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106/06/16ר חמו פירחה" דשנה ג- הוראת מתמטיקה בכיתות היסוד של בית הספר 09:0011:000-1039012-0בו"אייר תשע' כט 

206/06/16יעקב מיכל-ר בן" דשנה ג- מקוון - התיישבות בארץ ישראל 09:0010:300-2029004-1בו"אייר תשע' כט 

306/06/16 שמש אמירשנה א- סוגיות בעבודה קהילתית 09:0011:000-2049009-0בו"אייר תשע' כט 

406/06/16ר קלי ענת" דשנה א- אוטיזם - מבוא ללקויות קשות 09:0010:300-2059033-0בו"אייר תשע' כט 

506/06/16 וורמסר יהונתןשנה ב- מקוון - לשון ההשכלה 09:0010:300-2069004-0בו"אייר תשע' כט 

606/06/16 קרני צופיהשנה א- תחביר מתקדמות 09:0010:300-2069014-1בו"אייר תשע' כט 

706/06/16ר מוגילבסקי  רחל" דשנה א- גיאומטריה של המרחב א 09:0011:000-2079064-1בו"אייר תשע' כט 

806/06/16ר אוקסמן ויקטור" דשנה ב- גיאומטריה של המרחב א 09:0011:000-2079064-2בו"אייר תשע' כט 

906/06/16ברמן- ר סיגלר אבי " דשנה ב- גיאומטריה של המרחב א 09:0011:000-2079064-3בו"אייר תשע' כט 

1006/06/16 פוזניק פניהשנה ג- תורת המספרים ב 09:0011:000-2079083-0בו"אייר תשע' כט 

1106/06/16 גרובר יהודיתשנה א- ספר בראשית 09:0010:300-2129055-2בו"אייר תשע' כט 

1206/06/16ר ברק אוריאל" הרב דשנה א- פרשנות תרבות ומחקר איכותני 09:0011:005-7016003-1בו"אייר תשע' כט 

1306/06/16 אראלי יעלשנה ב- תולדותיהם של רעיונות - המקרא בראי האגדה 09:0011:005-7016010-1בו"אייר תשע' כט 

1407/06/16אמיר מנוחה-ר כהן" דשנה ג- לימוד עצמי - קהילה והורים 09:0010:300-2039012-0גו"סיון תשע' א 

1507/06/16 טל לימורשנה ב- תרבות הפנאי 09:0010:300-2049028-0גו"סיון תשע' א 

1607/06/16ר שטרנברג עדינה" דמסכת קידושין- מבוא לגמרא 09:0010:300-2099122-0גו"סיון תשע' א 

1707/06/16ר שפירא רות" דשנה ג - (ר)ספר דברים 09:0010:3011-2129003-2גו"סיון תשע' א 

1807/06/16ר וולפיש רות" דשנה א- ספר שופטים 09:0010:300-2129066-1גו"סיון תשע' א 

1908/06/16ר גוטמן מרי" דמקוון- מבוא למחקר איכותני 09:0011:0010-1019040-5דו"סיון תשע' ב 

2008/06/16מנחם תאומים אסתר-ר בן" דשנה ג- ב -הוראת קריאה וכתיבה בכיתות א09:0011:000-1039013-0דו"סיון תשע' ב 

2108/06/16 סנהדראי נאוהשנה ב- ליקויים בהתפתחות שפה 09:0010:300-2059029-1דו"סיון תשע' ב 

2208/06/16ר כהנא מירי" דמקוון- תולדות הלשון 09:0010:303-2069017-0דו"סיון תשע' ב 

2308/06/16 אייזנשטוק זלמןשנה א - [3רמה ]מקוון + אנגלית בסיסי פרונטאלי 09:0011:000-4019017-1דו"סיון תשע' ב 

2408/06/16ר גנסר לין" דשנה א - [3רמה ]מקוון + אנגלית בסיסי פרונטאלי 09:0011:000-4019017-2דו"סיון תשע' ב 

