
שנה א'
שמות מרציםמועדתקופהשםקוד מלא

קאופמן חייםא'14:00-16:00סמסטר ב'ידע עם10010000ש'-1
קאופמן חייםג'14:00-16:00סמסטר ב'ידע עם10010000ש'-2
קאופמן חייםג'10:00-12:00סמסטר ב'ידע עם10010000ש'-3

קיים אורליב'14:00-16:00שנתילשון עברית10020000שת-1
שרון אסיהב'14:00-16:00שנתילשון עברית10020000שת-2
גל לאהב'12:00-14:00שנתילשון עברית10020000שת-3

קיים אורליב'12:00-14:00סמסטר א'
שרון אסיהב'12:00-14:00סמסטר ב'

גל לאהא'14:00-16:00שנתילשון עברית10020000שת-5
קיים אורליא'14:00-16:00שנתילשון עברית10020000שת-6
גרין דוריתב'16:00-19:00שנתילימודי לשון מתוגברים10020100ש'-1
קיים אורליב'16:00-19:00שנתילימודי לשון מתוגברים10020100ש'-2
הלרשטיין-יחזקאל דבורהד'10:00-14:00סמסטר א'אנגלית קדם בסיסי10030000ש'-1
זלאיט ליאורהד'10:00-14:00סמסטר א'אנגלית קדם בסיסי10030000ש'-2
בסיסי10030100ש'-1 - הלרשטיין-יחזקאל דבורהא'16:00-20:00סמסטר א'אנגלית
בסיסי10030100ש'-2 - זלאיט ליאורהד'10:00-14:00סמסטר ב'אנגלית
בסיסי10030100ש'-3 - הלרשטיין-יחזקאל דבורהד'10:00-14:00סמסטר ב'אנגלית
בינוני10030200ש'-2 - הלרשטיין-יחזקאל דבורהב'10:00-14:00סמסטר א'אנגלית
קיץ10030230ש'-1 - בינוני - הלרשטיין-יחזקאל דבורה08:30-12:30סמסטר קיץאנגלית
קיץ10030230ש'-2 - בינוני - הלרשטיין-יחזקאל דבורה12:30-16:30סמסטר קיץאנגלית
מתקדמים10030300ש'-1 - גרמייז מיכאלא'16:00-20:00סמסטר א'אנגלית
מתקדמים10030300ש'-2 - הלרשטיין-יחזקאל דבורהא'16:00-20:00סמסטר ב'אנגלית
מתקדמים10030300ש'-3 - הלרשטיין-יחזקאל דבורהב'10:00-14:00סמסטר ב'אנגלית
קיץ10030330ש'-1 - מתקדמים - גרמייז מיכאל08:30-13:00סמסטר קיץאנגלית
פטורים10030400ש'-1 - סמסטר א'אנגלית
קאופמן חייםה'14:00-16:00סמסטר ב'מבוא להיסטוריה של הספורט10050000ש'-1
קאופמן חייםה'12:00-14:00סמסטר א'מבוא להיסטוריה של הספורט10050000ש'-2
קאופמן חייםה'14:00-16:00סמסטר א'מבוא להיסטוריה של הספורט10050000ש'-3
וורמן הללא'12:00-14:00סמסטר ב'מבוא למחשבת החינוך10060000ש'-1
וורמן הללב'08:00-10:00סמסטר א'מבוא למחשבת החינוך10060000ש'-2
וורמן הללב'10:00-12:00סמסטר א'מבוא למחשבת החינוך10060000ש'-3
סמסטר ב'זהירות בדרכים10090000סד-1

