
אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:חינוך מתמטי שנה:א,ב,ג,ד תשעח

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

סמסטר א

0פרופ' שריקי עטרה(תולדות המתמטיקה (מקוון10511-00 2.001.00

0טל מרים(בעיות אתגר (מקוון10427-01 2.001.00

0טל מריםגרפים ופונקציות08:1509:459172-01א 4.002.00

דידקטיקה של המתמטיקה 2 -08:1509:4510335-01א
התמחות מתמטיקה

0ד"ר לב חנה 4.002.00בית 57 כיתה 107

דידקטיקה של המתמטיקה 2 -08:1509:4510335-03א
התמחות מתמטיקה

0לביא עירית 4.002.00

0ד"ר רווה אירינהמחקרים בחינוך מתמטי - סמינריון08:1509:4512523-02א 6.002.00

דידקטיקה של המתמטיקה 1 -10:0011:309196-01א
התמחות מתמטיקה

0ד"ר לב חנה 4.002.00בית 57 כיתה 102

דידקטיקה של המתמטיקה 1 -10:0011:309196-03א
התמחות מתמטיקה

0לביא עירית 4.002.00

0טל מריםאנליזה10:0011:3010331-01א 4.002.00

0ד"ר רווה אירינהסטטיסטיקה והסתברות10:0011:3012331-01א 2.001.00בית 47 כיתה 202

0שטיינר איהנושאים נבחרים במתמטיקה 10:0011:3012727-022א 2.001.00

0חדד נעמיהמספרים הטבעיים12:0013:308657-01א 2.001.00בית 47 כיתה 202

0ד"ר קלמר ענתהמספרים הטבעיים12:0013:308657-03א 2.001.00בית 46 כיתה 302

0ד"ר לבב-וינברג ענתיצירתיות בהוראת המתמטיקה12:0013:309202-03א 2.001.00בית 56 כיתה 104

0לביא עיריתכלים להערכה בחינוך מתמטי12:0013:3010327-01א 2.001.00בית 43 כיתה 102

0שטיינר איהגיאומטריית המרחב12:0013:3010359-03א 2.001.00

0ד"ר לבב-וינברג ענתיסודות האלגברה14:0015:308649-01א 2.001.00בית 56 כיתה 205

0ד"ר כספי שייסודות האלגברה14:0015:308649-03א 2.001.00בית 57 כיתה 103

0טל מריםגאומטריה במישור14:0015:309175-01א 4.002.00בית 56 כיתה 105

דידקטיקה של המתמטיקה 2 -14:0015:3010335-02א
התמחות מתמטיקה

0ד"ר לב חנה 4.002.00בית 57 כיתה 107

0ד"ר קלמר ענתשילוב המחשב בהוראת המתמטיקה14:0015:3010395-01א 2.001.00בית 51 אלון

0ד"ר כספי שייסודות האריתמטיקה15:4517:158653-03א 2.001.00בית 56 כיתה 103

0לוי מאירנושאים נבחרים במתמטיקה 15:4517:1510303-011א 2.001.00בית 43 כיתה 102

0לוי מאירגיאומטריית המרחב17:3019:0010359-01א 2.001.00בית 47 כיתה 203

0חדד נעמיהמספרים הטבעיים08:1509:458657-06ב 2.001.00בית 57 כיתה 103

0שטיינר איהגרפים ופונקציות08:1509:459172-02ב 4.002.00בית 47 כיתה 101

דידקטיקה של המתמטיקה 1 -08:1509:459196-04ב
התמחות מתמטיקה

0קיסר עינב 4.002.00

0שטיינר איהגאומטריה במישור10:0011:309175-03ב 4.002.00

דידקטיקה של המתמטיקה 1 -10:0011:309196-02ב
התמחות מתמטיקה

0חדד נעמי 4.002.00

0טל מריםסטטיסטיקה והסתברות10:0011:3012331-02ב 2.001.00בית 57 כיתה 102
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אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:חינוך מתמטי שנה:א,ב,ג,ד תשעח

