בס"ד

לוח מבחנים סמסטר ב' תש"פ (מעודכן )16/6/2000
כל המבחנים מתחילים בשעה  10:00למעט מבחנים בהם מצויינת שעה שונה
יום א' כ'ט סיון 21/6
במכללה:
הסתברות ד"ר אילנה ד"ר אילנה וייסמן
היבטים גופניים ד"ר איריס גיל 13:00
בנים:
אוריינות מתמטית ד"ר אבי סיגלר
מרחוק:
חג ומועד בספרות ילדים חנה יורב
הסופר ותהליך היצירה ד"ר מאיה מרלוב
אוטיזם גרניט בובליל

יום ב' ל' סיון 22/6
במכללה:
הוראה מותאמת במתמטיקה ד"ר ע' קולושי
ליקויות שכיחות ד"ר עדי אלימלך
חדו"א ד"ר אנה פרוסק

יום ג' א' תמוז 23/6
במכללה:
תחביר עדי צביאלי
תחביר טל נוה
שיטות מחקר(גה"ר+יסודי) ד"ר שולשטיין
שיטות מחקר ד"ר ליאור סברנבסקי

מועדי ב' :יום א' ה' אב 26/7
יום א' ו' תמוז 28/6
במכללה:
התפתחות המושגים המתמטיים ד"ר גידלביץ
אלגברה  2פרופ' משה סטופל
הבית היהודי ד"ר רחלי שולשטיין
בעיות נבחרות באלגברה ד"ר אילנה וייסמן
בלשנות פדגוגית  Bרבקה בר חמא
מבנה השפה האנגלית  Bד"ר תמי אביעד
בנים:
פרשנות המשנה ד"ר יעקב אמיד 13:00

מועדי ב' :יום ב' ו' אב 27/7
יום ב' ז' תמוז 29/6
מרחוק:
דידקטיקה על יסודי מיכל בלאו

מועדי ב' :יום ג' ז' אב 28/7
יום ג' ח' תמוז 30/6
במכללה:
סטטיסטיקה ד"ק קרני שיר
יסודות הדקדוק עדי צביאלי
אנלוגיה נרטיבית במקרא ד"ר יובל ואדעי

מרחוק:
אירופה במאה ה 20-ד"ר עדה גבל
מצבי לחץ ד"ר מירב חמי
בנים:
הסופר ותהליך היצירה ד"ר מאיה מרלוב
הוראת מקרא לתלמידים בצ"ם גרניט בובליל
מועדי ב :יום א' י"ב אב 2/8

יום ד' ב' תמוז 24/6
במכללה:
שיטות מחקר (הסבה) ד"ר רחל שולשטיין
תואר שני במקרא:
קהלת ושיה"ש פרופ' טליה הורוביץ
מרחוק:
סוגיות חינוכיות הרב ד"ר רונן לוביץ
שיטות מחקר כמותיות ד"ר טנצר 10:00
בנים:
הנדסה אנליטית פרופ' ויקטור אוקסמן
מועדי ב' :יום ג' ז' אב 28/7
יום ד' ט' תמוז 1/7
במכללה:
אנגלית ציפי הס
תואר שני במקרא:
ישעיהו לאור פרשנות פרופ' שמואל ורגון
מרחוק:
סוגיות חברתיות במקרא הילה נכטיילר
פילוסופיה של חנ"מ אריאל שרלו 13:00
בנים:
פילוסופיה של חנ"מ אריאל שרלו
תורת הקבוצות ד"ר רותי סגל

מועדי ב' :יום ב' י"ג אב 3/8

מועדי ב' :יום ג' י"ד אב 4/8

מועדי ב' :יום ב' י"ג אב 3/8

בס"ד

יום א' י"ג תמוז 5/7
מרחוק:
תהליכי חשיבה ד"ר רויטל תמרי
טריגונומטריה ד"ר אילנה וייסמן
רמב"ן יהודה טרופר 13:30
בנים:
מחשבת החינוך והחמ"ד ד"ר אלי יוסף
עיונים בספרות התנאים ד"ר הראל שפירא
מתודיקה לאנגלית  Bברכה דוייטשר

יום ב' י"ד תמוז 6/7
מרחוק:
רש"י גלית מלכה
רש"י ד"ר ברוריה ארן

יום ד' ט"ז תמוז 8/7
יום ג' ט"ו תמוז 7/7
מרחוק:
מרחוק:
נשים במקרא הילה נכטיילר
מבוא למקרא ד"ר יובל ואדעי
עיוני השוואה בפרשנות גלית מלכה 16:00
בעיות מילוליות ד"ר ענבל קולושי
תואר שני במקרא:
תורת המספרים ד"ר אילנה וייסמן
ישעיהו לאור פרשנות פרופ' שמואל ורגון
הילד בצ"מ ד"ר עדי אלימלך
כישורי שפה דרך שירים בברלי יוחנן 16:00בנים:
בקיאות נביאים גלית מלכה 13:00
טריגונומטריה ד"ר רותי סגל
הנדסת המרחב ד"ר דוד פרייברט

