בס"ד

לוח מבחנים סמסטר א' תשע"ח
כל המבחנים מתחילים בשעה  10:00למעט מבחנים בהם מצויינת שעה שונה ()13:00/16:00
יום א' כ' טבת 7/1

יום ב' כ"א טבת 8/1

יום ג' כ"ב טבת 9/1

יום ד' כ"ג טבת 10/1

סיפורי המקרא ד"ר תרצה פריש
פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר מייקל בנד
מבוא לבלשנות  Aד"ר עידית אברם
יסודות הנדסה אנליטית ד"ר ויקטור אוקסמן
אוטיזם ד"ר רותי עמית
התפתחות קוגניטיבית מתרי רויטל
פתרון קונפליקטים תמרי רויטל 13:00
חדו"א ב' ד"ר ויקטור אוקסמן 13:00
רכישת שפות ד"ר עידית אברם 13:00
מזרח אירופה ויהודייה הרב ד"ר בעז כהן 13:00
בעיות מילוליות באריתמטיקה ברכה סגליס 16:00
בעיות נבחרות באלגברה ד"ר יניב ביטון 16:00
בעיות נבחרות באלגברה ד"ר ס' גידלביץ 16:00

פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר ל' סברנבסקי
הילד בצ"מ ד"ר אורלי קריספל
עיונים בחומש במדבר פרופ' ישראל רוזנסון
פסיכולוגיה של גיל הנעורים מירב חמי
מאריתמטיקה לאלגברה ד"ר ענבל קולושי
עיונים בחומש בראשית הרב יעקב קליין
עיונים בספר שמואל פרופ' י' רוזנסון 13:00
מחקר חינוכי ד"ר ליאור סברנבסקי 13:00

תחביר עדי צביאלי
תחביר ד"ר חן בוחבוט
יסודות הדקדוק עדי צביאלי 13:00
יסודות הדקדוק ד"ר חן בוחבוט 13:00

ערכים ודילמות מוסריות הרב ד"ר רונן לוביץ
מעגלי החיים הרב ד"ר רונן לוביץ 13:00
בנים:
יסודות ההנדסה אנליטית ד"ר אנה פרוסק
היסטוריה של המתמטיקה ד"ר ויקטור אוקסמן
תואר שני בחינוך:
שיטות מחקר כמותיות ד"ר מירה טנצר
שיטות מחקר איכותניות פרופ' שרה כץ

תואר שני בייעוץ חינוכי:
זרמים בייעוץ חינוכי ד"ר דוד אוחנה
בנים:
מספרים ממשיים ד"ר אליק פלטניק 16:00

בנים:
מבוא לתולדות עם ישראל הרב ד"ר בועז כהן
הוראה מותאמת במתמטיקה ד"ר ענבל קולושי יסודות
הקריאה עדי אלימלך
גישות חינוכיות הרב אריאל קהניאל
עיונים סמשנה סדר נשים ד"ר יוסף שטמלר
דידקטיקה ד"ר יוסף אלי 13:00
שיטות מחקר הרב ד"ר ירון זילברשטיין 13:00
גיאומטריה במרחב ד"ר אבי סיגלר 13:00
מבוא לספרות התנאים ד"ר הראל שפירא 13:00
דמויות במקרא הרב ד"ר שמעון רפורט 13:00
בעיות מילוליות באריתמ' ד"ר ד' פרייברט 16:00
מועד ב' :יום ד' כב שבט  7/2בשעה 16:00

