
 מועדי ב'  - תשע"ח –מבחני סמסטר א' 

 מרצים מקצוע שנה שעה תאריך יום

 אנגלית טרום בסיסי א  16:00 25/2 א
 אנגלית טרום בסיסי ב

 אנגלית בסיסי
 אנגלית מתקדמים א
 אנגלית מתקדמים ב

 שטיין
 הראל

 הלרשטיין, משה
 לייטנר, הלרשטיין, זלאיט

 גרמייז, קרול
 א 16:00 26/2 ב

 ב
 ב
 ב
 ב
 ד
 ד
 ד
 ד
 ד
 ד

 ריקודי עם
 התעמלות אקרובטית

 התעמלות בבית הספר העל יסודי
 התעמלות במכשירי יד

 ממוחשב-חינוך לתנועה
 קידום פעילות גופנית

 אימון פונקציונלי לחיזוק, טיפוח ושמירה של מערכת התנועה
 אימון גופני בחולי ריאות כרוניים

 מיומנויות יישומיות במנהל ספורט
 היבטים רגשים לאורך חייםהקשר בין משקל ל

 חדר כושר בגיל המבוגר
 

 איסן, גלילי אסנהיים, ברגיל
 דיסקין
 , ינוביץ'בריקנר

 , כץאיסן
 ארז

 אילת אדר
 אמיתי-קידר

 ראובני
 סקאי

 פנטנוביץ'
 שגב

 
 ב 17:00 27/2 ג

 ג
 

 מבוא לפיזיולוגיה
 מכניקה של תאים

 

 בן זקן, צוק, רוטשטיין
 לורבר

 
 16:00 4/3 א

 
 
 

 א
 ב
 ב
 

 ידע עם+ מבוא למחשבת החינוך
 התנהגות ולמידה מוטורית

 מבוא לארגון וניהול בספורט
 

 עובדיה, כסלו
 ינוביץ'
 שמעון

 
 א 16:00 5/3 ב

 ב
 ד
 ד
 ד
 ד
 ד

 מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה
 הוראת כדורסל בביה"ס

 גפה תחתונה, מבדקי שרירים, ניתוח הליכה ושינוי יציבה
 סוציאליים בעבודה השיקומית-פסיכוהיבטים 

 התווית תכנית פעילות לבריאים וחולים
 התפתחות מוטורית גסה וחינוך לשלומות בגיל הרך

 אימון גופני במבוגרים עם מחלות ניורולוגיות
 
 

 שטינברג, בנאי
 כהן רונה, כהן אלון, מזרחי

 סלע-בר
 פליס דואר

 גרשוביץ
 ינוביץ'

 יוגב



 16:00 6/3 ג
17:00 

 א
 ב
 ב
 ד
 ד

 מבוא לכימיה וביוכימיה
 מתודיקה שנה ב'

 ממוחשב -מתודיקה שנה ב' מיכל טל
 שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים בגיל הרך

-תרגילים טיפוליים לאנשים עם מוגבלות במערכת התנועה
 ממוחשב

 בן זקן, צוק
 רובין, ארז ריסמן, שדילוב

 מיכל טל
 פליס דואר

 הוצלר

 א 17:00 7/3 ד
 ב
 ד
 ד
 ד
 ד
 

 ממחושב -יסודות בכדורסל
 ממוחשב-הוראת כדורגל בביה"ס

 אימון אישי ומינון פעילות גופנית בקרב מבוגרים
 לסוגיהם בזיקה ליציבה-ליקוי יציבה מבנים

 מניעה וטיפול תזונתי במחלות לב וכלי דם
 כלים טיפוליים רגשיים בשיטת ריו אביירטו

 ואנלטיקה בספורט (big data)נתוני עתק 

 הלחמי, כהן, דרייגור, אורןבית 
 בן דור, צמח

 דונסקי
 רובין

 אילת אדר
 יגר

 מורגולוב

 א 16:00 8/3 ה
 ב
 

 מבוא להיסטוריה של הספורט
 ביומכניקה

 