לשון עברית10020000שת-4



פוקס אורליג'09:00-12:00סמסטר ב'מבוא למחקר10100000שת-1
פוקס אורליג'09:00-12:00סמסטר א'מבוא למחקר10100000שת-2
אילת-אדר סיגלה'12:00-15:00סמסטר ב'מבוא למחקר10100000שת-3
אלרן אפרתב'12:00-14:00סמסטר א'מבוא לפסיכולוגיה10110000ש'-1
הנץ גמליאל קרןא'14:00-16:00סמסטר א'מבוא לפסיכולוגיה10110000ש'-2
הנץ גמליאל קרןא'10:00-12:00סמסטר א'מבוא לפסיכולוגיה10110000ש'-3
אלרן אפרתב'10:00-12:00סמסטר ב'פסיכולוגיה התפתחותית10111000ש'-1
הנץ גמליאל קרןא'14:00-16:00סמסטר ב'פסיכולוגיה התפתחותית10111000ש'-2
הנץ גמליאל קרןא'12:00-14:00סמסטר ב'פסיכולוגיה התפתחותית10111000ש'-3
גלילי יאירה'14:00-16:00סמסטר א'מבוא לסוציולוגיה10120000ש'-1
גלילי יאירה'14:00-16:00סמסטר ב'מבוא לסוציולוגיה10120000ש'-2
גלילי יאירג'08:00-10:00סמסטר ב'מבוא לסוציולוגיה10120000ש'-3

רוטין יהושעא'10:00-12:00סמסטר א'יישומי מחשב בספורט ותנועה10180000שמ-1
רוטין יהושעא'12:00-14:00סמסטר א'יישומי מחשב בספורט ותנועה10180000שמ-2
ארנון מיכלה'14:00-16:00סמסטר א'יישומי מחשב בספורט ותנועה10180000שמ-3
רוטין יהושעה'14:00-16:00סמסטר א'יישומי מחשב בספורט ותנועה10180000שמ-4
ארנון מיכלה'08:00-10:00סמסטר א'יישומי מחשב בספורט ותנועה10180000שמ-5
רוטין יהושעה'10:00-12:00סמסטר א'יישומי מחשב בספורט ותנועה10180000שמ-6
הרצאה10310100ש'-1 - פסח חיותהה'08:00-09:00שנתימבוא לאנטומיה של מערכת התנועה

מעבדה10310101מע-11 - פסח חיותהה'09:00-10:00שנתימבוא לאנטומיה של מערכת התנועה
מעבדה10310101מע-21 - פסח חיותהה'10:00-11:00שנתימבוא לאנטומיה של מערכת התנועה

בנאי שגיאא'11:00-12:00סמסטר א'
שטינברג ניליא'11:00-12:00סמסטר ב'
בנאי שגיאא'12:00-13:00סמסטר א'
שטינברג ניליא'12:00-13:00סמסטר ב'
בנאי שגיאא'13:00-14:00סמסטר א'
שטינברג ניליא'13:00-14:00סמסטר ב'
בנאי שגיאב'12:00-13:00סמסטר א'
שטינברג ניליב'12:00-13:00סמסטר ב'
בנאי שגיאב'13:00-14:00סמסטר א'
שטינברג ניליב'13:00-14:00סמסטר ב'
בנאי שגיאב'14:00-15:00סמסטר א'
שטינברג ניליב'14:00-15:00סמסטר ב'

בן זקן כהן סיגלב'12:00-14:00סמסטר ב'יסודות בסטאטיקה ודינאמיקה10320000שמ-1
בן זקן כהן סיגלה'12:00-14:00סמסטר ב'יסודות בסטאטיקה ודינאמיקה10320000שמ-2
בן זקן כהן סיגלג'10:00-12:00סמסטר א'יסודות בסטאטיקה ודינאמיקה10320000שמ-3

מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה - הרצאה

מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה - מעבדה10310201מע-32

מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה - הרצאה10310200ש'-2

מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה - מעבדה10310301מע-22

מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה - מעבדה10310201מע-31

מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה - מעבדה10310301מע-12

10310300ש'-3



בן זקן כהן סיגלג'14:00-16:00שנתימבוא לכימיה וביוכימיה10330000שת-1
בן זקן כהן סיגלב'14:00-16:00שנתימבוא לכימיה וביוכימיה10330000שת-2
צוק שרוןג'14:00-16:00שנתימבוא לכימיה וביוכימיה10330000שת-3
יזדי-עוגב אורליג'08:00-10:00סמסטר א'מבוא להתפתחות מוטורית10350000ש'-1
יזדי-עוגב אורליה'08:00-10:00סמסטר א'מבוא להתפתחות מוטורית10350000ש'-2
יזדי-עוגב אורליה'08:00-10:00סמסטר ב'מבוא להתפתחות מוטורית10350000ש'-3
איסן דיאנהב'08:00-10:00סמסטר א'יסודות התנועה על-פי לבאן10410000מנ-1
ברקן ג'ודיב'08:00-10:00סמסטר א'יסודות התנועה על-פי לבאן10410000מנ-2
איסן דיאנהב'08:00-10:00סמסטר ב'יסודות התנועה על-פי לבאן10410000מנ-3
ברקן ג'ודיב'08:00-10:00סמסטר ב'יסודות התנועה על-פי לבאן10410000מנ-4
ברקן ג'ודיב'10:00-12:00סמסטר ב'יסודות התנועה על-פי לבאן10410000מנ-5
איסן דיאנהב'10:00-12:00סמסטר ב'יסודות התנועה על-פי לבאן10410000מנ-6
דיסקין חגיתא'14:00-16:00סמסטר א'יסודות בהתעמלות יסודית10420000מנ-1
דולב איילא'14:00-16:00סמסטר א'יסודות בהתעמלות יסודית10420000מנ-2
בריקנר רפיג'14:00-16:00סמסטר א'יסודות בהתעמלות יסודית10420000מנ-3
שלו שריתג'14:00-16:00סמסטר א'יסודות בהתעמלות יסודית10420000מנ-4
דיסקין חגיתא'12:00-14:00סמסטר א'יסודות בהתעמלות יסודית10420000מנ-5
דולב איילא'12:00-14:00סמסטר א'יסודות בהתעמלות יסודית10420000מנ-6
(שנה א')10420100מנ-1 בריקנר רפיא'10:00-12:00סמסטר ב'התעמלות ספורטיבית
(שנה א')10420100מנ-2 בריקנר רפיג'10:00-12:00סמסטר ב'התעמלות ספורטיבית
(שנה א')10420100מנ-3 דולב איילא'10:00-12:00סמסטר ב'התעמלות ספורטיבית
איסן דיאנהג'10:00-12:00סמסטר א'ריקודי עם ועמים10440000מנ-1
ברקן ג'ודיג'10:00-12:00סמסטר א'ריקודי עם ועמים10440000מנ-2
ברקן ג'ודיג'08:00-10:00סמסטר ב'ריקודי עם ועמים10440000מנ-3
איסן דיאנהג'08:00-10:00סמסטר ב'ריקודי עם ועמים10440000מנ-4
איסן דיאנהג'08:00-10:00סמסטר א'ריקודי עם ועמים10440000מנ-5
ברקן ג'ודיג'08:00-10:00סמסטר א'ריקודי עם ועמים10440000מנ-6
דוידוביץ פטרא'10:00-12:00סמסטר א'יסודות באתלטיקה קלה10450000מנ-1
דוידוביץ פטרא'12:00-14:00סמסטר א'יסודות באתלטיקה קלה10450000מנ-2
דוידוביץ פטרה'08:00-10:00סמסטר ב'יסודות באתלטיקה קלה10450000מנ-3
יהל-אוחנה שיה'08:00-10:00סמסטר ב'יסודות באתלטיקה קלה10450000מנ-4
דוידוביץ פטרה'10:00-12:00סמסטר א'יסודות באתלטיקה קלה10450000מנ-5
גוטמן אלכסנדרה'08:00-10:00סמסטר א'יסודות באתלטיקה קלה10450000מנ-6
רבינוביץ מורןא'10:00-12:00סמסטר ב'יסודות בשחיה10460000מנ-1
אשכנזי יעלג'10:00-12:00סמסטר ב'יסודות בשחיה10460000מנ-2
גרסון רמיא'10:00-12:00סמסטר ב'יסודות בשחיה10460000מנ-3



