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עובדיה משה12:00-14:00'א'סמסטר אידע עם1-'ש10010000

עובדיה משה12:00-14:00'א'סמסטר בידע עם2-'ש10010000

עובדיה משה10:00-12:00'א'סמסטר אידע עם3-'ש10010000

עובדיה משה10:00-12:00'א'סמסטר בידע עם4-'ש10010000

נבו עדו10:00-12:00'ג'סמסטר במבוא להיסטוריה של הספורט1-'ש10050000

נבו עדו14:00-16:00'ג'סמסטר במבוא להיסטוריה של הספורט2-'ש10050000

נבו עדו08:15-10:00'ב'סמסטר אמבוא להיסטוריה של הספורט3-'ש10050000

נבו עדו10:00-12:00'ב'סמסטר אמבוא להיסטוריה של הספורט4-'ש10050000

ברבר נתן14:00-16:00'א'סמסטר במבוא למחשבת החינוך1-'ש10060000

ברבר נתן08:15-10:00'ג'סמסטר במבוא למחשבת החינוך2-'ש10060000

ברבר נתן12:00-14:00'ב'סמסטר אמבוא למחשבת החינוך3-'ש10060000

ברבר נתן14:00-16:00'א'סמסטר אמבוא למחשבת החינוך4-'ש10060000

רוזנשטרייך אייל10:00-12:00'א'סמסטר אמבוא לפסיכולוגיה1-'ש10110000

רוזנשטרייך אייל12:00-14:00'ה'סמסטר אמבוא לפסיכולוגיה2-'ש10110000

אלרן אפרת08:15-10:00'ה'סמסטר אמבוא לפסיכולוגיה3-'ש10110000

רוזנשטרייך אייל10:00-12:00'ה'סמסטר אמבוא לפסיכולוגיה4-'ש10110000

רוזנשטרייך אייל14:00-16:00'ה'סמסטר בפסיכולוגיה התפתחותית1-'ש10111000

אלרן אפרת10:00-12:00'א'סמסטר בפסיכולוגיה התפתחותית2-'ש10111000

רוזנשטרייך אייל08:15-10:00'ב'סמסטר בפסיכולוגיה התפתחותית3-'ש10111000

רוזנשטרייך אייל12:00-14:00'ה'סמסטר בפסיכולוגיה התפתחותית4-'ש10111000

10:00-12:00'ב'סמסטר בפסיכולוגיה התפתחותית50-'ש10111000

בנימין שלומית10:00-12:00'א'סמסטר במבוא לסוציולוגיה1-'ש10120000

בנימין שלומית12:00-14:00'א'סמסטר אמבוא לסוציולוגיה2-'ש10120000

בנימין שלומית12:00-14:00'א'סמסטר במבוא לסוציולוגיה3-'ש10120000

בנימין שלומית10:00-12:00'א'סמסטר אמבוא לסוציולוגיה4-'ש10120000

פוקס אורלי08:15-10:00'ב'סמסטר א'מבוא לסטטיסטיקה א1-'ש10130000

פוקס אורלי10:00-12:00'ב'סמסטר א'מבוא לסטטיסטיקה א2-'ש10130000

פוקס אורלי10:00-12:00'ג'סמסטר א'מבוא לסטטיסטיקה א3-'ש10130000

ארנון מיכל10:00-12:00'ג'סמסטר א'מבוא לסטטיסטיקה א4-'ש10130000
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פוקס אורלי12:00-14:00'ב'סמסטר ב'מבוא לסטטיסטיקה ב1-'ש10130100

פוקס אורלי10:00-12:00'ב'סמסטר ב'מבוא לסטטיסטיקה ב2-'ש10130100

פוקס אורלי10:00-12:00'ג'סמסטר ב'מבוא לסטטיסטיקה ב3-'ש10130100

ארנון מיכל14:00-16:00'ג'סמסטר ב'מבוא לסטטיסטיקה ב4-'ש10130100

רייכמן ברי, חורש נועה'סמסטר א(מתוקשב)יישומי מחשב בספורט ותנועה 1-שמ10180000

חורש נועה'סמסטר ב(מתוקשב)יישומי מחשב בספורט ותנועה 2-שמ10180000

ארנון מיכל14:00-16:00'ד'סמסטר איישומי מחשב בספורט ותנועה5-שמ10180000

שטינברג נילי10:00-11:00'השנתיהרצאה- מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה 1-'ש10310100

פלג סמדר14:00-15:00'אשנתיהרצאה- מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  2-'ש10310100

בנאי שגיא12:00-13:00'השנתיהרצאה- מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  3-'ש10310100

שטינברג נילי13:00-14:00'בשנתיהרצאה- מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה 4-'ש10310100

