
שנה א'
יוםסמשם מורהשם שעורקוד שעור

אבקאופמן חייםידע עם01ש'1/10010000
גאקאופמן חייםידע עם02ש'1/10010000
גבקאופמן חייםידע עם03ש'1/10010000

בשקיים אורלילשון עברית01שת1/10020000
באשרון אסיהלשון עברית02שת1/10020000

בבגל לאהלשון עברית*02שת1/10020000
בששרון אסיהלשון עברית03שת1/10020000
בשקיים אורלילשון עברית04שת1/10020000
אשגבאי אריאל-יהודהלשון עברית05שת1/10020000
אשקיים אורלילשון עברית06שת1/10020000
בשגרין דוריתלימודי לשון  מתוגברים01ש'1/10020100
בשגל לאהלימודי לשון  מתוגברים02ש'1/10020100
שפיגל דבאנגלית - בינוני - קורס קיץ01ש'1/10030230
גרמייז מיכאלאנגלית - מתקדמים - קורס קיץ01ש'1/10030330
הלרשטיין-יחזקאל דבואנגלית - מתקדמים - קורס קיץ02ש'1/10030330
הבקאופמן חייםמבוא להיסטוריה של הספורט01ש'1/10050000
האקאופמן חייםמבוא להיסטוריה של הספורט02ש'1/10050000
האקאופמן חייםמבוא להיסטוריה של הספורט03ש'1/10050000
בבוורמן הללמבוא למחשבת החינוך01ש'1/10060000
באוורמן הללמבוא למחשבת החינוך02ש'1/10060000
אבוורמן הללמבוא למחשבת החינוך03ש'1/10060000

האפוקס אורלימבוא למחקר01שת1/10100000
האפוקס אורלימבוא למחקר*01שת1/10100000
האאילת-אדר סיגלמבוא למחקר02שת1/10100000
הבפוקס אורלימבוא למחקר03שת1/10100000
גאאלרן אפרתמבוא לפסיכולוגיה01ש'1/10110000
גאאלרן אפרתמבוא לפסיכולוגיה02ש'1/10110000
גאאלרן אפרתמבוא לפסיכולוגיה03ש'1/10110000
גבאלרן אפרתפסיכולוגיה התפתחותית01ש'1/10111000
גבאלרן אפרתפסיכולוגיה התפתחותית02ש'1/10111000
גבאלרן אפרתפסיכולוגיה התפתחותית03ש'1/10111000
בבגיא שלומיתמבוא לסוציולוגיה01ש'1/10120000
הבגלילי יאירמבוא לסוציולוגיה02ש'1/10120000
בבגיא שלומיתמבוא לסוציולוגיה03ש'1/10120000

אארוטין יהושעיישומי מחשב בספורט ותנועה01שמ1/10180000
אאארנון מיכליישומי מחשב בספורט ותנועה02שמ1/10180000
אארוטין יהושעיישומי מחשב בספורט ותנועה03שמ1/10180000
אאארנון מיכליישומי מחשב בספורט ותנועה04שמ1/10180000
הארוטין יהושעיישומי מחשב בספורט ותנועה05שמ1/10180000
הארוטין יהושעיישומי מחשב בספורט ותנועה06שמ1/10180000
השפסח חיותהמבוא לאנטומיה של מערכת התנועה -01ש'1/10310100
השפסח חיותהמבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  -01מע1/10310101
השפסח חיותהמבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  -02מע1/10310101
אששטינברג נילימבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  -01ש'1/10310200
אששטינברג נילימבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  -01מע1/10310201
אששטינברג נילימבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  -02מע1/10310201
בששטינברג נילימבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  -01ש'1/10310300
בששטינברג נילימבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  -01מע1/10310301
בששטינברג נילימבוא לאנטומיה של מערכת התנועה  -02מע1/10310301
אבבן זקן כהן סיגליסודות בסטאטיקה ודינאמיקה01שמ1/10320000
אבבן זקן כהן סיגליסודות בסטאטיקה ודינאמיקה02שמ1/10320000



