
 

 

 

 
 
 

 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
 M.Sc –מקבצי קורסים  לתואר שני 

 תשפ"א 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 תדר רדיו ומיקרוגל

 

 דרישות קדם  שעה יום סמ' שם המרצה   שם הקורס קוד הקורס  

  17:00-19:00 ' ה א' פרופ' פרידמן אהרון  כתיבת מאמרים מדעיים  4397510-01 *
 יםגל-ומיקרומבוא לתדר רדיו  4378510-01 *

 תרגיל  -יםגל-ומיקרומבוא לתדר רדיו 
 

 א' ד"ר פרבר אליהו 
 

 א
 

10:00-13:00 
09:00-13:00 

 גלים ומע' מפולגות 

* 4380110-01 
4380121-01 

 מתמטיקה מתקדמת א' 
 תרגיל  –מתמטיקה מתקדמת א' 

 17:00-20:00 ב'  א' לוריא יורי  פרופ'
20:00-21:00 

 

*    4371010-01    
4371021-01 

 טכניקות קליטה ושידור 
 תרגיל -טכניקות קליטה ושידור

 17:00-20:00 ב'  א' פרופ' רייכמן אריה 
20:00-21:00 

 

  09:00-12:00 ה'  א' ד"ר פנחס מוניקה  טכניקות שערוך  4393810-01 *
 עיבוד אותות  13:00-16:00 ב'  א' חיימוביץ איילתד"ר  עיבוד אותות מתקדם     4393910-01   *
 התקני מל"מ  10:00-13:00 ב'  א' פרופ' שחם שמואל  מקורות וגלאים מוליכים למחצה  4372510-01 *
* 4380210-01 

4380111-01 
 מתמטיקה מתקדמת ב' 
 תרגיל -מתמטיקה מתקדמת ב'

 13:00-16:00 ' ד ב'  יהלום אשר  פרופ' 
16:00-17:00 

 

* 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 

* 4360510-01 
4360521-01 

 פוטוניקה ותקשורת אופטית 
 תרגיל -ותקשורת אופטית  פוטוניקה

 ב'  שטרנקלר שמואל פרופ' 
 ב' 

 ג'
 ג'

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

מבוא לאופטיקה  
 ואלקטרואופטיקה 

 מבוא למערכות תקשורת 
* 4372110-01 

4372121-01 
 RFמעגלי 
 תרגול  -  RFמעגלי

 א' איון משה  -בן
 א'

 ד' 
 ד' 

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

 שדות אל"מ 

* 4379810-01 
4379821-01 

 תכנון מגברים לתדר גבוה

 תרגיל  - תכנון מגברים לתדר גבוה 

 ד'  ב'  איון משה  -בן
 ד' 

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

 

* 4371510-01 
4371521-01 

 מבוא לתורת הצפינה והקודים

 תרגיל  -מבא לתורת הצפינה והקודים

 16:00-20:30 ב'  ק' ד"ר רייכמן אריה 
20:30-22:00 

 

* 4373310-01 
4373210-01 

 תקשורת לוויינים  
 תרגיל  -תקשורת לוויינים 

 10:00-14:00 ב'  ק' ד"ר רייכמן אריה 
14:00-15:30 

 



 

 

 

 
 
 

  13:00-16:00 ב א פרופ' ארווינג קלט   שיטות מודולציה מודרניות  4398310-01 

מנגנונים לרעש בהתקנים אלקטרוניים   4392210-01 
 ואופטיים

  13:00-16:00 א' א' פרופ' פנחסי יוסי  

  9:00-12:00 א' ב ד"ר בלל נצח   עקרונות מע' מכ"מ  4393210-01 

 
 
 
 

 * קורס רמה מקבילה 

 * קורסי חובה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 אלקטרואופטיקה
 

 דרישות קדם  שעה יום סמ' שם המרצה   שם הקורס קוד הקורס  

  17:00-19:00 ה'  א' פרופ' פרידמן אהרון  כתיבת מאמרים מדעיים  4397510-01 *
* 4380110-01 

4380121-01 
 מתמטיקה מתקדמת א' 
 תרגיל-מתמטיקה מתקדמת א'

 17:00-20:00 ב'  א' פרופ' לוריא יורי 
20:00-21:00 

 

 מבוא לחישוב נומרי  4371310-01 *
 תרגיל -מבוא לחישוב נומרי 

 13:00-16:00 א' א' פרופ' גרנות אראל
16:00-17:00 

 

* 4371110-01 
4371121-01 

 לאלקטרואופטיקה מבוא 
 תרגול  - לאלקטרואופטיקה מבוא 

 א' פרופ' שטרנקלר שמואל 
 א'

 ה' 
 ה' 

