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אזרחות
500-4090004-5140900שיעור22ר חדד אליעזר"דסוגיות שבין תורה למדינה- האזרח והגרש09:0010:20אאזרחות

000-4090028-0040900סמינריון22ר ליסון אלעד"דמעורב- פוליטיקה ומה שביניהם, תיאולוגיה- סמינריון באזרחותש10:3511:55אאזרחות

500-4090029-5040900שיעור11ר אבלמן עשהאל"דציונות חזון ומעש אא12:1013:30אאזרחות

500-0130061-5040900שיעור11ר אבלמן עשהאל"דציונות חזון ומעש בב12:1013:30אאזרחות

500-6580016-5040900שיעור11ולדמן שיתקשורת חברה ופוליטיקהא14:2015:40אאזרחות

500-4090008-5040900שיעור22ר פויכטונגר דודי"דמדינות לאום ומדינת ישראל, לאומיותש16:0017:20אאזרחות

500-0900267-5040900שיעור11ר פויכטונגר דודי"דחינוך ופוליטיקהא10:3511:55האזרחות

000-4090023-0040900קורס מקוון11ר כהן אורנה"דסוגיות יסוד- האוכלוסייה הערבית בישראלאאזרחות

000-4090024-0040900קורס מקוון11ר כהן אורנה"דהמשכיות ותמורות- הפוליטיקה הערבית בישראלבאזרחות

000-4090025-0040900קורס מרוכז22ר פויכטונגר דודי"דמעורב- מרוכז- תרבות וחינוך, מפגש ישראלי על אזרחותשאזרחות

000-4090007-0040900קורס מרוכז11ר זיכרמן חיים"דמעורב- מרוכז- משפט חוקתי בישראלקאזרחות

אנגלית
500-0620047-506200שיעור11נט'קופיאצקי גיסודות הקריאה באנגליתא09:0010:20גאנגלית

500-0620006-506200שיעור11ר שפירו שטיינברג לינדזי"דמבוא לשירהב09:0010:20גאנגלית

500-0620020-506200שיעור11ר גלברט איימי"דספרות ילדיםא10:3511:55גאנגלית

500-0620016-506200שיעור11ר גלברט איימי"דמהתיאטרון אל תוך הכיתהב10:3511:55גאנגלית

500-0620033-506200שיעור22ר שפירו שטיינברג לינדזי"דהגישה הלקסיקונית במבחן- מיומנויות השפה למתקדמיםש12:1013:30גאנגלית

500-0620046-506200סמינריון22ר גלברט איימי"דנושאים ב- סמינריון באנגלית - TESOLש12:1013:30גאנגלית

500-0620046-506200סמינריון22רוס אברהםנושאים ב- סמינריון באנגלית - TESOLש12:1013:30גאנגלית

500-0620004-506200שיעור22ר מאור שנה"דקריאה וכתיבה למטרות אקדמיותש14:2015:40גאנגלית

500-0620067-506200שיעור11ר קופליוביץ שולמית"דאנגלית- מבוא לפונולוגיהא16:0017:20גאנגלית

500-0620013-506200שיעור11ר קופליוביץ שולמית"דהתפתחות לשוניתב16:0017:20גאנגלית

500-0900015-506200שיעור22רוס אברהםב- דרכי הוראה של השפה האנגליתש16:0017:20גאנגלית

500-0900293-506200שיעור11ברסלאו רוניתבאנגלית- דרכי הוראה של השפה האנגלית אא17:3018:50גאנגלית

500-0900028-506200שיעור11רוס אברהםבאנגלית- הוראה דיפרנציאלית בשיעורי אנגליתב17:3018:50גאנגלית

500-0620002-506200שיעור22ר בן שטרית טניה"דהבעה בעל פה למטרות אקדמיותש09:0010:20האנגלית

500-0620030-506200שיעור22ר בן שטרית טניה"דדקדוקש10:3511:55האנגלית

500-0620008-506200שיעור22ר קופליוביץ שולמית"דאנגלית- מבוא לבלשנות חינוכיתש12:1013:30האנגלית

500-0620003-506200שיעור22נט'קופיאצקי גקריאה וכתיבה כתהליךש14:2015:40האנגלית

000-0620015-006200שיעור11רוס אברהםמעורב- יסודות השפה האנגליתא16:0017:20האנגלית

000-0900336-016200קורס מקוון11ר אלגאוי אורית"דבאנגלית- נוירופדגוגיהאאנגלית

000-0620009-006200קורס מרוכז ומקוון22ר שפירו שטיינברג לינדזי"דמעורב- מרוכז ומקוון- דקדוק פדגוגישאנגלית

- מרוכז- הוראת קריאה וכתיבה באנגלית לילדים בעלי לקויות: שיטת היקיאאנגלית

מעורב

000-0620022-006200קורס מרוכז11לויט פרן

גאוגרפיה
500-0450089-504200שיעור22ר לאוב רונית"דמבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיהש09:0010:20אגאוגרפיה

500-0900264-504200שיעור11מאיר אילנהדרכי הוראת גיאוגרפיהא16:0017:20אגאוגרפיה

000-0420003-004200קורס מקוון11מאיר אילנהגיאוגרפיה של אוכלוסיןאגאוגרפיה

000-0420047-004200קורס מקוון11ר דרורי רון"דמיומנויות יסוד בגיאוגרפיהאגאוגרפיה

000-0420012-004200קורס מקוון11ר דרורי רון"דקרטוגרפיהב גאוגרפיה
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היסטוריה
500-0130069-501300שיעור11ר כהן אורנה"דחשיבה היסטוריתא09:0010:20אהיסטוריה

500-0130063-501300שיעור11ר חובב ימימה"דמקורות היסטוריים ושימושם בהוראהב09:0010:20אהיסטוריה

500-0130000-501300שיעור11ר בירנבוים חנן"דמבוא להיסטוריה של יווןא10:3511:55אהיסטוריה

500-0130001-501300שיעור11ר בירנבוים חנן"דמבוא להיסטוריה של רומאב10:3511:55אהיסטוריה

500-4090029-501300שיעור11ר אבלמן עשהאל"דציונות חזון ומעש אא12:1013:30אהיסטוריה

500-0130061-501300שיעור11ר אבלמן עשהאל"דציונות חזון ומעש בב12:1013:30אהיסטוריה

500-0130011-501300שיעור22ר כהן אורנה"דהיסטוריה של האסלאם והמזרח התיכוןש14:2015:40אהיסטוריה

500-0130070-501300שיעור22ר אבלמן עשהאל"דמבוא להיסטוריה של המאה העשריםש16:0017:20אהיסטוריה

500-0130008-501300שיעור22ר בנמלך מוטי"דמבוא להיסטוריה של עם ישראל בימי הבינייםש17:3018:50אהיסטוריה

500-0130016-501300שיעור22לר יעל'ר פרידמן ריצ"דסוגיות נבחרות- השואהש17:3018:50אהיסטוריה

500-0130078-501300שיעור11ר בירנבוים חנן"דמשנה ותלמוד א, מבוא להיסטוריה של עם ישראל בימי בית שניא09:0010:20ההיסטוריה

500-0130079-501300שיעור11ר בירנבוים חנן"דמשנה ותלמוד ב, מבוא להיסטוריה של עם ישראל בימי בית שניב09:0010:20ההיסטוריה

500-0130003-501300שיעור22ר שאול מיכל"דמבוא להיסטוריה של עם ישראל בעת החדשהש10:3511:55ההיסטוריה

500-0900026-501300שיעור22ר שאול מיכל"דדרכי הוראת היסטוריהש14:2015:40ההיסטוריה

500-0130057-501300סמינריון22ר דרמון מלכה תהילה"דעושות היסטוריה- סמינריון בהיסטוריהש16:0017:20ההיסטוריה

000-0130208-001300קורס מקוון11ר בנמלך מוטי"דנוסעים ומסעות בימי הבינייםאהיסטוריה

000-0130053-001300קורס מקוון11ר נוימן קלמן"דמלחמות אזרחים בהיסטוריהב היסטוריה

000-0130007-001300קורס מקוון22ר נוימן קלמן"דמבוא להיסטוריה של התרבות המערבית בעת החדשהשהיסטוריה

000-0130015-001300קורס מקוון22ר חובב ימימה"דארצות הברית ויהודיהשהיסטוריה

000-0130076-001300קורס סיורים מרוכז11ר בנמלך מוטי"דמעורב- מרוכז- סיורים בעקבות אירועים בימי הביניים- ימי הביניים כאןבהיסטוריה

חינוך
500-0720092-5019סדנה11שרלו אלחנןכלים בעבודת המורה על פי השיטה הנרטיביתא09:0010:20אחינוך

500-0900073-5019שיעור11קלר ציפיקולנוע וזיכרון השואהא09:0010:20אחינוך

500-0900084-5013שיעור11ר ליפשיץ רבקה"דשיטות מחקר במדעי החברהא09:0010:20אחינוך

500-0900034-5013שיעור11דוויק הדסשילוב הילד עם הצרכים המיוחדיםא09:0010:20אחינוך

500-0720222-5019שיעור11דוויק הדסהבנת הנקרא לתלמידים המתקשים בקריאה בכיתות הגבוהותב09:0010:20אחינוך

500-0720072-5019סדנה11גולדמן בתיהכלים להתערבות קבוצתיתב09:0010:20אחינוך

500-0900002-5213שיעור11ר ליסון אלעד"דמבוא לפילוסופיה של החינוךב09:0010:20אחינוך

500-0900095-5019שיעור11ר פלמור הספל שושי"דפסיכולוגיה חיובית בחינוךב09:0010:20אחינוך

500-0900020-5113שיעור11ר אליצור ברכי"דב"רג- שאלות יסוד בהוראהב09:0010:20אחינוך

500-0720085-5016סמינריון22ר ישי שלמה"דמ"חנ- סמינריון בחינוךש09:0010:20אחינוך

500-0720106-5019שיעור11שרלו אלחנןדילמות אתיות והלכתיות בחינוך המיוחדא10:3511:55אחינוך

500-0900000-5014שיעור11א ברמה מרב.מדרכי הוראת המשנה וההלכהא10:3511:55אחינוך

500-0900010-5014סדנה11אבי דורון-ר שר"דתיאוריה- דרכי הוראת לימודי ארץ ישראלא10:3511:55אחינוך

500-0900247-5014שיעור11ר ריקלין נתן חנה"דדרכי הוראת מחשבת ישראל אא10:3511:55אחינוך

500-0900032-5019שיעור11ר כהאן שמעון"דהפסיכולוגיה של האישיותא10:3511:55אחינוך

500-0900005-5313שיעור11ר פלמור הספל שושי"דמבוא לפסיכולוגיה של החינוךא10:3511:55אחינוך

500-6580031-5019שיעור11ר ישי שלמה"דאתגרי חינוך בעידן התקשורת הגלובליתב10:3511:55אחינוך

500-0900030-5014תרגול11ר קמינסקי תמי"דיישום- דרכי הוראת לימודי ארץ ישראלב10:3511:55אחינוך

500-0900248-5014שיעור11ר ריקלין נתן חנה"דדרכי הוראת מחשבת ישראל בב10:3511:55אחינוך

500-0900003-5014שיעור11נוימן תמרדרכים בהוראת הגמראב10:3511:55אחינוך

500-0900124-5519שיעור11גרנביץ יחיאלהורים מורים ומה שביניהםב10:3511:55אחינוך

500-0720072-5119סדנה11גולדמן בתיהכלים להתערבות קבוצתיתב10:3511:55אחינוך

500-0900006-5313שיעור11ר כהאן שמעון"דפסיכולוגיה של גיל הנעוריםב10:3511:55אחינוך

500-0900268-5019שיעור11ר קלמנזון בני"הרב דאנדרטאות וזמר, ארץ נבנית מלבניםא12:1013:30אחינוך

500-0900054-5014שיעור11כהן אסתרדרכי הוראת ביולוגיהא12:1013:30אחינוך
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500-0900336-5013שיעור11לרמן דינהנוירופדגוגיהא12:1013:30אחינוך

500-0900336-5019שיעור11לרמן דינהנוירופדגוגיהא12:1013:30אחינוך

500-0720126-5019שיעור11דוויק הדסאסטרטגיות בהוראת מקצועות רבי מלל למתבגריםב12:1013:30אחינוך

500-0900126-5019שיעור11ר דבו יוכבד"דחינוך למיניות בריאהב12:1013:30אחינוך

500-0900086-5019שיעור11קלר ציפיחינוך לצפייה ביקורתיתב12:1013:30אחינוך

500-0900020-5013שיעור11ר רוזנברג ישי חי"דשאלות יסוד בהוראהב12:1013:30אחינוך

500-0900131-5216סמינריון22טיין איילתלתלמידי מרכז תמיכה- סמינריון בחינוךש12:1013:30אחינוך

500-0720080-5019שיעור11רבי בן ציוןהוראת מקצועות הקודש לתלמידים עם לקות למידהא14:2015:40אחינוך

500-0720021-5019שיעור11ר פלמור הספל שושי"דהתמודדות אחים עם נכות ואובדן במשפחה- זה האח שליא14:2015:40אחינוך

500-0900128-5013שיעור11רמתי דניאלמיומנויות המאה העשרים ואחתא14:2015:40אחינוך

500-0720026-5019שיעור11הלמן שירההיבטים פדגוגיים בעבודה עם נוער בסיכוןב14:2015:40אחינוך

500-0900001-5013שיעור11ר ישי שלמה"דמחשבת החינוך היהודיב14:2015:40אחינוך

500-0720114-5019סדנה11ר בר דוד אוהד"דמיינדפולנס ככלי בחינוך המיוחדב14:2015:40אחינוך

500-0900097-5019שיעור11ר בוזגלו אהרן"דעקרונות בתוכניות לימודיםב14:2015:40אחינוך

500-0900187-5014שיעור22ר דרמון מלכה תהילה"דדרכי הוראה רב תחומיתש14:2015:40אחינוך

500-9001424-5014שיעור22ר אליצור ברכי"דך"דרכי הוראת תנש14:2015:40אחינוך

500-0900131-5016סמינריון22ר אלגאוי אורית"דלמידה ורגש בעידן הדיגיטלי, מוח- סמינריון בחינוךש14:2015:40אחינוך

500-0900264-5014שיעור11מאיר אילנהדרכי הוראת גיאוגרפיהא16:0017:20אחינוך

500-0900128-5113שיעור11רמתי דניאלמיומנויות המאה העשרים ואחתא16:0017:20אחינוך

500-0720090-5019שיעור11אלקובי אודליהמיומנויות חברתיות רגשיות- מקומו של המורה בסיפור החברתיא16:0017:20אחינוך

500-0900127-5019שיעור11ר לב רן צחי"דעקרונות הסמכות החדשה וכלים נוספים- ניהול כיתהא16:0017:20אחינוך

500-0720099-5019סדנה11קורניץ מיכלארגז כלים לפיתוח חשיבה יצירתיתב16:0017:20אחינוך

500-0900270-5019שיעור11ר ברנר איתמר"דמבט חינוכי והגותי: האדם השלם במחשבה היהודית והכלליתב16:0017:20אחינוך

500-0240109-5019שיעור11ר גרנות תמיר"הרב דשיעור וסדנה- הניגון החסידי לעבודת הנפש והחינוךב16:0017:20אחינוך

500-0720085-5116סמינריון22ר הלוי גיא"דמ"חנ- סמינריון בחינוךש16:0017:20אחינוך

500-0900131-5116סמינריון22ר בוזגלו אהרן"דסוגיות בחינוך ערכי- סמינריון בחינוךש16:0017:20אחינוך

500-0900254-5019שיעור11מבורך אוריהדילמות חברתיות ככלי חינוכיא17:3018:50אחינוך

500-0720042-5019סדנה11דמסקי אודליההתאמה והעשרה- כלים להנגשהא17:3018:50אחינוך

500-0900001-5113שיעור11הרב גיגי ברוךמחשבת החינוך היהודיא17:3018:50אחינוך

500-0900184-5019שיעור11ר כהן אביעזר"דהחינוך היהודי ומקורותיוב17:3018:50אחינוך

500-0720047-5019שיעור11אברמוביץ אתיאתגרים ודרכי הוראה- מחוננים ומצטיינים בכיתהב17:3018:50אחינוך

500-0900128-5213שיעור11רמתי דניאללמידה דיגיטלית- מיומנויות המאה העשרים ואחתב17:3018:50אחינוך

500-0900124-5119שיעור11הורים מורים ומה שביניהםב09:0010:20בחינוך

500-0720002-5014שיעור22(רות)פרידמן רושי הסבה- מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחדש09:0010:20בחינוך

