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 ה ד ג ב א שעה

08-09  

    
04-303-83 

 חובה לחשמל
 

83-300-01 
 שעות מחלקה

 

83-455-02 
רשתות מחשבים 

 1ואינטרנט 
 תק מחחובה 

 מקביל
מיועד למחשבים 

 בלבד
 

01-223-83 
תכנות מונחה 

 עצמים 
 הרצאה

 ד"ר יהודה אלמליח
 חובה לחשמל 

  (מחשבים שנה ב')
 

09-10  

83-340-01 
 מבוא לאופטיקה מודרנית

 הרצאה
 פרופ' זאב זלבסקי

 חשמלחובה 
 

83-459-03 
 חובה למחשבים

 

83-340-03  
 חשמלחובה 

 83-308-04 
 מח חשחובה 

 

83-302-04 
 מח  חשחובה 

 

  

10-11   

83-381-01 
 מערכות הפעלה

 הרצאה
 ד"ר איגור רוכלין
 חובה למחשבים

 

 

01-253-83 
 כן לוגיתו

 חובה

01-308-83 
 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

 הרצאה
 פרופ' אלכס פיש

 מח חשחובה 
 

01-302-83 
 אותות אקראיים ורעש

 הרצאה
 פרופ' שרגא ברוס

 מח  חשחובה 
 

11-12   

 

12-13 
83-340-02 

 חובה לחשמל
(42) 83-381-02 

 חובה למחשבים
 

86-312-01 
 הרצאה - 2קוונטים 

83-305-02 
 למיקרו מעבדה

 מחשבים
 חובה למחשבים

 (368) 

 

13-14   

01-315-83 
 מעבדה

למעגלים 
אלקטרוניים 
 ספרתיים  

פרופ' אלכס 
 פיש

 חובה לחשמל
בחירה למח' )

 שנה ד(

83-302-03 
 מח  חשחובה 

 

02-223-83 
 חובה לחשמל

 

30-253-83 
 תוכן לוגי

 83-455-01 חובה
 מחשבים רשתות

 1ואינטרנט 
 ר רביץד"ר דרו

 הרצאה
 תק מחחובה 

 מקביל
 

83-455-03  
רשתות מחשבים 

 1ואינטרנט 
 תק מחחובה 

 מקביל
 

83-455-04  
רשתות מחשבים 

 1ואינטרנט 
 תק מחחובה 

 מקביל
 

14-15   83-459-01 
 הנדסת תוכנה

 הרצאה
 איגור רוכלין

 חובה למחשבים
 

83-253-04 
 תוכן לוגי

 חובה

15-16   83-340-04 
 בה לחשמלחו

 
  

01-303-83 
  תאלקטרוניקה ליניארי

 הרצאה
 יוסי שור פרופ'

 לחשמלחובה 
 

 

30-308-38 
 מח חשחובה 

 

83-315-03 
למעגלים  מעבדה

אלקטרוניים ספרתיים 
 פרופ' אלכס פיש

 חובה לחשמל
 

16-17   

86-312-04 
 תרגיל - 2קוונטים 

03-303-83 
 חובה לחשמל

 

83-308-05 
 מח חשחובה 

 

83-459-02 
 חובה למחשבים

 

83-305-01 
 מיקרו מחשבים

 הרצאה
 ד"ר בנימין אברמוב
 חובה למחשבים 

 חשמל שנה ד()
 

83-223-05 
 חובה לחשמל

 

17-18 
 

 
 

83-302-06 
 מח  חשחובה 

 

05-302-83 
 מח  חשחובה 

 18-19 
 83-300-01 

 שעות מחלקה
 

83-300-01 
 שעות מחלקה

 

 
 

19-20     

    מסלול הנדסת מחשבים מסלול הנדסת חשמל מקרא:
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 )סמ' ב',שנה ג'( 6סמסטר  –פתש"

 ה ד ג ב א שעה

08-09 

  
02/03-421-83 

 כלים לאנליזה נומרית

83-300-01 
 שעות מחלקה

(22) 83-300-01 
 שעות מחלקה

(22) 
09-10 83-004-01 

תכן חומרה בשפת 
Verilog 

 סדנת העשרה
 הרצאה

 יונתן שושן
 למחשביםבחירה 

  ננותק
-מתאים לשנים ב')

 (ד'
(53) 

83-321-02 
בחירה  חובה עא

 תק
(271) 

83-325-02 
מעגלים 

 אנלוגיים 
 368 מעבדה

פרופ' יוסי 
 שור

 חובה חשמל
 

01-214-83 
כלים 

לאנליזה 
 נומרית
 הרצאה

83-313-01 
מעגלים 

משולבים 
 ספרתיים
 הרצאה

ד"ר אדם 
 תימן

  חובה ננו
חובה 
 לסייבר

 בחירה למע'
  מח

(42) 

83-661-01 
 פיזיולוגיה כמותית

 הרצאה
  פרופ' אורית שפי

 חובה לביו
(2) 

30-325-83 
 מעגלים אנלוגיים 

 368 מעבדה
 פרופ' יוסי שור

 חובה חשמל

83-413-02 
 חובה לביו

(243) 

83-301-03 
 חובה למחשבים

(249) 

