
 ב פ"לוח בחינות שנה"ל תש

 )לוח בחינות זה אינו סופי ויתכנו שינויים( 

 

 מועד א' -סמסטר א'  -שנה א' 

 

 שעה  יום תאריך  קורס

 13 ה' 13/1/22 מבוא לפסיכולוגיה

 13 ה' 20/1/22 אנטומיה א' 

אמצעיים  
 חומניים -חשמליים

 9 ג'  25/1/22

 13 א'  30/1/22 ביולוגיה של התא 

 13 'ה 3/2/22 ביוכימיה

 14 א'  6/2/22 סטטיסטיקה 

 9 ה' 10/2/22 שיטות מחקר 

 

 

 מועד ב' -סמסטר א'  -שנה א' 

 

 

 שעה  יום תאריך  קורס

 12 א'  13/2/22 מבוא לפסיכולוגיה

 9 ג'  15/2/22 אנטומיה א' 

אמצעיים  
 חומניים -חשמליים

 9 ה' 17/2/22

 9 א'  20/2/22 ביולוגיה של התא 

 9 ג'  22/2/22 ביוכימיה

 9 א'  27/2/22 סטטיסטיקה 

 9 ג'  1/3/22 שיטות מחקר 

 

  



 לוח בחינות שנה"ל תשפ"ב 

 מועד א' -סמסטר ב' -שנה ב'

 שעה  יום תאריך  קורס

 9.00 ו'  29/4/22 כוויות 

 13.00 א 3/7/22 מחלות פנימיות  

 9.00 ה' 7/7/22   אורטופדיה

היבטים פיזיקליים  
באמצעיים  

 חשמליים 

 9.00 ב'  11/7/22

פיזיולוגיה של  
 המאמץ

 9.00 ה' 14/7/22

היבטים מתקדמים  
 על שרירים ופסיות 

 9.00 ב'  18/7/22

היבטים תיאורטים  
 ופגיעות ספורט 

 9.00 ה' 21/7/22

 13.00 א'  24/7/22 ראומטולוגיה 

 9.00 ה' 28/7/22 גרנטולוגיה

 תל השומר 

 8.30 ג'  14/6/22 אלקטרותרפיה 

הערכה וטיפול  
בהפרעות  

במערכת הנשימה  
 עיוני+מעשי 

19/6/22  
 עיוני+מעשי 

20/6/22 
 מעשי 

 א' 
 
 
 ב' 

  8.30 -עיוני 
 11.00-מעשי 

 
8.00 

שיקום לאחר  
ניתוחים  

 אורטופדיים 
 עיוני+מעשי 

23/6/22 
 עיוני+מעשי 

24/6/22 
 מעשי 

 ה'
 
 ו' 

 8.30 -עיוני 
 11.00 -מעשי 

 
8.00 

שיקום אורטופדי  
 א' 

 7.30 ד'+ה'  29/6-30/6

 אסף הרופא 

 8.30 ג'  14/6/22 אלקטרותרפיה 

הערכה וטיפול  
בהפרעות  

במערכת הנשימה  
 עיוני+מעשי 

22/6/22 
 

 ד' 
 
 
 ב' 

8.30   
 

שיקום לאחר  
ניתוחים  

 אורטופדיים 
 עיוני+מעשי 

13/5/22 
 

 יפורסם בהמשך  ו' 

שיקום אורטופדי  
 א' 

 יפורסם בהמשך  ד'  28/6/22

 

 

 

 

 

 



 מועד ב'  -סמסטר ב' -ב'שנה 

 שעה  יום תאריך  קורס

 9.00 ו'  27/5/22 כוויות 

 13.00 א 31/7/22 מחלות פנימיות  

 9.00 ד'  3/8/22   אורטופדיה

היבטים פיזיקליים  
באמצעיים  

 חשמליים 

 9.00 ב'  8/8/22

פיזיולוגיה של  
 המאמץ

 9.00 ה' 11/8/22

היבטים מתקדמים  
 על שרירים ופסיות 

 9.00 ב'  15/8/22

היבטים תיאורטים  
 ופגיעות ספורט 

 9.00 ה' 18/8/22

 9.00 ה' 1/9/22 ראומטולוגיה 

 9.00 ב'  5/9/22 גרנטולוגיה

 

 מועדי ב' של בתי הספר יפורסמו בהמשך 

 

 