2508/06/16 כוכב רחלשנה א - [3רמה ]מקוון + אנגלית בסיסי פרונטאלי 09:0011:000-4019017-3דו"סיון תשע' ב 

2608/06/16 קהן מריםשנה א - [3רמה ]מקוון + אנגלית בסיסי פרונטאלי 09:0011:000-4019017-4דו"סיון תשע' ב 
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2708/06/16סלבי רחל,  ליפשיץ רחל רותשנה א - [מתוגבר - 3רמה ]מקוון + אנגלית בסיסי פרונטאלי 09:0011:000-4019017-5דו"סיון תשע' ב 

2809/06/16ר קמפינסקי רוני" דג-שנים ב- מפלגות דתיות ומוסדות בישראל מקוון ומפגשים 09:0010:300-2029076-0הו"סיון תשע' ג 

2909/06/16ר עופר רחל" דמקוון- מבט בין תחומי - בספרות ובאומנות - זמן וטבע 09:0010:300-2089040-0הו"סיון תשע' ג 

3009/06/16ר לימוני הילה" דב-שנים א- מבוא לספרות ילדים 09:0010:300-2089047-0הו"סיון תשע' ג 

3109/06/16 סליי דנהשנה א - (ר)ספר שמות 09:0010:3011-2129025-0הו"סיון תשע' ג 

3214/06/16ר גוטמן מרי" דשנה ב- מקוון - מבוא למחקר איכותני 09:0011:000-1019040-3גו"סיון תשע' ח 

3314/06/16ר וינשטיין שרה" דשנה א- ספר בראשית 09:0010:300-2129055-1גו"סיון תשע' ח 

3415/06/16ר פישר עטרה" דשנה ג- סוגיות בחינוך מיוחד לגיל הרך 09:0010:300-2039015-0דו"סיון תשע' ט 

3515/06/16ר כהנא מירי" דשנה ג- בין טעמים לפרשנות 09:0010:300-2069020-0דו"סיון תשע' ט 

3615/06/16ר אקון נטלי" דש רמה א שיבוץ לשנה א" ש6לשון יסוד יחידת 09:0010:300-2069059-1דו"סיון תשע' ט 

3715/06/16 נגאל חיהשנה ג- דידקטיקה של מתמטיקה ב 09:0011:000-2079093-0דו"סיון תשע' ט 

3815/06/16 קייבן ידידהשנה ב - (ר)ספר במדבר 09:0011:0011-2129001-2דו"סיון תשע' ט 

3915/06/16ר וולפיש רות" דמקוון- רגע לפני הכניסה - ספר במדבר חלק ב 09:0010:300-2129147-0דו"סיון תשע' ט 

4016/06/16ר עופר רחל" דחברה ומשפחה בספרות09:0010:300-2089006-0הו"סיון תשע' י 

4116/06/16 מונדשיין רחלשנה ג - (ר)ספרי ירמיהו ויחזקאל 09:0011:0011-2129072-0הו"סיון תשע' י 

4216/06/16נידרלנד דורון'  פרופב-שנים א- יהודית ודמוקרטית : קונפליקט הזהות הכפולה09:0010:300-2139018-1הו"סיון תשע' י 

4316/06/16ר אוקסמן ויקטור" דשנה ב- גיאומטריה אנליטית 10:0012:000-2079062-2הו"סיון תשע' י 

4419/06/16 גלצר אהרןש רמה א שיבוץ לשנה א" ש6לשון יסוד יחידת 10:0011:300-2069059-2או"סיון תשע' יג 

4519/06/16 ספוקויני אוליש רמה ב שיבוץ לשנה א" ש4לשון יסוד יחידת 10:0012:000-2069062-1או"סיון תשע' יג 

4619/06/16 רביב חייםש רמה ג שיבוץ לשנה א" ש2לשון יסוד יחידת 10:0011:300-2069064-1או"סיון תשע' יג 

