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אזרחות
000-4090029-0040900שיעור11ר אבלמן עשהאל"דציונות חזון ומעש אא09:0010:20אאזרחות

000-0130061-0040900שיעור11ר אבלמן עשהאל"דציונות חזון ומעש בב09:0010:20אאזרחות

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

000-4090021-0040900שיעור11ר מוזס חנן"דסוגיות בפוליטיקה הישראליתא12:1013:30אאזרחות

000-6580016-0040900שיעור11ולדמן שיתקשורת חברה ופוליטיקהא12:1013:30אאזרחות

000-4090005-0040900שיעור11ר מוזס חנן"דהדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית באזרחותא14:2015:40אאזרחות

000-4090003-0040900שיעור22ר פויכטונגר דודי"דתולדות המחשבה המדיניתש17:4019:00אאזרחות

000-0900267-0140900שיעור11ר פויכטונגר דודי"דחינוך ופוליטיקהב10:3511:55האזרחות

000-4090100-0040900מבחן00ר ליסון אלעד"דמבחן ידע כללי באזרחותשאזרחות

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
000-0620020-006200שיעור11ר גלברט איימי"דספרות ילדיםא09:0010:20אאנגלית

000-0620047-006200שיעור11נט'קופיאצקי גיסודות הקריאה באנגליתב09:0010:20אאנגלית

000-0620013-006200שיעור פרונטלי ומקוון11ר קופליוביץ שולמית"דהתפתחות לשוניתא10:3511:55אאנגלית

000-0620021-006200שיעור11ר גלברט איימי"דמהתיאטרון אל תוך הכיתהב10:3511:55אאנגלית

000-0620033-006200שיעור22ר שפירו שטיינברג לינדזי"דהגישה הלקסיקונית במבחן- מיומנויות השפה למתקדמיםש12:1013:30אאנגלית

000-0620046-006200סמינריון22ר גלברט איימי"דנושאים ב- סמינריון באנגלית - TESOLש12:1013:30אאנגלית

000-0620046-006200סמינריון22רוס אברהםנושאים ב- סמינריון באנגלית - TESOLש12:1013:30אאנגלית

000-0620067-006200שיעור11כהן אהרוןאנגלית- מבוא לפונולוגיהא14:2015:40אאנגלית

000-0620006-006200שיעור11ר מאור שנה"דמבוא לשירהב14:2015:40אאנגלית

000-0900021-006200שיעור22רוס אברהםב- דרכי הוראה של השפה האנגליתש14:2015:40אאנגלית

000-0620004-006200שיעור22ר מאור שנה"דקריאה וכתיבה למטרות אקדמיותש16:0017:20אאנגלית

000-0900293-006200שיעור11לוי מריםבאנגלית- דרכי הוראה של השפה האנגלית אא17:4019:00אאנגלית

000-0900028-006200שיעור11רוס אברהםבאנגלית- הוראה דיפרנציאלית בשיעורי אנגליתב17:4019:00אאנגלית

000-0620008-006200שיעור22ר קופליוביץ שולמית"דאנגלית- מבוא לבלשנות חינוכיתש09:0010:20האנגלית

000-0620003-006200שיעור22נט'קופיאצקי גקריאה וכתיבה כתהליךש10:3511:55האנגלית

000-0620002-006200שיעור22רוס אברהםהבעה בעל פה למטרות אקדמיותש12:1013:30האנגלית

000-0620030-006200שיעור22כהן אהרוןדקדוקש14:2015:40האנגלית

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

000-0900292-006200שיעור11נט'קופיאצקי גמעורב- באנגלית- מבוא לדרכי הוראה של השפה האנגליתב16:0017:20האנגלית

000-0900205-006200קורס מקוון11רוס אברהםהוראת האנגלית במאה העשרים ואחתאאנגלית

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

- הוראת קריאה וכתיבה באנגלית לילדים בעלי לקויות: שיטת היקיאאנגלית

מעורב- מרוכז

000-0620022-006200קורס מרוכז11לויט פרן

- באנגלית- שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים בשיעורי אנגליתבאנגלית

מעורב- מרוכז ומקוון

000-9001192-006200קורס מרוכז ומקוון11ר וקסמן מישל"ד

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

גאוגרפיה
000-0450084-004200שיעור22ר לאוב עודד"דמבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיהב09:0011:55אגאוגרפיה

000-0420037-004200שיעור11ר שפר גד"דאדם וסביבה בעידן הגלובאליא10:3511:55אגאוגרפיה

000-0420011-004200שיעור11ר שפר גד"דמעורב- עיר ועיור בעידן הגלובאליב10:3511:55אגאוגרפיה

000-0420008-004200שיעור11ר לאוב רונית"דמבוא לאיכות הסביבהא12:1013:30אגאוגרפיה

קריאות אקולוגיות ביצירות ספרות קלאסיות - לוקים וטבע-אדם אא12:1013:30אגאוגרפיה

ומודרניות

000-0350026-004200שיעור11ר הורביץ אסתר"ד

000-0420018-004200שיעור11ר לאוב רונית"דמשאבי המים בישראלב12:1013:30אגאוגרפיה

000-0420021-004200שיעור11ר לאוב רונית"דגיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראלא14:2015:40אגאוגרפיה

000-0420043-004200שיעור11ר לאוב רונית"דים המלח אדם וסביבהב14:2015:40אגאוגרפיה

000-0420002-004200שיעור11בן ארי יאירמעורב- מבוא לתורת האקלים ומזג האווירא16:0017:20אגאוגרפיה

000-0420017-004200שיעור11בן ארי יאיראקלים ומזג האוויר בישראלב16:0017:20אגאוגרפיה

000-0420004-004200שיעור11מאיר אילנהמעורב- גיאוגרפיה של המזרח התיכוןא17:4019:00אגאוגרפיה
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000-0420016-004200שיעור11ר לאוב רונית"דמעורב- גיאוגרפיה חבלית של הגליל והגולןב17:4019:00אגאוגרפיה

000-0420003-004200קורס מקוון11מאיר אילנהגיאוגרפיה של אוכלוסיןאגאוגרפיה

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

000-0420012-004200קורס מקוון11ר דרורי רון"דקרטוגרפיהב גאוגרפיה

היסטוריה
000-0130063-001300שיעור11ר חובב ימימה"דמקורות היסטוריים ושימושם בהוראהא09:0010:20אהיסטוריה

000-4090029-001300שיעור11ר אבלמן עשהאל"דציונות חזון ומעש אא09:0010:20אהיסטוריה

000-0130069-001300שיעור11ר כהן אורנה"דחשיבה היסטוריתב09:0010:20אהיסטוריה

000-0130061-001300שיעור11ר אבלמן עשהאל"דציונות חזון ומעש בב09:0010:20אהיסטוריה

000-0900026-001300שיעור22ר שאול מיכל"דדרכי הוראת היסטוריהש10:3511:55אהיסטוריה

000-0130000-001300שיעור11ר בירנבוים חנן"דמבוא להיסטוריה של יווןא12:1013:30אהיסטוריה

000-0130001-001300שיעור11ר בירנבוים חנן"דמבוא להיסטוריה של רומאב12:1013:30אהיסטוריה

000-0130029-001300שיעור22ר כהן אורנה"דהיסטוריה של האסלאם והמזרח התיכוןש12:1013:30אהיסטוריה

000-0130013-001300סמינריון22ר בירנבוים חנן"דהיסטוריה וכתיבה היסטורית בימי הבית השני- סמינריון בהיסטוריהש14:2015:40אהיסטוריה

000-0130016-001300שיעור22לר יעל'ר פרידמן ריצ"דסוגיות נבחרות- השואהש14:2015:40אהיסטוריה

000-0130003-001300שיעור22ר שאול מיכל"דמבוא להיסטוריה של עם ישראל בעת החדשהש16:0017:20אהיסטוריה

000-0130070-001300שיעור22ר אבלמן עשהאל"דמבוא להיסטוריה של המאה העשריםש17:4019:00אהיסטוריה

000-0130120-001300סמינריון22ר שאול מיכל"דהשאלה היהודית בעת החדשה- סמינריון בהיסטוריהש17:4019:00אהיסטוריה

000-0130008-001300שיעור22ר בנמלך מוטי"דמבוא להיסטוריה של ימי הבינייםש09:0010:20ההיסטוריה

000-0130083-001300שיעור22ר בירנבוים חנן"דמשנה ותלמוד, מבוא להיסטוריה של עם ישראל בימי בית שניש12:1013:30ההיסטוריה

000-0130002-001300שיעור22ר בנמלך מוטי"דמבוא להיסטוריה של עם ישראל בימי הבינייםש14:2015:40ההיסטוריה

- מרוכז- סיורים בעקבות אירועים בימי הביניים- ימי הביניים כאןבהיסטוריה

מעורב

000-0130076-001300קורס סיורים מרוכז11ר בנמלך מוטי"ד

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

חינוך
000-0720240-0019שיעור11ר פלמור הספל שושי"דבחברה הישראלית' מיוחדים'הורים א09:0010:20אחינוך

000-0900001-0013שיעור11ר כהן אביעזר"דמחשבת החינוך היהודיא09:0010:20אחינוך

000-0900034-0013שיעור11גולדמן בתיהשילוב הילד עם הצרכים המיוחדיםא09:0010:20אחינוך

000-0900140-0019שיעור11ר דרמון מלכה תהילה"דתכנים ודרכי הוראה- תרבות יהודית ישראליתא09:0010:20אחינוך

