
 
 בס"ד 

 
 שלישי י' טבת תשפ"ב  יוםמעודכן ל         

         14/12/21 

 בפ"א' תשלוח מבחנים סמסטר  

   למעט מבחנים בהם מצויינת שעה שונה 10:00כל המבחנים מתחילים בשעה 
 12/1שבט  י'יום ד'    

 

 

 

 

 

 הזהות המקצועית של המחנך פרופ' שרגא פישרמן  

 פרשנות המקרא בתושב"ע יעקב קליין 

 תואר שני בחינוך:

 שיטות מחקר פרופ' שרה כץ 

 שיטות מחקר ד"ר מירה טנצר 

 בנים: 

 אלגברה ליניארית פרופ' ויקטור אוקסמן 

 19/1שבט יום ד' י"ז  18/1יום ג' ט"ז שבט  17/1יום ב' ט"ו שבט  16/1י"ד שבט יום א'

 מסרמן אזולאי   וזיטלהתפתחות קוגנטיבית בגה"ר ר

 ד"ר תמי אביעד Aמבנה השפה אנגלית 

 הילד עם צרכים מיוחדים ד"ר עדי אלימלך

 תורת הקבוצות ד"ר קרני שיר 

 דבורה עמר Aבלשנות פדגוגית 

 

 בנים: 

 גישות חינוכיות אריאל קהניאל 

 מבוא לגישה קהילתית דן מירז 

 אמוניות במקרא הרב יצחק פייגליןסוגיות 

 ד"ר מירלה וידר  )חנ"ם,יסודי(  יסודות תורת המספרים

 אלגברה ליניארית ד"ר רחל הס גרין 

 ספראי-ליקויי שפה והפרעות בתקשורת אורית נתיב

 עיונים בספר שמואל ד"ר ברוריה ארן

 פרייברטהנדסת המרחב ד"ר דוד 

 עדי אלימלךד"ר אוריינות ניצני 

 ד"ר רחלי שולשטיין  )מו"ג+יסודי(אוריינות אקדמית

אוריינות אקדמית)יסודי אנגלית+על יסודי(  ד"ר ר'  

 שולשטיין 

 

 

 הפרעות שפה בבית הספר משה הרשקוביץ 

 ד"ר רחלי שולשטיין  )משתלמות(אוריינות אקדמית

 רוביץונן רערכים ודילמות מוסריות הרב 

 תואר שני בחינוך:

 תלמידים עם הפרעות קשב ד"ר אסתר טוב לי 

 סוגיות בחינוך משלב פרופ' שרגא פישרמן

 תואר שני במקרא:

 עזרה ונחמיה לאור פרשנות ד"ר רבקה רביב

 בנים: 

 חדו"א ג' פרופ' ויקטור אוקסמן 

 26/1כ"ד שבט יום ד'  25/1יום ג' כ"ג שבט  24/1יום ב' כ"ב שבט  23/1יום א' כ"א שבט 

 הבטים גופנים ד"ר איריס גיל 

 ד"ר עידית אברם Aמבוא לבלשנות 

 קומבינטוריקה ד"ר דוד מידזינסקי 

 הוראת גיאומטיריה אויקלידית פרופ' משה סטופל 

 מתמטיקה בגה"ר א' זוהר גדסי 

 הנדסה אנליטית מתקדם ד"ר רותי סגל

 חדו"א ג' פרופ' ויקטור אוקסמן 

 בורנשטיין מבוא לחינוך גילה 

 הוראה מותאמת בקריאה וכתיבה ד"ר רונן קספרסקי 

 פרשת השבוע ד"ר רחלי שולשטיין

 13:00אוריינות מתמטית ד"ר אילנה וייסמן  

 

 בנים: 

 זום  יהודי צפון פרופ' חגי מזוז

 ד"ר חיים מזרחי הפרעות למידה 

 יסודות הקריאה ד"ר עדי אלימלך  

 12:30 מעגלי אחווה יהודה טרופר

 היבטים קוגניטיביים ד"ר מירב חמי 

 

 תואר שני יעוץ:

 16:00פסיכולוגיה של גיל הנעורים ד"ר א' ויגננסקי 

 

 

 תחביר טל נוה 

 יסודות הדקדוק טל נוה 

 תחביר עדי צביאלי

 יסודות הדקדוק עדי צביאלי 

 סוגיות משפחה במקרא ד"ר רחלי שולשטיין 

 

 תואר שני בחינוך:

 וטיפוח פרופ' מרק לייקין נורמות ליקוים -שפה

 

 תואר שני במקרא:

 מגמות בפירוש ראב"ע ד"ר ארי גייגר



 
 בס"ד 

 2/2יום ד' א' אדר א'   1/2יום ג' ל' שבט  31/1יום ב' כ"ט שבט  30/1יום א' כ"ח שבט 

 סיפורי המקרא ד"ר תרצה פריש 

 פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר מייקל בנד

 ד"ר אילנה וייסמן א' חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 

 תכנון לימודים לגה"ר ד"ר ניצה דורי 

 בעיות נבחרות בהנדסת המישור פרופ' ויקטור אוקסמן 

 מבוא לנוער במצבי סיכון ד"ר חיים להב

 בנים: 

