
 

 בס"ד

 11/01/2023ראשון כ"ד כסלו תשפ"ג  יוםמעודכן ל        

 

 לוח מבחנים סמסטר א' תשפ"ג
 

 

  –שימו לב 

 

  למעט מבחנים בהם מצויינת שעה שונה. 10:00כל המבחנים מתחילים בשעה לישי בימי ראשון, שני וש ●

 .9:00כל המבחנים בימי רביעי מתחילים בשעה  ●

 על מנת שתוכלו לעשות אותם בנחת ובריכוז רב. 8:15(. מבחנים אלו יתחילו כבר בשעה 22/1באנגלית כל הרמות יתקיים ביום א' כ"ט טבת )מבחן  ●

 תפנה לדניאלה ואנו ניתן מענה לכל אחת. 08:15סטודנטית שנבצר ממנה להגיע עד 

 זמן יגיעו לשיעור השני לכשיסיימו והדבר לא ייחשב להן כאיחור.השיעור השני ואילך יתקיים כרגיל ביום זה והבנות שמגיע להן הארכת 

יום חמישי באותו שבוע, בו ניתן להיבחן כמועד א במקרה שהצטברו לכן שני מבחנים סמוכים מתוך המבחנים  –שימו לב, שבכל שבוע הוספנו יום בחינה נוסף  ●

 reginac@shaanan.orgתשלח לרגינה מייל: שהתקיימו באותו השבוע. סטודנטית שמעוניינת להיבחן ביום חמישי, 

 במייל בבקשה לציין את שמך המלא, ת.ז. שם הקורס בו תרצי להיבחן ביום חמישי ושם המרצה.

 נים אלו יתקיימו במכללה.. מבח14.02.23כג בשבט  –כל המבחנים של יום שלישי יתקיימו בזום למעט המבחנים שיתקיימו בתאריך   ●

 לגבי מועדי ב' תקבלו הודעה בקרוב. ●

 

 
 2/2יום ה' י"א שבט  1/2יום ד' י' שבט  31/1יום ג' ט' שבט  30/1יום ב' ח' שבט  29/1יום א' ז' שבט  

 פיתוח מנהיגות נוער ד"ר אסתר כלפון

 חדו"א א' פרופ' ויקטור אוקסמן

 ד"ר מריה גפנר Aמבוא לבלשנות 

ד"ר  יסודי(-)על נבחרות באלגברהבעיות 

 דוד פרייברט

 משוואות דיפרנצליות ד"ר אילנה וייסמן

 מבוא לחינוך מיוחד ד"ר שני רווה אמסלם

 מבוא לחינוך בלתי פורמלי ג' בורנשטיין

 בנים:
 יסודות הנדסת המישור ד"ר ד' מידזינסקי

 מבנה השפה האנגלית ד"ר מרים גפנר

 גבלשני העשורים הראשונים ד"ר עדה 

 מבוא לחינוך בלתי פורמלי ד"ר עמיר גפן

 12:30יסודות במתודיקה ב' דיסקינד 

 

 

 

 שפה בהוראה )גה"ר+יסודי( ד"ר בוחבוט

 בעיות נבחרות בהנדסת המישור נלי קלר

 מועדי ישראל והוראתם ד"ר ר' שולשטיין

 13:00בשעה: 
 עיונים בחומש בראשית ד"ר ר' שולשטיין

 פרוסקתורת הוקטורים ד"ר אנה 

 הסיפור המקראי יהודה טרופר

 שפה בהוראה ד"ר חן בוחבוט

 שפה בהוראה עדי צביאלי

 

 תואר שני ביעוץ:

 יעוץ לנוער בסיכון ד"ר אפרת 

 16:00סקי נויגנ

 עיונים בספר ירמיהו יצחק פייגלין

 מאריתמטיקה לאלגברה ד"ר אילנה וייסמן

 הסתברות ד"ר מירלה וידר

 מתקיימים בזום.כל המבחנים ביום זה 

 9:00בשעה 

 )זום( מעגלי אחווה יהודה טרופר

 