500-0720002-5114שיעור22גלינסקי אפרתהסבה- מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחדש09:0010:20בחינוך

500-0720002-5214שיעור22הסבה- מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחדש09:0010:20בחינוך

500-0720113-5014שיעור11ברוס חגיתמבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד בא10:3511:55בחינוך

500-0900053-5119שיעור11קרטן טלקשיים רגשיים והתנהגותיים בגילאי בית הספרא10:3511:55בחינוך

500-0900001-5313שיעור11ברוש רעותב שנה א"רג- מחשבת החינוך היהודיב10:3511:55בחינוך

500-0900034-5213שיעור11דוויק הדסשילוב הילד עם הצרכים המיוחדיםב10:3511:55בחינוך

500-0900082-5019שיעור11ר ישי שלמה"דתקשורת בינאישיתב10:3511:55בחינוך

500-0900002-5113שיעור11ר וקס רון"דמבוא לפילוסופיה של החינוךא12:1013:30בחינוך

500-0900002-5013שיעור11ר ברנר איתמר"דב שנה א"רג- מבוא לפילוסופיה של החינוךא12:1013:30בחינוך

500-0900053-5219שיעור11קשיים רגשיים והתנהגותיים בגילאי בית הספרא12:1013:30בחינוך

500-0900034-5113שיעור11שילוב הילד עם הצרכים המיוחדיםב12:1013:30בחינוך

500-0900334-5019סדנה11ר וקס רון"דהמורה כמאמן בכיתהא14:2015:40בחינוך

500-0900042-5019סדנה11טיין איילתכלים להתמודדות עם למידה אקדמית בא14:2015:40בחינוך

3 .בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הלימודים
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500-0720113-5114שיעור11(רות)פרידמן רושי מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד בא14:2015:40בחינוך

500-0720113-5214שיעור11גלינסקי אפרתר"מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד ב לקשא14:2015:40בחינוך

500-0900336-5113שיעור11ר אלגאוי אורית"דנוירופדגוגיהא14:2015:40בחינוך

500-0900336-5119שיעור11ר אלגאוי אורית"דנוירופדגוגיהא14:2015:40בחינוך

000-0871048-0014שיעור11מאיר רחלמעורב- סוגיות בהוראת האלגברהא14:2015:40בחינוך

500-0900016-5013שיעור11ר ספראי מרדכי"דסוציולוגיה של החינוךא14:2015:40בחינוך

500-0720217-5019שיעור11ר פלמור הספל שושי"דבחברה הישראלית' מיוחדים'הורים ב14:2015:40בחינוך

500-0720113-5414שיעור11דויטש עדינהמ"מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד ב לללב14:2015:40בחינוך

000-0900252-0013שיעור11חנוכה אליענהמעורב- לדו חוגי- מדידה והערכה במתמטיקהב14:2015:40בחינוך

500-0900046-5019סדנה11טיין איילתכלים להתמודדות עם למידה אקדמית אא16:0017:20בחינוך

500-0900005-5013שיעור11ר כהאן שמעון"דמבוא לפסיכולוגיה של החינוךא16:0017:20בחינוך

500-0900128-5413שיעור11הרבנד יוניב"רג- מיומנויות המאה העשרים ואחתא16:0017:20בחינוך

500-0900053-5419שיעור11הלמן שירהקשיים רגשיים והתנהגותיים בגילאי בית הספרא16:0017:20בחינוך

500-0720112-5014שיעור11ר רוזנברג שירה"דמבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד אב16:0017:20בחינוך

500-0720112-5114שיעור11ברוס חגיתמבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד אב16:0017:20בחינוך

500-0720112-5214שיעור11מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד אב16:0017:20בחינוך

500-0720112-5314שיעור11עמית נעמהמ"מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד א לללב16:0017:20בחינוך

500-0720112-5414שיעור11דוויק הדסר"מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד א לקשב16:0017:20בחינוך

500-0900001-5213שיעור11ר ישי שלמה"דמחשבת החינוך היהודיב16:0017:20בחינוך

500-0720206-5019שיעור11ר פלמור הספל שושי"דסוגיות בהורות לילדים עם צרכים מיוחדיםב16:0017:20בחינוך

500-0900006-5113שיעור11ר כהאן שמעון"דפסיכולוגיה של גיל הנעוריםב16:0017:20בחינוך

000-0871041-0014שיעור22טל נעמהמעורב- 1נושאים במתמטיקה לכיתה י ש16:0017:20בחינוך

500-0720206-5119שיעור11ר פלמור הספל שושי"דסוגיות בהורות לילדים עם צרכים מיוחדיםא17:3018:50בחינוך

500-0900106-5019סדנה11מאיר שריתייחודה של עבודת המחנכת- ם"תל- קורס חשיפהא17:3018:50בחינוך

500-0900096-5019סדנה11קורניץ מיכללפלפ- הוראה מחפשת מפגש: קורס חשיפהא17:3018:50בחינוך

500-0900140-5019שיעור11דנציגר תומרגוונים- תכנים ודרכי הוראה- תרבות יהודית ישראלית: קורס חשיפהא17:3018:50בחינוך

500-0900335-5019סדנה11מאיר שריתם"תוכנית תל- אתגרים חלומות וייעודים- החינוךב17:3018:50בחינוך

500-0900289-5019סדנה11קורניץ מיכללפלפ- יישומים והטמעת השפהב17:3018:50בחינוך

500-0720113-5514שיעור11והב ציפימבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד בב17:3018:50בחינוך

500-0720206-5219שיעור11ר פלמור הספל שושי"דסוגיות בהורות לילדים עם צרכים מיוחדיםב17:3018:50בחינוך

500-0900053-5319שיעור11ר כהאן שמעון"דקשיים רגשיים והתנהגותיים בגילאי בית הספרב17:3018:50בחינוך

500-0900261-5019שיעור11אוליאל שמאי אסתרגוונים- מהלכה למעשה- תרבות יהודית ישראליתב17:3018:50בחינוך

500-0900095-5119שיעור11ר בלאו רבקה"דפסיכולוגיה חיובית בחינוךא09:0010:20גחינוך

500-0720065-5019סדנה11סמט אסתרתרפיה בדרמהא09:0010:20גחינוך

500-0900070-5019שיעור11ר בלאו רבקה"דאיתור ילדים בסיכון במערכת החינוךב09:0010:20גחינוך

500-0900131-5316סמינריון22ר ששון חווה"דסמינריון בחינוךש09:0010:20גחינוך

500-0720085-5316סמינריון22ר ליפשיץ רבקה"דמ"מ ללל"חנ- סמינריון בחינוךש09:0010:20גחינוך

500-0900284-5019שיעור11ר בלאו רבקה"דאתיקה בחינוךא10:3511:55גחינוך

500-0900152-5019שיעור11ר ליפשיץ רבקה"דהתמודדות עם אלימות בכיתהא10:3511:55גחינוך

500-0900273-5019שיעור11ר ליפשיץ רבקה"דמנהיגות חינוכית וערכיתב10:3511:55גחינוך

500-0720085-5216סמינריון22ר ראוכברגר נירית"דמ"חנ- סמינריון בחינוךש10:3511:55גחינוך

500-0900005-5113שיעור11ר בלאו רבקה"דמבוא לפסיכולוגיה של החינוךא12:1013:30גחינוך

500-0900123-5019שיעור11ר ראוכברגר נירית"דמניעת נשירהא12:1013:30גחינוך

500-0871034-5014שיעור פרונטלי ומקוון22חנוכה אליענה1דרכי הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים ב12:1013:30גחינוך

500-0900006-5013שיעור11ר בלאו רבקה"דפסיכולוגיה של גיל הנעוריםב12:1013:30גחינוך

500-0720117-5019סדנה11ר פריד דינה"דתרפיה באומנותב12:1013:30גחינוך

500-0871052-5019שיעור22יודקוביץ רונינושאים בפיזיקה למורי מתמטיקהש12:1013:30גחינוך

4 .בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הלימודים
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500-0720201-5019שיעור11ר וקסמן מישל"דADHDהיבטים מוחיים ומעשיים בהפרעות קשב וריכוז א14:2015:40גחינוך

500-0900088-5019שיעור11שוסהיים שריתעל חינוך ודיאלוגא14:2015:40גחינוך

500-0900124-5319שיעור11גיסין נעמיהורים מורים ומה שביניהםב14:2015:40גחינוך

500-0900089-5019סדנה11שוסהיים שריתהחינוך כחוויה קיומיתב14:2015:40גחינוך

500-0900011-5014שיעור22ר הורביץ אסתר"דדרכי הוראת ספרותש14:2015:40גחינוך

500-0720013-5019שיעור11ריגר מתניהתהליכי תיווך והעשרה אינסטרומנטליתא16:0017:20גחינוך

500-0720074-5019שיעור11גיסין נעמיפיתוח תפקודי הלומד בעידן הדיגיטליב16:0017:20גחינוך

500-0900295-5019שיעור11ר לוין אריאל"דתולדות החינוךב16:0017:20גחינוך

500-0900015-5014שיעור22רוס אברהםב- דרכי הוראה של השפה האנגליתש16:0017:20גחינוך

500-0900293-5014שיעור11ברסלאו רוניתבאנגלית- דרכי הוראה של השפה האנגלית אא17:3018:50גחינוך

500-0720094-5019שיעור11קסנט טובהלמידה רב חושית בכיתה ההטרוגניתא17:3018:50גחינוך

500-0900128-5313שיעור11הרבנד יונימיומנויות המאה העשרים ואחתא17:3018:50גחינוך

500-0900028-5013שיעור11רוס אברהםבאנגלית- הוראה דיפרנציאלית בשיעורי אנגליתב17:3018:50גחינוך

500-0900333-5019שיעור11ר לוין אריאל"דמבוא לתכנון לימודיםב17:3018:50גחינוך

500-0900331-5019שיעור11ר הרץ תהילה"דהוראה בעידן האינטרנט ומהפכת המידעא09:0010:20החינוך

500-0720125-5019סדנה11ויינשטיין לויכלים תיאטרליים למורהא09:0010:20החינוך

500-0720115-5019סדנה11ויינשטיין לויחווית החיים של תלמידים עם צרכים מיוחדים מעבר לכיתהב09:0010:20החינוך

500-0900131-5416סמינריון22ר רוזנברג חננאל"דדילמות חינוכיות ותרבות המדיה- סמינריון בחינוךש09:0010:20החינוך

500-0900065-5019שיעור11ר ישי שלמה"דאינטליגנציה רגשיתא10:3511:55החינוך

500-0900267-5019שיעור11ר פויכטונגר דודי"דחינוך ופוליטיקהא10:3511:55החינוך

500-0900250-5019שיעור11ר אליצור צורית"דחשיבה לוגית וחשיבה יצירתיתב10:3511:55החינוך

500-0720097-5019סדנה11גרינברגר רחליפיתוח חוסן וכלים להתמודדות במצבי לחץב10:3511:55החינוך

500-0900209-5019שיעור11ר רוזנברג חננאל"דהומור חינוך ותעשיית הבידורא12:1013:30החינוך

500-0900124-5419שיעור11קנאי אביהורים מורים ומה שביניהםב12:1013:30החינוך

500-0900286-5019שיעור11ברניג מיכההפרעות חרדהב12:1013:30החינוך

500-0900033-5019סדנה11בוכהולץ אילןסדנה- מיומנויות שיחה אישית עם תלמידים- אני ואתהא14:2015:40החינוך

500-0871040-5019שיעור11ירחי צילה1זיהוי והתערבות - לקויות למידה במתמטיקהא14:2015:40החינוך

500-0900128-5513שיעור11רמתי דניאללמידה דיגיטלית- מיומנויות המאה העשרים ואחת א14:2015:40החינוך

500-0900142-5019שיעור11קנאי אביחינוך למחויבות בעידן הפוסט מודרניב14:2015:40החינוך

500-0900026-5014שיעור22ר שאול מיכל"דדרכי הוראת היסטוריהש14:2015:40החינוך

500-0900161-5014שיעור22ר פרינס מלר רבקה"דדרכי הוראת תקשורתש14:2015:40החינוך

500-0900241-5019שיעור11ר שטיין עינת"דהעצמת המורהא16:0017:20החינוך

500-0900005-5213שיעור11ר אדלר אלחנן"דמבוא לפסיכולוגיה של החינוךא16:0017:20החינוך

000-0871042-0014שיעור11ירחי צילהמעורב- 2נושאים במתמטיקה לכיתה י א16:0017:20החינוך

000-0871034-0014שיעור פרונטלי ומקוון22ירחי צילהמעורב- 1דרכי הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים ב16:0017:20החינוך

000-0900292-0014שיעור11נט'קופיאצקי גמעורב- באנגלית- מבוא לדרכי הוראה של השפה האנגליתב16:0017:20החינוך

500-0900006-5213שיעור11ר אדלר אלחנן"דפסיכולוגיה של גיל הנעוריםב16:0017:20החינוך

500-0871041-5014שיעור22טל נעמה1נושאים במתמטיקה לכיתה י ש16:0017:20החינוך

500-0900211-5019שיעור11ר אדלר אלחנן"דפתולוגיה-פסיכוא17:3018:50החינוך

500-0900071-5019שיעור11ר אדלר אלחנן"דפסיכולוגיה חברתיתב17:3018:50החינוך

500-0720085-5416סמינריון22ר שטיין עינת"דמ"חנ- סמינריון בחינוךש17:3018:50החינוך

000-0871040-0019שיעור11ירחי צילהמעורב- 1זיהוי והתערבות - לקויות למידה במתמטיקהא17:4019:00החינוך

000-0900176-0013קורס מקוון11ר הרץ תהילה"דאוריינות אקדמיתאחינוך

000-0900253-0013קורס מקוון11ר ששון חווה"דאוריינות אקדמית מדעיתאחינוך

000-0900180-0019קורס מקוון11ר רוזנברג חננאל"דדור המסכיםאחינוך

000-0900213-0014קורס מקוון11כהן אסתרמקוון- דרכי הוראת ביולוגיהאחינוך

000-0900179-0019קורס מקוון11קלר ציפיומדיה-הוראה ערכים סרטיםאחינוך

5 .בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הלימודים
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000-0900205-0013קורס מקוון11רוס אברהםהוראת האנגלית במאה העשרים ואחתאחינוך

000-6380090-0019קורס מקוון11ר ברגר דב"הרב דהיסטוריה ופילוסופיה של המדעאחינוך

000-0900236-0019קורס מקוון11ר לוין אריאל"דהתנהלות המורה בסביבה הארגוניתאחינוך

000-0900130-0019קורס מקוון11ר קלרמן אביחי"דלמידה והוראה משמעותיתאחינוך

000-0900002-0313קורס מקוון11ר קלרמן אביחי"דמבוא לפילוסופיה של החינוךאחינוך

000-0900005-0213קורס מקוון11ברניג מיכהמבוא לפסיכולוגיה של החינוךאחינוך

000-0900183-0413קורס מקוון11ר ליפשיץ רבקה"דמדידה והערכה בחינוךאחינוך

000-0900001-0213קורס מקוון11ר ביטי יהודה"הרב דמחשבת החינוך היהודיאחינוך

000-0900336-0113קורס מקוון11ר אלגאוי אורית"דבאנגלית- נוירופדגוגיהאחינוך

000-0900336-0119קורס מקוון11ר אלגאוי אורית"דבאנגלית- נוירופדגוגיהאחינוך

000-0900016-0013קורס מקוון11ר טרבלסי ארז"דסוציולוגיה של החינוךאחינוך

000-0900013-0313קורס מקוון11ר כרמלי צבי"דסטטיסטיקהאחינוך

000-0900095-0119קורס מקוון11ר ליפשיץ רבקה"דפסיכולוגיה התפתחותית מלידה עד ילדותאחינוך

000-0900006-0113קורס מקוון11ברניג מיכהפסיכולוגיה של גיל הנעוריםאחינוך

000-0090002-0013קורס מקוון11רוטנברג עמינדבעקרונות פדגוגיים בלמידה משמעותית- שאלות יסוד בהוראהאחינוך

