
   

  
  :MPEתוכנית – גע"תשמערכת שעות לשנת הלימודים 

  
  

  סמסטר ב' -יום א'   סמסטר א' -יום א'   שעה:

08:00-10:00        

10:00-12:00  

  

  סטטיסטיקה
  (שנתי)

  סירא- בןפרופ' 
  קורס חובה – 5013.01קוד:  

  

SPSS  
  ארנוןד"ר 

 קורס חובה לתזה – 5013.02 קוד:

  סטטיסטיקה
  (שנתי)

  סירא- בןפרופ' 
קורס  – 5013.01ד:  קו

   חובה

12:00-14:00  

היבטים  –אימון ותחרות 
  פסיכולוגיים

  זך ד"ר 
  מדעי ההתנהגות – קוד: 

ביולוגיה ופיזיולוגיה של מאמץ 
  אצל ילדים

  רוטשטייןפרופ' 
  מדעי החיים – 5506.11קוד: 

  מנהיגות חינוכית בחינוך הגופני
  זך ד"ר 

  מדעי ההתנהגות – קוד: 
  

14:00-16:00  

   שיטות מחקר
  (שנתי)

   פרופ' לידור
  קורס חובה – 5013.00 קוד:

לפיתוח כושר הבסיס הפיזיולוגי 
  גופני במשחקי כדור

  (שנתי)
  מדעי החיים – ד"ר מקל

  5507.00 קוד:

  שיטות מחקר
  (שנתי)

   פרופ' לידור
  קורס חובה – 5013.00 קוד:

לפיתוח כושר הבסיס הפיזיולוגי 
  גופני במשחקי כדור

  (שנתי)
  מקלד"ר 

  מדעי  החיים – 5507.00 קוד: 

16:00-18:00  

מוטיבציה לאורח חיים 
  בריא

  הוצלרד"ר 
   מדעי ההתנהגות – 5308.00 קוד: 

  סטטיסטיקה תרגול
  ארנון ד"ר

  תרגול סטטיסטיקה
  ד"ר ארנון

  

  



   

 

  סמסטר ב' - יום ה'   סמסטר א' - יום ה'   שעה:

08:00-10:00  

גישות כמותיות 
  ואיכותיות בניתוח
  תנועה ויישומן
  פרופ' איילון

מדעי  – 5504.00קוד: 
  החיים

פעילות גופנית ותפקוד 
  פסיכולוגי

  (שנתי)
  פרופ' נץ

מדעי  – 5302.00קוד: 
    ההתנהגות

גישות כמותיות ואיכותיות 
  בניתוח

  תנועה ויישומן
  פרופ' איילון

  מדעי החיים – 5504.00קוד: 
  

פעילות גופנית ותפקוד 
  פסיכולוגי

  (שנתי)
  נץפרופ' 

מדעי  – 5302.00קוד: 
    ההתנהגות

10:00-12:00  

ספורט, פוליטיקה 
  והמדינה

  גליליד"ר 
    5315.00קוד: 

  מדעי ההתנהגות
  

של פעילות גופנית  אפידמיולוגיה
  ובריאות

  גולדבורטפרופ'  
  מדעי החיים

  

  
וד להתפתחות הספורט קווי יס

הבינלאומי והישראלי במאה ה 
– 20    
  ןקאופמד"ר 

  מדעי ההתנהגות 5316קוד: 

  תפקוד ביומכני בתנאי עייפות
  איילוןפרופ' 
    5505.10קוד: 

  מדעי החיים
  
  
  

  הפרעות בתפקודי המוח
  קרסופרופ' 

  מדעי החיים

  סוגיות נבחרות בניהול ספורט  12:00-14:00
  אלי -ברפרופ' 

 מדעי ההתנהגות – 5318.00 קוד:
  

ניתוח ביומכני של 
  מיומנויות ספורט

   סירא- בןפרופ' 
מדעי  – 5503.00קוד: 

  החיים

  
  פיזיולוגיה סביבתית

14:00-16:00    
  מדעי החיים –צ'ושניאק פרופ' 

  5508.00קוד: 
  

  תלמידים לקויי למידה
  קניאלפרופ'  

  מדעי ההתנהגות

16:00-18:00  
  אתיקה בספורט

  רוזנברג' פרופ 
  מדעי ההתנהגות

היבטים בהתאמת פעילות 
גופנית לסובלים מפציעות 

  ספורט
  קנופד"ר 

  מדעי החיים

  
מערכת הורמונאלית במאמץ 

  ובמנוחה 
  לייקיםפרופ' א

    מדעי החיים –  5518.00קוד: 

18:00-20:00        


