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 .1ב הקיזיפ סרוקה תא םידמולה םידימלתה לכל םיאבה םיכורב
 
 היווח היהת וזש חוטב ינאו ,םכלוכ תא דמלל הפצמ דואמ ינא .ךלש הצרמה היהא ינאו יטלפ ןרע ימש
 .סרוקה תודוא עדימ ליכמ הז ךמסמ .ונרובע תיביטקודורפו הנהמ
 
 סרוקלו תואצרהל תיללכ השיג .1 
 

 .תילטנורפ הרוצב ורבעוי סרוקהו תואצרהה •
 םיטנדוטסש ךכ Moodle -ב תונימז ויהי םהלש תוטלקההו Zoom-ב ורדושי םג תואצרהה •

 ךרד תולאש לואשל רשפא יא :רמוא הז .תופצל ולכוי דודיב ללגב עיגהל םילוכי אלש
Zoom םידדוב םירקמל יוביג תויצפוא םע ילטנורפ אוה סרוקה ,התיכב תילטנורפ קר אלא 

 לכב םוז ירודיש תא רוצעל תוכזה תא רמוש ינא(  .ידירביה סרוק תויהל רומא אל אוה -
 ).יטופישל הכומנ תילטנורפה תוחכונה םא הדוקנ

 !תולאש לואשל וססהת לא - ילטנורפ ןפואב תואצרהב ופתתשה אנא •
 .תויעבה תותיכ לכל וכלתש ינויחו יחרכה הז •
 עוציב ,הנכהב האצרהה תורעה תאירק :תואצרהל ץוחמ תודובעה ראש תא עצבל בושח •

 .םינווקמה םינודיחה עוציב ,תיבה ירועיש יליגרת
 םיטנדוטסה ."תולאש םורופ"  :לדומב םורופב ןתוא םסרפל ולכות הקיזיפב תולאש שי םא  •

 תונעל םורופה תא וקדבי םג הארוהה יכירדמו הצרמה .ןהילע תונעלו תולאש םסרפל םילוכי
 תולאש לואשל רשפא  ,הצרמל הקיזיפב תולאש לש ליימ השקבב וחלשת לא .תולאש לע
 .דרשמב הלבקה תועשב

 .לדומב תומסרפתמ הארוהה ירזועו הצרמה לש דרשמה לש החיתפה תועש •
 
 סרוקה תליחת ינפל הנכה .2
 

 ."Lecture Notes" לדומה עטקב אוצמל ןתינ רשא תודלקומה האצרהה תורעה תא וספדה •
 .בורקמ יד םהירחא בוקענ ךא ,םימדוקה סרוקה יצרמ לש ןה וללה האצרהה תורעה

 ."Bibliography" לדומה קלחב אוצמל ןתינש סרוקה לש דומילה רפס לש קתוע גישהל וסנ •
 יקרפ רחא בורקמ תובקוע תואצרההו ,םיפסונ םיטרפב םירמוחהמ רכינ קלח הסכי אוה
 .רפסה

 
 האצרה ינפל הנכה .3
 

 קרפה תא םג אורקל וצרתש ןכתיי( .תודלקומה האצרהה תורעהב םיאתמה עטקה תא וארק •
 .)סרוקה לש דומילה רפסב םיאתמה

 גשומ םכל ןתיי הז ."Homework Exercises " לדומה קרפב תולאשה תא ,וסנ ףאו ,וננובתה •
 .ןווכל םיצור ונחנא המל

 
 האצרה רחאל .4
 

 םניא םה - םכמצעל םה הלא ."Homework Exercises" לדומה קרפב תולאשה תא ועצב •
 .סרוקה תכרעהל םיבשחנ

 .תויעבה תותיכל וכל •
 תא ושנ אנא ."Quiz: Test Yourself" לדומה עטקב ,המלשהל ןווקמ ןודיח םייקתי םייעובש לכ  •

 םישק ויהי ללכ ךרדב םינודיחה :בל ומיש( םיניינעה ךלוהל והשלכ דדמ ךל ןתיי אוה ,ןודיחה
 .)הניחבהמ רתוי



 
 םינויצו הניחבה .5 

 ."Course Policy" :לדומה ףיעסב םינתינ הלא יטרפ  •
 
 
 
 
Hello, 
 
Welcome to all the students taking the course Physics B1. 
 
My name is Eran Palti and I will be your lecturer. I very much look forward to teaching you 
all, and I hope that it will be an enjoyable and productive experience for us. This document 
contains information about the course.  
 
1. General approach to the lectures and course 
 

• The lectures will be in-person - so in the lecture hall 
• The lectures will also be broadcast on Zoom and their recording uploaded to 

Moodle so that students who are in isolation can watch them. This means: it is not 
possible to ask questions through Zoom, only in-person in class, the course is in-
person but with some backup options for those in isolation. (I reserve the right to 
stop the Zoom broadcasts all together at any point if attendance is low in my 
judgement.) 

• Please do participate in the lectures - do not hesitate to ask questions! 
• It is required and essential that you go to all the Problem Classes. 
• It is important to do the other work out of lectures: reading the lecture notes in 

preparation, doing the homework exercises, taking the online quizzes. 
• If you have physics questions you can post them on the forum in Moodle: "  םורופ

תולאש  ". Students can post and answer questions. The lecturer and teaching 
instructors will check it every so often, but do not guarantee to answer all questions. 
Do not email the lecturer physics questions please. 

• Office open hours for the lecturer and the teaching assistants are posted on Moodle.  
 
2. Preparation before the beginning of the course 
 

• Print the typed lecture notes which can be found in the Moodle section "Lecture 
Notes". These lecture notes are from the previous course lecturers, but we will 
follow them quite closely.  

• Try and obtain a copy of the course textbook which can be found in the Moodle 
section "Bibliography". It will cover much of the material in more details, and the 
lectures follow the book chapters closely.  

 
3. Preparation before a lecture 
 

• Read the appropriate section in the Typed Lecture Notes. (You may also wish to read 
the appropriate chapter in the course textbook.)  



• Look at, and even try, the questions in the Moodle Section "Homework Exercises". 
This will give you some idea of what we want to be aiming at. 

 
4. After a lecture 
 

• Do the questions in the Moodle Section "Homework Exercises". These are for 
yourself - they do not count towards the course assessment. 

• Go to the Problem Classes.  
• Every two weeks there will be an online quiz to complete, in the Moodle section 

"Quiz: Test Yourself ". Please have a go at the Quiz, it will give you some measure of 
how things are going (note: the quizzes will typically be harder than the exam).  

 
5. The Exam and Course Assessment 
 

• The details of these are given in the Moodle section: "Course Policy". 
 
 
 
 


