
מערכת שעות - תואר שני חינוך לפעילות גופנית ולבריאות - תשע"ט )הלימודים יתקיימו בימי ד'(
שנה ב'שנה א

סמסטר ב'סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר א'שעה

08:30-07:00

שיטות מחקר כמותיות )חטיבה א(10:00-08:30
ד"ר ארביב אלישיב רינת

 פסיכופתולוגיות בילדים ובמתבגרים 
)חטיבה ב(

ד"ר יוסי חלמיש

ניהול עצמי לפיתוח אורח חיים פעיל ובריא )קורסי 
בחירה(

ד"ר עופר אטד

מצבי לחץ בספורט )קורסי בחירה(
ד"ר רועי סמואל

שיטות מחקר איכותניות )חטיבה א(11:45-10:15
פרופ' ליאורה גביעון

סטטיסטיקה ו spss )חטיבה א(
ד"ר ארביב אלישיב רינת

סמינריון - היבטים מעשיים ותאורטיים של תנועה 
 תואמת התפתחות בגיל הרך )חטיבה ג(

מירי גץ
-------------- 

סמנריון: פנאי ונופש בישראל )חטיבה ג(
פרופ' מיכאל לייטנר

חקר המרכיב הקוגניטיבי של תנועה 
ויציבה במח - קורס מרצים אורחים )קורסי 

בחירה(
ד"ר רונית רם צור

סמינריון - קידום בריאות מתאוריה 13:45-12:15
 למעשה )חטיבה ג(

ד"ר מיכל גלאון

 פעילות גופנית-היבטים פיסיולוגיים 
ומולקולאריים בבריאות ומחלה

)חטיבה א(
פרופ' יובל חלד

תזונת ספורט )קורסי בחירה(
יאיר להב )יחד עם פרפ' יובל חלד ללא שעות(

פיזיולוגיה במצבי קיצון )חטיבה א(
פרופ' אפשטיין יורם

תזונת האדם הבוגר במצבי בריאות וחולי 15:45-14:15
)חטיבה ב(

ד"ר מיכל גלאון

גישה דינמית בלמידה ובבקרה מוטורית 
)חטיבה א(

ד"ר גץ מירי

סדנת גמר )אחת לשבועיים( )חטיבה ג(
ד"ר ארביב אלישיב  / ד"ר גילי יוסף / פרופ' יובל חלד

סדנת גמר )אחת לשבועיים( )חטיבה ג(
 ד"ר ארביב אלישיב  / ד"ר גילי יוסף 

/ פרופ' יובל חלד

היבטים רפואיים 17:30-16:00
של פעילות גופנית 
בילדים )חטיבה ב(

 )חצי סמסטר 
 ראשון( 

 פרופ' אלון אליקים

מוטיבציה ללמידה 
ולפעילות גופנית 

)חטיבה א(
)חצי סמסטר שני(

ג'ודי רוזצוייג ומיכל 
הירשמן

סמינריון - קידום בריאות מתאוריה למעשה 
 )חטיבה ג(

 ד"ר מיכל גלאון

תזונה לגיל הילדות )חטיבה ב(
ד"ר מיכל גילאון

 שיטות להערכה של יכולות גופניות 19:15-17:45
)חטיבה א( 

איתי גולדפארב

 "קורסי קיץ מרוכזים יולי 2019 )תשע""ט( קורסי בחירהחוץ מערכת
תפקוד מערכת העצבים במנוחה ובמאמץ ד"ר יוסי חלמיש

 בנוסף לקורס השנתי תתקיים סדנת גמר ב-5 מועדים מרוכזים במהלך השנה


