בס"ד

ל' סיון תשע"ח 13/06/18

לוח מבחנים סמסטר ב' תשע"ח
כל המבחנים מתחילים בשעה  10:00למעט מבחנים בהם מצויינת שעה שונה (- )13:00/16:00
יום א' ד' תמוז 17/6

יום ב' ה' תמוז 18/6

יום ג' ו' תמוז 19/6

יום ד' ז' תמוז 20/6

חינוך ערכי במקורות היהדות רחלי שולשטיין
הנדסת המישור א' ד"ר אילנה וייסמן
פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר מייקל בנד
אוריינות אקדמית באנגלית  Bד"ר פראן סוקל
טריגונומטריה ד"ר רותי סגל
תולדות עם ישראל פרופ' בוסתנאי עודד
פיתוח שפה חנה יורב
בלשנות פדגוגית רבקה בר חמא
לוגיקה מתמטית ד"ר קרני שיר
חדו"א ב' פרופ' ויקטור אוקסמן
ניהול מסגרות חינוכיות יונה זמירי
פונקציות וגרפים ד"ר מרלה וידר
פונקציות וגרפים ד"ר סטלה גידלביץ
תהליכי חשיבה רויטל תמרי
מרד בר כוכבא פרופ' מנחם מור
כישורי שפה ד"ר פראן סוקל 13:00
הלכה ומודרנה רחלי שולשטיין 13:00
חלופות בהערכת הישגים ד"ר גידלביץ13:00

ספרות האגדה ד"ר תרצה פריש
עיונים בחומש ויקרא גלית מלכה
צדק צדק תרדוף ד"ר ברוריה ארן
צדק צדק תרדוף מרים שיפרוביץ
ניצניי אוריינות עדי אלימלך
מספרים רציונליים ב' ד' פרייברט
אלגברה מודרנית ד"ר א' וייסמן 13:00

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

עיונים בספרות תנאים הרב ד"ר ירון
זילברשטיין
סוגיות חינוכיות הרב ד"ר לוביץ
שאלות אקטואליות בהלכה הרב ד"ר
רונן לוביץ 13:00
כישורי שפה גבי שושני 16:00
פונקציות וגרפים ד"ר ביטון 16:00
הפרעות קשב ד"ר טוב לי 16:00

בנים:
בעיות נבחרות באלגברה ד"ר א' פלטניק
תכניות לימודים בחנ"ם גרניט בובליל

תואר שני בחינוך:
הערכה מעצבת פרופ' שרה כץ
תואר שני במקרא:
ישעיהו לאור פרשנות פרופ' שמואל
ורגון 16:00
בנים:
טריגונומטריה ד"ר אנה פרוסק
תורת הווקטורים פרופ' ו' אוקסמן

בנים:
פסיכופדגוגיה הרב אריאל קהניאל
דידקטיקה יסודי חיים רקובר
חינוך לדמוקרטיה אריה הכט
אוטיזם ד"ר רותי עמית
מאריתמט' לאלגברה ד"ר סיגלר 12:30
סוגיות אתיקה בחינוך יצחק פייגלין 12:30
דידקטיקה יסודי ד"ר אלי יוסף 12:30
מבוא לתושב"ע הרב הראל שפירא 12:30
סטטיסטיקה ד"ר מירלה וידר 12:30
עיונים בספר דברים הרב ד"ר רפורט 12:30

יום א' י"א תמוז 24/6

יום ב' י"ב תמוז 25/6

יום ג' י"ג תמוז 26/6

יום ד' י"ד תמוז 27/6

היבטים גופניים ד"ר איריס גיל
הסיפור המקראי יהודה טרופר
מבנה השפה האנגלית  Bד"ר תמי אביעד
רבי עקיבא ותלמידיו הרב יעקב קליין
הנדסה אנליטית ד"ר מירלה וידר
ישוב ישן וחדש ד"ר יצחק ציטרין
תהליכי קריא וכתיבה ד"ר דבורה דובינר
מערכת מספרים ד"ר אבי סיגלר
אגדת חז"ל מיכל בלאו
מצבי לחץ חמי מירב
פסיכולוגיה קוגנטיבית ד"ר דוד אוחנה
הפרעות התנהגות ד"ר דוד אוחנה 13:00
אלגברה מודרנית ד"ר מירלה וידר 13:00
מבוא לתוע"י בימה"ב ד"ר י' מרציאנו 13:00