000-0900214-0014שיעור11כהן אסתרדרכי הוראת ביולוגיהא09:0010:20אחינוך

000-0090002-0313שיעור11ר רוזנברג ישי חי"דשאלות יסוד בהוראהב09:0010:20אחינוך

000-0900128-0013שיעור11קלר ציפימיומנויות המאה העשרים ואחתב09:0010:20אחינוך

000-0900101-0019סדנה11שוסהיים שריתהחינוך כחוויה קיומיתב09:0010:20אחינוך

000-0900272-0019שיעור11הלמן שירהתלמידים במציאות חיים משתנהב09:0010:20אחינוך

000-0900131-0016סמינריון22ר ברגר דב"הרב דחינוך יהודי- סמינריון בחינוךש09:0010:20אחינוך

000-0900161-0014שיעור22ר פרינס מלר רבקה"דדרכי הוראת תקשורתש09:0010:20אחינוך

000-0720054-0019סדנה11גולדמן בתיהכלים להתערבות קבוצתיתא10:3511:55אחינוך

000-0900003-0014שיעור11ר לנדאו גלעד"דדרכי הוראת המשנה וההלכהא10:3511:55אחינוך

000-0900124-0119שיעור11הבר הילההורים מורים ומה שביניהםא10:3511:55אחינוך

000-0900268-0019שיעור11ר קלמנזון בני"הרב דאנדרטאות וזמר, ארץ נבנית מלבניםא10:3511:55אחינוך

000-0900002-0013שיעור11ר ברגר דב"הרב דמבוא לפילוסופיה של החינוךב10:3511:55אחינוך

000-0900003-0114שיעור11רוסט אהודדרכי הוראת המשנה וההלכהב10:3511:55אחינוך

000-0900127-0119שיעור11ר לב רן צחי"דעקרונות הסמכות החדשה וכלים נוספים- ניהול כיתהב10:3511:55אחינוך

000-0900261-0019שיעור11דנציגר תומרמהלכה למעשה- הוראת יהדות בבתי ספר ממלכתייםב10:3511:55אחינוך

000-0900026-0014שיעור22ר שאול מיכל"דדרכי הוראת היסטוריהש10:3511:55אחינוך

000-0900131-0416סמינריון22ר בוזגלו אהרן"דסוגיות בחינוך ערכי- סמינריון בחינוךש10:3511:55אחינוך

000-0090002-0713שיעור11ר הכהן עדן"דשאלות יסוד בהוראהא12:1013:30אחינוך

000-0720039-0019שיעור11רבי בן ציוןהוראת מקצועות הקודש לתלמידים עם לקות למידהא12:1013:30אחינוך

000-0900004-0014שיעור11הרב דומוביץ עמירםדרכים בהוראת הגמראא12:1013:30אחינוך

000-0900010-0014סדנה11אבי דורון-ר שר"דתיאוריה- דרכי הוראת לימודי ארץ ישראלא12:1013:30אחינוך
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000-0900215-0019שיעור11ר בוזגלו אהרן"דעקרונות בתוכניות לימודיםא12:1013:30אחינוך

000-0900001-0113שיעור11ר ישי שלמה"דמחשבת החינוך היהודיא12:1013:30אחינוך

000-0900004-0114שיעור11הרב דומוביץ עמירםדרכים בהוראת הגמראב12:1013:30אחינוך

000-0900074-0019שיעור11ר פלמור הספל שושי"דפסיכולוגיה חיובית בחינוךב12:1013:30אחינוך

000-0900128-0313שיעור11רמתי דניאללמידה דיגיטלית- מיומנויות המאה העשרים ואחתב12:1013:30אחינוך

000-0900138-0014תרגול11אבי דורון-ר שר"דיישום- דרכי הוראת לימודי ארץ ישראלב12:1013:30אחינוך

000-0900160-0019שיעור11ר ליפשיץ רבקה"דהתמודדות עם אלימות בכיתהב12:1013:30אחינוך

000-0900131-0316סמינריון22ר הלוי גיא"דזהות וחינוך- סמינריון בחינוךש12:1013:30אחינוך

000-0900008-0014שיעור11ר וקס רון"דדרכי הוראת מחשבת ישראל אא14:2015:40אחינוך

000-0900050-0019שיעור11קלר ציפיקולנוע וזיכרון השואהא14:2015:40אחינוך

000-0900085-0119שיעור11ר כהאן שמעון"דקשיים רגשיים והתנהגותיים בגילאי בית הספרא14:2015:40אחינוך

000-0900128-0413שיעור11הרב דומוביץ עמירםמיומנויות המאה העשרים ואחת בהוראת מקצועות הקודשא14:2015:40אחינוך

000-0900262-0014שיעור11שלזינגר נועםתוכנית מצטיינים- הלכה וגמרא, דרכי הוראת משנהא14:2015:40אחינוך

000-0280187-0014שיעור11ר ליפשיץ אורי"הרב דתוכנית מצטיינים- מחשיבה להפנמה בהוראת גמראב14:2015:40אחינוך

000-0720035-0019שיעור11ר פלמור הספל שושי"דסוגיות בהורות לילדים עם צרכים מיוחדיםב14:2015:40אחינוך

000-0900024-0014שיעור11ר קלרמן אביחי"דדרכי הוראת מחשבת ישראל בב14:2015:40אחינוך

000-0900128-0213שיעור11רמתי דניאללמידה דיגיטלית- מיומנויות המאה העשרים ואחתב14:2015:40אחינוך

000-0900159-0019שיעור11ר ראוכברגר נירית"דהיבטים קוגנטיביים בעבודת המורהב14:2015:40אחינוך

000-0900021-0014שיעור22רוס אברהםב- דרכי הוראה של השפה האנגליתש14:2015:40אחינוך

000-0720120-0019שיעור11ר קאים זאב"דנוער בסיכוןא16:0017:20אחינוך

000-6580031-0019שיעור11ר ישי שלמה"דאתגרי חינוך בעידן התקשורת הגלובליתא16:0017:20אחינוך

000-9370016-0019שיעור פרונטלי ומקוון22נגר יהודה יובלתכנות בסביבת אינטרנטא16:0017:20אחינוך

000-0720114-0019סדנה11ר בר דוד אוהד"דמיינדפולנס ככלי בחינוך המיוחדב16:0017:20אחינוך

000-0900123-0019שיעור11ר ראוכברגר נירית"דמניעת נשירהב16:0017:20אחינוך

000-0900186-0019סדנה11ר קאים זאב"דכלים להתמודדות עם למידה אקדמית אב16:0017:20אחינוך

000-0900007-0014שיעור22שלזינגר נועםך"דרכי הוראת תנש16:0017:20אחינוך

000-0900131-0216סמינריון22ר כרמלי צבי"דפסיכולוגיה בכיתה- סמינריון בחינוךש16:0017:20אחינוך

000-0280119-0019שיעור11הרב ברין שלמהשאלות ותשובות ושאלות ללא תשובותא17:4019:00אחינוך

000-0900005-0013שיעור11ר כרמלי צבי"דמבוא לפסיכולוגיה של החינוךא17:4019:00אחינוך

000-0900293-0014שיעור11לוי מריםבאנגלית- דרכי הוראה של השפה האנגלית אא17:4019:00אחינוך

000-0720099-0019סדנה11קורניץ מיכלארגז כלים לפיתוח חשיבה יצירתיתב17:4019:00אחינוך

000-0900006-0013שיעור11ר כרמלי צבי"דפסיכולוגיה של גיל הנעוריםב17:4019:00אחינוך

000-0900028-0013שיעור11רוס אברהםבאנגלית- הוראה דיפרנציאלית בשיעורי אנגליתב17:4019:00אחינוך

000-0240109-0019שיעור11ר גרנות תמיר"הרב דשיעור וסדנה- הניגון החסידי לעבודת הנפש והחינוךב17:4019:00אחינוך

000-0720018-0014שיעור22שוורץ יעלמבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחדש17:4019:00אחינוך

000-0720085-0016סמינריון22ר קאים זאב"דמ"חנ- סמינריון בחינוךש17:4019:00אחינוך

000-0900131-0616סמינריון22ר ספראי מרדכי"דתוכנית מצטיינים- סמינריון בחינוךש17:4019:00אחינוך

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

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

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

000-0900002-0513שיעור11ר הנמן אביגדור"דהיכל שלמה מיתרים- מבוא לפילוסופיה של החינוךא14:2015:40גחינוך

000-0900002-0513שיעור11הרמן תחיההיכל שלמה מיתרים- מבוא לפילוסופיה של החינוךא14:2015:40גחינוך

000-0900222-0019שיעור11ר הנמן אביגדור"דהיכל שלמה מיתרים- דידקטיקה של החינוך המשלבב14:2015:40גחינוך

000-0900222-0019שיעור11הרמן תחיההיכל שלמה מיתרים- דידקטיקה של החינוך המשלבב14:2015:40גחינוך

000-0900026-0114שיעור22ר אופיר  שלהבת"דהיכל שלמה מיתרים- דרכי הוראת היסטוריהש14:2015:40גחינוך

000-0900131-0816סמינריון22תל אור אליסףהיכל שלמה מיתרים- סמינריון בחינוךש16:0017:20גחינוך

000-0720201-0119שיעור11ר וקסמן מישל"דADHDהיבטים מוחיים ומעשיים בהפרעות קשב וריכוז א09:0010:20החינוך

000-0900005-0113שיעור11ברניג מיכהמבוא לפסיכולוגיה של החינוךא09:0010:20החינוך

000-0900006-0313שיעור11ברניג מיכהפסיכולוגיה של גיל הנעוריםב09:0010:20החינוך

000-0720097-0019סדנה11גרינברגר רחליפיתוח חוסן וכלים להתמודדות במצבי לחץב09:0010:20החינוך

000-0090002-0613שיעור11ר הכהן עדן"דשאלות יסוד בהוראהא10:3511:55החינוך

000-0720121-0019שיעור11ויינשטיין לויגבולות ומוגנות אצל ילדים עם צרכים מיוחדיםא10:3511:55החינוך