4719/06/16ר גנסר לין" דשנה ב - [2רמה ]אנגלית מתקדמים א 10:0012:000-4019002-1או"סיון תשע' יג 

4819/06/16 קהן מריםשנה ב - [2רמה ]אנגלית מתקדמים א 10:0012:000-4019002-2או"סיון תשע' יג 

4919/06/16 אייזנשטוק זלמןשנה ב - [2רמה ]אנגלית מתקדמים א 10:0012:000-4019002-3או"סיון תשע' יג 

5019/06/16ר שיינר אסתר" דשנה ב - (ר) [2רמה ]אנגלית מתקדמים א 10:0012:000-4019002-4או"סיון תשע' יג 

5119/06/16ר שיינר אסתר" דשנה ב- מקוון  [2רמה ]אנגלית מתקדמים א 10:0012:000-4019002-5או"סיון תשע' יג 

5219/06/16ר מאיר תמר" דשנה א- סיפור מעשי חכמים 10:0012:005-7016012-2או"סיון תשע' יג 
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5319/06/16ר מאיר תמר" דשנה ב- הסיפור המקראי בספרות האגדה 10:0012:005-7016018-0או"סיון תשע' יג 

5420/06/16ר שרביט יוסף" דשנה ג- יהודי ארצות אסלאם בתקופת השואה 09:0010:300-2029005-1בו"סיון תשע' יד 

5520/06/16ר יצחקי חנן" דשנה א- תולדות עם ישראל בימי התלמוד 09:0010:300-2029114-0בו"סיון תשע' יד 

5620/06/16 טל לימורג-שנים ב- המגזר השלישי 09:0010:300-2049017-0בו"סיון תשע' יד 

5720/06/16ר כהן מיקי" דשנה א- מבוא לליקויי למידה 09:0010:300-2059015-1בו"סיון תשע' יד 

5820/06/16 קרני צופיהשנה א- ניקוד 09:0010:300-2069008-0בו"סיון תשע' יד 

5920/06/16ר אקון נטלי" דשנה ב- סוגיות בדקדוק 09:0010:300-2069023-0בו"סיון תשע' יד 

6020/06/16 קרני צופיהש רמה ב " ש6לשון יסוד יחידת 09:0011:000-2069060-2בו"סיון תשע' יד 

6120/06/16ר מוגילבסקי  רחל" דשנה ב- גיאומטריה אנליטית 09:0011:000-2079062-3בו"סיון תשע' יד 

6220/06/16ר מוגילבסקי  רחל" דשנה א- וקטורים 09:0011:000-2079063-0בו"סיון תשע' יד 

6321/06/16ר יצחקי חנן" דמועדי ישראל ב09:0010:300-2099118-0גו"סיון תשע' טו 

6421/06/16ר שוורץ שרה" דשנה א- ספר שמואל א 09:0010:300-2129013-0גו"סיון תשע' טו 

6521/06/16ר וולפיש רות" דג-שנים ב- ספר מלכים ב 09:0010:300-2129158-0גו"סיון תשע' טו 

6621/06/16 הלוי יאירד-שנים א - (ק)ממשנה תורה ועד פרקי מלכות 09:0010:3012-2129162-0גו"סיון תשע' טו 

6721/06/16 סליי דנהג-שנים ב - (ר)ל "פרקי גאולה במקרא ובחז09:0010:3011-4069002-0גו"סיון תשע' טו 

6822/06/16 לאופר מריםמקוון- פיגור / מוגבלות שכלית 09:0010:3010-2059019-2דו"סיון תשע' טז 

6922/06/16 פוזניק פניהשנה ג- מבנים אלגבריים ב 09:0011:000-2079081-0דו"סיון תשע' טז 

7022/06/16ר עופר רחל" דב"מרוכז ס- סקר ספרי קריאה חדש 09:0010:300-5069003-2דו"סיון תשע' טז 