מועדי ב' :יום ד' ט"ו אב 5/8
יום א' כ' תמוז 12/7
מרחוק:
משוואות דיפרנציאליות פרופ' סטופל 9:00
מבוא לבלשנות  Bד"ר עידית אברם
ספרות האגדה ד"ר תרצה פריש
אלגברה ד"ר אילנה וייסמן
בנים:
תהליכי קריאה וכתיבה ד"ר יפה סוזן
סטטיסטיקה פרופ' ויקטור אוקסמן

מועדי ב' :יום א' י"ט אב 9/8
יום ב' כ"א תמוז 13/7
מרחוק:
בעיות נבחרות באלגברה ד"ר דוד פרייברט
התפתחות המשחק ד"ר אורנה שניידר

מועדי ב' :יום ב' כ' אב 10/8
יום ג' כ"ב תמוז 14/7
מרחוק:
ראשית לימודי התנ"ך מיכל בלאו
מספרים רציונליים ב' ד"ר אילנה וייסמן
אלגברה לינארית ד"ר אבי סיגלר
מבוא לסטטיסטיקה ד"ר קרני שיר

מועדי ב' :יום א' י"ט אב 9/8
יום ד' כ"ג תמוז 15/7
מרחוק:
חינוך של משמעות ד"ר אלחנן אפטרגוט
חקר ופתרון בעיות ד"ר שרה הרשקוביץ
בנים:
לוגיקה פרופ' ויקטור אוקסמן

מועדי ב' :יום ג' כ"א אב 11/8

מועדי ב' יום ד' כ"ב אב 12/8

מועדי ב' :יום א' כ"ו אב 16/8

מועדי ב' יום ד' כ"ב אב 12/8
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יום ב' כ"ח תמוז 20/7
יום א' כ"ז תמוז 19/7
מרחוק:
מרחוק:
סוגיות בריאליה מקראית ד"ר דוד שניאור
הנדסה אנליטית מתקדם ד"ר רותי סגל
הלכות לתשב"ר הרב יעקב קליין
תהליכי קריאה וכתיבה ד"ר יפה סוזן
אוריינות מתמטית ד"ר סטלה גידלביץ  13:00הוראת מקרא לתלמידי בצ"ם גרניט בובליל

יום ג' כ"ט תמוז 21/7
מרחוק:
אנגלית מתקדמים  2ד"ר ש' כץ/ר' בר חמא
אנגלית בסיסי ד"ר אברהם/נ' ואזן 13:00

יום ד' א' אב 22/7
מרחוק:
פונקציות וגרפים ד"ר יניב ביטון
חינוך לערכים הרב יעקב קליין
בנים:
משוואות דיפרנציאליות פרופ' ו' אוקסמן
אלגברה  2ד"ר דוד פרייברט

בנים:
אקלים כיתתי ד"ר יעקב אמיד
מדידות וטרנספורמציה ד"ר יניב ביטון13:00
מועדי ב' :יום ב' כ"ז אב 17/8

מועדי ב' :יום ג' כ"ח אב 18/8

מועדי ב' :יום ד' כ"ט אב 19/8

יום א' ה' אב' 26/7
מרחוק:
מערכות מספרים ד"ר אילנה וייסמן
מתודיקה לאנגלית  Bברכה דוייטשר
תקשורת בין הורים וצוותים ד"ר רויטל תמרי

יום ב' ו' אב 27/7
מרחוק:
עיונים בחמש מגילות ד"ר שניאור 16:00
עיונים בספר שופטים ד"ר ברוריה ארן

יום ג' ז' אב 28/7
מרחוק:
בנים:
עיונים בספר שמות יהודה טרופר 21:00

מועדי ב' :יום ב' ד' אלול 24/8

מועדי ב :יום ג' ה' אלול 25/8

מועדי ב :יום ג' ה' אלול 25/8

מועדי ב' :יום א' ג' אלול 23/8

:
סטודנטיות/ים שחייבות/ים בחינות מהעבר ו/או קיבלו פטור מנוכחות ויש להן אישור (בכתב) חייבות/ים להבחן במועד א' בלבד.
כמורים אנו מקפידים על טוהר הבחינות
בהצלחה