פלג סמדר10:00-12:00'בשנתימבוא לאנטומיה של מערכת התנועה53-'ש10310100

פלג סמדר11:00-12:00'בשנתימעבדה- השלמות - מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה 57-'ש10310100

פלג סמדר12:00-13:00'בשנתימעבדה- השלמות - מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה 58-'ש10310100

שטינברג נילי11:00-12:00'השנתימעבדה- מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  11-מע10310101

פלג סמדר15:00-16:00'אשנתימעבדה- מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  21-מע10310101

12:00-13:00' ב12:00-13:00'ב'סמסטר ב' סמסטר אמעבדה- מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  53-מע10310101

שטינברג נילי12:00-13:00'השנתימעבדה- מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  12-מע10310201

פלג סמדר16:00-17:00'אשנתימעבדה- מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  22-מע10310201

בנאי שגיא13:00-14:00'השנתימעבדה- מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  31-מע10310301

שטינברג נילי14:00-15:00'בשנתימעבדה- מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  41-מע10310301

בנאי שגיא14:00-15:00'השנתימעבדה- מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה 32-עמ10310401

שטינברג נילי15:00-16:00'בשנתימעבדה- מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה 42-עמ10310401

פלג סמדר10:00-11:00'בשנתיהשלמות- מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה 5-שמ10310500

בן זקן  סיגלמקוון'סמסטר ביסודות בסטאטיקה ודינאמיקה1-שמ10320000

בן זקן  סיגלמקוון'סמסטר איסודות בסטאטיקה ודינאמיקה2-שמ10320000

בן זקן  סיגלמקוון'סמסטר ביסודות בסטאטיקה ודינאמיקה3-שמ10320000

בן זקן  סיגלמקוון'סמסטר איסודות בסטאטיקה ודינאמיקה4-שמ10320000

מאור שרון13:00-14:00'ב'סמסטר אמבוא לכימיה1-שת10330100

מאור שרון14:00-15:00'ב'סמסטר אמבוא לכימיה2-שת10330100
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מאור שרון15:00-16:00'ב'סמסטר אמבוא לכימיה3-שת10330100

