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200--2פרופ' אורית שפיאשב להדסה183002

42-663ד"ר אלון שחרפיזיקה 1831021

42-663ד"ר מיטל אליהו-רוביסון, ד"ר אליהו מצריאלגברה ליארית183110

43-773.5ד"ר שייר ארזחשבון דיפרציאלי ואיטגרלי 1831121

21-331.5ד"ר שפט אור, פרופ' קויאבסקי בוריסקומביטוריקה ( בדידה 2 לשעבר)183108

22-442ד"ר בשק-דוקוב אלישבעמבוא להדסת תוכה ומחשבים183120

18100282613סה"כ שה א' סמסטר 1

2-200פרופ' שפי אוריתאשב להדסה283002

42-663פרופ' פרידמן אביעד, ד"ר בשן אמירפיזיקה 2831032

2210.5--ד"ר קורצוויל ועהמעבדה בפיזיקה283105

42-663ד"ר ראיצ'יק איריה, ד"ר ביתן רויחשבון דיפרציאלי ואיטגרלי 2831142

21-331.5ד"ר ראיצ'יק איריהמשוואות דיפרציאליות רגילות283115

31-442ד"ר קוגלר הלל, פרופ' צבי לוטקרמבי תוים ואלגוריתמים 1 (הפך לחובה)283119

31-442פרופ' וובר אופיר , ד"ר עדי מכמלמערכות לוגיות ספרתיות283140

1872272412סה"כ שה א' סמסטר 2

31-442ד"ר ועם יאיר, ד"ר שוורץ עופרמערכות ליאריות383206

21-331.5פרופ' לרר אדריאליזה הרמוית383210

21-331.5ד"ר קפלן אילפוקציות מרוכבות383211

21-331.5גב' צבי זהביתמשוואות דיפרציאליות חלקיות383215

31-442פרופ' ברזל ברוך, ד"ר גון זיגרמבוא  להסתברות וסטטיסטיקה383216

31-442פרופ' וייס אריהמבוא להדסת חשמל383237

331.50.75--פרופ' וייס אריהמעבדה במבוא להדסת חשמל383238

21-331.5ד"ר לוי איתמרתכן לוגי383253

17732725.512.75סה"כ שה ב' סמסטר 3

31-442ד"ר כהן אלימכיקה קווטית שימושית483204

31-442פרופ' זלבסקי זאבשדות אלקטרומגטיים483207

22-442ד"ר אלתר עידןכלים לאליזה ומרית483214

2210.5--פרופ' ווה דורוןמעבדה ביסודות התקי מוליכים למחצה483243

31-442ד"ר אלבו אסף, ד"ר לוי תומריסודות התקי מוליכים למחצה483244

31-442פרופ' סומך-ברוך עליה, ד"ר שוורץ עופראותות ומערכות483245

31-442ד"ר זיידל בימיןמבוא לבקרה483246

1772262512.5סה"כ שה ב' סמסטר 4

22-442ד"ר קופרשטוק אהרוןתכות מוחה עצמים583223

32-552.5פרופ' שרגא ברוסאותות אקראיים ורעש583302

32-552.5פרופ' שור יוסףאלקטרויקה ליארית583303

32-552.5פרופ' פיש אלכסמעגלים אלקטרויים ספרתיים583308

331.50.75--פרופ' פיש אלכסמעבדה למעגלים אלקטרויים ספרתיים583315

31-442פרופ' זלבסקי זאבמבוא לאופטיקה מודרית ואלקטרו-אופטיקה583340

14932624.512.25סה"כ שה ג' סמסטר 5

331.50.75--פרופ' שור יוסףמעבדה למעגלים אלוגיים683325

00331.50.75סה"כ שה ג' סמסטר 6

773.5--7-פרויקט7,883401

700773.5סה"כ שה ד'

914013144133.566.75סה"כ חובות כלליות

מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא)

קורסי חובה:

