
 

 שנה א'מועד א' תשע"ט  –' במבחני סמסטר 

 המקצוע שעה תאריך יום
 

 מרצים ממוחשב/ עיוני

 9:00 16.6 א'
 

 שטינברג, בנאי, קלרון עיוני מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה

 18.6 'ג
 

9:00 
10:30 
12:00 

 אורטל, אלוןדרייגור,  ממוחשב דורסליסודות בכ

11:30 
 

 עוגב-יזדי עיוני מוטוריתמבוא להתפתחות 

 9:00 19.6 ד'
11:30 
14:00 

 חורש ממוחשב יישומי מחשב

 9:00 20.6 ה'
10:30 
12:00 

 , חיימיארזי, מילוא, גלילי ממוחשב דורעףיסודות בכ

14:00 
 

 לב עיוני לסוציולוגיהמבוא 

 
 
 

     

 11:30 23.6 א'
 

 בן זקן עיוני יסודות בסטטיקה ודינאמיקה

 עובדיה עיוני ידע עם 11:30

 9:00 24.6 'ב
10:30 
12:00 

 שידלוב-רייסמן, זיטומר, ארז-מילכה, ארז ממוחשב יסודות התנועה על פי לבאן 

 לב, -לייטנר, קלמן עיוני בסיסי וטרום בסיסי -אנגלית 9:00 25.6 ג'

 , הראל, טילמן, יחזקאל-הלרשטיין עיוני מתקדמים א'  וב' -אנגלית 13:00

 כסלו עיוני מבוא למחשבת החינוך 11:30 27.6 ה'

 רם עיוני מבוא לפילוסופיה של הספורט והחינוך הגופני 14:00

 
 
 
 
 

  
 
 

   



 מנטין, שני, אלרן-גבעון עיוני פסיכולוגיה התפתחותית 11:30 30.6 א'

 בריקנר עיוני התעמלות ספורטיבית 9:00 2.7 ג'
  'קאופמן, גרסון, חג'ג', רבינוביץ עיוני יסודות בשחייה 11:30

 הורביץ, קיים, שרון, זונדר, גבאי עיוני לשון עברית 14:00 3.7 ד'
 8:30 4.7 ה'

10:00 
11:30 

 , כהןוינטרוב, אשכנזי, יוספולסקי ממוחשב יסודות בכדוריד

13:00 
14:30 
16:00 

 בן דור, רדלר, צמח ממוחשב יסודות בכדורגל

 
 
 

     

 11:30 7.7 א'
 

 רוטשטיין , צוק עיוני מבוא לכימיה וביוכימיה

 גיל-, ברגלילי, איסן עיוני ריקודי עם ועמים 9:00 9.7 ג'

 קאופמן עיוני מבוא להיסטוריה של הספורט 11:30 11.7 ה'

 9:00 12.7 ו'
10:30 
12:00 

 גוטמן , סינדיאני , שפראןמגידי,  ממוחשב יסודות באתלטיקה



 שנה ב'תשע"ט  -מועד א  -' במבחני סמסטר 
 

 מרצים  ממוחשב/ עיוני המקצוע שעה תאריך יום

 ינוביץ עיוני התעמלות בבית הספר העל יסודי 8:00 5.6 ד'

 
 א'

 עיוני ביומכניקה 11:30 16.6
 

 אטיה , רובינשטיין -בוקסבאום

 שידלוב-, ארזצמח עיוני משחקי נופש 14:00

 ידהתעמלות מכשירי  14:00 18.6 ג'
 חינוך לתנועה

 איסן עיוני
 שידלוב-ארז

 
 9:00 20.6 'ה

 
 מבוא למחקר

 
 עיוני

 
 , ארנוןאבוגוס

 

 
 
 

 
 

    

 פוקס עיוני מבוא לסטטיסטיקה 9:00 23.6 א'

 ינוביץ עיוני התנהגות ולמידה מוטורית 9:00

 כהן, סקאי עיוני הוראת הכדורסל 11:30 24.6 ב

  ,לב-לייטנר, קלמן עיוני וטרום בסיסיבסיסי  -אנגלית 9:00 25.6 ג'

  ,יחזקאל, הראל, טילמן-הלרשטיין עיוני מתקדמים א'  וב' -אנגלית 13:00

 9:00 26.6 ד'
10:30 

 בן דור ממוחשב הוראת הכדורגל

-אולמןרייסמן, רובין, שלו, גולדשטיין, דיסקין, -ארז עיוני + מתודיקה הסבה מתודיקה 9:00 27.6 ה'
הראל, -גואטה, פנטנוביץ', יעקובי, מלאך-טלדרום, 

 , בק , אמוןפרושבסקי, פרקש

 
 
 

 
 

    

 צוק, מקל עיוני פיזיולוגיה של המאמץ 9:00 30.6 א'

 9:00 1.7 ב'
10:30 

 גלילי ממוחשב הוראת הכדורעף

 גרין, שרון עיוני לשון תגבור 14:00 3.7 'ד
 

  נבו עיוני סוציולוגיה של הספורט 9:00 4.7 ה'



 

 
 
 

     

 ברקאי-רוט עיוני מבוא לחינוך גופני באוכלוסיות מיוחדות 9:00 7.7 א'

9:00 
 

 דונסקי עיוני אנטומיה יישומית של מערכת התנועה

 עיוני הוראת הכדוריד 11:30 8.7 ב'
 

