
  'ב מועדי - ו"תשע –' א סמסטר מבחני

 

 מרצים מקצוע שנה שעה תאריך יום
 כל המורים אנגלית )כל הרמות( ד-א 17:00 21/2 א

 ד 16:00 22/2 ב
 א
 רג"ב +גב

 )חקר( הוראהסוגיות מחקר בתכנון 
 יישומי מחשב

 פיתוח יוזמות ספורטיביות בשעות הפנאי

 טוראל
 ארנון

 בדולח
 א 17:00 23/2 ג

 ג
 מגמה ד
 
 מגמה ד
 ב
 ב

 יישומי מחשב )מתוקשב(
 מדידה והערכה בחינוך ובחינוך הגופני

ים טיפוליים לאנשים עם מוגבלות במערכת תרגיל
 התנועה

 וקווים מנחים לטיפול בליקויי יציבהאבחון 
 אנטומיה יישומית של מערכת התנועה

 סוציולוגיה של הספורט

 חורש
 ינוביץ
 הוצלר

 
 רובין

 דונסקי
 נבו

 ג 16:00 24/2 ד
 ג
 א
 ב
 ב

 מכניקה של תאים
 מבוא לגנטיקה

 יסודות בכדורעף )ממוחשב(
 התעמלות אקרובטית 

 התעמלות בבית ספר העל יסודי

 לורבר
 בן זקן

 ארזי, טלמון, מילוא
 דיסקין
 בריקנר

 א 16:00 25/2 ה
 
 ג
 מגמה ד

 בהתעמלות יסודיתיסודות 
 

 פציעות ספורט
 המיוחדים בגיל הרךשילוב הילד בעל הצרכים 

 אימון אישי ומינון פעילות גופנית בקרב מבוגרים
 פעילות פסיכומוטרית לבעלי צרכים מיוחדים

 בזיקה ליציבה -ליקויי יציבה מבניים לסוגיהם
 מניעה וטיפול תזונתי במחלות לב וכלי דם

כהן, שלו, שי, -בריקנר, שנידר
 דולב, רייכט
 בנאי, עבאדי

 רדוא-פליס
 דונסקי

 אדלשטיין
 רובין
 אדר-אילת



 אלפרוביץ תקשורת בספורט

 ד-ג 17:00 28/2 א
 א
 א
 ב

 ביומכניקה של פגיעות ספורט
 מבוא לסוציולוגיה )ממוחשב(

 סטאטיקה ודינמיקה
 חינוך לתנועה ע"פ גישת לבאן ואחרים

 איילון
 בנימין

 בן זקן, לורבר
 רייסמן-ארז

 ב 16:00 29/2 ב
 ד

 ד מגמה

 מבוא לפיזיולוגיה
 קונפליקטים במערכת החינוך )חקר(פתרון 

 תרגילים לטיפול בבעיות אורתופדיות 
 מיומנויות יישומיות במנהל ספורט )ממוחשב(

 בן זקן, רוטשטיין, צוק
 תמיר

 גרינברג
 סקאי

 מגמה ג 17:00 1/3 ג
 
 
 ב

 מוטורית תקינה בגיל הרך-התפתחות סנסו
 שינויי גיל במערכת התנועה

 פענוח אק"ג
 בבית הספר )ממוחשב(הוראת כדורגל 

 רובין
 דונסקי
 וקסלר

 בן דור, צמח

 א 17:00 2/3 ד
 
 ב
 
 ג

 ריקודי עם ועמים
 

 מתודיקה ב' 
 

 יסודות מדעיים של טיפוח הכושר הגופני

נודל, בן דור, -איסן, אשריאל
 ללצ'וק

טוראל, אינגלס, רובין, טל 
 )ממוחשב(

 מקל
 א 16:00 3/3 ה

 א
 מבוא למחקר

 )ממוחשב(יסודות בכדורסל 
 זיו

 בית הלחמי, דרייגור, מזרחי, כהן
 א 17:00 6/3 א

 ב
 ג
 ד

 יסודות בכדורגל )ממוחשב(
 הוראת כדורסל בבית הספר

 + הכשרת אקדמאים ג' מתודיקה
 קידום פעילות גופנית ובריאות

 בן דור, רדלר, צמח
 כהן,ר., סקאי, כהן, א

 , רם, שטרומר, יעקובירביב
 אדר-אילת

 ג מגמה  17:00 8/3 ג
 
 
 