גרסון רמיג'10:00-12:00סמסטר ב'יסודות בשחיה10460000מנ-4
כהן רונהה'12:00-14:00סמסטר א'יסודות בכדורסל10470000מנ-1
הרנוי גיאה'12:00-14:00סמסטר א'יסודות בכדורסל10470000מנ-2
הרנוי גיאה'10:00-12:00סמסטר א'יסודות בכדורסל10470000מנ-3
כהן רונהה'10:00-12:00סמסטר א'יסודות בכדורסל10470000מנ-4
הרנוי גיאה'10:00-12:00סמסטר ב'יסודות בכדורסל10470000מנ-5
כהן רונהה'10:00-12:00סמסטר ב'יסודות בכדורסל10470000מנ-6
גבע יוסףה'12:00-14:00סמסטר ב'יסודות בכדורעף10480000מנ-1
טודרוב ולדימירה'12:00-14:00סמסטר ב'יסודות בכדורעף10480000מנ-2
גבע יוסףה'10:00-12:00סמסטר ב'יסודות בכדורעף10480000מנ-3
טודרוב ולדימירה'10:00-12:00סמסטר ב'יסודות בכדורעף10480000מנ-4
גבע יוסףה'12:00-14:00סמסטר א'יסודות בכדורעף10480000מנ-5
טודרוב ולדימירה'12:00-14:00סמסטר א'יסודות בכדורעף10480000מנ-6
יוספולסקי ראובןב'10:00-12:00סמסטר א'יסודות בכדוריד10490000מנ-1
כהן יורםב'10:00-12:00סמסטר א'יסודות בכדוריד10490000מנ-2
יוספולסקי ראובןב'10:00-12:00סמסטר ב'יסודות בכדוריד10490000מנ-3
כהן יורםב'10:00-12:00סמסטר ב'יסודות בכדוריד10490000מנ-4
יוספולסקי ראובןב'08:00-10:00סמסטר ב'יסודות בכדוריד10490000מנ-5
כהן יורםב'08:00-10:00סמסטר ב'יסודות בכדוריד10490000מנ-6
צמח מאירב'08:00-10:00סמסטר ב'יסודות בכדורגל10500000מנ-1
בן דור אלוןב'08:00-10:00סמסטר ב'יסודות בכדורגל10500000מנ-2
צמח מאירב'10:00-12:00סמסטר א'יסודות בכדורגל10500000מנ-3
בן דור אלוןב'10:00-12:00סמסטר א'יסודות בכדורגל10500000מנ-4
צמח מאירב'08:00-10:00סמסטר א'יסודות בכדורגל10500000מנ-5

שנה ב'
שמות מרציםמועדתקופהשםקוד מלא

גל לאהב'16:00-18:00שנתילשון עברית בסיסי20020000ש'-10
רם יצחקד'15:00-17:00סמסטר א'מבוא לפילוסופיה של הספורט והחינוך הגופני20090000ש'-1
רם יצחקא'15:00-17:00סמסטר א'מבוא לפילוסופיה של הספורט והחינוך הגופני20090000ש'-2
לבד פליקסא'14:00-16:00סמסטר ב'מבוא לפילוסופיה של הספורט והחינוך הגופני20090000ש'-3
נבו עדוד'12:00-14:00סמסטר א'סוציולוגיה של הספורט20120000ש'-1
נבו עדוד'14:00-16:00סמסטר א'סוציולוגיה של הספורט20120000ש'-2
נבו עדוד'14:00-16:00סמסטר ב'סוציולוגיה של הספורט20120000ש'-3