 יסודות גיאומטריה פרופ' משה סטופל 

 מבוא לנוער במצבי סיכון ד"ר חיים להב 

 12:30עיון במלאכת טוחן הרב יצחק פייגלין 

 תורת הוקטורים ד"ר אנה פרוסק 

 לקויות שכיחות ד"ר אורלי קריספל 

 

 תואר שני יעוץ:

 16:00הורים ומשפחה ד"ר אורלי קריספל 

 16:00 ויגננסקיסוגיות בייעוץ ד"ר אפרת 

 ספראי-השפה של התינוקות אורית נתיב

 ספראי -התערבות השפה בגיל הרך אורית נתיב

 מינסקר - בעיות מילוליות ד"ר ענבל קולושי

 בעיות נבחרות האלגברה פרופ' ויקטור אוקסמן 

 כישורי שפה ד"ר פראן סוקל 

 

 

 

 

 

 ד"ר פראן סוקל  EAPאנגלית 

 אפטרגותהאגדה כמפרשת המקרא ד"ר אלחנן  

 

 תואר שני במקרא:

 ספר דברים ד"ר ארי גייגר 

 9/2יום ד' ח' אדר א'  8/2יום ג' ז' אדר א'  7/2יום ב' ו' אדר א'  6/2יום א' ה' אדר א'  

 צוהר על הנפש של הילד ד"ר ניצה דורי

 אקלים כיתתי גרניט בובליל 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב'' ד"ר אילנה וייסמן 

 י בספר מלכים ד"ר יובל ואדעעיונים 

 בניות הנדסיות ד"ר יניב ביטון 

 מבוא לגישה קהילתית דן מירז

 הוראת גיאומטריה אויקל' פרופ' משה סטופל 

 בנים: 

 מבוא לחינוך בלתי פורמלי ד"ר עמיר גפן 

 דילמות מוסריות הרב פייגלין 

 12:30כוחות פוליטיים ד"ר עדה גבל 

 רחלי שולשטיין  "רעיונים בחומש בראשית ד

 עיונים בחומש במדבר גלית מלכה 

 עיונים בספר תהילים יהודה טרופר 

 ודרנית ד"ר מירלה וידר ואלגברה מ

 מירלה וידר)על יסודי(  תורת המספרים 

 

 תואר שני ביעוץ:

 זרמים בייעוץ רותי חר"ן 

 מבוא לספרות אנגלית ד"ר מאיה מרלוב

 רכישת שפה ד"ר עידית אברם 

 זום  מבוא לסטטיסטיקה ד"ר קרני שיר

 זום  קרני שירחקר נתונים ד"ר 

 זום  היסטוריה של המתמטיקה ד"ר מירלה וידר

 

 לקויות שפה משה הרשקוביץ 

 פרקי אליהו ואלישע ד"ר מיכל דל

 

 תואר שני במקרא:

 המדרש בפירוש רש"י ד"ר יוסי זיו 

 16/2יום ד' אדר א'  15/2יום ג' אדר א'  14/2יום ב' י"ג אדר א'  13/2יום א' י"ב אדר א' 

 סטטיסטיקה ומחקר כמותי אסתר כץ 

 דבורה עמר  Aמתודיקה לאנגלית 

 סדרות ד"ר מירלה וידר 

 אתגרים חינוכים רוזיטל מסרמן אזולאי

 ארגונים ומערכות בחינוך ד"ר אסתר כלפון

 הוראת טריגונומטריה ד"ר רותי סגל 

 בנים: 

 תנועות נוער ד"ר עמיר גפן

 סוגיות חינוכיות הרב אריאל קהניאל 

 12:30יהודה טרופר תהלים 

 

 מבחן בקיאות במקרא ד"ר תרצה פריש

 התפתחות השפה הכתןבה ד"ר ניצה דורי 

 רש"י ד"ר דוד שניאור 

 רש"י ד"ר ארן ברוריה 

 פדגוגיה של הוראת מתמטיקה ד"ר דוד פרייברט

 עיונים בספר ישעיהו גלית מלכה 

 הסתברות ד"ר דוד מידזינסקי 

 אלימלך יסודות הקריאה והכתיבה ד"ר עדי

 

 זום  16:00 ספרות אנגלית חנה חדד

 זום לוגיקה ד"ר קרני שיר

 
 

 

 

 סטודנטיות/ים שחייבות/ ים בחינות מהעבר ו/או קיבלו פטור מנוכחות ויש להן אישור )בכתב( חייבות/ים להבחן במועד א'  בלבד. 

.אתר המכללהבב'  יחובה להירשם למועד  .הטהרשומים למ בתאריכםלתשומת לבכן מועדי ב' לפי צורך יתקיימו    

 כל בקשה חייבת להגיע לועדת סטאטוס  לפני מועד ב'! ! לאחר מועד ב'לא יתקבלו בקשות למועד מיוחד 

 כמורים אנו מקפידים על טוהר הבחינות

 בהצלחה 