31-442ד"ר פרידמן מוטיאופטו-אלקטרויקה, התקים ומערכות683649

31-442ד"ר פרידמן מוטימבוא ללייזרים683440

31-442ד"ר לוי תומרקוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים783306

331.50.75--פרופ' זלבסקי זאבמעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה783445

31-442פרופ' צדוק אביתקשורת אופטית783466

12431917.58.75סה"כ

קורסי בחירה:

21-331.5ד"ר פרידמן מוטיפיסיקה של מוליכים למחצה783316

21331.5ד"ר כהן אליתרמודימיקה ישומית - מערכות העה, קירור, דימות וקריה6,883644

21-331.5ד"ר לוי תומרגלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ783646

21-331.5פרופ' זלבסקי זאבסופר רזולוציה ומערכות דימות883647

21-331.5פרופ' צדוק אביושאים מתקדמים בתקשורת אופטית883648

מסלול ביו-הדסה (בה)

קורסי חובה:

31-442פרופ' וייס אריהמבוא לביולוגיה למהדסים583201

31-442פרופ' יערי גורמדעי תוים ביולוגים683414

31-442פרופ' שפי אוריתפיזיולוגיה כמותית683661

31-442ד"ר דיאלי עמוסדימות רפואי783668

331.50.75--ד"ר אלון שחרמעבדה מתקדמת בביו-הדסה883411

12431917.58.75סה"כ

קורסי בחירה

21-331.5ד"ר קליסקי תומרגומיקה וביולוגיה מולקולרית883412

883660Bio-chips + סורים21-331.5פרופ' פופובצר רחלהביו- ס

21-331.5ד"ר קליסקי תומרביולוגיה חישובית - ביואיפורמטיקה783665

21-331.5פרופ' יערי גורבקרה למערכות ביולוגיות783666

21-331.5ד"ר אלון שחריתוח תוים גומיים (לא ייתן בתשפ"א)783675

21-331.5ד"ר דיאלי עמוסיסודות אופטיקה ביו-רפואית883667

הדסת חשמל - תשפ"א



מסלול ו-אלקטרויקה מעגלים ו-VLSI ("א)

קורסי חובה:

31-442ד"ר ויצמן יואבתהליכי ייצור במיקרואלקטרויקה683311

31-442ד"ר תימן אדםמעגלים משולבים ספרתיים683313

31-442פרופ' ווה דורוןהתקי ו-אלקטרויקה683314

783435vlsi -יקה וו-אלקטרו331.50.75--ד"ר תימן אדםמעבדה מתקדמת ב

31-442ד"ר תימן אדםמעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים783612

12431917.58.75סה"כ

קורסי בחירה:

21-331.5פרופ' שור יוסימעגלים משולבים אלוגיים6,883611

21-331.5פרופ' שור יוסימעגלים אלוגיים דלי הספק783608

21-331.5פרופ' ווה דורוןטכולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים783609

21-331.5פרופ' שור יוסיתכון מתקדם של מעגלים אלוגיים בתהליכים דיגיטליים (לא ייתן בתשפ"א)783621

2-2431.5ד"ר ויצמן יואבהתקפות על מערכות חומרה (לא ייתן בתשפ"א)783625

31-442ד"ר לוי איתמרמבוא לחומרה בטוחה783673

21-331.5ד"ר אלבו אסףהתקים וחומרים אופטואלקטרויים מבוססי מוליכים למחצה783628

21-331.5ד"ר קוגלר הללאימות פורמלי וסיתזה783691

21-331.5ד"ר ויצמן יואבשיטות תכון מעגלים בטוחים883452

2-2431.5ד"ר תימן אדםעקרוות של תכון מערכות דיגיטליות883607

442--3ד"ר ויצמן יואבאמיות של מערכות חומרה783606

מסלול עיבוד אותות (עא):

קורסי חובה:

31-442ד"ר ועם יאירעיבוד ספרתי של אותות 6833201

31-442פרופ' גות שרוןאלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות683321

