
שם המרצהשם הקורסמספר שעורשעהתאריך

20/04/17

09:000-1019038-1

שנה ג- קשיי למידה ואסטרטגיות למידה 

רז יעל 

ספוקויני אולי  שנה ג- דידקטיקה בלשון  0-1039016-0 09:00

20/04/17

20/04/17

ר חן אירית"ד מבוא לליקויי למידה א09:0010-2059037-0

20/04/17

שנה ג- התפתחות שפה 09:000-2039007-0 פרנקל אפרת     

20/04/17

09:000-2049010-0

 מבוא לחינוך חברתי קהילתי

אמיר מנוחה-ר כהן"ד 

ספוקויני אולי 

ש רמה ב" ש6לשון יסוד יחידת 

0-2069060-1 09:00

20/04/17

20/04/17

09:000-2069060-2

ש" ש6לשון יסוד יחידת   

קרני צופיה 

רביב חיים 

ש" ש4לשון יסוד יחידת   

0-2069063-1 09:00

20/04/17

20/04/17

פוזניק פניה שנה א- אלגברה לינארית א 09:000-2079071-0

רובי-ר לפקורט"ד   

שנה ג- מתמטיקה מתקדמת  0-2079079-0 09:00

20/04/17

20/04/17

09:000-2079092-1

דידקטיקה של מתמטיקה  כיטה ט

ר גוטליב אורלי"ד 

ר עופר רחל"ד  מקוון- סיפור או אגדה , שיר 0-2089029-0 09:00

20/04/17

20/04/17

09:000-2089035-0

בספרות ובאומנות- חיי אדם   

ר עופר רחל"ד 

ר וינשטיין שרה"ד 

 התייחסות לזולת בהלכה

0-2099098-0 09:00

20/04/17

20/04/17

 עיונים במחשבת ההלכה09:000-2099129-0

ר וינשטיין שרה"ד  שנה א- ספר בראשית  0-2129055-1 09:00

20/04/17

20/04/17

09:000-2129141-0

 פרשנות מקרא לאורך

ר וולפיש רות"ד 

ר גנסר לין"ד 

רמה]אנגלית מתקדמים ב   

0-4019001-1 09:00

20/04/2017

סלבי רחל 

רמה]אנגלית מתקדמים ב   

0-4019001-3 09:00

20/04/2017

20/04/2017

09:000-4019016-1

 אנגלית טרום בסיסי

אייזנשטוק זלמן 

כוכב רחל 

מקוון + פרונטאלי  [ 4רמה  ] - 

0-4019016-2 09:00

ז"ניסן תשע' כד

ר שיינר אסתר"ד 

מקוון + פרונטאלי  [ 4רמה  ] - 

0-4019016-3 09:00

ז"ניסן תשע' כד

קהן מרים 

מקוון + פרונטאלי  [ 4רמה  ] - 

0-4019016-4 09:00

20/04/17

הראל יצחק  שנה ב- מחשבים בחינוך  0-4029001-1 09:00

20/04/17

ר וינשטיין שרה"ד 

שנה- מבוא לספרות האגדה   

09:005-7016007-1

20/04/17

20/04/17

09:005-7016007-2

שנה- מבוא לספרות האגדה   

ר וינשטיין שרה"ד 



20/04/17

09:005-7016007-2

שנה- מבוא לספרות האגדה   

ר וינשטיין שרה"ד 

ר זלכה יפה"ד 

 קריאה במדרשי אגדה

5-7016009-3 09:00

20/04/17

20/04/17

09:005-7016037-1

שנה- סוגות בסיפור האגדה   

ר מאיר תמר"ד 

ר מאיר תמר"ד  שנה ב- ספרות בית הכנסת  5-7016039-0 09:00

20/04/17

סליי דנה 

ר עופר רחל"ד 

 עיצוב זיכרון השואה

20/04/17

11:000-1019006-1

שנה- פילוסופיה של החינוך   

שמש שולמית 

20/04/17

09:00

09:005-8016006-0

 - סוגות בסיפור האגדה

5-7016042-2

ר גרוס אריאל"ד 

 - פסיכולוגיה חינוכית חלק א

0-1019008-1 11:00

20/04/17

הוראת מתמטיקה בבית הספר יסודי לחוג חינוך

