
 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 טתשע" – בחירה בחלוקה למגמות התמחות קורסי

 
 התמחות בתקשורת      

 
 דרישות קדם שעה יום סמ'  שם המרצה הקורס שם קוד הקורס 
* 4373510-01 

4373521-01 
 תקשורת ספרתית ומודמים

 תרגול -תקשורת ספרתית ומודמים 
 פרופ' פנחסי יוסי

 
 ב'
 ב'

 ד'
 ד'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 מבוא למערכות תקשורת,
 אותות אקראיים ורעש

* 4371010-01 
4371021-01 

 טכניקות קליטה ושידור
 תרגול -טכניקות קליטה ושידור 

 פרופ' פנחסי יוסי
 

 א'
 א'

 ב'
 ב'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 מעגלים לינאריים
 מבוא למערכות תקשורת

 4360110-01 
4360121-01 

 תקשורת מחשבים וסייבר
 תרגול -תקשורת מחשבים וסייבר

 פרופ' אברמוביץ אמיר
 

 א'
 א'

 א'
 א'

13:00-16:00 
16:00-17:00 

 מבנה מחשבים
 

 4378510-01 
4378521-01 

 םגלי-מבוא לתדר רדיו ומיקרו
 תרגול -םגלי-מבוא לתדר רדיו ומיקרו

 ד"ר פרבר אליהו
 

 א'
 א'

 א'
 א'

09:00-12:00 
12:00-13:00 

 גלים ומערכות מפולגות ) במקביל(

 4360510-01 
4360521-01 

 פוטוניקה ותקשורת אופטית
 תרגול -פוטוניקה ותקשורת אופטית

 ב' פרופ' שטרנקלר שמואל
 ב'

 ג'
 ג'

13:00-16:00 
16:00-17:00 

 גלים ומערכות מפולגות )במקביל 

 4372110-01 
4372121-01 

 RFמעגלי 
 תרגול -  RFמעגלי

 א' משה מר בן איון
 א'

 'ג
 'ג

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 שדות אל"מ

 
 

4371510-01 
4371521-01 

 מבוא לתורת הצפינה והקודים
 תרגול -מבוא לתורת הצפינה והקודים 

 ק' ד"ר רייכמן אריה
 ק'

 ב'
 ב'

16:00-20:30 
20:30-22:00 

 מבוא למערכות תקשורת

 
 

4373310-01 
4373321-01 

 םתקשורת לווייני
 תרגול - םלווייניתקשורת 

 ק' ד"ר רייכמן אריה
 ק'

 ב'
 ב'

10:00-14:00 
14:00-15:30 

 

 ) רמה מקבילה לתואר שני(   13:00-16:00 ה' א' ד"ר קלט יצחק שיטות מודולריות מודרניות 4398310-01 
* 4372030-01 

4372030-02 
 מעבדת תקשורת
 מעבדת תקשורת

 פרופ' פנחסי יוסי
 פרופ' פנחסי יוסי

 א'
 ב'

 ב'
 ג'

09:00-13:00 
09:00-13:00 

 מבוא למערכות תקשורת
 גלים ומערכות מפולגות

 
 

  * קורס חובה בהתמחות    



      
 התמחות במחשבים     

 
 

סמ  שם המרצה הקורס שם קוד הקורס 
' 

 דרישות קדם שעה יום

 א' פרופ' רצאבי יואל VHDL -רכיבים מתוכנתים ומבוא ל 4375610-01 *
 א'

 ג'
 ג'

09:00-12:00 
12:00-13:00 

 מערכות ספרתיות

* 4371710-01 
4371721-01 

 מיקרו מעבדים
 תרגיל -מיקרו מעבדים 

 ב' אברמוביץ אמירפרופ' 
 ב'

 'ג
 'ג

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 מבנה מחשבים 

 4360110-01 
4360121-01 

 תקשורת מחשבים וסייבר
 תרגול -תקשורת מחשבים וסייבר

 אמיראברמוביץ פרופ' 
 

 א'
 א'

 א'
 א'

13:00-16:00 
16:00-17:00 

 מבנה מחשבים
 

 4377010-01 
4377021-01 

 ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה וצילום חישובי
 תרגיל -ראייה ממוחשבת...

