
 13.5.19                   שנה א'   סמסטר א'  תש"פ   כימיהפיסיקה   

 

 

 

 מעבדה        תרגיל        הרצאה

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

8:00-9:00 
 

 

 

 

84-109-01 

מעבדה 
בכימיה 
 אנליטית

 
 )פעם בשבועיים(

  
9:00-10:00 

10:00-
11:00 86-147-02 

 1מתמטיקה לפיסיקאים 

86-147-03 

 1מתמטיקה לפיסיקאים 
 

86-115-01 

-11:00 מכניקה
12:00 

12:00-
13:00 86-147-01 

 1מתמטיקה לפיסיקאים 
  

84-102-01 

 'כימיה אי אורגנית א

84-101-01 

-13:00 כימיה כללית א'
14:00 

14:00-
15:00 84-102-01 

 כימיה אי אורגנית א'

 

86-153-01 

 אלגברה ליניארית

 

84-101-03 

כימיה כללית 
 א'

84-102-03 

 'כימיה אי אורגנית א

86-147-01 

-15:00 1מתמטיקה לפיסיקאים 
16:00 

16:00-
17:00 84-102-02 

 כימיה אי אורגנית א'

86-115-01 

 מכניקה
  

86-115-03 

-17:00 מכניקה
18:00 

18:00-
19:00 

 
86-153-03 

 אלגברה ליניארית

84-199 

שעות 
מחלקה 

 כימיה

  

19:00-
20:00 

20:00-
21:00      



 

 'פיסיקה כימיה תש"פ שנה א' סמסטר ב

 

 

 מעבדה        תרגיל        הרצאה

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

8:00-9:00 6-148-02 8

 מתמטיקה
 2לפיסיקאים 

84-103-02 
 כימיה כללית ב'

84-104-02 
 מבוא לכימיה אורגנית

 

84-109-01 

 מעבדה בכימיה

 אנליטית

 

 )פעם בשבועיים(

 
 

 
9:00-10:00 

86-120-02 
  חשמל ומגנטיות

10:00-11:00 
 

86-148-01 
 2מתמטיקה לפיסיקאים 

 86-154-01 
 משוואות דיפרנציאליות

  רגילות
11:00-12:00 

 

86-156-01 
 הסתברות וסטטיסטיקה

12:00-13:00 
 

86-154-02 
 משוואת דיפ' רגילות

84-103-01 
 כימיה כללית ב'

 

84-103-03 
 כימיה כללית ב'

30-104-84 
 מבוא לכימיה אורגנית

 
13:00-14:00 

86-170-02 
 מבוא לפיסיקה מודרנית

84-104-01 
 מבוא לכימיה אורגנית

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

 מבוא לפיסיקה מודרנית
 

86-148-01 
 2מתמטיקה לפיסיקאים 

 

 
15:00-16:00 

86-170-04/05 
 מבוא לפיסיקה מודרנית

 
16:00-17:00 

 
86-120-01 

 חשמל ומגנטיות
  

86-120-01 
 חשמל ומגנטיות

86-170-03 
 מבוא לפיסיקה מודרנית

 
17:00-18:00 

 

18:00-19:00 
 

86-156-02 
 הסתברות וסטטיסטיקה

84-199-01  
 שעות מחלקה כימיה

84-103-01 
 86-120-03 כימיה כללית ב' 

 חשמל ומגנטיות

03-148-86 
 2מתמטיקה לפיסיקאים 

19:00-20:00 

 
20:00-21:00    



 

 'פיסיקה כימיה שנה ב' סמסטר א

 

 

 מעבדה        תרגיל        הרצאה

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

 
8:00-9:00  

 

84-224-01 
  בכימיהסימטריה 

86-299-01 
 שעות מחלקה ב'

84-205-01 
   כימיה אורגנית א'

9:00-10:00 

 
10:00-11:00 84-209-02 

 כימיה פיזיקאלית א' 
 

84-205-01 
 כימיה אורגנית א' 

84-205-03 
 כימיה אורגנית א'

 84-209-03 
 כימיה פיזיקאלית א' 

 11:00-12:00 

86-232-01 
 מעבדה ממוחשבת

 
12:00-13:00 84-209-01 

 כימיה פיזיקאלית א'
  

84-224-02 
 סימטריה בכימיה

 
13:00-14:00 

84-224-03 
 סימטריה בכימיה

 
14:00-15:00 

 
86-210-02 

 מכניקה אנליטית 
  

-210-86
01 

מכניקה  
 אנליטית

  
86-209-01 

 גלים

86-210-03 
 מכניקה 
 אנליטית

 
15:00-16:00 

 

 
16:00-17:00 

 86-207-02 
 3מתמטיקה לפיסיקאים 

01-209-84 
כימיה  

פיזיקאלית 
 א'

