בס"ד

לוח מבחנים סמסטר ב' מועד ב' תשע"ז
כל המבחנים מתחילים בשעה  10:00למעט מבחנים בהם מצויינת שעה שונה (- )13:00/16:00
יום ג' ב' אב 25/7

יום א' ז' אב 30/7

יום ד' י' אב 2.8

יום א' י"ד אב 6/8

אנגלית  EAPכל הרמות 16:00

רמב"ם מיכל בלאו
שיטות מחקר רחלי שולשטיין
הפרעות קשב ד"ר אסתר טוב-לי
דמויות וסוגיות הרב ד"ר ר' לוביץ
האישה בהלכה הרב ד"ר ר' לוביץ
התפתחות המשחק ד"ר שניידר
יסודות הלכתיים רחלי שולשטיין
מבוא לשירה ד"ר ר' סמואל-
טננהולץ
התפתחות המושגים המת' ב' סגליס
הנדסה אנליטית מתק' ד"ר ו' אוקסמן
ממבשרי ציון הרב ד"ר בעז כהן
כישורי שפה  Cד"ר פראן סוקל
כישורי שפה גבי שושני
ניהול מסגרות יונה זמירי
חינוך ,תרבות והשכלה ד"ר ציטרין
מערכות מספרים ד"ר אילנה וייסמן
בעיות נבחרות באלגברה ד"ר דולב
סטטיסטיקה ד"ר לאה דולב
לוגיקה מתמטית ד"ר ו' אוקסמן
גיאומטריה במרחב ד"ר רותי סגל
בניות הנדסיות ד"ר ויקטור אוקסמן
בעיות נבחרות באלגברה ד"ר סגל

ליקויי שפה אורית נתיב-ספראי
עיונים בספר מלכים מרים שיפרוביץ
עיונים בספר ישעיהו הרב ד"ר א' זאנד
הבית היהודי (גה"ר שנה ג') רחלי
שולשטיין
אוריינות אקדמית רחלי שולשטיין
עיונים בחומש בראשית מ' שיפרוביץ
יישומי מחשב ד"ר גלעד הר-שפר

הבית היהודי (גה"ר שנה א') רחלי
שולשטיין
הפרעות קשב ד"ר אורלי קריספל
התפתחות תקינה ולקויה ד"ר רותי עמית
הוראה אפקטיבית ד"ר פראן סוקל
אוריינות אקדמית באנגלית ד"ר פראן
סוקל
חדו"א א' ד"ר אילנה וייסמן
גיאומטריה ד"ר אילנה וייסמן

בנים:
מעגלי השנה רחלי שולשטיין
הוראה מתקנת ד"ר רונן קספרסקי

בנים:
משטרים וחינוך אריה הכט
פסיכופדגוגיה אריאל קהניאל
תולדות עם ישראל פרופ' עודד
בוסתנאי

סוגיות משפחה במקרא רחלי
שולשטיין
יסודות הנדסה האנל' ד"ר ו' אוקסמן
תואר שני בחינוך:
הערכה מעצבת פרופ' שרה כץ
תואר שני במקרא:
קהלת ושיה"ש פרופ' טליה הורוביץ
גישת בעל הכתב ד"ר מיכל דל

יום ב' ט"ו אב 7/8

יום ג' ט"ז אב 8/8

יום ד' י"ז אב 9/8

יום א' כ"א אב 13/8

היבטים גופניים ד"ר איריס גיל
מבנה השפה  Bד"ר תמי אביעד
עיונים במסכת מגילה ד"ר י'
זילברשטיין
טריגונומטריה ד"ר אנה פרוסק
הפרעות התנהגות יעל קדר-רופמן
סדרות ד"ר סגל רותי
משוואות דיפריציאליות פ' משה
סטופל
תהליכי קריאה וכתיבה ד"ר דבורה
דובינר
הנדסת המישור ב' ד"ר ג'וני אוברמן
עיונים בחומש דברים יהודה טרופר
חדו"א ד"ר משה סטופל
מספרים רציונליים ב' ג'וני אוברמן
חדו"א ב' ד"ר ויקטור אוקסמן

התפתחות השפה ד"ר ניצה דורי
מבוא למקרא ד"ר יהושפט נבו
לקויות שכיחות ד"ר אורלי קריספל
עיונים בספר שופטים הרב קליין
עיונים בספר ישעיהו ד"ר מיכל דל
סדנה להוראה מתקנת במתמטיקה ב'
סגליס
ניצניי אוריינית עדי אלימלך
לגדול עם השירים ד"ר ניצה דורי
פונקציות וגרפים ד"ר לאה דולב

מבוא לסטטיסטיקה ד"ר קרני שיר
סטטיסטיקה ד"ר קרני שיר
עיונים בחומש בראשית הרב קליין
גיאומטריה ד"ר יניב ביטון
פסיכולוגיה של גיל הנעורים חמי
יישומי מחשב ד"ר גלעד הר שפר
יסודות הדקדוק עדנה גרניט-אייל
הילד החריג הרב אלחנן אפטרגוט
מסרים חינוכיים הרב יעקב קליין
אלגברה ד"ר אילנה וייסמן
אלגברה ד"ר דוד פרייברט
מספרים רציונליים ד"ר פרייברט

