בס"ד

לוח מבחנים סמסטר א' מועד ב' תשע"ז
כל המבחנים מתחילים בשעה 16:00
יום ד' כ"ו שבט 22/2

יום ה' כ"ז שבט 23/2

יום ד' ג' אדר 1/3

יום ה' ד' אדר 2/3

יום ד' י' אדר 8/3

היבטים גופנים ד"ד איריס גיל
תחביר בוחבוט חן
הסיפור הקצר ד"ר ב' סמואל-טננהולץ
גיאומטריה אוקלידית פ' ש'הרשקוביץ
תורת הקבוצות ד"ר מירלה וידר
מירושלים ליבנה ד"ר מאיר בן שחר
תיעוד והערכה בגן יונה זמירי
הנדסת המרחב ד"ר רותי סגל
נושאים בספרות  Aחני חדד
התפתחות תקינה ד"ר רותי עמית
היסטוריה של המתמטיקה ד"ר א' פלטניק
משפחה וקהילה ד"ר יואל מרציאנו
עיונים במסכת מגילה א' ד"ר י' זילברשטיין
לוגיקה מתמטית ד"ר אליק פלטניק
קומבינטוריקה ד"ר מירלה וידר
הילד בצ"מ ד"ר רותי עמית
נושאים בספרות  Bחנה חדד
סטטיסטיקה ד"ר אליק פלטניק
בנים:
סדנת ההסטוריון ד"ר אליעזר שריאל
מבוא לתושב"ע ד"ר הראל שפירא
פרשנות חז"ל למקרא אלי יוסף

יסודות הקריאה ד"ר רונן קספרסקי
הילד בצ"מ ד"ר אורלי קריספל
עיונים בחומש שמות פרופ' י' רוזנסון
רמב"ן גלית מלכה
עיונים בחומש במדבר ד"ר מיכל דל
עיונים בחומש במדבר פרופ' י' רוזנסון
יסודות הקריאה עדי אלימלך
בנים:
יסודות הקריאה עדי אלימלך
אוטיזם ד"ר רותי עמית
משנה מסכת ברכות הרב יעקב קליין
מחקר חינוכי ד"ר ליאור סברנבסקי
בעיות נבחרות באלגברה פ' מ' סטופל

חינוך ערכי ר' שולשטיין
עיונים בספר יהושע ד"ר יובל ואדעי
יסודות הדקדוק עדנה אייל-גרנית
בעיות נבחרות באלגברה ד"ר י' ביטון
עיונים בחומש במדבר מיכל בלאו
חדו"א א' ד"ר אילנה וייסמן
כתיבה אקדמית רחלי שולשטיין
תורת הקבוצות ד"ר אילנה וייסמן
בנים:
עיונים בספר ירמיהו ד"ר מיכל דל

סיפורי המקרא ד"ר תרצה פריש
הנדסת המישור א' ד"ר יניב ביטון
משנה מסכת נזיקין ד"ר אליהו טויטו
אוריינות אקדמית באנגלית ד"ר פ' סוקל
סודות במתודיקה ד"ר פראן סוקל
מאריתמטיקה לאלגברה ד"ר א' וייסמן
אלגברה  1פרופ' משה סטופל
רומא ד"ר מאיר בן-שחר
התפתחות קוגנטיבית רויטל תמרי
מחקר חינוכי ד"ר ליאור סברנבסקי
חדו"א ב' ד"ר ויקטור אוקסמן
חדו"א ג' ד"ר ויקטור אוקסמן
סדרות ד"ר לאה דולב
כוחות פוליטיים ד"ר עדה גבל
מבוא לאנליזה פרופ' משה סטופל
סטטיסטיקה ד"ר יניב ביטון
קומבינטוריקה ד"ר אילנה וייסמן
בנים:
אוריינות היסטורית אקדמית ד"ר עדה גבל
גישות חינוכיות מעצימות אריאל קהניאל
התתהוות פירוש התוספות לתלמוד הרב
יצחק פייגלין

בניות הנדסיות ד"ר דוד פרייברט
גלות ושיבה הרב ד"ר אפריים זאנד
הלכות לתשבר הרב יעקב קליין
הפילוסופיה של חנ"מ אריאל שרלו
לשון המקרא ד"ר יובל ואדעי
התפתחות השפה ורדיה הימל
ליקויי שפה ורדיה הימל
עיונים בחומש בראשית ד"ר יובל ואדעי
הפרעות קשב אריאל שרלו
בנים:
אוכלוסיות בחנ"מ ד"ר אורלי קריספל
עיונים בספר מלכים ד"ר יובל ואדעי
יסודות הנדסת המישור ד"ר אליק פלטניק

יום ד' י"ז אדר 15/3

יום ה' י"ח אדר 16/3

יום ד' כ"ד אדר 22/3

יום ה' כ"ה אדר 23/3

יום ד' ב' ניסן 29/3

אוכלוסיות בחנ"מ ד"ר א' קריספל
עיונים בספר שמואל מיכל בלאו
כישורי שפה דרך שירים ד"ר ד' דובינר
מצוות שבין אדם לחבירו ד"ר יוסף
שטמלר
מבוא לסטטיסטיקה ד"ר קרני שיר
חקר נתונים ד"ר קרני שיר