 בין אדם לחברו הרב יעקב קליין

 למידה מתווכת ד"ר לאה עצמון

 לקויות שפה והפרעות משה הרשקוביץ

 

 תואר שני במקרא:

 מגמות בפירושי ראב"ע ד"ר ארי גייגר

 

 תור שני בחינוך:

 נורמות, ליקויים פרופ' מרק לייקין-שפה 

 שיטות מחקר ד"ר מירה טנצר

כאן מתקיים מועד נוסף של כל הבחינות 

שהתקיימו השבוע. יש להרשם עד ליום 

 רביעי בשבוע זה.

mailto:reginac@shaanan.org


 

 בס"ד

 9/2יום ה' י"ח שבט  8/2יום ד' י"ז שבט  7/2יום ג' ט"ז שבט  6/2יום ב' ט"ו שבט  5/2יום א' י"ד שבט 

 עיונים בחומש ויקרא גלית מלכה

 שירהנדסת המרחב ד"ר קרני 

 תורת הקבוצות ד"ר דוד פרייברט

ד"ר  ומערכות מספרים תורת המספרים

 מירלה וידר

 תורת ההוראה נלי קלר

 פתרון בעיות במתמטיקה ד"ר א'  וייסמן

 תןרת הפנאי ד"ר עמיר גפן

 פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר מייקל בנד

 היבטים גופניים ד"ר איריס גיל

 חשיבה מתמטית בגה"ר זוהר גדסי

 אמסלם-ותמורות ד"ר שני רווה תהליכים

 13:00בשעה 
 לשון המקרא גלית מלכה

 בנים:
 חדו"א א' פרופ' ויקאטר אוקסמן

 אוטיזם ד"ר ח' מזרחי-מוגבלות תקשורתית

 סוקולובסקי-ד"ר א' רוס Aמבוא לבלשנות 

 מוסלמי ד"ר חגי מזוז-הפולמוס היהודי

 מבוא למקרא ד"ר יובל ואדעי

 תורת הפנאי ד"ר עמיר גפן

 תהליכים ותמורות בפיתוח ד"ר חיים להב

 12:30כתיבה ד' עמר  –כישורי שפה 

 12:30עיוניי פרשנות יהודה טרופר 

 

 מבוא לאנליזה ד"ר אנה פרוסק

 תורת המספרים ד"ר מירלה וידר

דוד ד"ר )יסודי( בעיות נבחרות באלגברה 

 פרייברט

 

  חדו"א ב' ד"ר אילנה וייסמן

 התפתחות שפה משה הרשקוביץ

 המבחנים ביום זה מתקיימים בזום. כל
 

 9:00בשעה 

 גלות ושיבה גלית מלכה

 

 הפרעות שפה משה הרשקוביץ

 כישורי שפה דבורה דובינר

 מבנה השפה האנגלית ד"ר ב' שוורץ

 מהמקרא עד הכיתה הרב ד"ר ר' לוביץ

 

 תואר שני במקרא:

דברים לאור פרשנות קדומה ד"ר ארי 

 גייגר

 

 תואר שני בחינוך:

 לי-תלמידים עם הפרעות קשב ד"ר א' טוב

כאן מתקיים מועד נוסף של כל הבחינות 

שהתקיימו השבוע. יש להרשם עד ליום 

 רביעי בשבוע זה.

