בס"ד

לוח מבחנים מועד ב' סמסטר א' תשע"ט
יום ד' ט"ו אדר א'  20/2בשעה 16:00

יום ד' כ"ב אדר א'  27/2בשעה 16:00

יום ד' כ"ט אדר א'  6/3בשעה 16:00

יום ד' ו'אדר ב'  13/3בשעה 16:00

יום ד' כ' אדר ב'  27/3בשעה 16:00

עיונים בחומש ויקרא יהודה טרופר
מספרים שלמים ופעולות ד"ר קרני שיר
תיעוד והערכה בגן הילדים יונה זמירי
אלגברה וקטורית ד"ר אבי סיגלר
ספרות ילדים חדד חנה
תכניות לימודים בחנ"מ גרניט בובליל
חדו"א א' ד"ר אילנה וייסמן
לוגיקה מתמטית ד"ר קרני שיר
נושאים בספרות חנה חדד
היבטים גופניים ד"ר איריס גיל
בנים:
ימיי הביניים בשיאם ד"ר יואל מרציאנו
הנדסת המישור ד"ר אילנה וייסמן
אוטיזם גרניט בובליל
חינוך לדמוקרטיה אריה הכט
גישות חינוכיות מעצימות אריאל קהניאל
מבוא למקרא ד"ר יובל ואדעי

מבוא לסטטיסטיקה אסתר כץ
פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר ליאור סברנבסקי
יישומי מחשב ד"ר גלעד הר-שפר
אוריינות אקדמית ד"ר אסתר כלפון
לגדול עם השירים ד"ר ניצה דורי
עיונים בספר מלכים ד"ר מיכל דל
ניצניי אוריינות ד"ר עדי אלימלך
מבוא לאנליזה ד"ר אליק פלטניק
עיונים בחומש במדבר פרופ' ישראל רוזנסון
עיונים בספר מלכים פרופ' ישראל רוזנסון

הנדסת המישור א' ד"ר אילנה וייסמן
אלגברה מודרנית ד"ר מירלה וידר
אוריינות אקדמית  Aד"ר פראן סוקל
מאריתמטיקה לאלגברה ד"ר דוד פרייברט

פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר מייקל בנד
אלגברה  1פרופ' משה סטופל
יסודות הקריאה ד"ר עדי אלימלך
יסודות הדקדוק יפה נסימי
מבוא לבלשנות  Aד"ר עידית אברם
בעיות מילוליות באריתמטיקה ד"ר ע' קולושי
למידה מתווכת פנינה ויידה
רכישת שפות ד"ר עידית אברם
מדידה ו הערכה במתמטיקה ד"ר ענבל קולושי
בנים:
מתודיקה למשנה והלכה הרב יעקב קליין
מדידה והערכה במתמטיקה ד"ר ענבל קולושי
צמיחת משטרים טוטאליטרים ד"ר עדה גבל
מבוא לבלשנות  Aד"ר עידית אברם
מצוות ישוב הארץ יצחק פייגלין

עיונים בחומש בראשית הרב יעקב קליין
יסודות הקריאה והתפתחות סוזאן סמואל מגל
הדרשן כפרשן ד"ר יאיר ברקאי
עיונים בספרות השו"ת רחלי שולשטיין
ראב"ע ורשב"ם ד"ר יובל ואדעי
ליקויי שפה ורדיה הימל
אוריינות אקדמית (יסודי) רחלי שולשטיין
תואר שני בייעוץ חינוכי:
הורים ומשפחה ד"ר אורלי קריספל
התערבות בעת חרום ד"ר רבקה גלזנר

בס"ד
יום ב' ג' ניסן  8/4בשעה 10:00

יום ד' כ"ז אדר ב'  3/4בשעה 16:00

יום ו' כ"ט אדר ב'  5/4בשעה 9:00

משנה אבות ד"ר יוסי שטמלר
פסיכולוגיה של גיל הנעורים מירב חמי
פסיכולוגיה קוגנטיבית חמי מירב

ניצניי אוריינות ד"ר עדי אלימלך
גיאומטריה במרחב ד"ר קרני שיר
עיונים בחומש בראשית ד"ר ברוריה ארן
עיונים בחומש במדבר מיכל בלאו
עיונים בספר שופטים ד"ר דוד שניאור
לקויות שכיחות ד"ר אורלי קריספל
רש"י ב' ד"ר ברוריה ארן
בנים:
אלגברה ליניארית ד"ר דוד פרייברט
תואר שני במקרא:
פרשנות המקרא ד"ר לאה הימלפרב
דברים לאור פרשנות ד"ר ארי גייגר
תואר שני בחינוך:
תלמידים עם הפרעות קשב ד"ר אסתר טוב לי

יום א' ט' ניסן  14/4בשעה 10:00

יום ב' י' ניסן  15/4בשעה 10:00

יום ג' י"א ניסן  16/4בשעה 10:00

טיפוח אקלים כיתה טלי פריד
עיונים בספר שמואל מיכל בלאו
מבוא למקרא מיכל בלאו
תואר שני בייעוץ חינוכי:
אלימות (שנה א') פרופ' אוריאל תימור
אלימות (שנה ב') פרופ' אוריאל תימור