התפתחות רגשית חמי מירב
תחביר ד"ר חן בוחבוט
תורת המספרים ד"ר אבי סיגלר
מספרים רציונליים ב' ד"ר אילנה וייסמן
בלשנות פדגוגית רבקה בר-חמא
הנדסת המישור ב' ד"ר מירלה וידר
בלשנות פדגוגית  Bד"ר יפה סוזן
פונקציות וגרפים ד"ר יניב ביטון
מתמטיקה דיסקרטית ד"ר מירלה וידר
הסתברות ד"ר אבי סיגלר
מצבי לחץ חמי מירב
לוגיקה מתמטית ד"ר אילנה וייסמן
משנה מסכת נשים ד"ר יוסף שטמלר

בנים:
עיונים בטקסטים ד"ר הראל שפירא
מבוא לתוע"י בימה"ב ד"ר יואל
מרציאנו
סדר ומבנה יהודה טרופר

הלכה ומודרנה רחלי שולשטיין

בנים:
אלגברה  2פרופ' משה סטופל
תלמיד עם לקויות שפה עדי אלימלך

בנים:
בעיות נבחרות בהנדסת המישור
ד"ר ד' פרייברט

בנים:
מבוא למקרא ד"ר יובל ואדעי
התפתחות המושגים ד"ר ע' קולושי
קוגניציה ד"ר דוד אוחנה
עיונים בפירושי רשב"מ הרב ד"ר ע' כהן

מבחני בקיאות בשעה 13:00

בס"ד
יום ב כ"ב אב 14/8

יום ג' כ"ג אב 15/8

יום ד' כ"ד אב 16/8

יום א' כ"ח אב 20/8

הדרכה ביבליוגרפית שי אלבוים
תחביר עדי צביאלי
הפרעות התנהגות ד"ר דוד אוחנה
הפרעות שפה עדי אלימלך
הוראה מתקנת עדי אלימלך
עיונים בספר שופטים ד"ר יובל
ואדעי
יסודות הדקדוק עדי צביאלי
לקויות שפה ורדיה הימל
התערבות שפה ורדיה הימל
ראב"ע ורשב"ם ד"ר יובל ואדעי

פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר ל'
סברנבסקי
סוגיות חברתיות הילה נכטיילר
התנחלות בארץ הילה נכטיילר
שליטה באנגלית יחידות גבי שושני
פיתוח שפה יהודית פריש
אוריינות אקדמית ד"ר אסתר כלפון
חקר ופתרון בעיות פרופ' שרה
הרשקוביץ
שליטה באנגלית יחידות גבי שושני

ספרות האגדה ד"ר תרצה פריש
פסיכולינגויסטיקה ד"ר עידית אברם
פסיכולינגויסטיקה ד"ר ליאורה שפרס
הנדסת המרחב ד"ר אנה פרוסק
הפרעות קשב ד"ר רותי עמית
מערכות מספרים ד"ר אליק פלטניק
בעיות נבחרות באלגברה ד"ר דוד
פרייברט
פסיכולוגיה ד"ר מייקל בנד
עיונים בפירושי רע"ב הרב יעקב קליין
אוטיזם ד"ר רותי עמית
מבוא לבלשנות  Bד"ר עידית אברם
לוגיקה מתמטית ד"ר אליק פלטניק
התפתחות המושגים ד"ר ע' קולושי

מבוא לסטטיסטיקה ד"ר אסתר כץ
רש"י א ד"ר ברוריה ארן
עיונים בספר שמואל מיכל בלאו
עיונים בחומש ויקרא גלית מלכה
גלות ושיבה ד"ר ברוריה ארן

בנים:

עיונים בפירושי אבן עזרא
ורשב"מ ד"ר י' ואדעי
עיונים בספר בראשית הרב ד"ר א'
זאנד

בנים:
חדו"א ב' ד"ר רחל מוגילבסקי
אלגברה ליניארית ד"ר ויקטור
אוקסמן

בנים:
פרקי אבות ד"ר יוסף שטמלר
מספרים רציונליים ב' ד"ר אבי סיגלר
ממבשרי ציון לתנועה ציונית ד"ר עדה
גבל
מסרים חינוכיים הרב יעקב קליין
עיונים בספר שופטים ד"ר יובל ואדעי

תואר שני בחינוך:
קריאה וכתיבה פרופ' מרק לייקין
תואר שני במקרא:
ישעיהו לאור פרשנות קדומה פ' ש'
ורגון (נשים)
ישעיהו לאור פרשנות קדומה פ' ש'
ורגון (גברים)
גישת שד"ל למקרא פרופ' שמואל
ורגון
שיטות מחקר איכותניות ד"ר אורלי
קריספל (נשים)
שיטות מחקר איכותניות ד"ר אורלי
קריספל (גברים)

יום ב' כ"ט אב 21/8

יום ג' ל' אב 22/8

אלגברה לינארית ד"ר קרני שיר
התערבות שפה בגה"ר א' נתיב
ספראי
תחביר ד"ר חן בוחבוט
סודות הדקדוק חן בוחבוט
עיונים בספר מלכים פרופ' ישראל
רוזנסון
עיונים בחומש במדבר פרופ' י'
רוזנסון

אלטרנטיבות בהוראה נעמי שלו
טכנולוגיות מידה ד"ר סטפני גליק
אלגברה  2פרופ' משה סטופל
אלגברה ד"ר אבי סיגלר
תהליכי חשיבה תמרי רויטל
פסיכולוגיה ד"ר דוד אוחנה
פתרון קונפליקטים תמרי רויטל
תואר שני במקרא:
עיון בנביאי תרי עשר של שלהי בית
ראשון אור פרשנות ד"ר יוסף פריאל

בהצלחה

בנים:
אלגברה דיסקרטית פרופ' משה סטופל
פסיכולוגיה ליאור סברנבסקי

