
 
 בס"ד

    
(10:00כל המבחנים מתחילים בשעה ) טע"תשמועד ב' ' בלוח מבחנים סמסטר   

 5/8יום ב' ד' אב  4/8יום א' ג' אב  31/7יום ד' כ"ח תמוז  30/7יום ג' כ"ז תמוז  29/7יום ב' כ"ו תמוז 

 ר'הבית היהודי ד"ר 

 שולשטיין

 רש"י ד"ר ברוריה ארן

 גלות ושיבה ד"ר מיכל דל

 חדו"א ד"ר אליק פלטניק

 

תואר שני בייעוץ 

 חינוכי:

שינויים למערכת  הכנסת

 אפרתיהחינוך ד"ר י' 

 קליין' הלכות לתשב"ר הרב י

 תחביר עדי צביאלי

 יסודות הדקדוק עדי צביאלי 

מספרים רציונלים ב' 

 ד"ר אליק פלטניק

לאנגלית ברכה מתודיקה 

 דויטשר

הנחלת הזיכרון ד"ר 

 פריש תרצה ת

התנחלות בארץ חזון מול 

 נכטיילר'מציאות ה

 בנים: 

משוואות דיפרנציאליות 

 פרופ' ויקטור אוקסמן 

בניות הנדסיות ד"ר דוד 

  פרייברט

 תואר שני בחינוך:

שיטות מחקר כמותיות 

 ד"ר מירה טנצר

קריאה וכתיבה פרופ' 

 מרק לייקין

 הילד עם מוגבלויות הילי איידלין 

 וייסמן' מספרים רציונליים ב' ד"ר א

 מאנטישמיות לשואה ד"ר עדה גבל

 עיונים בחומש שמות מיכל בלאו

 עיונים בחומש דברים יהודה טרופר

 סיגנון וחיבור ד"ר סוזן יפה

  חינוך ערכי ד"ר רחלי שולשטיין

 חדו"א ב' ד"ר אילנה וייסמן 

  אוטיזם גרניט בובליל

 נשים בספרות ד"ר מאיה מרלוב 

  וייסמן מאריתמטיקה לאלגברה ד"ר

 בנים: 

 פסיכופדגוגיה הרב אריאל קהניאל

' סקירת ספרות אנגלית ד"ר מ

 מרלוב

 חינוך ומשטרים אריה הכט

 לקויות למידה גרניט בובליל

  אלגברה ד"ר אליק פלטניק

 סדר ומבנה בתורה יהודה טרופר 

א' תיאוריות למידה והוראה ד"ר 

 וסףי

תפתחות המשחק בגיל הרך ד"ר א' ה

 שניידר

 לשון המקרא ד"ר יובל ואדעי

 מחקר חינוכי זוהר גדסי

עיונים בספר יהושע ד"ר יאיר 

 ברקאי

 

 תואר שני בייעוץ חינוכי:

שיטות מחקר איכותניות פרופ' שרה 

 כץ

 14/8יום ד' י"ג אב  13/8יום ג' י"ב אב  12/8אב  יום ב' י"א 7/8יום ד' ו' אב  6/8יום ג' ה' אב 

' ספרות האגדה  ד"ר ת

 פריש

מבוא לתושב"ע ב' ד"ר 

 ולשטיין ש

 Bמבנה השפה האנגלית 

 ד"ר דבורה דובינר

הוראת מקרא לתלמידים 

 בובליל' ליקויי למידה ג

בעיות נבחרות בהנדסת 

 המישור ד"ר אבי סיגלר 

אוריינות מתמטית ד"ר 

 גידלביץטלה ס

תורת המספרים ד"ר אבי 

 סיגלר 

תהליכי קריאה וכתיבה 

  ד"ר דבורה דובינר

 

 פסיכולוגיה ד"ר מייקל בנד

 לוגיקה מתמטית ד"ר שיר

י' עיונים במסכת ביצה הרב ד"ר 

 זילברשטיין

 בר חמא Bבלשנות פדגוגית 

 ניהול מסגרות יונה זמירי

עלייתה ונפילתה של מדינת 

 מור' החשמונ' פ

 גיומטריה ד"ר קרני שיר 

 הפרעות קשב ד"ר קריספל 

  גיל'היבטים גופניים ד"ר א

  מרציאנומרנסנס לנאורות ד"ר 

 בנים:

 בונים מדינה הרב ד"ר בועז כהן

 ד"ר גבל 20-אירופה במאה ה

 מרד בר כוכבא פרופ' מנחם מור

 המערכת המשפחתית ד"ר קריספל

 דמויות במקרא הרב ד"ר רפורט 

  חינוכית גבי שושניבלשנות 

עיונים בחומש ויקרא  

 ד"ר ברוריה ארן 

 לשון המקרא גלית מלכה

התפתחות השפה הדבורה 

 ורדיה הימל 

עיונים בספר מלכים 

  ישראל רוזנסון פרופ' 