 ד"ר אהרן אביחי
 שעה ויום לא סופי

 21-17כנראה יהיה ביום ג' 

 א'
 א'

 ד'
 ד'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

  עיבוד אותות

 4379610-01 
4379621-01 

 תכנון ותכנות מערכות משובצות 
 תרגול  –תכנון ותכנות מערכות משובצות 

 ב' ד"ר אהרון אביחי
 ב'

 ג'
 ג'

13:00-16:00 
16:00-17:00 

 מבנה מחשבים , מבוא לתכנות

 לתכנותמבוא  13:00-16:00 ד' א' פרופ' רצאבי יואל אינטרנט ומערכות משובצות JAVAשפת  4378610-01 
 )קורס רמה מקבילה לתואר שני(

 4371930-01 
4371930-02 

 VHDLמעבדת רכיבים מתוכנתים ומבוא ל
 VHDLמעבדת רכיבים מתוכנתים ומבוא ל

 פרופ' רצאבי יואל
 ד"ר אהרן אביחי

 ב'
 ב'

 ג'
 א'

09:00-13:00 
13:00-17:00 

 VHDL -רכיבים מתוכנתים ומבוא ל
 

 
 

 * קורס חובה בהתמחות
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 בקרה התמחות ב        

 

 דרישות קדם שעה יום סמ'  שם המרצה הקורס שם קוד הקורס 
* 4370510-01 

4370521-01 
 בקרה מתקדמת
 תרגול -בקרה מתקדמת 

 פרופ' אגרנוביץ גרגורי
 

 א'
 א'

 'ה
 'ה

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 מערכות בקרה

* 4371210-01 
4371221-01 

 בקרה ספרתית
 תרגול - בקרה ספרתית

 פרופ' אגרנוביץ גרגורי
 

 ב'
 ב'

 ב'
 ב'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 בקרה מערכות

 4377010-01 
 

4377021-01 

ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה וצילום 
 חישובי

 תרגיל -ראייה ממוחשבת...

 ד"ר אהרן אביחי
 

 א'
 
 א'

 ד'
 
 ד'

17:00-20:00 
 

20:00-21:00 

 עיבוד אותות

 4371310-01 
4371321-01 

  מבוא לחישוב נומרי
 תרגול -מבוא לחישוב נומרי 

 פרופ' גרנות אראל
 שעה ויום לא סופי

 א'
 א'

 'א
 'א

13:00-16:00 
16:00-17:00 

 ,תאלגברה ליניארי
 2 יחשבון אינפיניטסימאל

ניהול ובקרה התקני ייצור חשמל מאנרגיה  4361010-01 
 מתחדשת 

 מקבילה תואר שנירמה  17:00-20:00 א' א' ד"ר אברבוך 

של תהליכים ובקרה  האופטימיזצי 4390210-01 
 אופטימאלית 

 פרופ' אגרנוביץ גרגורי
 

 מערכות בקרה )רמה מקבילה( 17:00-20:00 ד' ב'

* 4377830-01 
 

 בקרה מערכות של ממוחשבת מעבדה
 

 מר סירנוב ולדמיר
 מר סיטבון משה

 ב'
 

 א'
 

09:00-13:00 
 

 מערכות בקרה

 
 
 

 חובה בהתמחות* קורס 



 
 
 
 
 
 
 
 

 עיבוד אותותב התמחות     
 

 דרישות קדם שעה יום סמ'  שם המרצה הקורס שם קוד הקורס 
 עיבוד אותות מתקדם 4393910-01 *

 
 עיבוד אותות 09:00-12:00 ה' א' פרופ' פנחס מוניקה

 )קורס רמה מקבילה לתואר שני(
* 4393810-01 

 
 אותות אקראיים ורעש 13:00-16:00 ב' ב' פרופ' פנחס מוניקה טכניקות שערוך

 )רמה מקבילה לתואר שני(
 4377010-01 

 
4377021-01 

ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה וצילום 
 חישובי

 תרגיל -ראייה ממוחשבת...