התפתחות רגשית מירב חמי
מספרים רציונלים א' ד"ר א' וייסמן
פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר מ בנד
מבוא לבלשנות  Aד"ר ע' אברם
יסודות ההנדסה אנליטית דר סיגלר
תורת הוקטורים ד"ר אנה פרוסק
בעיות נבחרות ד"ר ד' פרייברט
אישי המקרא ד"ר י' זילברשטיין
מצבי לחץ מירב חמי
רכישת שפות ד"ר עידית אברם
אלגברה ד"ר אילנה וייסמן
בנים:
לב לדעת יהודה טרופר
עיונים בספר ויקרא יצחק פייגלין
עיונים במסכת שבת הרב ד"ר י'
זילברשטיין

אגדת חז"ל ד"ר יאיר ברקאי
מבוא למקרא ד"ר יהושפט נבו
שיטות מחקר זוהר גדסי
עיונים בספר שופטים ד"ר ברוריה ארן
מוגבלות שכלית  -ד"ר רחל גילשטרום
ראב"ע ורשב"ם ד"ר ברוריה ארן
בנים:
מוגבלות שכלית ד"ר רחלי גילשטרום
רש"י כפרשן המקרא הרב יעקב קליין
אלגברה  1פרופ' משה סטופל

תחביר חן בוחבוט
דידקטיקה א' מיכל בלאו
יסודות הדקדוק חן בוחבוט

למידה מתווכת בגה"ר פנינה ויידה
כישורי שפה  Aציפי הס
מספרים שלמים ופעולות ג' אוברמן
תורת המספרים ד"ר אבי סיגלר
הלכות כשרות ד"ר אליהו טויטו
ניתוח התנהגות יישומי ד"ר ד' אוחנה
בלשנות פדגוגית  Aגבי שושני
אוריינות מתמטית ג'וני אוברמן
טיפוח חשיבה פנינה ויידה
בנים:
ממבשרי ציון ד"ר אליעזר שריאל
מבוא לספרות החכמה ד"ר ע' כהן
מבוא לתקופת המשנה דר מ' בן-שחר
ניתוח התנהגות יישומי ד"ר אוחנה
מאריתמטיקה לאלגברה דר פרייברט

בס"ד
יום ה' ג' ניסן 30/3

יום א' ו' ניסן 2/4

יום ב' ז' ניסן 3/4

יום ג' ח' ניסן 4/4

אוריינות אקדמית ד"ר ניצה דורי
עיונים בספר ישעיהו ד"ר מיכל דל
ראשית לימודי התנ"ך מיכל בלאו
תחביר עדי צביאלי
ניתוח התנהגות יישומית טלי פריד
ניתוח התנהגות יישומית ד"ר אוחנה
יסודות הדקדוק עדי צביאלי
תכנון לימודים בגה"ר ד"ר נ' דורי
בנים:
פסיכולוגיה קוגניטיבית ד"ר דוד אוחנה

עיונים בחומש ויקרא יהודה טרופר
פסיכולוגיה ד"ר ליאורה שפרס

יסודות הנדסת המישור פ' מ' סטופל
חינוך מהמרא הרב ד"ר רונן לוביץ
חקירת אקלים כיתה ד"ר א' כלפון
רפואה ובריאות הרב ד"ר רונן לוביץ
מבנה השפה האנגלית ד"ר ת' אביעד
ישומי מחשב ד"ר ג' הר-שפר
אוריינות אקדמית רחלי שולשטיין
מבוא לפסיכולוגיה ד"ר סברנבסקי
שליטה באנגלית גבי שושני
בנים:
לוגיקה מתמטית ד"ר ויקטור אוקסמן
אלגברה מודרנית ד"ר ויקטור אוקסמן
חדו"א א' ד"ר רחל מוגילבסקי
בניות הנדסיות ד"ר דוד פרייברט
תואר שני במקרא:
פרשנות המקרא ד"ר לאה הימלפרב
גישות רש"ר ד"ר לאה הימלפרב
האבות וקיום חוקי פרופ' יוסף פליישמן
בנים:
דניאל לאור פרשנות ד"ר דל
מגמות בפירוש ראב"ע ד"ר ארי גייגר
תואר שני בחינוך:
שיטות מחקר פרופ' שרה כץ
שפה-נורמות ,פרופ' מרק לייקין
תואר שני באנגלית:
סוגיות ברכישת שפה ' ד"ר ת' אביעד

הנחלת הזיכרון ד"ר תרצה פריש
עיונים בספר ירמיהו ד"ר מיכל דל
דרמה ד"ר רות סמואל-טננהולץ
מוגבלות שכלית ד"ר רחל גילשטרום
חינוך ודמוקרטיה ד"ר אליעזר שריאל
בנים:
תורת הקבוצות ד"ר דוד פרייברט
חדו"א ג' ד"ר ויקטור אוקסמן
תואר שני במקרא:
גישות ומגמות בפרשנות המקרא ד"ר לאה
הימלפרב
בנים:
סיגיות משפחה במקרא ד"ר יוסי זיו
תואר שני בחינוך:
תלמידים עם הפרעות קשב ד"ר אסתר טוב
לי

בהצלחה

