
מאזן חובות אקדמיים

סוג מודל...

ג-6 ש"ש

מטרה

מסלול שם

כתובת

מתקדמים א-4ש"שרמת אנגליתטלפונים

ת.זהות

התמחויות

על יסודי ז-י

סטטוס

כיתה

תלמיד מן המנין

ב.א.ד

58 ג שנה

 אזרחות , היסטוריה

רמת עברית

שם מורה

מסלול על יסודי ז-י

נרשם הערהשנה
תחום
משני

נותרתחום קוד שעור ציוןנלמדנדרששם שעורח

התנסות בהוראה

הרב בן שחר
מתניה

סיור פדגוגי- יד ושם (סיור כפול)
( ט' ניסן 17/4/16)

נכח 000-6901031-00 תשעו ב

ד"ר הנמן
אביגדור

עבודה מעשית -מתחילים - יום ו' 000-8000999-34 תשעו 6.00ב

החובות הנדרשות בתחום זה
מפורטות באתר המכללה

6.00

6.00סה"כ 12.006.00

לימודי יסוד והעשרה

  עזרה ראשונה ,ביטחון
ובטיחות

1.50קורס עזרה ראשונה 000-9001275 1.50ח

עברביטחון ובטיחות 0.25 000-9001221-00 תשעז מ0.25ח

עברזהירות בדרכים 0.25 000-9001222-00 תשעז מ0.25ח

סה"כ לעזרה ראשונה ,ביטחון
ובטיחות

0.501.50 2.00

  מקורות החינוך היהודי

2.00סה"כ למקורות החינוך היהודי 2.00

0.503.50סה"כ 4.00

עברית יסוד

הרב סמט אורי 2.00שערי לשון 000-0320001-03 תשעו 92ח 2.00

2.00לשון יסוד צוקרמן אסתר 000-0320014-00 תשעז 75ב

 שלוסברג
גליה

מילים ומשמעויותיהן 000-0320040-01 תשעח מ1.00ב

4.001.0083.5סה"כ 6.001.00

אנגלית יסוד

מכינה אנגלית טרום בסיסי א'וב מרצים שונים . 000-9001003-01 תשעו 88ב

אנגלית קורס בסיסי נורין אברהם 000-9001212-03 תשעו 81ב

ד"ר גלברט
איימי

אנגלית - טרום בסיסי א' - קיץ 000-9001213-00 תשעו מב

ד"ר גלברט
איימי

אנגלית טרום בסיסי א'- אלול עד
טבת תשע"ח

000-9001213-01 תשעח מ70ב

ד"ר גלברט
איימי

אנגלית - קורס בסיסי מקוון 000-9001215-00 תשעח מב

02/05/2018 יז' אייר תשע"ח

02 מאי 2018
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מאזן חובות אקדמיים

סוג מודל...

ת.זהותשם

שם מורה

מסלול על יסודי ז-י

נרשם הערהשנה
תחום
משני

נותרתחום קוד שעור ציוןנלמדנדרששם שעורח

אנגלית יסוד

2.00סה"כ 2.00

חינוך - קורסי חובה

סטטיסטיקה או שיטות מחקר
איכותניות

1.00 000-900013 או
900113

1.00ח

מנהיגות חינוכית ודרכי הוראה-
סדנה לע"מ

1.00 000-90002 1.00ח

ד"ר ויגודה
שמואל

1.00מבוא לפילוסופיה של החינוך 000-0900002-01 תשעו 70ח 1.00

1.00מבוא לפסיכולוגיה  של החינוך ברניג מיכה 000-0900005-01 תשעו 97ח 1.00

1.00פסיכולוגיה של גיל הנעורים ברניג מיכה 000-0900006-01 תשעו 100ח 1.00

שילוב הילד בעל הצרכים גולדמן בתיה
המיוחדים בכיתה רגילה

1.00 000-0900034-01 תשעו 98ח 1.00

ד"ר קלרמן
אביחי

1.00מיומניות המאה ה-21 000-0900128-10 תשעו 90ח 1.00

ד"ר וקס רון עבראוריינות אקדמית 1.00 000-0900176-12 תשעו מ1.00ח

ד"ר כהן
אביעזר

1.00מחשבת החינוך היהודי 000-0900001-09 תשעז 81ח 1.00

1.00סוציולוגיה בחינוך טרבלסי ארז 000-0900016-09 תשעז 93ח מ1.00

 גבל רדמן
רוחמה

1.00ניהול דיון בכיתה 000-0900163-00 תשעז 100ח 1.00

ד"ר בוזגלו
אהרן

1.00מדידה והערכה בחינוך 000-0900183-14 תשעז 89ח 1.00

10.002.0090.89סה"כ 12.00

חינוך - מתודיקה

 גבל רדמן
רוחמה

המדיניות החינוכית בנושא לימודי
האזרחות והחינוך האזרחי במדינת

ישראל

1.00 000-4090001-00 תשעו 90ח 1.00

ד"ר בנמלך
מוטי

2.00דרכי הוראת היסטוריה 000-0900026-00 תשעז 96ב

 גבל רדמן
רוחמה

1.00דרכי הוראת אזרחות ב' 000-0900197-00 תשעז 92ח 1.00

4.0093.5סה"כ 4.00

חינוך - קורס סמינריוני

ד"ר ששון חווה כתיבת עבודה סמינריונית בחינוך 000-0900131-13 תשעח 2.002.00ח

2.002.00סה"כ

עבודות סמינריוניות

  עבודה בחינוך

עבודה סמינריונית בחינוך 000-10050 חובהח
ללא נ.ז

סה"כ לעבודה בחינוך

02/05/2018 יז' אייר תשע"ח

02 מאי 2018
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מאזן חובות אקדמיים

סוג מודל...

