
'ג סמסטר א"לוח בחינות תשפ

שם המרצהשם הקורסקוד קורסעד שעהמשעהיוםתאריך. מס

שבט' ז  129/01/23 ר גרוס אריאל" דשנה ג- פסיכולוגיה התפתחותית חלק א 10:0011:300-1019074-0א 

שבט' ז  229/01/23 ר גדסי הראל איילת" דשנה א- אוריינות ושיטות קריאה 10:0011:300-2059058-1א 

שבט' ז  329/01/23 ר ספוקויני אולי" דשנה א- יסודות התחביר א 10:0012:000-2069013-1א 

שבט' ח  430/01/23 ר חמו פירחה" דשנה ב- מושגים מתמטיים בגן הילדים 10:0011:300-2039009-1ב 

שבט' ח  530/01/23  שטיינר דסישנה א- צומח ודומם בעונות השנה , חי10:0010:450-2039096-0ב 

שבט' ח  630/01/23 ר טל לימור" דשנה ב- עובד נוער בקהילה 10:0011:300-2049027-0ב 

שבט' ח  730/01/23 ר קלי ענת" דשנה א- מבוא לחינוך מיוחד חלק א 10:0011:300-2059044-0ב 

שבט' ט  831/01/23 ר אנגלמן ליאור" הרב ד(מד)מגילת אסתר 10:0011:300-2119006-0ג 

שבט' ט  931/01/23 ר אנגלמן ליאור" הרב ד[מד] [חטיבה צעירה]מסע בפרשיות השבוע חלק א 10:0011:300-2119022-0ג 

שבט' ט  1031/01/23 ר פרדמן ליסה" דד-שנים ג- ך "מושג הזהות בתנ10:0011:303-2129155-0ג 

שבט' ט  1131/01/23 ר פרידמן איילה" דשנה א- נשים וילדיהן בנביאים וכתובים 10:0012:003-2129206-0ג 

שבט' ט  1231/01/23 ר כהנא מירי" ד-משעבוד לגאולה - ספר שמות 10:0011:000-2129211-0ג 

שבט' ט  1331/01/23 ר פאוסט שמואל" ד[אד.מ]סיפורי התמודדות - הדרמה התלמודית 10:0011:305-7016073-0ג 

שבט' י  1401/02/23 10:0011:300-5039012-0ד 
חברה וארץ  משלימות                       , הלכות בית- בקיאות בהלכה 

    בחינה מקוונת
ר יצחקי חנן" ד

שבט' י  1501/02/23 ר שיינר אסתר" דשנה ב   - [2רמה ]אנגלית מתקדמים א 14:0015:300-4019002-3ד 

שבט' י  1601/02/23  כוכב רחלשנה א - [4רמה ]+  אנגלית טרום בסיסי פרונטאלי 14:0016:000-4019016-1ד 

שבט' י  1701/02/23 ר שיינר אסתר" דשנה א - [4רמה ]+  אנגלית טרום בסיסי פרונטאלי 14:0016:000-4019016-2ד 

שבט' י  1801/02/23  אייזנשטוק זלמןשנה א - [4רמה ]+  אנגלית טרום בסיסי פרונטאלי 14:0016:000-4019016-3ד 

שבט' יא  1902/02/23 ר שיינר אסתר" דפסיכולוגיה התפתחותית חלק א10:0011:1510-1019074-0ה 

שבט' יא  2002/02/23 ר כהנא מירי" דג-שנים א- מילים ותולדותיהן 10:0011:000-2069075-0ה 



'ג סמסטר א"לוח בחינות תשפ

שם המרצהשם הקורסקוד קורסעד שעהמשעהיוםתאריך. מס

שבט' יד  2105/02/23 מנחם תאומים אסתר-ר בן" דשנה ב- מבוא למחקר איכותני 10:0012:000-1019040-2א 

שבט' יד  2205/02/23 ר כהנא מירי" דשנה א-  - חלק א - ספר הספרים 10:0011:000-2129240-0א 

