בס"ד

מעודכן ליום ראשון ד' שבט תשפ"א
17/01/21

לוח מבחנים סמסטר א' תשפ"א
כל המבחנים מתחילים בשעה  10:00למעט מבחנים בהם מצויינת שעה שונה
יום ד' ז' שבט 20/1
אוריינות אקדמית ד"ר רחל שולשטיין 9:00
חינוך מהמקרא עד הכיתה הרב ד"ר לוביץ 9:00
בנים:
תורת המספרים ד"ר מירלה וידר
תואר שני בחינוך:
שפה-נורמות ,ליקויים וטיפוח פרופ' מרק לייקין
תואר שני במקרא:
עזרא ונחמיה ד"ר רבקה רביב

יום א'י"א שבט 24/1
התפתחות השיח האורייני ד"ר אורנה שניידר
מספרים שלמים ופעולות ד"ר סטלה גידלביץ
הוראה מתקנת בקריאה וכתיבה ד"ר רונן קספרסקי
התפתחות רגשית ד"ר חמי מירב
בעיות נבחרות באלגברה ד"ר דוד פרייברט
תורת המספרים ד"ר מירלה וידר
מתודיקה לאנגלית  Aדבורה עמר
מסעי הצלב פרופ' חגי מזוז 13:00

יום ב' י"ב שבט 25/1
פסיכולוגיה קוגניטיבית מירב חמי
אוריינות אקדמית ד"ר רחלי שולשטיין
סדר ומבנה יהודה טרופר

יום ג' י"ג שבט 26/1
תחביר עדי צביאלי
תחביר טל נוה
תורת הקבוצות ד"ר קרני שיר

תואר שני יעוץ:
שיטות מחקר איכותניות פרופ' שרה כץ
הורים ומשפחה ד"ר אורלי קריספל

בנים:
חדו"א א' פרופ' ויקטור אוקסמן
מתודיקה להוראת מתמטיקה ד"ר דוד מידזינסקי
ניצני הוראה ד"ר רונן קספרסקי 16:00
תואר שני בחינוך:
תלמידים עם הפרעות קשב ד"ר אסתר טוב לי

בנים:
בן מזרח למערב פרופ' חגי מזוז
סטטיסטיקה פרופ' ויקטור אוקסמן
השתלשלות תקנת הכתובה יצחק פייגלין 12:30

מועד ב' יום ד' י"ב אדר  24/2בשעה 16:00

מועד ב' יום ה' כ' אדר  4/3בשעה 16:00
יום ד' י"ד שבט 27/1
הבית היהודי הרב ד"ר אלחנן אפטרגוט

תואר שני במקרא:
פרשנות המקרא לאור טעמי המקרא ד"ר ל' הימלפרב
מגמות בפרשנות ראב"ע לתורה ד"ר ארי גייגר

מועד ב' יום ד' י"ט אדר  3/3בשעה 16:00

מועד ב' יום ה' כ' אדר  4/3בשעה 16:00

מועדי ב' יום ד' ד' ניסן  17/3בשעה 16:00

יום ב' י"ט שבט 1/2
גיאוגרפיה מקראית ד"ר דוד שניאור
פדגוגיה ודידקטיקה ד"ר סטלה גידלביץ
ליקויי שפה ורדיה הימל 16:00

בס"ד
יום ג' כ' שבט 2/2
כישורי שפה :אתגרים באקדמיה בברלי יוחנן
עיונים בחומש שמות יהודה טרופר
לוגיקה ד"ר קרני שיר
בעיות מילוליות באריתמטיקה ד"ר ע' קולושי 16:00

יום ד' כ"א שבט 3/2

יום א' י"ח שבט 31/1
סיפורי המקרא ד"ר תרצה פריש
צדק צדק מיכל בלאו
בעיות נבחרות באלגברה ד"ר אילנה וייסמן
מבוא לסטטיסטיקה ד"ר קרני שיר
מבוא לבלשנות  Aד"ר עידית אברם
מבוא לבלשות  Aרבקה בר חמא
אתגרים חינוכיים רוזיטל מסרמן אזולאי

תואר שני בחינוך:
שיטות מחקר איכותניות פרופ' שרה כץ

בנים:
מוח ולמידה ד"ר רונן קספרסקי
מיומנויות כתיבה יוחנן בברלי 13:00

תואר שני במקרא:
גישת רש"ר הירש למקרא ד"ר לאה הימלפרב
דברים לאור פרשנות קדומה ד"ר ארי גייגר

בנים:
הפרעות קשב ד"ר כרמית פריש
הסתברות ד"ר מירלה וידר

מועד ב' יום ד' כ"ו אדר  10/3בשעה 16:00

מועדי ב' יום ה'כ"ז אדר  11/3בשעה 16:00

מועדי ב' יום ד' ד' ניסן  17/3בשעה 16:00

מועדי ב' יום ב' ט' ניסן  22/3בשעה 16:00

יום א' כ"ה שבט 7/2
יסודות הקריאה ד"ר רונן קספרסקי
תורת הקבוצות ד"ר אילנה וייסמן
המערכת המשפחתית גרניט בובליל
אלגברה וקטורית פרופ' ויקטור אוקסמן
פדגוגיה של הוראת אלגברה פרופ משה סטופל
מבנה השפה האנגלית  Aד"ר תמי אביעד
מבחני בקיאות ב מקרא כל היחידות בשעה 15:00