מאור שרון12:00-13:00'ב'סמסטר אמבוא לכימיה4-שת10330100

מאור שרון08:15-10:00'ב'סמסטר במבוא לביוכימיה1-שת10330200

צוות מורים14:00-16:00'ב'סמסטר במבוא לביוכימיה2-שת10330200

צוות מורים12:00-14:00'ב'סמסטר במבוא לביוכימיה3-שת10330200

מאור שרון10:00-12:00'ב'סמסטר במבוא לביוכימיה4-שת10330200

ענת פרישמן10:00-12:00'ג'סמסטר אמבוא להתפתחות מוטורית1-'ש10350000

ענת פרישמן08:15-10:00'ג'סמסטר אמבוא להתפתחות מוטורית2-'ש10350000

ענת פרישמן14:00-16:00'ג'סמסטר במבוא להתפתחות מוטורית3-'ש10350000

ענת פרישמן10:00-12:00'ג'סמסטר במבוא להתפתחות מוטורית4-'ש10350000

עוקב ליהיא08:15-10:00'ג'סמסטר בפי לבאן-יסודות התנועה על1-מנ10410000

כהן ליאת08:15-10:00'ה'סמסטר בפי לבאן-יסודות התנועה על10-מנ10410000

ארז שידלוב איתמר12:00-14:00'ה'סמסטר אפי לבאן-יסודות התנועה על11-מנ10410000

ארז שידלוב איתמר14:00-16:00'ג'סמסטר אפי לבאן-יסודות התנועה על12-מנ10410000

ארז רייסמן אורית08:15-10:00'ג'סמסטר בפי לבאן-יסודות התנועה על2-מנ10410000

גרייצר מיכל14:00-16:00'ג'סמסטר אפי לבאן-יסודות התנועה על3-מנ10410000

עוקב ליהיא10:00-12:00'ג'סמסטר אפי לבאן-יסודות התנועה על4-מנ10410000

גרייצר מיכל10:00-12:00'ג'סמסטר אפי לבאן-יסודות התנועה על5-מנ10410000

כהן ליאת10:00-12:00'ה'סמסטר בפי לבאן-יסודות התנועה על6-מנ10410000

עוקב ליהיא08:15-10:00'ג'סמסטר אפי לבאן-יסודות התנועה על7-מנ10410000

גרייצר מיכל08:15-10:00'ג'סמסטר אפי לבאן-יסודות התנועה על8-מנ10410000

גרייצר מיכל14:00-16:00'ב'סמסטר בפי לבאן-יסודות התנועה על9-מנ10410000

בריקנר רפי14:00-16:00'א'סמסטר איסודות בהתעמלות יסודית1-מנ10420000

שלו שרית08:15-10:00'ג'סמסטר איסודות בהתעמלות יסודית10-מנ10420000

גולדברג מיה-שני08:15-10:00'ג'סמסטר איסודות בהתעמלות יסודית11-מנ10420000

שי אורנה08:15-10:00'ג'סמסטר איסודות בהתעמלות יסודית12-מנ10420000

זרד ירון08:15-10:00'א'סמסטר איסודות בהתעמלות יסודית13-מנ10420000

דולב אייל14:00-16:00'א'סמסטר איסודות בהתעמלות יסודית2-מנ10420000

שלו שרית14:00-16:00'א'סמסטר איסודות בהתעמלות יסודית3-מנ10420000

זרד ירון10:00-12:00'א'סמסטר איסודות בהתעמלות יסודית4-מנ10420000
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19:00-21:45'ב'סמסטר איסודות בהתעמלות יסודית46-מנ10420000

דולב אייל10:00-12:00'א'סמסטר איסודות בהתעמלות יסודית5-מנ10420000

שלו שרית10:00-12:00'א'סמסטר איסודות בהתעמלות יסודית6-מנ10420000

בריקנר רפי12:00-14:00'א'סמסטר איסודות בהתעמלות יסודית7-מנ10420000

דולב אייל12:00-14:00'א'סמסטר איסודות בהתעמלות יסודית8-מנ10420000

שלו שרית12:00-14:00'א'סמסטר איסודות בהתעמלות יסודית9-מנ10420000

גרייצר מיכל12:00-14:00'א'סמסטר בהתעמלות ספורטיבית1-מנ10420100

גולדברג מיה-שני10:00-12:00'ג'סמסטר בהתעמלות ספורטיבית2-מנ10420100

גרייצר מיכל10:00-12:00'א'סמסטר בהתעמלות ספורטיבית3-מנ10420100

גולדברג מיה-שני08:15-10:00'ג'סמסטר בהתעמלות ספורטיבית4-מנ10420100

גולדברג מיה-שני08:15-10:00'א'סמסטר בהתעמלות ספורטיבית5-מנ10420100

רייכמן ברי18:00-20:00'ה'סמסטר אמשחק וכדור, תנועה50-מנ10430100

ברגיל לוי14:00-16:00'ג'סמסטר אריקודי עם ועמים1-מנ10440000

ברגיל לוי08:15-10:00'ה'סמסטר אריקודי עם ועמים10-מנ10440000

דימה-בולט דימיטרי14:00-16:00'ה'סמסטר בריקודי עם ועמים11-מנ10440000

ברגיל לוי12:00-14:00'ה'סמסטר אריקודי עם ועמים12-מנ10440000

ברלס סבינה14:00-16:00'ג'סמסטר בריקודי עם ועמים2-מנ10440000

ברלס סבינה12:00-14:00'ה'סמסטר בריקודי עם ועמים3-מנ10440000

ברגיל לוי10:00-12:00'ג'סמסטר אריקודי עם ועמים4-מנ10440000

דימה-בולט דימיטרי14:00-16:00'ה'סמסטר אריקודי עם ועמים5-מנ10440000

דימה-בולט דימיטרי16:00-18:00'ה'סמסטר אריקודי עם ועמים50-מנ10440000

ברגיל לוי10:00-12:00'ה'סמסטר בריקודי עם ועמים6-מנ10440000

דימה-בולט דימיטרי08:15-10:00'ג'סמסטר אריקודי עם ועמים7-מנ10440000

בר גיל לוי08:15-10:00'ה'סמסטר בריקודי עם ועמים8-מנ10440000

ברלס סבינה08:15-10:00'ג'סמסטר בריקודי עם ועמים9-מנ10440000

סינדיאני מחמוד08:15-10:00'ג'סמסטר איסודות באתלטיקה1-מנ10450000

סינדיאני מחמוד08:15-10:00'ה'סמסטר ביסודות באתלטיקה10-מנ10450000

גוטמן אלכסנדר08:15-10:00'ה'סמסטר ביסודות באתלטיקה11-מנ10450000

אברבוך אלכס08:15-10:00'ה'סמסטר איסודות באתלטיקה12-מנ10450000

אהרוני יורם08:15-10:00'ג'סמסטר איסודות באתלטיקה2-מנ10450000
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סינדיאני מחמוד08:15-10:00'ג'סמסטר ביסודות באתלטיקה3-מנ10450000

