
 
 בס"ד

                                                     

 תש"פ' אסמסטר  מועד ב' לוח מבחנים
 חובה להירשם למועדי ב' באתר המכללה

 
 10:00בשעה  13/2יום ה' י"ח שבט  –כל הרמות  EAPמועד ב' אנגלית  •

 16:00בשעה  12/3יום ה' ט"ז אדר  16:00בשעה  5/3יום ה' ט' אדר  16:00בשעה  4/3יום ד' ח' אדר  16:00בשעה  27/2יום ה' ב' אדר  16:00בשעה  20/2יום ה' כ"ה שבט 

 גלות ושיבה ד"ר מיכל דל

 למידה מתווכת פנינה ויידה 

  ליקויי שפה ורדיה הימל

 מבוא לאנליזה ד"ר אנה פרוסק 

 תואר שני יעוץ:

 הורים ומשפחה ד"ר אורלי קריספל
 

 אוריינות אקדמית ד"ר אסתר כלפון

אוריינות אקדמית )יסודי, גה"ר( ד"ר רחל 

 שולשטיין

 יסודות הדקדוק עדי צביאלי
 

 לגדול עם שירים ד"ר ניצה דורי

 מספרים רציונליים א' ד"ר אילנה וייסמן

 חלופות בהערכת הישגים ד"ר ס'  גידלביץ

 בניות הנדסיות ד"ר יניב ביטון

 הומור בספרות ד"ר ג'ני טבק ניידינג 

 בנים:

 ממבשרי ציון תנועה הציונית ד"ר ע'  גבל

 ראשית הקריאה באנגלית נדב בדריאן

 אלגברה ד"ר אבי סיגלר

  יהודה טרופר רמב"ן כפרשן המקרא

 

 טיפוח אקלים כיתה טלי פריד

 רש"י א' ד"ר ברוריה ארן

 ניצניי אוריינות ד"ר עדי אלימלך
 

 מאריתמטיקה לאלגברה ד"ר אילנה וייסמן

 תורת הקבוצות ד"ר מירלה וידר

 עיונים בספר יהושע ד"ר יובל ואדעי

 כישורי שפה בברלי יוחנן 
 

 10:00בשעה  31/3ו' ניסן יום ג'  10:00בשעה  30/3יום ב' ה' ניסן  16:00בשעה  26/3יום ה' א' ניסן  16:00בשעה  19/3יום ה' כ"ג אדר  16:00בשעה  18/3יום ד' כ"ב אדר 

 כוחות פוליטיים ד"ר עדה גבל

 הנדסת המישור פרופ' משה סטופל

 ראשית קריאה באנגלית נדב בדריאן

 סדרות ד"ר קרני שיר

 סדר ומבנה בתורה יהודה טרופר

 ד"ר פראן סוקל Cמתודיקה לאנגלית 

  תמריתחות קוגניטיבית בגה"ר ד"ר ר' התפ

 בנים:

 במתמטיקה ד"ר גידלביץהוראה מותאמת 

 רבקה בר חמא Bבלשנות פדגוגית 

 פרקטיקות הוראה ולמידה ד"ר אלי יוסף 

 הסיפור המקראי יהודה טרופר 

 שליטה באנגלית ד"ר פראן סוקל 
 

 התפתחות השפה הכתובה ד"ר ניצה דורי

 פסיכולוגיה קוגנטיבית מירב חמי

 עיונים בחומש שמות  ד"ר דוד שניאור
 

 ד"ר רחלי שולשטייןחינוך ערכי 

 חדו"א ג' פרופ' ויקטור אוקסמן

 לוגיקה מתמטית ד"ר קרני שיר

 מוגבלות שכלית מתניה ריגר

 חוויה יהודית בספרות חנה חדד

 אוכלוסיות בחנ"מ ד"ר אורלי קריספל

 פרופ' משה סטופל 1אלגברה 

 הנדסת המישור ד"ר קרני שיר

 המורה כמחנך הכיתה מיכל בלאו

 אן סוקל כישורי שפה ד"ר פר

 יסודות ההנדסה אנליטית ד"ר א' וייסמן

 בנים:

 מתודיקה לגמרה הרב יעקב קליין

 ד"ר פראן סוקל Aמתודיקה לאנגלית 

 תכניות לימודים בחנ"מ גרנית בובליל

 שיקום וזכרון הרב ד"ר בועז כהן

 'התהוות פירוש התוספות לתלמות י

 פייגלין 

 

 
 

 ד"ר ר' שולשטיין  עיונים בספרות השו"ת

 רפואה והלכה הרב יעקב קליין

 עיונים בחומש בראשית ד"ר ברוריה ארן

 בנים:

 ד"ר פרייברט 1אלגברה 

יסודות ההנדסה אנליטית פרופ' ויקטור 

 אוקסמן

 תואר שני בחינוך:

נורמות, ליקויים וטיפוח פרופ' מרק -שפה

 לייקין

 שיטות מחקר איכותניות פרופ' שרה כץ

 במקרא:תואר שני 

 עזרה ונחמיה לאור פרשנות ד"ר ר' רביב 

פרשנות נמקרא לאור טעמי המקרא ד"ר 

 הימלפרב

מגמות בפרשנות ראב"ע לתורה ד"ר ארי 

 גייגר
 

  ערכים ודילמות הרב ד"ר רונן לוביץ

 אוריינות אקדמית )הסבה( ד"ר שולשטיין 

 שליטה באנגלית ד"ר פראן סוקל 

 בנים:

 פרופ' ויקטור אוקסמן קומבינטוריקה

 חדו"א ג' פרופ' ויקטור אוקסמן 

 הנדסת המישור ד"ר דוד פרייברט 

  אוקסמן 'הסטוריה של המתמטיקה פרופ' ו

 :תואר שני בחינוך

תלמידים עם הפרעות קשב ד"ר טסתר 

 טוב לי

 תואר שני במקרא:

גישות רש"ר הירש למקרא ד"ר לאה 

 הימלפרב

רי דברים לאור פרשנות קדומה ד"ר א

 גייגר
 



 
 בס"ד

 10:00בשעה  7/4יום ג' י"ג ניסן  10:00בשעה  6/4יום ב' י"ב ניסן  10:00בשעה  5/4יום א' י"א ניסן  10:00בשעה  2/4יום ה' ח' ניסן  10:00בשעה  1/4יום ד' ז' ניסן 

 יסודות הקריאה ד"ר עדי אלימלך

 מבוא לסטטיסטיקה ד"ר קרני שיר

 הנדסת המרחב פרופ' משה סטופל

 תכנון לימודים לגיל הרך ד"ר ניצה דורי

 ד"ר עידית אברם Aמבוא לבלשנות 

 ניתוח שיח למורים ד"ר סוזן יפה

 מספרים שלמים ופעולות ד"ר אילנה וייסמן

 פתרון קונפליקטים ד"ר רויטל תמרי

  הבטים גופניים ד"ר איריס גיל

 בנים:

 הסיפורים הכפולים ד"ר יובל ואדעי

 קטור אוקסמןמערכות מספרים פרופ' וי

 הומור בספרות ד"ר ג'ני טבק ניידינג 
 

מדידה והערכה במתמטיקה ד"ר ענבל 

 קולושי

 עיונים במזמורי תהילים גלית מלכה

 הנדסת המרחב ד"ר דוד פרייברט

  התפתחות השפה הדבורה ורדיה הימל
 

 תחביר עדי צביאלי

 תחביר טל נוה

 חקר נתונים ד"ר קרני שיר

 ד"ר פראן סוקל  Aמתודיקה לאנגלית 

  הנחלת זיכרון ד"ר תרצה פריש

 בנים:

 מבוא לסטטיסטיקה ד"ר רותי סגל

 תואר שני במקרא:

 ד"ר יוסי זיו מדרש בפירוש רש"י לתורה
 

 פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר מייקל בנד

 סיפורי המקרא ד"ר תרצה פריש

 של המתמטיקה ד"ר קרני שיר ההיסטורי

 תכניות לימודים בחנ"מ גרניט בובליל

 ד"ר תמר אביעד Aמבנה השפה האנגלית 

 רבקה בר חמא Aבלשנות פדגוגית 

 בנים:

 הלאומיות באירופה ד"ר עדה גבל

 גישות חינוכיות אריאל קהניאל

 כישורי שפה חנה חדד

 הערכת הישגים בהוראה ד"ר אלי יוסף

 חינוך בעידן המודרני אריאל קהניאל 

 
 

 משנת החמ"ד מיכל בלאו

 עיונים בחומש דברים גלית מלכה
 

 

 

 

 

 

 

 16:00( בשעה 27/5מועד ב' יום ד' ד' סיון )  פרשנות חז"ל למקרא מרים שיפרוביץ •

 16:00( בשעה 3/6מועד ב' יום ד' י"א סיון )  בקיאות נביאים ראשונים גלית מלכה •

 16:00( בשעה 10/6מועד ב' יום ד' י"ח סיון )  בין אדם לחברו ד"ר רחלי שולשטיין  •

 16:00( בשעה 11/6מועד ב' יום ה' י"ט סיון )   מבוא לפרשנות גלית מלכה •

 16:00( בשעה 17/6מועד ב' יום ד' כ"ה סיון )   מבוא לחומשים מרים שיפרוביץ •

 16:00( בשעה 18/6' יום ה' כ"ו סיון )מועד ב  מעגלי השנה היהודית ד"ר ר' שולשטיין •

 

 

 

 

 בהצלחה