7123/06/16ר עופר רחל" דמקוון- שירים מודרניים המשוחחים עם דמויות מקראיות 09:0010:300-2089042-0הו"סיון תשע' יז 

7223/06/16ר קמפינסקי רוני" דב-שנים א- היבטים היסטוריים ועכשוויים : המשטר בישראל09:0010:300-2139017-0הו"סיון תשע' יז 

7323/06/16 איצקוביץ עידיתב-שנים א - (ר)יה "סוגיות באמונה מתוך כתבי הרא09:0010:3011-4069009-0הו"סיון תשע' יז 

7423/06/16ר אוקסמן ויקטור" דשנה ב- חשבון אינפינטסימלי מתקדם 10:0012:000-2079004-2הו"סיון תשע' יז 

7526/06/16ר גרוס אריאל" דשנה א- פסיכולוגיה חינוכית חלק ב 10:0011:000-1019023-1או"סיון תשע' כ 

7626/06/16 רז יעלשנה ג- קשיי למידה ואסטרטגיות למידה 10:0011:300-1019038-1או"סיון תשע' כ 

7726/06/16ר גוטמן מרי" דשנה ב- מבוא למחקר איכותני 10:0012:000-1019040-2או"סיון תשע' כ 

7826/06/16 קורמן חגיתשנה ב - (ר)נביאים אחרונים 10:0012:0011-2129051-0או"סיון תשע' כ 
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7926/06/16ר שפנייר יוסי" דשנה ב- אגדה והיסטוריה 10:0011:305-7016016-0או"סיון תשע' כ 

8026/06/16ר פאוסט שמואל" דשנה א- יישומי לשון בספרות האגדה 10:0011:305-7016031-0או"סיון תשע' כ 

8127/06/16ר איזנברג מלי" דב-שנים א- סוגיות יסוד בחקר השואה 09:0011:000-2029083-0בו"סיון תשע' כא 

8227/06/16דוד נתן- בןשנה ג- יסודות החינוך בגיל הרך 09:0011:000-2039033-1בו"סיון תשע' כא 

8327/06/16 לאופר מריםשנה א- פיגור 09:0010:300-2059019-1בו"סיון תשע' כא 

8427/06/16ר אקון נטלי" דשנה א- הגה וצורות 09:0010:300-2069031-0בו"סיון תשע' כא 

8527/06/16 וורמסר יהונתןשנה ב- ל חוג "לשון חז09:0010:300-2069074-0בו"סיון תשע' כא 

8627/06/16רובי תמי-ר לפקורט" דשנה ב- חשבון אינפינטסימלי מתקדם 09:0011:000-2079004-1בו"סיון תשע' כא 

8727/06/16 פוזניק פניהשנה ג- ביסוס אקסיומטי של גאומטריות אוקלידית ולא אוקלידית ב 09:0011:000-2079085-0בו"סיון תשע' כא 

8827/06/16ר כהנא מירי" דג-שנים ב- ספר דברים 09:0010:300-2129003-1בו"סיון תשע' כא 

8927/06/16 אראלי יעלשנה ב- יישומי לשון בספרות האגדה 09:0011:005-7016031-1בו"סיון תשע' כא 

9028/06/16ר שרביט יוסף" דג-שנים א - (ק)הפזורה הספרדית 09:0010:3012-2029067-0גו"סיון תשע' כב 

9128/06/16ר שוורץ שרה" דג-שנים ב- חמש מגילות 09:0010:300-2129006-0גו"סיון תשע' כב 

9228/06/16ר כהנא מירי" דשנה א- פרשנות ימי הביניים המוקדמים 09:0010:300-2129070-0גו"סיון תשע' כב 

9328/06/16ר וולפיש רות" דשנה א- פרשנות מקרא לאורך הדורות 09:0010:300-2129141-0גו"סיון תשע' כב 

9429/06/16 אברהם אילניתשנה ג- ב -דידקטיקה לבית הספר בכיתות א09:0010:300-1039001-1דו"סיון תשע' כג 