000-0900267-0119שיעור11ר פויכטונגר דודי"דחינוך ופוליטיקהב10:3511:55החינוך

000-0900131-0716סמינריון22ר ששון חווה"דסמינריון בחינוךש10:3511:55החינוך
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000-0900080-0019שיעור11ר ישי שלמה"דאינטליגנציה רגשיתא12:1013:30החינוך

000-0900210-0019שיעור11ר צחי אדם"דדילמות בחינוך מבעד לסרטי תלמידים? מה הסרט שלהםא12:1013:30החינוך

000-0720115-0019סדנה11ויינשטיין לויחווית החיים של תלמידים עם צרכים מיוחדים מעבר לכיתהב12:1013:30החינוך

000-0900296-0019שיעור11ר רוזנברג חננאל"דהומור חינוך ותעשיית הבידורב12:1013:30החינוך

000-0900124-0019שיעור11ר רוזנברג שירה"דהורים מורים ומה שביניהםא14:2015:40החינוך

000-0900086-0019שיעור11קלר ציפיחינוך לצפייה ביקורתיתב14:2015:40החינוך

000-0900131-0116סמינריון22ר קלרמן אביחי"דבהוראת מקצועות הקודש- סמינריון בחינוךש14:2015:40החינוך

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

000-0900115-0019שיעור11קנאי אביחינוך למחויבות בעידן הפוסט מודרניא16:0017:20החינוך

000-0900128-0113שיעור11רמתי דניאלמיומנויות המאה העשרים ואחתא16:0017:20החינוך

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

000-0900002-0113שיעור11ר ליסון אלעד"דמבוא לפילוסופיה של החינוךב16:0017:20החינוך

000-0900135-0019סדנה11בוכהולץ אילןסדנה- מיומנויות שיחה אישית עם תלמידים- אני ואתהב16:0017:20החינוך

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

000-0900085-0319שיעור11קשיים רגשיים והתנהגותיים בגילאי בית הספרא17:4019:00החינוך

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

000-0900247-0019שיעור11קנאי אביתובנות פסיכולוגיות וחינוכיות בפרקי אבותא17:4019:00החינוך

000-0720141-0019סדנה11דמסקי אודליההתאמה והעשרה- כלים להנגשהב17:4019:00החינוך

000-0900001-0413שיעור11ר ביטי יהודה"הרב דמחשבת החינוך היהודיב17:4019:00החינוך

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

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

000-0900001-0313קורס 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
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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

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

000-0900182-0013קורס מקוון11אייזנברג יהודה' פרופדעת- מבוא לליקויי למידהשחינוך

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

- באנגלית- שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים בשיעורי אנגליתבחינוך

מעורב- מרוכז ומקוון

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

000-0900013-0213קורס מרוכז11ברניג מיכהמרוכז- ניסן - סטטיסטיקה בחינוך

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

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

000-0900183-0213קורס מרוכז11ר הלוי גיא"דמרוכז- ניסן- מדידה והערכה בחינוךבחינוך

- מרוכז- מיומנויות המאה העשרים ואחת- יישומי מחשב במדעיםקחינוך

מעורב

000-0900278-0014קורס מרוכז11ר שבט אלונה"ד

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

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

חינוך מיוחד
000-0720240-007200שיעור11ר פלמור הספל שושי"דבחברה הישראלית' מיוחדים'הורים א09:0010:20אחינוך מיוחד

000-0900101-007200סדנה11שוסהיים שריתהחינוך כחוויה קיומיתב09:0010:20אחינוך מיוחד

000-0900272-007200שיעור11הלמן שירהתלמידים במציאות חיים משתנהב09:0010:20אחינוך מיוחד

000-0720059-007200שיעור וסיור23גרנביץ יחיאלמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0010:20אחינוך מיוחד

000-0720059-007200שיעור וסיור23גרנביץ יחיאלמבוא לחינוך מיוחד וסיוריםש09:0011:55אחינוך מיוחד

000-0720015-007200שיעור11לרמן דינההתפתחות סנסו מוטורית וכתיבהא10:3511:55אחינוך מיוחד

000-0720054-007200סדנה11גולדמן בתיהכלים להתערבות קבוצתיתא10:3511:55אחינוך מיוחד

000-0900124-017200שיעור11הבר הילההורים מורים ומה שביניהםא10:3511:55אחינוך מיוחד

000-0720063-007200שיעור11הלמן שירהתפקידו וזהותו המקצועית של איש החינוךב10:3511:55אחינוך מיוחד

000-0720088-007200שיעור11לרמן דינהליקויים בתקשורת והספקטרום האוטיסטיב10:3511:55אחינוך מיוחד

000-0900127-017200שיעור11ר לב רן צחי"דעקרונות הסמכות החדשה וכלים נוספים- ניהול כיתהב10:3511:55אחינוך מיוחד

000-0720008-007200שיעור11ר רוזנברג שירה"דהתפתחות שפהא12:1013:30אחינוך מיוחד

000-0720039-007200שיעור11רבי בן ציוןהוראת מקצועות הקודש לתלמידים עם לקות למידהא12:1013:30אחינוך מיוחד

000-0900215-007200שיעור11ר בוזגלו אהרן"דעקרונות בתוכניות לימודיםא12:1013:30אחינוך מיוחד

000-0720083-007200שיעור11ר רוזנברג שירה"דהוראת הקריאהב12:1013:30אחינוך מיוחד

000-0900074-007200שיעור11ר פלמור הספל שושי"דפסיכולוגיה חיובית בחינוךב12:1013:30אחינוך מיוחד

000-0900160-007200שיעור11ר ליפשיץ רבקה"דהתמודדות עם אלימות בכיתהב12:1013:30אחינוך מיוחד

000-0720023-007200סדנה11ר גוטפריד טלי"דתרפיה במוזיקהא14:2015:40אחינוך מיוחד

000-0900085-017200שיעור11ר כהאן שמעון"דקשיים רגשיים והתנהגותיים בגילאי בית הספרא14:2015:40אחינוך מיוחד

000-0720034-007200קליניקה11גורדון שירהקליניקה בקריאהב14:2015:40אחינוך מיוחד

000-0720035-007200שיעור11ר פלמור הספל שושי"דסוגיות בהורות לילדים עם צרכים מיוחדיםב14:2015:40אחינוך מיוחד

000-0900159-007200שיעור11ר ראוכברגר נירית"דהיבטים קוגנטיביים בעבודת המורהב14:2015:40אחינוך מיוחד

000-0720034-017200קליניקה11דוויק הדסקליניקה בקריאהב14:2015:40אחינוך מיוחד

000-0720120-007200שיעור11ר קאים זאב"דנוער בסיכוןא16:0017:20אחינוך מיוחד

000-6580031-007200שיעור11ר ישי שלמה"דאתגרי חינוך בעידן התקשורת הגלובליתא16:0017:20אחינוך מיוחד

000-0720004-007200שיעור11ר כהאן שמעון"דיסודות בפיזיולוגיה ונוירופיזיולוגיה התנהגותיתא16:0017:20אחינוך מיוחד

000-0720114-007200סדנה11ר בר דוד אוהד"דמיינדפולנס ככלי בחינוך המיוחדב16:0017:20אחינוך מיוחד

000-0900123-007200שיעור11ר ראוכברגר נירית"דמניעת נשירהב16:0017:20אחינוך מיוחד

000-0720099-007200סדנה11קורניץ מיכלארגז כלים לפיתוח חשיבה יצירתיתב17:4019:00אחינוך מיוחד

5 .בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הלימודים
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000-0720018-007200שיעור22שוורץ יעלמבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחדש17:4019:00אחינוך מיוחד

000-0720085-007200סמינריון22ר קאים זאב"דמ"חנ- סמינריון בחינוךש17:4019:00אחינוך מיוחד

000-0720201-017200שיעור11ר וקסמן מישל"דADHDהיבטים מוחיים ומעשיים בהפרעות קשב וריכוז א09:0010:20החינוך מיוחד

000-0720097-007200סדנה11גרינברגר רחליפיתוח חוסן וכלים להתמודדות במצבי לחץב09:0010:20החינוך מיוחד

000-0720121-007200שיעור11ויינשטיין לויגבולות ומוגנות אצל ילדים עם צרכים מיוחדיםא10:3511:55החינוך מיוחד

000-0900267-017200שיעור11ר פויכטונגר דודי"דחינוך ופוליטיקהב10:3511:55החינוך מיוחד

000-0900080-007200שיעור11ר ישי שלמה"דאינטליגנציה רגשיתא12:1013:30החינוך מיוחד

000-0900210-007200שיעור11ר צחי אדם"דדילמות בחינוך מבעד לסרטי תלמידים? מה הסרט שלהםא12:1013:30החינוך מיוחד

000-0720115-007200סדנה11ויינשטיין לויחווית החיים של תלמידים עם צרכים מיוחדים מעבר לכיתהב12:1013:30החינוך מיוחד

000-0900124-007200שיעור11ר רוזנברג שירה"דהורים מורים ומה שביניהםא14:2015:40החינוך מיוחד

000-0900086-007200שיעור11קלר ציפיחינוך לצפייה ביקורתיתב14:2015:40החינוך מיוחד

000-0900115-007200שיעור11קנאי אביחינוך למחויבות בעידן הפוסט מודרניא16:0017:20החינוך מיוחד

000-0900135-007200סדנה11בוכהולץ אילןסדנה- מיומנויות שיחה אישית עם תלמידים- אני ואתהב16:0017:20החינוך מיוחד

000-0900085-037200שיעור11קשיים רגשיים והתנהגותיים בגילאי בית הספרא17:4019:00החינוך מיוחד

