
לוח בחינות מקוונות סמסטר ב תשפא

שם המרצהשם הקורסקוד קורסעד שעהמשעהיוםתאריך. מס

114/06/21
 ר מייטליס עפרה" דשנה א- מבט היסטורי על מעגל השנה 10:0012:000-2039034-0בא"תמוז תשפ' ד

214/06/21
 10:0012:000-2039086-0בא"תמוז תשפ' ד
היבטים פדגוגיים בהוראת סיפורי התורה 

ג-שנים ב- ר "בגיה
חמו רונית- בן

314/06/21
 אמיר מנוחה-ר כהן" דג-שנים ב- תנועת נוער בעולם ובישראל 10:0011:300-2049003-0בא"תמוז תשפ' ד

414/06/21
 10:0011:300-2059049-0בא"תמוז תשפ' ד
שנה - אוטיזם חלק ב - מבוא ללקויות קשות 

א
ר קלי ענת" ד

514/06/21
 ר ספוקויני אולי" דשנה א- יסודות התחביר ב 10:0012:000-2069014-1בא"תמוז תשפ' ד

615/06/21
 ר פישר עטרה" דשנה ד- סוגיות בחינוך מיוחד מנהלות מעון 10:0011:303-2039053-0גא"תמוז תשפ' ה

715/06/21
 ר פרידמן איילה" דשנה א- מקוון - נשים וילדיהן בתורה 10:0011:303-2129205-0גא"תמוז תשפ' ה

815/06/21
  כוכב רחלשנה ב - [2רמה ]אנגלית מתקדמים א 10:0011:300-4019002-1גא"תמוז תשפ' ה

915/06/21
 ר שיינר אסתר" דשנה ב - [2רמה ]אנגלית מתקדמים א 10:0011:300-4019002-2גא"תמוז תשפ' ה

1015/06/21
  אייזנשטוק זלמןשנה ב - [2רמה ]אנגלית מתקדמים א 10:0011:300-4019002-3גא"תמוז תשפ' ה

1115/06/21
  כוכב רחלשנה ב- מקוון  [2רמה ]אנגלית מתקדמים א 10:0011:300-4019002-4גא"תמוז תשפ' ה

1215/06/21
 14:0015:300-4019001-1גא"תמוז תשפ' ה
מקוון  - [1רמה ]אנגלית מתקדמים ב 

ומפגשים קריאה פרטנית
 כוכב רחל

1315/06/21
 14:0015:300-4019001-2גא"תמוז תשפ' ה
מקוון  - [1רמה ]אנגלית מתקדמים ב 

ומפגשים קריאה פרטנית
ר שיינר אסתר" ד

1415/06/21
 14:0015:300-4019001-3גא"תמוז תשפ' ה
מקוון  - [1רמה ]אנגלית מתקדמים ב 

ומפגשים קריאה פרטנית
 סלבי רחל

1516/06/21
  ארביב ורדשנה ג- דידקטיקה לחינוך מיוחד 10:0012:000-1039006-1דא"תמוז תשפ' ו

1616/06/21
  כהן שלומיתשנה ג- דידקטיקה לחינוך מיוחד 10:0011:300-1039006-3דא"תמוז תשפ' ו

1716/06/21
 חמו רונית- בןהבנת הילד את סיפורי התורה בגן10:0012:0010-2039002-0דא"תמוז תשפ' ו

1816/06/21
 ר נאמן אריאל" דשנה א- מבוא לליקוי למידה חלק ב 10:0011:300-2059047-0דא"תמוז תשפ' ו

1916/06/21
 12:0014:000-1039046-0דא"תמוז תשפ' ו
- ב חלק ב -הוראת קריאה וכתיבה בכיתות א

שנה ג- מקוון ומפגשים 

מנחם תאומים -ר בן" ד

אסתר

2017/06/21
 ר שיינר אסתר" דמקוון- פסיכולוגיה של גיל הנעורים חלק ב 10:0011:3010-1019077-0הא"תמוז תשפ' ז

2117/06/21
 10:0011:300-2069059-2הא"תמוז תשפ' ז
ש רמה א שיבוץ " ש6לשון יסוד יחידת 

לשנה א
ר אקון נטלי" ד

2217/06/21
 ר וינשטיין שרה" דמקוון- ל "המשפחה במקרא ובספרות חז10:0011:300-2129096-0הא"תמוז תשפ' ז

