
 שנה א' פמועד א' תש" –' אמבחני סמסטר 
 מרצים + כמות סטודנטים ממוחשב/ עיוני המקצוע שעה תאריך יום

 (92(, בנאי)214שטינברג ) עיוני מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה 9:00 2.2 א

 (24(, לייטנר )45קלמן לב ) עיוני אנגלית טרום בסיסי ובסיסי 9:00 4.2 ג
 (24הלרשטיין )(, 27לייטנר )

 עיוני אנגלית מתקדמים א + מתקדמים ב 13:00
 

 (26(, זאליט )26(, הראל )30טילמן )
 (16(, הלרשטיין )31(, טילמן )30הראל )

 9:00 5.2 ד
10:30 
12:00 

 (19(, וקרט )57(, וינטרוב )61כהן ) ממוחשב יסודות בכדוריד

 9:00 6.2 ה
10:30 
12:00 
13:30 

 (27, גרייצר )(93(,  ארז שידלוב )70רייסמן ) -ארז ממוחשב פי לבאן יסודות התנועה על

 (56ברבר) עיוני מבוא למחשבת החינוך 11:30

      

 (138(, מאור )159צוק )  עיוני מבוא לכימיה וביוכימיה 11:30 9.2 א

 (25(, דיסקין )25שי )(, 75(, בריקנר )100(, שלו )70דולב ) עיוני יסודות בהתעמלות יסודית 9:00 11.2 ג

 (144ברבר ) עיוני מבוא לפילוסופיה של הספורט והחינוך הגופני 11:30 13.2 ה

 (140יזדי עוגב) עיוני מבוא להתפתחות מוטורית 14:00

 
 
 

     

 9:00 16.2 א
10:30 
12:00 

 (27אורטל ) (34(, אלון )62(, דרייגור )40בית הלחמי ) ממוחשב יסודות בכדורסל

 (131עובדיה ) עיוני ידע עם 14:00

 9:00 17.2 ב
10:30 
12:00 

 (33(, צמח )62(, ברדה )46צמח ושבתאי) ממוחשב יסודות בכדורגל

 9:00 18.2 ג
11:30 
14:00 

 (152) חורש( 29) ארנון ממוחשב יישומי מחשב

 (166בן זקן ) עיוני יסודות בסטטיקה ודינאמיקה 9:00 20.2 ה

9:00 
10:30 
12:00 

 (77(, מילוא )27ארזי ) ממוחשב יסודות בכדורעף



    
 

  

 (48(, אלרן )49(, רוזנשטרייך )142גבעון מנטין ) עיוני מבוא לפסיכולוגיה 9:00 23.2 א
 (93(, ברגיל )53(, גלילי )27איסן ) עיוני ריקודי עם ועמים 14:00 25.2 ג
 (144נבו ) עיוני מבוא להיסטוריה של הספורט 11:30 27.2 ה

 (137לב ) עיוני מבוא לסוציולוגיה 14:00
 9:00 28.2 ו

10:30 
12:00 

(, 59(, סינדיאני )29(, גוטמן )29(, מגידי )26(, אהרוני )27דוידוביץ ) ממוחשב יסודות באתלטיקה
 (26לוזון )



 ה ב'שנ תש"פ – מועד א -א'  מבחני סמסטר
 

 מרצים  עיוני ממוחשב המקצוע שעה תאריך יום

 (75(, פוקס )114ארנון ) עיוני מבוא לסטטיסטיקה 11:30 2.2 א
 (24(, לייטנר )45קלמן לב ) עיוני אנגלית טרום בסיסי ובסיסי 9:00 4.2 ג

 (24(, הלרשטיין )27לייטנר )
 עיוני אנגלית מתקדמים א + מתקדמים ב 13:00

 
 (26(, זאליט )26(, הראל )30טילמן )
 (16(, הלרשטיין )31) (, טילמן30הראל )

 (23( ינוביץ )22בריקנר) עיוני התעמלות בבית הספר על יסודי 11:30 5.2 ד
 (60איסן ) עיוני  התעמלות מכשירי יד

