
 שנה א'   פ"ג' תשב מועד  –מבחני סמסטר א' 
 

 
 
 
 
 
 

 מרצים הערות המקצוע שעה  יום  תאריך  

 א 12.03.23

17:00 

 מתקדמים ב', מתקדמים א' - אנגלית
 בסיסי ובסיסי,טרום 

 
,  בסין, לייטנר, הלרשטיין

 , מאלין לייטנר , בסין
17:00  

, , טילמןרהלרשטיין, לייטנ
 מאעס, טילמן, קלמן 

 ב 13.03.23

16:30 

 יישומי מחשב  

קורס 
מקוון  
וקורס 
 פרונטלי

 רייכמן, ארנון

 ג 14.03.23

 שבתאי, רדלר, ברדה   יסודות בכדוריד 16:30
 וינטרוב, אשכנזי, יוספולסקי  יסודות בכדורגל 16:30

 ה 16.03.23
16:30 

 מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה
 פלג, שטיינברג, בנאי  

 א 26.03.23
17:00 

 מבוא לסטטיסטיקה א' 
 פוקס, ארנון  

 ב 27.03.23
16:30 

 יסודות בהתעמלות יסודית  
חדד, שני -שלו, דולב, גרייצר 

 גולדברג, אורנה

 ג 28.03.23

   נבו  מבוא להיסטוריה של הספורט 16:30
16:30 

 מבוא להתפתחות מוטורית 
 

 פרישמן 

 ה 30.03.23

16:30 
 בכדורסליסודות 

 
 דרייגור, מזרחי, אורן

 מילוא, ארזי, רייק   יסודות בכדורעף 16:30

   רוזנשטרייך  לפסיכולוגיהמבוא  17:00 א 16.04.23

 ב 17.04.23
16:30 

 ריקודי עם ועמים
 ברגיל  

  בולט 16:30

 ה 20.04.23
 עובדיה  ידע עם 16:30
 בנימין   המבוא לסוציולוגי 16:30



 
 

 א 23.04.23
17:00 

 מבוא לכימיה 
 

 מאור

 א 30.04.23

17:00 

 מבוא למחשבת החינוך 

 

 ברבר

 אהרוני, אברבוך, גוטמן    יסודות באתלטיקה      16:30 ב 01.05.23

 חדד שידלוב-עוקב, גרייצר  יסודות התנועה על פי לבאן  16:30 ג 02.05.23



 ה ב' שנ תשפ"ג  – במועד   - א'  מבחני סמסטר
 

 מרצים הערות המקצוע שעה  יום  תאריך  

 א 12.03.23

17:00 

 מתקדמים ב', מתקדמים א' - אנגלית
 בסיסי ובסיסי,טרום 

 
,  , בסיןבסין, לייטנר, הלרשטיין

 , מאליןלייטנר 
17:00  

, , טילמןרהלרשטיין, לייטנ
 מאעס, טילמן, קלמן

 ג 14.03.23

 אוסטרובסקי   התעמלות מכשירי יד  16:30
 שידלוב    חינוך לתנועה  16:30
 דיסקין   התעמלות אקרובטית   16:30
 כץ  התעמלות בבית הספר העל יסודי 16:30
 שלו   התעמלות בסגנונות מגוונים 16:30

 ד 15.03.23
16:30 

 הוראת האתלטיקה 
 אברבוך, סנדיאני, גוטמן, מגידי 

 ה 16.03.23
16:30 

 לאנטומיה של מערכת התנועהמבוא 
 פלג, שטיינברג, בנאי  

 א 26.03.23
16:30 

 ה מבוא לפיזיולוגי
 בן זקן, צוק  

 ג 28.03.23

 ' ינוביץ       התנהגות ולמידה מוטורית 16:30
 רייכמן, גוטליב, ארז שידלוב   משחקי נופש  16:30

 ד 29.03.23
16:30 

 הוראת כדורסל
 

 דרייגור, סקאי 

 א 16.04.23
 ברבר   מבוא לפילוסופיה של הספורט 16:30
 דונסקי   אנטומיה יישומית של מערכת התנועה 16:30

 ד 19.04.23

 סקאי    ארגון וניהול בספורטמבוא ל  16:30
 דונסקי   ביומכניקה   16:30



 

 א 23.04.23
 נבו  סוציולוגיה של הספורט 16:30
  בק מבחן מקוון מרחוק  גופני באוכלוסיות מיוחדותמבוא לחינוך  16:30

 א 14.05.23
16:30 

 מבוא למחקר 

 