9529/06/16 ארביב אפרתשנה ג- ב -דידקטיקה לבית הספר בכיתות א09:0010:300-1039001-2דו"סיון תשע' כג 

9629/06/16ר מייטליס עפרה" דשנה ג- דידקטיקה בהיסטוריה 09:0010:300-1039004-1דו"סיון תשע' כג 

9729/06/16 גולדשמידט מירהשנה ב- דידקטיקה לחינוך מיוחד 09:0010:300-1039005-1דו"סיון תשע' כג 

9829/06/16מ" כהן שלומית חנשנה ב- דידקטיקה לחינוך מיוחד 09:0010:300-1039005-2דו"סיון תשע' כג 

9929/06/16 מילוא ליאת יהודיתשנה ב - (ק) (ר)דידקטיקה לחינוך מיוחד 09:0010:300-1039005-3דו"סיון תשע' כג 

10029/06/16 רז יעלשנה ב - (ק) (ר)דידקטיקה לחינוך מיוחד 09:0010:300-1039005-4דו"סיון תשע' כג 

10129/06/16 ארביב ורדשנה ג- דידקטיקה לחינוך מיוחד 09:0010:300-1039006-1דו"סיון תשע' כג 

10229/06/16משה זיוה- בןשנה ג- דידקטיקה לחינוך מיוחד 09:0010:300-1039006-2דו"סיון תשע' כג 

10329/06/16 איצקוביץ רחלשנה ג- דידקטיקה לחינוך מיוחד 09:0010:300-1039006-3דו"סיון תשע' כג 

10429/06/16 אלדר נאוהשנה ג- דידקטיקה לחינוך מיוחד 09:0010:300-1039006-4דו"סיון תשע' כג 
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10529/06/16 נאמן רותאוריינות לגן הילדים09:0010:3010-2039001-2דו"סיון תשע' כג 

10629/06/16ר קלי ענת" דשנה א- מבוא לחינוך מיוחד 09:0010:300-2059025-1דו"סיון תשע' כג 

10729/06/16ר קלי ענת" דמבוא לחינוך מיוחד09:0010:3010-2059025-2דו"סיון תשע' כג 

10829/06/16ר סולומון שולמית" דשנה א- חשבון אינפינטסימלי א 09:0011:000-2079002-0דו"סיון תשע' כג 

10930/06/16 וורמסר יהונתןש רמה ב שיבוץ לשנה א" ש4לשון יסוד יחידת 09:0010:300-2069062-2הו"סיון תשע' כד 

11030/06/16 הראל יצחקמקוון - פרקי גלות וגאולה בספר שמות 09:0010:300-2129014-0הו"סיון תשע' כד 

11103/07/16ר גרוס אריאל" דשנה ג- פסיכולוגיה התפתחותית 10:0011:000-1019007-1או"סיון תשע' כז 

11203/07/16 וורמסר יהונתןשנה א- טעמי המקרא 10:0011:300-2069011-2או"סיון תשע' כז 

11303/07/16 קרני צופיהשנה א - (ק)טעמי המקרא 10:0011:300-2069011-3או"סיון תשע' כז 

11403/07/16 ספוקויני אוליש רמה ב " ש6לשון יסוד יחידת 10:0012:000-2069060-1או"סיון תשע' כז 

11503/07/16 רביב חייםש רמה ג שיבוץ לשנה ב" ש4לשון יסוד יחידת 10:0011:300-2069063-1או"סיון תשע' כז 

11603/07/16ר כהנא מירי" דשנה א- ספר הספרים 10:0011:300-2129128-2או"סיון תשע' כז 

11703/07/16ר וינשטיין שרה" דשנה ב- דרכי הוראה חדשניות במקצועות היהדות 10:0011:305-7016004-0או"סיון תשע' כז 

