
 הפקולטה להנדסה                                                                                                                                           אילן                                                               -אוניברסיטת בר
 ()סמ' א',שנה ג' 5סמסטר  – בפ"תש

 ה ד ג ב א שעה

08-09       

83-300-01 
 שעות מחלקה

 

83-223-01 
 תכנות מונחה עצמים 

 הרצאה
 ט.נ.

 חובה לחשמל 
  מחשבים שנה ב'

09-10  

   

83-308-02 
 מח חשחובה 

 

83-302-02 
 מח  חשחובה 

 
 

  

10-11   

86-365-01 

 אופטיקה מודרנית ולייזרים

221 

  83-315-05 
מעבדה 

למעגלים 
אלקטרוניים 

  ספרתיים
פרופ' אלכס 

 פיש
 מח  חשחובה 

)מיועד 
 לחשמל בלבד(

 (368) 

 

 

83-315-06 
מעבדה למעגלים 

  אלקטרוניים ספרתיים
 פרופ' אלכס פיש

 מח  חשחובה 
 )מיועד לחשמל בלבד(

 (205) 

83-302-01 
 אותות אקראיים ורעש

 הרצאה
 רוסב-ענלייה סומךפרופ' 

 מח  חשחובה 
 

11-12   

    

 12-13 

 

86-312-01 

 2תורת הקוונטים 
 

 

13-14   

86-365-02 

 אופטיקה מודרנית ולייזרים

 

83-223-04 
 חובה לחשמל

 
83-308-01 

 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
 הרצאה

 פרופ' אלכס פיש
  מח חשחובה 

 

83-302-05 
  חשחובה 
 מח
 

83-308-05 
 שחחובה 
 מח
 

 
83-303-05 

חובה 
 לחשמל

 
14-15   

86-312-02 

 2תורת הקוונטים 

83-315-02 
מעבדה למעגלים 

אלקטרוניים 
 ספרתיים  

 פרופ' אלכס פיש
 מח  חשחובה 

)מיועד למחשבים 
 בלבד(

 (368) 
 

15-16   

  

83-303-01 
  תאלקטרוניקה ליניארי

  הרצאה
 פרופ' יוסי שור
 חובה לחשמל

 

83-315-
07 

מעבדה 
למעגלים 
אלקטרוניי

ם 
 ספרתיים

פרופ' 
 אלכס פיש

  חשחובה 
 מח

 (205) 

 -302-83
06 
  חשחובה 
 מח
 

83-308-06 
 חשחובה 
 מח
 

16-17   

83-315-03 
מעבדה 

למעגלים 
אלקטרוניים 
 ספרתיים  
פרופ' אלכס 

 פיש
  חשחובה 
 מח

 (205) 

 

83-303-03 
 חובה לחשמל

 

83-308-04 
 מח חשחובה 

 

04-302-83 
 מח  חשחובה 

 
 

 

 
05-223-83 

 חובה לחשמל
 17-18 

83-223-02 
 חובה לחשמל
משותף עם 

 מחשבים שנה ג

 

  

18-19 

83-300-01 
 שעות מחלקה

 

 

 
 
 

19-20  
 

  
 

 



 ולטה להנדסההפק                                                                                                                                                              אילן                      -ראוניברסיטת ב
 )סמ' ב',שנה ג'( 6סמסטר  –בפ"שת 

 ה ד ג ב א שעה

08-09     
83-300-01 

 שעות מחלקה
(22) 

09-10 
83-246-02 

 כוןתיחשמל 

83-321-02 
 חובה עא

  וניתוח נתוניםעיבוד 
 בחירה תק

83-325-01 
 מעגלים אנלוגיים 

 פרופ' יוסי שור
 חובה חשמל

 (368מעבדה )
 

83-653-01 
 האריתמטיק
 למחשב

 הרצאה 
פרופ' אסנת 

 קרן
 חומרהליבה 

 (ג+ד שנים)

83-313-01 
מעגלים 

משולבים 
 ספרתיים
 הרצאה

אדם  פרופ'
 תימן

 חובה ננו
 מרהבחירה חו
 

83-661-01 
 פיזיולוגיה כמותית

 הרצאה
  פרופ' אורית שפי

 חובה לביו
 

83-325-03 
 מעגלים אנלוגיים 

 פרופ' יוסי שור
 חובה חשמל

 (368מעבדה )
 

83-622-04 
 ע"א בחירה

  ניםוניתוח נתועיבוד 

10-11 

02-301-38 
חובה 

 למחשבים

83-224-02 
 בחירה ע"א

83-649-02 
 א"אחובה 

83-325-05 
 מעגלים אנלוגיים 

 פרופ' יוסי שור
 חובה חשמל

 (368מעבדה )
 

83-256-01  
תיאוריה של 

מערכות 
 ספרתיות

 הצאהר
אסנת  פרופ'

 קרן
 חומרה ליבה

 (ב+גשנים )
 

83-622-01 
מבוא ללמידת 

 מכונה
  צאהרה
יעקב ' ופפר
 לדברגרגו

 בחירה ע"א
עיבוד ליבה 

  וניתוח נתונים
 שנים ג+ד()

83-246-
01 

מבוא 
 לבקרה
 הרצאה

ד"ר בני 
 זיידל

חובה 
חשמל 

 כוןתי
 

 

83-314-01 
התקני ננו 

 קהאלקטרוני
 הרצאה

 נוהורון ופ' דרפ
 חובה ננו

 