 ד"ר אהרון אביחי
 שעה ויום לא סופי

 21-17כנראה יהיה ביום ג' 

 א'
 
 א'

 ד'
 
 ד'

17:00-20:00 
 

20:00-21:00 

 אותותעיבוד 

 4373510-01 
4373521-01 

 תקשורת ספרתית ומודמים
 תרגול -תקשורת ספרתית ומודמים 

 פרופ' פנחסי יוסי
 

 ב'
 ב'

 ד'
 ד'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 מבוא למערכות תקשורת,
 אותות אקראיים ורעש

 4398310-01 
 

 אותותעיבוד  13:00-16:00 ה' א' פרופ' קלט יצחק שיטות מודולציה מודרנית

* 4378030-02 
 

 DSPספרתי  אותות עיבוד מעבדת
 

 ב' פרופ'  פנחס מוניקה
 

 א'
 

13:00-17:00 
 

 מחשבים בגדר אותות, מבנה עיבוד
 המלצה

 
 

 * קורס חובה בהתמחות



 
 
 
 

 התמחות  באלקטרואופטיקה      
 

 
 דרישות קדם שעה יום סמ'  שם המרצה הקורס שם קוד הקורס 
* 4371110-01 

4371121-01 
 מבוא לאלקטרואופטיקה
 תרגול -מבוא לאלקטרואופטיקה 

 א' פרופ' שטרנקלר שמואל
 א'

 ה'
 ה'

13:00-16:00 
16:00-17:00 

 גלים ומערכות מפולגות )במקביל(

* 4370110-01 
4370121-01 

 אופטיקה יישומית
 תרגול -אופטיקה יישומית 

 פרופ'  גרנות אראל
 

 א'
 א'

 'א
 א'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 גלים ומערכות מפולגות )במקביל(

 4360510-01 
4360521-01 

 פוטוניקה ותקשורת אופטית
 תרגול -פוטוניקה ותקשורת אופטית

 ב' פרופ' שטרנקלר שמואל
 ב'

 ג'
 ג'

13:00-16:00 
16:00-17:00 

 גלים ומערכות מפולגות )במקביל

 4371410-01 
4371421-01 

 מבוא ללייזרים
 תרגול -ללייזרים מבוא 

 פרופ' גרנות אראל
 

 ב'
 ב'

 'א
 'א

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 מבוא לאופטיקה ואלקטרואופטיקה
 או אופטיקה יישומית

 4372510-01 
 

 התקני מל"מ 10:00-13:00 ב' א' פרופ' שמואל שחם מקורות וגלאים מוליכים למחצה

 4395410-01 
 

 )רמה מקבילה תואר שני( 17:00-20:00 ד' ב' פרופ' אראל גרנות התפשטות אור ושיטות הדמיה בתווך מפזר

 RF מעבדה לפיתוח מערכות משולבות ו 4379730-01 *
 אופטואלקטרוניקה

 

 א' 
 

 'ה
 

09:00-13:00 
 

 מבוא לאופטיקה ואלקטרואופטיקה
 או אופטיקה יישומית )במקביל(

 4376230-01 
 

 מעבדת תקשורת אופטית בסיבים
 

 
 

 ב'
 

 ב'
 

09:00-13:00 
 

 מבוא למערכות תקשורת

 
 

 * קורס חובה בהתמחות



 
 
 
 

 (VLSI) והתקנים אלקטרונים ההתמחות במיקרו אלקטרוניק     
 

 דרישות קדם שעה יום סמ'  שם המרצה הקורס שם קוד הקורס 
 פיזיקה של מוליכים למחצה 4375410-01 *

