
על יסודי הסבה מתמטיקה שנה שנייה תשעט

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

3ד"ר מרגליות אדווהסוגיות בהוראה -מקוון100429-00 1.001.00

7קורס בחירה בחינוך - מקוון100631-00 1.001.00

0ד"ר כץ דודמבנים אלגבריים לחט"ב10:1511:45301178-00א 1.001.00

0ד"ר כץ דוד(אנליזה מתמטית 1 (במקום חדו"א 12:1513:45302835-002א 2.002.00

ד"ר סגרה סבינהפתרון בעיות 2 לחט"ב14:0015:30301177-00א
דבורה

0 2.002.00

ד"ר גורביץ לייבמןפיסיקה למתמטקאים לחט"ב15:4517:15302850-00א
אירינה

0 2.002.00

שילוב מחשב בהוראת המתמטיקה17:3019:00430008-00א
לחט"ב

ד"ר גורביץ לייבמן
אירינה

0 1.001.00

(הוראת כיתה הטרוגנית וניהולה08:3011:45100840-00ג
מתמטיקה יסודי ועל יסודי (ב

8 2.002.00

מר אטקין ברקשעת מחנך על יסודי13:3015:00100353-02ג
מרדכי

3 1.001.00

ד"ר ברזנר -מזורהתמודדות עם בעיות משמעת17:0018:30120315-04ג
מוניקה

1 1.001.00

'עבודה מעשית - יסודי + עי"ס שנה08:0015:00100950-23ד
ב'+ג

4 5.005.00

0ד"ר ברוורמן אלכסהעשרה מתמטית לחט"ב08:3010:00302821-00ה 2.002.00

פולינומים מעל ממשיים ומורכבים10:1511:45301133-00ה
לחט"ב

ד"ר גורביץ לייבמן
אירינה

0 2.002.00

טרנספורמציות במישור בראייה12:1513:45302823-00ה
אינטגרטיבית לחט"ב

ד"ר גורביץ לייבמן
אירינה

0 2.002.00

0ד"ר ויניצקי לינההוראת האלגברה והפונקציות14:0015:30302829-00ה 1.001.00

0ד"ר בן אב מרסדסהנדסת המרחב לחט"ב15:4517:15303952-00ה 2.002.00

0ד"ר כץ דודלוגיקה מתמטית17:3019:00302833-00ה 1.001.00

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

0ד"ר בן אב מרסדסאלגברה לינארית 2 לחט"ב08:3010:00301179-00א 1.001.00

0ד"ר כץ דודתורת המספרים האלמנטרית לחט"ב10:1511:45301181-00א 1.001.00

0ד"ר כץ דוד(אנליזה מתמטית 1 (במקום חדו"א 12:1513:45302835-002א 2.002.00 המשך

ד"ר סגרה סבינהפתרון בעיות 2 לחט"ב14:0015:30301177-00א
דבורה

0 2.002.00 המשך

ד"ר גורביץ לייבמןפיסיקה למתמטקאים לחט"ב15:4517:15302850-00א
אירינה

0 2.002.00 המשך

ד"ר גורביץ לייבמןקומבינטוריקה לחט"ב17:3019:00301175-00א
אירינה

0 1.001.00

(תכנון יחידות הוראה בשילוב מחשב08:3011:45100850-00ג
מתמטיקה יסודי ועל יסודי (ב

8 2.002.00

3חינוך תלמידים עם צרכים מיוחדים13:3015:00100645-02ג 1.001.00

0מר שימנוביץ מיכאלהוראת הגיאומטריה א' לחט"ב17:0018:30302828-00ג 1.001.00

'עבודה מעשית - יסודי + עי"ס שנה08:0015:00100950-23ד
ב'+ג

4 5.005.00 המשך

0ד"ר ברוורמן אלכסהעשרה מתמטית לחט"ב08:3010:00302821-00ה 2.002.00 המשך
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י' אב תשע"ח
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על יסודי הסבה מתמטיקה שנה שנייה תשעט

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

פולינומים מעל ממשיים ומורכבים10:1511:45301133-00ה
לחט"ב

ד"ר גורביץ לייבמן
אירינה

0 2.002.00 המשך

טרנספורמציות במישור בראייה12:1513:45302823-00ה
אינטגרטיבית לחט"ב

ד"ר גורביץ לייבמן
אירינה

0 2.002.00 המשך

ד"ר גורביץ לייבמןמבוא להסתברות לחט"ב14:0015:30303951-00ה
אירינה

0 1.001.00

0ד"ר בן אב מרסדסהנדסת המרחב לחט"ב15:4517:15303952-00ה 2.002.00 המשך

0ד"ר ויניצקי לינההוראת האלגברה והסטטיסטיקה17:3019:00302830-00ה 1.001.00
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י' אב תשע"ח
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