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

סמסטר א

0אלדר קובינושאים נבחרים במתמטיקה 10:0011:3012727-012ב 2.001.00

0פרופ' שריקי עטרהנושאים נבחרים במתמטיקה 10:0011:3012727-032ב 2.001.00

0ד"ר לבב-וינברג ענתיסודות הגאומטריה במישור ובמרחב12:0013:308652-02ב 2.001.00

0פרופ' שריקי עטרהגרפים ופונקציות12:0013:309172-03ב 4.002.00

0טל מריםגאומטריה במישור12:0013:309175-02ב 4.002.00

0ד"ר רחמים מיריתניתוח אירועים מתמטיים בכיתה12:0013:3012399-01ב 2.001.00בית 42 כיתה 403

שאלות מילוליות במתמטיקה -דרכי12:0013:3012759-03ב
פתרון

0קיסר עינב 2.001.00

0ד"ר לבב-וינברג ענתיצירתיות בהוראת המתמטיקה14:0015:309202-01ב 2.001.00בית 57 כיתה 107

0לוי מאירתורת המספרים 14:0015:309208-011ב 2.001.00

0ד"ר קלמר ענתמחקרים בחינוך מתמטי - סמינריון14:0015:3012523-01ב 6.002.00בית 47 כיתה 202

0ד"ר כספי שימחקרים בחינוך מתמטי - סמינריון14:0015:3012523-03ב 6.002.00

0ד"ר אורין שלומיתכתיבה אקדמית14:0015:3020748-02ב 2.001.00בית 43 כיתה 201

0ד"ר רחמים מיריתמתמטיקה בחיי יום יום15:4517:158651-02ב 2.001.00בית 46 כיתה 403

0טל מריםאנליזה15:4517:1510331-02ב 4.002.00

0ד"ר לבב-וינברג ענתיסודות האריתמטיקה17:3019:008653-02ב 2.001.00

0פרופ' שריקי עטרהנושאים נבחרים במתמטיקה 17:3019:0010303-031ב 2.001.00

0ד"ר אורין שלומיתכתיבה אקדמית12:0013:3020748-25ה 2.001.00

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

סמסטר ב

0פרופ' שריקי עטרה(תולדות המתמטיקה (מקוון10511-01 2.001.00

0ד"ר סגל רותי(פתרון בעיות לא שגרתיות (מקוון9875670-00 2.001.00

0טל מריםגרפים ופונקציות08:1509:459172-01א 4.002.00 המשך

דידקטיקה של המתמטיקה 2 -08:1509:4510335-01א
התמחות מתמטיקה

0ד"ר לב חנה 4.002.00בית 57 כיתה 107 המשך

דידקטיקה של המתמטיקה 2 -08:1509:4510335-03א
התמחות מתמטיקה

0לביא עירית 4.002.00 המשך

0ד"ר רווה אירינהמחקרים בחינוך מתמטי - סמינריון08:1509:4512523-02א 6.002.00 המשך

0ד"ר כספי שייסודות הגאומטריה במישור ובמרחב10:0011:308652-01א 2.001.00בית 56 כיתה 204

0ד"ר קלמר ענתיסודות הגאומטריה במישור ובמרחב10:0011:308652-03א 2.001.00בית 51 אורן

דידקטיקה של המתמטיקה 1 -10:0011:309196-01א
התמחות מתמטיקה

0ד"ר לב חנה 4.002.00בית 57 כיתה 102 המשך

דידקטיקה של המתמטיקה 1 -10:0011:309196-03א
התמחות מתמטיקה

0לביא עירית 4.002.00 המשך

0טל מריםאנליזה10:0011:3010331-01א 4.002.00 המשך

שאלות מילוליות במתמטיקה -דרכי10:0011:3012759-02א
פתרון

0ד"ר רווה אירינה 2.001.00בית 56 כיתה 102

06/07/2017

יב' תמוז תשע"ז

14:17
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אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:חינוך מתמטי שנה:א,ב,ג,ד תשעח