ג'15:00-18:00

פוקס אורליג'15:00-18:00סמסטר א'מבוא לסטטיסטיקה20130000ש'-2
פוקס אורליג'15:00-18:00סמסטר ב'מבוא לסטטיסטיקה20130000ש'-3
שמעון פיניא'12:00-14:00סמסטר א'מבוא לארגון וניהול בספורט20140000ש'-1
שמעון פיניא'10:00-12:00סמסטר ב'מבוא לארגון וניהול בספורט20140000ש'-2
שמעון פיניד'10:00-12:00סמסטר ב'מבוא לארגון וניהול בספורט20140000ש'-3
יזדי-עוגב אורליג'08:00-10:00סמסטר ב'מבוא לחינוך גופני באוכלוסיות מיוחדות20150000ש'-1
יזדי-עוגב אורליג'08:00-10:00סמסטר ב'מבוא לחינוך גופני באוכלוסיות מיוחדות20150000ש'-2
יזדי-עוגב אורליג'08:00-10:00סמסטר ב'מבוא לחינוך גופני באוכלוסיות מיוחדות20150000ש'-3

שו"ת20190000שת-1 - טוראל שלמהג'08:00-10:00סמסטר א'מתודיקה
שו"ת20190000שת-2 - רובין יעלג'08:00-10:00סמסטר א'מתודיקה
שו"ת20190000שת-3 - דרום רוניג'08:00-10:00סמסטר א'מתודיקה
שו"ת20190000שת-4 - טל גואטה מיכלג'08:00-10:00סמסטר א'מתודיקה

פישר נוגהא'12:00-14:00
צוק שרוןא'14:00-16:00
פישר נוגהא'12:00-14:00
צוק שרוןא'14:00-16:00
מקל יואבד'10:00-12:00
פישר נוגהד'12:00-14:00
מקל יואבד'10:00-12:00
פישר נוגהד'12:00-14:00
מקל יואבא'10:00-12:00
פישר נוגהא'12:00-14:00
מקל יואבא'10:00-12:00
פישר נוגהא'12:00-14:00
א'10:00-12:00
ד'10:00-12:00
א'10:00-12:00
ד'10:00-12:00
א'12:00-14:00
ד'12:00-14:00
א'10:00-12:00
ד'10:00-12:00

סמסטר א'מבוא לסטטיסטיקה20130000ש'-1

סמסטר ב'פיזיולוגיה של המאמץ20300000שמ-1

סמסטר ב'פיזיולוגיה של המאמץ20300000שמ-2

סמסטר ב'פיזיולוגיה של המאמץ20300000שמ-3

סמסטר ב'פיזיולוגיה של המאמץ20300000שמ-4

סמסטר ב'פיזיולוגיה של המאמץ20300000שמ-5

סמסטר ב'פיזיולוגיה של המאמץ20300000שמ-6

סמסטר א'מבוא לפיזיולוגיה20310000ש'-1

סמסטר א'מבוא לפיזיולוגיה20310000ש'-2

סמסטר א'מבוא לפיזיולוגיה20310000ש'-3

ינוביץ עינתסמסטר ב'התנהגות ולמידה מוטורית20330000שמ-1

רוטשטיין אריה

בן זקן כהן סיגל

צוק שרון

ארנון מיכל



א'10:00-12:00
ד'10:00-12:00
א'12:00-14:00
ד'12:00-14:00
א'12:00-14:00
ד'12:00-14:00
א'10:00-12:00
ד'14:00-16:00
א'10:00-12:00
ד'14:00-16:00

דונסקי איילתד'12:00-14:00סמסטר ב'אנטומיה יישומית של מערכת התנועה20340000ש'-1
דונסקי איילתא'12:00-14:00סמסטר א'אנטומיה יישומית של מערכת התנועה20340000ש'-2
דונסקי איילתא'14:00-16:00סמסטר א'אנטומיה יישומית של מערכת התנועה20340000ש'-3

ג'15:00-17:00
ד'10:00-12:00
ג'15:00-17:00
ד'10:00-12:00
איילון משהא'14:00-16:00
דונסקי איילתד'12:00-14:00
איילון משהא'14:00-16:00
דונסקי איילתד'12:00-14:00
איילון משהד'10:00-12:00
דונסקי איילתד'14:00-16:00
איילון משהד'10:00-12:00
דונסקי איילתד'14:00-16:00