000-0090002-0413קורס מקוון11גלינסקי אפרתשאלות יסוד בהוראה בחינוך המיוחדאחינוך

000-0900113-0113קורס מקוון11ר בוזגלו אהרן"דשיטות מחקר במדעי החברהאחינוך

000-0900034-0113קורס מקוון11דוויק הדסשילוב הילד עם הצרכים המיוחדיםאחינוך

000-0900176-0113קורס מקוון11ר הרץ תהילה"דאוריינות אקדמיתבחינוך

000-0900177-0019קורס מקוון11דוויק הדסאסטרטגיות למידהבחינוך

000-0720106-0019קורס מקוון11שרלו אלחנןדילמות אתיות והלכתיות בחינוך המיוחדבחינוך

000-0720201-0019קורס מקוון11סמט תומרADHDהיבטים מוחיים ומעשיים בהפרעות קשב וריכוז בחינוך

000-0900181-0019קורס מקוון11ר ברגר דב"הרב דמרעיון למעשה: ד"היסודות העיוניים של משנת החמבחינוך

000-0900002-0413קורס מקוון11ר קלרמן אביחי"דמבוא לפילוסופיה של החינוךבחינוך

000-0900005-0313קורס מקוון11ברניג מיכהמבוא לפסיכולוגיה של החינוךבחינוך

000-0900183-0313קורס מקוון11ר ליפשיץ רבקה"דמדידה והערכה בחינוךבחינוך

000-0900183-0013קורס מרוכז11ר הלוי גיא"דניסן- למידה מקוונת מרוכז- מדידה והערכה בחינוךבחינוך

500-0900183-5013קורס מרוכז11ר פלמור הספל שושי"דמרוכז- ניסן- מדידה והערכה בחינוךבחינוך

000-0900001-0313קורס מקוון11ר ביטי יהודה"הרב דמחשבת החינוך היהודיבחינוך

000-0900336-0013קורס מקוון11ר אלגאוי אורית"דנוירופדגוגיהבחינוך

000-0900336-0013קורס מקוון11לרמן דינהנוירופדגוגיהבחינוך

000-0900336-0019קורס מקוון11ר אלגאוי אורית"דנוירופדגוגיהבחינוך

000-0900336-0019קורס מקוון11לרמן דינהנוירופדגוגיהבחינוך

000-0900127-0219קורס מקוון11ר ראוכברגר נירית"דסוגיות בניהול כיתהבחינוך

000-0900016-0113קורס מקוון11ר טרבלסי ארז"דסוציולוגיה של החינוךבחינוך

000-0900013-0413קורס מקוון11ר כרמלי צבי"דסטטיסטיקהבחינוך

500-0900013-5113קורס מרוכז11ר בר דוד אוהד"דמרוכז- ניסן - סטטיסטיקה בחינוך

000-0900141-0019קורס מקוון11ר גרין נעם"דגוונים- ערכי היהדות וההומניזם החילוניבחינוך

000-0900095-0019קורס מקוון11ר ליפשיץ רבקה"דפסיכולוגיה התפתחותית מלידה עד ילדותבחינוך

000-0900006-0213קורס מקוון11ברניג מיכהפסיכולוגיה של גיל הנעוריםבחינוך

000-0090002-0113קורס מקוון11רוטנברג עמינדבעקרונות פדגוגיים בלמידה משמעותית- שאלות יסוד בהוראהבחינוך

000-0090002-0513קורס מקוון11גלינסקי אפרתשאלות יסוד בהוראה בחינוך המיוחדבחינוך

000-0900113-0213קורס מקוון11ר בוזגלו אהרן"דשיטות מחקר במדעי החברהבחינוך

000-0900034-0213קורס מקוון11דוויק הדסשילוב הילד עם הצרכים המיוחדיםבחינוך

000-0900073-0019קורס מקוון11ר רוזנברג חננאל"דתעמולה אנטישמית במדיהבחינוך

000-0900203-0014קורס מקוון22ר וסרמן אגוזה"דדרכי הוראת מדעי המחשבשחינוך

000-0900182-0013קורס מקוון11אייזנברג יהודה' פרופדעת- מבוא לליקויי למידהשחינוך
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500-0900131-5216סמינריון22ר ששון חווה"דלתלמידי מרכז תמיכה- סמינריון בחינוךשחינוך

500-0900131-5616סמינריון22ר הרץ תהילה"דלמידה מרחוק- ב"רג- סמינריון בחינוךשחינוך

מרוכז - באנגלית- שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים בשיעורי אנגליתבחינוך

מעורב- ומקוון

000-9001192-0013קורס מרוכז ומקוון11ר וקסמן מישל"ד

000-0900013-0013קורס מרוכז11קרטן טלניסן- למידה מקוונת מרוכז- סטטיסטיקהב חינוך

000-0900278-0014קורס מרוכז11ר שבט אלונה"דמעורב- מרוכז- מיומנויות המאה העשרים ואחת- יישומי מחשב במדעיםקחינוך

000-0900183-0113קורס מרוכז11ר הלוי גיא"דקיץ- למידה מקוונת מרוכז- מדידה והערכה בחינוךקחינוך

000-0900013-0113קורס מרוכז11קרטן טלקיץ- למידה מקוונת מרוכז- סטטיסטיקהקחינוך

חינוך מיוחד
500-0720092-507200סדנה11שרלו אלחנןכלים בעבודת המורה על פי השיטה הנרטיביתא09:0010:20אחינוך מיוחד

500-0720072-507200סדנה11גולדמן בתיהכלים להתערבות קבוצתיתב09:0010:20אחינוך מיוחד

500-0720222-507200שיעור11דוויק הדסהבנת הנקרא לתלמידים המתקשים בקריאה בכיתות הגבוהותב09:0010:20אחינוך מיוחד

500-0900095-507200שיעור11ר פלמור הספל שושי"דפסיכולוגיה חיובית בחינוךב09:0010:20אחינוך מיוחד

500-0720085-507200סמינריון22ר ישי שלמה"דמ"חנ- סמינריון בחינוךש09:0010:20אחינוך מיוחד

500-0720073-507200סדנה11גרינברגר רחליכלים טיפוליים בתנועהא10:3511:55אחינוך מיוחד

500-0720106-507200שיעור11שרלו אלחנןדילמות אתיות והלכתיות בחינוך המיוחדא10:3511:55אחינוך מיוחד

500-0900032-507200שיעור11ר כהאן שמעון"דהפסיכולוגיה של האישיותא10:3511:55אחינוך מיוחד

500-0720072-517200סדנה11גולדמן בתיהכלים להתערבות קבוצתיתב10:3511:55אחינוך מיוחד

500-0900124-557200שיעור11גרנביץ יחיאלהורים מורים ומה שביניהםב10:3511:55אחינוך מיוחד

500-6580031-507200שיעור11ר ישי שלמה"דאתגרי חינוך בעידן התקשורת הגלובליתב10:3511:55אחינוך מיוחד

500-0720023-507200סדנה11ר גוטפריד טלי"דתרפיה במוזיקהא12:1013:30אחינוך מיוחד

500-0900336-507200שיעור11לרמן דינהנוירופדגוגיהא12:1013:30אחינוך מיוחד

500-0720126-507200שיעור11דוויק הדסאסטרטגיות בהוראת מקצועות רבי מלל למתבגריםב12:1013:30אחינוך מיוחד

500-0900086-507200שיעור11קלר ציפיחינוך לצפייה ביקורתיתב12:1013:30אחינוך מיוחד

500-0720021-507200שיעור11ר פלמור הספל שושי"דהתמודדות אחים עם נכות ואובדן במשפחה- זה האח שליא14:2015:40אחינוך מיוחד

500-0720080-507200שיעור11רבי בן ציוןהוראת מקצועות הקודש לתלמידים עם לקות למידהא14:2015:40אחינוך מיוחד

500-0720026-507200שיעור11הלמן שירההיבטים פדגוגיים בעבודה עם נוער בסיכוןב14:2015:40אחינוך מיוחד

500-0720114-507200סדנה11ר בר דוד אוהד"דמיינדפולנס ככלי בחינוך המיוחדב14:2015:40אחינוך מיוחד

500-0900097-507200שיעור11ר בוזגלו אהרן"דעקרונות בתוכניות לימודיםב14:2015:40אחינוך מיוחד

500-0720090-507200שיעור11אלקובי אודליהמיומנויות חברתיות רגשיות- מקומו של המורה בסיפור החברתיא16:0017:20אחינוך מיוחד

500-0900127-507200שיעור11ר לב רן צחי"דעקרונות הסמכות החדשה וכלים נוספים- ניהול כיתהא16:0017:20אחינוך מיוחד

500-0720099-507200סדנה11קורניץ מיכלארגז כלים לפיתוח חשיבה יצירתיתב16:0017:20אחינוך מיוחד

500-0720085-517200סמינריון22ר הלוי גיא"דמ"חנ- סמינריון בחינוךש16:0017:20אחינוך מיוחד

500-0720042-507200סדנה11דמסקי אודליההתאמה והעשרה- כלים להנגשהא17:3018:50אחינוך מיוחד

500-0720047-507200שיעור11אברמוביץ אתיאתגרים ודרכי הוראה- מחוננים ומצטיינים בכיתהב17:3018:50אחינוך מיוחד

500-0900053-507201שיעור11קרטן טלמ"קשיים רגשיים והתנהגותיים בגילאי בית הספר לללא09:0010:20בחינוך מיוחד

500-0900124-517200שיעור11הורים מורים ומה שביניהםב09:0010:20בחינוך מיוחד

500-0900124-517202שיעור11הורים מורים ומה שביניהםב09:0010:20בחינוך מיוחד

500-0720002-507200שיעור22(רות)פרידמן רושי הסבה- מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחדש09:0010:20בחינוך מיוחד

500-0720002-517200שיעור22גלינסקי אפרתהסבה- מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחדש09:0010:20בחינוך מיוחד

500-0720002-527200שיעור22הסבה- מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחדש09:0010:20בחינוך מיוחד

500-0720007-507200סמינריון22זוננפלד שגיא דביהוראה מותאמת במתמטיקה- מ"סמינריון בחנש09:0010:20בחינוך מיוחד

500-0720029-507200שיעור וסיור23גרנביץ יחיאלמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0010:20בחינוך מיוחד

500-0720029-507200שיעור וסיור23גרנביץ יחיאלמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0011:55בחינוך מיוחד

500-0720029-517200שיעור וסיור23פרל תהילהמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0010:20בחינוך מיוחד

500-0720029-517200שיעור וסיור23פרל תהילהמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0011:55בחינוך מיוחד

500-0720029-527200שיעור וסיור23ר ליפשיץ רבקה"דמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0010:20בחינוך מיוחד
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500-0720029-527200שיעור וסיור23ר ליפשיץ רבקה"דמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0011:55בחינוך מיוחד

500-0720029-537200שיעור וסיור23סמט תומרמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0010:20בחינוך מיוחד

500-0720029-537200שיעור וסיור23סמט תומרמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0011:55בחינוך מיוחד

500-0720029-537201שיעור וסיור23סמט תומרמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0010:20בחינוך מיוחד

500-0720029-537201שיעור וסיור23סמט תומרמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0011:55בחינוך מיוחד

500-0720029-547200שיעור וסיור23ר קאים זאב"דמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0010:20בחינוך מיוחד

500-0720029-547200שיעור וסיור23ר קאים זאב"דמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0011:55בחינוך מיוחד

500-0720029-547202שיעור וסיור23ר קאים זאב"דמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0010:20בחינוך מיוחד

500-0720029-547202שיעור וסיור23ר קאים זאב"דמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0011:55בחינוך מיוחד

500-0720007-517200סמינריון22הבר הילההוראה מותאמת במתמטיקה- מ"סמינריון בחנש09:0010:20בחינוך מיוחד

500-0720007-557200שיעור22זוננפלד שגיא דביהסבה- הוראה מותאמת במתמטיקהא10:3513:30בחינוך מיוחד

500-0720007-527200סמינריון22שמש ויקימ"הוראה מותאמת במתמטיקה ללל- מ"סמינריון בחנא10:3513:30בחינוך מיוחד

500-0720007-527201סמינריון22שמש ויקימ"הוראה מותאמת במתמטיקה ללל- מ"סמינריון בחנא10:3513:30בחינוך מיוחד

500-0720011-507200שיעור11עמר אילןהבנה ושימוש בחינוך מיוחד- אבחונים פסיכולוגיים ונוירופסיכולוגייםא10:3511:55בחינוך מיוחד

500-0720113-507200שיעור11ברוס חגיתמבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד בא10:3511:55בחינוך מיוחד

500-0900053-517200שיעור11קרטן טלקשיים רגשיים והתנהגותיים בגילאי בית הספרא10:3511:55בחינוך מיוחד

500-0720250-507200שיעור11הסבה- 1קורס להרשמה א10:3511:55בחינוך מיוחד

500-0720007-537200סמינריון22זוננפלד שגיא דביהוראה מותאמת במתמטיקה- מ"סמינריון בחנב10:3513:30בחינוך מיוחד

500-0720007-547200סמינריון22שמש ויקיהוראה מותאמת במתמטיקה- מ"סמינריון בחנב10:3513:30בחינוך מיוחד

500-0720007-547202סמינריון22שמש ויקיהוראה מותאמת במתמטיקה- מ"סמינריון בחנב10:3513:30בחינוך מיוחד

500-0720030-507200שיעור11דויטש עדינהcpוליקויים מוטוריים ב10:3511:55בחינוך מיוחד

500-0720030-507201שיעור11דויטש עדינהcpוליקויים מוטוריים ב10:3511:55בחינוך מיוחד

500-0720067-507200שיעור11פרל תהילהתפקידו וזהותו המקצועית של איש החינוךב10:3511:55בחינוך מיוחד

500-0720067-517200שיעור11ר קאים זאב"דתפקידו וזהותו המקצועית של איש החינוךב10:3511:55בחינוך מיוחד

500-0720067-517202שיעור11ר קאים זאב"דתפקידו וזהותו המקצועית של איש החינוךב10:3511:55בחינוך מיוחד

500-0720086-517200שיעור11הסבה- הוראת הקריאהב10:3511:55בחינוך מיוחד

500-0720086-507200שיעור11הסבה- הוראת הקריאהב10:3511:55בחינוך מיוחד

500-0720088-527200שיעור11ינסקי סיגל'טיקוצליקויים בתקשורת והספקטרום האוטיסטיב10:3511:55בחינוך מיוחד

500-0720088-537200שיעור11סמט תומרליקויים בתקשורת והספקטרום האוטיסטיב10:3511:55בחינוך מיוחד

500-0900082-507200שיעור11ר ישי שלמה"דתקשורת בינאישיתב10:3511:55בחינוך מיוחד

500-0720251-507200שיעור11הסבה- 2קורס להרשמה ב10:3511:55בחינוך מיוחד

500-0720004-507200שיעור11ר אלגאוי אורית"דיסודות בפיזיולוגיה ונוירופיזיולוגיה התנהגותיתא12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720008-527200שיעור11ר רוזנברג שירה"דהתפתחות שפהא12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720008-537200שיעור11קרטן טלהתפתחות שפהא12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720008-547200שיעור11ינסקי סיגל'טיקוצהתפתחות שפהא12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720008-547201שיעור11ינסקי סיגל'טיקוצהתפתחות שפהא12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720008-557200שיעור11(רות)פרידמן רושי התפתחות שפהא12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720008-557202שיעור11(רות)פרידמן רושי התפתחות שפהא12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720091-507200שיעור11גרנביץ יחיאלגורמים במעטפת התלמיד עם הצרכים המיוחדיםא12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0900053-527200שיעור11קשיים רגשיים והתנהגותיים בגילאי בית הספרא12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720252-507200שיעור11הסבה- 3קורס להרשמה א12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720063-507200סדנה11גרנביץ יחיאלמפגש מורה תלמיד ומרכיביו השוניםב12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720083-567200שיעור11סמט תומרמ"הוראת הקריאה לללב12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720083-567201שיעור11סמט תומרמ"הוראת הקריאה לללב12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720083-527200שיעור11ר רוזנברג שירה"דהוראת הקריאהב12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720083-537200שיעור11גורדון שירההוראת הקריאהב12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720083-537202שיעור11גורדון שירההוראת הקריאהב12:1013:30בחינוך מיוחד
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500-0720083-547200שיעור11טרופר ציפורההוראת הקריאהב12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720083-557200שיעור11(רות)פרידמן רושי הוראת הקריאהב12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720088-517200שיעור11ינסקי סיגל'טיקוצהסבה- ליקויים בתקשורת והספקטרום האוטיסטי ב12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720088-507200שיעור11הסבה- ליקויים בתקשורת והספקטרום האוטיסטי ב12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720253-507200שיעור11הסבה- 4קורס להרשמה ב12:1013:30בחינוך מיוחד