אאבן זקן כהן סיגליסודות בסטאטיקה ודינאמיקה03שמ1/10320000
באבן זקן כהן סיגלמבוא לכימיה וביוכימיה01שת1/10330000

גבבן זקן כהן סיגלמבוא לכימיה וביוכימיה*01שת1/10330000
בשבן זקן כהן סיגלמבוא לכימיה וביוכימיה02שת1/10330000
גאלבני אורלימבוא לכימיה וביוכימיה03שת1/10330000

גבלבני אורלימבוא לכימיה וביוכימיה*03שת1/10330000
גאיזדי-עוגב אורלימבוא להתפתחות מוטורית01ש'1/10350000
האיזדי-עוגב אורלימבוא להתפתחות מוטורית02ש'1/10350000
הביזדי-עוגב אורלימבוא להתפתחות מוטורית03ש'1/10350000
באאיסן דיאנהיסודות התנועה עלפי לבאן01מנ1/10410000
באברקן יהודיתיסודות התנועה עלפי לבאן02מנ1/10410000
בבנאבל-הלר נועהיסודות התנועה עלפי לבאן03מנ1/10410000
בבברקן יהודיתיסודות התנועה עלפי לבאן04מנ1/10410000
באברקן יהודיתיסודות התנועה עלפי לבאן05מנ1/10410000
באנאבל-הלר נועהיסודות התנועה עלפי לבאן06מנ1/10410000
אאהררי ישראליסודות בהתעמלות יסודית01מנ1/10420000
אאדולב אייליסודות בהתעמלות יסודית02מנ1/10420000
גאבריקנר רפייסודות בהתעמלות יסודית03מנ1/10420000
גאשלו שריתיסודות בהתעמלות יסודית04מנ1/10420000
אאבריקנר רפייסודות בהתעמלות יסודית05מנ1/10420000
אאדולב אייליסודות בהתעמלות יסודית06מנ1/10420000
אבהררי ישראלהתעמלות ספורטיבית (שנה א')01מנ1/10420100
גבבריקנר רפיהתעמלות ספורטיבית (שנה א')02מנ1/10420100
אבדולב איילהתעמלות ספורטיבית (שנה א')03מנ1/10420100
גאאיסן דיאנהריקודי עם ועמים01מנ1/10440000
גאברקן יהודיתריקודי עם ועמים02מנ1/10440000
גבבן דור נעמיריקודי עם ועמים03מנ1/10440000
גבאיסן דיאנהריקודי עם ועמים04מנ1/10440000
גאאיסן דיאנהריקודי עם ועמים05מנ1/10440000
גאברקן יהודיתריקודי עם ועמים06מנ1/10440000
אאדוידוביץ פטריסודות באתלטיקה קלה01מנ1/10450000
אאדוידוביץ פטריסודות באתלטיקה קלה02מנ1/10450000
הבדוידוביץ פטריסודות באתלטיקה קלה03מנ1/10450000
הביהל-אוחנה שייסודות באתלטיקה קלה04מנ1/10450000
האדוידוביץ פטריסודות באתלטיקה קלה05מנ1/10450000
האשי יהל אוחנהיסודות באתלטיקה קלה06מנ1/10450000
אבצוות מוריםיסודות בשחיה01מנ1/10460000
גבשטינברג נילייסודות בשחיה02מנ1/10460000
אבגרסון רמייסודות בשחיה03מנ1/10460000
אבצוות מוריםיסודות בשחיה04מנ1/10460000
גבגרסון רמייסודות בשחיה05מנ1/10460000
האכהן רונהיסודות בכדורסל01מנ1/10470000
האצוות מוריםיסודות בכדורסל02מנ1/10470000
האדרייגור ענתיסודות בכדורסל03מנ1/10470000
האצוות מוריםיסודות בכדורסל04מנ1/10470000
הבדרייגור ענתיסודות בכדורסל05מנ1/10470000
הבכהן רונהיסודות בכדורסל06מנ1/10470000
הבגבע יוסףיסודות בכדורעף01מנ1/10480000
הבקפלן אלכסיסודות בכדורעף02מנ1/10480000
הבגבע יוסףיסודות בכדורעף03מנ1/10480000
הבקפלן אלכסיסודות בכדורעף04מנ1/10480000
האגבע יוסףיסודות בכדורעף05מנ1/10480000
האקפלן אלכסיסודות בכדורעף06מנ1/10480000



