
 ע"התש  - ב'מבחני סמסטר 
 א'שנה 

 מרצים המקצוע שעה תאריך יום

 משה, זליאט, הלרשטיין מתקדמים א' )בינוני(אנגלית  17:00 21/6/15 א

הלרשטיין, גרמייז,  אנגלית מתקדמים ב' 16:00 23/6/15 ג
 דירקטור

 לב, שטיין, חסון-קלמן אנגלית בסיסי 16:00 24/6/15 ד

 לשון  11:30 28/6/15 א
 לשון מתוגברים

 קיים, שרון, אמסטרדם
 גרין, גל

 צוק, בן זקן מבוא לכימיה וביוכימיה 09:00 30/6/15 ג

 התעמלות ספורטיבית 09:00 2/7/15 ה
 יסודות בשחייה

 בריקנר, דולב
רבינוביץ, גרסון, צ'יש, 

 לימור
 פסח, בנאי, שטינברג מבוא לאנטומיה 11:30 5/7/15 א

 10:00 – 09:00 6/7/15 ב
10:15 – 11:15 
11:30 – 12:30 

 יסודות בכדורגל )ממוחשב(
 

 (31, 21) בן דור
 (27, 20) רדלר
 (28, 31) צמח

 09:30 – 08:30 7/7/15 ג
10:00 – 11:00 
11:30 – 12:30 
13:00 – 14:00 
14:15 – 15:15 
15:30 – 16:30 

 )ממוחשב( יסודות באתלטיקה
 
 

 )ממוחשב(יסודות בכדורעף 
 
 
 

 דוידוביץ
 אהרוני

 גוטמן+שפראן
 (24, 26טלמון )
 (23, 25מילוא )

 (24, 26ארזי )

 מבוא לסוציולוגיה 09:00 9/7/15 ה
 יישומי מחשב

 זבולון, לוונטל
 (43) ארנון

 גמליאל, סלע-אלרן, הנץ פסיכולוגיה התפתחותית 09:00 12/7/15 א
 



 13/7/15 ב
 

09:00 – 10:00 
10:30 – 11:30 
12:00 – 13:00 

 כהן יסודות בכדוריד )ממוחשב(
 אשכנזי

 וינטרוביוספולסקי +
 מבוא למחקר 09:00 14/7/15 ג

 יסודות בסטאטיקה ודינמיקה
 זיו

 בן זקן
 ריקודי עם ועמים 09:00 16/7/15 ה

 
 מבוא למחשבת החינוך

נודל, -איסן, אשריאל
 ללצ'וק

 וורמן
מבוא להיסטוריה של  11:30 19/7/15 א

 הספורט
 קאופמן

 מבוא להתפתחות מוטורית 09:00 21/7/15 ג
 יסודות התנועה ע"פ לבאן

 עוגב-יזדי
הלר, ליאון, ברקן, -נאבל
 פסקין-רייסמן, גדרון-ארז

 10:00 – 09:00 23/7/15 ה
10:30 – 11:30 
12:00 – 13:00  

 מזרחי יסודות בכדורסל )ממוחשב(
 בית הלחמי

 דרייגור + כהן



 הע"תש  - ב'בחני סמסטר מ
 ב'שנה 

 מרצים המקצוע שעה תאריך יום
 משה, זליאט, הלרשטיין אנגלית מתקדמים א' )בינוני( 17:00 21/6/15 א

הלרשטיין, גרמייז,  אנגלית מתקדמים ב' 16:00 23/6/15 ג
 דירקטור

 08:00 24/6/15 ד
 

16:00 

 חינוך לתנועה )ע"פ גישת לבאן(
 התעמלות אקרובטית

 אנגלית בסיסי

 הלר-נאבל
 דיסקין

 לב, שטיין, חסון-קלמן
 נבו סוציולוגיה של הספורט 09:00 28/6/15 א

מבוא לחינוך גופני באוכלוסיות  11:30 30/6/15 ג
 מיוחדות

 עוגב-יזדי

 09:30 – 08:30 3/7/15 ו
09:45 – 10:45 
11:00 – 12:00 

 (15, 15גבע ) הוראת כדורעף )ממוחשב(
 (15, 15גבע )

 (31ארזי )

 מקל פיזיולוגיה של המאמץ 14:00 5/7/15 א

 התנהגות ולמידה מוטורית 11:30 9/7/15 ה
 ביומכניקה

 ינוביץ
 דונסקי

 שמעון מבוא לארגון וניהול בספורט 11:30 12/7/15 א

 פוקס, ארנון מבוא לסטטיסטיקה 11:30 14/7/15 ג
 (26, 29) בן דור הוראת כדורגל בבית הספר )ממוחשב( 09:00 15/7/15 ד

 דרייגור, כהן הוראת כדורסל בבית הספר 11:30 16/7/15 ה

 10:00 – 09:00 20/7/15 ב
10:30 – 11:30 
12:00 – 13:00 
13:30 – 14:30 

 הוראת אתלטיקה בבית הספר
 )ממוחשב(

 (33דוידוביץ )
 (33דוידוביץ )

