
 אילן-אוניברסיטת בר       תשפ"א                      יקה                                               זהמחלקה לפי               
 

 יקה מורחב    שנה א'   סמסטר א'זפי

 

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 
 

8:00-9:00 
 

86-199-01 
 שעות מחלקה א'

 
  

  
 

9:00-10:00 
  

 
10:00-11:00 

 
 

86-147-02 
 1מתמטיקה לפיזיקאים 

86-147-03 
מתמטיקה 
 1לפיזיקאים 

86-140-03 
  מטלב

86-140-01 
 מטלב

 )אולי זום(

86-115-01 
  מכניקה

11:00-12:00 
 

 
12:00-13:00 

 

 
86-147-01 

 1מתמטיקה לפיזיקאים 
 )אולי זום(

86-153-01 
  אלגברה ליניארית

 
86-112-01 

 רעיונות מודרניים בפיזיקה
 )אולי זום(

 
86-115-02 

  מכניקה
13:00-14:00 

 
14:00-15:00 

 
86-140-02 

 מטלב
 )רזרבה(

 
86-153-02/03 

 אלגברה ליניארית

 86-147-01 
 1מתמטיקה לפיזיקאים 

 )אולי זום(

86-153-01 
  אלגברה ליניארית

15:00-16:00 86-129-01 
 מעבדה בפיזיקה כללית 

 (לתלמידי תיכון)
 

16:00-17:00 
 

  
86-115-01 

 מכניקה

 
86-140-04 

 מטלב

 

 

86-115-04 
 מכניקה

 (לתלמידי תיכון)

 
15:45-19:10 

 
86-115-03 

  מכניקה
17:00-18:00 

 
86-129-02 

 מעבדה בפיזיקה כללית 
 (לתלמידי תיכון)

 
18:00-19:00 

 תגבור 
 1מתמטיקה 
 מכניקה

 
 

19:00-20:00  
86-129-03 

 מעבדה בפיזיקה כללית 
פיזיקה  לתלמידי תיכון)

 מתמטיקה(

 

20:00-21:00 
  

 
 

86-115-05/06 
 מכניקה 

 (לתלמידי תיכון)
19:30-21:00 

 
21:00-22:00  

 סמינר מעבדה תרגיל הרצאה



                                                                      אילן-בר וניברסיטתא                                                               פ"אתש                                                                 יקהזלפי המחלקה                   

 
 'ב סמסטר'   א שנה    מורחב יקהזפי

         

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

 
8:00-9:00 86-148-02 

 2מתמטיקה  לפיזיקאים 

 
   

86-199-01 
 שעות מחלקה א'

 
9:00-10:00 

 
10:00-11:00 

 86-148-01 
 2מתמטיקה לפיזיקאים 

  

 
86-154-01 

 משוואות דיפרנציאליות
 רגילות

 
11:00-12:00 

 86-120-02 
  חשמל ומגנטיות

12:00-13:00 
 

86-154-02 
משוואת דיפ' 

 רגילות
 

 

 

86-154-03 
 משוואות דיפ' רגילות

 
 

13:00-14:00 

86-170-02 
מבוא לפיזיקה 

 86-156-01  מודרנית
 הסתברות וסטטיסטיקה

 

86-170-05 

 מבוא לפיזיקה מודרנית

 
14:00-15:00 86-170-01 

 מבוא לפיזיקה מודרנית

86-129-04 
מעבדה בפיזיקה 

 כללית

 
86-148-03 

  2מתמטיקה לפיזיקאים 
15:00-16:00 

86-156-03 
 הסתברות וסטטיסטיקה

86-170-03/04 

 מבוא לפיזיקה מודרנית

16:00-17:00 
86-120-01 

 חשמל ומגנטיות
86-120-01 

 חשמל ומגנטיות

86-129-05 
מעבדה בפיזיקה 

 כללית
 

86-148-01 
 86-120-04 2מתמטיקה לפיזיקאים 

 חשמל ומגנטיות
 (לתלמידי תיכון)

 
16:00-19:15 

 

 
17:00-18:00 

 

18:00-19:00 
 

86-156-02 
 הסתברות וסטטיסטיקה

 תגבור 
  2מתמטיקה 

 חשמל ומגנטיות

86-129-06 
מעבדה בפיזיקה 

 כללית
 )רזרבה(

86-120-03 
 חשמל ומגנטיות

 

19:00-20:00 

 20:00-21:00 

 
 

 

86-120-06/05 
 חשמל ומגנטיות

 (לתלמידי תיכון)
19:30-21:00 

 
21:00-22:00  

 סמינר מעבדה תרגיל הרצאה



 אילן-אוניברסיטת בר       תשפ"א                      יקה                                               זהמחלקה לפי               
 

 סמסטר א''   ב שנה    מורחב פיזיקה

 

 

 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון 
 

8:00-9:00 

 