 
 למחצה התקנים מוליכים 10:00-13:00 ה' ב' פרופ' שחם שמואל

 מקורות וגלאים מוליכים למחצה 4372510-01 
 

 התקני מל"מ 10:00-13:00 ב' א' פרופ' שמואל שחם

 4396310-01 
  

 VLSIמעגלים ספרתיים, התקני  17:00-20:00 ב' ב' פרופ' ברנשטיין יוסף אמינות במיקרואלקטרוניקה
 )רמה מקבילה תואר שני(

 VLSIהתקני  4370910-01 *
 

 מעגלים ספרתיים במקביל 13:00-16:00 ג' א' ברנשטיין יוסףפרופ' 

 פרופ' רצאבי יואל VHDL -רכיבים מתוכנתים ומבוא ל 4375610-01 *
 

 09:00-12:00 ג' א'
12:00-13:00 

 מערכות ספרתיות

 4371930-01 
4371930-02 

 VHDL -מעבדת רכיבים מתוכנתים ומבוא ל
 VHDL -מעבדת רכיבים מתוכנתים ומבוא ל

 פרופ' יואל רצאבי
 ד"ר אהרן אביחי

 ב'
 ב'

 ג'
 א'

09:00-13:00 
13:00-17:00 

 VHDL -רכיבים מתוכנתים ומבוא ל

 VLSIמעבדת מבוא לתכנון  4379430-01 
 

 פרופ' ברנשטיין יוסף
 אברהם צוראיל

 מעגלים ספרתיים  13:00-17:00 ד' ב'

 אנלוגי  VLSIמעבדה ל  4379210-01 *
 

 יוסףפרופ' ברנשטיין 
 אברהם צוריאל

 מעגלים ספרתיים 17:00-21:00 ג' א'

 

 
 * קורס חובה בהתמחות

 

 



 
        

          
 

 RF םהתמחות  בתדר רדיו ומיקרו גלי
 
 
 

סמ  שם המרצה הקורס שם קוד הקורס 
' 

 דרישות קדם שעה יום

 * 4378510-01 
4378521-01 

 םגלי-מבוא לתדר רדיו ומיקרו
 תרגול -םגלי-ומיקרומבוא לתדר רדיו 

 ד"ר פרבר אליהו
 

 א'
 א'

 א'
 א'

09:00-12:00 
12:00-13:00 

 גלים ומערכות מפולגות ) במקביל(

 4372110-01 
4372121-01 

 RFמעגלי 
 תרגול -  RFמעגלי

 א' מר בן איון משה
 א'

 ג'
 ג'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 שדות אל"מ

 4379810-01 
4379821-01 

 גבוההתכנון מגברים לתדר 
 תרגול-תכנון מגברים לתדר גבוהה

 איון משה-מר בן
 

 09:00-12:00 'ד ב'
12:00-13:00 

 

  * 4378730-01 
 

 םמעבדת מיקרו גלי
 

 ב' 
 

 ה'
 

13:00-17:00 
 

, 3גלים ומערכות מפולגות, מעבדה 
 מבוא לתדר רדיו ומיקרוגל

     
 * קורס חובה בהתמחות   
 

 
 

         
 



 
        

 
 

 התמחות בהנדסה רפואית          
 
 
 

סמ  שם המרצה הקורס שם קוד הקורס 
' 

 דרישות קדם שעה יום

 * 5231010-01 
 

  11:00-13:00 ב' ב' ד"ר דן גמליאל מבוא להדמיה רפואית

 מכשור רפואי 4396210-01 *
 

 גלים ומערכות מפולגות 13:00-16:00 ג' א' ד"ר אבוקסיס דוד
 שני()רמה מקבילה תואר 

* 4390310-01 
 

  14:00-17:00 ה' ב' ד"ר אבוקסיס דוד אופטיקה ביו רפואית
 )רמה מקבילה תואר שני(

 הבריאותמבוא למדעי  3812110-02 
 

  08:00-12:00 ה' ב' ד"ר וייטמן דן אנדרי

 מעבדה במכשור רפואי 4360930-01 *
 

  13:00-17:00 'ד ב' ד"ר אבוקסיס דוד

 
 בהתמחות* קורס חובה 

 