 ,אשכנזייוספולסקי 

 שמעון עיוני בספורט מבוא לארגון וניהול 14:00 10.7 ד'

 9:00 11.7 ה'
10:30 
12:00 

 שפראן, אהרוני, גוטמן, סינדיאני ממוחשב הוראת האתלטיקה



 ד'-שנה ג'תשע"ט  -מועד א  -' ב'מבחני סמסטר 

 מרצים  ממוחשב/ עיוני המקצוע שעה תאריך יום

 ווסקו, שמעון, גוטליב, רובינשטיין, חלבה עיוני מרכזי בריאות וכושר: עקרונות הפעלה ואימון 14:00 16.6 א'
 9:00 17.6 ב'

 
 אבוגוס עיוני חשיבה אסטרטגית בספורט 

 רובין עיוני התפתחות היציבה על רקע גדילה והתפתחות מוטורית ועקמת מעשי

11:30 
 

 זך עיוני היבטים פסיכולוגיים של אימון בספורט ההישגי 

 גרינברג עיוני תרגילים לטיפול בבעיות אורתופדיות במשוקמי לב 

14:00 
 

 דונסקי עיוני אימון אישי ומינון פעילות גופנית בקרב מבוגרים
 זבולון  ממוחשב מורים כסוכני שינוי חברתי 

 14:00 19.6 ד'
 

  סקאי עיוני שיקולי דעת וקבלת החלטות בהוראה

 פליישמן עיוני הבדלים מגדריים במשתנים פיזיולוגים בריאותיים ותפקודיים

 עבאדי עיוני המשך  -הקינזיולוגיה של היציבה 9:00 20.6 ה'

 אלי-בר עיוני  פסיכולוגיה של קבלת החלטות

11:30 
 

 ברגיל, ירמיהו עיוני המשחק והריקוד המובנה בגיל הרך וחינוך לתנועה בגיל הרך 

 גרשוביץ עיוני הערכת חולים בשלבי השיקום השונים

 יהלום עיוני מתאוריה למעשהפעילות גופנית בגיל השלישי 

14:00 
 

 קליינבורד עיוני טיפוח מיומנויות תקשורת חברתית בתרפיה בספורט

 חלבה ממוחשב אימון היכולת העצבית שרירית

  
 

    

 אלפרוביץ עיוני ישראל והתנועה האולימפית 14:00 23.6 א'

 שטינברג עיוני הקשורים ביציבהמבנה ותפקוד מערכת העצבים בדגש על היבטים  14:00 24.6 ב'

 קאופמן עיוני ספורט אישי -תוכנית אימון פריודיזציה

 אבוגוס עיוני ניהול המשאב האנושי בתעשיית הספורט הגלובלית

לב-לייטנר, קלמן עיוני בסיסי וטרום בסיסי -אנגלית 9:00 25.6 ג' ,  

יחזקאל, הראל, טילמן-הלרשטיין עיוני מתקדמים א'  וב' -אנגלית 13:00 ,  

 פרניק עיוני מחלות כרוניות ופעילות גופנית 9:00 26.6 ד'

 דליות עיוני היבטים חברתיים בבית הספר )דליות(
 טננבאום עיוני הבסיס המעשי של היציבה 11:30 27.6 ה'

 בר סלע עיוני היבטים מתקדמים בשיקום פציעות ספורט
 וקסלר עיוני של מחלות קרדיווסקולריות היבטים קליניים

 אראל עיוני מוסיקה בהוראת התנועה בגיל הרך 14:00
 ראובני עיוני היבטים חברתיים בזקנה

 אלמוסני ממוחשב מגבלות שכלית/ התפתחותית: מאפיינים פסיכומוטוריים
 שמעון עיוני שיווק, יחסי ציבור וגיוס חסויות בעולם הספורט 



 

 
      

 רובינשטיין עיוני פעילות גופנית ומאפיינים תנועתיים בילדים במשקל עודף 14:00 30.6 א'
 11:30 1.7 ב'

 
 צוק עיוני מנגנונים פיזיולוגים של המערכת הקרדיווסקולרית במאמץ

 
 שטרומר עיוני מהרמה האישית לרמה בית ספרית  -קשיבות )מיינדפולנס( הלכה למעשה

 עצמון, רפפורט עיוני פני במבוגרים עם מוגבלויות אורתופדיות או מוח.ואימון ג

 היבטים חברתיים בבית הספר )זבולון(
 

 עיוני
 

 זבולון

 וסקו ממוחשב מאמן כושר אישי  14:00 2.7 ג'

 כהן עיוני המוח בתנועה 11:30 3.7 ד'

 אדר -אילת עיוני תזונה ופעילות גופנית 14:00 4.7 ה'

   
 
 

   

 בן זקן עיוני מבוא לגנטיקה 14:00 7.7 א

 בנאי עיוני פיזיולוגיה של מערכות גוף תומכות

 הלפרט עיוני טיפול תנועתי בליקוי יציבה 9:00 8.7 ב'

 11:30 9.7 ג'
 

 פנטנוביץ' עיוני גורמי סיכון להתפתחות השמנה בקרב ילדים

 מוסק עיוני פסיכולוגיה של הספורט )מוסק(

 9:00 10.7 ד'
 

 כהן עיוני פסיכולוגיה של הספורט )כהן(

 אדר-אילת עיוני קידום פעילות גופנית ובריאות
 מוסק עיוני פיתוח כימיה קבוצתית בספורט 11:30

 כהן ממוחשב הוראה שיתופית מתאוריה למעשה