סינדיאני מחמוד08:15-10:00'ה'סמסטר איסודות באתלטיקה4-מנ10450000

גוטמן אלכסנדר08:15-10:00'ה'סמסטר איסודות באתלטיקה5-מנ10450000

סינדיאני מחמוד10:00-12:00'ה'סמסטר איסודות באתלטיקה6-מנ10450000

אברבוך אלכס08:15-10:00'ג'סמסטר ביסודות באתלטיקה7-מנ10450000

מגידי איתי08:15-10:00'ג'סמסטר ביסודות באתלטיקה8-מנ10450000

סינדיאני מחמוד10:00-12:00'ה'סמסטר ביסודות באתלטיקה9-מנ10450000

צוות מורים12:00-14:00'א'סמסטר ביסודות בשחיה1-מנ10460000

צוות מורים12:00-14:00'א'סמסטר ביסודות בשחיה2-מנ10460000

צוות מורים10:00-12:00'ג'סמסטר ביסודות בשחיה3-מנ10460000

צוות מורים10:00-12:00'ג'סמסטר ביסודות בשחיה4-מנ10460000

צוות מורים10:00-12:00'א'סמסטר ביסודות בשחיה5-מנ10460000

צוות מורים10:00-12:00'א'סמסטר ביסודות בשחיה6-מנ10460000

צוות מורים08:00-10:00'ג'סמסטר ביסודות בשחיה7-מנ10460000

צוות מורים08:00-10:00'ג'סמסטר ביסודות בשחיה8-מנ10460000

צוות מורים08:00-10:00'א'סמסטר ביסודות בשחיה9-מנ10460000

דרייגור ענת08:15-10:00'ה'סמסטר איסודות בכדורסל1-מנ10470000

דרייגור ענת10:00-12:00'ה'סמסטר ביסודות בכדורסל10-מנ10470000

אורן אורטל10:00-12:00'ה'סמסטר ביסודות בכדורסל11-מנ10470000

מזרחי לימור10:00-12:00'ה'סמסטר ביסודות בכדורסל12-מנ10470000

מזרחי לימור08:15-10:00'ג'סמסטר איסודות בכדורסל2-מנ10470000

אורן אורטל08:15-10:00'ה'סמסטר איסודות בכדורסל3-מנ10470000

דרייגור ענת08:15-10:00'ה'סמסטר ביסודות בכדורסל4-מנ10470000

אורן אורטל08:15-10:00'ה'סמסטר ביסודות בכדורסל5-מנ10470000

מזרחי לימור08:15-10:00'ה'סמסטר ביסודות בכדורסל6-מנ10470000

גוטליב רונן10:00-12:00'ה'סמסטר איסודות בכדורסל7-מנ10470000

אורן אורטל10:00-12:00'ה'סמסטר איסודות בכדורסל8-מנ10470000

דרייגור ענת10:00-12:00'ה'סמסטר איסודות בכדורסל9-מנ10470000

רייק ערן14:00-16:00'ג'סמסטר ביסודות בכדורעף1-מנ10480000

מילוא נבות08:15-10:00'ה'סמסטר איסודות בכדורעף10-מנ10480000



שמות מרציםמועדתקופהשםקוד מלא

ארזי פולינה12:00-14:00'ה'סמסטר איסודות בכדורעף11-מנ10480000

רייק ערן14:00-16:00'ג'סמסטר איסודות בכדורעף12-מנ10480000

מילוא נבות08:15-10:00'ה'סמסטר ביסודות בכדורעף2-מנ10480000

ארזי פולינה08:15-10:00'ה'סמסטר ביסודות בכדורעף3-מנ10480000

מילוא נבות10:00-12:00'ה'סמסטר איסודות בכדורעף4-מנ10480000

ארזי פולינה10:00-12:00'ה'סמסטר איסודות בכדורעף5-מנ10480000

כהן תמיר10:00-12:00'ה'סמסטר ביסודות בכדורעף6-מנ10480000

מילוא נבות10:00-12:00'ה'סמסטר ביסודות בכדורעף7-מנ10480000

ארזי פולינה10:00-12:00'ה'סמסטר ביסודות בכדורעף8-מנ10480000

כהן תמיר08:15-10:00'ה'סמסטר ביסודות בכדורעף9-מנ10480000

יוספולסקי ראובן10:00-12:00'ב'סמסטר ביסודות בכדוריד1-מנ10490000

יוספולסקי ראובן08:15-10:00'ב'סמסטר איסודות בכדוריד10-מנ10490000

וינטרוב ניב08:15-10:00'ב'סמסטר איסודות בכדוריד11-מנ10490000

אשכנזי יניב08:15-10:00'ב'סמסטר איסודות בכדוריד12-מנ10490000

וינטרוב ניב10:00-12:00'ב'סמסטר ביסודות בכדוריד2-מנ10490000

מורגולב איליה10:00-12:00'ב'סמסטר ביסודות בכדוריד3-מנ10490000

יוספולסקי ראובן08:15-10:00'ב'סמסטר ביסודות בכדוריד4-מנ10490000