ר חמו פירחה"ד  0-1039025-1 11:00

20/04/2017

ר שרביט יוסף"ד 

שנים - (ק)בתקופת השואה   

12-2029005-2 11:00

ז"ניסן תשע' כד

ר יצחקי חנן"ד 

 סוגיות היסטוריות בתקופת

0-2029123-0 11:00

20/04/17

ר מייטליס עפרה"ד 

מבט היסטורי על מעגל השנה

11:000-2039034-0

20/04/17

20/04/17

11:000-2059015-1

שנה- מבוא לליקויי למידה   

ר כהן מיקי"ד 

20/04/17

11:000-2059029-1

 - ליקויים בהתפתחות שפה

סנהדראי נאוה 

ר אקון נטלי"ד  שנה א- הגה וצורות  0-2069031-0 11:00

20/04/17

20/04/17

ר כהנא מירי"ד שנה ג- מילים ותולדותיהן 11:000-2069075-0

דהן תמר  ב-שנים א- תחביר ליסודי  0-2069077-0 11:00

20/04/17

11:00

11:00

20/04/17

20/04/17

11:00

דהן תמר 

רובי-ר לפקורט"ד   

 - ניקוד מתקדמים ליסודי

 - חשבון אינפינטסימלי ב

ההיסטוריה של התפתחות המתמטיקה

10-2079066-0

0-2079003-0

0-2069088-0

ר גוטליב אורלי"ד 

20/04/17

11:000-2079069-0

 מתמטיקה בחטיבת הביניים

ר חמו פירחה"ד 

לוי אלעד 

 - הסתברות וסטטיסטיקה א

0-2079077-0 11:00

20/04/17

ר וולפיש רות"ד 

מאבקי דוד: ספר שמואל ב  

0-2129149-0 11:00

20/04/17

11:000-2129014-0

 נושאים נבחרים בספר שמות

הראל יצחק 

ר וולפיש רות"ד  שנה א- ספר יהושע  0-2129065-1 11:00

20/04/17

ר בלן איל"ד 

מקוון- הערכה ומדידה   - 

0-1019001-6 13:00

ז"ניסן תשע' כד

20/04/17

13:000-1019007-1

 - פסיכולוגיה התפתחותית

ר גרוס אריאל"ד 



שם המרצהשם הקורסמספר שעורשעהתאריך

20/04/17

13:000-1019007-1

 - פסיכולוגיה התפתחותית

ר גרוס אריאל"ד 

ר גוטמן מרי"ד  מקוון- מבוא למחקר כמותי  10-1019039-5 13:00

20/04/17

20/04/17

13:0010-1019074-2

 פסיכולוגיה התפתחותית

ר בלן איל"ד 

ר איזנברג מלי"ד 

 - לידתו של העולם המודרני

0-2029095-1 13:00

20/04/17

20/04/17

קרני צופיה שנה א- תחביר מתחילות 13:000-2069013-1

רביב חיים  שנה ג- מוח ושפה  0-2069069-0 13:00

20/04/17

20/04/17

לוי אלעד שנה ב- מתמטיקה בדידה א 13:000-2079073-1

רמה]אנגלית מתקדמים א   

קהן מרים 

0-2079084-0

11-2129013-2

13:00

ז"ניסן תשע' כד

20/04/17

13:00

20/04/17

13:00

פוזניק פניה 

נון אלחנן חיים-בן 

גרובר יהודית 

ר כהנא מירי"ד 

ר שיינר אסתר"ד 

 גאומטריות אוקלידית ולא

שנה א - (ר)ספר שמואל 

שנה א- ספר בראשית 

 פרשנות ימי הביניים

רמה]אנגלית מתקדמים א   

0-4019002-2 13:00

20/04/17

20/04/17

13:00

20/04/17

0-4019002-3

0-4019002-4

0-2129055-2

0-2129070-0 13:00

20/04/17

20/04/17

13:000-4019002-1

רמה]אנגלית מתקדמים א   

אייזנשטוק זלמן 

ר גנסר לין"ד 

ר שיינר אסתר"ד 

הראל יצחק 

ר שפירא רות"ד 

27/04/17

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