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

 גלים ומערכות מפולגות )במקביל( 

* 4370110-01 
4371410-01 

 יישומית אופטיקה 
 תרגול  -אופטיקה יישומית 

 א' פרופ' גרנות אראל
 א'

 א'
 א'

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

 גלים ומערכות מפולגות )במקביל( 

 התקני מל"מ  10:00-13:00 ב'  א' פרופ' שחם שמואל  מקורות וגלאים מוליכים למחצה  4372510-01 *  
 עיבוד אותות  13:00-16:00 ב'  א' חיימוביץ איילתד"ר  עיבוד אותות מתקדם     4393910-01   

  13:00-16:00 ה'  ב'  פרופ' שטרנקלר שמואל  אלקטרואופטיקה מתקדמת   4390610-01 *  
 

 * 4360510-01 
4360521-01 

 פוטוניקה ותקשורת אופטית 
 תרגיל -פוטוניקה ותקשורת אופטית

 ב'  פרופ' שטרנקלר שמואל 
 ב' 

 ג'
 ג'

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

 מבוא לאופטיקה ואלקטרואופטיקה 
 מבוא למערכות תקשורת 

    * 4371410-01 
4371421-01 

 מבוא ללייזרים 
 תרגול  -מבוא ללייזרים 

 ב'  פרופ' גרנות אראל
 ב' 

 א'
 א'

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

 מבוא לאופטיקה ואלקטרואופטיקה 
 או אופטיקה יישומית 

* 4380210-01 
4380111-01 

 מתמטיקה מתקדמת ב' 
 תרגיל -מתמטיקה מתקדמת ב'

 13:00-16:00 ד'  ב'  יהלום אשר פרופ' 
16:00-17:00 

 

  17:00-20:00 ה'  ב'  פרופ' גרנות אראל התפשטות אור ושיטות הדמיה בתווך מפזר  4395410-01 *

  9:00-12:00 א' ב ד"ר בלל נצח   עקרונות מע' מכ"מ  4393210-01 

        

 
 * קורס רמה מקבילה 

 * קורסי חובה 

 
 
 



 

 

 

  מחשבים
 
 

 דרישות קדם  שעה יום סמ' שם המרצה   שם הקורס קוד הקורס  

 קורס חובה  17:00-19:00 ה'  א' פרופ' פרידמן אהרון  כתיבת מאמרים מדעיים  4397510-01 *
  13:00-16:00 ד'  א' פרופ' רצאבי יואל   אינטרנט, ומערכות משובצות  JAVAשפת  4378610-01 *
* 4380110-01 

4380121-01 
 מתמטיקה מתקדמת א' 
 תרגיל-מתמטיקה מתקדמת א'

 17:00-20:00 ב'  א' פרופ' לוריא יורי 
20:00-21:00 

 קורס חובה 

  13:00-16:00 ' ה ב'  פרופ' רייכמן אריה  תורת האינפורמציה   4396610-01 *
  15:00-18:00 ' ב א' ד"ר יוזביץ רועי  אלגוריתמי ניווט ושיערוך מיקום  7092910-01 
 תקשורת ספרתית ומודמים  4373510-01 *

 תרגול -תקשורת ספרתית ומודמים
 ב'  פרופ' פנחסי יוסי 

 ב' 
 ד'    

 ד' 
17:00-20:00 
20:00-21:00 

 מבוא למערכות תקשורת, 
 אותות אקראיים ורעש  

 תכנון ותכנות מערכות משובצות  4379610-01 *
  תרגול-תכנון ותכנות מערכות משובצות 

 ב'  אהרון אביחי ד"ר 
 ב' 

 'ג
 'ג

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

 
 

ראייה ממוחשבת עיבוד תמונה וצילום   4377010-01 *
 חישובי 

ראייה ממוחשבת עיבוד תמונה וצילום   
 תרגיל -חישובי 

 

 א' ד"ר חיימוביץ איילת
 

 17:00-20:00 ג'
20:00-21:00 

 עיבוד תמונה  

* 4380210-01 
4380221-01 

 מתמטיקה מתקדמת ב' 
 תרגיל -מתמטיקה מתקדמת ב'

 13:00-16:00 ד'  ב'  יהלום אשר  פרופ' 
16:00-17:00 

 קורס חובה 

 
 

 מקבילה * קורס רמה 

 * קורסי חובה 

 
 
 
 



 

 

 

 
 קרה ב
 

 דרישות קדם  שעה יום סמ' שם המרצה   שם הקורס קוד הקורס  

 קורס חובה  17:00-19:00 ה'  א' פרופ' פרידמן אהרון  כתיבת מאמרים מדעיים  4397510-01 *
  09:00-12:00 ה'  א' ד"ר פנחס מוניקה  טכניקות שערוך  4393810-01 *
 בקרה ספרתית   4379310-01 *