500-0720067-537200שיעור11הלמן שירהתפקידו וזהותו המקצועית של איש החינוךא14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720067-527200שיעור11פרל תהילהתפקידו וזהותו המקצועית של איש החינוךא14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720088-547200שיעור11ינסקי סיגל'טיקוצליקויים בתקשורת והספקטרום האוטיסטיא14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720088-547201שיעור11ינסקי סיגל'טיקוצליקויים בתקשורת והספקטרום האוטיסטיא14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720088-547202שיעור11ינסקי סיגל'טיקוצליקויים בתקשורת והספקטרום האוטיסטיא14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720088-557200שיעור11לרמן דינהליקויים בתקשורת והספקטרום האוטיסטיא14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720088-567200שיעור11ריגר מתניהליקויים בתקשורת והספקטרום האוטיסטיא14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720113-527200שיעור11גלינסקי אפרתר"מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד ב לקשא14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720113-517200שיעור11(רות)פרידמן רושי מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד בא14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0900124-507200שיעור11הבר הילההסבה- הורים מורים ומה שביניהםא14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0900124-527200שיעור11הסבה- הורים מורים ומה שביניהםא14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0900334-507200סדנה11ר וקס רון"דהמורה כמאמן בכיתהא14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0900336-517200שיעור11ר אלגאוי אורית"דנוירופדגוגיהא14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0900336-517201שיעור11ר אלגאוי אורית"דנוירופדגוגיהא14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720008-517200שיעור11הסבה- התפתחות שפהב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720008-507200שיעור11ינסקי סיגל'טיקוצהסבה- התפתחות שפהב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720015-507200שיעור11לרמן דינההתפתחות סנסו מוטורית וכתיבהב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720034-607200קליניקה11כללי- קליניקה בקריאהב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720034-607202קליניקה11כללי- קליניקה בקריאהב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720034-507200קליניקה11גורדון שירהקליניקה בקריאהב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720034-517200קליניקה11(רות)פרידמן רושי קליניקה בקריאהב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720034-527200קליניקה11טרופר ציפורהקליניקה בקריאהב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720034-537200קליניקה11ריבקין בת אלקליניקה בקריאהב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720034-547200קליניקה11עטיה מירבקליניקה בקריאהב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720034-557200קליניקה11ברויער חנהקליניקה בקריאהב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720034-557200קליניקה11דוויק הדסקליניקה בקריאהב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720034-557202קליניקה11ברויער חנהקליניקה בקריאהב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720034-557202קליניקה11דוויק הדסקליניקה בקריאהב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720034-567200קליניקה11ברוס חגיתמ"קליניקה בקריאה לללב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720034-567200קליניקה11עמית נעמהמ"קליניקה בקריאה לללב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720034-567201קליניקה11ברוס חגיתמ"קליניקה בקריאה לללב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720034-567201קליניקה11עמית נעמהמ"קליניקה בקריאה לללב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720113-547200שיעור11דויטש עדינהמ"מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד ב לללב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720217-507200שיעור11ר פלמור הספל שושי"דבחברה הישראלית' מיוחדים'הורים ב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720038-507200שיעור11עמר אילןר"ויסות רגשי לקשב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720038-507202שיעור11עמר אילןר"ויסות רגשי לקשב14:2015:40בחינוך מיוחד

500-0720004-517200שיעור11ר אלגאוי אורית"דיסודות בפיזיולוגיה ונוירופיזיולוגיה התנהגותיתא16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0720004-517202שיעור11ר אלגאוי אורית"דיסודות בפיזיולוגיה ונוירופיזיולוגיה התנהגותיתא16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0720010-507200שיעור11גרנביץ יחיאלתיאוריה ומעשה במניעה וטיפול בבעיות התנהגות- פסיכולוגיה התנהגותיתא16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0720010-517200שיעור11ריגר מתניהתיאוריה ומעשה במניעה וטיפול בבעיות התנהגות- פסיכולוגיה התנהגותיתא16:0017:20בחינוך מיוחד

תיאוריה ומעשה במניעה וטיפול בבעיות התנהגות - פסיכולוגיה התנהגותיתא16:0017:20בחינוך מיוחד

ר"לקש

500-0720010-527200שיעור11דויטש עדינה
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תיאוריה ומעשה במניעה וטיפול בבעיות התנהגות - פסיכולוגיה התנהגותיתא16:0017:20בחינוך מיוחד

ר"לקש

500-0720010-527202שיעור11דויטש עדינה

500-0720015-517200שיעור11לרמן דינההתפתחות סנסו מוטורית וכתיבהא16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0720015-517201שיעור11לרמן דינההתפתחות סנסו מוטורית וכתיבהא16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0720016-507200שיעור11עמר אילןהסבה- אבחון וטיפול בשגיאות כתיבא16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0900053-547200שיעור11הלמן שירהקשיים רגשיים והתנהגותיים בגילאי בית הספרא16:0017:20בחינוך מיוחד

תיאוריה ומעשה במניעה וטיפול בבעיות - פסיכולוגיה התנהגותיתב16:0017:20בחינוך מיוחד

הסבה- התנהגות

500-0720010-537200שיעור11גרנביץ יחיאל

500-0720015-527200שיעור11דויטש עדינההתפתחות סנסו מוטורית וכתיבהב16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0720103-507200שיעור11ליקויי ראיה ועיווריםב16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0720103-507201שיעור11ליקויי ראיה ועיווריםב16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0720112-537200שיעור11עמית נעמהמ"מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד א לללב16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0720112-547200שיעור11דוויק הדסר"מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד א לקשב16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0720112-507200שיעור11ר רוזנברג שירה"דמבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד אב16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0720112-517200שיעור11ברוס חגיתמבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד אב16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0720112-527200שיעור11מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד אב16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0720206-507200שיעור11ר פלמור הספל שושי"דסוגיות בהורות לילדים עם צרכים מיוחדיםב16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0720206-507202שיעור11ר פלמור הספל שושי"דסוגיות בהורות לילדים עם צרכים מיוחדיםב16:0017:20בחינוך מיוחד

500-0720254-507200שיעור11הסבה- 5קורס להרשמה ש16:0018:50בחינוך מיוחד

500-0720004-527200שיעור11ר כהאן שמעון"דיסודות בפיזיולוגיה ונוירופיזיולוגיה התנהגותיתא17:3018:50בחינוך מיוחד

500-0720004-527201שיעור11ר כהאן שמעון"דיסודות בפיזיולוגיה ונוירופיזיולוגיה התנהגותיתא17:3018:50בחינוך מיוחד

500-0720011-517200שיעור11הלמן שירההבנה ושימוש בחינוך מיוחד- אבחונים פסיכולוגיים ונוירופסיכולוגייםא17:3018:50בחינוך מיוחד

500-0720011-517202שיעור11הלמן שירההבנה ושימוש בחינוך מיוחד- אבחונים פסיכולוגיים ונוירופסיכולוגייםא17:3018:50בחינוך מיוחד

500-0720206-517200שיעור11ר פלמור הספל שושי"דסוגיות בהורות לילדים עם צרכים מיוחדיםא17:3018:50בחינוך מיוחד

500-0720011-527200שיעור11גיסין נעמיהבנה ושימוש בחינוך מיוחד- אבחונים פסיכולוגיים ונוירופסיכולוגייםב17:3018:50בחינוך מיוחד

500-0720113-557200שיעור11והב ציפימבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד בב17:3018:50בחינוך מיוחד

500-0720206-527200שיעור11ר פלמור הספל שושי"דסוגיות בהורות לילדים עם צרכים מיוחדיםב17:3018:50בחינוך מיוחד

500-0720206-527201שיעור11ר פלמור הספל שושי"דסוגיות בהורות לילדים עם צרכים מיוחדיםב17:3018:50בחינוך מיוחד

500-0900053-537200שיעור11ר כהאן שמעון"דקשיים רגשיים והתנהגותיים בגילאי בית הספרב17:3018:50בחינוך מיוחד

500-0900053-537202שיעור11ר כהאן שמעון"דקשיים רגשיים והתנהגותיים בגילאי בית הספרב17:3018:50בחינוך מיוחד

500-0720001-507200שיעור22דוויק הדסהסבה- מבוא לחינוך מיוחדש17:3018:50בחינוך מיוחד

500-0720001-517200שיעור22הסבה- מבוא לחינוך מיוחדש19:0020:20בחינוך מיוחד

500-0720065-507200סדנה11סמט אסתרתרפיה בדרמהא09:0010:20גחינוך מיוחד

500-0900095-517200שיעור11ר בלאו רבקה"דפסיכולוגיה חיובית בחינוךא09:0010:20גחינוך מיוחד

500-0900070-507200שיעור11ר בלאו רבקה"דאיתור ילדים בסיכון במערכת החינוךב09:0010:20גחינוך מיוחד

500-0720037-507200שיעור11ר פריד דינה"דהמשחק בחינוך המיוחדב09:0010:20גחינוך מיוחד

500-0720085-537200סמינריון22ר ליפשיץ רבקה"דמ"מ ללל"חנ- סמינריון בחינוךש09:0010:20גחינוך מיוחד

500-0900152-507200שיעור11ר ליפשיץ רבקה"דהתמודדות עם אלימות בכיתהא10:3511:55גחינוך מיוחד

500-0900273-507200שיעור11ר ליפשיץ רבקה"דמנהיגות חינוכית וערכיתב10:3511:55גחינוך מיוחד

500-0720507-507200שיעור11מ"ליקויי למידה באוכלוסיות מורכבות לללב10:3511:55גחינוך מיוחד

500-0720507-507201שיעור11מ"ליקויי למידה באוכלוסיות מורכבות לללב10:3511:55גחינוך מיוחד

500-0720085-527200סמינריון22ר ראוכברגר נירית"דמ"חנ- סמינריון בחינוךש10:3511:55גחינוך מיוחד

500-0900123-507200שיעור11ר ראוכברגר נירית"דמניעת נשירהא12:1013:30גחינוך מיוחד

500-0720041-507200שיעור11ריגר מתניהגישה מערכתית לטיפול בילדים עם לקויות מורכבות- המורה כמנהל כיתהא12:1013:30גחינוך מיוחד

500-0720041-507201שיעור11ריגר מתניהגישה מערכתית לטיפול בילדים עם לקויות מורכבות- המורה כמנהל כיתהא12:1013:30גחינוך מיוחד

500-0720117-507200סדנה11ר פריד דינה"דתרפיה באומנותב12:1013:30גחינוך מיוחד

500-0720218-507200שיעור11כהן מקסיםשפת הסימניםב12:1013:30גחינוך מיוחד
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500-0720218-507201שיעור11כהן מקסיםשפת הסימניםב12:1013:30גחינוך מיוחד

500-0720201-507200שיעור11ר וקסמן מישל"דADHDהיבטים מוחיים ומעשיים בהפרעות קשב וריכוז א14:2015:40גחינוך מיוחד

500-0720201-507201שיעור11ר וקסמן מישל"דADHDהיבטים מוחיים ומעשיים בהפרעות קשב וריכוז א14:2015:40גחינוך מיוחד

500-0900088-507200שיעור11שוסהיים שריתעל חינוך ודיאלוגא14:2015:40גחינוך מיוחד

500-0900124-537200שיעור11גיסין נעמיהורים מורים ומה שביניהםב14:2015:40גחינוך מיוחד

500-0900124-537201שיעור11גיסין נעמיהורים מורים ומה שביניהםב14:2015:40גחינוך מיוחד

500-0900089-507200סדנה11שוסהיים שריתהחינוך כחוויה קיומיתב14:2015:40גחינוך מיוחד

500-0720013-507200שיעור11ריגר מתניהתהליכי תיווך והעשרה אינסטרומנטליתא16:0017:20גחינוך מיוחד

500-0720020-507200שיעור11קסנט טובהמוגבלות שכלית התפתחותיתא16:0017:20גחינוך מיוחד

500-0720020-507201שיעור11קסנט טובהמוגבלות שכלית התפתחותיתא16:0017:20גחינוך מיוחד

500-0720223-507200קליניקה11קסנט טובהמ"מפגש מודרך ללל- מוגבלות שכלית התפתחותיתב16:0017:20גחינוך מיוחד

500-0720223-507201קליניקה11קסנט טובהמ"מפגש מודרך ללל- מוגבלות שכלית התפתחותיתב16:0017:20גחינוך מיוחד

500-0720074-507200שיעור11גיסין נעמיפיתוח תפקודי הלומד בעידן הדיגיטליב16:0017:20גחינוך מיוחד

500-0720094-507200שיעור11קסנט טובהלמידה רב חושית בכיתה ההטרוגניתא17:3018:50גחינוך מיוחד

500-0720094-507201שיעור11קסנט טובהלמידה רב חושית בכיתה ההטרוגניתא17:3018:50גחינוך מיוחד

500-0900333-507200שיעור11ר לוין אריאל"דמבוא לתכנון לימודיםב17:3018:50גחינוך מיוחד

500-0720042-517200סדנה11דמסקי אודליההתאמה והעשרה- כלים להנגשהב17:3018:50גחינוך מיוחד

500-0720042-517201סדנה11דמסקי אודליההתאמה והעשרה- כלים להנגשהב17:3018:50גחינוך מיוחד

500-0900331-507200שיעור11ר הרץ תהילה"דהוראה בעידן האינטרנט ומהפכת המידעא09:0010:20החינוך מיוחד

500-0720125-507200סדנה11ויינשטיין לויכלים תיאטרליים למורהא09:0010:20החינוך מיוחד

500-0720115-507200סדנה11ויינשטיין לויחווית החיים של תלמידים עם צרכים מיוחדים מעבר לכיתהב09:0010:20החינוך מיוחד

500-0900065-507200שיעור11ר ישי שלמה"דאינטליגנציה רגשיתא10:3511:55החינוך מיוחד

500-0900267-507200שיעור11ר פויכטונגר דודי"דחינוך ופוליטיקהא10:3511:55החינוך מיוחד

500-0720097-507200סדנה11גרינברגר רחליפיתוח חוסן וכלים להתמודדות במצבי לחץב10:3511:55החינוך מיוחד

500-0900250-507200שיעור11ר אליצור צורית"דחשיבה לוגית וחשיבה יצירתיתב10:3511:55החינוך מיוחד

500-0900124-547200שיעור11קנאי אביהורים מורים ומה שביניהםב12:1013:30החינוך מיוחד

500-0900033-507200סדנה11בוכהולץ אילןסדנה- מיומנויות שיחה אישית עם תלמידים- אני ואתהא14:2015:40החינוך מיוחד

500-0900142-507200שיעור11קנאי אביחינוך למחויבות בעידן הפוסט מודרניב14:2015:40החינוך מיוחד

500-0900241-507200שיעור11ר שטיין עינת"דהעצמת המורהא16:0017:20החינוך מיוחד

500-0900211-507200שיעור11ר אדלר אלחנן"דפתולוגיה-פסיכוא17:3018:50החינוך מיוחד

500-0900071-507200שיעור11ר אדלר אלחנן"דפסיכולוגיה חברתיתב17:3018:50החינוך מיוחד

500-0720085-547200סמינריון22ר שטיין עינת"דמ"חנ- סמינריון בחינוךש17:3018:50החינוך מיוחד

000-0720014-007200קורס מקוון11טלמור מוריההקניית מיומניות מחשב למורה בחינוך המיוחדאחינוך מיוחד

000-0720014-007201קורס מקוון11טלמור מוריההקניית מיומניות מחשב למורה בחינוך המיוחדאחינוך מיוחד

000-0720014-007202קורס מקוון11טלמור מוריההקניית מיומניות מחשב למורה בחינוך המיוחדאחינוך מיוחד

000-0720015-017200קורס מקוון11דמסקי אודליההתפתחות סנסו מוטורית וכתיבהאחינוך מיוחד

000-0720037-007200קורס מקוון11ר פריד דינה"דהמשחק בחינוך המיוחדאחינוך מיוחד

000-0720052-007200קורס מקוון11ר בר דוד אוהד"דקוגניציה וזיכרוןאחינוך מיוחד

000-0900034-017200קורס מקוון11דוויק הדסשילוב הילד עם הצרכים המיוחדיםאחינוך מיוחד

000-0900095-017200קורס מקוון11ר ליפשיץ רבקה"דפסיכולוגיה התפתחותית מלידה עד ילדותאחינוך מיוחד

000-0900236-007200קורס מקוון11ר לוין אריאל"דהתנהלות המורה בסביבה הארגוניתאחינוך מיוחד