 (32שידלוב )-ארז  עיוני חינוך לתנועה
 (28דיסקין ) עיוני התעמלות אקרובטית 11:30 6.2 ה

      

 (114( בן זקן )114צוק ) עיוני מבוא לפיזיולוגיה 9:00 9.2 א
 9:00 10.2 ב

10:30 
 (23( אשכנזי )30יוספולסקי ) ממוחשב הוראת הכדוריד

 (139ינוביץ ) עיוני התנהגות ולמידה מוטורית 11:30 12.2 ד

 10:30 13.2 ה
12:00 

 (60רדלר ) עיוני הוראת הכדורגל

      

 (64אטיה )-בוקסבאום(, 69רובינשטיין ) עיוני ביומכניקה 9:00 16.2 א
 (65(, גוטליב )69צמח ) עיוני משחקי נופש 11:30

 (30( דרייגור )30כהן ) עיוני הוראת הכדורסל 14:00 18.2 ג

 (125דונסקי ) עיוני אנטומיה יישומית 11:30 20.2 ה

 (56שמעון ) עיוני מבוא לארגון וניהול בספורט 14:00

      

 (121אבוגוס ) עיוני מבוא למחקר 11:30 23.2 א
 (56נבו ) עיוני סוציולוגיה של הספורט 14:00

 9:00 25.2 ג
10:30 
12:00 

 (60גלילי )(28(, גוטמן )30(, אהרוני )26(, דוידוביץ )57אנטולי ) ממוחשב אתלטיקההוראת ה

 9:00 27.2 ה
10:30 

 (60גלילי ) ממוחשב כדורעףהוראת ה



 ד'-ה ג'שנ תש"פ – מועד א -א'  מבחני סמסטר
 

ממוחשב/  המקצוע שעה תאריך יום
 עיוני

 מרצים 

 (68מורגולב ) עיוני סוגיות נבחרות בספורט ובכלכלה 14:00 2.2 א

 (127אדר )-אילת עיוני קידום פעילות גופנית ובריאות 9:00 3.2 ב
 (58יחזקאל ) -הלרשטיין עיוני הבנה בין תרבותית בחינוך 11:30
 (32מאור ) עיוני תוספים וסמים בספורטתזונה,  11:30

 (24(, לייטנר )45קלמן לב ) עיוני אנגלית טרום בסיסי ובסיסי 9:00 4.2 ג
 (24(, הלרשטיין )27לייטנר )

 עיוני אנגלית מתקדמים א + מתקדמים ב 13:00
 

 (26(, זאליט )26(, הראל )30טילמן )
 (16(, הלרשטיין )31(, טילמן )30הראל )

 (68אלפרוביץ ) עיוני מהגרים וייצוג לאומי בספורט 9:00 5.2 ד
המשחק והריקוד המובנה בגיל הרך וחינוך לתנועה  11:30 6.2 ה

 בגיל הרך
 (34ירמיהו ) 

 
 

  
 
 

 
 

  

 (194ינוביץ ) עיוני מדידה והערכה בחינוך הגופני 14:00 9.2 א

 יפור התפקוד התנועתי שלתרגילים טיפוליים לש 11:30 10.2 ב
 פגיעות נוירולוגיות םאנשים ע

 עיוני
 (16) הוצלר

 (23מקל ) עיוני אימון אנאירובי בספורט ההישגי 11:30
 (77סקאי ) עיוני טרבניהול ספו תיישומיומיומנויות  11:30
 (24אדר )-אילת ממוחשב טיפול תזונתי במחלות לב וכלי דםמניעה ו 14:00
לחיזוק, טיפוח ושמירה על אימון פונקציונאלי  14:00

