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21/2/18- מבוצע ב21/2/18- מבוצע ב

1חלוקה לזוגותחלוקה לזוגותחלוקה לזוגותחלוקה לזוגותחלוקה לזוגות1

7/3/18- מבוצע בנפילה חופשיתנפילה חופשיתנפילה חופשיתנפילה חופשיתנפילה חופשית7/3/18- מבוצע ב

20104-10/03/2018שנקר פיזיקה 201שנקר פיזיקה  210שנקר פיזיקה 101קפלון  210שנקר פיזיקה 4-10/03/18
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3אופטיקה 3

21/3/18- מבוצע ב גיאומטרית21/3/18- מבוצע ב

201שנקר פיזיקה 201שנקר פיזיקה  210שנקר פיזיקה 101קפלון  210שנקר פיזיקה 
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11/4/18- מבוצע ב11/4/18- מבוצע ב
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שבוע שלישי של חופשת הקיץאופטיקה שבוע שלישי של חופשת הקיץ

  1/7/18- מבוצע ב גיאומטרית1/7/18- מבוצע ב

13 עד 9בשעות ' איום  210שנקר פיזיקה 101קפלון 201שנקר פיזיקה 201שנקר פיזיקה  210שנקר פיזיקה 13 עד 9בשעות  'א יום

שבוע רביעי של חופשת הקיץאופטיקה שבוע רביעי של חופשת הקיץ

11/7/18- מבוצע ב גיאומטרית11/7/18- מבוצע ב
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תנועה הרמוניתחום כמוסחיכוך ואנרגיה

חום כמוסחיכוך ואנרגיה

חום כמוסחיכוך ואנרגיהצמיגות

כנס מבוא

מעגלים חשמליים

2/5/2018: תאריך עדכון אחרון

מעגלים חשמליים

מעגלים חשמליים

VI מתוך IIIסבב 

VI מתוך IVסבב 

VI מתוך Iסבב 

VI מתוך IIסבב 

מעגלים חשמליים
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מפגש ראשון וניסוי הכנה
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2018ח  "תשע'  תוכנית עבודה סמסטר ב

13:00-17:00' ימי ד       (1'קורס א', מחזור ט)     מדענים צעירים              

DCBA

.13-17כל מפגשי המעבדה בימי רביעי בשעות .  ל הבאה"של שנה'  בסמסטר אVI-  וVניסויי סבב ,  בתחילת הקיץIII+IVניסויי סבב ',  בסמסטר בI+IIניסוי מכין וניסויי סבב , כנס המבוא בחופשת המבחנים
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חיכוך ואנרגיהצמיגותתנועה הרמונית

צמיגותתנועה  הרמונית


