
על יסודי לשון וספרות שנה ג' בוגרי שער לאירגוניה תשפב

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

סמסטר א

52שבוע יזמות וחדשנות130415-00 .00.00

(עבודה מעשית הומניסטיקה - יסודי +08:0015:00100957-03א
עי"ס אקדמיה כיתה שנה ג' (בוגרי שער

לאקדמיה

0מר אבו גוידר עארף 12.0012.00

סמינריון בספרות - דמות המורה08:3010:00610033-01ב
בספרות העברית

0ד"ר לוין אורנה 2.002.00

0גב' בן זקן זרוק דנהמתודיקה להוראת הספרות10:1511:45600524-01ב 2.002.00

3ד"ר דן דורוןלשון המקרא12:1513:45710098-00ב 1.001.00

(קורס שנה ג'  (בוגרי שער לאקדמיה14:0015:303100045-00ב
התמחות ע"י לשון וספרות

0ד"ר לנדמן שלומית .001.00

2ד"ר לוין אורנהזרמים בביקורת הספרות15:4517:15600510-00ב 1.001.00

גישות להוראת לשון בישראל ותכנון17:3019:00780003-03ב
יחידות הוראה בוגרי שער לאקדמיה

ע"י לשון וספרות

0מר אבו גוידר עארף 2.002.00

('דרכי הוראה והערכה הומניסטיקה08:3011:45101000-12ג
(בוגרי שער לאקדמיה עי"ס ספרות

שנה ג

0מר אבו גוידר עארף 2.002.00

5ד"ר וסרמן אגוזהשיטות מחקר13:3015:00100315-04ג 2.002.00

2ד"ר שגב יעל(יעל שגב - כתיבה יוצרת (הומניסטיקה15:1516:45100649-01ג 1.001.00

(יעל שגב (פרקטיקום משלב עשייה15:1516:45100651-01ג
הומניסטיקה

2ד"ר שגב יעל 2.002.00

(תגבור בוגרי שער לאקדמיה - שנה17:0018:30600143-01ג
ג' (עי"ס לשון וספרות

.002.00

(עבודה מעשית הומניסטיקה - יסודי +08:0015:00100957-03ד
עי"ס אקדמיה כיתה שנה ג' (בוגרי שער

לאקדמיה

0מר אבו גוידר עארף 12.0012.00

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

סמסטר ב

52שבוע יזמות וחדשנות130415-00 .00.00 המשך

(עבודה מעשית הומניסטיקה - יסודי +08:0015:00100957-03א
עי"ס אקדמיה כיתה שנה ג' (בוגרי שער

לאקדמיה

0מר אבו גוידר עארף 12.0012.00 המשך

סמינריון בספרות - דמות המורה08:3010:00610033-01ב
בספרות העברית

0ד"ר לוין אורנה 2.002.00 המשך

0גב' בן זקן זרוק דנהמתודיקה להוראת הספרות10:1511:45600524-01ב 2.002.00 המשך

3ד"ר דן דורוןלשון חז"ל12:1513:45710025-00ב 1.001.00

0ד"ר גולדברג זאבספרות בעידן מתוקשב14:0015:30610024-02ב 1.001.00

(קורס שנה ג'  (בוגרי שער לאקדמיה15:4517:153100046-00ב
התמחות ע"י לשון וספרות

0ד"ר לנדמן שלומית .001.00

גישות להוראת לשון בישראל ותכנון17:3019:00780003-03ב
יחידות הוראה בוגרי שער לאקדמיה

ע"י לשון וספרות

0מר אבו גוידר עארף 2.002.00 המשך

('תוכנית הלימודים ויישומה08:3011:45100990-13ג
הומניסטיקה (בוגרי שער לאקדמיה

עי"ס ספרות שנה ג

0מר אבו גוידר עארף 2.002.00

5ד"ר וסרמן אגוזהשיטות מחקר13:3015:00100315-04ג 2.002.00 המשך

02/08/2021 09:35:06

כד' אב תשפ"א

2מתוךעמודעמוד 1



על יסודי לשון וספרות שנה ג' בוגרי שער לאירגוניה תשפב

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

סמסטר ב

2ד"ר שגב יעל(יעל שגב - כתיבה יוצרת (הומניסטיקה15:1516:45100649-01ג 1.001.00 המשך

(יעל שגב (פרקטיקום משלב עשייה15:1516:45100651-01ג
הומניסטיקה

2ד"ר שגב יעל 2.002.00 המשך

(תגבור בוגרי שער לאקדמיה - שנה17:0018:30600143-01ג
ג' (עי"ס לשון וספרות

.002.00 המשך

(עבודה מעשית הומניסטיקה - יסודי +08:0015:00100957-03ד
עי"ס אקדמיה כיתה שנה ג' (בוגרי שער

לאקדמיה

0מר אבו גוידר עארף 12.0012.00 המשך

02/08/2021 09:35:06

כד' אב תשפ"א
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