ת.זהותשם

שם מורה

מסלול על יסודי ז-י

נרשם הערהשנה
תחום
משני

נותרתחום קוד שעור ציוןנלמדנדרששם שעורח

עבודות סמינריוניות

  עבודה בחוג ההתמחות

סה"כ לעבודה בחוג ההתמחות

סה"כ

חינוך- בחירה

ד"ר גרין נעם עולם הערכים של המקרא וחז"ל
מול עולם הערכים החילוני-גוונים

1.00 000-0900141-00 תשעו 91ב

ד"ר הרבתר
דוד

1.00סדנה בנושא זהות יהודית - גוונים 000-0900144-00 תשעו 92ב

ד"ר אדמנית
בלהה

בנים ובנות בחברה הדתית היבטים
חינוכיים וערכיים

1.00 000-0900185-00 תשעו 92ב

3.0091.67סה"כ 3.00

שנים עשר  סיורים פדגוגיים

הרב לוי יצחק סיור20 גברים-יג בתמוז 19/7 הר
הבית והמקדש 3

נכח 000-0455620-01 תשעו ב

הרב לוי יצחק סיור21- טו תמוז 21/7 הר הבית
והמקדש 4

נכח 000-0455624-00 תשעו ב

ד"ר גורן דותן סיור 16 גברים כב בניסן 18.4.17 -
ירושלים בירת ישראל

נכח 000-0459035-00 תשעז ב

סה"כ

21.5014.5090.05על יסודי ז-י סה"כ 45.009.00

שם מורה

התמחות אזרחות

נרשם הערהשנה
תחום
משני

נותרתחום קוד שעור ציוןנלמדנדרששם שעורח

לימודי חובה

ד"ר מוזס חנן 1.00יסודות המשטר בישראל 000-4090002-00 תשעו 96ח 1.00

ד"ר פויכטונגר
דודי

2.00תולדות המחשבה המדינית 000-4090003-00 תשעו 98ח 2.00

הרב מדן יעקב האזרח והגר - סוגיות שבין תורה
למדינה

2.00 000-4090004-00 תשעו 85ח 2.00

פרופ' ספיר
גדעון

משפט חוקתי בישראל
18,20,25,28/7

1.00 000-4090007-00 תשעו 80ח 1.00

ד"ר ליסון
אלעד

הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה
מדעית באזרחות

1.00 000-4090005-00 תשעז 99ח 1.00

ד"ר מוזס חנן 2.00מבוא לממשל ופוליטיקה 000-4090006-00 תשעז 100ח 2.00

ד"ר מלאך
אסף

לאומיות, מדינות לאום ומדינת
ישראל

2.00 000-4090008-00 תשעז 91ח 2.00

ד"ר ליסון
אלעד

1.00ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 000-4090009-00 תשעז 90ח 1.00

ד"ר ליסון
אלעד

הדמוקרטיה המודרנית - יסודות
ואתגרים

2.00 000-4090010-00 תשעז 100ח 2.00

02/05/2018 יז' אייר תשע"ח

02 מאי 2018
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מאזן חובות אקדמיים

סוג מודל...