באיוספולסקי ראובןיסודות בכדוריד01מנ1/10490000
באאשכנזי יניביסודות בכדוריד02מנ1/10490000
בביוספולסקי ראובןיסודות בכדוריד03מנ1/10490000
בבאשכנזי יניביסודות בכדוריד04מנ1/10490000
בביוספולסקי ראובןיסודות בכדוריד05מנ1/10490000
בבאשכנזי יניביסודות בכדוריד06מנ1/10490000
בבצמח מאיריסודות בכדורגל01מנ1/10500000
בבבן דור אלוןיסודות בכדורגל02מנ1/10500000
באצמח מאיריסודות בכדורגל03מנ1/10500000
באבן דור אלוןיסודות בכדורגל04מנ1/10500000
באצמח מאיריסודות בכדורגל05מנ1/10500000
באבן דור אלוןיסודות בכדורגל06מנ1/10500000
בשקיים אורלילשון עברית בסיסי01ש'1/20020000

שנה ב'
דברם יצחקמבוא לפילוסופיה של הספורט והחינוך01ש'1/20090000
דארם יצחקמבוא לפילוסופיה של הספורט והחינוך02ש'1/20090000
אבלבד פליקסמבוא לפילוסופיה של הספורט והחינוך03ש'1/20090000
אאגלילי יאירסוציולוגיה של הספורט01ש'1/20120000
דאגיא שלומיתסוציולוגיה של הספורט02ש'1/20120000
דאגיא שלומיתסוציולוגיה של הספורט03ש'1/20120000
גאפוקס אורלימבוא לסטטיסטיקה01ש'1/20130000
דבארנון מיכלמבוא לסטטיסטיקה02ש'1/20130000
גבפוקס אורלימבוא לסטטיסטיקה03ש'1/20130000
דבשמעון פינימבוא לארגון וניהול בספורט01ש'1/20140000
דבשמעון פינימבוא לארגון וניהול בספורט02ש'1/20140000
אאשמעון פינימבוא לארגון וניהול בספורט03ש'1/20140000
גביזדי-עוגב אורלימבוא לחינוך גופני באוכלוסיות מיוחדות01ש'1/20150000
גבצוות מוריםמבוא לחינוך גופני באוכלוסיות מיוחדות02ש'1/20150000
גבצוות מוריםמבוא לחינוך גופני באוכלוסיות מיוחדות03ש'1/20150000

גאטוראל שלמהמתודיקה - שו"ת01שת1/20190000
גארובין יעלמתודיקה - שו"ת02שת1/20190000
גאדרום רונימתודיקה - שו"ת03שת1/20190000
גארם יצחקמתודיקה - שו"ת04שת1/20190000
אבצוק שרוןפיזיולוגיה של המאמץ01שמ1/20300000

דבפישר נוגהפיזיולוגיה של המאמץ*01שמ1/20300000
אבצוק שרוןפיזיולוגיה של המאמץ02שמ1/20300000

דבפישר נוגהפיזיולוגיה של המאמץ*02שמ1/20300000
אבצוק שרוןפיזיולוגיה של המאמץ03שמ1/20300000

אבפישר נוגהפיזיולוגיה של המאמץ*03שמ1/20300000
אבצוק שרוןפיזיולוגיה של המאמץ04שמ1/20300000

אבפישר נוגהפיזיולוגיה של המאמץ*04שמ1/20300000
אבמקל יואבפיזיולוגיה של המאמץ05שמ1/20300000

דבפישר נוגהפיזיולוגיה של המאמץ*05שמ1/20300000
אבמקל יואבפיזיולוגיה של המאמץ06שמ1/20300000