וינטרוב ניב08:15-10:00'ב'סמסטר ביסודות בכדוריד5-מנ10490000

מורגולב איליה08:15-10:00'ב'סמסטר ביסודות בכדוריד6-מנ10490000

יוספולסקי ראובן10:00-12:00'ב'סמסטר איסודות בכדוריד7-מנ10490000

וינטרוב ניב10:00-12:00'ב'סמסטר איסודות בכדוריד8-מנ10490000

אשכנזי יניב10:00-12:00'ב'סמסטר איסודות בכדוריד9-מנ10490000

רדלר ליאור10:00-12:00'ב'סמסטר איסודות בכדורגל1-מנ10500000

שבתאי יובל08:15-10:00'ב'סמסטר ביסודות בכדורגל10-מנ10500000

ברדה שי08:15-10:00'ב'סמסטר ביסודות בכדורגל11-מנ10500000

רדלר ליאור08:15-10:00'ב'סמסטר ביסודות בכדורגל12-מנ10500000

ברדה שי10:00-12:00'ב'סמסטר איסודות בכדורגל2-מנ10500000

שבתאי יובל10:00-12:00'ב'סמסטר איסודות בכדורגל3-מנ10500000

ברדה שי08:15-10:00'ב'סמסטר איסודות בכדורגל4-מנ10500000

שבתאי יובל08:15-10:00'ב'סמסטר איסודות בכדורגל5-מנ10500000



שמות מרציםמועדתקופהשםקוד מלא

רדלר ליאור08:15-10:00'ב'סמסטר איסודות בכדורגל6-מנ10500000

ברדה שי10:00-12:00'ב'סמסטר ביסודות בכדורגל7-מנ10500000

רדלר ליאור10:00-12:00'ב'סמסטר ביסודות בכדורגל8-מנ10500000

שבתאי יובל10:00-12:00'ב'סמסטר ביסודות בכדורגל9-מנ10500000

'שנה ב

שמות מרציםמועדתקופהשםקוד מלא

ברבר נתן08:15-10:00'ג'סמסטר אמבוא לפילוסופיה של הספורט1-'ש20090100

ברבר נתן12:00-14:00'א'סמסטר אמבוא לפילוסופיה של הספורט2-'ש20090100

ברבר נתן10:00-12:00'א'סמסטר במבוא לפילוסופיה של הספורט3-'ש20090100

ברבר נתן12:00-14:00'א'סמסטר במבוא לפילוסופיה של הספורט4-'ש20090100

כהן  דניאלה14:00-16:00'א'סמסטר אמבוא למחקר1-שת20100000

ארנון מיכל08:15-10:00'ג'סמסטר אמבוא למחקר2-שת20100000

כהן  דניאלה14:00-16:00'א'סמסטר במבוא למחקר3-שת20100000

אבוגוס שמחה10:00-12:00'א'סמסטר אמבוא למחקר4-שת20100000

נבו עדו12:00-14:00'ד'סמסטר בסוציולוגיה של הספורט1-'ש20120000

נבו עדו10:00-12:00'ד'סמסטר אסוציולוגיה של הספורט2-'ש20120000

נבו עדו14:00-16:00'ד'סמסטר אסוציולוגיה של הספורט3-'ש20120000

נבו עדו14:00-16:00'ד'סמסטר בסוציולוגיה של הספורט4-'ש20120000

סקאי בשמת12:00-14:00'א'סמסטר אמבוא לארגון וניהול בספורט1-'ש20140000

סקאי בשמת14:00-16:00'א'סמסטר אמבוא לארגון וניהול בספורט2-'ש20140000

סקאי בשמת12:00-14:00'א'סמסטר במבוא לארגון וניהול בספורט3-'ש20140000

סקאי בשמת10:00-12:00'ד'סמסטר במבוא לארגון וניהול בספורט4-'ש20140000

בק הילהמקוון'סמסטר אמבוא לחינוך גופני באוכלוסיות מיוחדות1-'ש20150000

בק הילהמקוון'סמסטר במבוא לחינוך גופני באוכלוסיות מיוחדות2-'ש20150000

בק הילהמקוון'סמסטר במבוא לחינוך גופני באוכלוסיות מיוחדות3-'ש20150000

בק הילהמקוון'סמסטר אמבוא לחינוך גופני באוכלוסיות מיוחדות4-'ש20150000

דימה-בולט דימיטרי14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה1-שת20190500

צוקרמן חטואל לידיה14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה10-שת20190500

אליאס גל14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה11-שת20190500



עוקב ליהיא14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה12-שת20190500

בן שמחון אסתר14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה13-שת20190500

