
על יסודי מתמטיקה שנה ג' תשף

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

סמסטר א

3'עבודה מעשית יסודי + עי"ס - שנה ג08:0015:00100956-35א 10.0010.00

קשיים אופיינים בהוראת המתמטיקה14:0015:30380017-00א
ובלמידתה לעי"ס - עשייה יישומית

3גב' צירפמן דיאנה 2.002.00

2ד"ר כץ דודסמינריון במתמטיקה על יסודי08:3010:00303100-00ב 2.002.00

'מערכות אקסיומות ומערכות מספרים10:1511:45301707-00ב
לחט"ב- חלק א

ד"ר שמש סמית
ג'וזפין

4 1.001.00

הוראת האלגברה והסטטיסטיקה12:1513:45302830-00ב
לחט"ב

2 1.001.00

4קורס בחירה במתמטיקה לחט"ב 14:0015:302380034-003ב 1.001.00

('תכנית הלימודים ויישומה - עי"ס08:0011:45100990-07ג
מתמטיקה (שנה ב'+ג

4גב' קורן מיה 2.002.00

קשיים אופיינים בהוראת המתמטיקה13:3015:00380016-00ג
ובלמידתה לעי"ס

3גב' צירפמן דיאנה 1.001.00

3'עבודה מעשית יסודי + עי"ס - שנה ג08:0015:00100956-35ד 10.0010.00

4ד"ר בן אב מרסדסאלגברה לינארית 2 לחט"ב08:3010:00301179-00ה 1.001.00

4ד"ר כץ דודאנליזה מתמטית 2 לחט"ב10:1511:45304900-00ה 2.002.00

ד"ר סגרה סבינהפתרון בעיות 3 לחט"ב12:1513:45301176-00ה
דבורה

2 2.002.00

4ד"ר כץ דודקורס בחירה במתמטיקה לחט"ב 14:0015:302380032-001ה 1.001.00

מחקר בחינוך מתמטי: מתודולוגיה15:4517:15100019-00ה
וממצאים לחט"ב

2ד"ר נפתלייב ילנה 1.001.00

5ד"ר כץ דודמבנים אלגבריים לחט"ב17:3019:00301178-00ה 1.001.00

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

סמסטר ב

מודלים moocת "בשיתוף מכון מופ100631-01
פדגוגיים נבחרים - קורס : חושבים על

הוראה מחדש

5גב' לביא נגה 1.001.00

3'עבודה מעשית יסודי + עי"ס - שנה ג08:0015:00100956-35א 10.0010.00 המשך

קשיים אופיינים בהוראת המתמטיקה14:0015:30380017-00א
ובלמידתה לעי"ס - עשייה יישומית

3גב' צירפמן דיאנה 2.002.00 המשך

2ד"ר כץ דודסמינריון במתמטיקה על יסודי08:3010:00303100-00ב 2.002.00 המשך

4קורס בחירה במתמטיקה לחט"ב 10:1511:452380033-012ב 1.001.00

'מערכות אקסיומות ומערכות מספרים12:1513:45301708-00ב
לחט"ב- חלק ב

ד"ר שמש סמית
ג'וזפין

4 2.002.00

4ד"ר כץ דודתורת המספרים האלמנטרית לחט"ב14:0015:30301181-00ב 1.001.00

('דרכי הוראה והערכה - עי"ס08:3011:45101000-07ג
מתמטיקה (שנה ב'+ג

4גב' קורן מיה 2.002.00

3'עבודה מעשית יסודי + עי"ס - שנה ג08:0015:00100956-35ד 10.0010.00 המשך

'מערכות אקסיומות ומערכות מספרים08:3010:00301708-00ה
לחט"ב- חלק ב

ד"ר שמש סמית
ג'וזפין

4 2.002.00

4ד"ר כץ דודאנליזה מתמטית 2 לחט"ב10:1511:45304900-00ה 2.002.00 המשך

ד"ר סגרה סבינהפתרון בעיות 3 לחט"ב12:1513:45301176-00ה
דבורה

2 2.002.00 המשך

2ד"ר כץ דודמבוא למודלים מתמטיים לחט"ב14:0015:30300218-00ה 1.001.00

ד"ר גורביץ לייבמןמבוא לסטטיסטיקה לחט"ב15:4517:15310814-00ה
אירינה

2 1.001.00
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ג' אב תשע"ט
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