000-0900336-017200קורס מקוון11ר אלגאוי אורית"דבאנגלית- נוירופדגוגיהאחינוך מיוחד

000-0900336-017201קורס מקוון11ר אלגאוי אורית"דבאנגלית- נוירופדגוגיהאחינוך מיוחד

000-0900336-017202קורס מקוון11ר אלגאוי אורית"דבאנגלית- נוירופדגוגיהאחינוך מיוחד

000-0720053-007200קורס מקוון11סמט תומרליקויי שמיעהאחינוך מיוחד

000-0720053-007201קורס מקוון11סמט תומרליקויי שמיעהאחינוך מיוחד

11 .בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הלימודים



התמחותקבוצה+שיעור מלאסוג שיעורש"שזיכוי.נשם תואר מורהשם השעורסמסטרעד שעהמשעהיוםשם התמחות

000-0720010-007200קורס מקוון11שוורץ יעלתיאוריה ומעשה במניעה וטיפול בבעיות התנהגות- פסיכולוגיה התנהגותיתבחינוך מיוחד

000-0720014-017200קורס מקוון11טלמור מוריההקניית מיומניות מחשב למורה בחינוך המיוחדבחינוך מיוחד

000-0720014-017201קורס מקוון11טלמור מוריההקניית מיומניות מחשב למורה בחינוך המיוחדבחינוך מיוחד

000-0720014-017202קורס מקוון11טלמור מוריההקניית מיומניות מחשב למורה בחינוך המיוחדבחינוך מיוחד

000-0720106-007200קורס מקוון11שרלו אלחנןדילמות אתיות והלכתיות בחינוך המיוחדבחינוך מיוחד

000-0720201-007200קורס מקוון11סמט תומרADHDהיבטים מוחיים ומעשיים בהפרעות קשב וריכוז בחינוך מיוחד

000-0900034-027200קורס מקוון11דוויק הדסשילוב הילד עם הצרכים המיוחדיםבחינוך מיוחד

000-0900095-007200קורס מקוון11ר ליפשיץ רבקה"דפסיכולוגיה התפתחותית מלידה עד ילדותבחינוך מיוחד

000-0900177-007200קורס מקוון11דוויק הדסאסטרטגיות למידהבחינוך מיוחד

000-0900336-007200קורס מקוון11ר אלגאוי אורית"דנוירופדגוגיהבחינוך מיוחד

000-0900336-007200קורס מקוון11לרמן דינהנוירופדגוגיהבחינוך מיוחד

000-0900336-007202קורס מקוון11ר אלגאוי אורית"דנוירופדגוגיהבחינוך מיוחד

000-0900336-007202קורס מקוון11לרמן דינהנוירופדגוגיהבחינוך מיוחד

000-6380082-007200קורס מקוון11ר אלגאוי אורית"דהמוח האנושיבחינוך מיוחד

000-0720007-007200קורס מקוון22שמש ויקיהוראה מותאמת במתמטיקה- מ"סמינריון בחנשחינוך מיוחד

000-0720007-007202קורס מקוון22שמש ויקיהוראה מותאמת במתמטיקה- מ"סמינריון בחנשחינוך מיוחד

מרוכז - באנגלית- שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים בשיעורי אנגליתבחינוך מיוחד

מעורב- ומקוון

000-9001192-007200קורס מרוכז ומקוון11ר וקסמן מישל"ד

י הנתיב "לימודי א

אדם וסביבה- הגיאוגרפי

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

500-0450089-504501שיעור22ר לאוב רונית"דמבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיהש09:0010:20א

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

000-0420011-004501שיעור11ר שפר גד"דמעורב- עיר ועיור בעידן הגלובאליב10:3511:55א

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

500-0450123-504501סמינריון22ר לאוב עודד"דבתי כנסת קדומים בארץ ישראל- י"סמינריון בלימודי אש12:1013:30א

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

500-0450001-504501שיעור22נבו אביגילמבוא לחי ולצומח של ארץ ישראלש14:2015:40א

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

000-0420002-004501שיעור11בן ארי יאירמעורב- מבוא לתורת האקלים ומזג האווירא16:0017:20א

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

500-0450020-504501שיעור11ר מאיר ערן"דקורס רגיונלי- ארץ הגולן והחרמוןא16:0017:20א

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

500-0450011-504501שיעור11אבי דורון-ר שר"דקווי יסוד ומבוא ביבליוגרפי בלימודי ארץ ישראלב16:0017:20א

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

000-0420004-004501שיעור11מאיר אילנהמעורב- גיאוגרפיה של המזרח התיכוןא17:4019:00א

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

000-0420016-004501שיעור11ר לאוב רונית"דמעורב- גיאוגרפיה חבלית של הגליל והגולןב17:4019:00א

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

500-0450004-504501שיעור22אבי דורון-ר שר"דמבוא לתולדות ארץ ישראל בימי בית ראשוןש10:3511:55ה

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

500-0450130-504501סמינריון22אבי דורון-ר שר"דפרקים בגיאוגרפיה היסטורית של תקופת המקרא- י"סמינריון בלימודי אש12:1013:30ה

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

500-0450007-504501שיעור22ר קמינסקי תמי"דמבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשהש14:2015:40ה
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- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

000-0420003-004501קורס מקוון11מאיר אילנהגיאוגרפיה של אוכלוסיןא

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

000-0420047-004501קורס מקוון11ר דרורי רון"דמיומנויות יסוד בגיאוגרפיהא

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

000-0450006-004501קורס מקוון22ר מאיר ערן"דמבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראלש

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

000-0450083-004501קורס מקוון22ר דוידסון אייל"דקורס רגיונלי- ירושלים לדורותיהש

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

500-0450044-504501קורס סיורים מרוכז11אבי דורון-ר שר"דקורס רגיונלי- המדבר המזרחי של ארץ ישראלא 

- י הנתיב הגיאוגרפי"לימודי א

אדם וסביבה

500-0450138-504501קורס סיורים מרוכז11ר דוידסון אייל"דקורס רגיונלי- מישור החוףב 

י"לימודי א
500-0450124-504500שיעור11ר דוידסון אייל"דירושלים בעת החדשהא09:0010:20אלימודי ארץ ישראל

יהודי ארץ ישראל במאות השש עשרה עד השמונה : עקבתא דמשיחאב09:0010:20אלימודי ארץ ישראל

עשרה

500-0450143-504500שיעור11ר דוידסון אייל"ד

500-0450089-504500שיעור22ר לאוב רונית"דמבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיהש09:0010:20אלימודי ארץ ישראל

500-0900010-504500סדנה11אבי דורון-ר שר"דתיאוריה- דרכי הוראת לימודי ארץ ישראלא10:3511:55אלימודי ארץ ישראל

500-0900030-504500תרגול11ר קמינסקי תמי"דיישום- דרכי הוראת לימודי ארץ ישראלב10:3511:55אלימודי ארץ ישראל

500-0900268-504500שיעור11ר קלמנזון בני"הרב דאנדרטאות וזמר, ארץ נבנית מלבניםא12:1013:30אלימודי ארץ ישראל

500-0450123-504500סמינריון22ר לאוב עודד"דבתי כנסת קדומים בארץ ישראל- י"סמינריון בלימודי אש12:1013:30אלימודי ארץ ישראל

500-0450001-504500שיעור22נבו אביגילמבוא לחי ולצומח של ארץ ישראלש14:2015:40אלימודי ארץ ישראל

500-0450020-504500שיעור11ר מאיר ערן"דקורס רגיונלי- ארץ הגולן והחרמוןא16:0017:20אלימודי ארץ ישראל

500-0450011-504500שיעור11אבי דורון-ר שר"דקווי יסוד ומבוא ביבליוגרפי בלימודי ארץ ישראלב16:0017:20אלימודי ארץ ישראל

500-0450008-504500שיעור22ר דוידסון אייל"דמבוא לתולדות ארץ ישראל בימי הבינייםש09:0010:20הלימודי ארץ ישראל

500-0450004-504500שיעור22אבי דורון-ר שר"דמבוא לתולדות ארץ ישראל בימי בית ראשוןש10:3511:55הלימודי ארץ ישראל

500-0450057-504500שיעור11ר משגב חגי"דכתובות מתקופת הבית הראשוןא12:1013:30הלימודי ארץ ישראל

500-0450148-504500שיעור11חרמץ משהסוגיות נבחרות במלחמת העצמאותב12:1013:30הלימודי ארץ ישראל

500-0450130-504500סמינריון22אבי דורון-ר שר"דפרקים בגיאוגרפיה היסטורית של תקופת המקרא- י"סמינריון בלימודי אש12:1013:30הלימודי ארץ ישראל

500-0450007-504500שיעור22ר קמינסקי תמי"דמבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשהש14:2015:40הלימודי ארץ ישראל

000-0045141-004500קורס מקוון11ר מאיר ערן"דהגליל והגולן בימי הבית השניאלימודי ארץ ישראל

000-0450006-004500קורס מקוון22ר מאיר ערן"דמבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראלשלימודי ארץ ישראל

000-0450083-004500קורס מקוון22ר דוידסון אייל"דקורס רגיונלי- ירושלים לדורותיהשלימודי ארץ ישראל

500-0450044-504500קורס סיורים מרוכז11אבי דורון-ר שר"דקורס רגיונלי- המדבר המזרחי של ארץ ישראלא לימודי ארץ ישראל

500-0450138-504500קורס סיורים מרוכז11ר דוידסון אייל"דקורס רגיונלי- מישור החוףב לימודי ארץ ישראל

לימודים כלליים
500-0185002-5018500סדנה11ר דרמון מלכה תהילה"דחשיבה רב תחומיתא12:1013:30אלימודים כלליים

500-0900187-5018500שיעור22ר דרמון מלכה תהילה"דדרכי הוראה רב תחומיתש14:2015:40אלימודים כלליים

לשון עברית
500-0720008-523200שיעור11ר רוזנברג שירה"דהתפתחות שפהא12:1013:30בלשון עברית

500-0720008-533200שיעור11קרטן טלהתפתחות שפהא12:1013:30בלשון עברית

500-0720008-543200שיעור11ינסקי סיגל'טיקוצהתפתחות שפהא12:1013:30בלשון עברית

500-0720008-553200שיעור11(רות)פרידמן רושי התפתחות שפהא12:1013:30בלשון עברית

500-0320031-503200שיעור11ר עציון יעקב"דמילים וגלגוליהןא09:0010:20גלשון עברית

500-0320057-503200שיעור11ר שלוסברג גליה"דלשון ומגדרב09:0010:20גלשון עברית

500-0320006-503200שיעור22ר שלוסברג גליה"דיסודות העבריתש10:3511:55גלשון עברית

500-0320005-503200שיעור22ר גמליאל חנוך"הרב דתורת ההגה והצורותש12:1013:30גלשון עברית
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500-0320002-503200שיעור11ר יעקב דורון"דלשון חכמיםא14:2015:40גלשון עברית

500-0320050-503200ס"שו11ר יעקב דורון"דעיון בכתבי היד של המשנהב14:2015:40גלשון עברית

500-0620067-503200שיעור11ר קופליוביץ שולמית"דאנגלית- מבוא לפונולוגיהא16:0017:20גלשון עברית

500-0260072-503200שיעור11הרב סמט אוריטעמי המקראב16:0017:20גלשון עברית

500-0320012-503200שיעור11ר יעקב דורון"דארמית מקראיתא17:3018:50גלשון עברית

500-0320035-503200ס"שו11ר יעקב דורון"דלשון בית שניב17:3018:50גלשון עברית

500-0620008-503200שיעור22ר קופליוביץ שולמית"דאנגלית- מבוא לבלשנות חינוכיתש12:1013:30הלשון עברית

000-0320024-003200קורס מקוון11ר יעקב דורון"דלשון התפילהאלשון עברית

000-0320041-003200קורס מקוון11ר גמליאל חנוך"הרב דלשון הספרות המתורגמתאלשון עברית

000-0320042-003200קורס מקוון11ר עציון יעקב"דלשון הפיוט הארץ ישראליאלשון עברית

000-0320048-003200קורס מקוון11ר גמליאל חנוך"הרב דסוגיות למתקדמים בלשוןאלשון עברית

000-0320007-003200קורס מקוון11ר עציון יעקב"דסמנטיקה ומילונאותב לשון עברית

000-0320011-003200קורס מקוון11ר גמליאל חנוך"הרב דהדרכה ביבליוגרפית בלשוןבלשון עברית

000-0320044-003200קורס מקוון11ר יעקב דורון"דמסורות הלשון של עדות ישראל- עדה ולשוןבלשון עברית

000-0320109-003200קורס מקוון11ר עציון יעקב"דהשמות הפרטיים בישראל במבט לשוניבלשון עברית

000-0320013-003200קורס מקוון11ר גמליאל חנוך"הרב דמבוא לבלשנות כללית ושמיתבלשון עברית

מדעי הטבע
000-6380007-0063800שיעור22ר ברון יצחק"דמעורב- מתמטיקה למדעיםא09:0011:55אמדעי הטבע

000-6380036-0063800שעור ומעבדה22ר ששון חווה"דמעורב- חשמל ומגנטיות- פיזיקהב09:0011:55אמדעי הטבע

000-6380035-0063800שעור ומעבדה22ר ששון חווה"דמעורב- מכניקה- פיזיקהא12:1013:30אמדעי הטבע

500-0900054-5063800שיעור11כהן אסתרדרכי הוראת ביולוגיהא12:1013:30אמדעי הטבע

500-6380201-5063800שיעור11ר ברגר דב"הרב דאבולוציהב12:1013:30אמדעי הטבע

000-6380035-0063800שעור ומעבדה22ר ששון חווה"דמעורב- מכניקה- פיזיקהא14:2015:40אמדעי הטבע

500-6380046-5063800שיעור22ר רוזיצקי ברכה"דגנטיקהב14:2017:20אמדעי הטבע

500-6380093-5063800שיעור11בן עמי הראלאל החלל ומעבר לוא16:0017:20אמדעי הטבע

000-6380047-0063800שעור ומעבדה22ר אוסטר יעל"דמעורב- ביולוגיה של התאא09:0011:55המדעי הטבע

500-6380026-5063800שיעור22ר אוסטר יעל"דמיקרוביולוגיהב09:0011:55המדעי הטבע

000-6380086-0063800שעור ומעבדה55ר גרוס תרצה"דמעורב- כימיה כללית ופיזיקליתש09:0013:30המדעי הטבע

500-6380070-5063800שיעור11ר שפרבר ישי"דקרינה וחומר אא12:1013:30המדעי הטבע

000-6380119-0063800סמינריון22ר סיאני מרב"דמעורב- סמינריון במדעיםש12:1013:30המדעי הטבע

500-6380207-5063800שיעור11ר סיאני מרב"דאיכות סביבה וקיימותב14:2015:40המדעי הטבע

000-6380086-0063800שעור ומעבדה55ר גרוס תרצה"דמעורב- כימיה כללית ופיזיקליתש14:2017:20המדעי הטבע

500-6380071-5063800שעור ומעבדה11ר שפרבר ישי"דקרינה וחומר בב16:0017:20המדעי הטבע

500-6380039-5063800שיעור11ר רוזיצקי ברכה"דתורשת האדם ויעוץ גנטיב17:3018:50המדעי הטבע

000-6380077-0063800קורס מקוון11ר באום מוטי"דאימונולוגיהאמדעי הטבע

000-6380092-0063800קורס מקוון11כהן אסתראוריינות חזותית ואינפוגרפיה בהוראת הביולוגיהבמדעי הטבע

000-6380082-0063800קורס מקוון11ר אלגאוי אורית"דהמוח האנושיבמדעי הטבע

000-6380123-0063800קורס מרוכז11ר אוסטר יעל"דמעורב- מרוכז- מהצורך למוצר- טכנולוגיהאמדעי הטבע

000-6380118-0063800קורס מרוכז11ר אוסטר יעל"דמעורב- מרוכז- למידה חוץ כיתתית במדעי הטבעשמדעי הטבע

000-6380129-0063800קורס מרוכז11ר רוזיצקי ברכה"דמעורב- מרוכז-ביצוע חקר במעבדת מחקרשמדעי הטבע

000-6380053-0063800מעבדה מרוכז11ר אוסטר יעל"דמעורב- מעבדה מרוכז- ביולוגיה של התאאמדעי הטבע

000-6380010-0063800מעבדה מרוכז11ר ששון חווה"דמעורב- מעבדה מרוכז- פיזיקהבמדעי הטבע