000-0720141-007200סדנה11דמסקי אודליההתאמה והעשרה- כלים להנגשהב17:4019:00החינוך מיוחד

000-0090002-047200קורס מקוון11גלינסקי אפרתשאלות יסוד בהוראה בחינוך המיוחדאחינוך מיוחד

000-0720014-007200קורס 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

000-0900095-017200קורס 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

000-0720053-007200קורס מקוון11סמט תומרליקויי שמיעהאחינוך מיוחד

000-0090002-057200קורס מקוון11גלינסקי אפרתשאלות יסוד בהוראה בחינוך המיוחדבחינוך מיוחד

תיאוריה ומעשה במניעה וטיפול בבעיות - פסיכולוגיה התנהגותיתבחינוך מיוחד

התנהגות

000-0720010-007200קורס מקוון11שוורץ יעל

000-0720014-017200קורס 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

000-0900095-007200קורס 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

- באנגלית- שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים בשיעורי אנגליתבחינוך מיוחד

מעורב- מרוכז ומקוון

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

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

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

לימודי ארץ ישראל
000-0450003-004500שיעור22ר מאיר ערן"דמשנה ותלמוד, מבוא לתולדות ארץ ישראל בימי בית שניא09:0011:55אלימודי ארץ ישראל

000-0450001-004500שיעור22ר בר שי נועם"דמבוא לחי ולצומח של ארץ ישראלב09:0011:55אלימודי ארץ ישראל

000-0450084-004500שיעור22ר לאוב עודד"דמבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיהב09:0011:55אלימודי ארץ ישראל

000-0900268-004500שיעור11ר קלמנזון בני"הרב דאנדרטאות וזמר, ארץ נבנית מלבניםא10:3511:55אלימודי ארץ ישראל

000-0900010-004500סדנה11אבי דורון-ר שר"דתיאוריה- דרכי הוראת לימודי ארץ ישראלא12:1013:30אלימודי ארץ ישראל

000-0900138-004500תרגול11אבי דורון-ר שר"דיישום- דרכי הוראת לימודי ארץ ישראלב12:1013:30אלימודי ארץ ישראל

000-0320009-004500שיעור22ר גמליאל חנוך"הרב דיסודות הערביתש12:1013:30אלימודי ארץ ישראל

000-0450011-004500שיעור11אבי דורון-ר שר"דקווי יסוד ומבוא ביבליוגרפי בלימודי ארץ ישראלא14:2015:40אלימודי ארץ ישראל

000-0450098-004500שיעור11ר לונדון עקיבא"דל"החקלאות במקרא ובספרות חז: סדר זרעים ושמיטה, ריאליהב14:2015:40אלימודי ארץ ישראל

000-0450087-004500סמינריון22ר קמינסקי תמי"דהתפתחות כוח המגן בשנות הישוב- סמינריון בלימודי ארץ ישראלש14:2015:40אלימודי ארץ ישראל

000-0420017-004500שיעור11בן ארי יאיראקלים ומזג האוויר בישראלב16:0017:20אלימודי ארץ ישראל

000-0450007-004500שיעור22ר קמינסקי תמי"דמבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשהש16:0017:20אלימודי ארץ ישראל

000-0450117-004500שיעור11ר משגב חגי"דכתובות מתקופת הבית הראשוןא09:0010:20הלימודי ארץ ישראל

000-0450148-004500שיעור11חרמץ משהסוגיות נבחרות במלחמת העצמאותב09:0010:20הלימודי ארץ ישראל

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



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

000-0450122-004500סמינריון22ר לאוב עודד"דבתי כנסת קדומים בארץ ישראל- י"סמינריון בלימודי אש10:3511:55הלימודי ארץ ישראל

000-0450008-004500שיעור22ר דוידסון אייל"דמבוא לתולדות ארץ ישראל בימי הבינייםש12:1013:30הלימודי ארץ ישראל

000-0450004-004500שיעור22אבי דורון-ר שר"דמבוא לתולדות ארץ ישראל בימי בית ראשוןש14:2015:40הלימודי ארץ ישראל

000-0450045-004500שיעור11ר דוידסון אייל"דקורס רגיונלי- בנימין ושומרוןא16:0017:20הלימודי ארץ ישראל

יהודי ארץ ישראל במאות השש עשרה עד : עקבתא דמשיחאב16:0017:20הלימודי ארץ ישראל

השמונה עשרה

000-0450143-004500שיעור11ר דוידסון אייל"ד

000-0450044-004500קורס סיורים מרוכז11אבי דורון-ר שר"דקורס רגיונלי- המדבר המזרחי של ארץ ישראלא לימודי ארץ ישראל

000-0450138-004500קורס סיורים מרוכז11ר דוידסון אייל"דקורס רגיונלי- מישור החוףב לימודי 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

לשון עברית
000-0320002-003200שיעור11ר יעקב דורון"דלשון חכמיםא09:0010:20אלשון עברית

000-0320050-003200ס"שו11ר יעקב דורון"דעיון בכתבי היד של המשנהב09:0010:20אלשון עברית

000-0320005-003200שיעור22ר יעקב דורון"דתורת ההגה והצורותש10:3511:55אלשון עברית

000-0720008-003200שיעור11ר רוזנברג שירה"דהתפתחות שפהא12:1013:30אלשון עברית

000-0320009-003200שיעור22ר גמליאל חנוך"הרב דיסודות הערביתש12:1013:30אלשון עברית

000-0620067-003200שיעור11כהן אהרוןאנגלית- מבוא לפונולוגיהא14:2015:40אלשון עברית

000-0320006-003200שיעור22בשירי אוהדיסודות העבריתש14:2015:40אלשון עברית

000-0320008-003200שיעור11ר גמליאל חנוך"הרב דיסודות התחבירא16:0017:20אלשון עברית

000-0320034-003200שיעור11ר גמליאל חנוך"הרב דתחביר העברית החדשהב16:0017:20אלשון עברית

000-0320032-003200ס"שו11עופר יוסף'  פרופהמסורה למקראא17:4019:00אלשון עברית

000-0320102-003200שיעור21בשירי אוהדהבעה בכתבב17:4019:00אלשון עברית

000-0620008-003200שיעור22ר קופליוביץ שולמית"דאנגלית- מבוא לבלשנות חינוכיתש09:0010:20הלשון 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
000-0900214-0063800שיעור11כהן אסתרדרכי הוראת ביולוגיהא09:0010:20אמדעי 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

000-6380117-0063800שיעור22ר רוזיצקי ברכה"דביולוגיה מולקולריתא10:3513:30אמדעי הטבע

000-6380207-0063800שיעור11ר רוזיצקי ברכה"דתורשת האדםב10:3511:55אמדעי הטבע

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

000-6380056-0063800שעור ומעבדה22לם אוריתפיזיולוגיה של הצמחב12:1013:30אמדעי הטבע

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

000-6380012-0063800שיעור22ר גרוס תרצה"דכימיה אורגנית בדגש ביולוגיא14:2017:20אמדעי הטבע

000-6380056-0063800שעור ומעבדה22לם אוריתפיזיולוגיה של הצמחב14:2015:40אמדעי הטבע

000-6380087-0063800שיעור11ר בן יהודה עוז"דבעלי חוליות- זואולוגיהב16:0017:20אמדעי הטבע

000-6380203-0063800שיעור11בן עמי הראלאסטרונומיה ומחשבת ישראלא17:4019:00אמדעי הטבע

000-6380088-0063800שיעור11ר בן יהודה עוז"דחסרי חוליות- זואולוגיהב17:4019:00אמדעי הטבע

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

000-6380026-0063800שיעור22ר אוסטר יעל"דמעורב- מיקרוביולוגיהב09:0011:55המדעי הטבע

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

000-6380079-0063800שיעור11ר סיאני מרב"דטכנולוגיה לאור ההלכהא10:3511:55המדעי הטבע

000-6380085-0063800שיעור11ר סיאני מרב"דחקר במדעב10:3511:55המדעי הטבע

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

000-6380073-0063800שיעור11ר סיאני מרב"דאיכות סביבה וקיימותא14:2015:40המדעי הטבע

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



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

000-6380058-0063800שעור ומעבדה11ר ששון חווה"דקרינה וחומר אב14:2015:40המדעי הטבע

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

הנחיה - מערכת העיכול ההפרשה והעצבים- פיזיולוגיה של החיאמדעי הטבע

אישית

000-6380042-0063800לימוד עצמי מונחה11ר סיאני מרב"ד

000-0900213-0063800קורס מקוון11כהן אסתרמקוון- דרכי הוראת ביולוגיהאמדעי הטבע

000-6380090-0063800קורס מקוון11ר ברגר דב"הרב דהיסטוריה ופילוסופיה של המדעאמדעי 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

000-6380053-0063800מעבדה 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

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

- מרוכז- מיומנויות המאה העשרים ואחת- יישומי מחשב במדעיםקמדעי הטבע

מעורב

000-0900278-0063800קורס מרוכז11ר שבט אלונה"ד

מדעי המחשב
000-0871002-0093701שיעור22ר דה ליאון יאיר"ד1אנליזה א09:0011:55אמדעי המחשב

000-9370001-0093701שיעור פרונטלי ומקוון33ר וסרמן אגוזה"דמבוא למדעי המחשבא09:0011:55אמדעי המחשב

000-0871004-0093701שיעור22ר דה ליאון יאיר"ד2אנליזה ב09:0011:55אמדעי המחשב

000-9370003-0093701שיעור פרונטלי ומקוון22ר ברון יצחק"דמבנה המחשב ושפת סףב09:0010:20אמדעי המחשב