התפתחות המשחק ד"ר אורנה שניידר
עיונים בחומש ויקרא ד"ר ברוריה ארן
עיונים בספר יהושע ד"ר יובל ואדעי
הלכות לתשב"ר הרב יעקב קליין
סדנה להוראה מתקנת במתמטיקה ברכה
סגליס 13:00
עיונים בחומש בראשית דר ואדעי 13:00

פסיכולוגיה קוגנטיבית מירב חמי
הפרעות קשב ד"ר רותי עמית
הוראת מקרא לתלמידים בצ"מ גרניט
בובליל
גיאומטרטיה-אינטואיצ' והוכחות ד"ר
יניב ביטון
בעיות נבחרות באלגברה ד"ר אבי
סיגלר
מספרים רציונליים א' ד"ר אילנה
וייסמן 13:00

רפואה והלכה הרב יעקב קליין
חינוך ערכי במקורות היהדות רחלי
שולשטיין
נושאים בספרות  Bחני חדד

בנים:
מבוא לתוע"י בימי הביניים ד"ר יואל מרציאנו
מדר בר כוכבא פרופ' מנחם מור
הפריות קשב ד"ר אורלי קריספל
פונקציות וגרפים ד"ר ענבל קולושי 12:30
קוגניציה ד"ר דוד אוחנה 12:30
לב לדעת יהודה טרופר 12:30
צדק צדק ד"ר יובל ואדעי 12:30

בנים:
הפילוסופיה של החנ"מ אריאל שרלו
חלופות בהערכת הישגים אריאל שרלו

תואר שני באנגלית:
רב לשוניות ד"ר דבורה דובינר
תואר שני במקרא:
קהלת ושיה"ש לאור פרשנות פרופ'
טליה הורוביץ
תואר שני בחינוך:
קריאה וכתיבה פרופ' מרק לייקין
בנים:
הנדסה אנליטית מתקדם ד"ר רותי
סגל
משוואת דיפרנציאליות פרופ' משה
סטופל

בס"ד
יום א' י"ח תמוז 1/7

צום

יום ב' י"ט תמוז 2/7

יום ג' כ' תמוז 3/7

יום ד' כ"א תמוז 4/7

אגדת חז"ל ד"ר יאיר ברקאי
מתודיקה להוראת מתמטיקה ד"ר ענבל
קולושי
הנדסת המרחב ד"ר אליק פלטניק
עיוני השוואה ד"ר יאיר ברקאי 13:00

הפרעות קשב ד"ר אורלי קריספל
בעיות מילוליות ד"ר קרני שיר
עיונים בחומש במדבר מרים
שיפרוביץ
אלגברה לינארית ד"ר קרני שיר
13:00
מבוא לסטטיסטיקה ד"ר קרני שיר
16:00

ספר ויקרא שי אלבוים
שיטות מחקר רחלי שולשטיין
סוגיות משפחתיות הילה נכטיילר
הסתברות ד"ר קרני שיר
נשים במקרא הילה נכטיילר 13:00
שליטה באנגלית יחידות  5 ,3 ,1גבי
שושני 16:00

בנים:
יסודות הנדסת המישור ג'וני אוברמן
נביאי שיבת ניון הרב ד"ר עדיאל כהן
עיונים בספרות תנאים ד"ר י' זילברשטיין
עבודה זרה ד"ר ירון זילברשטיין 12:30
אסטרטגיות למידה ד"ר קספרסקי12:30