331.50.75--פרופ' גות שרוןמעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות783425

31-442פרופ' גות שרוןעיבוד ספרתי של אותות 7836242

31-442פרופ' לשם אמיריתוח סטטיסטי של מידע883420

12431917.58.75סה"כ

קורסי בחירה:

31-442פרופ' ברוס שרגאתקשורת ספרתית 6833101

21-331.5פרופ' גולדברגר יעקבמבוא ללמידת מכוה883622

221--2פרופ' לשם אמירמודלים ויתוח מתמטי של רשתות783623

21-331.5פרופ' קלר יוסיעיבוד ספרתי של תמוות883629

21-331.5פרופ' וובר אופיראופטומיזציה והבה של צורות ( לא ייתן בתשפ"א)883641

21-331.5ד"ר שפט אורתאוריה של למידת מכוה783643

21-331.5פרופ' וובר אופירעיבוד דיגיטלי של גיאומטריה783656

221--2ד"ר פתיה איתןלמידה מבוססת חיזוקים783635

21-331.5ד"ר גון זיגרכריית מידע וייצוג מידע883676

31-442פרופ' רביץ דרורמבי תוים ואלגוריתמים 6,8832242

מסלול תקשורת (תק)

קורסי חובה:

32-552.5ד"ר לשם גיארשתות מחשבים ואיטרט 5834551

31-442פרופ' ברוס שרגאתקשורת ספרתית 6833101

31-442ד"ר ועם יאירעיבוד ספרתי של אותות 6833201

31-442ד"ר יצחק ברגלתקשורת ספרתית 7836182

331.50.75--ד"ר יצחק ברגלמעבדה מתקדמת בתקשורת883415

12532018.59.25סה"כ

קורסי בחירה:

31-442פרופ' גות שרוןאלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות683321

21-331.5פרופ' ברוס שרגאתקשורת אלוגית683410

21331.5פרופ' עליה סומך-ברוךתורת האיפורמציה783620

221--2פרופ' לשם אמירמודלים ויתוח מתמטי של רשתות783623

21-331.5פרופ' ברוס שרגא מבוא לקידוד תקשורת ספרתית883626

 196
ש"ס 
 98)

ש"ש)

 91"ז 
שתיות

מס' .ז. המיימלי הדרש בקורסים הפקולטטיביים בהדסת חשמל בתואר ראשון היו 91, לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואגלית. על הסטודט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקון 
האויברסיטה. המיימום חושב לפי 2 מסלולים התמחות (קורסי החובה במסלול עם מספר הקודות המיימלי מסתכמים ב-8.75 ו- 8.75.ז. וקורסי הבחירה לפי: 1.5*4 ו- 1*1

 • חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשתיים.

 • סטודט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שי ישיר בהדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות.

 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שיויים בתכית הלימודים ולעדכה בהתאם.

 • על כל סטודט להתמחות בשיים מחמשת המסלולים (תקשורת, עיבוד אותות, ואלקטרויקה, אלקטרואופטיקה וביוהדסה).

 • כל סטודט חייב ללמוד סה"כ 5 קורסי בחירה: 2 קורסי בחירה בכל אחד משי המסלולים שבחר להתמחות בהם. דהייו, 4 קורסי בחירה במסלולים בהם בחר להתמחות. קורס חמישי יבחר מרשימת הקורסים של 
כל המסלולים בהדסת חשמל, ובלבד שהסטודט עומד בדרישות הקדם.

 • סטודט במסלול תקשורת שלומד גם במסלול עיבוד אותות יחויב בקורס בחירה וסף באחד משי המסלולים הללו כיוון שקורס "עיבוד ספרתי של אותות 1" (83-320) היו קורס חובה חופף לשי המסלולים. 

        הסדה "תכת מטלב ושימושיה" (83-003), "סדת תכות בפייתון (83-011) ללא .ז. ופתוחה לרישום עבור סטודטים בשת לימודיהם השייה או השלישית.