000-9370027-0093701שיעור11ר ברון יצחק"דמתמטיקה בדידהב10:3511:55אמדעי המחשב

000-0871003-0093701תרגול0.51ירחי צילהתרגול- 1אנליזה א12:1013:30אמדעי המחשב

000-9370010-0093701שיעור פרונטלי ומקוון22ר ברון יצחק"דאוטומטים ושפות פורמאליותא12:1013:30אמדעי המחשב

000-9370028-0093701שיעור פרונטלי ומקוון22באט לאהלוגיקה למדעי המחשבא12:1013:30אמדעי המחשב

000-0871007-0093701שיעור22גוטמן עודד1אלגברה ליניארית ב12:1013:30אמדעי המחשב

כולל למידה - נושאים מתקדמים בתכנות- סמינריון במדעי המחשבא14:2015:40אמדעי המחשב

מקוונת

000-9370011-0093701סמינריון ומקוון22באט לאה

000-0871007-0093701שיעור22גוטמן עודד1אלגברה ליניארית ב14:2015:40אמדעי המחשב

000-0871001-0093701שיעור פרונטלי ומקוון02גוטמן עודדאשנב למתמטיקהא16:0017:20אמדעי המחשב

000-9370016-0093701שיעור פרונטלי ומקוון22נגר יהודה יובלתכנות בסביבת אינטרנטא16:0017:20אמדעי המחשב

000-0871005-0093701תרגול0.51ירחי צילהתרגול- 2אנליזה ב16:0017:20אמדעי המחשב

000-9370002-0093701שיעור פרונטלי ומקוון22באט לאהתכנות מונחה עצמיםב16:0017:20אמדעי המחשב

000-9370013-0093701שיעור פרונטלי ומקוון22נגר יהודה יובלשפות תוכנהב16:0017:20אמדעי המחשב

000-0871008-0093701תרגול0.51ירחי צילהתרגול- 1אלגברה ליניארית ב17:4019:00אמדעי המחשב

000-9370019-0093701שיעור11נגר יהודה יובלמבוא לרובוטיקהב17:4019:00אמדעי המחשב

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

000-0900203-0093701קורס מקוון22ר וסרמן אגוזה"דדרכי הוראת מדעי המחשבשמדעי המחשב

מתמטיקה והוראת מדעי 

המחשב
000-0871002-0093700שיעור22ר דה ליאון יאיר"ד1אנליזה א09:0011:55אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0871027-0093700שיעור22מאיר רחלמבנים אלגברייםא09:0011:55אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-9370001-0093700שיעור פרונטלי ומקוון33ר וסרמן אגוזה"דמבוא למדעי המחשבא09:0011:55אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0871004-0093700שיעור22ר דה ליאון יאיר"ד2אנליזה ב09:0011:55אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0871018-0093700שיעור22ר שפרבר ישי"דמשוואות דיפרנציאליותב09:0011:55אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-9370003-0093700שיעור פרונטלי ומקוון22ר ברון יצחק"דמבנה המחשב ושפת סףב09:0010:20אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-9370010-0093700שיעור פרונטלי ומקוון22ר ברון יצחק"דאוטומטים ושפות פורמאליותא12:1013:30אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0871046-0093700שיעור11ר שזיפי אלישבע"דאנליזה נומריתא12:1013:30אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0871007-0093700שיעור22גוטמן עודד1אלגברה ליניארית ב12:1013:30אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

כולל למידה - נושאים מתקדמים בתכנות- סמינריון במדעי המחשבא14:2015:40אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

מקוונת

000-9370011-0093700סמינריון ומקוון22באט לאה

000-0871007-0093700שיעור22גוטמן עודד1אלגברה ליניארית ב14:2015:40אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0871001-0093700שיעור פרונטלי ומקוון02גוטמן עודדאשנב למתמטיקהא16:0017:20אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב
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000-9370016-0093700שיעור פרונטלי ומקוון22נגר יהודה יובלתכנות בסביבת אינטרנטא16:0017:20אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-9370002-0093700שיעור פרונטלי ומקוון22באט לאהתכנות מונחה עצמיםב16:0017:20אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-9370013-0093700שיעור פרונטלי ומקוון22נגר יהודה יובלשפות תוכנהב16:0017:20אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0870011-0093700שיעור22ר ברנס אבינועם"דלדו חוגי- גיאומטריה מורחבתש16:0017:20אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-9370019-0093700שיעור11נגר יהודה יובלמבוא לרובוטיקהב17:4019:00אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0870016-0093700סמינריון22ר ברנס אבינועם"דלדו חוגי- סמינריון במתמטיקהש17:4019:00אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0870008-0093700שיעור11ר שגב סטלה"דמעורב- פונקציות מרוכבותב09:0010:20המתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0871029-0093700שיעור11מאיר רחלמעורב- גיאומטריה של המרחבב10:3511:55המתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0871028-0093700שיעור11ר ברנס אבינועם"דמעורב- תורת הגבולותב12:1013:30המתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0871020-0093700שיעור11פוזניק פניהמעורב- 1תורת המספרים א14:2015:40המתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0871015-0093700שיעור11ר שפרבר ישי"ד1הסתברות א16:0017:20המתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0871013-0093700שיעור11מאיר רחל1תורת הקבוצות א17:4019:00המתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0871012-0093700קורס מקוון11ר ברנס אבינועם"ד1סטטיסטיקה למתמטיקאים אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0871025-0093700קורס מקוון11ר שגב סטלה"ד1תולדות המתמטיקה אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0871036-0093700קורס מקוון11ר אליצור צורית"ד1הוראת המתמטיקה בשילוב כלים טכנולוגיים אמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

000-0870007-0093700קורס מקוון02קורס לצורכי רישום- (גיאומטריה אוקלידית)יסודות הגיאומטריה שמתמטיקה והוראת מדעי המחשב

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

000-0240003-002400שיעור22ר מרציאנו יוסי"דמבוא להגות הראשוניםש09:0010:20אמחשבת ישראל

000-0240001-002400שיעור22ר כהן אביעזר"דמבוא להגות יהודית בעת החדשהש10:3511:55אמחשבת ישראל

000-0240005-002400שיעור11ר מלכיאל אליעזר"דמבוא לפילוסופיה של העת העתיקהא12:1013:30אמחשבת ישראל

000-0240006-002400שיעור11ר מלכיאל אליעזר"דמבוא לפילוסופיה של העת החדשהב12:1013:30אמחשבת ישראל

000-0900008-002400שיעור11ר וקס רון"דדרכי הוראת מחשבת ישראל אא14:2015:40אמחשבת ישראל

000-0240095-002400שיעור11ר ספראי אורי"דמבוא לקבלהא14:2015:40אמחשבת ישראל

000-0900024-002400שיעור11ר קלרמן אביחי"דדרכי הוראת מחשבת ישראל בב14:2015:40אמחשבת ישראל

000-0240049-002400סדנה11ר הר שפי סיון"דסדנת כתיבה יוצרת במחשבת ישראלב14:2015:40אמחשבת ישראל

000-0240149-002400שיעור11רייזר דניאל' פרופתורת הנפש בחסידותא16:0017:20אמחשבת ישראל

000-0240151-002400שיעור11רייזר דניאל' פרופתנועת המוסר ביהדותב16:0017:20אמחשבת ישראל

000-0240002-002400שיעור22ר חדד אליעזר"דעיון בספר מורה נבוכיםש16:0017:20אמחשבת ישראל

000-0240111-002400שיעור11ר ישי שלמה"דמקומן של הרגשות בחיי היהודי המאמיןא17:4019:00אמחשבת ישראל

000-0240109-002400שיעור11ר גרנות תמיר"הרב דשיעור וסדנה- הניגון החסידי לעבודת הנפש והחינוךב17:4019:00אמחשבת ישראל

000-0240092-002400סמינריון22ר וקס רון"דהתפילה בהגות היהודית: עבודת הלב- סמינריון במחשבת ישראלש17:4019:00אמחשבת 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

מתמטיקה
000-0871002-008700שיעור22ר דה ליאון יאיר"ד1אנליזה א09:0011:55אמתמטיקה

000-0871027-008700שיעור22מאיר רחלמבנים אלגברייםא09:0011:55אמתמטיקה

000-0871004-008700שיעור22ר דה ליאון יאיר"ד2אנליזה ב09:0011:55אמתמטיקה

000-0871018-008700שיעור22ר שפרבר ישי"דמשוואות דיפרנציאליותב09:0011:55אמתמטיקה

000-0871046-008700שיעור11ר שזיפי אלישבע"דאנליזה נומריתא12:1013:30אמתמטיקה

000-0871007-008700שיעור22גוטמן עודד1אלגברה ליניארית ב12:1013:30אמתמטיקה

000-0871021-008700שיעור11ר שזיפי אלישבע"ד2תורת המספרים ב12:1013:30אמתמטיקה

000-0871007-008700שיעור22גוטמן עודד1אלגברה ליניארית ב14:2015:40אמתמטיקה

000-0871024-008700שיעור11ר ברנס אבינועם"דמבוא ללוגיקה מתמטיתב14:2015:40אמתמטיקה

000-0871001-008700שיעור פרונטלי ומקוון02גוטמן עודדאשנב למתמטיקהא16:0017:20אמתמטיקה

000-0870011-008700שיעור22ר ברנס אבינועם"דלדו חוגי- גיאומטריה מורחבתש16:0017:20אמתמטיקה

000-0870016-008700סמינריון22ר ברנס אבינועם"דלדו חוגי- סמינריון במתמטיקהש17:4019:00אמתמטיקה

000-0900252-008700שיעור11חנוכה אליענהמעורב- לדו חוגי- מדידה והערכה במתמטיקהב14:2015:40במתמטיקה

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

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

000-0870008-008700שיעור11ר שגב סטלה"דמעורב- פונקציות מרוכבותב09:0010:20המתמטיקה
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000-0871029-008700שיעור11מאיר רחלמעורב- גיאומטריה של המרחבב10:3511:55המתמטיקה

