
 'ה אשנ תשפ"ב – במועד  -' ב מבחני סמסטר

 

 מרצים הערות המקצוע שעה יום  תאריך 

 14:30 א 17.7
, בסיסי וטרום מתקדמים ב'מתקדמים א'  -אנגלית

 בסיסי
, טילמן זאליט, ,, מאעסבסין, לייטנר, הראל, הלרשטיין 

 מלין, קלמן לב
 חורש  יישומי מחשב מקוון  14:30 ב 18.7

 ג 19.7
14:30 

 יסודות באתלטיקה 
 

 סנדיאני, אהרוני, גוטמן, אברבוך

 ה 21.7
14:30 

 מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה
 

 פלג, בנאי, שטיינברג

 א 24.7
  

  עובדיה  ידע עם 14:30
 בן זקן  יסודות בסטאטיקה ודינמיקה 14:30

 ב 25.7

 שבתאי, רדלר, ברדה  יסודות בכדורגל 14:30
14:30 

 בכדורידיסודות 
 

 וינטרוב,  אשכנזי, יספולסקי, אנגל

26.7 

 ג
  
  

14:30 
 התעמלות ספורטיבית

 
 גולדברג-בריקנר, שני

 , חג'ג'לבנה  -קאופמן, גרסון, אשכנזי  יסודות בשחייה 14:30

28.7 

 ה
  
  

 פוקס, ארנון  ב' מבוא לסטטיסטיקה 14:30

 , שידלובחדד -איסן, גרייצר ארז,    יסודות התנועה על פי לאבאן 14:30 א 31.7
 שמש, בן נחום, מילוא, ארזי  יסודות בכדורעף 14:30 ב 1.8
   צוק, מאור  ביוכימיהמבוא ל  14:30 ג 2.8
 רוזנשטייך, אלרן  פסיכולוגיה התפתחותית 14:30 ה 4.8

 שחרדרייגור, מזרחי,   יסודות בכדורסל 14:30 ב 8.8

 ג 9.8

14:30 
 הספורטהיסטוריה של מבוא ל 

 
 נבו

14:30 
 מבוא לסוציולוגיה

 
 בנימין

 זונדר, קיים, הורביץ, נאמן, גרין, משעני  לשון בסיסי ולשון מתוגברים 14:30 ה 11.8

 ברבר, זבולון  מבוא למחשבת החינוך 14:30 א 14.8
 יזדי  מבוא להתפתחות מוטורית 14:30 ג 16.8

 ה 18.8
14:30 

 ריקודי עם ועמים
 

 גיל, בולט, איסן-ברלס, בר



 ה ב'שנ תשפ"ב – במועד  -' ב מבחני סמסטר
 מרצים הערות המקצוע שעה יום  תאריך 

 א 17.7
, בסיסי וטרום מתקדמים ב'מתקדמים א'  -אנגלית 14:30

 בסיסי
, מלין, טילמן זאליט, ,, מאעסבסין, לייטנר, הראל, הלרשטיין 

 קלמן לב

 ג 19.7
14:30 

 הוראת האתלטיקה  בבית הספר
 

 אוחנה-זבולוטני, גוטמן, מגידי, שפראן, אהרוני, יהלסנדיאני, 

 אשכנזי, יוספולסקי  הוראת כדוריד  בבית הספר 14:30 ד 20.7

 ה 21.7
14:30 

 מאמץפיזיולוגיה של ה
 

 צוק, מקל

 א 24.7
  

14:30 
 מבוא לפילוסופיה של הספורט והחינוך הגופני

 
 ברבר

 ג 26.7
14:30 

 מתודיקה יישומי הוראה
יעקובי, פרקש, כספי, אשר,לביא, אלון, בייצ'ר, ארז רובין,  

 רייסמן, בולט, בן שמחון, ברבר, דיסקין, אולמן, צוקרמן

27.7 

 ד
  
  

14:30 

 הוראת כדורעף בבית הספר

 

 בן נחום, רייק

28.7 

 ה
  
  

 כהן ד.  מבוא למחקר 14:30

 דונסקי  ביומכניקה  14:30 א 31.7
 ינוביץ  מוטוריתהתנהגות ולמידה  14:30

 איסן  התעמלות מכשירי יד 14:30 ג 2.8
 ינוביץ'  התעמלות בבית הספר העל יסודי

 ארז רייסמן  חינוך לתנועה לביה"ס
 דיסקין  התעמלות אקרובטית

 , רדלרשבתאיברדה,   בבית הספר  הוראת כדורגל 14:30 ד 3.8

 ה 4.8
 דונסקי  התנועהאנטומיה יישומית של מערכת  14:30

 , רייכמןלוב, שבתאי, גוטליבדיש  משחקי נופש

 שמעון  מבוא לארגון וניהול בספורט 14:30 ב 8.8
 כהן ר, דרייגור, גוטליב  הוראת כדורסל בבית הספר 14:30 ג 9.8