מועד ב' :יום ו' כד שבט  9/2בשעה 10:00

מועד ב' :יום ד' כט שבט  14/2בשעה 16:00

מועד ב' :יום ד' כט שבט  14/2בשעה 16:00

בס"ד
יום א' כ"ז טבת 14/1

יום ב' כ"ח טבת 15/1

יום ג' כ"ט טבת 16/1

יום ד' א' שבט 17/1

התפתחות רגשית מירב חמי
תשתית התפיסה והחשיבה ד"ר ענבל קולושי
הלכות שבת ד"ר יוסף שטמלר
הנדסת המישור פרופ' שרה הרשקוביץ
תיעוד והערכה יונה זמירי
הפרעות שפה עדי אלימלך
יסודות במתודיקה להוראת אנגלית ד"ר פראן סוקל
מספרים רציונליים ב' ד"ר ג'וני אוברמן
תורת הוקטורים ד"ר ויקטור אוקסמן
מבנה השפה אנגלית ד"ר תמר אביעד
תקשורת בין הורים למורים תמרי רויטל
מוגבלות שכלית ד"ר רחלי גילשטרום 13:00
מנאורות למדרנה ולג'ינוסייד חנן כהן 13:00
חדו"א ג' ד"ר ויקטור אוקסמן 13:00
מצבי לחץ חמי מירב 13:00
יסודות הנדסת המישור פרופ' משה סטופל 13:00
בנים:
מדיניות ארה"ב חנן כהן
תשתיות החושיות ד"ר רותי עמית
סוגיות נבחרות בספרות התנאים ד"ר יהודה שוורץ
מוגבלות שכלית ד"ר רחלי גילשטרום
אלגברה  1פרופ' משה סטופל 16:00
העצמה וחינוך ערכי הרב אריאל קהניאל 13:00
מועד ב' :יום ד' ו' אדר  21/2בשעה 16:00
יום א' ה' שבט 21/1
מספרים רציונליים א' ד"ר אילנה וייסמן
מדידה והערכה גלילה שוימר
בלשנות פדגוגית  Aגבי שושני
הסיפור הקצר ד"ר ר' סמואל-טננהולץ
שיטות מחקר זוהר גדסי
קומבינטוריקה ד"ר אילנה וייסמן 13:00
גיאומטריה איטואיצ' והוכחות ד"ר מ' וידר 16:00
משפחה וקהילה ד"ר יואל מרציאנו 13:00
מספרים שלמים ופעולות ד"ר א' וייסמן 13:00
היבטים גופניים ד"ר איריס גיל 16:00
תורת הקבוצות ד"ר מירלה וידר 16:00
בנים:
אלגברה ד"ר דוד פרייברט
מבוא לימה"ב ד"ר יואל מרציאנו
מספרים שלמים פרופ' משה סטופל
שירת המשנה ד"ר יהודה שוורץ
ספר שמות הרב יעקב קליין
אקלים כיתתי ד"ר יעקב אמיד
הנדסת המישור ד"ר מירלה וידר
עיונים במלאכת טוחן הרב יצחק פייגלין 16:00
סיגיות בחקר המקרא ד"ר מיכל דל 13:00

יסודות הקריאה והתפתחות הקריאה (חנ"ם) עדי אלימלך
מבוא למקרא ד"ר מיכל דל
לגדול עם השירים ד"ר ניצה דורי
לשון המקרא גלית מלכה
רמב"ן גלית מלכה 13:00
יסודות הקריאה והכתיבה יסודי אלימלך 13:00

אוריינות אקדמית (חנ"ם) רחלי שולשטיין
אוריינות אקדמית באנגלית ד"ר פראן סוקל
תכניות לימודים בחנ"מ גרניט בובליל
תורת הקבוצות ד"ר אילנה וייסמן 13:00
הבית היהודי רחלי שולשטיין 13:00
מעגלי החיים רחלי שולשטיין 16:00
חדו"א א' ד"ר אילנה וייסמן 16:00
אלגברה דיסקרטית ד"ר אבי סיגלר 16:00

סוגיות בחקר המקרא ד"ר מיכל דל
ליקויי כתיבה ד"ר רותי עמית

מועד ב' יום ו' ח' אדר  23/2בשעה 10:00
יום ב' ו' שבט 22/1
אוריינות אקדמית (יסודי) רחלי שולשטיין
הילד עם מוגבלויות ד"ר רותי עמית
מבוא לאנליזה ד"ר אליק פלטניק
רש"י ב' ד"ר ברוריה ארן
אלגברה נומרית ד"ר אילנה וייסמן 13:00
ליקויי שפה ורדיה הימל 13:00
עיונים בספר יהושע ד"ר ברוריה ארן 13:00

מועד ב' :יום ו' א' אדר  16/2בשעה 10:00

מועד ב' :יום ו' א' אדר  16/2בשעה 10:00

יום ג' ז' שבט 23/1

יום ד' ה' שבט 24/1

מערכת משפחתית ד"ר אורלי קריספל

דרכי לימוד והוראה ע"פ מקורות היהדות -
ד"ר תרצה פריש

אוכלוסיות בחנ"מ ד"ר אורלי קריספל 13:00
סטטיסטיקה ד"ר קרני שיר 16:00
מבוא לסטטיסטיקה ד"ר קרני שיר 16:00

בנים:
סטטיסטיקה ד"ר ו' אוקסמן

מועד ב' :יום ד' כ אדר  7/3בשעה 16:00

בנים:
חדו"א ג' ד"ר ויקטור אוקסמן
יסודות הנדסת המישור פרופ' משה סטופל
תואר שני במקרא:
פרשנות המקרא ד"ר לאה הימלפרב
תואר שני באנגלית:
סוגיות ברכישת שפה שניה ד"ר תמר אביעד
תואר שני בחינוך:
תלמידים עם הפרעות קשב ד"ר אסתר טוב-לי