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

סמסטר ב

0ד"ר לבב-וינברג ענתמתמטיקה בחיי יום יום12:0013:308651-01א 2.001.00בית 47 כיתה 204

0ד"ר רחמים מיריתמתמטיקה בחיי יום יום12:0013:308651-03א 2.001.00

0ד"ר כספי שיתורת המספרים 12:0013:309208-031א 2.001.00

0לביא עיריתכלים להערכה בחינוך מתמטי12:0013:3010327-03א 2.001.00

0ד"ר קלמר ענתשילוב המחשב בהוראת המתמטיקה12:0013:3010395-02א 2.001.00בית 51 אורן

0חדד נעמיניתוח אירועים מתמטיים בכיתה12:0013:3012399-02א 2.001.00בית 57 כיתה 103

0ד"ר לבב-וינברג ענתקבוצות ומספרים14:0015:308648-01א 2.001.00בית 47 כיתה 204

0לוין נוריתקבוצות ומספרים14:0015:308648-04א 2.001.00

0טל מריםגאומטריה במישור14:0015:309175-01א 4.002.00בית 56 כיתה 105 המשך

0ד"ר רחמים מיריתכלים להערכה בחינוך מתמטי14:0015:3010327-02א 2.001.00בית 43 כיתה 101

דידקטיקה של המתמטיקה 2 -14:0015:3010335-02א
התמחות מתמטיקה

0ד"ר לב חנה 4.002.00בית 57 כיתה 107 המשך

0לוי מאירנושאים נבחרים במתמטיקה 15:4517:1510303-021א 2.001.00בית 56 כיתה 104

0שטיינר איהגיאומטריית המרחב17:3019:0010359-02א 2.001.00בית 46 כיתה 401

0חדד נעמיהמספרים הטבעיים08:1509:458657-02ב 2.001.00בית 56 כיתה 205

0שטיינר איהגרפים ופונקציות08:1509:459172-02ב 4.002.00בית 47 כיתה 101 המשך

דידקטיקה של המתמטיקה 1 -08:1509:459196-04ב
התמחות מתמטיקה

0קיסר עינב 4.002.00 המשך

0טל מריםיסודות האלגברה10:0011:308649-02ב 2.001.00בית 47 כיתה 204

0שטיינר איהגאומטריה במישור10:0011:309175-03ב 4.002.00 המשך

דידקטיקה של המתמטיקה 1 -10:0011:309196-02ב
התמחות מתמטיקה

0חדד נעמי 4.002.00 המשך

0ד"ר רייז רותקבוצות ומספרים12:0013:308648-02ב 2.001.00בית 45 כיתה 102

0פרופ' שריקי עטרהגרפים ופונקציות12:0013:309172-03ב 4.002.00 המשך

0טל מריםגאומטריה במישור12:0013:309175-02ב 4.002.00 המשך

0חדד נעמיניתוח אירועים מתמטיים בכיתה12:0013:3012399-03ב 2.001.00

שאלות מילוליות במתמטיקה -דרכי12:0013:3012759-01ב
פתרון

0קיסר עינב 2.001.00בית 47 כיתה 202

0ד"ר לב חנהיצירתיות בהוראת המתמטיקה14:0015:309202-02ב 2.001.00

0לוי מאירתורת המספרים 14:0015:309208-021ב 2.001.00

0ד"ר קלמר ענתמחקרים בחינוך מתמטי - סמינריון14:0015:3012523-01ב 6.002.00בית 47 כיתה 202 המשך

0ד"ר כספי שימחקרים בחינוך מתמטי - סמינריון14:0015:3012523-03ב 6.002.00 המשך

0טל מריםאנליזה15:4517:1510331-02ב 4.002.00 המשך

0ד"ר רייז רותשילוב המחשב בהוראת המתמטיקה17:3019:0010395-03ב 2.001.00בית 47 כיתה 201
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