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 שנה א' מועד א' תשפ"א –' במבחני סמסטר 
 מרצים  המקצוע שעה תאריך יום

(, ליטנר 18(, הראל )24(, טילמן )27( הלרשטיין )29,28לב )-(, קלמן26,28לייטנר ) אנגלית טרום בסיסי ובסיסי 16:00 23.6 ד
(19) 

 (28(, הלרשטיין )32(, הראל )30(, זלאיט )20) (, טילמן34, 31בסין ) אנגלית מתקדמים א + מתקדמים ב 16:00 24.6 ה

     

 (97, 88, 77, 84, 93שטינברג, בנאי ) מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה 9:00 27.6 א

 (22(, גרייצר )26( גרייס )24, 29( , דולב )26, 24בריקנר ) התעמלות ספורטיבית 11:30 29.6 ג

 רבינוביץגרסון, קאופמן, חג'ג',  שחיה 14:00
 (96, 97בינימין ) מבוא לסוציולוגיה 9:00 1.7 ה

 (89, 80נבו ) מבוא להיסטוריה של הספורט 11:30

 (33(, ברגיל )29(, איסן )28, 27ברלס ) ריקודי עם ועמים 10:00 2.7 ו

     

 (49(, הורביץ )51אובל ) -(, משעני67(, קיים )65, 45) (, זונדר43,49הורביץ ) לשון עברית 9:00 4.7 א
 ( 42(, גרין )42(, קיים )39אובל )–משעני  לשון מתוגברים 11:30  
 (28( כהן )30,24( אורן )30, 27( גוטליב )24,32דרייגור ) יסודות בכדורסל 11:30 5.7 ב

 (100עובדיה ) ידע עם 14:00 6.7 ג
 (90(, ברבר 78, 85זבולון ) מחשבת החינוך 11:30

 צוק, מאור מבוא לכימיה וביוכימיה 9:00 8.7 ה

     

 (92( , רוזנשטרייך )75(, אלרן )104, 92מנטין ) מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית 9:00 11.7 א
 (32,30(, אשכנזי )31,31(, וינטרוב )21, 29יוספולסקי ) יסודות בכדוריד 11:30 13.7 ג

 (27, 21(,  ברדה )21,22(, רדלר )30, 39צמח ) יסודות בכדורגל 11:30
 (204חורש ) יישומי מחשב 15:30, 13:30, 11:00, 8:30 14.7 ד

 (85, 79(, ארנון )91, 93פוקס ) מבוא לסטטיסטיקה ב' 9:00 15.7 ה
 (35( לוזון )31( מגידי )31( אהרוני )27( גוטמן )30) סינדיאני יסודות באתלטיקה 10:00 16.7 ו

     

 (97,98בן זקן ) יסודות בסטאטיקה ודינאמיקה 9:00 19.7 ב
 (34שידלוב )-( ארז32(, ארז רייסמן )27,22(, איסן )29גרייצר ) יסודות התנועה על פי לבאן 11:30 20.7 ג
 ( 25,23(, ארזי )30, 36(, מילוא )18, 27גלילי ) יסודות בכדורעף 11:30 21.7 ד
 (81, 88יזדי עוגב ) מבוא להתפתחות מוטורית 11:30 22.7 ה



04/05/2021 
 

 ה ב'שנ תשפ"א – מועד א -' ב מבחני סמסטר
 

 מרצים  המקצוע שעה תאריך יום

 (19(, ליטנר )18(, הראל )24טילמן )(, 27( הלרשטיין )29,28לב )-(, קלמן26,28לייטנר ) אנגלית טרום בסיסי ובסיסי 16:00 23.6 ד

 (28(, הלרשטיין )32(, הראל )30(, זלאיט )20(, טילמן )34, 31בסין ) אנגלית מתקדמים א + מתקדמים ב 16:00 24.6 ה

     

 (136נבו ) סוציולוגיה של הספורט 11:30 27.6 א'
 (128ינוביץ ) התנהגות ולמידה מטורית 14:00

 (175בק ) מבוא לאוכלוסיות מיוחדות  11:30 28.6 ב'

 (32, 32איסן ) התעמלות מכשירי יד 9:00 30.6 ד
 (27(, ינוביץ )27בריקנר )  התעמלות לבית הספר העל יסודי 9:00
 (22דיסקין ) התעמלות אקרובטית  9:00
 (29רייסמן ) -ארז חינוך לתנועה 9:00

 (67, 55, 64שמעון )  מבוא לארגון וניהול בספורט 14:00 1.7 ה'

     

 (49(, הורביץ )51אובל ) -(, משעני67(, קיים )65, 45(, זונדר )43,49הורביץ ) לשון עברית 9:00 4.7 א
 ( 42(, גרין )42(, קיים )39אובל )–משעני  לשון מתוגברים 11:30

 (34אשכנזי ) הוראת הכדוריד 14:00 5.7 ב
 (33, 32(, גלילי ) 32)חייט  הוראת הכדורעף 9:00 6.7 ג
 (132דונסקי ) אנטומיה יישומית של מערכת התנועה 11:30 8.7 ה

 (68(, ארנון  )66כהן ) מבוא למחקר  14:00

     

 ( 160(, צוק )150מקל ) פיזיולוגיה של המאמץ 11:30 11.7 א
 (33, 34רדלר ) הוראת הכדורגל 9:00 13.7 ג
 (59,49, 49, 69פוקס ) ב'מבוא לסטטיסטיקה  9:00 15.7 ה

     