 16/2יום ה' כ"ה שבט  15/2יום ד' כ"ד שבט  14/2יום ג' כ"ג שבט  13/2יום ב' כ"ב שבט  12/2יום א' כ"א שבט 

 יסודות גיאומטריה פרופ' משה סטופל

 יסודות גיאומטריה ד"ר דוד מידזינסקי

 מאנטישמיות לשואה ד"ר עדה גבל

 ד"ר חנה חדד Aנושאים בספרות 

 מספרים מרוכבים ד"ר מירלה וידר

 מבוא לנוער במצבי סיכון ד"ר חיים להב

 סיפורי המקרא ד"ר תרצה פריש

 פונקציות וגרפים ד"ר יניב ביטון

 הסביבה המשפחתית ד"ר שני רווה אמסלם

 אמסלם-משפחת התלמידים בצ"מ ד' רווה

 

 בנים:
 קומבינטוריקה פרופ' משה סטופל

 יסודות האלגברה ד"ר דוד מידזינסקי

 מבוא לנוער בסיכון ד"ר חיים להב

 הסביבה המשפחתית פרופ' ת' אוריאל

 12:30תורת הקבוצות ד"ר קרני שיר 

 אלגברה מודרנית ד"ר מירלה וידר

 בעיות מילוליות באלגברה ד"ר נגרי חדיף

 מבוא לתולדות עם ישראל ד"ר חגי מזוז

 13:00בשעה 
 עיונים בחומש בראשית ד"ר ברוריה ארן

 

 8:30סקי פסיכולוגיה ד"ר אפרת ויגננ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עיונים בחומש דברים גלית מלכה

 חקר נתונים ד"ר קרני שיר

 תזונה בריאה ד"ר איריס גיל

ביום זה מתקיימים כל המבחנים 

 במכללה!
 

 9:00בשעה 

 במקרא ד"ר רחלי שולשטייןמנהיגות 

 תלמידים עם צ"מ אושרת און

 

 יסודות הקריאה והכתיבה ד"ר ע' אלימלך

 

כאן מתקיים מועד נוסף של כל הבחינות 

שהתקיימו השבוע. יש להרשם עד ליום 

 רביעי בשבוע זה.



 

 בס"ד

 23/2יום ה' ב' אדר  22/2יום ד' א' אדר  21/2יום ג' ל' שבט  20/2יום ב' כ"ט שבט  19/2יום א' כ"ח שבט 

 הילדים עם צרכים מיוחדים ד'  ע' אלימלך

 מתודיקה למתמטיקה נלי קלר

 יסודות תורת המספרים ד"ר קרני שיר

 פתרון קונפליקטים הודיה חיוט

 פסיכופטולוגיה ד"ר שני רווה אמסלם

 :13:00בשעה 
  הודיה חיוט תהליכם קוגיטיביים בגה"ר

 סוקולובסקי-סוגיות ברכישת מילים ד' רוס

 מבנה השפה האנגלית ד"ר תמי אביעד

 בעיות נבחרות האנליזה פרופ' ו' אוקסמו

 סוציולוגיה של גיל הנעורים ד"ר מ' חמי

 בנים:
 שפה ודיבור משה הרשקוביץ

 סוגיות ואתיקה בחינוך יצחק פייגלין

 סוציאולוגיה פרופ' אוריאל תימור

 יונתן וולקינסוןפטלוגיה פסיכו

 מבוא לאלגברה ד"ר דוד פרייברט

 מבוא להסטוריה של יה"ב ד"ר חגי מזוז

 12:30מאדם הראשון יהודה טרופר 

 הנדסת המרחב ד"ר דוד פרייברט

 הוראת קריאה וכתיבה ד"ר עדי אלימלך

 כישורי שפה דבורה עמר

 רש"י א' ד"ר דוד שניאור

 16:00בשעה 

 

 חנה חדד ספרות ילדים ד"ר

 סדרות וטורים ד"ר מרלה וידר

 כל המבחנים ביום זה מתקיימים בזום.

 9:00בשעה 

 עיונים בספר ישעיהו גלית מלכה

 

 פרשני המקרא ד"ר יוסי זיו

 

 תואר שני במקרא:

 המדרש בפירוש רש"י ד"ר יוסי זיו

 

כאן מתקיים מועד נוסף של כל הבחינות 

עד ליום  שהתקיימו השבוע. יש להרשם

 רביעי בשבוע זה.

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

 כמורים אנו מקפידים על טוהר הבחינותיישלח לוח בנפרד.  –לגבי מועד ב 

 בהצלחה