 ארנון, אבוגוס 

 16:30 ג 16.05.23
 הוראת כדורגל

 
 ברדה, רדלר, בן שמחון

 16:30 ד 17.5.23
 הוראת כדוריד

 
 ראובן

 א 21.05.23
16:30 

 הוראת כדורעף
 

 בן נחום, נבות



 ד' -ה גשנ  ג תשפ" – במועד   - א'  מבחני סמסטר
 

 מרצים הערות המקצוע  יום  תאריך  

 א 12.03.23

16:30 

 מתקדמים ב', מתקדמים א' - אנגלית
 בסיסי וטרום בסיסי,

 
,  בסין, לייטנר, הלרשטיין

 לייטנר , בסין
, , טילמןרהלרשטיין, לייטנ  16:30

מאעס, הראל, טילמן,  
 מאעס, קלמן, קלמן 

 ב 13.03.23

 גצל  קידום פעילות גופנית ובריאות  16:30

 אדר  - אילת   מניעה וטיפול תזונתי במחלות לב וכלי דם  16:30
 רובין   לסוגיהם, בזיקה ליציבה - ליקויי יציבה מבניים 16:30

 ינבוץ'  מדידה והערכה בחינוך ובחינוך גופני  16:30 ג 14.03.23

 ד 15.03.23
   אלפרוביץ  העולמי מהגרים וייצוג לאומי בספורט 16:30
 בן יוסף   מורים כסוכני שינוי חברתי  16:30

 ה 16.03.23

  דונסקי  שינוי גיל במערכת התנועה  16:30
 שמעון   ארגון, תקציב והפקת אירועי ספורט 16:30
 חריש    םמוגבלות שכלית/התפתחותית: מאפיינים פסיכומוטוריי 16:30
 בר סלע    אנטומיה יישומית ומבדקי שרירים  16:30
 ,המשחק והריקוד המובנה בגיל הרך וחינוך לתנועה בגיל הרך 16:30

 3ע גיל   0תנועה ומשחק מגיל 
 

 , קורןירמיהו  

 א 26.03.23
16:30 

 יסודות מדעיים של טיפוח הכושר הגופני
   מקל 

 ב 27.03.23

   ניר-הר  המבוגרחדר כושר לגיל   16:30
 ראובני    אימון גופני בחולי ריאות כרוניים  16:30
 מאור   תזונה, תוספים וסמים בספורט 16:30

 ד 29.03.23

16:30 
 שיקולי דעת וקבלת החלטות

 
 סקאי 

16:30 
Intercultural Competence Through Sport 

 
 יחזקאל  -הלרשטיין

16:30 
 מאמן כושר אישי 

 
 ווסקו 

 ה 30.03.23

 צוק   פתופיזיולוגיה של מחלות קרדיווסקולריות 16:30

  מורן  מוטורית תקינה בגיל הרך -התפתחות סנסו 16:30

 ץ כבכר   פיזיות: רקע ודרכי טיפול תיוומוגבל 16:30



 

למגמת גיל   שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים בגיל הרך  16:30
הרך ולמגמה  

מיוחד  לחינוך 
ותרפיה 
 בספורט 

 בכר כץ 

 ב מורגול  סוגיות נבחרות בספורט וכלכלה 16:30 א 16.04.23

 ב 17.04.23

 בר סלע  גפה תחתונה, מבדקי שרירים, ניתוח הליכה ושינוי יציבה 16:30
 חלבה    גמישות והקואורדינציה -התכנון והיישום של מרכיב התנועתיות  16:30
 ינוביץ   התפתחות מוטורית גסה וחינוך לשלומות בגיל הרך  16:30
 צוק   פעילות גופנית לאימון חולי שבץ 16:30
 סקאי    בניהול ספורט   תמיומנויות יישומיו 16:30
 זילברנגל    התאמות בהוראת החנ"ג -אוטיזם 16:30
  גולדפרב  באורחות החיים מניעה וטיפול  -השמנה וסוכרת בגיל השלישי  16:30

  כהן  ספורט ומגדר  16:30  19.04.23

 ה 20.04.23

 חריש   שילוב אייפדים ותקשורת תומכת חלופית בחינוך מיוחד ובתרפיה בספורט  16:30
  יהלום  למבוגרים בתפקוד נמוך  -פעילות גופנית בגיל השלישי מתאוריה למעשה  16:30
 שמעון   חסויות בתעשיית הספורטשיווק וגיוס  16:30
   רפופורט  של היציבה  הקינזיולוגיה-בסיס עיוני 16:30

 גרינברג  פציעות ספורט  16:30 א 23.04.23

 ב 01.05.23

 סקוול   ילדים חושבים בתנועה 16:30
 ( 40)מקל   אימון אנאירובי בספורט ההישגי  16:30
  במורגול  ואנליטיקה בספורט( Big Dataנתוני עתק ) 16:30
 הלפרט   טיפול תנועתי בליקויי יציבה 16:30
 שגב   אימון אישי ומינון פעילות גופנית בקרב מבוגרים  16:30

 ג 02.05.23

 איזנשטיין    המוח הפעיל מלמידה וזיכרון לביצועים ספורטיביים 16:30

  כהן  המוח בתנועה  16:30

 ד 03.05.23

 כהן ד.   לשינוי גישה בחיים -מיינדפולנס בתנועה ובספורט 16:30
16:30 

 מאיירס גמליאל   קידום פעילות גופנית ובריאות 
  רוקסל  מבוא לאלקטרופיזיולוגיה ופיענוח אק"ג  16:30 ה 04.05.23


