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  קורסים מרוכזים

 טתכנית נשים תשע"

מרצה/אחר מועדי הקורסים ש"ש נושאי הקורסים מועד
 אי הקורס

מספר 
 הקורס

 

–אלול 

תשרי 

 תשע"ח

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מכינה במתמטיקה
 לסטודנטיות שמתחילות בשנה"ל תשע"ט

ללא 

 נ"ז

 ,כ"ו באלול-ט"ז, י"ח, י"ט, כ"ג
 באוגוסט, 30-29, 27(

 בספטמבר( 6-3
 0870040-0 רוני יודקוביץ

 מכינה קרן טראמפ
 לסטודנטיות שמתחילות בשנה"ל תשע"ט

 13.8.18 –יום מיונים 

ללא 

 נ"ז

 כ"ד באלול-י"ז, כ"ב-ט"ז
 4-2באוגוסט,  28-27) 

 בספטמבר(
 870050-0 ט.נ.

קורס מרוכז  -מכינת החוג לאנגלית 
 + שיעורים סינכרוניים

 .לסטודנטיות שמתחילות בשנה"ל תשע"ט

ללא 

 נ"ז

 כ"ד באלול -י"ט, כ"ב-י"ח
 620108-0 ט.נ. בספטמבר( 4-2באוגוסט, 30-29)

 מכינה באנגלית יסוד
 קורס טרום בסיסי באנגלית

  לסטודנטיות שמתחילות בשנה"ל תשע"ט

ללא 

 נ"ז

  כ"ג באלול-כ"ב י"ט,-י"ח
 בספטמבר( 3-2באוגוסט, 30-29)

 9001003-0 ט.נ.

 1  מדידה והערכה בחינוך
 כ"ה בתשרי-כ"ג

 באוקטובר( 4-2)
ד"ר שושי 

 900183-2 פלמור הספל

 1 סטטיסטיקה
 כ"ה בתשרי-כ"ג

 באוקטובר( 4-2)
-ד"ר אוהד בר

 דוד
900013-0 

חורף 

תשע"ט 

2019 

 קורס עזרה ראשונה מקוון ומרוכז
 ח' באדר א'-ז' 1.5 תרגול מעשי -

 )בפברואר (13-12
 מדריכי

 9001275-4 עזרה ראשונה

ניסן 

 טתשע"

2019  

 י' בניסן -ו', ט' 1 מדידה והערכה בחינוך
 באפריל( 15-14, 11)

ד"ר שושי 
 פלמור הספל

900183-3 
 

 י' בניסן -ו', ט' 1  סטטיסטיקה
 900013-7  עדיאל גלברד באפריל( 15-14, 11)

מיומנויות -יישומי מחשב במדעים
 י' בניסן -ו', ט' 1 21-המאה ה

 באפריל( 15-14, 11)
ד"ר אלונה 

 שבט
0900278-0 

 

קורס עזרה ראשונה מקוון ומרוכז 
 מדריכי באפריל( 15-14י' בניסן )-ט' 1.5 תרגול מעשי -

 9001275-8 עזרה ראשונה

 קיץ

 טתשע"

 2019 

 

 +ב' 'אנגלית למתקדמים א
 2 )יום(12 

 ז'-כ"ח בתמוז, ד'-כ"ה כ"ב,-י"ט
 אבב
 8-5ביולי,  31-28, 25-22)

 באוגוסט(

 
  ט.נ.

 בתמוזכ"ב -כ' 1 מדידה והערכה בחינוך
 )ביולי(25-23 

 900183-4  .ט.נ

 כ"ב בתמוז-כ' 1 סטטיסטיקה
 )ביולי(25-23 

-אוהד ברד"ר 
 900013-10 דוד

  'אנגלית למתקדמות  ב
 2 ימים( 7 )

 כ"ח בתמוז, -כ"ב, כ"ז-כ'
ביולי,  31-30, 25-23)  באב ו'-ה'

 באוגוסט( 7-6
 9001296-4 ט.נ.

המשך  -אנגלית למתקדמות  ב'
 מקורס שנתי

 ) ימים 7 )
2 

 כ"ח בתמוז, -כ"ב, כ"ז-כ'
ביולי,  31-30, 25-23)  באב ו'-ה'

  באוגוסט( 7-6

 
 9001296-2 ט.נ.

 –קורס עזרה ראשונה מקוון 
 תרגול מעשי

 ד' באב-ג' 1.5
 באוגוסט( 5-4)

מדריכי עזרה 
  ראשונה

כתיבת עבודה סמינריונית 
לתלמידי החנ"מ ]השלמה לקורס 

 הפרונטלי[

 0720085-08 ברוריה סמט באוגוסט( 8-4ז' באב )-ג' 1

אלול 

 טתשע"

2019 

 הדרכה ביבליוגרפית בתושב"ע
]יום מרוכז שממשיך בלימוד 

 מקוון[
 

 ח' באלול  1
  ינון לייטר (בספטמבר 8)

יום   - הדרכה ביבליוגרפית בתנ"ך
ד"ר יושי  (בספטמבר 15) ט"ו באלול 1 מרוכז  שממשיך בלימוד מקוון.

 260006-0 פרג'ון

 י"ח באלול-ט"ז 1 מדידה והערכה בחינוך
 )בספטמבר 18-16) 

 900178-7 ט.נ. 

 י"ח באלול-ט"ז 1 סטטיסטיקה
  )בספטמבר 18-16) 

-אוהד ברד"ר 
 900013-11 דוד



2 

 

 

 קורסים מרוכזים מיוחדים

 
בניית קשר אישי בין 

 -מחנכת לתלמיד/ה 
 תכנית תל"ם

 900060-0 ישראלי רבקה  .ט.נ 1

 החוג למדעי הטבע –מעבדות 

-ביולוגיה של התא 
 כ"ז בכסלו -כ"ה 1 מעבדה מרוכז

 6380053-0  ד"ר יעל אוסטר בדצמבר( 5-3)

 כ"ה בניסן-ד', כ"ד 1 מעבדות בפיזיקה 
 באפריל( 30-29, 9) 

 ד"ר חווה ששון
 6380010-0 

  ,' באדר א', ו', כ"ג בניסן, ז' בסיווןט 1 מעבדות כימיה כללית 
 (ליוני 10 ,באפריל 28, 11 ,בפברואר 14)

  ד"ר תרצה גרוס
 6380032-0 

 


