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 'א סמסטר - פ"אתששנה א'  - יזיותרפיהפ
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' שעות/ימים

8:00-9:00  

 
 מבוא לסוציולוגיה

501090-1 
 ד"ר טל מלר

 נוירו אנטומיה
503250-1 

 אהרונוביץ ד"ר מיכל

 

 
לא לאפשר לקיים קורסי 

 אנגלית 

9:00-10:00    

10:00-11:00 
 פיזיולוגיה של התא

503030-1 
 רייפמן טלד"ר 

קריאה ביקורתית 
 וכתיבה מדעית

503010-1 
 ד"ר אמירה דאהר

 ד"ר טל רייפמן

 סטטיסטיקה
503130-1 

 ד"ר איירין אפפלד

 אנטומיה של ראש צוואר
503920-1 

 סמואל גילד"ר 
(1.5) 

 X11 

 

11:00-12:00  

12:00-13:00 
 פיזיולוגיה א

 נ"ז( 2) 503830-1
 רייפמן טל ד"ר

 מבוא לפסיכולוגיה
503070-1 

 ד"ר איירין אפפלד

מבוא לאנטומיה 
 והיסטולוגיה

507010-1 
כימיה אורגנית  סמואל ד"ר גיל

 ואנאורגאנית
500310-6 

 ד"ר ורד דנגור

 

13:00-14:00 
 אנטומיה של הגו

503230-1 
 סמואל ד"ר גיל

 

אנטומיה של גפיים  14:00-15:00
 עליונות

503930-1 
 ד"ר הדס אופק

 ביומכניקה א
503100-2 

 מר צבי טבצניק

  הפסקה

 ביולוגיה של התא 15:00-16:00
503020-1 

 פרופ'  צבי מליק

  

מעבדות  16:00-17:00
 באנטומיה
500060-2 

16-18 

מעבדות 
 באנטומיה

1-006005 
16-18 

   

17:00-18:00  
 אנגלית לפי רמה

(17:00-21:00) 
 אנגלית לפי רמה

(17:00-21:00)  

18:00-19:00   
 אנגלית לפי רמה

(17:00-21:00) 
 אנגלית לפי רמה

(17:00-21:00) 
 

19:00-20:00   
 אנגלית לפי רמה

(17:00-21:00) 
 אנגלית לפי רמה

(17:00-21:00) 
 

20:00-21:00   
 אנגלית לפי רמה

(17:00-21:00) 
 אנגלית לפי רמה

(17:00-21:00) 
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 'ב טרסמס - פ"אתשנה א' ש - פיזיותרפיה

 
 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' שעות/ימים

8:00-9:00    

דיסקציות 
 באנטומיה
505000-1 

 
 ד"ר הדס אופק

 גיל סמואלד"ר 
 

 (X7 )מפגשים 

 גנטיקה
503050-1 

 ד"ר הדר נוימן

 דיסקציות באנטומיה
505000-1 

 
 ד"ר הדס אופק

 גיל סמואלד"ר 

 אלה פישבין 

 אלון גולדברג 

 נוגה הראל 

 רומן לשצ'נסקי 
 

 (X7 )מפגשים 

9:00-10:00   

אנטומיה של 
גפיים 

 תחתונות
503890-1 
ד"ר הדס 

 אופק
X7 )מפגשים 

10:00-11:00 

 פיזיולוגיה ב
503840-1 

 ד"ר טל רייפמן
 נ"ז( 4)

פסיכולוגיה 
 התפתחותית

503940-1 
 ד"ר איירין אפפלד

 נ"ז(1)

  עיסוי רפואי
503950-1 
 לילך לוטן

 דוכי-עולא ג'השן
 קלוואג-רותי פלג

 11:00-12:00 נ"ז( 1)
 ביוכימיה
501190-2 

 ד"ר ורד דנגור
12:00-13:00  

 מדידות והערכה
504570-1 
 לילך לוטן

 דוכי-עולא ג'השן
 קלוואג-רותי פלג

 נ"ז( 3.5)

 

13:00-14:00 
 נוירופיזיולוגיה

506520-2 
ד"ר מיכל 
 אהרונוביץ

(2) 

 אנטומיה של בית חזה בטן ואגן
503900-1 

 סמואל ד"ר גיל
 (1.5 )X10 

 

  הפסקה 14:00-15:00

 ביומכניקה ב 15:00-16:00
503910-1 

 ד"ר מיכאל אסא
 X2שימושי מחשב  נ"ז( 2.5)

503000-1 
503000-2 

 ד"ר יעלה טומסס
 ()אחת לשבועיים

 אנטומיה טופוגרפית
503270-1 

 קלוואג-רותי פלג 
 ליאורה שניוק

 ד"ר דאהר אמירה
 נ"ז( 2)

 שישי-מרוכז ימי חמישי

  

16:00-17:00   

מעבדות  17:00-18:00
 באנטומיה

1-006005 
17-19 

מעבדות 
 באנטומיה
500060-2 

17-19 

   

18:00-19:00    

19:00-20:00      

20:00-21:00      