שבט' טו  2306/02/23  נאמן רותשנה ב-   - קהילה והורים 10:0011:300-2039012-0ב 

שבט' טו  2406/02/23 ר טל לימור" דשנה א- התנהגויות סיכון לנוער 10:0011:300-2049051-0ב 

שבט' טו  2506/02/23 ר גולדבלט אסתר" דשנה א- מוגבלות שכלית התפתחותית 14:0015:300-2059060-0ב 

שבט' טז  2607/02/23 ר חשן שולמית" ד-התפתחות ציורי ילדים 10:0011:3010-2019003-0ג 

שבט' טז  2707/02/23 ר פרידמן איילה" ד[מד]חלק א - ך "נשים בתנ10:0012:000-2119028-0ג 

שבט' טז  2807/02/23 ר פרדמן ליסה" דמאבקי דוד נגד בית שאול וביסוס מלכותו: ספר שמואל ב10:0011:300-2129149-0ג 

שבט' טז  2907/02/23 ר וינשטיין שרה" ד[אד.מ]שנה א -  - מבוא לספרות האגדה - לי "ארון הספרים החז10:0011:305-7016007-0ג 

שבט' טז  3007/02/23 12:0013:300-2119024-0ג 
עיון במדותיהם של אבות האומה בחמשה חומשי תורה חלק א 

[מד] [חטיבה צעירה]
רב נתנאל עמוס,  אליהו יורם

שבט' יז  3108/02/23  נאמן רותשנה ב- דידקטיקה גן 10:0011:300-1039047-0ד 

שבט' יז  3208/02/23 10:0011:300-1039050-0ד 
-מפגשים -  מספרים ופעולות - הוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי 

 שנה ג
ר חמו פירחה" ד

שבט' יז  3308/02/23 ר קלי ענת" דאוטיזם/ מבוא ללקויות קשות 10:0011:3010-2059016-0ד 

שבט' יז  3408/02/23 ר נאמן אריאל" דשנה א- אוריינות ושיטות קריאה 10:0011:300-2059058-2ד 

שבט' יח  3509/02/23 ר מייטליס עפרה" דג-שנים א- הרעיון הציוני 10:0011:300-2029003-0ה 

שבט' יח  3609/02/23  אטינגר הדרסוגיות בדקדוק10:0011:300-2069049-0ה 

שבט' יח  3709/02/23 ר וינשטיין שרה" דל"זוגיות ומשפחה במקרא ובספרות חז10:0011:300-2129096-0ה 



'ג סמסטר א"לוח בחינות תשפ

שם המרצהשם הקורסקוד קורסעד שעהמשעהיוםתאריך. מס

שבט' כא  3812/02/23 ר חשן שולמית" דשנה ג- פילוסופיה של החינוך  10:0011:300-1019006-0א 

שבט' כא  3912/02/23 10:0011:300-5039014-0א 
חברה וארץ           , בית: בקיאות בהלכה שנה א מתווה חדש בנושא

בחינה מקוונת
ר יצחקי חנן" ד

שבט' כב  4013/02/23 מנחם תאומים אסתר-ר בן" דשנה א-   - ניצני אוריינות לגן הילדים 10:0012:000-2039001-0ב 

שבט' כב  4113/02/23 חמו רונית- בןהבנת הילד את סיפורי התורה בגן10:0011:3010-2039083-0ב 

שבט' כב  4213/02/23 מנחם תאומים אסתר-ר בן" דשנה ב-   - אוריינות ופיתוח שפה בגיל הרך 10:0012:000-2039093-0ב 

שבט' כב  4313/02/23 ר טל לימור" דג-שנים ב- חינוך ערכי הלכה ומעשה 10:0011:300-2049014-0ב 

שבט' כב  4413/02/23 ר גדסי הראל איילת" דשנה א- ליקויי למידה וקשב 10:0011:300-2059046-0ב 

שבט' כב  4513/02/23 ר רביב חיים" דשנה א וג- השפה העברית כמורשת ספרותית ותרבותית 10:0011:300-2069087-0ב 

שבט' כג  4614/02/23 ר חמו פירחה" דשנה א- חטיבות -   - הוראת מתמטיקה מספרים ופעולות 10:0011:300-2059057-1ג 