11803/07/16ר וינשטיין שרה" דשנה א- סוגיות חינוך בספרות האגדה 10:0011:305-7016021-0או"סיון תשע' כז 

11904/07/16ר שרביט יוסף" דג-שנים ב- תולדות ישראל בימי הביניים בארצות הנצרות 09:0010:300-2029106-0בו"סיון תשע' כח 

12004/07/16אמיר מנוחה-ר כהן" דג-שנים ב- היבטים סוציולוגיים - נעורים 09:0011:000-2049019-0בו"סיון תשע' כח 

12104/07/16פוקס פול-ר שרל" דשנה ג- פסיכופתולוגיה של הילד קשה ההסתגלות 09:0011:000-2059020-1בו"סיון תשע' כח 

12204/07/16ר קלי ענת" דשנה ב- מבוא ללקויות קשות חושיות 09:0010:300-2059028-0בו"סיון תשע' כח 

12304/07/16 פריד יערהמקוון- סמנטיקה 09:0010:303-2069016-0בו"סיון תשע' כח 

12404/07/16 וורמסר יהונתןשנה ג- לשון ימי הביניים 09:0010:300-2069036-0בו"סיון תשע' כח 

12504/07/16רובי תמי-ר לפקורט" דשנה ג- מתמטיקה מתקדמת 09:0011:000-2079032-0בו"סיון תשע' כח 

12604/07/16 פוזניק פניהשנה א- אלגברה לינארית ב 09:0011:000-2079072-0בו"סיון תשע' כח 

12704/07/16ר סולומון שולמית" דשנה ב- מתמטיקה בדידה א 09:0011:000-2079073-2בו"סיון תשע' כח 

12805/07/16 קורמן חגיתשנה א - (ר)דידקטיקה כללית לבית ספר חלק ב 09:0011:000-1039041-0גו"סיון תשע' כט 

12905/07/16ר ידידיה אסף" דג-שנים א - (ק)עמידה והתנגדות יהודית בשואה 09:0010:3012-2029112-0גו"סיון תשע' כט 

13005/07/16ר שטרנברג עדינה" דבהלכה ובאגדה- עיוני תפילה 09:0010:300-2099121-0גו"סיון תשע' כט 



( במאי3)ה בניסן "כ-לוח בחינות סמסטר ב נכון ל

מורהשעורשעורעד שעהמשעהיוםתאריךרץ. מס

13105/07/16ר וינשטיין שרה" דשנה א- ספר שופטים 09:0010:300-2129066-2גו"סיון תשע' כט 

13205/07/16 הראל יצחקג-שנים ב- ספרי גלות בבל ושיבת ציון 09:0010:300-2129156-0גו"סיון תשע' כט 

13306/07/16כוכבא גרשון-ר בר" דג-שנים א - (ק)רומא מרפובליקה לקיסרות / תקופת רומה 09:0011:0012-2029110-0דו"סיון תשע' ל 

13406/07/16ר פרידמן אביגיל" דמשחק ככלי התפתחותי בגן הילדים09:0010:3010-2039010-2דו"סיון תשע' ל 

13506/07/16פוקס פול-ר שרל" דשנה ג- טיפול ומניעה בכיתה - הפרעות התנהגות 09:0010:300-2059032-2דו"סיון תשע' ל 

13606/07/16ר חמו פירחה" דשנה א- מתמטיקה בחטיבת הביניים ב 09:0011:000-2079070-0דו"סיון תשע' ל 

13706/07/16ר וולפיש רות" דמקוון- קדושת החיים וקדושת הארץ - ספר ויקרא חלק ב 09:0010:300-2129145-0דו"סיון תשע' ל 

13807/07/16ר כהנא מירי" דשנה ב- מקוון - סוגיות בלשון המקרא 09:0010:300-2069035-0הו"תמוז תשע' א 

13907/07/16ר וירצבורג רחל" דב-שנים א- לומדים ספרות 09:0011:000-2089046-0הו"תמוז תשע' א 