10-11 

02-440-83 
 אאחובה 

(42) 
83-325-04 

מעגלים 
 אנלוגיים 

 מעבדה
368 

פרופ' יוסי 
 שור

חובה 
 חשמל

83-413-01 
Big Data 

Analysis 
 מפוצלת הרצאה
 גור יערי פרופ'

 חובה לביו
(271) 

83-256-01  
תיאוריה של 

מערכות 
 ספרתיות
 הרצאה

אסנת ד"ר 
 קרן

חובה 
 מחשביםל
 שנים ב+ג()

(22) 

01-246-83 
 מבוא לבקרה

 הרצאה
 י זיידלד"ר בנ

 חובה חשמל
 שנה ב

בחירה 
 למחשבים
משותף 

  לתכנית אביב
(22) 

83-256-02 
חובה 

 מחשביםל
(249) 

83-314-01 
התקני ננו 

 אלקטרוניקה
 הרצאה

ד"ר דורון 
 נוה

 חובה ננו
(271) 

11-12 
83-321-03 

בחירה  חובה עא
 תק

(244) 
01-404-83    

 מבוא ללייזרים
 הרצאה

ד"ר מוטי 
 פרידמן

 חובה אא
(42) 

83-310-02 
 חובה עא

 בה מחחו
 חובה תק

(244) 

12-13 
83-320-02 
 חובה תק
 חובה מח
 בחירה עא

(271) 

 
83-310-03 

, חובה מח , חובה תק
  בחירה עא

(244) 

83-413-01 
Big Data Analysis 

 מפוצלת הרצאה
 גור יערי פרופ'

 חובה לביו
(42) 

83-119-01 
מבני נתונים 

ואלגוריתמים 
1 

 הרצאה
פרופ' צבי 

 לוטקר
 רה לעאבחי

 (שנים א+ד)
(42) 

83-325-01 
מעגלים 
 אנלוגיים

 368 מעבדה
פרופ' יוסי 

 שור 
 חובה חשמל

 

83-301-01 
מבנה 

מחשבים 
 ספרתיים
 הרצאה

פרופ' שמואל 
 וימר

חובה 
 למחשבים

(22) 

83-661-02 
 חובה לביו

(271) 

83-320-04 
 חובה עא
 חובה מח
  חובה תק

(42) 

83-256-03 
חובה 

 מחשביםל
(249) 13-14 

 
 83-320-01 

 עיבוד ספרתי 
 1של אותות 
 הרצאה

 ד"ר יאיר נועם
 חובה עא
 חובה מח
 חובה תק

(22) 

83-649-02 
 אאחובה 

(249) 

 

02-246-83 
בחירה 

 למחשבים 
(42) 

02-314-83 
 חובה ננו

(271) 

14-15 

83-321-01 
אלגוריתמים 

סטטיסטים לעיבוד 
 אותות
 הרצאה

 פרופ' גנות שרון
 חובה עא

 בחירה תק
(271) 

 83-649-01 
-אופטו

אלקטרוני
קה 

התקנים 
 ומערכות
 הרצאה

ד"ר מוטי 
 פרידמן

 חובה אא
(249) 

83-410-02 
 בחירה תק

(22) 

02-301-38 
חובה 

 למחשבים
(249) 

83-311-01 
תהליכי 

 ייצור
במיקרואלק

  טרוניקה
 הרצאה

יואב ד"ר 
 ויצמן
 נוחובה נ

(271) 

15-16 

 

83-310-01 
 1ספרתית תקשורת 

 הרצאה
 שרגא ברוס פרופ' 

 חובה תק
 חובה מח
  בחירה עא

(22) 

83-611-01 
מעגלים משולבים 

 אנלוגיים
 הרצאה

 פרופ' יוסי שור
 בחירה ננו

 מקביל
 368מעבדה 

83-410-01 
 תקשורת אנלוגית

 הרצאה
 פרופ' שרגא ברוס

 בחירה תק
(22) 

16-17 83-659-01 
קידוד למערכות 

 מחשב
 הרצאה

 סנת קרןד"ר א
 בחירה סייבר

 לשניםמתאים )
 (ד'-'ג
(244) 

83-320-03 
  חובה עא

 חובה מע' מח'
 חובה תק

(243) 
17-18 83-644-01 

תרודינמיקה 
מערכות  –יישומית 

הנעה, קירור, 
 דימות וקרינה

 הרצאה
 ד"ר אלי כהן
 בחירה א"א

(22) 

83-300-01 
 שעות מחלקה

(2) 

20-611-83 
 בחירה ננו

 מקביל
 368עבדה מ

 
83-644-02 
 בחירה א"א

(249) 

 
83-311-02 
 חובה ננו

(271) 

18-19  
83-413-03 
 חובה לביו

 רזרבה
(271) 

   
30-661-83 

 חובה לביו
 רזרבה

(22) 

 
83-313-03 

 חובה לסייבר בחירה למע' מח  חובה ננו
 (205 )מעבדה 

 

19-20   86-215-04 
    רגילת - 1תרמודינמיקה 

  ביו  אלקטרוניקה-ננו  אלקטרואופטיקה תקשורת   עיבוד אותות מערכות מחשבים    אבטחת סייבר   מסלול הנדסת מחשבים הנדסת חשמלמסלול  מקרא:

 , יש רק סטודנט אחד בשנה ג' במסלול ומסתדר לו הכל במערכת. 86365במקום  83440יקחו 