000-6380032-0063800מעבדה מרוכז11ר גרוס תרצה"דמעורב- מעבדה מרוכז- כימיה כללית ופיזקליתבמדעי הטבע
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מדעי המחשב
500-0871007-5093701שיעור22יודקוביץ רוני1אלגברה ליניארית א09:0011:55גמדעי המחשב

500-0871008-5093701תרגול0.51אטיאס הדרתרגול- 1אלגברה ליניארית א14:2015:40גמדעי המחשב

500-0871001-0093701שיעור פרונטלי ומקוון02גוטמן עודדאשנב למתמטיקהא17:3018:50גמדעי המחשב

500-0871002-5093701שיעור22פוזניק פניה1אנליזה א09:0011:55המדעי המחשב

500-9370001-5093701שיעור פרונטלי ומקוון33מבוא למדעי המחשבא09:0011:55המדעי המחשב

500-0871004-5093701שיעור22פוזניק פניה2אנליזה ב09:0011:55המדעי המחשב

500-9370002-5093701שיעור פרונטלי ומקוון22תכנות מונחה עצמיםב09:0010:20המדעי המחשב

500-9370003-5093701שיעור פרונטלי ומקוון22מבנה המחשב ושפת סףב10:3511:55המדעי המחשב

500-9370028-5093701שיעור פרונטלי ומקוון22לוגיקה למדעי המחשבא12:1013:30המדעי המחשב

500-9370027-5093701שיעור11מתמטיקה בדידהב12:1013:30המדעי המחשב

500-0871003-5093701תרגול0.51אטיאס הדרתרגול- 1אנליזה א14:2015:40המדעי המחשב

500-0871005-5093701תרגול0.51אטיאס הדרתרגול- 2אנליזה ב14:2015:40המדעי המחשב

000-9370026-0093701קורס מקוון11באט לאהאנליזה נומרית למדעי המחשבבמדעי המחשב

מחשבת ישראל
500-0240202-502400שיעור22ר ריקלין נתן חנה"דעיון בספר הכוזריש09:0010:20אמחשבת ישראל

500-0900247-502400שיעור11ר ריקלין נתן חנה"דדרכי הוראת מחשבת ישראל אא10:3511:55אמחשבת ישראל

500-0900248-502400שיעור11ר ריקלין נתן חנה"דדרכי הוראת מחשבת ישראל בב10:3511:55אמחשבת ישראל

500-0240003-502400שיעור22ר מרציאנו יוסי"דמבוא להגות הראשוניםש12:1013:30אמחשבת ישראל

500-0240096-502400שיעור11ר כהן אביעזר"דשני פירושים לחסידות: פשיסחה- לובליןא14:2015:40אמחשבת ישראל

500-0240097-502400שיעור11ר כהן אביעזר"דתורתה של איזביצה: חסידות על הקצהב14:2015:40אמחשבת ישראל

500-0240277-502400סמינריון22ר מרציאנו יוסי"דארץ ישראל בהגות היהודית- סמינריון במחשבת ישראלש14:2015:40אמחשבת ישראל

500-0240095-502400שיעור11ר ספראי אורי"דמבוא לקבלהא16:0017:20אמחשבת ישראל

500-0240109-502400שיעור11ר גרנות תמיר"הרב דשיעור וסדנה- הניגון החסידי לעבודת הנפש והחינוךב16:0017:20אמחשבת ישראל

500-0240001-502400שיעור22ר כהן אביעזר"דמבוא להגות יהודית בעת החדשהש16:0017:20אמחשבת ישראל

500-0240049-502400סדנה11ר עופר רחל"דסדנת כתיבה יוצרת במחשבת ישראלא17:3018:50אמחשבת ישראל

500-0240111-502400שיעור11ר ישי שלמה"דמקומן של הרגשות בחיי היהודי המאמיןב17:3018:50אמחשבת ישראל

000-0240093-002400קורס מקוון11ר ריקלין נתן חנה"דיסודות באמונה אאמחשבת ישראל

000-0240094-002400קורס מקוון11ר ריקלין נתן חנה"דיסודות באמונה בבמחשבת ישראל

000-0240010-002400קורס מקוון22ר וקס רון"דל"הגותו של הרמחשמחשבת ישראל

000-0240009-002400קורס מקוון22ר גרנות תמיר"הרב דהגות יהודית לנוכח השואהשמחשבת ישראל

000-0350042-002400קורס מקוון22רייזר דניאל' פרופהסיפור החסידישמחשבת ישראל

000-0240004-002400קורס מקוון22ר וקס רון"דמבוא לחסידותש מחשבת ישראל

מתמטיקה
000-0871041-008700שיעור22טל נעמהמעורב- 1נושאים במתמטיקה לכיתה י ש16:0017:20במתמטיקה

500-0871007-508700שיעור22יודקוביץ רוני1אלגברה ליניארית א09:0011:55גמתמטיקה

500-0871051-508700שיעור22רבינוביץ איריסאנליזה מתקדמתא09:0011:55גמתמטיקה

500-0871054-508700שיעור22שמש ויקיהוראה מותאמת לעל יסודי- מתמטיקה לתלמידי הקצוותב09:0011:55גמתמטיקה

500-0871011-508700שיעור22ר נוביק מרדכי"דלחד חוגי- גיאומטריה אוקלידיתש09:0010:20גמתמטיקה

500-0871023-508700שיעור22ר אליצור צורית"דלחד חוגי- אלגברה וקטוריתא12:1013:30גמתמטיקה

500-0871011-508700שיעור22ר נוביק מרדכי"דלחד חוגי- גיאומטריה אוקלידיתש12:1013:30גמתמטיקה

500-0871052-508700שיעור22יודקוביץ רונינושאים בפיזיקה למורי מתמטיקהש12:1013:30גמתמטיקה

500-0871023-508700שיעור22ר אליצור צורית"דלחד חוגי- אלגברה וקטוריתא14:2015:40גמתמטיקה

500-0871009-508700שיעור22יודקוביץ רוני2אלגברה ליניארית ב14:2017:20גמתמטיקה

500-0871031-508700סמינריון22רבינוביץ איריססמינריון במתמטיקהש14:2015:40גמתמטיקה

500-0871031-518700סמינריון22פוזניק פניהסמינריון במתמטיקהש14:2015:40גמתמטיקה

500-0871031-528700סמינריון22לצורך רישום בלבד- סמינריון במתמטיקהש14:2015:40גמתמטיקה
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500-0871032-508700סדנה11ר אליצור צורית"ד1אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות א16:0017:20גמתמטיקה

500-0871022-508700שיעור22פוזניק פניהיסודות הגיאומטריהש16:0017:20גמתמטיקה

500-0871020-508700שיעור11פוזניק פניה1תורת המספרים א17:3018:50גמתמטיקה

500-0871001-008700שיעור פרונטלי ומקוון02גוטמן עודדאשנב למתמטיקהא17:3018:50גמתמטיקה

500-0871002-508700שיעור22פוזניק פניה1אנליזה א09:0011:55המתמטיקה

000-0871023-008700שיעור22ר שגב סטלה"דמעורב- לחד חוגי- אלגברה וקטוריתא09:0011:55המתמטיקה

000-0870008-008700שיעור11ר שגב סטלה"דמעורב- פונקציות מרוכבותב09:0010:20המתמטיקה

500-0871004-508700שיעור22פוזניק פניה2אנליזה ב09:0011:55המתמטיקה

500-0871024-508700שיעור11מבוא ללוגיקה מתמטיתא10:3511:55המתמטיקה

000-0871029-008700שיעור11מאיר רחלמעורב- גיאומטריה של המרחבב10:3511:55המתמטיקה

500-0871018-508700שיעור22ר שפרבר ישי"דמשוואות דיפרנציאליותב10:3513:30המתמטיקה

500-0871050-508700שיעור211סטטיסטיקה למתמטיקאים ב10:3511:55המתמטיקה

000-0871032-008700סדנה11ר אליצור צורית"דמעורב- 1אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות א12:1013:30המתמטיקה

500-0871029-508700שיעור11מאיר רחלגיאומטריה של המרחבא12:1013:30המתמטיקה

000-0871028-008700שיעור11ר ברנס אבינועם"דמעורב- תורת הגבולותב12:1013:30המתמטיקה

500-0871027-508700שיעור22פוזניק פניהמבנים אלגברייםש12:1013:30המתמטיקה

000-0871020-008700שיעור11פוזניק פניהמעורב- 1תורת המספרים א14:2015:40המתמטיקה

500-0871040-508700שיעור11ירחי צילה1זיהוי והתערבות - לקויות למידה במתמטיקהא14:2015:40המתמטיקה

500-0871053-508700שיעור11ירחי צילה2זיהוי והתערבות - לקויות למידה במתמטיקהב14:2015:40המתמטיקה

000-0871050-008700שיעור11ר ברנס אבינועם"דמעורב- 2סטטיסטיקה למתמטיקאים ב14:2015:40המתמטיקה

000-0871042-008700שיעור11ירחי צילהמעורב- 2נושאים במתמטיקה לכיתה י א16:0017:20המתמטיקה

500-0871041-508700שיעור22טל נעמה1נושאים במתמטיקה לכיתה י ש16:0017:20המתמטיקה

500-0871015-508700שיעור11ר שפרבר ישי"ד1הסתברות א17:3018:50המתמטיקה

500-0871013-508700שיעור11מאיר רחל1תורת הקבוצות ב17:3018:50המתמטיקה

000-0871053-008700שיעור11ירחי צילהמעורב- 2זיהוי והתערבות - לקויות למידה במתמטיקהב17:4019:00המתמטיקה

000-0871012-008700קורס מקוון11ר ברנס אבינועם"ד1סטטיסטיקה למתמטיקאים אמתמטיקה

000-0871025-008700קורס מקוון11ר שגב סטלה"ד1תולדות המתמטיקה אמתמטיקה

000-0871036-008700קורס מקוון11ר אליצור צורית"ד1הוראת המתמטיקה בשילוב כלים טכנולוגיים אמתמטיקה

000-0871047-008700קורס מקוון11ר אליצור צורית"דסדרות ותבניות, על חוקיות- חוק וסדרבמתמטיקה

000-0870007-008700קורס מקוון02קורס לצורכי רישום- (גיאומטריה אוקלידית)יסודות הגיאומטריה שמתמטיקה

(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871007-508701שיעור22יודקוביץ רוני1אלגברה ליניארית א09:0011:55ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871006-508701שיעור22ר נוביק מרדכי"ד3אנליזה א09:0011:55ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871051-508701שיעור22רבינוביץ איריסאנליזה מתקדמתא09:0011:55ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871019-508701שיעור22רבינוביץ איריסלחד חוגי- פונקציות מרוכבותב09:0011:55ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871054-508701שיעור22שמש ויקיהוראה מותאמת לעל יסודי- מתמטיקה לתלמידי הקצוותב09:0011:55ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871011-508701שיעור22ר נוביק מרדכי"דלחד חוגי- גיאומטריה אוקלידיתש09:0010:20ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871010-508701תרגול0.51אטיאס הדרתרגול- 2אלגברה ליניארית ב10:3511:55ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871023-508701שיעור22ר אליצור צורית"דלחד חוגי- אלגברה וקטוריתא12:1013:30ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871021-508701שיעור11ר שזיפי אלישבע"ד2תורת המספרים ב12:1013:30ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871034-508701שיעור פרונטלי ומקוון22חנוכה אליענה1דרכי הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים ב12:1013:30ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871011-508701שיעור22ר נוביק מרדכי"דלחד חוגי- גיאומטריה אוקלידיתש12:1013:30ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871052-508701שיעור22יודקוביץ רונינושאים בפיזיקה למורי מתמטיקהש12:1013:30ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871008-508701תרגול0.51אטיאס הדרתרגול- 1אלגברה ליניארית א14:2015:40ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871023-508701שיעור22ר אליצור צורית"דלחד חוגי- אלגברה וקטוריתא14:2015:40ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871009-508701שיעור22יודקוביץ רוני2אלגברה ליניארית ב14:2017:20ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871014-508701שיעור11ר שזיפי אלישבע"ד2תורת הקבוצות ב14:2015:40ג(חד חוגי)מתמטיקה 

16 .בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הלימודים
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500-0871031-508701סמינריון22רבינוביץ איריססמינריון במתמטיקהש14:2015:40ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871031-518701סמינריון22פוזניק פניהסמינריון במתמטיקהש14:2015:40ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871031-528701סמינריון22לצורך רישום בלבד- סמינריון במתמטיקהש14:2015:40ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871032-508701סדנה11ר אליצור צורית"ד1אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות א16:0017:20ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871037-508701שיעור11וולף מירי2הוראת המתמטיקה בשילוב כלים טכנולוגיים ב16:0017:20ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871022-508701שיעור22פוזניק פניהיסודות הגיאומטריהש16:0017:20ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871020-508701שיעור11פוזניק פניה1תורת המספרים א17:3018:50ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871001-008701שיעור פרונטלי ומקוון02גוטמן עודדאשנב למתמטיקהא17:3018:50ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871028-508701שיעור11פוזניק פניהתורת הגבולותב17:3018:50ג(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871002-508701שיעור22פוזניק פניה1אנליזה א09:0011:55ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871035-508701שיעור פרונטלי ומקוון22ר אליצור צורית"ד2דרכי הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים א09:0010:20ה(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871023-008701שיעור22ר שגב סטלה"דמעורב- לחד חוגי- אלגברה וקטוריתא09:0011:55ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871004-508701שיעור22פוזניק פניה2אנליזה ב09:0011:55ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871026-508701שיעור11ר טייטלבאום אליענה"ד2תולדות המתמטיקה ב09:0010:20ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871044-508701סמינריון22מאיר רחלסמינריון בהוראת המתמטיקהש09:0010:20ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871044-518701סמינריון22ר עדי מרים"דסמינריון בהוראת המתמטיקהש09:0010:20ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871044-528701סמינריון22לצורך רישום בלבד- סמינריון בהוראת המתמטיקהש09:0010:20ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871033-508701סדנה11ר אליצור צורית"ד2אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות א10:3511:55ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871024-508701שיעור11מבוא ללוגיקה מתמטיתא10:3511:55ה(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871029-008701שיעור11מאיר רחלמעורב- גיאומטריה של המרחבב10:3511:55ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871018-508701שיעור22ר שפרבר ישי"דמשוואות דיפרנציאליותב10:3513:30ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871050-508701שיעור211סטטיסטיקה למתמטיקאים ב10:3511:55ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871029-508701שיעור11מאיר רחלגיאומטריה של המרחבא12:1013:30ה(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871028-008701שיעור11ר ברנס אבינועם"דמעורב- תורת הגבולותב12:1013:30ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871017-508701שיעור22יודקוביץ רוניגיאומטריה אנליטיתש12:1013:30ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871027-508701שיעור22פוזניק פניהמבנים אלגברייםש12:1013:30ה(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871020-008701שיעור11פוזניק פניהמעורב- 1תורת המספרים א14:2015:40ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871003-508701תרגול0.51אטיאס הדרתרגול- 1אנליזה א14:2015:40ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871005-508701תרגול0.51אטיאס הדרתרגול- 2אנליזה ב14:2015:40ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871053-508701שיעור11ירחי צילה2זיהוי והתערבות - לקויות למידה במתמטיקהב14:2015:40ה(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871050-008701שיעור11ר ברנס אבינועם"דמעורב- 2סטטיסטיקה למתמטיקאים ב14:2015:40ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871016-508701שיעור11בך יוסי2הסתברות ב16:0017:20ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871041-508701שיעור22טל נעמה1נושאים במתמטיקה לכיתה י ש16:0017:20ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871015-508701שיעור11ר שפרבר ישי"ד1הסתברות א17:3018:50ה(חד חוגי)מתמטיקה 

500-0871013-508701שיעור11מאיר רחל1תורת הקבוצות ב17:3018:50ה(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871012-008701קורס מקוון11ר ברנס אבינועם"ד1סטטיסטיקה למתמטיקאים א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871025-008701קורס מקוון11ר שגב סטלה"ד1תולדות המתמטיקה א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871047-008701קורס מקוון11ר אליצור צורית"דסדרות ותבניות, על חוקיות- חוק וסדרב(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871011-008701קורס מקוון22ר ברנס אבינועם"דגיאומטריה אוקלידיתש(חד חוגי)מתמטיקה 

הוראת -מתמטיקה

(חוגי-חד)מתמטיקה 
הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

000-0871048-00219שיעור11מאיר רחלמעורב- סוגיות בהוראת האלגברהא14:2015:40ב

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

000-0871041-00213שיעור22טל נעמהמעורב- 1נושאים במתמטיקה לכיתה י ש16:0017:20ב

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

500-0871054-50219שיעור22שמש ויקיהוראה מותאמת לעל יסודי- מתמטיקה לתלמידי הקצוותב09:0011:55ג
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הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