יום ב' כ"ו שבט 8/2
ניצני הוראה בחנ"מ גרניט בובליל
חינוך ערכי ורב תרבותי ד"ר רחלי שולשטיין
משנת החמ"ד מיכל בלאו
עיונים בחומש שמות גלית מלכה
אלגברה ליניארית ד"ר רחל הס גרין

יום ג' כ"ז שבט 9/2
סוגיות במשפט עברי הרב ד"ר הראל שפירא
אתיקה בחינוך (מקוון) ד"ר רחלי שולשטיין

יום ד' כ"ח שבט 10/2
רמב"ן על התורה הרב יעקב קליין
בנים:
יסודות הקריאה ד"ר רונן קספרסקי 13:00

תואר שני יעוץ:
אלימות מקורות ,מניעה וטיפול פרופ' תימור אוריאל

בנים:
גישות חינוכיות אריאל קהניאל
משוב ושיח בכיתה ד"ר אלי יוסף
מועדי ב' יום ה' ה' ניסן  18/3בשעה 16:00
יום א' ב' אדר 14/2
פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר מייקל בנד
היבטים גופניים ד"ר אירי גיל
תכנון לימודים לגה"ר ד"ר ניצה דורי
פיתוח שפה חנה יורב
הנדסת המרחב ד"ר קרני שיר
חדו"א א' (חד חוגי) ד"ר אילנה וייסמן
תהליכי קריאה וכתיבה ד"ר סוזן יפה
עיונים בספר ירמיהו יצחק פייגלין

מועדי ב' יום ח' ניסן  21/3בשעה 16:00
יום ב' ג' אדר 15/2
מבוא ואנליזה ד"ר אנה פרוסק
הוראת מקרא לתלמידים בצ"מ גרניט בובליל
עיונים בחומש ויקרא גלית מלכה
רש"י ד"ר ברוריה ארן
רש"י ד"ר דוד שניאור
הוראת גיאומטריה אויקלידית פרופ' משה סטופל
עיונים בספר יהושע ד"ר ברוריה ארן 13:00

בנים:
פיתוח חשיבה מתמטית פרופ' ויקטור אוקסמן
עקרונות יסוד בהוראה ד"ר אלי יוסף
העצמה וחינוך אריאל קהניאל 12:30

תואר שני יעוץ:
פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות ד"ר יניב אפרתי

מועדי ב' יום ג' י' ניסן  23/3בשעה 16:00

מועדי ב' יום ד' י"א ניסן  24/3בשעה 16:00

מועדי ב' יום ב' ט' ניסן  22/3בשעה 16:00
יום ג' ד' אדר 16/2
יסודות הדקדוק טל נוה
יסודות הדקדוק עדי צביאלי
אוריינות אקדמית ד"ר אסתר כלפון

מועדי ב' יום א' כ"ב ניסן  4/4בשעה 16:00
יום ד' ה' אדר 17/2
בן אדם לחברו ד"ר רחלי שולשטיין 9:00
פרקי גאולה בישעיהו גלית מלכה
בניות הנדסיות ד"ר יניב ביטון
בנים:
אסטרטגיות למידה והבנה מתניה ריגר
בעיות נבחרות באלגברה פרופ' ויקטור אוקסמן

מועדי ב' יום א' כ"ב ניסן  4/4בשעה 16:00

מועדי ב' יום ה' י' אייר  22/4בשעה 16:00

בס"ד

יום א' ט' אדר 21/2
סטטיסטיקה אסתר כץ 13:00
מספרים רציונליים א' ד"ר מרלה וידר
אקלים כיתתי גרניט בובליל
חדו"א א' (דו חוגי) ד"ר אילנה וייסמן
גיאומטריה אינטואיציות והוכחות ד"ר קרני שיר
דידקטיקה פדגוגיה של הוראת טריגונו' ד"ר רותי סגל
הלאומית באירופה ד"ר עדה גבל

יום ב' י' אדר 22/2
עיונים בחומש בראשית ד"ר ברוריה ארן
יסודות הקריאה והכתיבה ד"ר עדי אלימלך
לשון המקרא גלית מלכה
התפתחות השפה הדבורה ורדיה הימל 16:00

יום ג' י"א אדר 23/2
כישורי שפה :אנגלית מדוברת  Aד"ר פראן סוקל
חקר נתונים ד"ר קרני שיר
הנדסת המישור ד"ר יניב ביטון
תורת הוראה א' ד"ר ענבל קולושי

תואר שני יעוץ:
ייעוץ למתבגר פרופ' שרגא פישרמן

בנים:
האימפריה העת'מאנית פרופ' חגי מזוז
רכישת שפות ד"ר עידית אברם
דילמות מוסריות יצחק פייגלין
מועדי ב' יום ד' כ"ה ניסן  7/4בשעה 16:00

מועדי ב' יום ה' כ"ו ניסן  8/4בשעה 16:00

מועדי ב' יום ד' ט' אייר  21/4בשעה 16:00

:
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 בתאריכם הרשומים למטה .חובה 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