 זונדר, קיים, הורביץ, נאמן, גרין, משעני  לשון בסיסי ולשון מתוגברים 14:30 ה 11.8

 נבו  של הספורט הסוציולוגי 14:30 א 14.8
 בק מקוון מבוא לאוכלוסיות מיוחדות  14:30 ה 18.8



 'ד-גה שנ תשפ"ב – במועד  -' ב מבחני סמסטר
 מרצים הערות המקצוע  שעה יום  תאריך 

 א 17.7
, בסיסי וטרום מתקדמים ב'מתקדמים א'  -אנגלית  14:30

 בסיסי
, מלין, טילמן זאליט, ,, מאעסבסין, לייטנר, הראל, הלרשטיין 

 קלמן לב

 ב 18.7

התפתחות  היציבה על רקע גדילה והתפתחות  ד' 14:30
 מוטרית ועקמת 

 
 רובין

 אבוגוס  חשיבה אסטרטגית בספורט
-פעילות גופנית בגיל השלישי מתאוריה למעשה

 למבוגרים בתפקוד גבוה
 

 יהלום
 קאופמן  ספורט אישי-תכניות אימון ופריודיזציה

 גרינברג  תרגילים לטיפול בבעיות אורתופדיות במשוקמי לב

 ג 19.7
 ג'+ד' 14:30

 ישראל ותנועה האולימפית
 

 אלפרוביץ

 ד 20.7

 כהן ר.  הוראה שיתופית מתאוריה  למעשה  ג'+ד' 14:30
 זיו גל  Perception and skill acquisition ג'+ד' 14:30

 מאור, אילת אדר  תזונה ופעילות גופנית  ג' 14:30 ה 21.7

 א 24.7
  

 ג' 14:30
 מרכזי בריאות וכושר: עקרונות הפעלה ואימון 

 ניר, רובינשטיין-חלבה, שמעון, בוקסבאום, גוטליב, ווסקו, הר 

 ב 25.7

מבנה ותפקוד מערכת העצבים בדגש על היבטים  ד' 14:30
 הקשורים 

 שטינברג 

 אבוגוס  תבתעשיית הספורט הגלובליניהול המשאב האנושי 
 צוק  פעילות גופנית לחולי שבץ

 ג 26.7
 ג' 14:30

 מתודיקה יישומי הוראה
מזרחי, סקאי, אביב, ברנר, אופיר, ארז שידלוב, מעין, פרקש,  

 סינדיאני, דהן, יצחק, בירן

28.7 

 ה
  
  

  ג' 14:30
אבחון הערכות פיזיולוגית והשלכות לאימון 

 אוכלוסיות 

 גלעדי 

 אבחון והערכה באימון הישגי
 

 גוטליב 

 הקינזיולוגיה של היציבה
 עבאדי 

תכנית הלימודים ותכנון ההוראה בגיל  -מתודיקה
 הרך

 בקר עמראן 

 בר אלי  פסיכולוגיה של קבלת החלטות

 כהן  ד.    פסיכולוגיה של הספורט   ג' 14:30 א 31.7
 זבולון    היבטים חברתיים בבית הספר   ד' 14:30 ב 1.8
 ראובני  היבטים חברתיים בזיקנה ג'+ד' 14:30 ג 2.8

היבטים רגשיים וחברתיים בקרב ליקויי למידה 
 והפרעות קשב

 סאניצקי, מולר 



 רפפורט  מוגבלויות אורתופדיותאימון גופני במבוגרים עם  ד' 14:30 ד 3.8

 ה 4.8

 טננבאום  הבסיס המעשי של היציבה ג' 14:30
 בר סלע  היבטים מתקדמים בשיקום פציעות ספורט

 אראל  מוסיקה בהוראת התנועה בגיל הרך
 טפר  ספורט ומשפט

 קליינבורד  תרפיה בספורט: גישות ושיטות טיפול

 ב 8.8
 ד' 14:30

 טיפול תנועתי בליקויי יציבה 
 הלפרט 

 ג 9.8
 ג' 14:30

 פיזיולוגיה של מערכות תומכות 
 

 בנאי

 ד 10.8

וקינזיולוגי של תפקודי הליכה  יכלים לניתוח ביוכימ ג'+ד' 14:30
 וריצה

 פלג 

 ווסקו  מאמן כושר אישי 

 .כהן ד  לשינוי גישה בחיים –מיינדפולנס בתנועה 

 וקסלר  היבטים קליניים של מחלות קרדיווסקולריות  ג' 14:30 ה 11.8

 א 14.8
פעילות גופנית ומאפיינים תנועתיים בילדים במשקל  ג' 14:30

 גוף עודף
 רובינשטיין 

 גרינברג  פציעות ספורט ג' 14:30 ג 16.8



 