 86-299-01 
 86-232-01 שעות מחלקה ב'

 מעבדה ממוחשבת

86-251-01 
מעבדה 

 באלקטרוניקה

   

 
9:00-10:00 

 

 

 
86-232-03 

מעבדה 
 ממוחשבת

 
10:00-11:00 86-250-01 

 פיזיקאיםלאלקטרוניקה 
 

 

11:00-12:00 

86-232-02 
 מעבדה ממוחשבת

86-251-02 
מעבדה 

 באלקטרוניקה
 

 
12:00-13:00 86-164-01  

 מבוא למחשבים
 

86-164-03  
 מבוא למחשבים

86-207-04 
 3מתמטיקה לפיזיקאים 

 

 
13:00-14:00 

 

 
14:00-15:00 

 
86-210-02 

 מכניקה אנליטית 
  86-210-01 

 מכניקה אנליטית

 
86-209-01 

 גלים

86-210-03 
 מכניקה אנליטית

 

 
15:00-16:00 

 

 

 
16:00-17:00 

 86-164-02  
 מבוא למחשבים

 
 
 
 

86-207-01 
 3מתמטיקה לפיזיקאים 

 

 
17:00-18:00 

 
86-431-01 

אוריינטציה לתלמידי 
 מחקר

86-207-01 
 3לפיזיקאים מתמטיקה 

 

 
18:00-19:00  

 
 

 
86-209-02 

 גלים

 

19:00-20:00  
86-250-02 

אלקטרוניקה 
 לפיזיקאים

86-207-02/03 
מתמטיקה 
 3לפיזיקאים 

 

20:00-21:00       

 סמינר מעבדה תרגיל הרצאה



                                                                      אילן-בר וניברסיטתא                                                               פ"אתש                                                                 יקהזלפי המחלקה                   

 
 'ב סמסטר'   ב שנה    מורחב יקהזפי

 

 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

8:00-9:00 
86-299-01 

 שעות מחלקה ב'
 

86-248-01 
 אופטיקה

 
כל קבוצה 

 פעם
 בשבועיים

10 
 משתתפים

   
86-248-04 

 אופטיקה
 

 כל קבוצה פעם
 בשבועיים

 משתתפים 20

9:00-10:00 

86-232-04 
מעבדה 

 ממוחשבת 

 

 10:00-11:00 
86-246-01 

 אופטיקה

 

 
11:00-12:00 

 
86-311-03 

  1תורת הקוונטים 
12:00-13:00 

 

86-215-02 
תרמודינמיקה ומכניקה 

  1סטטיסטית 
86-248-02 

 אופטיקה
)פעם 

 בשבועיים(
20 

 משתתפים
 

86-232-05 
מעבדה 

 ממוחשבת 

86-246-03/04 
 אופטיקה

 

13:00-14:00 
86-208-01 

 86-215-01 4מתמטיקה לפיזיקאים 
תרמודינמיקה ומכניקה 

 1סטטיסטית 

 

 
14:00-15:00 86-311-02 

 1קוונטים 
86-246-01 

 אופטיקה

 

 
15:00-16:00 

86-208-02 
  4מתמטיקה לפיזיקאים 

 

16:00-17:00 
86-246-02 

 אופטיקה
 

86-311-01 
 1תורת הקוונטים 

86-248-03 
 אופטיקה

 
 כל קבוצה פעם

 בשבועיים
 משתתפים 10

 )רזרבה(

86-215-04 
תרמודינמיקה 

 ומכניקה 
 1סטטיסטית 

86-311-04 
תורת הקוונטים 

1 

 

 

 
17:00-18:00  

 

 
18:00-19:00 

  

 

 
19:00-20:00 

86-215-03 
תרמודינמיקה ומכניקה 

 1סטטיסטית 

 

 
20:00-21:00 

     
 



 אילן-אוניברסיטת בר       תשפ"א                      יקה                                               זהמחלקה לפי               
 פיזיקה מורחב    שנה ג' סמסטר א'

 

 

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 
 

8:00-9:00 
 

  86-399-
01 

שעות 
 מחלקה

86-385-
01 

מעבדה 
בפיזיקה 
 יישומית
)פעם 

 ים(יבשבוע

 

 
9:00-10:00 

 

 

86-755-01 

 פיזיקה אטומית
 )בחירה(

 
10:00-11:00 

86-365-01 

 אופטיקה מודרנית ולייזרים

86-351-01 

פיסיקת הגרעין 
 וחלקיקים אלמנטרים

 )בחירה(

  

11:00-12:00 
86-302-03 

אנליזה נומרית 
 לפיזיקאים

86-367-
01 

מעבדה 
 באופטיקה
 קוונטית 
 )בחירה( 

 

 
12:00-13:00 

 
 

86-312-01 

 2תורת הקוונטים 

86-312-03 

 2תורת הקוונטים 

 