11-12 

83-459-01 
 הנדסת תוכנה

 הרצאה
 פירם שחיימר 

 יםשבלמחחובה 
 

83-649-01 
קטרוניקה אל-ואופט

 התקנים ומערכות
 הרצאה

 מוטי פרידמן פרופ'
 חובה א"א

 

83-653-02 
  חומרה

12-13 83-310-02 
 חובה תק

  ה עאירחב
ת רשתו בחירה

 וחישוב
 

  
83-656-01 

עיבוד דיגיטלי של 
 גיאומטריה

 הרצאה
 ובר אופיר ו פרופ' 

 ע"אבחירה 
עיבוד  בהלי

  יםוניתוח נתונ
 מקביל

 (שנים ג+ד) 

83-320-02 
חובה  חובה עא
 תק

וניתוח עיבוד 
  נתונים

83-661-02 
 חובה לביו

 
83-325-04 
מעגלים 
 אנלוגיים

 פרופ' יוסי שור 
 חובה חשמל

 (368מעבדה )
 

83-301-01 
מבנה מחשבים 

 ספרתיים
 הרצאה

פרופ' שמואל 
 וימר

חובה 
 למחשבים

 

 

83-459-03 
 שביםלמח בהחו

 

83-256-02 
 חומרה

 13-14 83-321-03 
 חובה עא

 וניתוח נתוניםעיבוד 
 בחירה תק

83-320-01 
 ד ספרתי בועי

 1של אותות 
 הרצאה

 ד"ר יאיר נועם
 חובה עא
 חובה תק

בחירה עיבוד 
נתונים 

 וגאומטריה
 

83-325-02 
 מעגלים אנלוגיים
 פרופ' יוסי שור 

 מלחובה חש
 (205מעבדה )

 

83-414-01 
דעי נתונים מ

 ביולוגים
הרצאה 
 מפוצלת

 פרופ' גור יערי
 חובה לביו

83-440-01    
 וא ללייזריםמב

  הרצאה
מוטי  רופ'פ

 פרידמן
 חובה א"א

 

 01-224-83 
מבני נתונים 

 2לגוריתמים וא
 הרצאה

 פרופ' דרור רביץ
 בחירה ע"א

83-246-05 
חשמל 

 כוןתי

02-314-83 
 חובה ננו

 

14-15 

83-321-01 
ריתמים גואל

וד סטטיסטים לעיב
 אותות
 הרצאה

 ות שרוןפרופ' גנ
 חובה עא

 וניתוח נתוניםעיבוד 
 בחירה תק

 

3-454-01 
מחשבים רשתות 

 2ואינטרנט 
 הרצאה

 פרופ' דרור רביץ
 רשתות וחישובליבה 

 

83-656-02 
 בחירה לע"א

עיבוד נתונים 
 וגאומטריה

 מקביל

 
83-410-02 
 בחירה תק

  
83-682-01 

מבוא 
לחומרה 

ה בטוח
 מורחב
 הרצאה

ר ד"ר איתמ
 לוי

 ליבה סייבר
בחירה 
 חומרה
 מקביל

83-311-01 
 תהליכי ייצור

במיקרואלקטר
 וניקה

 רצאהה
יואב ד"ר 
 מןויצ

 נוחובה נ
 

15-16 83-656-03 
 מעבדה

 בחירה לע"א
וניתוח עיבוד 

  נתונים
 83-310-01 מקביל

 1תקשורת ספרתית 
 צאההר

  וס' שרגא בררופפ
 חובה תק
  בחירה עא

 חישוברשתות ו
 

83-611-01 
מעגלים משולבים 

 גייםאנלו
 הרצאה

  פרופ' יוסי שור
 בחירה ננו

 מקביל
 )שנים ג+ד( 

 (368)מעבדה 

83-301-03 
 חובה למחשבים

 

83-410-01 
תקשורת 
 אנלוגית
 הרצאה

שרגא פרופ' 
 וסבר

 בחירה תק
 

16-17 

83-456-02 
 רשתות וחישוב ליבה

 

83-320-03 
  חובה עא
 חובה תק

  וניתוח נתוניםעיבוד 

83-310-03 
  חובה תק
  בחירה עא

 בחירה רשתות וחישוב
 

 
83-440-02 

  א"אחובה 
 

 
40-133-83 

 ננוה חוב
 חומרה

 (368)מעבדה 

 
83-622-03 

 ע"אבחירה 
וניתוח עיבוד 

 נתונים

17-18 83-414-01 
 מדעי נתונים ביולוגים

 הרצאה מפוצלת
 גור יערי' רופפ

 83-459-02 חובה לביו
 חובה למחשבים

 

02-313-83 
 חובה ננו
 חומרה

 (205)מעבדה  

02-611-83 
  בחירה ננו

 מקביל
 (368)מעבדה 

 
 
 
 

83-300-01 
 מחלקהשעות 
(2) 

83-682-02 
 סייברליבה 

 בחירה חומרה
 מקביל

83-311-02 
 ננוחובה 

18-19  
83-414-02 
 חובה לביו

 

83-313-03 
 נוה נבחו

 חומרה
 (368)מעבדה 

 

 

19-20       

 הנדסה-ביו  קהלקטרוניא-ננו  יקהאלקטרואופט  תקשורת  תעיבוד אותו: מסלול הנדסת חשמל  חומרה שובת וחירשתו נתונים וניתוח עיבוד     אבטחת סייבר מסלול הנדסת מחשבים :מקרא

 