דבפישר נוגהפיזיולוגיה של המאמץ*06שמ1/20300000
אארוטשטיין אריהמבוא לפיזיולוגיה01ש'1/20310000

דארוטשטיין אריהמבוא לפיזיולוגיה*01ש'1/20310000
אאבן זקן כהן סיגלמבוא לפיזיולוגיה02ש'1/20310000

דאבן זקן כהן סיגלמבוא לפיזיולוגיה*02ש'1/20310000
אאקודש עינתמבוא לפיזיולוגיה03ש'1/20310000

אבהוצלר ישעיהוהתנהגות ולמידה מוטורית01שמ1/20330000
אבמעיין זהרהתנהגות ולמידה מוטורית*01שמ1/20330000
אבהוצלר ישעיהוהתנהגות ולמידה מוטורית02שמ1/20330000



אבהוצלר ישעיהוהתנהגות ולמידה מוטורית*02שמ1/20330000
אאינוביץ עינתהתנהגות ולמידה מוטורית03שמ1/20330000

אאמעיין זהרהתנהגות ולמידה מוטורית*03שמ1/20330000
אאינוביץ עינתהתנהגות ולמידה מוטורית04שמ1/20330000

אאמעיין זהרהתנהגות ולמידה מוטורית*04שמ1/20330000
דאהוצלר ישעיהוהתנהגות ולמידה מוטורית05שמ1/20330000

דאמעיין זהרהתנהגות ולמידה מוטורית*05שמ1/20330000
דאהוצלר ישעיהוהתנהגות ולמידה מוטורית06שמ1/20330000

דאמעיין זהרהתנהגות ולמידה מוטורית*06שמ1/20330000
אאדונסקי איילתאנטומיה יישומית של מערכת התנועה01ש'1/20340000
דבדונסקי איילתאנטומיה יישומית של מערכת התנועה02ש'1/20340000
אבדונסקי איילתאנטומיה יישומית של מערכת התנועה03ש'1/20340000

דאאיילון משהביומכניקה01שמ1/20350000
דאדונסקי איילתביומכניקה*01שמ1/20350000
דאאיילון משהביומכניקה02שמ1/20350000