 קאופמן, גרטמן
 דונסקי, אנטוניו

 
 א 16:00 11/3 א

 ב
 

 יישומי מחשב 
 משחקי נופש

 חורש, ארנון
 גוטליב, צמח

 ב 16:00 12/3 ב
 

 גלילי, גבע ממוחשב-בביה"סהוראת כדורעף 

 א  17:00 13/3 ג
 ב
 

 מבוא לפסיכולוגיה
 אנטומיה יישומית של מערכת התנועה

 שני, גבעון
 דונסקי

 א 17:00 14/3 ד
 ב

 מבוא להתפתחות מוטורית
 הוראת כדוריד

 יזדי
 אשכנזי, יוספלסקי

 א 16:00 15/3 ה
 ב

 יסודות בהתעמלות
 ממוחשב-הוראת אתלטיקה בביה"ס

 בריקנר, שלו, שידולב, 
 שפראן, גוטמן, יהל,אהרוני, דוידוביץ'

 א 16:00 22/3 ה
 א
 ג

 יסודות בסטאטיקה ודינמיקה
 ממוחשב -יסודות בכדורעף

 פציעות ספורט

 לורבר, בן זקן
 מילא, חייט, ארזי

 פיקסל, רפפורט, גרינברג

 א 16:00 25/3 א
 ב
 ג
 

 ממוחשב-יסודות בכדורגל
 מבוא לסטטיסטיקה

 והערכהמדידה 
 

 בן דור, צמח, רדלר
 פוקס, ארנון

 ינוביץ'
 

 ב-א 17:00 27/3 ג
 א
 ג

 מבוא לפילוסופיה של הספורט והחינוך הגופני
 מבוא לסוציולוגיה

 מתודיקה שנה ג

 רם
 לב

 סקאיי, נתני, חורש
 א 16:00 28/3 ד

 ג
 ד-ג

 ממוחשב-יסודות באתלטיקה
 רפואית-ביומבוא להנדסה 

 בעידן המודרניאתגרי התנועה האולימפית 
 

 דוידוביץ', גוטמן, סינדיאני, שפראן, בקר
 בן זקן
 זינגר



 

 

 

 

 

 

 ב 17:00 10/4 ג
 ד-ג
 ד-ג
 ד-ג

 סוציולוגיה של הספורט
 ממוחשב-חקר הוראה של אוכלוסיות מיוחדות

 מהגרים וייצוג לאומי בספורט העולמי
 ממוחשב -ספורט ומגדר

 נבו
 אלמוסני

 אלפרוביץ
 כהן רונה

 א 17:00 11/4 ד
 ג

 ממוחשב -יסודות בכדוריד
 אנטומיה יישומית ומבדקי שרירים

 שינוי גיל במערכת התנועה
 הפרעות התפתחותיות: היבטים תיאורטיים ויישומים

 תיאוריות ארגון בספורט
 תזונה, תוספים וסמים בספורט

 וינטרוב, אשכנזי, כהן
 בר סלע
 דונסקי

 יזדי
 סקאי
 פורטל

 א 16:00 12/4 ה
 
 ג

 ממוחשב-יסודות התנועה עפ"י לבאן
 

 הקינזיולוגיה של היציבה -בסיס עיוני
 מצבי מוגבלות במערכת התנועה

 ארגון, תקציב והפקת אירועי ספורט
 קרדיווסקולריותפתופיזיולוגיה של מחלות 

 מתאוריה למעשה -פעילות גופנית בגיל השלישי
 אימון וטיפוח כישרונות וספורטאים צעירים

 , ליאון, שידלוב, ארז ריסמןזיטומר
 

 רפפורט
 פליס דואר

 שמעון
 צוק

 יהלום
 קאופמן

 חלבה ממוחשב-ספורטיבי ובאימון בהדרכה מדעיים עקרונות יישום ד-ג 17:00 15/4 א

 ווסקו ממוחשב-מאמן כושר אישי ד-ג 17:00 16/4 ב

 מקל יסודות מדעיים של טיפוח הכושר הגופני ג 17:00 17/4 ג

 מבוא לפנאי ותיירות ד-ג 16:00 22/4 א
 חקר -הבנה בין תרבותיות וחינוך

 לייטנר
 הלרשטיין

 זיטומר שילוב של אנשים עם מוגבלויות במחול ד-ג 16:00 23/4 ב
 

 איילון ביומכניקה של פגיעות ספורט ד-ג 17:00 24/4 ג

 16:00 25/4 ד
 
 
 

 מוטורית תקינה בגיל הרך-התפתחות סנסו ג
 לאלקטרופיזיולוגיה ופיענוח אק"גמבוא 

 כלים טיפוליים בשיטת ריו אביירטו
 ממוחשב-האיפיון התנועתי ושיטות מדידה בספורט ההישגי

 רובין
 וקסלר

 לוי
 אנטוניו

 כהן המוח בתנועה ד-ג 17:00 29/4 א