בק הילה13:45-15:15'ה'סמסטר במתודיקה יישומי הוראה15-שת20190500

כהן רונה14:00-15:30'ה'סמסטר במתודיקה יישומי הוראה16-שת20190500

14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה17-שת20190500

שלו שרית14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה19-שת20190500

כספי אהוד14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה2-שת20190500

14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה20-שת20190500

אלון יעל14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה3-שת20190500

לביא  מטר14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה4-שת20190500

בן נחום רננה14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה5-שת20190500

דיסקין חגית14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה6-שת20190500

פרקש ענת14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה7-שת20190500

אשר מירב14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה8-שת20190500

ברבר נתן14:00-16:00'גשנתימתודיקה יישומי הוראה9-שת20190500

צוק שרון, פישר נוגה14:00-16:00' א12:00-14:00'א'סמסטר בפיזיולוגיה של המאמץ1-שמ20300000

צוק שרון, פישר נוגה14:00-16:00' א12:00-14:00'א'סמסטר בפיזיולוגיה של המאמץ2-שמ20300000

צוק שרון, פישר נוגה10:00-12:00' ד10:00-12:00'א'סמסטר בפיזיולוגיה של המאמץ3-שמ20300000

צוק שרון, פישר נוגה10:00-12:00' ד10:00-12:00'א'סמסטר בפיזיולוגיה של המאמץ4-שמ20300000

שגב דריה מיכל, מקל יואב14:00-16:00' ד10:00-12:00'ד'סמסטר בפיזיולוגיה של המאמץ5-שמ20300000

שגב דריה מיכל, מקל יואב14:00-16:00' ד10:00-12:00'ד'סמסטר בפיזיולוגיה של המאמץ6-שמ20300000

פישר נוגה, מקל יואב12:00-14:00' ד14:00-16:00'א'סמסטר בפיזיולוגיה של המאמץ7-שמ20300000

פישר נוגה, מקל יואב12:00-14:00' ד14:00-16:00'א'סמסטר בפיזיולוגיה של המאמץ8-שמ20300000

בן זקן  סיגל10:00-12:00' ד10:00-12:00'א'סמסטר אמבוא לפיזיולוגיה1-'ש20310000

צוק שרון12:00-14:00' ד10:00-12:00'א'סמסטר אמבוא לפיזיולוגיה2-'ש20310000

בן זקן  סיגל12:00-14:00' ד12:00-14:00'א'סמסטר אמבוא לפיזיולוגיה3-'ש20310000

צוק שרון10:00-12:00' ד12:00-14:00'א'סמסטר אמבוא לפיזיולוגיה4-'ש20310000

ינוביץ עינת14:00-16:00' ד12:00-14:00'ד'סמסטר אהתנהגות ולמידה מוטורית1-שמ20330000

ינוביץ עינת14:00-16:00' ד12:00-14:00'ד'סמסטר אהתנהגות ולמידה מוטורית2-שמ20330000

ינוביץ עינת10:00-12:00' ד12:00-14:00'א'סמסטר בהתנהגות ולמידה מוטורית3-שמ20330000

ינוביץ עינת10:00-12:00' ד12:00-14:00'א'סמסטר בהתנהגות ולמידה מוטורית4-שמ20330000



ינוביץ עינת14:00-16:00' א10:00-12:00'א'סמסטר אהתנהגות ולמידה מוטורית5-שמ20330000

ינוביץ עינת14:00-16:00' א10:00-12:00'א'סמסטר אהתנהגות ולמידה מוטורית6-שמ20330000

ינוביץ עינת12:00-14:00' ד10:00-12:00'א'סמסטר בהתנהגות ולמידה מוטורית7-שמ20330000

ינוביץ עינת12:00-14:00' ד10:00-12:00'א'סמסטר בהתנהגות ולמידה מוטורית8-שמ20330000

דונסקי אילת10:00-12:00'ד'סמסטר באנטומיה יישומית של מערכת התנועה1-'ש20340000

דונסקי אילת12:00-14:00'ד'סמסטר באנטומיה יישומית של מערכת התנועה2-'ש20340000

דונסקי אילת08:00-10:00'ג'סמסטר אאנטומיה יישומית של מערכת התנועה3-'ש20340000

דונסקי אילת14:00-16:00'ד'סמסטר אאנטומיה יישומית של מערכת התנועה4-'ש20340000

רובינשטיין מרון, דונסקי אילת08:15-10:00' ג10:00-12:00'א'סמסטר בביומכניקה1-שמ20350000

רובינשטיין מרון, דונסקי אילת08:15-10:00' ג10:00-12:00'א'סמסטר בביומכניקה2-שמ20350000

רובינשטיין מרון, דונסקי אילת14:00-16:00' ד14:00-16:00'א'סמסטר בביומכניקה3-שמ20350000

