התכנית לפיזיולוגיה של המאמץ  -סמסטר א' תשפ"ב
יום

שם הקורס

שעות
10:00-14:00

ביוכימיה וביולוגיה של התא  -חלק א'

18:00-20:00

סמינרים

מס' קורס
0103.5113.01

שנה א

נ"ז

מרכז הקורס

חובה/בחירה

0

ד"ר רונית רותם

קורס השלמה

0

ד"ר יפתח גפנר

דרישות קדם/הערות

ב'

חדר

בניין

326

רפואה

יועבר בזום בלבד

09:00-12:00

ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב

0103.0012.01

3

ד"ר יאיר וכסלר

חובה

אולם הופיין

טרובוביץ משפטים

12:00-14:00

מבוא לאפידמיולוגיה

0158.1011.01

2

ד"ר רז גרוס

חובה לסטו' שעבודת התיזה שלהם כוללת מרכיב של מחקרים
תצפיתנים או התערבותיים באוכלוסיות בלבד

אולם הופיין

טרובוביץ משפטים

14:00-16:00

פיזיולוגיה של המאמץ

0148.1007.01

2

פרופ' מיקי שיינוביץ

חובה

927

רפואה

16:00-18:00

שיטות מחקר והערכה בפיזיולוגיה של המאמץ

0148.1012.01

2

חובה

927

רפואה

18:00-20:00

תרגיל ומעבדת מחשב ביוסטטיסטיקה א'

0103.0012.05

12:00-14:00

ג'

ד' 14:00-16:00
16:00-18:00
ו' 08:00-12:00

ד"ר ישראל הילפרין,
ד"ר יפתח גפנר

יעודכן בהמשך

מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות

0158.1118.01

0

ד"ר אמיליה לוברט

קורס השלמה

יועבר בזום בלבד

מבוא לאפידמיולוגיה  -תרגיל

0158.1122.01

2

ד"ר תומר זיו ברן

תרגיל רשות אחת לשבועיים

יועבר בזום בלבד

תורת האימון ופיזיולוגיה של המאמץ בספורט ההישגי

0148.1010.01

2

ד"ר ישראל הילפרין

חובה

יועבר בזום בלבד

קורס בטיחות

0103.0003.01

0

ד"ר דור סלומון

חובה

מפגש פרונטלי אחד ביום ו'  -פרטים יישלחו לקראת
פתיחת שנת הלימודים

שנה ב
יום
ב'

נ"ז

מרכז הקורס

0

ד"ר יפתח גפנר

שם הקורס

שעות

מס' קורס

 10:15-11:45פיזיולוגיה של המאמץ בגיל המבוגר

0148.1011.01

2

פרופ' יובל חלד

 12:15-13:45פעילות גופנית לשיקום מחלות לב

0148.1116.01

2

 18:00-20:00סמינרים

ג'

דרישות קדם/הערות

חובה/בחירה

בניין

חדר

יועבר בזום בלבד
חובה

פרופ' רוברט קלמפנר,
ד"ר יעל מלמוד

פיזיולוגיה של המאמץ

רפואה

108

בחירה

רפואה

108

התכנית לפיזיולוגיה של המאמץ  -סמסטר ב' תשפ"ב
שנה א
יום

שם הקורס

שעות

 10:00-14:00ביוכימיה וביולוגיה של התא  -חלק ב'

מס' קורס
0103.5114.01

נ"ז

מרכז הקורס

 0ד"ר רונית רותם

חובה/בחירה

דרישות קדם/הערות

קורס השלמה

ב'
 18:00-20:00סמינרים

רפואה

 0ד"ר יפתח גפנר
0158.1013.01

 2פרופ' ח'יתאם מוחסן

חובה לסטו' שעבודת התיזה שלהם כוללת מרכיב של מחקרים
תצפיתנים או התערבותיים באוכלוסיות בלבד

105

 10:00-14:00ביוסטטיסטיקה ב'

0158.1110.01

 3ד"ר נירה קורן מורג

חובה לסטו' שעבודת התיזה שלהם כוללת מרכיב של מחקרים
תצפיתנים או התערבותיים באוכלוסיות בלבד

105

 14:15-15:45פעילות גופנית בבריאות הציבור

0148.1008.01

 2ד"ר יפתח גפנר

 16:15-17:45פעילות גופנית בילדים

0148.1009.01

 2פרופ' גל דובנוב

 08:00-10:00שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה

ג'

חובה

201

חובה

201

טורבוביץ )משפטים(
טורבוביץ )משפטים(
רפואה
רפואה

אתיקה רפואית

 0.5 0103.6002.01פרופ' דניאל סינקלייר

חובה

מחצית ראשונה של הסמסטר

אולם שלזאק .ב  - 6/4חדר 119

רפואה

כתיבה מדעית

 1.5 0103.7000.01ד"ר ישראל הילפרין

חובה

מחצית שניה של הסמסטר

ד"ר עתליה תובל  120 -א ד"ר
ישראל הילפרין  120 -ב'

רפואה

10:00-12:00

ד'

חדר
326

בניין

היכולת האנאירובית של האדם – הבסיס המטבולי,
12:-15-13:45
החשיבות ודרכי המדידה

בחירה

108

0148.1111.01

 2דר' עומרי ענבר

209

מקצועות הבריאות

211

מקצועות הבריאות

 14:15-15:45הבסיס הגנטי של ביצועים אתלטים

0148.1115.01

 2ד"ר סיגל בן זקן

בחירה

 16:15-17:45פיזיולוגיה בתנאי קיצון

0148.1118.01

 2פרופ' יורם אפשטיין

בחירה

שנה ב
יום
ב'

ד'

שעות

שם הקורס

מס' קורס

 18:00-20:00סמינרים

נ"ז

מרכז הקורס

0

ד"ר יפתח גפנר

דרישות קדם/הערות

חובה/בחירה

חדר

בניין

 08:15-09:45תזונת ספורט

0148.1130.01

2

ד"ר יפתח גפנר

בחירה

122

רפואה

הבדלים מגדריים במשתנים פיזיולוגיים ,בריאותיים
10:15-11:45
ותפקודיים בביצוע פעילות גופנית

0148.0019.01

2

ד"ר חן פליישמן

בחירה

105

רפואה

 12:15-13:45היבטים מתקדמים באימוני התנגדות

0148.1120.01

2

ד"ר ישראל הילפרין

בחירה

105

רפואה

 14:15-15:45אימון גופני ושיקום במחלות ריאה כרוניות

0148.1114.01

2

דר' רונן ראובני

בחירה

326

רפואה

פיזיולוגיה של המאמץ

** כיתות הלימוד נתונות לשינוי בשל אילוצים שונים ,יש להתעדכן באופן שוטף מול מערכת השעות העדכנית באתר וב.MYTAU -