 אנטומיה יישומית ומבדקי שרירים
הפרעות התפתחותיות: היבטים תיאורטיים 

 ויישומיים
 תיאוריות ארגון בספורט )ממוחשב(

 סלע-בר
 עוגב-יזדי

 
 סקאי



 מבוא לפילוסופיה של הספורט והחינוך הגופני ב
 מבוא לארגון וניהול בספורט

 רם
 שמעון

 א 17:00 9/3 ד
 ב
 
 ד-ג

 מבוא לכימיה וביוכימיה
 ביומכניקה

 משחקי נופש
המשחקים האולימפיים בין התרבות היוונית לעידן 

 המודרני

 צוק, בן זקן
 דונסקי

 שטיין, צמח
 קאופמן

 א 16:00 10/3 ה
 
 ד-ג

 יסודות התנועה ע"פ לבאן
 

ספורטיבי יישום עקרונות מדעיים בהדרכה ובאימון 
 )ממחושב(

 

שידלוב, אינגלס, פרידמן, -ארז
 רייסמן-ארז

 חלבה

 א 16:00 17/3 ה
 

 ג מגמה

 יסודות באתלטיקה )ממוחשב(
 

 המשחק והריקוד המובנה בגיל הרך

עמראן, שדה, -אהרוני, בקר
 דוידוביץ, גוטמן

 ירמיהו

  17:00 20/3 א
 ב
 ד-ג

 מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה
 מוטוריתהתנהגות ולמידה 

 תזונה לשיפור ביצוע הרכב גוף בספורטאים

 שטיינברג, בנאי
 ינוביץ
 פורטל

 ב 17:00 21/3 ב
 ד-ג

 מבוא לסטטיסטיקה
 תורות התנועה במזרח כפילוסופית חיים

 פוקס, ארנון
 זיו

 א 17:00 22/3 ג
 ב

 ג מגמה

 מבוא להתפתחות מוטורית
 הוראת כדוריד בבית הספר

 של היציבה הקיניזיולוגיה-בסיס עיוני
 )ממוחשב( מצבי מוגבלות במערכת התנועה והתחושה

 ארגון, תקציב והפקת אירועי ספורט
 פתופיזיולוגיה של מחלות קרדיווסקולריות
 היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים בזקנה

 עוגב-יזדי
 יוספולסקי, אשכנזי

 שטינברג
 דואר-פליס

 שמעון
 צוק

 ראובני
 א 17:00 27/3 א

 א
 בכדוריד )ממוחשב(יסודות 

 מחשבת החינוך
 וינטרוב, יוספולסקי, כהן, אשכנזי

 אזולאי
 קאופמן ידע עם א 16:00 30/3 ד



 א 17:00 10/4 א
 ב
 
 ד-ג

 מבוא לפסיכולוגיה
 הוראת אתלטיקה )ממוחשב(

 
 )ממוחשב( ספורט ומגדר

 מדריך כושר אישי )ממוחשב(
 מבוא לפנאי ותיירות

 מנטין-אלרן, גבעון
אוחנה, גוטמן, -יהלדוידוביץ, 

 שפראן
 כהן

 ווסקו
 לייטנר

 גלילי, טלמון הוראת כדורעף בביה"ס )ממוחשב( ב 16:00 11/4 ב

סוציאליים בעבודה השיקומית -היבטים פסיכו ד מגמה 17:00 12/4 ג
 )ממוחשב(

 דגשים באימון גופני במבוגרים הסובלים ממוגבלויות 
 מבנה ותפקוד מערכת העצבים בדגש על...

 התווית תכנית פעילות לבריאים וחולים בעלי...
 התפתחות מוטורית גסה וחינוך לשלומות בגיל הרך

 דואר-פליס
 

 זילברמן-ברלין, יוגב
 שטינברג
 גרשוביץ

 ינוביץ

 

 

 

 

 