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

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

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

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

000-0871015-008700שיעור11ר שפרבר ישי"ד1הסתברות א16:0017:20המתמטיקה

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

000-0871013-008700שיעור11מאיר רחל1תורת הקבוצות א17:4019:00המתמטיקה

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 
000-0871002-008701שיעור22ר דה ליאון יאיר"ד1אנליזה א09:0011:55א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871027-008701שיעור22מאיר רחלמבנים אלגברייםא09:0011:55א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871004-008701שיעור22ר דה ליאון יאיר"ד2אנליזה ב09:0011:55א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871018-008701שיעור22ר שפרבר ישי"דמשוואות דיפרנציאליותב09:0011:55א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871003-008701תרגול0.51ירחי צילהתרגול- 1אנליזה א12:1013:30א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871046-008701שיעור11ר שזיפי אלישבע"דאנליזה נומריתא12:1013:30א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871007-008701שיעור22גוטמן עודד1אלגברה ליניארית ב12:1013:30א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871021-008701שיעור11ר שזיפי אלישבע"ד2תורת המספרים ב12:1013:30א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871038-008701שיעור פרונטלי ומקוון22חנוכה אליענהלחד חוגי- מדידה והערכה במתמטיקהא14:2015:40א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871007-008701שיעור22גוטמן עודד1אלגברה ליניארית ב14:2015:40א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871024-008701שיעור11ר ברנס אבינועם"דמבוא ללוגיקה מתמטיתב14:2015:40א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871001-008701שיעור פרונטלי ומקוון02גוטמן עודדאשנב למתמטיקהא16:0017:20א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871006-008701שיעור22ר דה ליאון יאיר"ד3אנליזה א16:0019:00א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871005-008701תרגול0.51ירחי צילהתרגול- 2אנליזה ב16:0017:20א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0900313-008701שיעור11וולף מירימתמטיקה מתחברת לשטחא17:4019:00א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871008-008701תרגול0.51ירחי צילהתרגול- 1אלגברה ליניארית ב17:4019:00א(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871048-008701שיעור11מאיר רחלמעורב- סוגיות בהוראת האלגברהא14:2015:40ב(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871041-008701שיעור22טל נעמהמעורב- 1נושאים במתמטיקה לכיתה י ש16:0017:20ב(חד חוגי)מתמטיקה 

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

000-0871014-008701שיעור11ר שזיפי אלישבע"ד2תורת הקבוצות ב09:0010:20ה(חד חוגי)מתמטיקה 

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

000-0871017-008701שיעור22יודקוביץ רוניגיאומטריה אנליטיתש10:3511:55ה(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871032-008701סדנה11ר אליצור צורית"דמעורב- 1אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות א12:1013:30ה(חד חוגי)מתמטיקה 

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

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

000-0871016-008701שיעור11בך יוסי2הסתברות ב14:2015:40ה(חד חוגי)מתמטיקה 

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

000-0871015-008701שיעור11ר שפרבר ישי"ד1הסתברות א16:0017:20ה(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871042-008701שיעור11ירחי צילהמעורב- 2נושאים במתמטיקה לכיתה י א16:0017:20ה(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871034-008701שיעור פרונטלי ומקוון22ירחי צילהמעורב- 1דרכי הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים ב16:0017:20ה(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871013-008701שיעור11מאיר רחל1תורת הקבוצות א17:4019:00ה(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871040-008701שיעור11ירחי צילהמעורב- 1זיהוי והתערבות - לקויות למידה במתמטיקהא17:4019:00ה(חד חוגי)מתמטיקה 

000-0871053-008701שיעור11ירחי צילהמעורב- 2זיהוי והתערבות - לקויות למידה במתמטיקהב17:4019:00ה(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 

000-0871036-008701קורס מקוון11ר אליצור צורית"ד1הוראת המתמטיקה בשילוב כלים טכנולוגיים 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 
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הוראת מתמטיקה 

(חד חוגי)
000-0871038-00213שיעור פרונטלי ומקוון22חנוכה אליענהלחד חוגי- מדידה והערכה במתמטיקהא14:2015:40א(חד חוגי)הוראת מתמטיקה 

000-0900313-00219שיעור11וולף מירימתמטיקה מתחברת לשטחא17:4019:00א(חד חוגי)הוראת מתמטיקה 

000-0871048-00219שיעור11מאיר רחלמעורב- סוגיות בהוראת האלגברהא14:2015:40ב(חד חוגי)הוראת מתמטיקה 

000-0871041-00213שיעור22טל נעמהמעורב- 1נושאים במתמטיקה לכיתה י ש16:0017:20ב(חד חוגי)הוראת מתמטיקה 

000-0871032-00213סדנה11ר אליצור צורית"דמעורב- 1אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות א12:1013:30ה(חד חוגי)הוראת מתמטיקה 

000-0871042-00219שיעור11ירחי צילהמעורב- 2נושאים במתמטיקה לכיתה י א16:0017:20ה(חד חוגי)הוראת מתמטיקה 

000-0871034-00213שיעור פרונטלי ומקוון22ירחי צילהמעורב- 1דרכי הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים ב16:0017:20ה(חד חוגי)הוראת מתמטיקה 

000-0871040-00213שיעור11ירחי צילהמעורב- 1זיהוי והתערבות - לקויות למידה במתמטיקהא17:4019:00ה(חד חוגי)הוראת מתמטיקה 

000-0871053-00213שיעור11ירחי צילהמעורב- 2זיהוי והתערבות - לקויות למידה במתמטיקהב17:4019:00ה(חד חוגי)הוראת מתמטיקה 

000-0871036-00213קורס מקוון11ר אליצור צורית"ד1הוראת המתמטיקה בשילוב כלים טכנולוגיים א(חד חוגי)הוראת מתמטיקה 

ספרות
000-0350003-003500שיעור22ר הורביץ אסתר"דמבוא לספרות העברית החדשה- משברי זהות בספרות עבריתש09:0010:20אספרות

קריאות אקולוגיות ביצירות ספרות קלאסיות - לוקים וטבע-אדם אא12:1013:30אספרות

ומודרניות

000-0350026-003500שיעור11ר הורביץ אסתר"ד

000-0280002-003500שיעור11ר ליכטנשטיין מאיר"הרב דמבוא לספרות האגדה והמדרשב12:1013:30אספרות

000-0350091-003500סדנה11ר הר שפי סיון"דסדנת כתיבה יוצרתב12:1013:30אספרות

000-0350005-003500שיעור11ר עופר רחל"דיסודות השיר הליריא14:2015:40אספרות

000-0350066-003500שיעור11ר הכהן עדן"דהפיוט הארץ ישראלי הקדוםב14:2015:40אספרות

000-0280002-023500שיעור11ר גאולה עמוס"דמבוא לספרות האגדה והמדרשא17:4019:00אספרות

000-0280002-013500שיעור11ר  פוקס עוזי"דמבוא לספרות האגדה והמדרשב17:4019:00אספרות

: ברנר ועגנון, ביאליק– גם אהבתם גם שנאתם- סמינריון בספרותש17:4019:00אספרות

הקשרים ספרותיים וביוגרפיים

000-0350045-003500סמינריון22ר כהן צחי"ד

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

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

תורה שבעל פה
000-0320002-002800שיעור11ר יעקב דורון"דלשון חכמיםא09:0010:20אתורה שבעל פה

000-0280175-002800שיעור11ר שמאע אברהם"דדרכי מדרש ההלכה- המידות שהתורה נדרשת בהןא09:0010:20אתורה שבעל פה

000-0280103-002800שיעור11ר שמאע אברהם"דל"ברכות הנהנין בספרות חז- אברך את השםב09:0010:20אתורה שבעל פה

000-0280003-022800שיעור22ר ליכטנשטיין מאיר"הרב דמבוא לספרי הגאונים והראשוניםש09:0010:20אתורה שבעל פה

ספרותיים , היבטים צורניים- מדרשי תנחומא- סמינריון בתושבעש09:0010:20אתורה שבעל פה

ומחקריים

000-0280086-002800סמינריון22ר קהלני עזרא"ד

000-0900003-002800שיעור11ר לנדאו גלעד"דדרכי הוראת המשנה וההלכהא10:3511:55אתורה שבעל פה

000-0280038-002800שיעור11לייטר ינוןמסכת שביעית- סוגיות בתלמוד הירושלמיא10:3511:55אתורה שבעל פה

000-0900003-012800שיעור11רוסט אהודדרכי הוראת המשנה וההלכהב10:3511:55אתורה שבעל פה

000-0280040-002800שיעור11לייטר ינוןסוגיות מקבילות בתלמוד הירושלמי והבבלי: עולמות נפגשיםב10:3511:55אתורה שבעל פה

סוגיות בענייני קידושין ונישואין : ודבק באשתו- סמינריון בתושבעש10:3511:55אתורה שבעל פה

ל וההלכה"בספרות חז

000-0280181-002800סמינריון22ר שמאע אברהם"ד

000-0900004-002800שיעור11הרב דומוביץ עמירםדרכים בהוראת הגמראא12:1013:30אתורה שבעל פה

עיון בסוגיות הבבלי והירושלמי בפרק - קריאת שמע מהמקדש לביתא12:1013:30אתורה שבעל פה

ראשון בברכות

000-0280120-002800שיעור11ר ליכטנשטיין מאיר"הרב ד

000-0280002-002800שיעור11ר ליכטנשטיין מאיר"הרב דמבוא לספרות האגדה והמדרשב12:1013:30אתורה שבעל פה

000-0900004-012800שיעור11הרב דומוביץ עמירםדרכים בהוראת הגמראב12:1013:30אתורה שבעל פה