 
 
 



 
 
 

 הספק, הנע ואספקת חשמל
סטודנטים המתחילים את ההתמחות בשנה ד' תשע"ח יכולים להתמחות רק בזרם חזק          

 מעבדות+ קדם פרויקט זרם חזק 3הקורסים +  7להירשם לכל 
 

 
 

 דרישות קדם שעה יום סמ'  שם המרצה הקורס שם קוד הקורס 
* 4372210-01 

4372221-01 
 1הספק מערכות 

 תרגול - 1מערכות הספק 
 ד"ר מיטב נדה

 גב' רוזנטול ילנה
 ב'
 ב'

 ה'
 ה'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 המרת אנרגיה

* 4372310-01 
4372321-01 

 2מערכות הספק 
 תרגול - 2מערכות הספק 

 א' פרופ' ליפסקי אנטולי
 א'

 ג'
 ג'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 במקביל 1מערכות הספק 

* 4375310-02 
4375321-02 

 מתקני מתח גבוה ונמוך 
 תרגול -מתקני מתח גבוה ונמוך 

 ב' 
 ב'

 ו'
 ו'

09:00-12:00 
12:00-13:00 

 המרת אנרגיה

* 4370810-01 
4370821-01 

 הנע חשמלי
 תרגול -הנע חשמלי 

 ד"ר אברבוך משה
 

 ב'
 ב'

 ג'
 ג'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 המרת אנרגיה

* 4373710-01 
4373721-01 

 אלקטרוניקת הספק
 תרגיל -אלקטרוניקת הספק

 ד"ר אברבוך משה
 

 א'
 א'

 ב'
 ב'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 המרת אנרגיה
 

 4376410-01 
4376421-01 

 מערכות אספקת חשמל של צרכני מתח גבוה ועליון 
 תרגול -מערכות אספקת חשמל של צרכני מתח גבוה ועליון  

 פרופ' ליפסקי אנטולי
 גב' רוזנטול ילנה

 א'
 א'

 ו'
 ו'

09:00-12:00 
12:00-13:00 

 2ומערכות הספק  1מערכות הספק
 במקביל

 4378110-01 
4378121-01 

 הגנה ממסרית במערכות אספקת חשמל
 תרגיל -הגנה ממסרית במערכות אספקת חשמל 

 מר גולדנברג פליקס
 מר גולדנברג פליקס

 ב'
 ב'

 ה'
 ה'

13:00-16:00 
16:00-17:00 

 המרת אנרגיה

* 4376530-01 
4376530-02 
4376530-03 
4376530-04 

 מעבדת מכונות חשמל 
 מעבדת מכונות חשמל 
 מעבדת מכונות חשמל
 מעבדת מכונות חשמל

 ד"ר אברבוך משה
 ד"ר מיטב נדה
 ד"ר מיטב נדה

 

 א'
 א'
 א'
 ב'

 'ג
 ב'
 ו'
 ד'

13:00-17:00 
13:00-17:00 
09:00-13:00 
17:00-21:00 

 אנרגיההמרת 



*  
 

      

 4376830-01 
4376830-02 
4376830-03 
4376830-04 

 

 ועליון גבוה של מתח חשמל אספקת מערכות מעבדת
 ועליון גבוה של מתח חשמל אספקת מערכות מעבדת
 ועליון גבוה של מתח חשמל אספקת מערכות מעבדת
 ועליון גבוה של מתח חשמל אספקת מערכות מעבדת

 

 ד"ר מיטב נדה
 ליפסקי אנטולי פרופ'

 

 ב'
 ב'
 ב'
 ב'
 

 א'
 א'
 ד'
 ג'

13:00-17:00 
17:00-21:00 
09:00-13:00 
13:00-17:00 

  1מערכות הספק 
 2מערכות הספק 

 4375130-01 
4375130-02 

 