86-755-02 

 פיזיקה אטומית
 )בחירה(

 
13:00-14:00 

86-365-02 

 אופטיקה מודרנית ולייזרים
 

86-216-04 

 2פיזיקה סטטיסטית 
  

 
14:00-15:00 

 

 
86-312-02 

תורת הקוונטים 
2 

86-216-01 

 2פיזיקה סטטיסטית 
 )אנגלית(

86-385-
02 

מעבדה 
בפיזיקה 
 יישומית

 
)פעם 

 בשבועיים(

86-351-01 

 פיסיקת הגרעין וחלקיקים אלמנטרים
 )בחירה(

 
15:00-16:00 

 

86-216-02 

 2פיזיקה סטטיסטית 
86-302-01 

 אנליזה נומרית לפיסיקאים

86-302-02 

אנליזה נומרית 
 לפיזיקאים

 

 

86-351-02 

 פיסיקת הגרעין וחלקיקים אלמנטרים
 )בחירה(

 
16:00-17:00 

 
86-216-01 

 2פיזיקה סטטיסטית 
 )אנגלית(

86-216-03 

 2פיזיקה סטטיסטית 

 
 

17:00-18:00 
 

 

86-605-01 

מדעי הנתונים 
 לפיסיקאים
 )בחירה(

86-886-01 
 (17:30 -)יתחיל ב

דינמיקה לא לינארית 
 הרצאה –וכאוס 

 )בחירה(
 

 

 
18:00-19:00 

     

19:00-20:00  

86-886-02 

 הרצאה –דינמיקה לא לינארית וכאוס 
 )בחירה(

 

   

 סמינר מעבדה תרגיל הרצאה



                                                                      אילן-בר וניברסיטתא                                                               פ"אתש                                                                 יקהזלפי המחלקה                   

 
 פיזיקה מורחב    שנה ג'   סמסטר ב'

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 
8:00-9:00  

86-399-01 
 שעות מחלקה ג'

   

9:00-10:00 86-634-01 
מבוא 

לחישוב 
 קוונטי

 אנגלית
 )בחירה( 

 

 
86-234-01 

 תורת השדה האלקטרומגנטי

86-385-03 
מעבדה בפיזיקה 

 יישומית
10:00-11:00 

86-676-01 
יחסות כללית 
 וקוסמולוגיה

 )בחירה(

86-370-04 
פיזיקת מצב  

 מוצק
 באנגלית 

86-370-03 
פיזיקת מצב 

  מוצק
11:00-12:00 

 
12:00-13:00 

86-370-01 
 צקופיזיקת מצב מ 

 (אנגלית)

86-370-01 
 פיזיקת מצב מוצק 

 (אנגלית)

86-683-01 
מבוא 

לאסטרופיזיקה 
 ואסטרונומיה

 )בחירה(

86-367-02 
מעבדה 

באופטיקה 
 קוונטית

 
 )בחירה(

86-234-02 
תורת השדה 
 86-432-03 האלקטרומגנטי

 סמינר 
 בנושאים נבחרים

86-676-01 
יחסות כללית 
 וקוסמולוגיה

 )בחירה(

13:00-14:00 
86-234-03 

תורת השדה 
 האלקטרומגנטי

86-676-02 
יחסות כללית 
 וקוסמולוגיה

 )בחירה(

 
14:00-15:00 

 86-370-02 
פיזיקת  

 מצב מוצק

86-818-02 
שיטות 

בפיזיקה 
 מתמטית
 )בחירה(

86-432-01/02 
סמינר בנושאים  

 נבחרים
86-234-06 

תורת השדה 
 האלקטרומגנטי

 באנגלית 

86-362-01 
 מבוא לפיזיקה חישובית 

86-603-01 
אנליזה ומידול מתמטי 

 רועשיםשל נתונים 
 )בחירה(

 
15:00-16:00 

 

86-683-02 

מבוא 
לאסטרופיזיקה 

 ואסטרונומיה
 )בחירה(

16:00-17:00 

27-437-01 
תורת האינפורמציה ושיטות 

 למידה
 )בחירה(

 

86-888-01 
פיזיקה של 
מערכות 
 מורכבות
 )בחירה(

86-840-01 
אופטיקה 
 קוונטית

86-818-01 
שיטות בפיזיקה 

 מתמטית
 )בחירה(

86-432-04 
סמינר 

בנושאים 
 נבחרים

86-705-01 
מעבדה 

בטכנולוגיה 
 קוונטית

17:00-18:00 

86-234-07 
תורת השדה 
 האלקטרומגנטי

 באנגלית 

 
18:00-19:00  

86-234-04 
 תורת השדה האלקטרומגנטי 

 

 
19:00-20:00 

  
86-840-02 

 אופטיקה קוונטית
86-234-05 

  תורת השדה האלקטרומגנטי 

 סמינר מעבדה תרגיל הרצאה