1עמוד 



לוח בחינות מקוונות סמסטר ב תשפא

שם המרצהשם הקורסקוד קורסעד שעהמשעהיוםתאריך. מס

2320/06/21
 10:0011:000-2069061-2אא"תמוז תשפ' י
ש רמה ג שיבוץ " ש6לשון יסוד יחידת 

לשנה ג
ר כהנא מירי" ד

2420/06/21
 10:0011:000-2069063-1אא"תמוז תשפ' י
ש רמה ג שיבוץ " ש4לשון יסוד יחידת 

לשנה ב
ר כהנא מירי" ד

2520/06/21
 10:0011:300-2069063-2אא"תמוז תשפ' י
ש רמה ג שיבוץ " ש4לשון יסוד יחידת 

לשנה ב
ר אקון נטלי" ד

2620/06/21
 ר כהנא מירי" דשנה א- מקוון - חלק ב - ספר הספרים 10:0011:300-2129205-0אא"תמוז תשפ' י

2720/06/21
 10:0011:300-4019017-1אא"תמוז תשפ' י
 - [3רמה ]מקוון + אנגלית בסיסי פרונטאלי 

שנה א
 אייזנשטוק זלמן

2820/06/21
 10:0011:300-4019017-2אא"תמוז תשפ' י
 - [3רמה ]מקוון + אנגלית בסיסי פרונטאלי 

שנה א
ר שיינר אסתר" ד

2920/06/21
 10:0011:300-4019017-3אא"תמוז תשפ' י
 - [3רמה ]מקוון + אנגלית בסיסי פרונטאלי 

שנה א
 כוכב רחל

3021/06/21
 10:0011:300-1039025-1בא"תמוז תשפ' יא
הוראת מתמטיקה בבית הספר יסודי לחוג 

שנה א- מקוון מפגשים - חינוך מיוחד 
ר חמו פירחה" ד

3121/06/21
 10:0011:300-1039025-2בא"תמוז תשפ' יא
הוראת מתמטיקה בבית הספר יסודי לחוג 

שנה א- מקוון מפגשים - חינוך מיוחד 
ר חמו פירחה" ד

3221/06/21
 10:0012:000-2029125-0בא"תמוז תשפ' יא
שנים - תולדות החינוך היהודי בעת החדשה 

א וג
ר מייטליס עפרה" ד

3321/06/21
 ר טל לימור" דג-שנים ב- חינוך משמעותי ומוסריות בחינוך 10:0012:000-2049048-0בא"תמוז תשפ' יא

3421/06/21
 ר רביב חיים" דשנה א- ניקוד 10:0011:300-2069008-0בא"תמוז תשפ' יא

3521/06/21
 ר כהנא מירי" דג-שנים ב- בין טעמים לפרשנות 10:0011:300-2069020-0בא"תמוז תשפ' יא

3621/06/21
 10:0011:300-2089076-0בא"תמוז תשפ' יא
-שנים א- היבטים דידקטיים - ספרות ילדים 

ב
ר חשן שולמית" ד

3722/06/21
 10:0011:303-2039049-0גא"תמוז תשפ' יב
-שיקוף ותיווך בתהליכי למידה מנהלות מעון 

שנה ב-  מקוון 
 נאמן רות

3822/06/21
 ר אנגלמן ליאור" הרב ד(מד)מגילת קהלת 10:0011:300-2119007-0גא"תמוז תשפ' יב

3922/06/21
 10:0011:300-2129145-0גא"תמוז תשפ' יב
קדושת החיים וקדושת - ספר ויקרא חלק ב 

מקוון- הארץ 
ר פרדמן ליסה" ד

4022/06/21
 10:0011:300-2129218-0גא"תמוז תשפ' יב
מהמדבר לארץ ומגילת : מסיפורי המקרא ב

[חטיבה צעירה]שנה א - רות 
ר כהנא מירי" ד

4122/06/21
 10:0011:305-7016013-1גא"תמוז תשפ' יב
שנה א - זיקות והבדלים , בין אגדה להלכה

[אד.מ]
ר כהן כרמיאל" ד

4223/06/21
 ב שמעון'ר רביצ" דמקוון- פסיכולוגיה חינוכית חלק ב 10:0011:3010-1019023-0דא"תמוז תשפ' יג

4323/06/21
  מילוא ליאת יהודיתשנה ב- דידקטיקה לחינוך מיוחד 10:0011:300-1039005-1דא"תמוז תשפ' יג

4423/06/21
  גולדשמידט מירהשנה ב- דידקטיקה לחינוך מיוחד 10:0011:300-1039005-3דא"תמוז תשפ' יג