 מעבדת מתקני מתח גבוה ונמוך
 מעבדת מתקני מתח גבוה ונמוך

 

 ד"ר קניזניק רומן
 גב' אילנה רוזנטול

 'א
 'ב

 

 'ה
 'ב

 

13:00-17:00 
13:00-17:00 

 

 במקביל מתקני מתח גבוה ונמוך

 4331330-07 
4331330-08 

 

 זרם חזק -קדם פרויקט
 זרם חזק -קדם פרויקט

 

 שנתי 
 שנתי
 

 ד'
 ג'

 

15:00-17:00 
11:00-13:00 

 

 

 
 * קורס חובה בהתמחות

 
 זרם חזק + פרויקט. -המופיעות ברשימה לעיל +קדם פרויקטהמעבדות  3הקורסים +  7על הסטודנט הלומד מסלול של זרם חזק לקחת את כל 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 הספק, הנע ואספקת חשמל
         + בקרההתמחות בזרם חזק  

 
 

 דרישות קדם שעה יום סמ'  שם המרצה הקורס שם קוד הקורס 
* 4372210-01 

4372221-01 
 1מערכות הספק 
 תרגול - 1מערכות הספק 

 ד"ר מיטב נדה
 ילנהגב' רוזנטול 

 ב'
 ב'

 ה'
 ה'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 המרת אנרגיה

* 4372310-01 
4372321-01 

 2מערכות הספק 
 תרגול - 2מערכות הספק 

 א' פרופ' ליפסקי אנטולי
 א'

 ג'
 ג'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 במקביל 1מערכות הספק 

* 4375310-02 
4375321-02 

 מתקני מתח גבוה ונמוך 
 תרגול -ונמוך מתקני מתח גבוה 

 ב' 
 ב'

 ו'
 ו'

09:00-12:00 
12:00-13:00 

 המרת אנרגיה

* 4370810-01 
4370821-01 

 הנע חשמלי
 תרגול -הנע חשמלי 

 ד"ר אברבוך משה
 

 ב'
 ב'

 ג'
 ג'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 המרת אנרגיה

* 4373710-01 
4373721-01 

 אלקטרוניקת הספק
 תרגיל -אלקטרוניקת הספק

 משהד"ר אברבוך 
 

 א'
 א'

 ב'
 ב'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 המרת אנרגיה
 

* 4376530-01 
4376530-02 
4376530-03 
4376530-04 

 מעבדת מכונות חשמל 
 מעבדת מכונות חשמל 
 מעבדת מכונות חשמל
 מעבדת מכונות חשמל

 ד"ר אברבוך משה
 ד"ר מיטב נדה
 ד"ר מיטב נדה

 

 א'
 א'
 א'
 ב'

 'ג
 ב'
 ו'
 ד'

13:00-17:00 
13:00-17:00 
09:00-13:00 
17:00-21:00 

 המרת אנרגיה

* 4376830-01 
4376830-02 
4376830-03 
4376830-04 

 

 ועליון גבוה של מתח חשמל אספקת מערכות מעבדת
 ועליון גבוה של מתח חשמל אספקת מערכות מעבדת
 ועליון גבוה של מתח חשמל אספקת מערכות מעבדת
 ועליון גבוה של מתח חשמל אספקת מערכות מעבדת

 

 ד"ר מיטב נדה
 פרופ' ליפסקי אנטולי

 

 ב'
 ב'
 ב'
 ב'
 

 א'
 א'
 ד'
 ג'

13:00-17:00 
17:00-21:00 
09:00-13:00 
13:00-17:00 

  1מערכות הספק 
 2מערכות הספק 

* 4331330-07 
4331330-08 
4331330-09 
4331330-10 

 זרם חזק -קדם פרויקט
 זרם חזק -קדם פרויקט
 זרם חזק -קדם פרויקט 
 זרם חזק -קדם פרויקט

 

