
יסודי לשון חינוך לשוני והסטוריה שנה ג' תשף

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

סמסטר א

0ד"ר וסרמן אגוזהאוריינות מחקר יסודי ועי"ס- מקוון100007-01 2.002.00

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

17ד"ר לנדמן שלומיתקורס בחירה בלשון12:1513:45710410-00ב 1.001.00

סמינריון בחינוך - טכנולוגיות מידע14:0015:30130348-03ב
ותקשורת בחינוך

22ד"ר ברוך רחל 2.002.00

ד"ר ולדימירסקימבוא להיסטוריה של המאה ה- 15:4517:151101231-0020ב
אירנה

4 2.002.00

(סיפורי חיים (פרקטיקום משלב עשייה17:3019:00100641-00ב
הומניסטיקה

0גב' אבוחצירא חנה 2.002.00

(סיפורי חיים - כתיבה יוצרת17:3019:00100642-00ב
(הומניסטיקה

0גב' אבוחצירא חנה 1.001.00

תכנית הלימודים ויישומה -08:3011:45100990-08ג
הומניסטיקה

גב' מיטרני מתלון
ליזי

0 2.002.00

תכנית הלימודים ויישומה -08:3011:45100990-08ג
הומניסטיקה

0גב' אבוחצירא חנה 2.002.00

5ד"ר ברוך רחלהוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה13:3015:00100622-00ג 1.001.00

(גישות להוראת לשון בישראל ותכנון15:1516:45780003-02ג
יחידות הוראה ללא מתמחים ומתמחים

יסודי (סדירים

1גב' רובינסקי רונית 2.002.00

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

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

סמסטר ב

0ד"ר וסרמן אגוזהאוריינות מחקר יסודי ועי"ס- מקוון100007-01 2.002.00 המשך

ד"ר עוזיאל קרלהנגשת הלשון - מקוון710103-00
סיגל

3 1.001.00

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

חידודי לשון מא' ועד ת': תשבצים,10:1511:45710042-01ב
תשחצים וחידות היגיון בלשון העברית

2מר ליאני ליאור 1.001.00

7ד"ר יפת אילתהומור לשוני12:1513:45710040-00ב 1.001.00

סמינריון בחינוך - טכנולוגיות מידע14:0015:30130348-03ב
ותקשורת בחינוך

22ד"ר ברוך רחל 2.002.00 המשך

ד"ר ולדימירסקימבוא להיסטוריה של המאה ה- 15:4517:151101231-0020ב
אירנה

4 2.002.00 המשך

(סיפורי חיים (פרקטיקום משלב עשייה17:3019:00100641-00ב
הומניסטיקה

0גב' אבוחצירא חנה 2.002.00 המשך

(סיפורי חיים - כתיבה יוצרת17:3019:00100642-00ב
(הומניסטיקה

0גב' אבוחצירא חנה 1.001.00 המשך

גב' מיטרני מתלוןדרכי הוראה והערכה - הומניסטיקה08:3011:45101000-03ג
ליזי

0 2.002.00

0גב' אבוחצירא חנהדרכי הוראה והערכה - הומניסטיקה08:3011:45101000-03ג 2.002.00

9גב' אסף שרון איריתחינוך תלמידים עם צרכים מיוחדים13:3015:00100645-00ג 1.001.00

(גישות להוראת לשון בישראל ותכנון15:1516:45780003-02ג
יחידות הוראה ללא מתמחים ומתמחים

יסודי (סדירים

1גב' רובינסקי רונית 2.002.00 המשך

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

ד"ר ולדימירסקימבוא לעת החדשה ולרעיונותיה15:0018:004200090-01ד
אירנה

0 4.002.00
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ג' אב תשע"ט
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