 (33גוטמן )
 (33אוחנה )-יהל



 אשכנזייוספולסקי,  הוראת כדוריד בבית הספר 11:30 22/7/15 ד

 אנטומיה יישומית של מערכת התנועה 11:30 23/7/15 ה
 משחקי נופש

 דונסקי
 שטיין, צמח



 הע"תש – ב'מבחני סמסטר 
 ד' –ג' שנה 

 

 מרצים המקצוע שעה תאריך יום
 17:00 21/6/15 א

14:00 
 אנגלית מתקדמים א' )בינוני(

 שריר-פעילות גופנית ומחלות עצב
 משה, זליאט, הלרשטיין

 צוק
הלרשטיין, גרמייז,  אנגלית מתקדמים ב' 16:00 23/6/15 ג

 דירקטור

 שיקולי דעת וקבלת החלטות בהוראה )חקר( 16:00 24/6/15 ד
 אנגלית בסיסי 

 טוראל
 לב, שטיין, חסון-קלמן

 11:00 26/6/15 ו
08:30 
08:30 

 מאמן כושר אישי )ממוחשב(
 אמצעים וצורות אימון מודרניות.. )ממוחשב(

 פעילות גופנית ובריאותקידום 

 ווסקו
 חלבה
 אדר-אילת

שמעון, חלבה, ימין,  מרכזי בריאות וכושר 14:00 28/6/15 א
 רובינשטיין

 10:00 29/6/15 ב
 מגמה ד'

 אימון גופני בחולי ריאות כרוניים
 ניהול המשאב האנושי בתעשיית הספורט 

גפה תחתונה, מבדקי שרירים, ניתוח הליכה 
 ושינוי יציבה

 ראובני
 אבוגוס
 בר סלע

 
 קאופמן הספורט הלאומי היהודי והארצישראלי...  14:00 30/6/15 ג

 3/7/15 ו
 

09:00 
 

 חינוך לתנועה בגיל הרך )מגמה ג'(
התפתחות היציבה על רקע גדילה... )מגמה 

 ד'(

 ירמיהו
 רובין

 
 לבד משחקי ספורט בהיבט מדעי הרוח והחברה 09:00 5/7/15 א

 מגמה ד' 6/7/15 ב
14:00 

 פעילות גופנית לחולי לב
 חשיבה אסטרטגית בספורט

 קשיבות )מיינדפולנס( הלכה למעשה )חקר(
 אימון פונקציונאלי לחיזוק טיפוח...

 ימין
 אבוגוס

 שטרומר
 קידר

 אדר-אילת תזונה ופעילות גופנית 14:00 7/7/15 ג



 

 
 

 

 זיו תורות התנועה במזרח כפילוסופית...  10:00 8/7/15 ד

 14:00 9/7/15 ה
 מגמה ג'

 הבסיס המעשי של היציבה
 מוסיקה בהוראת התנועה לגיל הרך

 שינויי גיל במערכת התנועה
 הערכה מוטורית ובניית תל"א

 שיווק, יחסי ציבור וגיוס חסויות 
 הערכת יכולות פיזיולוגיות של חולים.. 

 טננבאום
 אראל

 דונסקי
 הוצלר
 שמעון

 גרשוביץ
 13/7/15 ב

 
הבדלים מגדריים במשתנים פיזיולוגיים  09:00

 בריאותיים
 ינוביץ

 עוגב-יזדי הפרעה התפתחותית בקואורדינציה 14:00 14/7/15 ג

 תמיר היבטים חברתיים בבית הספר 14:00 15/7/15 ד

 מגמה ג' 16/7/15 ה
11:30 

 מבדקי יציבה ומבחני גמישות
תכנית הלימודים בגיל הרך  –מתודיקה 
 )ממוחשב(

 אק"ג ותרופותפענוח 

 רובין
 גואטה-טל

 
 וקסלר

 זך פסיכולוגיה של הספורט 14:00 19/7/15 א
 מגמה ד' 20/7/15 ב

14:00 
 חדר כושר לקשישים

 תולדות התפתחות הרעיונות בתרבות.. )חקר(
 יאקונו-דלו
 רם

 מבוא להנדסה ביורפואית 14:00 21/7/15 ג
 ישראל והתנועה האולימפית

 בן זקן
 אלפרוביץ

 גרשגורן פיתוח כימיה קבוצתית בספורט 14:00 22/7/15 ד

 14:00 23/7/15 ה
 מגמה ג'

 פסיכולוגיה של קבלת החלטות
 המשך –הקיניזיולוגיה של היציבה 

הפרעות התפתחותיות: היבטים תיאורטיים 
 ויישומיים

 עקרונות בפעילות גופנית בגיל המבוגר

 בר אלי
 עבאדי

 עוגב-יזדי
 

 ארגוב