צמח מאירד'14:00-16:00סמסטר א'משחקי נופש20410000מנ-1
שטיין חנןד'14:00-16:00סמסטר א'משחקי נופש20410000מנ-2
צמח מאירד'14:00-16:00סמסטר ב'משחקי נופש20410000מנ-3
שטיין חנןד'14:00-16:00סמסטר ב'משחקי נופש20410000מנ-4
צמח מאירד'12:00-14:00סמסטר ב'משחקי נופש20410000מנ-5
שטיין חנןד'12:00-14:00סמסטר ב'משחקי נופש20410000מנ-6
דוידוביץ פטרג'10:00-12:00סמסטר א'הוראת אתלטיקה קלה בבית הספר20450000מנ-1
יהל-אוחנה שיג'10:00-12:00סמסטר א'הוראת אתלטיקה קלה בבית הספר20450000מנ-2
דוידוביץ פטרד'08:00-10:00סמסטר א'הוראת אתלטיקה קלה בבית הספר20450000מנ-3
גוטמן אלכסנדרד'08:00-10:00סמסטר א'הוראת אתלטיקה קלה בבית הספר20450000מנ-4
דוידוביץ פטרג'10:00-12:00סמסטר ב'הוראת אתלטיקה קלה בבית הספר20450000מנ-5

סמסטר ב'התנהגות ולמידה מוטורית20330000שמ-2

סמסטר ב'התנהגות ולמידה מוטורית20330000שמ-3

סמסטר ב'התנהגות ולמידה מוטורית20330000שמ-4

סמסטר א'התנהגות ולמידה מוטורית20330000שמ-5

סמסטר א'התנהגות ולמידה מוטורית20330000שמ-6

סמסטר ב'ביומכניקה20350000שמ-1

סמסטר א'

סמסטר ב'ביומכניקה20350000שמ-2

סמסטר א'ביומכניקה20350000שמ-3

סמסטר א'ביומכניקה20350000שמ-6

סמסטר א'ביומכניקה20350000שמ-4

ביומכניקה20350000שמ-5

ינוביץ עינת

דונסקי איילת

דונסקי איילת

ינוביץ עינת

ינוביץ עינת

ינוביץ עינת

ינוביץ עינת



יהל-אוחנה שיג'10:00-12:00סמסטר ב'הוראת אתלטיקה קלה בבית הספר20450000מנ-6
דוידוביץ פטרד'08:00-10:00סמסטר ב'הוראת אתלטיקה קלה בבית הספר20450000מנ-7
גוטמן אלכסנדרד'08:00-10:00סמסטר ב'הוראת אתלטיקה קלה בבית הספר20450000מנ-8
דרייגור ענתג'10:00-12:00סמסטר א'הוראת כדורסל בבית הספר20470000מנ-1
כהן אלוןד'08:00-10:00סמסטר א'הוראת כדורסל בבית הספר20470000מנ-2
דרייגור ענתג'10:00-12:00סמסטר ב'הוראת כדורסל בבית הספר20470000מנ-3
כהן אלוןד'08:00-10:00סמסטר ב'הוראת כדורסל בבית הספר20470000מנ-4
גבע יוסףג'10:00-12:00סמסטר א'הוראת כדורעף בבית הספר20480000מנ-1
גבע יוסףג'10:00-12:00סמסטר ב'הוראת כדורעף בבית הספר20480000מנ-2
גבע יוסףד'08:00-10:00סמסטר ב'הוראת כדורעף בבית הספר20480000מנ-3
גבע יוסףד'08:00-10:00סמסטר א'הוראת כדורעף בבית הספר20480000מנ-4
טודרוב ולדימירד'08:00-10:00סמסטר ב'הוראת כדורעף בבית הספר20480000מנ-5
בנות20490000מנ-1 - אשכנזי יניבג'10:00-12:00סמסטר א'הוראת כדוריד בבית הספר
בנות20490000מנ-2 - אשכנזי יניבד'08:00-10:00סמסטר ב'הוראת כדוריד בבית הספר
בנים20490100מנ-1 - אשכנזי יניבד'08:00-10:00סמסטר א'הוראת כדוריד בבית הספר
בנים20490100מנ-2 - יוספולסקי ראובןג'10:00-12:00סמסטר ב'הוראת כדוריד בבית הספר
בנים20500000מנ-1 - בן דור אלוןג'10:00-12:00סמסטר ב'הוראת כדורגל בבית הספר

