )וקישורים לפייסבוק של הממליצים(המלצות נוספות 

 www.elster.co.il/reviews.html 

 

www.elster.co.il 

http://www.elster.co.il/reviews.html