רובינשטיין מרון, דונסקי אילת14:00-16:00' ד14:00-16:00'א'סמסטר בביומכניקה4-שמ20350000

רובינשטיין מרון, דונסקי אילת10:00-12:00' ד14:00-16:00'א'סמסטר אביומכניקה5-שמ20350000

רובינשטיין מרון, דונסקי אילת10:00-12:00' ד14:00-16:00'א'סמסטר אביומכניקה6-שמ20350000

רובינשטיין מרון, דונסקי אילת08:15-10:00' ג14:00-16:00'א'סמסטר אביומכניקה7-שמ20350000

רובינשטיין מרון, דונסקי אילת08:15-10:00' ג14:00-16:00'א'סמסטר אביומכניקה8-שמ20350000

בירן גיל14:00-16:00'ד'סמסטר במשחקי נופש1-מנ20410000

ארז שידלוב איתמר12:00-14:00'ד'סמסטר אמשחקי נופש10-מנ20410000

רייכמן ברי12:00-14:00'ד'סמסטר אמשחקי נופש11-מנ20410000

גוטליב רונן12:00-14:00'ד'סמסטר אמשחקי נופש12-מנ20410000

רייכמן ברי14:00-16:00'ד'סמסטר במשחקי נופש2-מנ20410000

גוטליב רונן14:00-16:00'ד'סמסטר במשחקי נופש3-מנ20410000

גוטליב רונן14:00-16:00'ד'סמסטר אמשחקי נופש4-מנ20410000

רייכמן ברי14:00-16:00'ד'סמסטר אמשחקי נופש5-מנ20410000

ארז שידלוב איתמר14:00-16:00'ד'סמסטר אמשחקי נופש6-מנ20410000

בירן גיל12:00-14:00'ד'סמסטר במשחקי נופש7-מנ20410000

רייכמן ברי12:00-14:00'ד'סמסטר במשחקי נופש8-מנ20410000

גוטליב רונן12:00-14:00'ד'סמסטר במשחקי נופש9-מנ20410000

מגידי איתי10:00-12:00'ג'סמסטר אהוראת אתלטיקה בבית הספר1-מנ20450000

סינדיאני מחמוד08:15-10:00'ד'סמסטר בהוראת אתלטיקה בבית הספר10-מנ20450000

שפראן אנטולי10:00-12:00'ג'סמסטר אהוראת אתלטיקה בבית הספר2-מנ20450000



אהרוני יורם10:00-12:00'ג'סמסטר אהוראת אתלטיקה בבית הספר3-מנ20450000

מגידי איתי10:00-12:00'ג'סמסטר בהוראת אתלטיקה בבית הספר4-מנ20450000

שפראן אנטולי10:00-12:00'ג'סמסטר בהוראת אתלטיקה בבית הספר5-מנ20450000

אהרוני יורם10:00-12:00'ג'סמסטר בהוראת אתלטיקה בבית הספר6-מנ20450000

גוטמן אלכסנדר08:15-10:00'ד'סמסטר אהוראת אתלטיקה בבית הספר7-מנ20450000

סינדיאני מחמוד08:15-10:00'ד'סמסטר אהוראת אתלטיקה בבית הספר8-מנ20450000

גוטמן אלכסנדר08:15-10:00'ד'סמסטר בהוראת אתלטיקה בבית הספר9-מנ20450000

כהן רונה10:00-12:00'ג'סמסטר אהוראת כדורסל בבית הספר1-מנ20470000

כהן רונה10:00-12:00'ג'סמסטר בהוראת כדורסל בבית הספר2-מנ20470000

דרייגור ענת08:15-10:00'ד'סמסטר אהוראת כדורסל בבית הספר3-מנ20470000

דרייגור ענת08:15-10:00'ד'סמסטר בל"תי- הוראת כדורסל בבית הספר 4-מנ20470000

סקאי בשמת08:15-10:00'ד'סמסטר אהוראת כדורסל בבית הספר5-מנ20470000

רייק ערן14:00-16:00'ה'סמסטר אהוראת כדורסל בבית הספר50-מנ20470000

גוטליב רונן08:15-10:00'ד'סמסטר בהוראת כדורסל בבית הספר6-מנ20470000

בן נחום רננה10:00-12:00'ג'סמסטר אהוראת כדורעף בבית הספר1-מנ20480000

בן נחום רננה10:00-12:00'ג'סמסטר בהוראת כדורעף בבית הספר2-מנ20480000

רייק ערן08:15-10:00'ג'סמסטר בהוראת כדורעף בבית הספר3-מנ20480000

מילוא נבות08:15-10:00'ד'סמסטר אהוראת כדורעף בבית הספר4-מנ20480000