500-0871034-50213שיעור פרונטלי ומקוון22חנוכה אליענה1דרכי הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים ב12:1013:30ג

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

500-0871032-50213סדנה11ר אליצור צורית"ד1אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות א16:0017:20ג

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

500-0871037-50219שיעור11וולף מירי2הוראת המתמטיקה בשילוב כלים טכנולוגיים ב16:0017:20ג

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

500-0871035-50213שיעור פרונטלי ומקוון22ר אליצור צורית"ד2דרכי הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים א09:0010:20ה

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

500-0871044-50216סמינריון22מאיר רחלסמינריון בהוראת המתמטיקהש09:0010:20ה

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

500-0871044-51216סמינריון22ר עדי מרים"דסמינריון בהוראת המתמטיקהש09:0010:20ה

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

500-0871044-52216סמינריון22לצורך רישום בלבד- סמינריון בהוראת המתמטיקהש09:0010:20ה

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

500-0871033-50213סדנה11ר אליצור צורית"ד2אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות א10:3511:55ה

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

000-0871032-00213סדנה11ר אליצור צורית"דמעורב- 1אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות א12:1013:30ה

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

500-0871040-50213שיעור11ירחי צילה1זיהוי והתערבות - לקויות למידה במתמטיקהא14:2015:40ה

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

500-0871053-50213שיעור11ירחי צילה2זיהוי והתערבות - לקויות למידה במתמטיקהב14:2015:40ה

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

000-0871042-00219שיעור11ירחי צילהמעורב- 2נושאים במתמטיקה לכיתה י א16:0017:20ה

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

000-0871034-00213שיעור פרונטלי ומקוון22ירחי צילהמעורב- 1דרכי הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים ב16:0017:20ה

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

500-0871041-50213שיעור22טל נעמה1נושאים במתמטיקה לכיתה י ש16:0017:20ה

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

000-0871040-00213שיעור11ירחי צילהמעורב- 1זיהוי והתערבות - לקויות למידה במתמטיקהא17:4019:00ה

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

000-0871053-00213שיעור11ירחי צילהמעורב- 2זיהוי והתערבות - לקויות למידה במתמטיקהב17:4019:00ה

הוראת מתמטיקה -מתמטיקה

(חוגי-חד)

000-0871036-00213קורס מקוון11ר אליצור צורית"ד1הוראת המתמטיקה בשילוב כלים טכנולוגיים א

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב
מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-0871007-5093700שיעור22יודקוביץ רוני1אלגברה ליניארית א09:0011:55ג

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-0871009-5093700שיעור22יודקוביץ רוני2אלגברה ליניארית ב14:2017:20ג

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-0871031-5093700סמינריון22רבינוביץ איריססמינריון במתמטיקהש14:2015:40ג

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-0871031-5193700סמינריון22פוזניק פניהסמינריון במתמטיקהש14:2015:40ג

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-0871031-5293700סמינריון22לצורך רישום בלבד- סמינריון במתמטיקהש14:2015:40ג
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מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-0871020-5093700שיעור11פוזניק פניה1תורת המספרים א17:3018:50ג

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-0871001-0093700שיעור פרונטלי ומקוון02גוטמן עודדאשנב למתמטיקהא17:3018:50ג

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-0871002-5093700שיעור22פוזניק פניה1אנליזה א09:0011:55ה

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-9370001-5093700שיעור פרונטלי ומקוון33מבוא למדעי המחשבא09:0011:55ה

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

000-0870008-0093700שיעור11ר שגב סטלה"דמעורב- פונקציות מרוכבותב09:0010:20ה

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-0871004-5093700שיעור22פוזניק פניה2אנליזה ב09:0011:55ה

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-9370002-5093700שיעור פרונטלי ומקוון22תכנות מונחה עצמיםב09:0010:20ה

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

000-0871029-0093700שיעור11מאיר רחלמעורב- גיאומטריה של המרחבב10:3511:55ה

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-0871018-5093700שיעור22ר שפרבר ישי"דמשוואות דיפרנציאליותב10:3513:30ה

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-9370003-5093700שיעור פרונטלי ומקוון22מבנה המחשב ושפת סףב10:3511:55ה

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-0871029-5093700שיעור11מאיר רחלגיאומטריה של המרחבא12:1013:30ה

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

000-0871028-0093700שיעור11ר ברנס אבינועם"דמעורב- תורת הגבולותב12:1013:30ה

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-0871027-5093700שיעור22פוזניק פניהמבנים אלגברייםש12:1013:30ה

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

000-0871020-0093700שיעור11פוזניק פניהמעורב- 1תורת המספרים א14:2015:40ה

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-0871015-5093700שיעור11ר שפרבר ישי"ד1הסתברות א17:3018:50ה

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

500-0871013-5093700שיעור11מאיר רחל1תורת הקבוצות ב17:3018:50ה

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

000-0871012-0093700קורס מקוון11ר ברנס אבינועם"ד1סטטיסטיקה למתמטיקאים א

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

000-0871025-0093700קורס מקוון11ר שגב סטלה"ד1תולדות המתמטיקה א

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

000-0871036-0093700קורס מקוון11ר אליצור צורית"ד1הוראת המתמטיקה בשילוב כלים טכנולוגיים א

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב

000-0870007-0093700קורס מקוון02קורס לצורכי רישום- (גיאומטריה אוקלידית)יסודות הגיאומטריה ש

ספרות
500-0350023-503500סדנה22ר הר שפי סיון"דסדנת כתיבה יוצרתש09:0010:20אספרות

500-0260038-503500שיעור22ר אליצור ברכי"דל"דמויות מקראיות בספרות חזש10:3511:55אספרות

500-0350011-503500סדנה22ליפשיץ ורדסדנת כתיבה ביבליותרפית- בין בתי השיר לחדרי הלבש10:3511:55אספרות

500-0350054-503500שיעור11ר עופר רחל"דחברה ומשפחה בספרות העברית- מן המזרחא12:1013:30אספרות

500-0350028-503500שיעור11ר עופר רחל"דדמויות מקראיות בספרות העברית החדשהב12:1013:30אספרות

500-0350063-503500שיעור02ר כהן צחי"דמועדון קוראותש14:2015:40אספרות
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500-0350066-503500שיעור11ר הכהן עדן"דהפיוט הארץ ישראלי הקדוםא16:0017:20אספרות

500-0350001-503500שיעור11ר הר שפי סיון"דמבוא לספרות כלליתא09:0010:20גספרות

500-0350095-503500שיעור11ר הר שפי סיון"דתולדות השירה העברית במאה העשרים בב09:0010:20גספרות

500-0350101-503500שיעור11ר הורביץ אסתר"דתורת הספרות אא10:3511:55גספרות

500-0280140-503500סדנה22ר יעקבס אחינעם"דתוכנית הדר- לימוד בספרות המדרש והאגדה- מהלכים בדרךב10:3513:30גספרות

500-0350094-503500שיעור11ר עופר רחל"דתולדות השירה העברית במאה העשרים אא12:1013:30גספרות

500-0900011-503500שיעור22ר הורביץ אסתר"דדרכי הוראת ספרותש14:2015:40גספרות

500-0350016-503500שיעור11ר הכהן עדן"דמבוא לשירה העברית בימי הבינייםא16:0017:20גספרות

500-0350079-503500שיעור11ר הורביץ אסתר"דתורת הספרות בב16:0017:20גספרות

500-0350008-503500שיעור11ר עופר רחל"דמבחר יצירות מן הספרות העולמית אא17:3018:50גספרות

500-0350081-503500שיעור11ר עופר רחל"דמבחר יצירות מן הספרות העולמית בב17:3018:50גספרות

000-0320042-003500קורס מקוון11ר עציון יעקב"דלשון הפיוט הארץ ישראליאספרות

000-0350004-003500קורס מקוון11ר עופר רחל"דיסודות הסיפור הקצראספרות

000-0350076-003500קורס מקוון11ר עופר רחל"דביטויה של השואה בדרמהאספרות

000-0350043-003500קורס מקוון11יחיאלי חובבמעשי חכמיםבספרות

000-0350086-003500קורס מקוון11ר עופר רחל"דמבט בין תחומי- ספרות ואומנותבספרות

000-0350042-003500קורס מקוון22רייזר דניאל' פרופהסיפור החסידישספרות

000-0350010-003500עבודה00ר הכהן עדן"דמטלת קריאה בספרותלספרות

תורה שבעל פה
500-0280002-502800שיעור11ר אליצור תהילה"דמבוא לספרות האגדה והמדרשא09:0010:20אתורה שבעל פה

500-0280185-502800שיעור11הרב גיגי ברוךשאלות הזמן- הלכה במבחן המציאותב09:0010:20אתורה שבעל פה

500-0900000-502800שיעור11א ברמה מרב.מדרכי הוראת המשנה וההלכהא10:3511:55אתורה שבעל פה

500-0900003-502800שיעור11נוימן תמרדרכים בהוראת הגמראב10:3511:55אתורה שבעל פה

500-0280018-502800סדנה22ר אליצור תהילה"דלימוד בית מדרשי בסוגיות אגדה והלכה- מעגלי חיים- סדר ושיעור בגמראש10:3511:55אתורה שבעל פה

500-0260038-502800שיעור22ר אליצור ברכי"דל"דמויות מקראיות בספרות חזש10:3511:55אתורה שבעל פה

500-0280003-502800שיעור22ר  פוקס עוזי"דמבוא לספרי הגאונים והראשוניםש12:1013:30אתורה שבעל פה

500-0280199-502800סמינריון22ר ליכטנשטיין מאיר"הרב דדרכי הכתיבה ההלכתית של הרמבם במשנה תורה- סמינריון בתושבעש14:2015:40אתורה שבעל פה

500-0280203-502800שיעור11ר אליצור תהילה"דמתודולוגיה תלמודיתא16:0017:20אתורה שבעל פה

500-0280006-502800שיעור11הרב סמט אוריארמית בבלית ולשון חכמיםב16:0017:20אתורה שבעל פה

500-0280128-502800שיעור11הרב קליין שמעוןעיון והקשבה בסוגיות במסכת סוכה- הבית האדם והסוכהב17:3018:50אתורה שבעל פה

500-0280140-502800סדנה22ר יעקבס אחינעם"דתוכנית הדר- לימוד בספרות המדרש והאגדה- מהלכים בדרךב10:3513:30גתורה שבעל פה

500-0130078-502800שיעור11ר בירנבוים חנן"דמשנה ותלמוד א, מבוא להיסטוריה של עם ישראל בימי בית שניא09:0010:20התורה שבעל פה

500-0130079-502800שיעור11ר בירנבוים חנן"דמשנה ותלמוד ב, מבוא להיסטוריה של עם ישראל בימי בית שניב09:0010:20התורה שבעל פה

קורס מוכר מהתואר 11מקוון- ל"כיוונים במחשבת חזאתורה שבעל פה

השני

000-0004902-002800

קורס מוכר מהתואר 11מקוון- ז חלק א"לימוד מונחה במסכת ע- פרקי גמראאתורה שבעל פה

השני

000-0280171-002800

קורס מוכר מהתואר 11מקוון- מבית המקדש לבית המדרשאתורה שבעל פה

השני

000-0004007-002800

קורס מוכר מהתואר 11מקוון- ז חלק ב"לימוד מונחה במסכת ע- פרקי גמראבתורה שבעל פה

השני

000-0280172-002800

קורס מוכר מהתואר 22מקוון- העיצוב הספרותי וההקשר ההלכתי: סיפור האגדה בתלמוד הבבלישתורה שבעל פה

השני

000-0004903-002800

000-0280001-002800קורס מקוון22ר פיינטוך יונתן"הרב דמבוא לתורה שבעל פהשתורה שבעל פה

000-0280003-012800קורס מקוון22לייטר ינוןמבוא לספרי הגאונים והראשוניםשתורה שבעל פה
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- תורה שבעל פה 

תוכנית בית מדרש
תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

500-0280002-502801שיעור11ר אליצור תהילה"דמבוא לספרות האגדה והמדרשא09:0010:20א

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

500-0280185-502801שיעור11הרב גיגי ברוךשאלות הזמן- הלכה במבחן המציאותב09:0010:20א

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

500-0260038-502801שיעור22ר אליצור ברכי"דל"דמויות מקראיות בספרות חזש10:3511:55א

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

500-0280003-502801שיעור22ר  פוקס עוזי"דמבוא לספרי הגאונים והראשוניםש12:1013:30א

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

500-0280199-502801סמינריון22ר ליכטנשטיין מאיר"הרב דדרכי הכתיבה ההלכתית של הרמבם במשנה תורה- סמינריון בתושבעש14:2015:40א

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

500-0280203-502801שיעור11ר אליצור תהילה"דמתודולוגיה תלמודיתא16:0017:20א

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

500-0280006-502801שיעור11הרב סמט אוריארמית בבלית ולשון חכמיםב16:0017:20א

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

500-0280128-502801שיעור11הרב קליין שמעוןעיון והקשבה בסוגיות במסכת סוכה- הבית האדם והסוכהב17:3018:50א

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

500-0280140-502801סדנה22ר יעקבס אחינעם"דתוכנית הדר- לימוד בספרות המדרש והאגדה- מהלכים בדרךב10:3513:30ג

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

500-0130078-502801שיעור11ר בירנבוים חנן"דמשנה ותלמוד א, מבוא להיסטוריה של עם ישראל בימי בית שניא09:0010:20ה

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

500-0130079-502801שיעור11ר בירנבוים חנן"דמשנה ותלמוד ב, מבוא להיסטוריה של עם ישראל בימי בית שניב09:0010:20ה

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

000-0280001-002801קורס מקוון22ר פיינטוך יונתן"הרב דמבוא לתורה שבעל פהש

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

000-0280003-012801קורס מקוון22לייטר ינוןמבוא לספרי הגאונים והראשוניםש

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

קורס מוכר מהתואר 11מקוון- ל"כיוונים במחשבת חזא

השני

000-0004902-002801

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

קורס מוכר מהתואר 11מקוון- ז חלק א"לימוד מונחה במסכת ע- פרקי גמראא

השני

000-0280171-002801

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

קורס מוכר מהתואר 11מקוון- מבית המקדש לבית המדרשא

השני

000-0004007-002801

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

קורס מוכר מהתואר 11מקוון- ז חלק ב"לימוד מונחה במסכת ע- פרקי גמראב

השני

000-0280172-002801

תוכנית בית - תורה שבעל פה 

מדרש

קורס מוכר מהתואר 22מקוון- העיצוב הספרותי וההקשר ההלכתי: סיפור האגדה בתלמוד הבבליש

השני

000-0004903-002801

ך"תנ
500-0260031-502600שיעור11ר מרקוס יוסף"דן על התורה"פירוש רמבא09:0010:20אך"תנ

500-0260099-502600שיעור11ון יושי'ר פרג"דהתנך והמזרח הקדוםב09:0010:20אך"תנ

500-4090004-512600שיעור22ר חדד אליעזר"דסוגיות שבין תורה למדינה- האזרח והגרש09:0010:20אך"תנ

500-0260038-502600שיעור22ר אליצור ברכי"דל"דמויות מקראיות בספרות חזש10:3511:55אך"תנ

500-0260184-502600שיעור11ר רוזנברג ישי חי"דעיונים בספר במדברא12:1013:30אך"תנ

500-0260080-502600שיעור11ר לב רן צחי"דדילמות מוסריות בהערכת מעשים ודמויות בסיפור המקראיב12:1013:30אך"תנ

500-0260261-502600שיעור11ר אליצור יוסי"הרב דל והראשונים"חז, לאור המקרא- מהמשיח לחורבן: עיונים בישעיהוא14:2015:40אך"תנ

500-0260191-502600שיעור11ון יושי'ר פרג"דסיפורי שמואל ושאולב14:2015:40אך"תנ
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500-9001424-502600שיעור22ר אליצור ברכי"דך"דרכי הוראת תנש14:2015:40אך"תנ

500-0260145-502600שיעור11ר רייס יהושע"הרב דא- מבוא למקראא16:0017:20אך"תנ

על המאבק באלילות במקרא ובספרות הבית – מסכה וצלם אלוקים, פסלא16:0017:20אך"תנ

השני

500-0260136-502600שיעור11ר מאלי הלל"ד

500-0260146-502600שיעור11ר ציגלר יעל"דב- מבוא למקראב16:0017:20אך"תנ

500-0260109-502600שיעור11ר מאלי הלל"דקריאה היסטורית בספרי שיבת ציון: מנהרות בבל לחורבות ירושליםב16:0017:20אך"תנ