09:00

09:00

09:00

20/04/17

20/04/17

20/04/17

20/04/17

27/04/17

27/04/17

5-7016041-1

5-7016007-3

0-4029001-3

0-4019002-5

ר ברק אוריאל"הרב ד 

רמה]אנגלית מתקדמים א   

רמה]אנגלית מתקדמים א   

שנה ב- מחשבים בחינוך 

שנה- מבוא לספרות האגדה   

 - פרשנות האגדה לדורותיה

באס אביגיל 

ר שרביט יוסף"ד 

מנחם תאומים-ר בן"ד   - ניצני אוריינות לגן הילדים 

 תולדות ארצות הנצרות בימי

0-2029093-0

0-2039001-1

הוראה מותאמת בכיתה הטרוגנית

0-1019046-0

אמיר מנוחה-ר כהן"ד 

 תנועת נוער והחברה

27/04/17

09:000-2069032-0

ר כהנא מירי"ד  שנה ב- ארמית  0-2069056-0 09:00

27/04/17

09:00

09:00

27/04/17

27/04/17

27/04/17

09:00

0-2049038-0

ר קלי ענת"ד  שנה א- מבוא לחינוך מיוחד 

סנהדראי נאוה 

הוראת שפה ותקשורת בחינוך המיוחד

ר רוזמרין סיגלית"ד  שנה א- תורת השיח 

0-2059030-1

0-2059025-1



27/04/17

11:00

27/04/17

11:000-2069059-2

0-2069062-1

רביב חיים 

ש" ש2לשון יסוד יחידת   

0-2069064-1 11:00

27/04/17

ש" ש4לשון יסוד יחידת   

ספוקויני אולי 

קרני צופיה 

ש" ש6לשון יסוד יחידת   

דרעי מריט 

כיתה ח- דידקטיקה של המתמטיקה 

פוזניק פניה  שנה ג- תורת המספרים א 

ר כהנא מירי"ד  שנה ב- ארמית  0-2069056-0 09:00

27/04/17

0-2079076-0 09:00

27/04/17

27/04/17

09:00

0-2079058-1 09:00

27/04/17

ר אוקסמן ויקטור"ד 

רובי-ר לפקורט"ד   

שנה ב- תורת הקבוצות א 

שנה א- גיאומטריה אנליטית  0-2079062-0 09:00

27/04/17

ר אוקסמן ויקטור"ד 

נגאל חיה 

ר מנצורה שולמית"ד 

ר שוורץ שרה"ד 

שנה ג- תורת המספרים א 

שנה א- מכינה במתמטיקה 

 - ספרות ילדים לגיל הרך

שנה א- ספר שמואל א 

0-2079082-1

0-2079082-2 09:00

27/04/17

27/04/17

09:00

27/04/17

09:00

שנה א - (ר)ספר מלכים   - 

עבודת- ספר ויקרא חלק א   

11-2129019-0

0-2129013-0

0-2089026-0

0-2079087-0

27/04/17

09:00

אלרן חגית  09:00

27/04/17

ר וולפיש רות"ד  0-2129144-0 09:00

27/04/17

27/04/17

09:000-5039012-3

בית- בקיאות בהלכה חדש  , 

ר יצחקי חנן"ד 

ר גוטמן מרי"ד 

מקוון- הערכה ומדידה   - 

0-1019001-1 11:00

27/04/17

27/04/17

ר גוטמן מרי"ד שנה ד- הערכה ומדידה 11:000-1019001-3

ר שחר מירי"ד 

שנה- מבוא למחקר כמותי   

0-1019039-1 11:00

27/04/17

27/04/17

11:000-1019039-3

מקוון- מבוא למחקר כמותי   

ר שחר מירי"ד 

ר מנצורה שולמית"ד  - התפתחות ציורי ילדים , 

10-2019003-0 11:00

27/04/17

27/04/17

11:000-2019024-0

 - אומנות יהודית ושיח גלריה

מאלי יעל 

ר קמפינסקי רוני"ד 

התפתחות המשטרים המדיניים

0-2029060-0 11:00

11:00

27/04/17

10-2059016-2

ע, לאופר מרים  / מבוא ללקויות קשות ' 

