
 
 בס"ד

 כל המבחנים  בפ"תשמועד ב' ' בלוח מבחנים סמסטר 

  למעט מבחנים בהם מצויינת שעה שונה 10:00מתחילים בשעה 

 18/8יום ה' כ"א אב  17/8יום ד' כ' אב  16/8יום ג' י"ט אב  15/8יום ב' י"ח אב  14/8יום א' י"ז אב 
 לשון המקרא גלית מלכה

 ב' ד"ר דוד שניאור רש"י
 הסתברות ד"ר דוד מידזינסקי

 יסודות האלגברה ד"ר מירלה וידר

 רש"י ב' ד"ר ברוריה ארן
פדגוגיה ודידקטיקה של הוראת יסודות הנדסה 

 אנליטית ד"ר סטלה גידלביץ

 

 תזונה לגיל הרך ד"ר איריס גיל

 מתמטיקה בדידה ד"ר מירלה וידר
 גה"ר+יסודי() שיטות מחקר רחלי שולשטיין

 מוזיאונים ד"ר עדה גבל

 הלכה והליכות  הילה נכטיילר
 יעקבי-תנועות נוער לירז זילברברג

 

 מבוא למקרא גלית מלכה

 מבוא למקרא ד"ר דוד שניאור
 רמב"ן יהודה טרופר

 הנדסת המרחב ד"ר דוד פרייברט

 אלגברה ליניארית ד"ר רחל הס גרין
 

 שיטות מחקר ד"ר ליאור סברנבסקי

 המשחקים ד"ר קרני שירתורת 
 השפה של ילדי הגן אורית נתיב ספראי

 נשים במקרא הילה נכטיילר

 אנגלית דבורה לאה אג'י
 

 אוטיזם גרניט בובליל

 היבטים גופנים ד"ר איריס גיל
 עיונים בספר שופטים ד"ר יובל ואדעי

 חדו"א ב' ד"ר אילנה וייסמן

 ד,ר עידית אברם Bמבוא לבלשנות 
 קרני שיר תורת הקבוצות ד"ר

 מחיבת ציון לתנועה ציונית ד"ר עדה גבל

 מנשירה סמויה לנשירה גלויה ד"ר חיים להב 

 בנים:

 סוגיות אתיקה בחינוך הרב יצחק פייגלין

 עיונים בספר יחזקאל ד"ר דוד שניאור
 מנשירה סמויה לנשירה גלויה ד"ר חיים להב 

 הילד עם מוגבלויות ד"ר כרמית גל

 

   23/8יום ג' כ"ו אב  22/8ייום ב' כ"ה אב  21/8יום א' כ"ד אב 
 )גה"ר+יסודי( פרשת השבוע ד"ר שולשטיין

 

 מבוא לסטטיסטיקה ד"ר קרני שיר
 מבוא לסטטיסטיקה ד"ר קרני שיר

 סטטיסטיקה ומחקר כמותי ד"ר קרני שיר

  

 רוזיטל מסרמן אזולאי תיכולות קוגניטיביו
 השוואה בפרשנות יהודה טרופרעיוני 

 תכנון והתאמה תכניות לימודים ד"ר רווה אמסלם

 דידקטיקה ופדגוגיה של הוראת טריגו' ד"ר רותי סגל
 ד"ר תמר אביעד  Bמבנה השפה האנגלית 

 
 

 

 

 בהצלחה! .חובה להירשם למועדי ב' באתר המכללה

 3/8י' אב  יום ד' 2/8ה' אב יום ג'  28/7ה' כ"ט תמוז  יום 27/7יום ד' כ"ח תמוז  21/7יום ה' כ"ב תמוז 
 אנגלית  בסיסי ד"ר עידית אברם/מיכל כהן  

-אנגלית מתקדמים פרופ' שרה כץ/ד"ר איזבל רוס

 סוקולובסקי 
 

 (מקוון)פונקציות וגרפים ד"ר יניב ביטון 

 משמעות החיים ע"פ קהלת הרב יעקב קליין

 בנים:

 תורת הוקטורים ד"ר אנה פרוסק

 תואר שני בחינוך:

 אלימלךקריאה וכתיבה ד"ר עדי 

 תואר שני במקרא:

 קהלת ושיר השירים פרופ' טליה הורוביץ
 

 הסיפור המקראי יהודה טרופר 

 עיונים בספר שמואל ד"ר מיכל דל 

 אלגברה מודרנית ד"ר מירלה וידר 

 פדגוגיה של הוראת אלגברה ד"ר דוד פרייברט 

 

 פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר מייקל בנד

 אלימלךהתפתחות קריאה וכתיבה ד"ר עדי 

 משוואות דיפרנציאליות פרופ' משה סטופל
 תורת המספרים )יסודי( ד"ר מירלה וידר

 בעיות נבחרות בהנדסת המישור פרופ' ו' אוקסמן
 הנדסת המרחב ד"ר קרני שיר 

 בנים:

 פסיכופדגוגיה הרב אריאל קהניאל
 תכניות לימודים בחנ"מ אושרת און

 ומערכות בחינוך דן מירז ארגונים 

 פרשני המקרא יצחק פייגלין 

 גלות ושיבה ד"ר מיכל דל

 עיונים בחומש שמות גלית מלכה

 תורת הווקטורים ד,ר אנה פרוסק 
 תורת המספרים )על יסודי( ד"ר מירלה וידר

 

 11/8יום ה' י"ד אב  10/8יום ד' י"ג אב  9/8יום ג' י"ב אב  8/8י"א אב יום ב'  4/8יום ה' ז' אב 
 חינוך ערכי ורב תרבותי ד"ר רחלי שולשטיין

 יסודות הנדסת המישור ד"ר אילנה וייסמן

 סוקולובסקי-סוגיות בבלשנות יישומית איזבל רוס

 )זום(  תורת הזהב פרופ' חגי מזוז 

 (מקוון)בעיות מילוליות ד"ר יניב ביטון 

 )לימודי המשך( שיטות מחקר ד"ר רחלי שולשטיין

 שמואל הרב רונן לוביץדמויות וסוגיות  בספר 
 בנים:

 משוואות דיפרנציאליות פרופ' ויקטור אוקסמן

 תואר שני במקרא:

 שיטות ומגמות בפרשנות המקרא ד"ר יוסי זיו

 מאריתמטיקה לאלגברה ד"ר אילנה וייסמן
 תכניות לימודים בחנ"מ גרניט בובליל

 לקויות למידה ד,ר שני רווה אמסלם

 בניות הנדסיות ד"ר יניב ביטון
 בלשנות פדגוגית דבורה מורס

 )בזום(  יהודי צפון פרופ' חגי מזוז

 תורת נפנאי וצריכת המדיה ד"ר עמיר גפן 

 בנים:

 מבוא למקרא ד"ר יובל ואדעי

 סטטיסטיקה ומחקר כמותי פרופ' ויקטור אוקסמן
 נפנאי וצריכת המדיה ד"ר עמיר גפן  תורת

 )בזום(  יהודי צפון פרופ' חגי מזוז

 )זום(הפילוסופיה של חנ"מ ד"ר רונן קספרסקי 

 

 תחביר עדי צביאלי 
 תחביר טל נוה

 יסודות הדקדוק עדי צביאלי 

 יסודות הדקדוק טל נוה 

 בעיות נבחרות באלגברה פרופ' ויקטור אוקסמן
 מדרשי האגדה למקרא הרב יצחק פייגלין

 חדו"א א' ד"ר אילנה וייסמן

 יגרתאוריה ומעשה בחינוך ערכי חדוה טר
 המערכת המשפחתית ד"ר גליה טלר אזולאי

 )לימודי המשך( פרשת השבוע ד"ר רחלי שולשטיין

 בנים:

 בעיות נבחרות בהנדסת המישור ד"ר דוד פרייברט

  ר תרצה פריש"ספרות האגדה ד

 הנדסה אנליטית ד"ר רותי סגל

 סוציולוגיה של גיל הנעורים ד"ר מירב חמי

 פרופ' משה סטופל הוראת גיאומטריה אויקלידית
 

 בנים:

 יסודות תורת המספרים ד"ר דוד מידזינסקי
 עיונים בספרי בית שני הרב יצחק פייגלין 

 תאוריה ומישה בחינוך ערכי גיא הלוי