4523/06/21
 ר גולדבלט אסתר" דהתפתחות שפה10:0011:3010-2039007-0דא"תמוז תשפ' יג

2עמוד 



לוח בחינות מקוונות סמסטר ב תשפא

שם המרצהשם הקורסקוד קורסעד שעהמשעהיוםתאריך. מס

4624/06/21
 ב שמעון'ר רביצ" דשנה ג- מקוון - פסיכולוגיה של גיל הנעורים 10:0011:300-1019009-0הא"תמוז תשפ' יד

4724/06/21
 ר שיינר אסתר" דמקוון- פסיכולוגיה התפתחותית חלק ב 10:0011:3010-1019075-0הא"תמוז תשפ' יד

4824/06/21
 10:0012:000-2039001-1הא"תמוז תשפ' יד
- מקוון ומפגשים - ניצני אוריינות לגן הילדים 

שנה ב

מנחם תאומים -ר בן" ד

אסתר

4924/06/21
 10:0012:000-2129150-0הא"תמוז תשפ' יד
המאבקים הפנימיים בתוך : ספר שמואל ב

ג-שנים ב- בית דוד וכינון הממלכה והמקדש 
ר פרידמן איילה" ד

5024/06/21
 ר כהנא מירי" דשנה א- פרשנות ימי הביניים המוקדמים 14:0015:000-2129070-0הא"תמוז תשפ' יד

5128/06/21
  שמש אמירשנה א- סוגיות בעבודה קהילתית חלק ב 10:0011:300-2049044-0בא"תמוז תשפ' יח

5228/06/21
 ר גולדבלט אסתר" דשנה א- ליקויים בהתפתחות שפה חלק ב 10:0011:300-2059051-0בא"תמוז תשפ' יח

5328/06/21
 ר ספוקויני אולי" דב-שנים א- ניקוד ליסודי 10:0012:000-2069092-0בא"תמוז תשפ' יח

5428/06/21
 ר אקון נטלי" דשנה א- תורת הצורות 10:0011:300-2069096-0בא"תמוז תשפ' יח

5528/06/21
 10:0012:000-2129212-0בא"תמוז תשפ' יח
יציאת מצרים מעמד הר סיני - ספר שמות 

מקוון- ופרקי המשכן  
ר פרידמן איילה" ד

5629/06/21
 ר שטרנברג עדינה" דמקוון- אמוראים - חייהם ותורתם - חכמים 10:0011:300-2099134-0גא"תמוז תשפ' יט

5729/06/21
 ר שטמלר חגי" ד(מד)פרקי הבריאה 10:0011:300-2119001-0גא"תמוז תשפ' יט

5829/06/21
 ר פרידמן איילה" דשנה א- שאול ודוד : שמואל א חלק ב10:0012:000-2129210-0גא"תמוז תשפ' יט

5929/06/21
 10:0011:305-7016063-0גא"תמוז תשפ' יט
חלק ב - שפה ועיצוב לשוני בספרות האגדה 

[אד.מ]שנה א - 
ר פאוסט שמואל" ד

6030/06/21
  נאמן רותשנה א- דידקטיקה בגן 10:0011:3010-1039047-0דא"תמוז תשפ' כ

6130/06/21
 10:0011:300-1039051-0דא"תמוז תשפ' כ
- הוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי 

שנה ג- מקוון ומפגשים - גאומטריה ומדידות 
ר חמו פירחה" ד

6230/06/21
 10:0011:300-2059032-2דא"תמוז תשפ' כ
- טיפול ומניעה בכיתה - הפרעות התנהגות 

שנה ג
ר קלי ענת" ד

6330/06/21
 ר גדסי הראל איילת" דמבוא לליקויי למידה10:0011:3010-2059037-0דא"תמוז תשפ' כ

6430/06/21
 ר כהנא מירי" דג-שנים ב- ספר דברים 10:0011:000-2129003-0דא"תמוז תשפ' כ

6530/06/21
 13:0014:300-2129147-0דא"תמוז תשפ' כ
- רגע לפני הכניסה - ספר במדבר חלק ב 

מקוון
ר וינשטיין שרה" ד

6601/07/21
 ר גולדבלט אסתר" דשנה ב- מקוון ומפגשים - התפתחות שפה 10:0011:300-2039007-1הא"תמוז תשפ' כא

6701/07/21
 10:0011:300-2039010-1הא"תמוז תשפ' כא
-מקוון - משחק ככלי התפתחותי בגן הילדים 