תואר שני במקרא:
שיטות מחקר ד"ר אורלי קריספל
בנים:
תורת המספרים פרופ' ויקטור
אוקסמן

יום א' כ"ה תמוז 8/7

יום ב' כ"ו תמוז 9/7

יום ג' כ"ז תמוז 10/7

יום ד' כ"ח תמוז 11/7

התפתחות השפה הכתובה ד"ר ניצה דורי
התפתחות המושגים במתמטיקה ברכה סגליס
משנה פסחים הרב יעקב קליין
מבוא לשירה ד"ר רות סמואל-טננהולץ
הפילוסופיה של חנ"מ אריאל שרלו
מתודיקה למקרא אריאל שרלו
אלגברה  2פרופ' משה סטופל
בונים מדינה הרב ד"ר בועז כהן
אלטרנטיבות בהוראת אנגלית נעמי שלו
גיאומטריה במרחב ג'וני אוברמן
הערכה אלטרנטיבית נעמי שלו 13:00
בעיות מילוליות באריתמט' ב' סגליס 13:00

מעגלי אחווה ד"ר מיכל דל
יישומי מחשב (על-יסודי) ד"ר גלעד הר-
שפר
בעיות נבחרות באלגברה ד"ר ד' פרייברט
עיונים בחומש בראשית פרופ' י' רוזנסון
עיונים בספר מלכים פרופ' רוזנסון13:00
התפתחות השפה הדבורה ו 'הימל 13:00
התערבות שפה בגה"ר ורדיה הימל16:00

יישומי מחשב ד"ר גלעד הר-שפר
מבנה שפה האנגלית ד"ר סוזן יפה
הסטוריה של המתמטיקה ד"ר אבי
סיגלר
גיאומטריה-מדידות וטרנספ' ד"ר
וייסמן13:00
חדו"א א' ד"ר אילנה וייסמן 16:00

שליטה באנגלית יחידות  6 ,4 ,2גבי
שושני 16:00
תואר שני במקרא:
המדרש בפירוש רש"י ד"ר יוסי זיו
בנים:
אלגברה  2פרופ' משה סטופל
הנדסת מרחב ד"ר אנה פרוסק

מבחני בקיאות בתנ"ך

מועד ב' אנגלית  EAPלכל
הרמות בשעה 16:00

בנים:
זיכרון וחינוך חנן כהן
מחקר חינוכי ד"ר ליאור סברנבסקי
מספרים רציונליים א' ד"ר דוד פרייברט
חז"ל ארכיאולוגיה ד"ר חנן בירנבוים
מחשבת החינוך ד"ר יוסף אלי 12:30
עיונים בספר ויקרא גלית מלכה 12:30

יום א' ג' אב 15/7

יום ב' ד' אב 16/7

יום ד' ו' אב 18/7

מבוא לבלשנות  Bד"ר עידית אברם
לוגיקה מתמטית ד"ר ויקטור אוקסמן
הנדסת המרחב ד"ר אליק פלטניק
התפתחות רגשית מירב חמי
כוחות פוליטיים ד"ר עדה גבל
הוראה מותאמת במתמטיקה גלילה שוימר
סטטיסטיקה ד"ר דוד פרייברט
אלגברה ד"ר דוד פרייברט 13:00
פסיכולינגוויסטיקה ד"ר עידית אברם 13:00
חדו"א ד"ר אליק פלטניק 13:00

אוריינות אקדמית ד"ר אסתר כלפון
לקויות שפה ורדיה הימל 13:00

בנים:
הסתברות פרופ' ויקטור אוקסמן

שימו לב :סטודנטים הזקוקים להתפנות במהלך הבחינה ,ובידם אישור מיח"ס,
מכל הבחינות באותה שעה  -יבחנו בכיתה נפרדת.
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 בין התאריכים  .17/7-5/8חובה 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