 (125דונסקי ) ביומכניקה 11:30 19.7 ב

 (37,33(, ארז שידלוב )30, 41צמח ) משחקי נופש 14:00

(, 18(, אלון )17(, בן שמחון )13(, כהן )14(, שלו )19) (, פרקש19(, רובין )19רייסמן ) -ארז מתודיקה ויישומי הוראה 9:00 20.7 ג
 (24(, סיני )23(, לוין )20(, צוקרמן חטואל )18(, אולמן דרום )13דיסקין )

 (33, 31(, מזרחי )31סקאי ) הוראת הכדורסל 14:00 21.7 ד

 (23, 29) (, סינדיאני20(, גוטמן )26(, שפראן )24אוחנה ) -יהל הוראת האתלטיקה 14:00 22.7 ה
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 ד'-ה ג'שנ תשפ"א – מועד א -' ב מבחני סמסטר
 המקצוע שעה תאריך יום

 
 מרצים 

(, 18(, הראל )24(, טילמן )27( הלרשטיין )29,28לב )-(, קלמן26,28לייטנר ) אנגלית טרום בסיסי ובסיסי 16:00 23.6 ד
 (19ליטנר )

 (28(, הלרשטיין )32(, הראל )30(, זלאיט )20(, טילמן )34, 31בסין ) אנגלית מתקדמים א + מתקדמים ב 16:00 24.6 ה

    
 

 

 (288אדר ) -אילת תזונה ופעילות גופנית  14:00 27.6 א
 (33שטינברג ) מבנה ותפקוד  מערכת העצבים בדגש על היבטים הקשורים ליציבה 9:00 28.6 ב'

 (31זך ) היבטים פסיכולוגיים של אימון בספורט ההישגי 9:00
 (65אבוגוס ) ניהול המשאב האנושי בתעשיית הספורט הגלובלית 11:30

 (102גרינברג ) פציעות ספורט 9:00 29.6 ג'
 (44בן זקן ) התהליכים התאיים המתרחשים בעקבות פעילות גופנית 9:00 30.6 ד'

 (59כהן ) המוח בתנועה 9:00
 (31רובין ) מבדקי יציבה ומבחני גמישות 9:00 1.7 ה'

 ( 26וקסלר ) של מחלות קרדיווסקולריות םהיבטים קליניי 9:00
 ( 50קליינבורד ) טיפוח מיומנויות תקשורת חברתית בתרפיה בספורט 9:00

    
 

 

 (61רובינשטיין ) פעילות גופנית ומאפיינים תנועתיים בילדים עם משקל עודף 11:30 4.7 א

 (21גרינברג ) תרגילים לטיפול בבעיות אורתופדיות במשוקמי לב 11:30 5.7 ב
 (25רפפורט ) אימון גופני במבוגרים עם מוגבלויות אורתופדיות או מחלות כרוניות  11:30

 (95זבולון |)  היבטים חברתיים בבית הספר 11:30

 (88בן זקן ) מבוא לגנטיקה 11:30 6.7 ג

 (76בנאי ) גוף תומכות פיזיולוגיה של מערכות 14:00

 (37סקאי ) שיקולי דעת וקבלת החלטות בהוראה 9:00 7.7 ד
 (17ווסקו ) מאמן כושר אישי 9:00

 (42גוטליב ) אבחון והערכה בכושר גופני 11:30 8.7 ה
 (30בקר עמראן ) תכנית הלימודים ותכנון ההוראה בגיל הרך –מתודיקה  11:30
 (68בר אלי ) קבלת החלטותפסיכולוגיה של  11:30

המשך מבוא לתכנון מערך כולל לטיפוח  -הקינזיולוגיה של היציבה 11:30
 יציבה ומניעת ליקויים

 (53עבאדי )
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 (47אלפרוביץ ) ישראל והתנועה האולימפית 14:00 11.7 א
 (34הלפרט) טיפול תנועתי בליקויי יציבה 11:30 12.7 ב'
 (226כהן ) פסיכולוגיה של הספורט  14:00 13.7 ג

 (87גילה ) היבטים חברתיים בבית הספר 9:00 14.7 ד'
 (192) עטיה, גוטליב, חלבה, ברטר-ווסקו, רובינשטיין, בוקסבאום מרכזי בריאות וכושר 11:30 15.7 ה

    
 

 

 (34רובין  ) התפתחות היציבה על רקע גדילה והתפתחות מטורית 11:30 19.7 ב
 (28קאופמן  ) ספורט אישי -תוכנית אימון ופריודיזציה 11:30
 ( 10צוק ) פעילות גופנית לאימון חולי שבץ 11:30
 (25שגב ) אימון אישי ומינון פעילות גופנית בקרב מבוגרים 11:30
 (77אבוגוס ) חשיבה אסטרטגית בספורט 14:00

 (67ראובני ) היבטים חברתיים בזקנה 14:00 20.7 ג
 (58זיו ) יישומי למידה מוטורית בספורט ובחיי היום יום 9:00 21.7 ד

 (43כהן ) למעשה ההוראה שיתופית מתיאורי 9:00
 (65ברדוש ) ספורט ומשפט 9:00 22.7 ה'

 (29טננבאום, רובין ) הבסיס המעשי של היציבה 9:00

 ( 23בר סלע ) היבטים מתקדמים בשיקום פציעות ספורט 9:00
 ( 34אראל ) מוסיקה בהוראת התנועה בגיל הרך 11:30

 (20גלעדי ) אבחון הערכות פיסיולוגיות והשלכות לאימון 11:30
  (39סאניצקי ) היבטים רגשיים וחברתיים בקרב ליקוי למידה   11:30