בנים20500000מנ-30 - בן דור אלוןג'10:00-12:00סמסטר א'הוראת כדורגל בבית הספר
בנות20510000מנ-1 - צמח מאירד'08:00-10:00סמסטר ב'הוראת כדורגל בבית הספר
סדנא20600000עמ-1 - טוראל שלמהג'14:00-15:00שנתיהתנסות בהוראה
סדנא20600000עמ-2 - פרקש-חייטוב ענתג'14:00-15:00שנתיהתנסות בהוראה
סדנא20600000עמ-3 - רובין יעלג'14:00-15:00שנתיהתנסות בהוראה
סדנא20600000עמ-4 - דיסקין חגיתג'14:00-15:00שנתיהתנסות בהוראה
סדנא20600000עמ-5 - דרום רוניג'14:00-15:00שנתיהתנסות בהוראה
סדנא20600000עמ-6 - גולדשטיין אסתר14:00-15:00שנתיהתנסות בהוראה
סדנא20600000עמ-7 - טל גואטה מיכלג'14:00-15:00שנתיהתנסות בהוראה
סדנא20600000עמ-8 - רמתי אוריתג'14:00-15:00שנתיהתנסות בהוראה
בחינוך היסודי20610000עמ-1 - טוראל שלמהה'08:00-14:00שנתיהתנסות בהוראה
בחינוך היסודי20610000עמ-2 - פרקש-חייטוב ענתה'08:00-14:00שנתיהתנסות בהוראה
בחינוך היסודי20610000עמ-3 - רובין יעלה'08:00-14:00שנתיהתנסות בהוראה
בחינוך היסודי20610000עמ-4 - דיסקין חגיתה'08:00-14:00שנתיהתנסות בהוראה
בחינוך היסודי20610000עמ-5 - דרום רוניה'08:00-14:00שנתיהתנסות בהוראה
בחינוך היסודי20610000עמ-6 - גולדשטיין אסתרה'08:00-14:00שנתיהתנסות בהוראה
בחינוך היסודי20610000עמ-7 - טל גואטה מיכלה'08:00-14:00שנתיהתנסות בהוראה
בחינוך היסודי20610000עמ-8 - רמתי אוריתה'08:00-14:00שנתיהתנסות בהוראה
ינוביץ עינתג'10:00-12:00סמסטר א'התעמלות בבית הספר העל יסודי21210000מנ-1



ינוביץ עינתג'10:00-12:00סמסטר ב'התעמלות בבית הספר העל יסודי21210000מנ-2
בריקנר רפיד'08:00-10:00סמסטר ב'התעמלות בבית הספר העל יסודי21210000מנ-3
איסן דיאנהג'10:00-12:00סמסטר ב'התעמלות במכשירי יד21220000מנ-1
איסן דיאנהד'08:00-10:00סמסטר א'התעמלות במכשירי יד21220000מנ-2

נאבל-הלר נועהד'08:00-10:00סמסטר א'חינוך לתנועה (ע"פ גישת לבאן ואחרים) לביה"ס21260000מנ-1
דיסקין חגיתד'08:00-10:00סמסטר ב'התעמלות אקרובטית21290000מנ-1
דיסקין חגיתד'08:00-10:00סמסטר א'התעמלות אקרובטית21290000מנ-2