וורמסר יהונתן  שנה א- טעמי המקרא  0-2069011-1 11:00

27/04/17

27/04/17

11:000-2069059-1

ש" ש6לשון יסוד יחידת   

ר אקון נטלי"ד 

27/04/17

קרני צופיה שנה א - (ק)טעמי המקרא 11:000-2069011-4

רביב חיים  שנה ב- סמנטיקה  0-2069016-0 11:00

27/04/17



ר קלי ענת"ד 

27/04/17

13:000-2039015-0

 סוגיות בחינוך מיוחד לגיל

ר פישר עטרה"ד 

0-2059033-0 13:00

27/04/17

27/04/17

13:000-2049032-0

 מבוא לעבודה חינוכית

 - מבוא ללקויות קשות

ר קלי ענת"ד 

נאמן רות 

 משחק ככלי התפתחותי בגן

0-2039010-1 13:00

27/04/17

27/04/17

13:000-2029121-0

 תנועות וזרמים יהודיים בעת

ר ידידיה אסף"ד 

ר חמו פירחה"ד 

 הוראת מתמטיקה בבית

0-1039025-2 13:00

ז"אייר תשע' א

27/04/17

13:000-2029067-0

שנים ב- הפזורה הספרדית  -

ר שרביט יוסף"ד 

27/04/17

ר ידידיה אסף"ד שנה ג- הרעיון הציוני 13:000-2029003-0

27/04/17

13:0010-1019072-0

 מחשבת החינוך מקורות

באס אביגיל  ב-שנים א- פדגוגיה פרטנית  0-1019048-0 13:00
27/04/17

ר גיאת"ד, ברודי שני   

ר מאיר תמר"ד 

שנה- סוגות בסיפור האגדה   

5-7016038-0 11:00

27/04/17

ר קסירר שלמה"ד 

שנה א- בין פשוטו למדרשו   

5-7016020-2

27/04/17

13:000-1019006-2

שמש שולמית - פילוסופיה של החינוך

ר ברק אוריאל"הרב ד 

שנה א- מעשי חכמים   

5-7016042-0 11:00

ז"אייר תשע' א

27/04/17

מונדשיין רחל שנה ב - (ר)ספר ירמיהו 11:0011-2129179-0

ר וינשטיין שרה"ד 

שנה- מבוא לספרות האגדה   

5-7016007-0

11:00

11:00

27/04/17

27/04/17

11:00

ר כהנא מירי"ד  שנה א- ספר הספרים  11:00

27/04/17

27/04/17

איצקוביץ עידית  ב-שנים א - (ר)ספר תהילים  11:00

27/04/17

11-2129117-0

0-2129128-1

בן שמעון ורד 12-2129176-0

 - (ק)סוגיות בספר דברים 

הראל יצחק 

 - ספר יונה וספר ישעיהו

0-2129105-0 11:00

27/04/17

27/04/17

ר וינשטיין שרה"ד שנה א- ספר יהושע 11:000-2129065-2

ר כהנא מירי"ד  ג-שנים ב- ספר דברים  0-2129003-1 11:00

27/04/17

ר שטרנברג עדינה"ד  סדר נשים- עיוני משנה  0-2099127-0 11:00

27/04/17

27/04/17

11:000-2089051-0

 אשנב לפיוט העברי ולשירת

ר וירצבורג רחל"ד 

נגאל חיה 

דידקטיקה של מתמטיקה כיתה ט

10-2079092-2 11:00

27/04/17

פוזניק פניה  שנה ג- מבנים אלגבריים א  0-2079080-0 11:00

27/04/17



ר וולפיש רות"ד 

החיים- ספר במדבר חלק א   

0-2129146-0 13:00

27/04/17

סליי דנה שנה א - (ר)ספר שמות 13:0011-2129025-0

27/04/2017

27/04/17

13:000-2099133-0

חייהם ותורתם- חכמים   - 

ר שטרנברג עדינה"ד 

ר יצחקי חנן"ד  ת"ספרות השו 0-2099131-0 13:00

27/04/17

27/04/17

13:000-2079088-0

מקוון- גיאומטריה אוקלידית   

ר אוקסמן ויקטור"ד 

ר אוקסמן ויקטור"ד  שנה א- וקטורים  0-2079063-0 13:00

27/04/17

27/04/17

13:000-2079058-2

 - דידקטיקה של המתמטיקה

 

ר כהנא מירי"ד 

 - סוגיות בלשון המקרא

0-2069035-0 13:00

27/04/17

27/04/17

ר אקון נטלי"ד שנה ב- סוגיות בדקדוק 13:000-2069023-0

27/04/17

קרני צופיה שנה א- ניקוד 13:000-2069008-0

ר קלי ענת"ד  0-2059033-0 13:00

 - מבוא ללקויות קשות27/04/17