 מערכת התנועה
 עיוני

 (18בר נצר )
 (42רובין ) עיוני לסוגיהם, בזיקה ליציבה-ליקויי יציבה מבניים 14:00

(, פרקש 16(, וולפסון )15(, אופיר )15(, בק )12(, כהן )13ארז שידלוב ) עיוני מתודיקה ויישומי הוראה 11:30 11.2 ג
 (16(סינדיאני )18ליב )ט(, גו17(, כהן )17)(, מעין 16(, סקאי )16)

שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים )אוכלוסיות  14:00
 מיוחדות + גיל הרך(

 (106כץ ) -בכר עיוני

 (65זבולון ) עיוני מורים כסוכני שינוי חברתי 9:00 12.2 ד
 (65כהן ) עיוני ספורט ומגדר 11:30

 (42רפפורט ) עיוני של היציבה הקינזיולוגיהבסיס עיוני  9:00 13.2 ה
 עיוני אימון וטיפוח כישרונות וספורטאים צעירים 9:00

 (25קאופמן )
 (14צוק ) עיוני פתופיזיולוגיה של מחלות קרדיווסקולריות  9:00

 (19דונסקי ) עיוני שינוי גיל במערכת התנועה 11:30
 (74שמעון ) עיוני חסויות בעולם הספורטסי ציבור וגיוס יחשיווק,  11:30



 
      

ארץ ישראל  -התפתחות הספורט בפלשתינה 11:30 16.2 א
 במחצית הראשונה של המאה העשרים

 (39עובדיה ) עיוני
 

 (27שגב ) עיוני חדר כושר לגיל המבוגר 11:30 17.2 ב

 (41ראובני ) עיוני םכרונייאימון גופני בחולי ריאות  11:30

 (50סקאי ) עיוני תאוריות ארגון בספורט 9:00 18.2 ג
 (36בן זקן ) עיוני תרפואי-ביומבוא להנדסה  9:00

 (58בקר עמראן ) עיוני סיפור בתנועה 14:00 19.2 ד
 (42בר סלע ) עיוני אנטומיה יישומית ומבדקי שרירים 11:30 20.2 ה

הפרעות התפתחותיות: היבטים תאורטיים  11:30
 ומעשיים 

 (31עוגב )-יזדי עיוני

 (74שמעון ) עיוני ארגון, תקציב והפקת אירועי ספורט 14:00
 (30חלבה ) ממוחשב יישום עקרונות מדעיים בהדרכה ובאימון ספורטיבי 14:00
 (16)יהלום  עיוני פעילות גופנית בגיל השלישי מתאוריה למעשה 14:00

      

 (250מקל ) עיוני יסודות מדעיים של טיפוח הכושר הגופני 14:00 23.2 א

 (77) רגולובמו עיוני ( ואנליטיקה בספורטbig dataנתוני עתק ) 9:00 24.2 ב

 (18בן בסט ) ממוחשב במבוגרים עם מחלות נוירולוגיות  אימון גופני 9:00

 (56ינוביץ ) עיוני לשלומות בגיל הרךהתפתחות מוטורית גסה וחינוך  9:00

התווית תוכנית פעילות לבריאים וחולים בעלי  11:30
 צרכים מיוחדים

 (23גרשוביץ ) עיוני

גפה תחתונה ומבדקי שרירים ניתוח הליכה ושינוי  11:30
 יציבה

 (43בר סלע ) עיוני

 (21) בכר כץ  עיוני שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך 11:30

 (23חלבה ) עיוני כושר גופני ותכנון האימון בענפים קבוצתיים 11:30

 (37ווסקו ) ממוחשב מאמן כושר אישי 14:00 25.2 ג'

 (60איילון ) עיוני ביומכניקה של פגיעות ספורט 9:00 26.2 ד

 (51רובין ) עיוני מוטורית תקינה בגיל הרךהתפתחות סנסו 9:00 27.2 ה

 (15וקסלר ) עיוני לאלקטרופיזיולוגיה ופיענוח אק"גמבוא  11:30

מוגבלות שכלית התפתחותית: מאפיינים  14:00
 םפסיכומוטוריי

 (55אלמוסני ) ממוחשב