 

 
86-207-01 

  3מתמטיקה לפיסיקאים 
17:00-18:00 

 
 86-207-01 

 3מתמטיקה לפיסיקאים 
 

18:00-19:00 
 

 
  

 
86-209-03 

 19:00-20:00 גלים
86-207-03/04 

 3מתמטיקה לפיסיקאים 

20:00-21:00     



 

 'ב סמסטר'   ב שנה    כימיה פיסיקה

 

 

 מעבדה        תרגיל        הרצאה

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

8:00-9:00 

 

84-214-01 
 כימיה אינסטרומנטלית

 

84-203-01 
   סינתטית ב'מעבדה 

 
9:00-10:00 

10:00-11:00 

   

11:00-12:00 

 
12:00-13:00 

 

86-215-02/03 
תרמודינמיקה ומכניקה 

 1סטטיסטית 

 
84-296-01 
 מבוא למחקר

 
 

 

 

 

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

 4מתמטיקה לפיסיקאים  
 פיסיקה יצטרכו לשנות

86-215-01 
 1תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 

14:00-15:00 

86-164-01 
 מבוא למחשבים בפיסיקה

  

15:00-16:00 

 
86-208-02/03 

 4מתמטיקה לפיסיקאים  
 

16:00-17:00 
86-164-02 

 86-311-01 מבוא למחשבים בפיסיקה
 1תורת הקוונטים  

 
86-311-03 

  1תורת הקוונטים 

17:00-18:00 

 
18:00-19:00 

    
 

19:00-20:00  



 

 א' סמסטר'   ג שנה    כימיה פיסיקה

        מעבדה        תרגיל        הרצאה

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

8:00-9:00 

   20-211-84 
מעבדה א בכימיה 

 פיזיקלית
אין כרגע, כימיה 
 יפתחו בהמשך

86-399-01 
 שעות מחלקה ג'

9:00-10:00 

10:00-
11:00 

 

84-301-02 
אורגנית כימיה אי 

 'מתקדמת א

84-310-02 
 כימיה אורגנית פיסיקלית

84-310-01 
  כימיה אורגנית פיסיקלית

 
11:00-
12:00 

 

84-301-03 
כימיה אי אורגנית 

 'מתקדמת א

84-310-03 
 כימיה אורגנית פיסיקלית

86-232-01 
 מעבדה ממוחשבת

 
12:00-
13:00 

 01-301-84 
כימיה אי 
אורגנית 

 86-312-01 'מתקדמת א
  2תורת הקוונטים 

86-312-02/03 
 2תורת הקוונטים 

 
13:00-
14:00 

-216-86
פיסיקה  01

סטטיסטית 
2 

 
14:00-
15:00 
 

 

   
 

15:00-
16:00 
 

 
86-302-01 

 אנליזה נומרית לפיסיקאים
16:00-
17:00 

    
 

17:00-
18:00 

03-302-86 
 אנליזה נומרית לפיסיקאים 

 
18:00-
19:00  

03-216-86 
 2פיסיקה סטטיסטית  

   

19:00-
20:00  



 סמסטר ב'כימיה  שנה ג'  פיסיקה 

 

 

 

 סמינר        מעבדה        תרגיל        הרצאה

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

8:00-9:00 

 
86-399-01 

  שעות מחלקה ג' 
 

84-210-01 
  כימיה פיזיקלית ב'

9:00-10:00 

86-234-01 
 תורת השדה האלקטרומגנטי

 
10:00-11:00 

86-246-01 
 אופטיקה 

84-210-04 
   כימיה פיזיקלית ב'

11:00-12:00 

 
12:00-13:00 

 
86-246-02 

  אופטיקה

86-234-04 
 86-246-03/04 תורת השדה האלקטרומגנטי

  אופטיקה
13:00-14:00 

86-234-05 
 תורת השדה האלקטרומגנטי

 
14:00-15:00 

 84-206-01 
 כימיה אורגנית ב'

84-453-
01 

סמינריון  
בכימיה 
 אורגנית

84-454-
01 

סמינריון  
כימיה 

 תרופתית

84-455-
01 

סמינריון 
בכימיה 
 פיסיקלית

84-456-
01 

סמינריון 
בכימיה 

של 
 חומרים

84-206-
03 

כימיה 
אורגנית 

-86-248 ב'
01/2 

מעבדה 
 באופטיקה

 
86-246-01 

  אופטיקה
15:00-16:00 

 

 
16:00-17:00 

 
 

84-210-01 
  כימיה פיזיקלית ב'

86-432-05 
 סמינר בנושאים נבחרים

 
86-248-05/6 

 מעבדה באופטיקה
 

 
17:00-18:00 

 

18:00-19:00 

    
19:00-20:00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