שבט' כג  4714/02/23 ר שטרנברג עדינה" ד-עמודי היסוד של התורה שבעל פה 10:0011:300-2099169-0ג 

שבט' כג  4814/02/23 ר כהנא מירי" דחברת מופת: ספר דברים10:0011:000-2129244-0ג 

שבט' כג  4914/02/23  נאמן רותשנה ב-  - חינוך לחשיבה מקוגניציה למטאקוגניציה 12:0013:300-2039057-0ג 

שבט' כד  5015/02/23 ר נאמן אריאל" דשנה א- פסיכולוגיה חינוכית לחטיבה צעירה 10:0012:000-1019108-0ד 

שבט' כד  5115/02/23 מנחם תאומים אסתר-ר בן" דשנה ג- ב חלק א -הוראת קריאה וכתיבה בכיתות א10:0012:000-1039045-0ד 

שבט' כד  5215/02/23 ר פרידמן אביגיל" דשנה ב-   - הכרת הילד 10:0011:300-2039004-0ד 

שבט' כד  5315/02/23 ר גולדבלט אסתר" דליקויים בהתפתחות שפה10:0011:3010-2059034-0ד 

שבט' כד  5415/02/23 ר אקון נטלי" דשנה א- תורת ההגה 10:0011:300-2069095-0ד 

שבט' כה  5516/02/23 ר בן פזי איילה" דפסיכופתולוגיה של הילד קשה ההסתגלות א10:0011:3010-2059041-0ה 

שבט' כה  5616/02/23 ר רביב חיים" דשנה א- ניקוד 10:0011:300-2069008-0ה 

שבט' כה  5716/02/23 ר וינשטיין שרה" דהחיים במדבר ושאלת המנהיגות- ספר במדבר חלק א 10:0011:300-2129146-0ה 



'ג סמסטר א"לוח בחינות תשפ

שם המרצהשם הקורסקוד קורסעד שעהמשעהיוםתאריך. מס

שבט' כח  5819/02/23 ר שיינר אסתר" דשנה ג-  - חלק א - פסיכולוגיה של גיל הנעורים 10:0011:150-1019076-0א 

שבט' כח  5919/02/23 ר קמפינסקי רוני" דשנה א-  - החברה הישראלית 10:0011:300-2049033-0א 

שבט' כט  6020/02/23 ר פישר עטרה" דשנה ב- סוגיות בחינוך המיוחד לגיל הרך 10:0011:300-2039089-0ב 

שבט' כט  6120/02/23  נאמן רותשנה א-   - תאוריות וגישות חינוך בגיל הרך 10:0011:300-2039092-0ב 

שבט' כט  6220/02/23  שמש אמירשנה א- סוגיות בעבודה קהילתית חלק א 10:0012:000-2049043-0ב 

שבט' כט  6320/02/23 ר קלי ענת" דשנה א- הספקטרום האוטיסטי חלק א 10:0011:300-2059048-0ב 

שבט' ל  6421/02/23 ר כהנא מירי" דעבודת המשכן ודיני טהרה- ספר ויקרא חלק א 10:0011:000-2129144-0ג 

שבט' ל  6521/02/23 ר פרידמן איילה" דיונה ואסתר: ך א"מסיפורי התנ10:0012:000-2129217-0ג 

אדר' א  6622/02/23 ר גוטמן מרי" דמבוא למחקר כמותי10:0011:3010-1019039-3ד 

אדר' א  6722/02/23 ר גרוס אריאל" דשנה א- פסיכולגיה חינוכית 10:0011:300-1019107-0ד 

אדר' א  6822/02/23 ר קלי ענת" דמבוא לחינוך מיוחד10:0011:3010-2059014-0ד 

אדר' ב  6923/02/23 ר רוזמרין סיגלית" דג-שנים א- לשון הספרות 10:0011:300-2069076-0ה 

אדר' ב  7023/02/23 ר שטרנברג עדינה" דתנאים- חייהם ותורתם - חכמים 10:0011:300-2099133-0ה 


