
 שנה א' טמועד א' תשע" –' אמבחני סמסטר 

 מרצים  ממוחשב/ עיוני המקצוע שעה תאריך 

 מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה 9:00 20.1 א'
 

 רוןשטינברג, בנאי, קל עיוני
 

 בן דורצמח,  ממוחשב יסודות בכדורגל 9:00 21.1 ב'

 יקנר, דולבשלו ,בר עיוני יסודות בהתעמלות יסודית 14:00 22.1 ג' 

 9:00 24.1 ה'
14:00 

 יסודות בכדורסל
 מבוא לפילוסופיה של הספורט והחינוך הגופני

 ממוחשב
 עיוני

 מזרחיבית הלחמי, דרייגור, 
 רם

      

 , אלרןמנטין, שני -גבעון עיוני מבוא לפסיכולוגיה 9:00 27.1 א'

 9:00 29.1 ג'
13:00 

 טרום בסיסי +בסיסי -אנגלית
 מתקדמים א'+ב' -אנגלית

 הלרשטיין, גרמייז, הראל, זלאיט, טילמן עיוני

 יסודות בכדורעף 9:00 31.1 ה'
 מבוא לסוציולוגיה

 ממוחשב
 עיוני

 יחייט, ארז
 לב

      

 11:30 3.2 א'
 

 יסודות בסטטיקה ודינאמיקה
 ידע עם

 עיוני
 עיוני

 בן זקן
 עובדיה משה

 אשכנזיכהן,  ממוחשב יסודות בכדוריד 9:00 4.2 ב'

 חורש, ארנון ממוחשב יישומי מחשב בספורט ובתנועה 9:00 5.2 ג'
 11:30 7.2 ה'

 
 מבוא להיסטוריה של הספורט

 ריקודי עם ועמים
 עיוני
 עיוני

 גרטמן
 ברגיל, איסן

      
 צוקרוטשטיין,  עיוני מבוא לכימיה וביוכימיה 14:00 10.2 א'

 9:00 12.2 ג'
11:30 

 מבוא למחשבת החינוך
 מוטורית תמבוא להתפתחו

 

 עיוני
 עיוני

 ברבר
 עוגב-יזדי

 ידלוב, ליאוןש-רייסמן, ארז -ארז ממוחשב יסודות התנועה על פי לבאן 9:00 14.2 ה'

 ןא, שפר, אהרוני, גוטמן, סינדיאני'דוידוביץ ממוחשב יסודות באתלטיקה 9:00 15.2 ו'



 ה ב'שנ טע"תש - מועד א -א'  מבחני סמסטר
 

 מרצים  ממוחשב/ עיוני המקצוע שעה תאריך יום

 התעמלות בבית הספר העל יסודי 8:00 9.1 ד'
 

 ינוביץ עיוני

 התנהגות ולמידה מוטורית 14:00 20.1 א'
 מבוא לסטטיסטיקה

 עיוני
 עיוני

 ינוביץ
 פוקס וארנון

 אוחנה, דוידוביץ', אהרוני, גוטמן, שפראן -יהל ממוחשב הוראת האתלטיקה 9:00 22.1 ג'

 9:00 23.1 ד'
14:00 

 מבוא למחקר
 סוציולוגיה של הספורט

 עיוני
 עיוני

 אבוגוס
 נבו

      

 בן זקן, צוק עיוני מבוא לפיזיולוגיה 11:30 27.1 א'

 9:00 29.1 ג'
13:00 

 טרום בסיסי +בסיסי -אנגלית
 מתקדמים א'+ב' -אנגלית

 הלרשטיין, גרמייז, הראל, זלאיט, טילמן עיוני

 בן דור ממוחשב דורגלהכהוראת  11:30 30.1 ד'

 גלילי ממוחשב הוראת הכדורעף 12:45 31.1 ה'

      

 אנטומיה יישומית של מערכת התנועה 9:00 3.2 א'
 משחקי נופש

 עיוני
 עיוני

 דונסקי
 גוטליב, צמח

 התעמלות מכשירי יד 11:30 5.2 ג'
 חינוך לתנועה

 התעמלות אקרובטית

 עיוני
 עיוני
 עיוני

 איסן
 שדילוב -רייסמן, ארז -ארז

 דיסקין
 כהן א, כהן ר עיוני הוראת הכדורסל 9:00 6.2 ד'

      

 ביומכניקה 11:30 10.2 א'
 מבוא לארגון וניהול בספורט

 עיוני
 עיוני

 אטיה, רובינשטיין-בוקסבאום
 שמעון

 יוספולסקי עיוני הוראת הכדוריד 9:00 12.2 ג'

 ברקאי-רוט עיוני באוכלוסיות מיוחדותמבוא לחינוך גופני  9:00 14.2 ה'



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

ממוחשב/  המקצוע שעה תאריך יום
 עיוני

 מרצים 

 מקל עיוני יסודות מדעיים של טיפוח הכושר הגופני 11:30 20.1 א'

 םגפה תחתונה מבדקי שרירים, ניתוח הליכה ושינוי יציבה אופייניי 11:30 21.1 'ב
 התפתחות מוטורית גסה וחינוך לשלומות בגיל הרך

