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 7 :זכות נקודות מספר
 

 : מיכל סחףמורה אחראי על הקורס
 

 : בתאום מראששעות קבלה של רכז הקורס
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 : גברת מיכל סחףמורי הקורס
 ד"ר חורחה מזרחי                  

 
 
 

 
 מקרוסקופיים אובייקטים של םתנועת את מתארת ניוטונית, מכניקה ובפרט מכניקה,  :הקורס של כללי תאור

 והאנרגיה. התנע שימור וחוקי ניוטון חוקי על מתבססת התיאוריה כוחות. בהשפעת
 

 מדעית. גישהה עם והכרות הפרטית היחסות לתורת ומבוא ניוטונית במכניקה ידע הקניית  הקורס: מטרות
 

 פשוטות ובעיות ניוטונית במכניקה בעיות לפתור :מסוגלים יהיו סטודנטים זה, קורס של בסיומו  למידה: תוצרי
  פרטית ביחסות

 
 %85 :נוכחות דרישות

 
  בבית תרגילים פתרון תרגול, פרונטאלית, הרצאה בקורס: ההוראה שיטת

 
 הרמוני מתנד התנגשויות, שימור, חוקי ניוטון, חוקי מתמטי, מבוא  :בקורס הלימודים תכנית / נושאים רשימת
 קינמטיקה  לורנץ, טרנספורמציית  צפיד, גוף אינרציאליות,-לא ייחוס מערכות קפלר, וחוקי גופית-הדו ,הבעייה

 פרטית ביחסות ודינמיקה
 
  אין  :לקריאה חובה חומר 
 

  Berkeley Physics Course / Vol 1 : נוספת לקריאה חומר
 

 %02 בחנים ,%10 תרגילים , %07 בכתב מסכם מבחן  הסופי: הציון הרכב - הקורס הערכת
 
 

Course/Module description: Mechanics, or more accurately, Newtonian Mechanics, describes 
the motion of macroscopic objects under the action of a system of forces. The theory is actually 
based upon Newton's fundamental laws as well as the implied conservation laws: Mechanical 
energy, linear and angular momentum.  
 
 
Course/Module aims: The students will acquire knowledge of Newtonian mechanics and an 
introduction to the Special Theory of Relativity, and will be introduced to the scientific paradigm. 
 
Learning outcomes - On successful completion of this module, students should be able to: Solve 
problems in Newtonian mechanics and simple problems in Special Relativity  
 
Attendance requirements:  85% 
 



 

 

Teaching arrangement and method of instruction: Class lectures, Tutorial sessions, Self study 
and homework assignments  
 
Course/Module Content: Mathematical Intro, Newton's laws, Conservation laws, Collisions, 
Harmonic Oscillator, Two body problem and Kepler's laws, Non-inertial reference frames, Rigid 
body, Kinematics and dynamics in Special Relativity, 
 
 Required Reading: None  
 
Additional Reading Material: Berkeley Physics Course / Vol 1  
 
Course/Module evaluation: End of year written/oral examination 70 % , Assignments 10 % , 
Quizzes 20 %  