 תרגיל -בקרה ספרתית 
 17:00-20:00 ב'  ' ב ד"ר סיטבון משה 

20:00-21:00 
 מערכות בקרה 

 מתמטיקה מתקדמת א'  4380110-01 *
 תרגיל  -מתמטיקה מתקדמת א'

 17:00-20:00 ב'  א' פרופ' לוריא יורי 
20:00-21:00 

 קורס חובה 

 עיבוד אותות  13:00-16:00 ב'  א' חיימוביץ איילתד"ר  עיבוד אותות מתקדם     4393910-01   *
* 4370510-01 

  4370521-01 
 בקרה מתקדמת 

 תרגול -בקרה מתקדמת 
 א' ד"ר סיטבון משה  

 א'
 ה' 
 ה' 

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

 מערכות בקרה 

* 4380210-01 
4380221-01 

 מתמטיקה מתקדמת ב' 
 תרגיל -מתמטיקה מתקדמת ב'

 13:00-16:00 ד'  ב'  יהלום אשר  פרופ' 
16:00-17:00 

 קורס חובה 

  13:00-16:00 ב'  א' פרופ' ארווינג קלט  שיטות מודולציה מודרניות  4398310-01 
* 4377010-01 

 
43770021-01 

ראייה ממוחשבת עיבוד תמונה וצילום  
 חישובי 

ראייה ממוחשבת עיבוד תמונה וצילום  
 חישובי 

 17:00-20:00 ג' א' ד"ר חיימוביץ איילת
20:00-21:00 

 

  13:00-16:00 ' ה ב'  פרופ' רייכמן אריה  תורת האינפורמציה   4396610-01 *
 

 * קורס רמה מקבילה 

 * קורסי חובה 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 עיבוד אותות
 

 דרישות קדם  שעה יום סמ' שם המרצה   שם הקורס קוד הקורס  

 קורס חובה  17:00-19:00 ה'  א' פרידמן אהרון פרופ'  כתיבת מאמרים מדעיים  4397510-01 *
ראייה ממוחשבת עיבוד תמונה וצילום   4377010-01 *

 חישובי 
ראייה ממוחשבת עיבוד תמונה וצילום  

 תרגיל -חישובי 
 

 17:00-20:00 'ג א' ד"ר חיימוביץ איילת
20:00-21:00 

 

 

* 4380110-01 
4380121-01 

 

 מתמטיקה מתקדמת א' 
 תרגיל-מתקדמת א'מתמטיקה 

 17:00-20:00 ב'  א' פרופ' לוריא יורי 
20:00-21:00 

 קורס חובה 

  13:00-16:00 ב'  א' ד"ר חיימוביץ איילת עיבוד אותות מתקדם  4393910-01 *
 תקשורת ספרתית ומודמים  4373510-01 *

 תרגיל -תקשורת ספרתית ומודמים
 ד'  ב'  פרופ' פנחסי יוסי 

 ד' 
17:00-20:00 
20:00-21:00 

 

 בקרה ספרתית  4379310-01 *
 תרגיל-בקרה ספרתית

 17:00-20:00 ' ב ב'    ד"ר סיטבון משה 
20:00-21:00  

 

  09:00-12:00 ה'  א' ד"ר פנחס מוניקה  טכניקות שערוך  4393810-01 *
* 380210-01   

4380221-01 
 מתמטיקה מתקדמת ב' 
 תרגיל -מתמטיקה מתקדמת ב'

 13:00-16:00 ד'  ב'  יהלום אשר  פרופ' 
16:00-17:00 

 קורס חובה 

  13:00-16:00 ' ה ב'  פרופ' רייכמן אריה  תורת האינפורמציה   4396610-01 *
  9:00-12:00 א' ב ד"ר בלל נצח   עקרונות מע' מכ"מ  4393210-01 
  13:00-16:00 ב'  א' פרופ' ארווינג קלט  שיטות מודולציה מודרניות  4398310-01 *
 

 * קורס רמה מקבילה 

 * קורסי חובה 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 זרם חזק ואלקטרוניקת הספק
 

 

 דרישות קדם  שעה יום סמ' שם המרצה  שם הקורס קוד הקורס  

  09:00-12:00 ד'  א' מר בטושינסקי זוהר   תכנון ותפעול אופטימלי של מערכות הספק   01-4396910 
* 4380110-01 

4380121-01 
 מתמטיקה מתקדמת א' 
 תרגיל-מתמטיקה מתקדמת א'