 שנתי 
 שנתי
 שנתי
 שנתי

 ד'
 ג'
 ג'
 ב'

15:00-17:00 
11:00-13:00 
09:00-11:00 
11:00-13:00 

 

 
 



 הקורסים בהתמחות בבקרה

 

 דרישות קדם שעה יום סמ'  שם המרצה הקורס שם קוד הקורס 
* 4370510-01 

4370521-01 
 בקרה מתקדמת
 תרגול -בקרה מתקדמת 

 גרגוריפרופ' אגרנוביץ 
 

 א'
 א'

 'ה
 'ה

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 מערכות בקרה

* 4371210-01 
4371221-01 

 בקרה ספרתית
 תרגול -בקרה ספרתית 

 פרופ' אגרנוביץ גרגורי
 

 ב'
 ב'

 ב'
 ב'

17:00-20:00 
20:00-21:00 

 בקרה מערכות

 4377010-01 
 

4377021-01 

ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה וצילום 
 חישובי

 תרגיל -ראייה ממוחשבת...

 ד"ר אהרן אביחי
 

 א'
 
 א'

 ד'
 
 ד'

17:00-20:00 
 

20:00-21:00 

 עיבוד אותות

 4371310-01 
4371321-01 

  מבוא לחישוב נומרי
 תרגול -מבוא לחישוב נומרי 

 פרופ' גרנות אראל
 שעה ויום לא סופי

 א'
 א'

 ב'
 ב'

13:00-16:00 
16:00-17:00 

 ,תאלגברה ליניארי
 2 יאינפיניטסימאלחשבון 

ניהול ובקרה התקני ייצור חשמל מאנרגיה  4361010-01 
 מתחדשת 

 רמה מקבילה תואר שני 17:00-20:00 א' א' ד"ר אברבוך 

של תהליכים ובקרה  האופטימיזצי 4390210-01 
 אופטימאלית 

 פרופ' אגרנוביץ גרגורי
 

 מערכות בקרה )רמה מקבילה( 17:00-20:00 ד' ב'

* 4377830-01 
 

 בקרה מערכות של ממוחשבת מעבדה
 

 מר סירנוב ולדמיר
 מר סיטבון משה

 ב'
 

 א'
 

09:00-13:00 
 

 מערכות בקרה

 
 
 

 * קורס חובה בהתמחות

 
 

 על הסטודנט הלומד מסלול משולב של זרם חזק + בקרה לקחת:
 מעבדות + קדם פרויקט זרם חזק + פרויקט בתחום 2קורסי בזרם חזק +  5
 קורסים בבקרה + מעבדה בבקרה 3

 

 

 



 

 

 

 

 רשימת מעבדות התמחות הנלמדות בשנת הלימודים תשע"ח כמעבדת התמחות שלישית

 דרישות קדם שעה יום סמ'  שם המרצה הקורס שם קוד הקורס
  מעבדת תקשורת אופטית בסיבים 4376230-01

 
 מבוא למערכות תקשורת 09:00-13:00 ב' ב'

4377630-01 
 

 CISCOמעבדת תקשורת מחשבים 
 

 דניאלי ארז
 ד"ר רוזבן דניאל

 א'
 

 ו'
 

8:00-14:00 
 

 

4377530-01 
 

  MMICמעבדת תכנון מדידות במעגלי 
 

 א' 
 

 א'
 

17:00-21:00 
 

 גלים ומערכות מפולגות,
 מבוא למערכות תקשורת

 ב' ד"ר רוזבן דניאל מעבדת אלקטרוניקה מוגדרת תוכנה  4360810-01
 

 ג'
 

17:00-21:00 
 

 מבנה מחשבים

 VLSIמעבדת מבוא לתכנון  4379430-01
 

 מעגלים ספרתיים  13:00-17:00 ד' ב' פרופ' ברנשטיין יוסף

 17:00-21:00 ג' א'  RISCמעבדת מערכות משובצות   4374830-01
 

 

 

 

 


