בס"ד

לוח מבחנים סמסטר ב' מועד ב' תשפ"א (מעודכן ל)22/06/21-
כל המבחנים מתחילים בשעה  10:00למעט מבחנים בהם מצויינת שעה שונה
יום א'כ"ג אב 1/8

יום ב' כ"ד אב 2/8

יום ג' כ"ה אב 3/8

יום ד' כ"ו אב 4/8

יום ה' כ"ז אב 5/8

לקויות למידה גרניט בובליל
פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר מייקל בנד
תולדות המתמטיקה ד"ר קרני שיר
אלגברה מודרנית ד"ר מירלה וידר
ראשית הקריאה באנגלית רוית רוטנברג
רכישת שפות ד"ר עידית אברם
ארץ ישראל בתקופת המוסלמים פרופ' חגי מזוז
תקשורת חיובית רוזיטל מסרמן אזולאי
היבטים גופניים ד"ר איריס גיל
האימפריה העת'מאנית פרופ' חגי מזוז
בנים:
הנדסת המרחב פרופ' ויקטור אוקסמן
עיונים בספר ירמיהו יצחק פייגלין
לקויות שכיחות ד"ר רונן קספרסקי

מבוא למקרא ד"ר מיכל דל
מבוא למקרא ד"ר יהודה טרופר
חדו"א ד"ר אנה פרוסק

יסודות הדקדוק טל נוה
יסודות הדקדוק עדי צביאלי
מאריתמטיקה לאלגברה ד"ר ע' קולושי
ספרות האגדה ד"ר תרצה פריש

עיונים בספר תהילים מלכה גלית
הוראת מתמטיקה ד"ר ענבל קולושי-מינסקר

עיונים בחומש דברים גלית מלכה
הוראה מותאמת במתמטיקה ד"ר ע' קולושי-מינסקר
הוראת גיאומטריה אויקל' פרופ' מ' סטופל
הבית היהודי ד"ר רחלי שולשטיין

בנים:
הנדסת המרחב ד"ר אנה פרוסק
לימודי המשך:
ההתנחלות בארץ הילה נכטיילר

יום א' ל' אב 8/8

יום ב' א' אלול 9/8

יום ג' ב' אלול 10/8

יום ד' ג' אלול 11/8

יום ה' אלול 12/8

אלגברה ד"ר אילנה וייסמן
פדגוגיה של הוראת אלגברה פרופ' סטופל
תכניות לימודים בחנ"מ גרניט בובליל
מתמטיקה בגה"ר זוהר גדסי
מצבי לחץ ד"ר מירב חמי
קומבינטוריקה ד"ר מירלה וידר
הנדסת המרחב ד"ר דוד פרייברט
מבנה השפה האנגלית  Bד"ר תמר אביעד
בלשנות פדגוגית  Bרבקה בר חמא
בן מזרח למערב פרופ' חגי מזוז

עיונים בחומש דברים יהודה טרופר
בעיות נבחרות ד"ר דוד פרייברט
חדו"א א' (חד חוגי) ד"ר אילנה וייסמן
כישורי שפה יוחנן בברלי

התערבות שפה בגיל הרך ורדיה הימל
רמב"ן יהודה טרופר

רש"י ב' ד"ר דוד שניאור

פונקציות וגרפים ד"ר יניב ביטון
עיונים בחומש במדבר ד"ר דוד שניאור
התפתחות משחק בגיל הרך גדסי זוהר

בנים:
אלגברה מודרנית ד"ר מירלה וידר
הפרעות שפה אושרת און
תואר שני מקרא:
קהלת ושיה"ש פרופ' טלי הורוביץ
לימודי המשך:
מסרים חינוכיים בספרות הרב יעקב קליין

בנים:
מחשב החינוך והחמ"ד ד"ר יוסף אלי
פסיכופדגוגיה אריאל קהניאל
סוגיות אתיקה בחינוך יצחק פייגלין
אנגלית בסיסי הרב ד"ר שמעון רפורט
אנגלית טרום בסיסי שמואל גולדפרב

יום א' ז' אלול 15/8

יום ב' ח' אלול 16/8

יום ג' ט' אלול 17/8

יום ד' י' אלול 18/8

יום ה' י"א אלול 19/8

תחביר עדי צביאלי
תחביר טל נוה
שיטות מחקר ד"ר ליאור סברנבסקי
תורת הקבוצות ד"ר קרני שיר
שיטות מחקר ד"ר רחלי שולשטיין (גה"ר+יסודי)

חקר ופתרון בעיות ד"ר יניב ביטון
תזונה לגיל הרך ד"ר איריס גיל
הפרעות קשב בובליל גרניט

פרשת השבוע ד"ר רחלי שולשטיין
התפתחות השפה הכתובה ד"ר ניצה דורי
חדו"א ב' ד"ר אילנה וייסמן
מבוא לסטטיסטיקה ד"ר קרני שיר
סטטיסטיקה ד"ר קרני שיר
מבוא לסטטיסטיקה ד"ר קרני שיר (ע"י מתמטיקה)

מתודיקה לאנגלית  Bברכה דוייטשר

תורת הוראה ב' ד"ר קולושי-מינסקר
הנחלת הזיכרון ד"ר תרצה פריש

בנים:
היסטוריה של מתמטיקה ד"ר מירלה וידר
תואר שני מקרא:
ישעיהו לאור פרשנות פרופ' שמואל ורגון
לימודי המשך:
סוגיות משפחתיות הילה נכטיילר

יום א' י"ד אלול 22/8

יום ב' ט"ו אלול 23/8

התפתחות המושגים המתמטית ד"ר גידלביץ
תורת המספרים ד"ר מירלה וידר
מערכות מספרים פרופ' ויקטור אוקסמן
קומבינטוריקה פרופ' משה סטופל
מבוא לבלשנות  Bד"ר עידית אברם

הפרעות שפה ד"ר עדי אלימלך
טריגו ד"ר רותי סגל
גיאומטריה מדידות ד"ר קרני שיר
כישורי שפה ד"ר פראן סוקל

בס"ד
יום ג' ט"ז אלול 24/8
סוגיות בחקר המקרא ד"ר ברוריה ארן

יום ד' י"ז אלול 25/8

יום ה' י"ח אלול 28/8

הפילוסופיה של החנ"מ ד"ר קספרסקי
אלגברה ליניארית ד"ר רחל הס גרין
עיונים בחומש בראשית הרב קליין

מספרים רציונלים ד"ר סטלה גידלביץ

בנים:
חדו"א ב' פרופ' ויקטור אוקסמן
בנים:
הדרכה והכלה בחינוך ד"ר אלי יוסף

תואר שני מקרא:
שיטות ומגמות ד"ר יוסי זיו
לימודי המשך:
שיטות מחקר ד"ר רחלי שולשטיין (לימודי המשך)

יום ד' כ"ד אלול  1/9בשעה 16:00
עיונים בספר שמואל ד"ר ברוריה ארן
לימודי המשך:
הילד החריג ד"ר אלחנן אפטרגוט
מעגל השנה ד"ר רחלי שולשטיין

חובה להירשם למועדי ב' באתר המכללה.

ב ה צ ל ח ה!