 17:00-20:00 ב'  א' פרופ' לוריא יורי 
20:00-21:00 

 קורס חובה 

  17:00-19:00 ה'  א' פרופ' פרידמן אהרון  כתיבת מאמרים מדעיים  4397510-01 *

  13:00-16:00 ד'  א' ד"ר וינשטוק דן   אנרגיה מתחדשת  01-4394610 

  09:00-12:00 ד'  ב'  דוד -מר קלוד בן תופעות דינאמיות במערכת הספק   4397110-01 
  16:00-19:00 ד'  א' ד"ר פרבר אלכסנדר  תכנון ציוד מתח גבוה  01-4397810 
* 4380210-01 

4380221-01 
 מתמטיקה מתקדמת ב' 
 תרגיל -מתמטיקה מתקדמת ב'

 13:00-16:00 ד'  ב'  יהלום אשר פרופ' 
16:00-17:00 

 קורס חובה 

    ב'   שדות אלקטרומגנטיים יישומים הנדסיים  4397910-01 

  
4390710-01 

זרמי קצר במערכות הספק, השפעה על ציוד,  

 חישוב אמצעי מיתוג והגבלה

  
 ק'

   

  
4396810-01 

טכניקות מתח גבוה ומערכות הגנה בפני מתח  

 יתר  

  
 ק'

   

 
 
 

 * קורסי חובה 
 
 
 
 
 



 

 

 

 מיקרו אלקטרוניקה והתקנים אלקטרונים 
 

 דרישות קדם  שעה יום סמ' שם המרצה   שם הקורס קוד הקורס  

 קורס חובה  17:00-19:00 ה'  א' פרופ' פרידמן אהרון  כתיבת מאמרים מדעיים  4397510-01 *
* 4380110-01 

4380121-01 
 מתמטיקה מתקדמת א' 
 תרגיל-מתמטיקה מתקדמת א'

 17:00-20:00 ב'  א' פרופ' לוריא יורי 
20:00-21:00 

 קורס חובה 

 מקורות וגלאים מוליכים למחצה  4372510-01 *
 

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

* 4380210-01 
4380221-01 

 מתמטיקה מתקדמת ב' 
 תרגיל -מתמטיקה מתקדמת ב'

 13:00-16:00 ד'  ב'  יהלום אשר פרופ' 
16:00-17:00 

 קורס חובה 

 VLSIהתקני  4370910-01 *
 

 התקני מל"מ  13:00-16:00 'ג א' פרופ' ברנשטיין יוסף 

  10:00-13:00 ה'  ב'  פרופ' שחם שמואל  פיזיקה של מל"מ  4375410-01 *
  17:00-20:00 ' ב     ב'  פרופ' ברנשטיין יוסף  במיקרואלקטרוניקה אמינות  4396310-01 *

 

 
 

 * קורס רמה מקבילה 

 * קורסי חובה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 חישה וטכנולוגיה קוונטית  

 

 קורס חובה  17:00-19:00 ה'  א' פרופ' פרידמן אהרון  כתיבת מאמרים מדעיים  4397510-01 *
* 4380110-01 

4380121-01 
 מתקדמת א' מתמטיקה 

 תרגיל-מתמטיקה מתקדמת א'
 17:00-20:00 ב'  א' פרופ' לוריא יורי 

20:00-21:00 
 קורס חובה 

* 4361610-01 
4361621-01 

 אופטיקה קוונטית  
 תרגיל   -אופטיקה קוונטית 

 13:00-16:00 ג' א' פרופ' פרידמן אהרון 
16:00-17:00 

 שדות אל"מ,, 3פיזיקה 
לקטרואופטיקה, אופטיקה  מבוא לא
 יישומית  

* 4361710-01 
4366710-01 

 אוניברסליות במכניקה קוונטית 
 תרגיל   – אוניברסליות במכניקה קוונטית 

 17:00-20:00 ג' א' פרופ' גרנות אראל  
20:00-21:00 

 פיזיקה מודרנית 

* 4361710-01 
4366710-01 

 אוניברסליות במכניקה קוונטית 
 תרגיל   – אוניברסליות במכניקה קוונטית 

 17:00-20:00 ג' א' פרופ' גרנות אראל  
20:00-21:00 

 אלגברה לינארית, פיזיקה מודרנית  

* 4380210-01 
4380221-01 

 מתמטיקה מתקדמת ב' 
 תרגיל -מתמטיקה מתקדמת ב'

 13:00-16:00 ד'  ב'  יהלום אשר פרופ' 
16:00-17:00 

 קורס חובה 

* 4361510-01 
4361521-01 

 חישוב קוונטי 
 תרגיל    –חישוב קוונטי 

    ב'  טרם נקבע

 

 

 

 * קורס רמה מקבילה 

 * קורסי חובה 
 
 

 

 