בניות גיאומטריות ד"ר אבי סיגלר

תואר שני במקרא:
גישת רש"ר ד"ר לאה הימלפרב
תואר שני בחינוך:
שפה – נורמות ,ליקויים וטיפוח פרופ' מרק לייקין

מועד ב' יום ו' כב אדר  9/3בשעה 10:00

מועד ב' :יום ד'  14/3בשעה 16:00

מועד ב' :יום ד'  14/3בשעה 16:00

בס"ד
יום א' י"ב שבט 28/1

יום ב' י"ג שבט 29/1

יום ג' י"ד שבט 30/1

למידה מתווכת בגיל הרך פנינה ויידה
תורת המספרים ד"ר אליק פלטניק
תורת המספרים ד"ר קרני שיר
אוריינות מתמטית ד"ר ג'וני אוברמן
כישורי שפה  Aציפי הס
ניתוח התנהגות יישומי ד"ר דוד אוחנה 13:00
טיפוח חשיבה פנינה ויידה 13:00

לשון המקרא ד"ר יובל ואדעי
מאריטמתיקה לאלגברה ד"ר דוד פרייברט
טיפוח אקלים כיתה טלי פריד
מבוא למקרא ד"ר יובל ואדעי 13:00

חקר נתונים ד"ר קרני שיר
ראשית לימודי תנ"ך מיכל בלאו
התפתחות תקינה ולקויה ד"ר רותי עמית
רמב"ן ד"ר יובל ואדעי

בנים:
קומבינטיריקה פרופ' משה סטופל
תואר שני במקרא:
שיטות ומגמות בפרשנות המקרא ד"ר י' זיו 13:00
עיונים בספרות החוק המקראי ד"ר יוסף זיו 16:00

בנים:
מספרים רציונלים א' ד"ר דוד פרייברט
ניתוח התנהגות ישומית ד"ר דוד אוחנה
עיונים בספר במדבר הרב יצחק פייגלין
מתודיקה למשנה והלכה ד"ר יהודה שוורץ 13:00

מועד ב' :יום ד' ה' ניסן  21/3בשעה 16:00

יום ד' ט"ו שבט 31/1
אוריינות אקדמית (משתלמות) רחלי שולשטיין
שליטה באנגלית יחידות  5 ,3 ,1גבי שושני 16:00

מועד ב' :יום ה' ו' ניסן  22/3בשעה 16:00

מועד ב' :יום א' ט' ניסן  25/3בשעה 16:00

מועד ב' :יום א' ט' ניסן  25/3בשעה 16:00

יום א' י"ט שבט 4/2

יום ב' כ' שבט 5/2

יום ג' כ"א שבט 6/2

יום ד' כ"ב שבט 7/2

אוריינות אקדמית ד"ר ניצה דורי
תכנון לימודים בגה"ר ד"ר ניצה דורי
אלגברה ד"ר אבי סיגלר
סדרות ד"ר רותי סגל
אלגברה  1פרופ' משה סטופל
עיונים בחומש שמות יהודה טרופר

אגדת חז"ל ד"ר יאיר ברקאי

יישומי מחשב ד"ר גלעד הר-שפר
עיונים בספר שמואל מיכל בלאו

שליטה באנגלית יחידות  6 ,4 ,2גבי שושני 16:00
תואר שני במקרא:
דניאל לאור פרשנות קדומה ד"ר מיכל דל

בנים:
פסיכולוגיה של גיל הנעורים ד"ר דוד אוחנה
רמב"ן כפרשן המקרא יהודה טרופר
מבחן בקיאות במקרא כל היחידות
מועד ב' :יום ב' י' ניסן  26/3בשעה 16:00

מועד ב' :יום ג' יא ניסן  27/3בשעה 16:00

מועד ב' :יום ג' יא ניסן  27/3בשעה 16:00

מועד ב' :יום ג' יא ניסן  27/3בשעה 16:00

סטודנטיות/ים שחייבות/ים בחינות מהעבר ו/או קיבלו פטור מנוכחות ויש להן אישור (בכתב) חייבות/ים להבחן במועד א' בלבד.
לתשומת לבכן מועדי ב' לפי צורך יתקיימו בתאריכם הרשומים למטה .חובה להירשם למועדי ב' באתר המכללה.
לא יתקבלו בקשות למועד מיוחד לאחר מועד ב'! כל בקשה חייבת להגיע לועדת סטאטוס לפני מועד ב'!
כמורים אנו מקפידים על טוהר הבחינות
בהצלחה

