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What are Embedded Computer 

Systems? 
An embedded system is a 

HW-SW system designed 

to do a set of dedicated and 

functions often with real 

time constraints. It is 

embedded as part of a 

complete system including 

other hardware and 

mechanical parts.  

(Based on Wikipedia) 

 
Internals of an ADSL 

modem/router 

2 



M. Winokur 



Example: Land transport 

M. Winokur                     
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 צרכי התעשייה בארץ
,  משובצותהתעשייה בארץ פעילה בכל מגוון התחומים של מערכות •

 :למשל

 בעולםהמתקדמים   SoC -רכיבים המפתחים את התעשיות –

 תקשורת  תעשיות בתחום–

 תעשיות מכשור רפואי–

 תעופה ומערכות הגנה, תעשיות חלל–

 המפתחות מגוון פתרונות יצירתיים START UPחברות –

 

האלה זקוקות לכמות גדולה של מהנדסי מערכות משובצות  התעשיות •

  -ב" EMBEDDEDדרושים "סריקה מהירה של  , לדוגמה.  בכל שנה

Google    משרות מבוקשות למהנדסי   100 -לא פחות ממציג

 בחודשמערכות משובצות 
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 יעדי התוכנית

ויחד  ,להכשיר סטודנטים ברמה אקדמית הגבוהה ביותר •

שיוכלו להשתלב בהצלחה  , עם זאת עם מספיק רקע מעשי

בתעשייה הישראלית המפתחת מערכות משובצות מחשב 

 על כל מרחב האפשרויות שלה

 

למקם את המכון הטכנולוגי חולון כמרכז מצוינות בלימודי  •

הנדסת מערכות משובצות מחשב הנותן מענה לצרכי 

 התעשייה  בישראל
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 ייחודיות התוכנית

,  תוכנה, לימודים ברמה גבוהה מאוד עם שילוב של חומרה•

 .אלגוריתמיקה וכלי פיתוח

הכשרת סטודנטים שיוכלו לספק מענה לצורך ההולך וגובר  •

 .מהנדסים בתעשייה בארץב

התוכנית המוצעת הינה בהיקף  ,להבדיל מתכניות קיימות •

 .מורחב ונותנת מגוון רחב של כלים הנחוצים לתעשייה

לאור  , השתלבות מהירה ומוצלחת של הסטודנטים בתעשייה•

 .הרקע המעשי שהתכנית מכוונת אליו

 במכוןבפקולטות השונות יכולות קיימות ניצול אופטימלי של 
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 רשימת הקורסים במסלול
 קורסי ליבה

 אלגוריתמים ומבני נתונים .  1

                              מערכות הפעלה זמן אמת                                                                                                          .  2

                                                                                                                                                                                                                                                                   חדש -אפיון ותכנון מערכות משובצות מחשב  .  3

 דרישת קדם למעבדות –שפות תיכון חומרה  . 4

 קורסי בחירה

 ראיה ממוחשבת1.

                                                                                                                                                    מבוא לארכיטקטורת מחשבים                                                                                                      2.

3. CYBER  חדש -במערכות משובצות                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 חדש -כלי פיתוח למערכות משובצות מחשב  . 4

                                                                                           חדש      -מערכות אירועים בדידים  . 5

                                                                                                                                          :מעבדות

 מעבדה לתיכון רכיבי מחשב   .1

 FPGA -מעבדה למערכות משובצות מיקרופרוססורים  ו .2

 חדש -מעבדה למערכות זמן אמת משובצות מחשב  .3
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