 שנה א
 נאמן רות

6801/07/21
 ר בן פזי איילה" דפסיכופתולוגיה של הילד קשה ההסתגלות ב10:0012:0010-2059042-0הא"תמוז תשפ' כא

6901/07/21
 ר פרדמן ליסה" דג-שנים ב- ספר ירמיהו 10:0011:300-2129181-0הא"תמוז תשפ' כא

3עמוד 



לוח בחינות מקוונות סמסטר ב תשפא

שם המרצהשם הקורסקוד קורסעד שעהמשעהיוםתאריך. מס

7004/07/21
 ר גרוס אריאל" דשנה א- פסיכולוגיה חינוכית חלק ב 10:0011:300-1019023-1אא"תמוז תשפ' כד

7104/07/21
 10:0011:300-1019023-2אא"תמוז תשפ' כד
- פסיכולוגיה חינוכית חלק ב חטיבה צעירה 

שנה א
ר נאמן אריאל" ד

7204/07/21
 ר גרוס אריאל" דשנה ג- פסיכולוגיה התפתחותית חלק ב 10:0011:300-1019075-0אא"תמוז תשפ' כד

7305/07/21
 שנה ג- מקוון - סוציולוגיה של החינוך 10:0012:000-1019004-0בא"תמוז תשפ' כה
מנחם תאומים -ר בן" ד

אסתר

7405/07/21
 חמו רונית- בןשנה א- דידקטיקה לגן חלק ב 10:0012:000-1039053-0בא"תמוז תשפ' כה

7505/07/21
 10:0011:300-2059042-0בא"תמוז תשפ' כה
פסיכופתלוגיה של הילד קשה ההסתגלות 

שנה ב- חלק ב 
פוקס פול-ר שרל" ד

7605/07/21
 ר קלי ענת" דשנה א- מבוא לחינוך מיוחד חלק ב 10:0011:000-2059045-0בא"תמוז תשפ' כה

7705/07/21
 ר אקון נטלי" דשנה א- ערבית 10:0011:300-2069053-0בא"תמוז תשפ' כה

7806/07/21
  הרב גלצהלר ספי(מד)ך "תולדות זהות ישראל בתקופת התנ10:0011:000-2119002-0גא"תמוז תשפ' כו

7906/07/21
 ר שטמלר חגי" דג-שנים ב- ספר תהילים 10:0011:300-2129131-0גא"תמוז תשפ' כו

8006/07/21
 10:0011:300-2129141-0גא"תמוז תשפ' כו
שנה א - פרשנות מקרא לאורך הדורות 

[חטיבה צעירה]
ר פרדמן ליסה" ד

8106/07/21
 10:0012:005-7016067-0גא"תמוז תשפ' כו
שנה - מורחב - פרשנות האגדה לדורותיה 

[אד.מ]א 
ר ברק אוריאל" הרב ד

8207/07/21
 10:0011:300-2019032-0דא"תמוז תשפ' כז
מסלול חינוך - שנה א - מקוון - חינוך יצירתי 

מיוחד
ר שרביט קולט" ד

8307/07/21
 10:0011:3010-2019040-0דא"תמוז תשפ' כז
- הבנת הילד על פי ציוריו - ציורים מספרים 

מקוון
ר חשן שולמית" ד

8407/07/21
  אתרוג נעמה(מד)ך "זוגיות בתנ10:0011:300-2119003-0דא"תמוז תשפ' כז

8508/07/21
 ר גוטמן מרי" דשנה ב- מקוון - מבוא למחקר כמותי 10:0012:000-1019039-3הא"תמוז תשפ' כח

8608/07/21
 ר שטמלר חגי" דשנה א- חינוך לערכים ומצוות 10:0011:300-1039054-1הא"תמוז תשפ' כח

8708/07/21
 ר שטמלר חגי" דשנה א- חינוך לערכים ומצוות  10:0011:300-1039054-2הא"תמוז תשפ' כח

8808/07/21
 ר שרביט קולט" דמקוון- אמנות ישראלית 10:0011:300-2019038-0הא"תמוז תשפ' כח

8911/07/21
  רז יעלשנה ג- קשיי למידה ואסטרטגיות למידה 10:0011:300-1019038-0אא"אב תשפ' ב

9011/07/21
 ר וורמסר יהונתן" דשנה א- טעמי המקרא 10:0011:300-2069011-2אא"אב תשפ' ב

4עמוד 