 

 תחביר יפה נסימי

 מאריתמטיקה לאלגברה ד"ר ביטון

 הוראה אפקטיבית ד"ר פראן סוקל

 קומבינטוריקה ד"ר מירלה וידר

 יסודות הדקדוק יפה נסימי 

 אלגברה ד"ר יניב ביטון 

 לקויות למידה סוזאן סמואל מגל

 בנים: 

 חדו"א ב' פרופ' ויקטור אוקסמן

בניות הנדסיות פרופ' ויקטור 

 אוקסמן 

 תואר שני במקרא:

ישעיהו לאור פרשנות פרופ' שמואל 

 ורגון

 

 התפתחות רגשית מירב חמי

 מבוא לתושב"ע ד"ר זילברשטיין

 גיאומטריה פרופ' שרה הרשקוביץ

 פרופ' משה סטופל 2אלגברה 

 איידלין' התפתחות תקינה ולקויה ה

 כישורי שפה גבי שושני

ע' הוראה מותאמת במתמטיקה ד"ר 

  קולושי

 אוריינות אקדמית ד"ר פראן סוקל 

  פסיכולוגיה קוגנטיבית מירב חמי

 אוקסמן ' תולדות מתמטיקה פרופ' ו

 משהמשוואות דיפרנציאליות פרופ' 

 סטופל 

  מצבי לחץ מירב חמי

 בנים:

 ראב"ע ורשב"ם ד"ר יובל ואדעי 

 מאנטישמיות לשואה ד"ר ציטרין

 חקר נתונים פרופ' ויקטור אוקסמן 

 אוריינות אקדמית ד"ר פראן סוקל

 

 21/8יום ד' כ' אב  20/8יום ג' י"ט אב  19/8יום ב' י"ח אב  18/8יום א' י"ז אב  15/8יום ה' י"ד אב 

עיונים בספר שמואל 

 הילה נכטיילר

חקר ופתרון בעיות פרופ' 

 הרשקוביץ )מבחן בית(

 שיטות מחקר זוהר גדסי

עיונים בחומש שמות ד"ר 

 דוד שניאור

  לקויות שפה ורדיה הימל

התערבות השפה בגיל 

 הרך ורדיה הימל 
 בנים:

בעיות נבחרות בהנדסת 

 המישור ד"ר מירלה וידר

 תואר שני במקרא:

קהלת ושיה"ש פרופ' 

 טליה הורוביץ

 :חינוךתואר שני ב

הערכה מעצבת פרופ' 

 שרה כץ

 

ישומי  מחשב)גננות( ד"ר גלעד 

 שפר-הר

יישומי מחשב )חנ"מ( ד"ר גלעד 

 שפר -הר

יישומי מחשב )על יסודי( ד"ר 

 שפר -גלעד הר
 הילד בצ"מ ד"ר עדי אלימלך

 הפרעות שפה ד"ר עדי אלימלך 

 מסרים חינוכיים הרב יעקב קליין

 בנים: 

 אלגברה וקטורית ד"ר אנה פרוסק

 תואר שני במקרא:

שיטות ומגמות בפרשנות המקרא 

 ד"ר יוסי זיו

 

דידקטיקה על יסודי א' 

 מיכל בלאו

 

 בנים:

 רש"י גלית מלכה 

 

 אלגברה ד"ר אילנה וייסמן

 סטטיסטיקה ד"ר קרני שיר

 אלגברה לינארית ד"ר אבי סיגלר 

בעיות נבחרות באלגברה ד"ר אילנה 

 וייסמן 

היסטוריה של מתמטיקה ד"ר קרני 

 שיר 

  שליטה באנגלית גבי שושני

 בנים: 

 ד"ר דוד פרייברט 2אלגברה 

 שליטה באנגלית גבי שושני 

 

 התפתחות השפה הכתובה ד"ר דורי

 תורת הקבוצות ד"ר סגל רותי

 בניות הנדסיות פרופ' משה סטופל

 ד"ר רויטל תמריתהליכי חשיבה 

 מתודיקה למקרא אריאל שרלו 

  פסיכולינגויסטיקה ד"ר עידית אברם

תקשורת בין הורים וצוותים ד"ר 

 תמרי 'ר

 ד"ר עידית אברם  Bמבוא לבלשנות 

 הפילוסופיה של חנ"מ אריאל שרלו 

 בנים:

 הילד בצ"מ אריאל שרלו 

 מזרח אירופה הרב ד"ר בועז כהן

 קולקטיבי חנן כהן היסטוריה וזכרון

סוגיות בריאליה מקראית ד"ר דוד 

 שניאור

 הפרעות שפה מתניה ריגר 

 ד"ר עידית אברם Bמבוא לבלשנות 

 מעיר לאימפריה ד"ר חנן בירנבוים 

 י' עיונים במסכת סנהדרין ד"ר

 זילברשטיין 

 בהצלחה 