 עיוני
 עיוני

 

 בר סלע
 ינוביץ

 
 חלבה ממוחשב ספורט קבוצתי -תכניות אימון ופריודזציה 12:00

 התווית תכנית פעילות לבריאים וחולים בעלי צרכים מיוחדים 14:00
 חדר כושר לגיל המבוגר

של אנשים עם פגיעות תרגילים טיפוליים לשיפור התפקוד התנועתי 
 נוירולוגיות

 ( ואנליטיקה בספורטbig dataנתוני עתק )

 עיוני
 עיוני

 ממוחשב
 עיוני

 גרשוביץ
 שגב

 הוצלר
 מורגולב

שדילוב, -ארז עיוני מתודיקה 11:30 22.1 'ג
ארליך, ברדה, 

גוטליב, וולפסון, 
כהן א, ליטבין, 

 , סקאי, קוולרמעין
 אמון, בק עיוני הסבה -מתודיקה 11:30

 איילון עיוני ביומכניקה של פגיעות ספורט 11:30 23.1 ד'

 אנטומיה יישומית ומבדקי שרירים 9:00 24.1 ה'
 אבחון והערכה בכושר גופני

 עיוני
 עיוני

 בר סלע
 מקל

 
 שינוי גיל במערכת התנועה 11:30

 הפרעות התפתחותיות: היבטים תאורטיים ויישומיים
 עיוני
 עיוני

 דונסקי
 עוגב-יזדי

      

 ווסקו ממוחשב מאמן כושר אישי 9:00 27.1 א'

 לייטנר עיוני פנאי תיירות וספורט לשלום 14:00

 לסוגיהם בזיקה ליציבה -ליקויי יציבה מבניים 9:00 28.1 ב'
 אימון אנאירובי בספורט ההישגי

 שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים בגיל הרך
 ספורט מיומנויות יישומיות בניהול

 עיוני
 עיוני
 עיוני

 ממוחשב

 רובין
 מקל
 כץ-בכר

 סקאי
11:30 

 
 אימון פונקציונאלי לחיזוק, טיפוח ושמירה של מערכת התנועה

 סוציאליים בעבודה הטיפולית -היבטים פסיכו
 עיוני
 עיוני

 אמיתי-קידר
 ברגמן



     

 אדר -אילת ממוחשב מניעה וטיפול תזונתי במחלות לב וכלי דם 12:00

 9:00 29.1 ג'
13:00 

 טרום בסיסי +בסיסי -אנגלית
 מתקדמים א'+ב' -אנגלית

הלרשטיין, גרמייז,  עיוני
הראל, זלאיט, 

 טילמן
 זיטומר עיוני שילוב של אנשים עם מוגבלויות במחול 9:00 30.1 ד'

ה'
  

 של היציבה הקינזיולוגיה -בסיס עיוני 11:30 31.1
 צעיריםאימון וטיפוח כישרונות וספורטאים 

 פתופיזיולוגיה של מחלות קרדיווסקולריות

 עיוני
 עיוני
 עיוני

 רפפורט
 קאופמן

 צוק
 ברדוש עיוני ספורט ומשפט 14:00

      

 ינוביץ עיוני מדידה והערכה 14:00 3.2 א'

 ראובני עיוני אימון גופני בחולי ריאות כרוניים 9:00 4.2 ב'
 בן בסט ממוחשב מחלות נוירולוגיותאימון גופני במבוגרים עם  14:00

 בנאי, רפפורט עיוני פציעות ספורט 14:00 5.2 ג'
 גרינברג 

 כהן ממוחשב  ספורט ומגדר 10:00 6.2 ד'
 אלפרוביץ עיוני מהגרים וייצוג לאומי בספורט העולמי 11:30
 אלמוסני ממוחשב חקר הוראה של אוכלוסיות מיוחדות 13:00

 
 שמעון עיוני ארגון, תקציב והפקת אירועי ספורט 14:00 7.2 ה'

      

 מורגולב עיוני סוגיות נבחרות בספורט וכלכלה 9:00 10.2 א'
 קידום פעילות גופנית ובריאות 11:30 11.2 ב'

 הבנה בין תרבותית וחינוך
 עיוני
 עיוני

 אדר -אילת
 יחזקאל-הלרשטיין

 תרפואי-מבוא להנדסה ביו 14:00 12.2 ג'
 תאוריות ארגון בספורט

 אתגרי התנועה האולימפית בעידן המודרני

 עיוני
 ממוחשב

 עיוני

 בן זקן
 סקאי
 זינגר

 חלבה ממוחשב יישום עקרונות מדעיים בהדרכה ובאימון ספורטיבי 9:00 13.2 ד'

 אק"ג ופיענוחמבוא לאלקטרופיזיולוגיה  11:30 14.2 ה'
 גיל הרךבמוטורית תקינה -התפתחות סנסו
 הורים בטיפולהגיוס לגישות לשילוב ו

 עיוני
 עיוני
 עיוני

 וקסלר
 רובין

 ברקאי -רוט
 