סוגיות בגמרא ובתלמוד הירושלמי : על התפילה- סמינריון בתושבעש12:1013:30אתורה שבעל פה

בענייני תפילה

000-0280186-002800סמינריון22לייטר ינון

000-0900262-002800שיעור11שלזינגר נועםתוכנית מצטיינים- הלכה וגמרא, דרכי הוראת משנהא14:2015:40אתורה שבעל פה

000-0280054-002800שיעור11ר גאולה עמוס"דל"חסידים וחסידות בספרות חזא14:2015:40אתורה שבעל פה
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000-0280187-002800שיעור11ר ליפשיץ אורי"הרב דתוכנית מצטיינים- מחשיבה להפנמה בהוראת גמראב14:2015:40אתורה שבעל פה

000-0280128-002800שיעור11הרב קליין שמעוןעיון והקשבה בסוגיות במסכת סוכה- הבית האדם והסוכהב14:2015:40אתורה שבעל פה

000-0280001-012800שיעור22הרב בזק אמנוןמבוא לתורה שבעל פהש16:0017:20אתורה שבעל פה

000-0280114-002800סמינריון22ר  פוקס עוזי"דעיון בדרכי ההמשגה בתלמוד: פרטים וכללים-  סמינריון בתושבעש16:0017:20אתורה שבעל פה

000-0280041-002800שיעור22ר לנדאו גלעד"דמסכת קידושין- מדע תורתךש16:0017:20אתורה שבעל פה

000-0280041-002800שיעור22ברנדס יהודה' הרב פרופמסכת קידושין- מדע תורתךש16:0017:20אתורה שבעל פה

000-0280002-022800שיעור11ר גאולה עמוס"דמבוא לספרות האגדה והמדרשא17:4019:00אתורה שבעל פה

000-0280119-002800שיעור11הרב ברין שלמהשאלות ותשובות ושאלות ללא תשובותא17:4019:00אתורה שבעל פה

000-0280002-012800שיעור11ר  פוקס עוזי"דמבוא לספרות האגדה והמדרשב17:4019:00אתורה שבעל פה

000-5100999-002800מבחן16.12.2100יב טבת - גמרא- מגן אנסיןלתורה שבעל פה

000-5101001-002800מבחן00קטע שלא נלמד- מבחן גמראל תורה שבעל פה

000-0004902-002800קורס מוכר מהתואר השני11מקוון- ל"כיוונים במחשבת חזאתורה שבעל פה

000-0280171-002800קורס מוכר מהתואר השני11מקוון- ז חלק א"לימוד מונחה במסכת ע- פרקי גמראאתורה שבעל פה

000-0004007-002800קורס מוכר מהתואר השני11מקוון- מבית המקדש לבית המדרשאתורה שבעל פה

000-0280172-002800קורס מוכר מהתואר השני11מקוון- ז חלק ב"לימוד מונחה במסכת ע- פרקי גמראבתורה שבעל פה

- העיצוב הספרותי וההקשר ההלכתי: סיפור האגדה בתלמוד הבבלישתורה שבעל פה

מקוון

000-0004903-002800קורס מוכר מהתואר השני22

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

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

000-0280004-002800קורס מרוכז ומקוון11לייטר ינוןמרוכז ומקוון- ניסן- ע"הדרכה ביבליוגרפית בתושבבתורה שבעל פה

000-0280004-022800קורס מרוכז ומקוון11לייטר ינוןמרוכז ומקוון- קיץ- ע"הדרכה ביבליוגרפית בתושבקתורה שבעל פה

ך''תנ
000-0260184-002600שיעור11ר רוזנברג ישי חי"דעיונים בספר במדברא09:0010:20אך''תנ

000-0260163-002600שיעור11ר מאלי הלל"דקריאה היסטורית בספרי שיבת ציון: מנהרות בבל לחורבות ירושליםב09:0010:20אך''תנ

000-0260073-002600שיעור11ר גרוס מיכאל"דטעמי המקרא ככלי פרשניא10:3511:55אך''תנ

000-0260115-002600שיעור11הרב בזק אמנוןמלכות דוד אא10:3511:55אך''תנ

על המאבק באלילות במקרא ובספרות – מסכה וצלם אלוקים, פסלב10:3511:55אך''תנ

הבית השני

000-0260136-002600שיעור11ר מאלי הלל"ד

000-0260116-002600שיעור11הרב בזק אמנוןמלכות דוד בב10:3511:55אך''תנ

000-0260257-002600סמינריון22ון יושי'ר פרג"דראשית המלוכה בישראל- סמינריון בתנךש12:1013:30אך''תנ

000-0260111-002600שיעור22ר אליצור יוסי"הרב דעיונים בספר ירמיהוש12:1013:30אך''תנ

000-0260145-002600שיעור11ר רייס יהושע"הרב דא- מבוא למקראא14:2015:40אך''תנ

000-0260219-002600שיעור11ר מרקוס יוסף"דתנך ומיומנויות המאה העשרים ואחתא14:2015:40אך''תנ

000-0260146-002600שיעור11ר אליצור יוסי"הרב דב- מבוא למקראב14:2015:40אך''תנ

000-0260174-002600שיעור11ר לב רן צחי"דך"דמויות משנה בתנב14:2015:40אך''תנ

000-0260044-002600שיעור11עופר יוסף'  פרופן על התורה"פירוש רמבא16:0017:20אך''תנ

000-0900007-002600שיעור22שלזינגר נועםך"דרכי הוראת תנש16:0017:20אך''תנ

000-0260238-002600סדנה11ר אליצור יוסי"הרב דנחמיה ודברי הימים, עזרא- ך ביחד א"לומדים תנא17:4019:00אך''תנ

000-0320032-002600ס"שו11עופר יוסף'  פרופהמסורה למקראא17:4019:00אך''תנ

000-0260239-002600סדנה11ר אליצור יוסי"הרב דבראשית ושמות- ך ביחד ב"לומדים תנב17:4019:00אך''תנ

000-0450117-002600שיעור11ר משגב חגי"דכתובות מתקופת הבית הראשוןא09:0010:20הך''תנ

000-0450004-002600שיעור22אבי דורון-ר שר"דמבוא לתולדות ארץ ישראל בימי בית ראשוןש14:2015:40הך''תנ

000-0260119-002600קורס מקוון11ר רוזנברג ישי חי"דעיון משווה בפרשנות המקראאך''תנ

000-0260243-002600קורס מקוון11ר אליצור יוסי"הרב דעיונים בספר במדבראך''תנ

000-0260058-002600קורס מקוון11ר ציגלר יעל"דעיונים במגילת רותבך''תנ

000-0260119-012600קורס מקוון11ר רוזנברג ישי חי"דעיון משווה בפרשנות המקראבך''תנ

000-0260245-002600קורס מקוון11ר רייס יהושע"הרב דלימוד תנך חדשני- מישועה לתקומהבך''תנ

000-0260006-012600קורס מרוכז ומקוון11ון יושי'ר פרג"דמרוכז ומקוון- ך"הדרכה ביבליוגרפית בתנבך''תנ

000-0260007-002600סיורים לימודיים11ר מרקוס יוסף"דארץ מקראאך''תנ

000-0459177-002600סיורים לימודיים פתוחים00הרבנד יונילמידה מקוונת מרוכז- סיור כפול- יורשות- סיור וירטואליאך''תנ

000-0459177-012600סיורים לימודיים פתוחים00הרבנד יונילמידה מקוונת מרוכז- סיור כפול- יורשות- סיור וירטואליבך''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
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000-0010043-002600עבודה עצמית מונחת0.50.5ר מרקוס יוסף"דעבודת שאלון בספר במדברשך''תנ

000-0260173-002600לימוד עצמי מונחה11"היינו כחולמים"בקיאות שך''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

000-0010002-002600ך"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

תקשורת
000-0900161-0065800שיעור22ר פרינס מלר רבקה"דדרכי הוראת תקשורתש09:0010:20אתקשורת

000-6580005-0065800שיעור22ר פרינס מלר רבקה"דמבוא לתקשורת המוניםש10:3511:55אתקשורת

000-6580016-0065800שיעור11ולדמן שיתקשורת חברה ופוליטיקהא12:1013:30אתקשורת

000-6580042-0065800שיעור11ולדמן שיזאנרים טלוויזיונייםב12:1013:30אתקשורת

000-6580010-0065800שיעור11ר צחי אדם"דעקרונות השפה הויזואליתא14:2015:40אתקשורת

000-6580014-0065800שיעור11ר צחי אדם"דהקולנוע הישראליב14:2015:40אתקשורת

000-6580020-0065800סמינריון22ר צחי אדם"דסמינריון בתקשורתש16:0017:20אתקשורת

000-6580008-0065800שיעור22קאפח עינתתולדות הקולנוע אא09:0011:55התקשורת

000-6580009-0065800שיעור22ר צחי אדם"דתולדות הקולנוע בב10:3513:30התקשורת

000-0900296-0065800שיעור11ר רוזנברג חננאל"דהומור חינוך ותעשיית הבידורב12:1013:30התקשורת

000-6580021-0065800סדנה33קימל משההפקת טלויזיהא14:2019:00התקשורת

000-6580041-0065800סדנה11ר סבג בן פורת חן"דהיבטים מעשיים בניו מדיה: סדנהב16:0017:20התקשורת

000-0900180-0065800קורס מקוון11ר רוזנברג חננאל"דדור המסכיםאתקשורת

000-6580011-0065800קורס מקוון11ולדמן שיההיסטוריה של התקשורתבתקשורת

אנגלית יסוד
000-9001003-0012שיעור ומרוכז המשך02נט'קופיאצקי גב פרונטלי ומרוכז+טרום בסיסי א- אנגליתא10:3511:55אאנגלית יסוד