בן נחום רננה08:15-10:00'ד'סמסטר אהוראת כדורעף בבית הספר5-מנ20480000

מילוא נבות08:15-10:00'ד'סמסטר בהוראת כדורעף בבית הספר6-מנ20480000

יוספולסקי ראובן10:00-12:00'ג'סמסטר בבנות- הוראת כדוריד בבית הספר 3-מנ20490000

יוספולסקי ראובן10:00-12:00'ג'סמסטר אבנים- הוראת כדוריד בבית הספר 1-מנ20490100

אשכנזי יניב08:15-10:00'ד'סמסטר בבנים- הוראת כדוריד בבית הספר 3-מנ20490100

רדלר ליאור10:00-12:00'ג'סמסטר אבנים- הוראת כדורגל בבית הספר 1-מנ20500000

ברדה שי08:15-10:00'ד'סמסטר אבנים- הוראת כדורגל בבית הספר 2-מנ20500000

רדלר ליאור10:00-12:00'ג'סמסטר בבנים- הוראת כדורגל בבית הספר 3-מנ20500000

בן שמחון אסתר10:00-12:00'ג'סמסטר בבנות- הוראת כדורגל בבית הספר 1-מנ20510000

בן שמחון אסתר10:00-12:00'ג'סמסטר אבנות- הוראת כדורגל בבית הספר 2-מנ20510000

דימה-בולט דימיטרי08:00-14:00'השנתיבחינוך היסודי- התנסות בהוראה 1-עמ20610000

צוקרמן חטואל לידיה08:00-14:00'השנתיבחינוך היסודי-התנסות בהוראה 10-עמ20610000

אליאס גל08:00-14:00'השנתיבחינוך היסודי- התנסות בהוראה 11-עמ20610000



עוקב ליהיא08:00-14:00'השנתיבחינוך היסודי- התנסות בהוראה 12-עמ20610000

בן שמחון אסתר'בשנתיבחינוך היסודי- התנסות בהוראה 13-עמ20610000

בק הילה08:00-14:00' ו08:00-14:00'ה'סמסטר בבחינוך היסודי- התנסות בהוראה 15-עמ20610000

כהן רונה08:00-14:00' ו08:00-14:00'ה'סמסטר בבחינוך היסודי- התנסות בהוראה 16-עמ20610000

שלו שרית08:00-14:00'בשנתיהתנסות בהוראה בחינוך היסודי19-עמ20610000

כספי אהוד08:00-14:00'השנתיבחינוך היסודי- התנסות בהוראה 2-עמ20610000

אלון יעל08:00-14:00'השנתיבחינוך היסודי- התנסות בהוראה 3-עמ20610000

לביא  מטר08:00-14:00'השנתיבחינוך היסודי- התנסות בהוראה 4-עמ20610000

בן נחום רננה08:00-14:00'השנתיבחינוך היסודי- התנסות בהוראה 5-עמ20610000

דיסקין חגית08:00-14:00'השנתיבחינוך היסודי- התנסות בהוראה 6-עמ20610000

פרקש ענת08:00-14:00'השנתיבחינוך היסודי- התנסות בהוראה 7-עמ20610000

אשר מירב08:00-14:00'השנתיבחינוך היסודי- התנסות בהוראה 8-עמ20610000

ברבר נתן08:00-14:00'השנתיבחינוך היסודי-התנסות בהוראה9-עמ20610000

כץ אילנה08:15-10:00'ד'סמסטר בהתעמלות בבית הספר העל יסודי1-מנ21210000

ינוביץ עינת08:15-10:00'ד'סמסטר אהתעמלות בבית הספר העל יסודי2-מנ21210000

ינוביץ עינת08:15-10:00'ד'סמסטר בהתעמלות בבית הספר העל יסודי3-מנ21210000

אוסטרובסקי אילנה10:00-12:00'ג'סמסטר אהתעמלות במכשירי יד1-מנ21220000

אוסטרובסקי אילנה10:00-12:00'ג'סמסטר בהתעמלות במכשירי יד2-מנ21220000

ארז שידלוב איתמר08:15-10:00'ד'סמסטר אס"לביה (פ גישת לבאן ואחרים"ע)חינוך לתנועה 1-מנ21260000

ארז רייסמן אורית10:00-12:00'ג'סמסטר בס"לביה (פ גישת לבאן ואחרים"ע)חינוך לתנועה 2-מנ21260000

דיסקין חגית10:00-12:00'ג'סמסטר אהתעמלות אקרובטית1-מנ21290000

דיסקין חגית08:15-10:00'ד'סמסטר אהתעמלות אקרובטית2-מנ21290000

דיסקין חגית10:00-12:00'ג'סמסטר בהתעמלות אקרובטית3-מנ21290000


