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 ג תשפ"  –יחידות  5מערכת שעות מכינה בפיזיקה 

 הפקולטה למדעים מדוייקים 
  המחלקה לפיזיקה 

 שישי  חמישי  רביעי שלישי  שני ראשון

30.07 
09:00-12:00   

 הרצאה  –מכניקה 

31.07 
09:00-12:00 

 הרצאה  -מכניקה 

01.08 
09:00-12:00   

 הרצאה  –מכניקה 

02.08 
09:00-12:00   

 הרצאה  –מכניקה 

03.08 
09:00-12:00   

 הרצאה  –מכניקה 

04.08 
 
 

12:00-14:00 
 תרגיל   –מכניקה 

12:00-14:00 
 תרגיל  -מכניקה 

 

12:00-14:00 
 תרגיל  –מכניקה 

12:00-14:00 
 תרגיל  –מכניקה 

12:00-14:00 
 תרגיל  –מכניקה 

14:00-16:00 
 אופטיקה 

 

14:00-16:00 
 אופטיקה 

 

14:00-16:00 
  אופטיקה 

14:00-16:00 
 אופטיקה 

14:00-16:00 
 אופטיקה 

06.08 
09:00-12:00   

 הרצאה  –מכניקה 

07.08 
09:00-12:00   

 הרצאה  –מכניקה 

08.08 
09:00-12:00   

 הרצאה  –מכניקה 

09.08 
09:00-12:00   

 הרצאה  –מכניקה 

10.08 
09:00-12:00   

 הרצאה  –מכניקה 

11.08 

12:00-14:00 
 תרגיל  –מכניקה 

12:00-14:00 
 תרגיל  –מכניקה 

12:00-14:00 
 תרגיל  –מכניקה 

12:00-14:00 
 תרגיל  –מכניקה 

12:00-14:00 
 תרגיל  –מכניקה 

14:00-16:00 
 אופטיקה 

14:00-16:00 
 אופטיקה 

14:00-16:00 
 אופטיקה 

14:00-16:00 
 אופטיקה 

 

14:00-16:00 
 אופטיקה 

16:00-17:00 
 מעבדה בזום  –מפגש מרוכז 

13.08 
09:00-12:00   

 הרצאה  –מכניקה 

14.08 
09:00-12:00   

 הרצאה  –מכניקה 

15.08 16.08 17.08 
 

09:00-11:00 
 מועד א'  – מכניקה מבחן ב

 

18.08 
 
 

12:00-14:00 
 תרגיל   –מכניקה 

 

12:00-14:00 
 תרגיל   –מכניקה 

12:00-19:00 
 

 יום מעבדות  
 14:00-16:00 

 אופטיקה 
14:00-16:00 

 אופטיקה 
 

20.08 
 

9:00-19:00 
 יום מעבדות  

 

21.08 
09:00-12:00 

 הרצאה -חשמל

22.08 
09:00-12:00 

 הרצאה -חשמל

23.08 
09:00-12:00 

 הרצאה -חשמל
 

24.08 
09:00-12:00 

 הרצאה -חשמל

25.08 
 
 

12:00-14:00 
 תרגיל -חשמל

12:00-14:00 
 תרגיל -חשמל

 

12:00-14:00 
 תרגיל -חשמל

 

12:00-14:00 
 תרגיל -חשמל

 
 

14:00-16:00 
 אופטיקה 

14:00-16:00 
 אופטיקה 

14:00-16:00 
 אופטיקה 

14:00-16:00 
 אופטיקה 

27.08 
09:00-12:00 

 הרצאה -חשמל

28.08 
09:00-12:00 

 הרצאה -חשמל

29.08 
09:00-12:00 

 הרצאה -חשמל
 

30.08 
09:00-12:00 

 הרצאה -חשמל

31.08 
09:00-12:00 

 הרצאה -חשמל

01.09 
 
 

12:00-14:00 
 תרגיל -חשמל

 

12:00-14:00 
 תרגיל -חשמל

12:00-14:00 
 תרגיל -חשמל

12:00-14:00 
 תרגיל -חשמל

12:00-14:00 
 תרגיל -חשמל

14:00-16:00 
 מעבדות

14:00-16:00 
 מעבדות

14:00-16:00 
 מעבדות

14:00-16:00 
 מעבדות

03.09 
09:00-12:00 

 הרצאה -חשמל

04.09 
09:00-12:00 

 הרצאה -חשמל

05.09 
09:00-12:00 

 הרצאה -חשמל

06.09 
 

07.09 
 
 

08.09 

12:00-14:00 
 תרגיל -חשמל

 
12:00-14:00 

 תרגיל -חשמל

12:00-14:00 
 תרגיל -חשמל
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10.09 
 

9:00-11:00 
 

 מועד א'  - מבחן בחשמל
 

11.09 
 

9:00-11:00 
 

 א מועד  - מבחן באופטיקה

12.09 
 

9:00-15:00 
 מעבדה + השלמה 

13.09 
 

9:00-14:00 
 

 ' אמועד  –מבחן במעבדה 
 
 

14.09 
                        

 
 
 
 

15.09 
 

 ערב ראש השנה 

17.09 
 

 ב' ראש השנה  
 

18.09 
 

 צום גדליה 

19.09 
 
 

20.09 
 

9:00-11:00 
 מועד ב  –  מכניקהמבחן ב

13:00-15:00 
 מועד ב  - מבחן באופטיקה

21.09 
 

9:00-11:00 
 מועד ב  –  מבחן בחשמל
13:00-15:00 

 מועד ב  – מבחן במעבדה 

22.09 
 

24.09 
 ערב יום כיפור

 

25.09 
 יום כיפור

26.09 
 

27.09 
 

28.09 29.09 
 ערב חג סוכות 