ת.זהותשם

שם מורה

התמחות אזרחות

נרשם הערהשנה
תחום
משני

נותרתחום קוד שעור ציוןנלמדנדרששם שעורח

לימודי חובה

14.0093.79סה"כ 14.00

בחירה

ד"ר גורן דותן 1.00ירושלים בירת ישראל 000-0420040-00 תשעז 88ב

1.00תקשורת, חברה ופוליטיקה ולדמן שי 000-6580016-00 תשעז 91ב

1.00הוראת תרבות ישראל יפרח אבי 000-0900140-02 תשעז 90ב

ד"ר גרין נעם 1.00דת וחילון בעת החדשה 000-0240133-00 תשעח 88ב

ד"ר מוזס חנן 1.00בין חרד"לים לדתל"שים 000-4090012-00 תשעח מ87ב

ד"ר מירו
מיכאל

כלכלה פוליטיקה וחברה בישראל 000-4090016-00 תשעח 1.00ב

שנות החמישים והשישים - חרמץ משה
הפרשיות שטלטלו את מדינת

ישראל

000-0450028-00 תשעח 1.00ב

מלחמת הקוממיות מכט' בנובמבר חרמץ משה
עד קום המדינה

1.00 000-0450086-00 תשעח 94ב

1.00מפת התקשורת בישראל ולדמן שי 000-6580002-00 תשעח מ95ב

7.001.0090.43סה"כ 10.002.00

קורס סמינריוני

ד"ר מוזס חנן דת חברה ומדינה - סמינריון 000-4090099-00 תשעח 2.00ב

2.002.00סה"כ

4 ימי עיון וסיורים

ד"ר פויכטונגר
דודי

נכחסיור באזרחות - הכנסת 000-4090101-00 תשעו ב

ד"ר פויכטונגר
דודי

סיור באזרחות - בית המשפט
העליון והמכון הישראלי

לדמוקרטיה

נכח 000-0459038-00 תשעז ב

סה"כ

מבחן ידע כללי

סה"כ

21.001.0092.67אזרחות סה"כ 26.004.00

02/05/2018 יז' אייר תשע"ח

02 מאי 2018
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מאזן חובות אקדמיים

סוג מודל...

ת.זהותשם

שם מורה

התמחות היסטוריה

נרשם הערהשנה
תחום
משני

נותרתחום קוד שעור ציוןנלמדנדרששם שעורח

העת העתיקה

  מבוא

ד"ר בירנבוים
חנן

מבוא לתולדות ארץ ישראל בימי
הבית השני ותקופת המשנה

והתלמוד

2.00 000-0450003-00 תשעו 91ח 2.00

ד"ר בירנבוים
חנן

1.00מבוא להיסטוריה של יוון 000-0130000-00 תשעז 83ח 1.00

ד"ר בירנבוים
חנן

1.00מבוא להיסטוריה של רומא 000-0130001-00 תשעז 82ח 1.00

4.0086.75סה"כ למבוא 4.00

  בחירה

הרב לוי יצחק הר הבית והמקדש בימים ההם
ובזמן הזה

000-0260026-00 תשעו 2.00ב

2.002.00סה"כ לבחירה

4.0086.75סה"כ 6.002.00

ימי הביניים

  מבוא כללי

ד"ר בנמלך
מוטי

2.00מבוא להסטוריה של ימי הביניים 000-0130008-00 תשעו 98ח 2.00

ד"ר בנמלך
מוטי

מבוא להיסטוריה של עם ישראל
בימי הביניים

2.00 000-0130002-00 תשעז 97ח 2.00

4.0097.5סה"כ למבוא כללי 4.00

  בחירה

ד"ר כהן אורנה היסטוריה של האסלאם והמזרח
התיכון

2.00 000-0130029-00 תשעו 88ב

2.0088סה"כ לבחירה 2.00

6.0094.33סה"כ 6.00

עת חדשה

  מבוא כללי

ד"ר שאול מיכל מבוא להיסטוריה של עם ישראל
בעת החדשה

2.00 000-0130003-00 תשעו 89ח 2.00

ד"ר מאור זוהר מבוא להיסטוריה של התרבות
המערבית בעת החדשה

2.00 000-0130007-00 תשעו 93ח 2.00

ד"ר פויכטונגר
דודי

אידיאולוגיות פוליטיות בעת
החדשה

2.00 000-0130050-00 תשעו 85ח 2.00

6.0089סה"כ למבוא כללי 6.00

  בחירה

ד"ר פרייס לאה 1.00ילדים וילדות בתקופת השואה 000-0130046-00 תשעז 88ב

ד"ר שפנייר יוסי בעקבות לוחמים ומתיישבים-
עיצוב הזיכרון במרחב

000-0450096-01 תשעח 1.00ב

02/05/2018 יז' אייר תשע"ח

02 מאי 2018
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מאזן חובות אקדמיים

סוג מודל...

ת.זהותשם

שם מורה

התמחות היסטוריה

נרשם הערהשנה
תחום
משני

נותרתחום קוד שעור ציוןנלמדנדרששם שעורח

עת חדשה

1.002.0088סה"כ לבחירה 4.001.00

7.002.0088.86סה"כ 10.001.00

חשיבה היסטורית

  אטלס היסטורי- ציר הזמן

2.00חשיבה היסטורית 000-130004 2.00ח

ד"ר אבלמן
עשהאל

2.00ציר הזמן -האטלס ההיסטורי 000-0130014-00 תשעו 94ב

2.0094סה"כ לאטלס היסטורי- ציר הזמן 2.00

  סמינר מתקדם

ד"ר אלעזר
גדעון

סין והמרחב המזרח אסייאתי-
היסטוריה,תרבות והגות

2.00 000-0130049-00 תשעז 92ב

2.0092סה"כ לסמינר מתקדם 2.00

4.0093סה"כ 4.00

21.002.0090.81היסטוריה סה"כ 26.003.00

שם מורה

שיעורים נוספים

נרשם הערהשנה
תחום
משני

נותרתחום קוד שעור ציוןנלמדנדרששם שעורח

שעורים ללא שיוך

ד"ר  הכהן עדן 2.00עבודה מעשית פרטנית 000-8000888-00 תשעו 85ב

2.0085סה"כ

על יסודי ז-י סה"כ

63.5017.5091סיכום כללי 97.0016.00

02/05/2018 יז' אייר תשע"ח

02 מאי 2018
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