דאדונסקי איילתביומכניקה*02שמ1/20350000
אבאיילון משהביומכניקה03שמ1/20350000

גבדונסקי איילתביומכניקה*03שמ1/20350000
אבאיילון משהביומכניקה04שמ1/20350000

גבדונסקי איילתביומכניקה*04שמ1/20350000
דבאיילון משהביומכניקה05שמ1/20350000

דבדונסקי איילתביומכניקה*05שמ1/20350000
דבאיילון משהביומכניקה06שמ1/20350000

דבדונסקי איילתביומכניקה*06שמ1/20350000
דבצמח מאירמשחקי נופש01מנ1/20410000
דבשטיין חנןמשחקי נופש02מנ1/20410000
דאצמח מאירמשחקי נופש03מנ1/20410000
דאשטיין חנןמשחקי נופש04מנ1/20410000
דבצמח מאירמשחקי נופש05מנ1/20410000
דבשטיין חנןמשחקי נופש06מנ1/20410000
גאדוידוביץ פטרהוראת אתלטיקה קלה בבית הספר01מנ1/20450000
גאגוטמן אלכסנדרהוראת אתלטיקה קלה בבית הספר02מנ1/20450000
דאדוידוביץ פטרהוראת אתלטיקה קלה בבית הספר03מנ1/20450000
דאצוות מוריםהוראת אתלטיקה קלה בבית הספר04מנ1/20450000
גבדוידוביץ פטרהוראת אתלטיקה קלה בבית הספר05מנ1/20450000
גבגוטמן אלכסנדרהוראת אתלטיקה קלה בבית הספר06מנ1/20450000
דבדוידוביץ פטרהוראת אתלטיקה קלה בבית הספר07מנ1/20450000
דביהל-אוחנה שיהוראת אתלטיקה קלה בבית הספר08מנ1/20450000
רוזנפלד עודדהוראת שחיה בבית הספר-קיץ01מנ1/20462000
רוזנפלד עודדהוראת שחיה בבית הספר-קיץ02מנ1/20462000
גאדרייגור ענתהוראת כדורסל בבית הספר01מנ1/20470000
דאכהן רונההוראת כדורסל בבית הספר02מנ1/20470000
גבדרייגור ענתהוראת כדורסל בבית הספר03מנ1/20470000
דבכהן רונההוראת כדורסל בבית הספר04מנ1/20470000
גאגבע יוסףהוראת כדורעף בבית הספר01מנ1/20480000
דאגבע יוסףהוראת כדורעף בבית הספר02מנ1/20480000
דבגבע יוסףהוראת כדורעף בבית הספר03מנ1/20480000
גבגבע יוסףהוראת כדורעף בבית הספר04מנ1/20480000
דבקפלן אלכסהוראת כדורעף בבית הספר05מנ1/20480000
גאיוספולסקי ראובןהוראת כדוריד בבית הספר - בנות01מנ1/20490000
גביוספולסקי ראובןהוראת כדוריד בבית הספר - בנות02מנ1/20490000
דבאשכנזי יניבהוראת כדוריד בבית הספר - בנים01מנ1/20490100
דאצמח מאירהוראת כדורגל בבית הספר - בנים01מנ1/20500000



גבבן דור אלוןהוראת כדורגל בבית הספר - בנים02מנ1/20500000
גאבן דור אלוןהוראת כדורגל בבית הספר - בנות01מנ1/20510000
דבצמח מאירהוראת כדורגל בבית הספר - בנות02מנ1/20510000
גשארגוב אסתרהתנסות בהוראה - סדנא01עמ1/20600000
גשדיסקין חגיתהתנסות בהוראה - סדנא02עמ1/20600000
גשגולדשטיין אסתרהתנסות בהוראה - סדנא03עמ1/20600000
גשדרום רוניהתנסות בהוראה - סדנא04עמ1/20600000
גשטוראל שלמההתנסות בהוראה - סדנא05עמ1/20600000
גשטל גואטה מיכלהתנסות בהוראה - סדנא06עמ1/20600000
גשרובין יעלהתנסות בהוראה - סדנא07עמ1/20600000
גשרמתי אוריתהתנסות בהוראה - סדנא08עמ1/20600000
השארגוב אסתרהתנסות בהוראה - בחינוך היסודי01עמ1/20610000
השדיסקין חגיתהתנסות בהוראה - בחינוך היסודי02עמ1/20610000
השגולדשטיין אסתרהתנסות בהוראה - בחינוך היסודי03עמ1/20610000
השדרום רוניהתנסות בהוראה - בחינוך היסודי04עמ1/20610000
השטוראל שלמההתנסות בהוראה - בחינוך היסודי05עמ1/20610000
השטל גואטה מיכלהתנסות בהוראה - בחינוך היסודי06עמ1/20610000
השרובין יעלהתנסות בהוראה - בחינוך היסודי07עמ1/20610000
השרמתי אוריתהתנסות בהוראה - בחינוך היסודי08עמ1/20610000
גאבריקנר רפיהתעמלות בבית הספר העל יסודי01מנ1/21210000
דבבריקנר רפיהתעמלות בבית הספר העל יסודי02מנ1/21210000
גבבן דור נעמיהתעמלות במכשירי יד01מנ1/21220000
דאבן דור נעמיהתעמלות במכשירי יד02מנ1/21220000
גאדיסקין חגיתהתעמלות ראווה בענפי ההתעמלות לב01מנ1/21240000
דאנאבל-הלר נועהחינוך לתנועה (עפ"' גישת לבאן ואחרים01מנ1/21260000
גבדיסקין חגיתהתעמלות אקרובטית01מנ1/21290000
דאדיסקין חגיתהתעמלות אקרובטית02מנ1/21290000
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