500-0260073-502600שיעור11ר גרוס מיכאל"דטעמי המקרא ככלי פרשניא17:3018:50אך"תנ

500-0260223-502600סמינריון22ר גולן נעמה"דך"סמינריון בתנש09:0010:20גך"תנ

500-0260070-502600שיעור11ר גולן נעמה"די"פירוש רשא10:3511:55גך"תנ

500-0260263-502600שיעור11ליפשיץ צופיהעיונים בספרי עזרא ונחמיהב10:3511:55גך"תנ

500-0260225-502600שיעור11ר ציגלר יעל"דעיונים בספר יהושעא12:1013:30גך"תנ

500-0260059-502600שיעור11ליפשיץ צופיהמפילוג המלוכה עד אחאב ויהושפטב12:1013:30גך"תנ

500-0260074-502600שיעור11ר אליצור יוסי"הרב דעיונים בספר ירמיהוב14:2015:40גך"תנ

500-0260115-502600שיעור11הרב בזק אמנוןמלכות דוד אא16:0017:20גך"תנ

500-0260116-502600שיעור11הרב בזק אמנוןמלכות דוד בב16:0017:20גך"תנ

500-0260238-502600סדנה11ר רייס יהושע"הרב דנחמיה ודברי הימים, עזרא- ך ביחד א"לומדים תנא17:3018:50גך"תנ

500-0260239-502600סדנה11ר רייס יהושע"הרב דבראשית ושמות- ך ביחד ב"לומדים תנב17:3018:50גך"תנ

500-0450004-502600שיעור22אבי דורון-ר שר"דמבוא לתולדות ארץ ישראל בימי בית ראשוןש10:3511:55הך"תנ

500-0450057-502600שיעור11ר משגב חגי"דכתובות מתקופת הבית הראשוןא12:1013:30הך"תנ

000-0010002-002600ך"מבחן בקיאות בתנ11ר מרקוס יוסף"די א"מבחן בקיאות שמואל ודבהלך''תנ

000-0010003-002600ך"מבחן בקיאות בתנ11ר מרקוס יוסף"די ב"מבחן בקיאות מלכים ודבהלך''תנ

000-0260173-002600לימוד עצמי מונחה11"היינו כחולמים"בקיאות שך''תנ

000-0010040-002600עבודה עצמית מונחת0.50.5ר מרקוס יוסף"דעבודת שאלון אישי בספר בראשיתשך''תנ

000-0010041-002600עבודה עצמית מונחת0.50.5ר מרקוס יוסף"דעבודת שאלון בספר שמותשך''תנ

000-0010043-002600עבודה עצמית מונחת0.50.5ר מרקוס יוסף"דעבודת שאלון בספר במדברשך''תנ

000-0260240-002600עבודה עצמית מונחת0.50.5ר מרקוס יוסף"דטו-עבודת שאלון שמואל א פרקים אשך''תנ

000-0260241-002600עבודה עצמית מונחת0.50.5ר מרקוס יוסף"דיב-עבודת שאלון ישעיה פרקים אשך''תנ

000-0260242-002600עבודה עצמית מונחת0.50.5ר מרקוס יוסף"דעבודת שאלון יחזקאלשך''תנ

000-0260251-002600עבודה עצמית מונחת0.50.5ר מרקוס יוסף"דדרכי פרשנותו- ן"עבודת שאלון הרמבשך''תנ

000-0260119-002600קורס מקוון11ר רוזנברג ישי חי"דעיון משווה בפרשנות המקראאך''תנ

000-0260162-002600קורס מקוון11הרב שחור מנחםעוז לישראל- פרשיות הלכתיותאך''תנ

000-0260205-002600קורס מקוון11הרב שחור מנחםעוז לישראל- מלכים אאך''תנ

000-0260243-002600קורס מקוון11ר אליצור יוסי"הרב דעיונים בספר במדבראך''תנ

000-0260058-002600קורס מקוון11ר ציגלר יעל"דעיונים במגילת רותבך''תנ

000-0260110-002600קורס מקוון11הרב שחור מנחםעוז לישראל- מלכים בבך''תנ

000-0260119-012600קורס מקוון11ר רוזנברג ישי חי"דעיון משווה בפרשנות המקראבך''תנ

000-0260199-002600קורס מקוון11הרב שחור מנחםעוז לישראל- שמואל בבך''תנ

000-0260245-002600קורס מקוון11ר רייס יהושע"הרב דלימוד תנך חדשני- מישועה לתקומהבך''תנ

500-0260006-502600קורס מרוכז ומקוון11ון יושי'ר פרג"דמרוכז ומקוון- ך"הדרכה ביבליוגרפית בתנקך"תנ

סיורים לימודיים 00הרבנד יונילמידה מקוונת מרוכז- סיור כפול- יורשות- סיור וירטואליאך''תנ

פתוחים

000-0459177-002600

סיורים לימודיים 00הרבנד יונילמידה מקוונת מרוכז- סיור כפול- יורשות- סיור וירטואליבך''תנ

פתוחים

000-0459177-012600
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תקשורת
500-6580021-5065800סדנה33מרינברג נעמההפקת טלויזיהא09:0013:30אתקשורת

500-6580021-5165800סדנה33מרינברג נעמההפקת טלויזיהב09:0013:30אתקשורת

500-6580010-5065800שיעור11ר צחי אדם"דעקרונות השפה הויזואליתא12:1013:30אתקשורת

500-6580016-5065800שיעור11ולדמן שיתקשורת חברה ופוליטיקהא14:2015:40אתקשורת

500-6580014-5065800שיעור11מרינברג נעמההקולנוע הדוקומנטריב14:2015:40אתקשורת

500-6580042-5065800שיעור11ולדמן שיזאנרים טלוויזיונייםב14:2015:40אתקשורת

500-6580041-5065800סדנה11ר סבג בן פורת חן"דהיבטים מעשיים בניו מדיה: סדנהב09:0010:20התקשורת

500-6580008-5065800שיעור22מנחם אורתולדות הקולנוע אש09:0010:20התקשורת

500-6580041-5165800סדנה11ר סבג בן פורת חן"דהיבטים מעשיים בניו מדיה: סדנהב10:3511:55התקשורת

500-6580009-5065800שיעור22מנחם אורתולדות הקולנוע בש10:3511:55התקשורת

500-0900209-5065800שיעור11ר רוזנברג חננאל"דהומור חינוך ותעשיית הבידורא12:1013:30התקשורת

500-6580043-5065800שיעור11ר סבג בן פורת חן"דניו מדיה בעידן הדיגיטליב12:1013:30התקשורת

500-6580005-5065800שיעור22ר פרינס מלר רבקה"דמבוא לתקשורת המוניםש12:1013:30התקשורת

500-6580037-5065800שיעור11ולדמן שיתקשורת ופסיכולוגיה חברתיתא14:2015:40התקשורת

500-6580012-5065800שיעור11ר צחי אדם"דהקולנוע הישראליב14:2015:40התקשורת

500-0900161-5065800שיעור22ר פרינס מלר רבקה"דדרכי הוראת תקשורתש14:2015:40התקשורת

500-6580020-5065800סמינריון22ר צחי אדם"דסמינריון בתקשורתש16:0017:20התקשורת

000-0900180-0065800קורס מקוון11ר רוזנברג חננאל"דדור המסכיםאתקשורת

000-6580011-0065800קורס מקוון11ולדמן שיההיסטוריה של התקשורתבתקשורת

אנגלית יסוד
500-9001003-5012שיעור ומרוכז המשך02ב פרונטלי ומרוכז+טרום בסיסי א- אנגליתא10:3511:55אאנגלית יסוד

500-9001212-5012שיעור01בסיסי- אנגליתב10:3511:55אאנגלית יסוד

500-9001003-5112שיעור ומרוכז המשך02ב פרונטלי ומרוכז+טרום בסיסי א- אנגליתא12:1013:30אאנגלית יסוד

500-9001212-5112שיעור01בסיסי- אנגליתב12:1013:30אאנגלית יסוד

500-9001253-5012שיעור פרונטלי ומקוון02מתקדמות א פרונטלי ומקוון- אנגליתא14:2015:40אאנגלית יסוד

500-9001254-5012שיעור פרונטלי ומקוון22מתקדמות ב פרונטלי ומקוון- אנגליתב14:2015:40אאנגלית יסוד

500-9001003-5212שיעור ומרוכז המשך02ב פרונטלי ומרוכז+טרום בסיסי א- אנגליתא10:3511:55באנגלית יסוד

500-9001212-5212שיעור01בסיסי- אנגליתב10:3511:55באנגלית יסוד

500-9001003-5312שיעור ומרוכז המשך02ר קופליוביץ שולמית"דב פרונטלי ומרוכז+טרום בסיסי א- אנגליתא12:1013:30גאנגלית יסוד

500-9001212-5312שיעור01ר קופליוביץ שולמית"דבסיסי- אנגליתב12:1013:30גאנגלית יסוד

500-9001253-5112שיעור פרונטלי ומקוון02נט'קופיאצקי גמתקדמות א פרונטלי ומקוון- אנגליתא14:2015:40גאנגלית יסוד

500-9001254-5112שיעור פרונטלי ומקוון22נט'קופיאצקי גמתקדמות ב פרונטלי ומקוון- אנגליתב14:2015:40גאנגלית יסוד

500-9001253-5212שיעור פרונטלי ומקוון02ר מאור שנה"דמתקדמות א פרונטלי ומקוון- אנגליתא09:0010:20האנגלית יסוד

500-9001254-5212שיעור פרונטלי ומקוון22ר מאור שנה"דמתקדמות ב פרונטלי ומקוון- אנגליתב09:0010:20האנגלית יסוד

500-9001003-5412שיעור ומרוכז המשך02ברנפלד אפריםב פרונטלי ומרוכז+טרום בסיסי א- אנגליתא14:2015:40האנגלית יסוד

500-9001212-5412שיעור01ברנפלד אפריםבסיסי- אנגליתב14:2015:40האנגלית יסוד

000-9001213-0012קורס מקוון02ר גלברט איימי"דטרום בסיסי א מקוון- אנגליתאאנגלית יסוד

000-9001214-0012קורס מקוון01ר גלברט איימי"דטרום בסיסי ב מקוון- אנגליתאאנגלית יסוד

500-9001213-5012קורס מקוון02לצורכי רישום- טרום בסיסי א מקוון- אנגליתאאנגלית יסוד

500-9001214-5012קורס מקוון01לצורכי רישום- טרום בסיסי ב מקוון- אנגליתאאנגלית יסוד

000-9001215-0012קורס מקוון המשך02ר גלברט איימי"דבסיסי מקוון- אנגליתבאנגלית יסוד

500-9001254-5312קורס מרוכז22מתקדמות ב מרוכז- אנגליתקאנגלית יסוד

500-9001255-5312קורס מרוכז24ב מרוכז+מתקדמות א- אנגליתקאנגלית יסוד
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עברית יסוד
500-0320001-5010שיעור22חיים שקדשערי לשוןש10:3511:55אעברית יסוד

500-0320046-5010שיעור22בשירי אוהדלשון יסודש10:3511:55אעברית יסוד

500-0320206-5010שיעור11הרב סמט אוריהבעה ואוריינותא17:3018:50אעברית יסוד

500-0320001-5110שיעור22ר שלוסברג גליה"דשערי לשוןש09:0010:20בעברית יסוד

500-0320067-5010שיעור21ר שלוסברג גליה"דב"רג- שערי לשוןא10:3511:55בעברית יסוד

500-0320206-5110שיעור11ר שלוסברג גליה"דהבעה ואוריינותא09:0010:20געברית יסוד

500-0320001-5210שיעור22ר עציון יעקב"דשערי לשוןש10:3511:55געברית יסוד

500-0320206-5310שיעור11ר שלוסברג גליה"דהבעה ואוריינותב12:1013:30געברית יסוד

500-0320206-5210שיעור11הרב סמט אוריהבעה ואוריינותא10:3511:55העברית יסוד

500-0320001-5310שיעור22הרב סמט אורישערי לשוןש17:3018:50העברית יסוד

000-0320040-0010קורס מקוון11ר שלוסברג גליה"דמילים ומשמעויותיהןאעברית יסוד

000-0320040-0110קורס מקוון11ר שלוסברג גליה"דמילים ומשמעויותיהןבעברית יסוד

תוכנית גוונים
500-0900254-5099שיעור11מבורך אוריהדילמות חברתיות ככלי חינוכיא17:3018:50אתוכנית גוונים

500-0900140-5099שיעור11דנציגר תומרגוונים- תכנים ודרכי הוראה- תרבות יהודית ישראלית: קורס חשיפהא17:3018:50בתוכנית גוונים

500-0900261-5099שיעור11אוליאל שמאי אסתרגוונים- מהלכה למעשה- תרבות יהודית ישראליתב17:3018:50בתוכנית גוונים

תוכנית הדר
500-0280018-50179סדנה22ר אליצור תהילה"דלימוד בית מדרשי בסוגיות אגדה והלכה- מעגלי חיים- סדר ושיעור בגמראש10:3511:55אתוכנית הדר

500-0280140-50179סדנה22ר יעקבס אחינעם"דתוכנית הדר- לימוד בספרות המדרש והאגדה- מהלכים בדרךב10:3513:30גתוכנית הדר

פ נשים"תוכנית לפל
500-0900096-5059סדנה11קורניץ מיכללפלפ- הוראה מחפשת מפגש: קורס חשיפהא17:3018:50בפ נשים"תוכנית לפל

500-0900289-5059סדנה11קורניץ מיכללפלפ- יישומים והטמעת השפהב17:3018:50בפ נשים"תוכנית לפל

-תוכנית עוז לישראל

נשים
000-0260162-0073קורס מקוון11הרב שחור מנחםעוז לישראל- פרשיות הלכתיותאנשים-תוכנית עוז לישראל

000-0260205-0073קורס מקוון11הרב שחור מנחםעוז לישראל- מלכים אאנשים-תוכנית עוז לישראל

000-0260110-0073קורס מקוון11הרב שחור מנחםעוז לישראל- מלכים בבנשים-תוכנית עוז לישראל

000-0260199-0073קורס מקוון11הרב שחור מנחםעוז לישראל- שמואל בבנשים-תוכנית עוז לישראל

ב"תוכנית רג
500-0900275-507800שיעור11ר ליסון אלעד"דב שנה ב"רג- תמורות במאה העשרים ואחת- הפילוסופיה של הטכנולוגיהא09:0010:20אב"תוכנית רג

500-0900020-517800שיעור11ר אליצור ברכי"דב"רג- שאלות יסוד בהוראהב09:0010:20אב"תוכנית רג

500-0900051-507800שיעור22ר לב רן צחי"דב שנה ג"רג- פורצי דרך בחינוךש09:0010:20אב"תוכנית רג

500-0900126-517800שיעור11ר דבו יוכבד"דב שנה ב"רג- חינוך למיניות בריאהא10:3511:55אב"תוכנית רג

500-0900119-507800שיעור11דובדבני מורשהב"רג- שפת הגוףא09:0010:20בב"תוכנית רג

500-0900120-507800שיעור11סנאי איילתב שנה א"רג- תיאטרון ככלי חינוכי ב09:0010:20בב"תוכנית רג

500-0900001-537800שיעור11ברוש רעותב שנה א"רג- מחשבת החינוך היהודיב10:3511:55בב"תוכנית רג

500-0900002-507800שיעור11ר ברנר איתמר"דב שנה א"רג- מבוא לפילוסופיה של החינוךא12:1013:30בב"תוכנית רג

500-0280204-547800שיעור22ר אליצור תהילה"דב"רג- ארון הספרים היהודיש14:2015:40בב"תוכנית רג

500-0900128-547800שיעור11הרבנד יוניב"רג- מיומנויות המאה העשרים ואחתא16:0017:20בב"תוכנית רג

500-0900131-567800סמינריון22ר הרץ תהילה"דלמידה מרחוק- ב"רג- סמינריון בחינוךשב"תוכנית רג

ם נשים"תוכנית תל
500-0900106-5058סדנה11מאיר שריתייחודה של עבודת המחנכת- ם"תל- קורס חשיפהא17:3018:50בם נשים"תוכנית תל

500-0900335-5058סדנה11מאיר שריתם"תוכנית תל- אתגרים חלומות וייעודים- החינוךב17:3018:50בם נשים"תוכנית תל

24 .בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הלימודים