בעיות נבחרות באלגברה ד"ר אבי סיגלר
אוריינות אקדמית (חנ"מ) רחלי שולשטיין
מתודיקה להוראת מתמטיקה חנ"מ ד"ר קולושי
אתיקה בחינוך רחלי שולשטיין
מבנה השפה האנגלית  Aד"ר דבורה דובינר
מוגבלות שכלית ד"ר רחל גילשטרום
דרכי לימוד והוראה  -ד"ר תרצה פריש
עיונים בספר ירמיהו ד"ר מיכל דל
בנים:
שליטה באנגלית יחידה  – 1גבי שושני
יסודות ההנדסה אנליטית ד"ר אנה פרוסק
אלגברה מודרנית ד"ר אבי סיגלר

יסודות ההנדסה אנליטית ד"ר רותי סגל
התפתחות קוגנטיבית רויטל תמרי
ניתוח התנהגות יישומי ד"ר דוד אוחנה
מספרים רציונליים א' ד"ר אילנה וייסמן
סיפורי המקרא ד"ר תרצה פריש
פונקציות וגרפים ד"ר רותי סגל
פתרון קונפליקטים רויטל תמרי
שליטה באנגלית כל היחידת גבי שושני
עיונים בחומש במדבר מרים שיפרוביץ
בנים:
המחנך בכיתתו ד"ר יעקב אמיד
עיונים בחמש מגילות הרב ד"ר שמעון רפורט
מבנה השפה ד"ר סוזן יפה
חינוך לערכים בעולם משתנה הרב קהניאל

אוריינות אקדמית ד"ר ניצה דורי
אוכלוסיות בחנ"מ ד"ר אורלי קריספל
עיונים במסכת ביצה א' ד"ר ירון זילברשטיין
מאריתמטיקה לאלגברה ד"ר אילנה וייסמן
אלגברה דיסקרטית פרופ' ויקטור אוקסמן
מבוא לתולדות עם ישראל הרב ד"ר בעז כהן
כישורי שפה  Aציפי הס
מתודיקה לאנגלית  Aד"ר פראן סוקל
תכנון לימודים בגה"ר ד"ר ניצה דורי
מערכת משפחתית ד"ר אורלי קריספל
מוגבלות שכלית ד"ר רחלי גילשטרום
חדו"א ג' פרופ' ויקטור אוקסמן
דמויות במקרא הרב רונן לוביץ
הנדסת המישור ב' ד"ר אילנה וייסמן
בנים:
תולדות עם ישראל פרופ' עודד בוסתנאי
מבוא ללשון המקרא ד"ר יובל ואדעי
מתודיקה גמרא הרב יעקב קליין
מוגבלות שכלית ד"ר רחל גילשטרום
אוריינות אקדמית באנגלית  Aד"ר פראן סוקל
עיונים בספר ירמיהו ד"ר מיכל דל
חדו"א א' פרופ' ויקטור אוקסמן
חדו"א ג' פרופ' ויקטור אוקסמן
תואר תואר שני במקרא:
מגמות בפרשנות ראב"ע לתורה ד"ר ארי גייגר
תואר שני בחינוך:
שפה-נורמות פרופ' מרק לייקין
שיטות מחקר כמותיות ד"ר מירה טנצר

בהצלחה

יום ד' ה' ניסן  10/4בשעה 16:00

יום ה' ו' ניסן  11/4בשעה 10:00

תחביר יפה נסימי
תחביר עדי צביאלי
עיונים בספר שמואל מיכל בלאו
יסודות הדקדוק עדי צביאלי
רמב"ן על התורה הרב יעקב קליין
בנים:
יסודות הנדסת המישור ד"ר אנה פרוסק
בעיות נבחרות באלגברה ד"ר דוד פרייברט
אלגברה  1ד"ר דוד פרייברט
תואר שני במקרא:
גישת רש"ר ד"ר לאה הימלפרב
עיונים בספרות החוק ד"ר יוסי זיו

מבוא לתולדות ארה"ב חנן כהן
התפתחות רגשית מירב חמי
התפתחות המושגים המתמטיים ד"ר גידלביץ
חינוך בגה"ר בעולם דיגיטלי זוהר גדסי
יסודות הנדסת המישור פרופ' משה סטופל
בלשנות פדגוגית  Aגבי שושני
הסיפור הקצר ד"ר רות סמואל-טננהולץ
מצבי לחץ מירב חמי
חלופות בהערכת הישגים בחנ"מ ד"ר גידלביץ
בנים:
דרכי עיצוב הסיפור המקראי ד"ר דוד שניאור
הסיפור הקצר ד"ר רות סמואל-טננהולץ
התפתחות שפה בבה"ס היסודי אוריאל מרטון
מבוא לתולדות ארה"ב חנן כהן