000-9001212-0012שיעור01נט'קופיאצקי גבסיסי- אנגליתב10:3511:55אאנגלית יסוד

000-9001253-0012שיעור פרונטלי ומקוון02מתקדמים א פרונטלי ומקוון- אנגליתא14:2015:40אאנגלית יסוד

000-9001254-0112שיעור פרונטלי ומקוון22מתקדמים ב פרונטלי ומקוון- אנגליתב14:2015:40אאנגלית יסוד

000-9001003-0112שיעור ומרוכז המשך02נט'קופיאצקי גב פרונטלי ומרוכז+טרום בסיסי א- אנגליתא16:0017:20אאנגלית יסוד

000-9001212-0212שיעור01נט'קופיאצקי גבסיסי- אנגליתב16:0017:20אאנגלית יסוד

000-9001003-0212שיעור ומרוכז המשך02ברנפלד אפריםב פרונטלי ומרוכז+טרום בסיסי א- אנגליתא12:1013:30האנגלית יסוד

000-9001212-0112שיעור01ברנפלד אפריםבסיסי- אנגליתב12:1013:30האנגלית 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

000-9001215-0012קורס מקוון המשך02ר גלברט איימי"דבסיסי מקוון- אנגליתבאנגלית יסוד

000-9001254-0212קורס מרוכז22מתקדמים ב מרוכז- אנגליתקאנגלית יסוד

000-9001255-0012קורס מרוכז24ב מרוכז+מתקדמים א- אנגליתקאנגלית יסוד

לימודי יסוד והעשרה
000-9001221-006קורס מקוון0.25הרבנד יוניביטחון ובטיחותשלימודי יסוד והעשרה

000-9001221-016קורס מקוון0.25הרבנד יוניביטחון ובטיחותשלימודי יסוד והעשרה

000-9001221-026קורס מקוון0.25הרבנד יוניביטחון ובטיחותשלימודי יסוד והעשרה

000-9001222-006קורס מקוון0.25הרבנד יוניזהירות בדרכיםשלימודי יסוד והעשרה

000-9001222-016קורס מקוון0.25הרבנד יוניזהירות בדרכיםשלימודי יסוד והעשרה

000-9001222-026קורס מקוון0.25הרבנד יוניזהירות בדרכיםשלימודי יסוד והעשרה

000-9001275-006קורס מרוכז ומקוון1.5מדריך עזרה ראשונהחנוכה- תרגול מעשי- קורס עזרה ראשונה מקוון ומרוכזאלימודי יסוד והעשרה

000-9001275-016קורס מרוכז ומקוון1.5מדריך עזרה ראשונהחנוכה- תרגול מעשי- קורס עזרה ראשונה מקוון ומרוכזאלימודי יסוד והעשרה

000-9001275-026קורס מרוכז ומקוון1.5מדריך עזרה ראשונהניסן- תרגול מעשי- קורס עזרה ראשונה מקוון ומרוכזבלימודי יסוד והעשרה

000-9001275-036קורס מרוכז ומקוון1.5מדריך עזרה ראשונהניסן- תרגול מעשי- קורס עזרה ראשונה מקוון ומרוכזבלימודי יסוד והעשרה

000-9001275-046קורס מרוכז ומקוון1.5מדריך עזרה ראשונהקיץ- תרגול מעשי- קורס עזרה ראשונה מקוון ומרוכזקלימודי יסוד והעשרה

000-9001275-056קורס מרוכז ומקוון1.5מדריך עזרה ראשונהקיץ- תרגול מעשי- קורס עזרה ראשונה מקוון ומרוכזקלימודי יסוד והעשרה
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התמחותקבוצה+שיעור מלאסוג שיעורש"שזיכוי.נשם תואר מורהשם השעורסמסטרעד שעהמשעהיוםשם התמחות

עברית יסוד
000-0320100-0110שיעור11חיים שקדהבעה ואוריינותא12:1013:30אעברית יסוד

000-0320100-0310שיעור11חיים שקדהבעה ואוריינותב12:1013:30אעברית יסוד

000-0320001-0310שיעור22ר שמאע אברהם"דשערי לשוןש14:2015:40אעברית יסוד

000-0320001-0210שיעור22בשירי אוהדשערי לשוןש16:0017:20אעברית יסוד

000-0320014-0010שיעור22אלמה מתןלשון יסודש16:0017:20אעברית יסוד

000-0320100-0010שיעור11הרב סמט אוריהבעה ואוריינותב17:4019:00אעברית יסוד

000-0320001-0110שיעור22ר שמאע אברהם"דשערי לשוןש17:4019:00אעברית יסוד

000-0320100-0210שיעור11הרב סמט אוריהבעה ואוריינותב10:3511:55העברית יסוד

000-0320001-0010שיעור22ר שמאע אברהם"דשערי לשוןש14:2015:40העברית יסוד

000-0320040-0010קורס מקוון11ר שלוסברג גליה"דמילים ומשמעויותיהןאעברית יסוד

000-0320040-0110קורס מקוון11ר שלוסברג גליה"דמילים ומשמעויותיהןבעברית יסוד

תוכנית גוונים
000-0900140-0099שיעור11ר דרמון מלכה תהילה"דתכנים ודרכי הוראה- תרבות יהודית ישראליתא09:0010:20אתוכנית גוונים

000-0900261-0099שיעור11דנציגר תומרמהלכה למעשה- הוראת יהדות בבתי ספר ממלכתייםב10:3511:55אתוכנית גוונים

000-0900141-0099קורס מקוון11ר גרין נעם"דגוונים- ערכי היהדות וההומניזם החילוניבתוכנית גוונים

תוכנית מיתרים
000-0280006-0067שיעור11ר דרמון מלכה תהילה"דהיכל שלמה מיתרים- ארון הספרים היהודי ישראליא09:0010:20גתוכנית מיתרים

000-0130067-0167שיעור11ר כהן אורנה"דהיכל שלמה מיתרים- יהודי ארצות האסלאם בעת החדשהב09:0010:20גתוכנית מיתרים

000-0130071-0067שיעור11ר דרמון מלכה תהילה"דהיכל שלמה מיתרים- מבוא למדינת ישראלב09:0010:20גתוכנית מיתרים

000-0240005-0167שיעור11ר ליסון אלעד"דהיכל שלמה מיתרים- מבוא לפילוסופיה של העת העתיקהא10:3511:55גתוכנית מיתרים

000-0240006-0167שיעור11ר ליסון אלעד"דהיכל שלמה מיתרים- מבוא לפילוסופיה של העת החדשהב10:3511:55גתוכנית מיתרים

000-0130002-0167שיעור22ר בנמלך מוטי"דהיכל שלמה מיתרים- מבוא להיסטוריה של עם ישראל בימי הבינייםש10:3511:55גתוכנית מיתרים

000-0240136-0067שיעור11ר אייזנמן אסתר"דהיכל שלמה מיתרים- פילוסופיה של הרמבםא12:1013:30גתוכנית מיתרים

000-0240095-0167שיעור11ר ספראי אורי"דהיכל שלמה מיתרים- מבוא לקבלהב12:1013:30גתוכנית מיתרים

000-0130008-0167שיעור22ר בנמלך מוטי"דהיכל שלמה מיתרים- מבוא להיסטוריה של ימי הבינייםש12:1013:30גתוכנית מיתרים

000-0900002-0567שיעור11ר הנמן אביגדור"דהיכל שלמה מיתרים- מבוא לפילוסופיה של החינוךא14:2015:40גתוכנית מיתרים

000-0900002-0567שיעור11הרמן תחיההיכל שלמה מיתרים- מבוא לפילוסופיה של החינוךא14:2015:40גתוכנית מיתרים

000-0900222-0067שיעור11ר הנמן אביגדור"דהיכל שלמה מיתרים- דידקטיקה של החינוך המשלבב14:2015:40גתוכנית מיתרים

000-0900222-0067שיעור11הרמן תחיההיכל שלמה מיתרים- דידקטיקה של החינוך המשלבב14:2015:40גתוכנית מיתרים

000-0280002-0367שיעור11ר אליצור תהילה"דהיכל שלמה מיתרים- מבוא לספרות האגדה והמדרשב14:2015:40גתוכנית מיתרים

000-0900026-0167שיעור22ר אופיר  שלהבת"דהיכל שלמה מיתרים- דרכי הוראת היסטוריהש14:2015:40גתוכנית מיתרים

000-0130070-0167שיעור22ר אבלמן עשהאל"דהיכל שלמה מיתרים- מבוא להיסטוריה של המאה העשריםש16:0017:20גתוכנית מיתרים

000-0900131-0867סמינריון22תל אור אליסףהיכל שלמה מיתרים- סמינריון בחינוךש16:0017:20גתוכנית מיתרים

000-0320001-0567שיעור22חיים שקדהיכל שלמה מיתרים- שערי לשוןש17:4019:00גתוכנית מיתרים

000-0280004-0167קורס מרוכז11ר אליצור תהילה"דהיכל שלמה מיתרים- מרוכז- ע"הדרכה ביבליוגרפית בתושבאתוכנית מיתרים

000-0280001-0267קורס מרוכז22ר מאלי הלל"דהיכל שלמה מיתרים- מרוכז- מבוא לתורה שבעל פהא תוכנית מיתרים

ב"תוכנית רג
על הספה ועל גישות טיפול נוספות ויישומם במרחב הכיתתי והבין א17:4019:00אב"תוכנית רג

ב"רג- אישי

000-0900276-0078סדנה11בוכהולץ אילן

000-0900192-0078שיעור11ר ליסון אלעד"דב"רג- תמורות בעת החדשה והשפעתן על מערכת החינוךב17:4019:00אב"תוכנית רג

000-0900194-0078שיעור22ב"רג- פורום בינמכללתישב"תוכנית רג
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