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הפקולטה 
להנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה
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הפקולטה להנדסת  חשמל ואלקטרוניקה
מזכירות הפקולטה: בניין 5, קומה 2        03-5026800 

דקאן הפקולטה: פרופ׳ יוסף בן עזרא

מנהלת לשכת דקאן ורכזת לימוד מוסמכים: גב׳ מירי אסיאס חזק

ראש מנהל הפקולטה: מר גיל אחרק
 רכזת אקדמית תואר ראשון שנים א׳, ב׳: גב׳ מרים צ׳רצ׳ 

st_miryam@hit.ac.il   |   03-5026551  



36  |  מדריך למועמדים  |  2022/21

ולומדים בה  חולון  ביותר במכון הטכנולוגי  הוותיקה  הפקולטה להנדסה היא הפקולטה 
היום כ– 1,200 סטודנטים לתארים ראשון ושני.

בתכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרוניקה .B.Sc מתקיימים 
שישה מסלולי התמחות:  
תקשורת ועיבוד אותות  	›

מערכות משובצות מחשב  	›

מערכות הספק ואנרגיות חלופיות 	›

ביו הנדסה 	›

אלקטרואופטיקה ומיקרואלקטרוניקה 	›

בקרה 	›

בתכנית הלימודים לתואר השני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה .M.Sc )ללא תזה 
ועם תזה( מתקיימים ארבעה מסלולי התמחות:

תחום אנרגיה ומערכות הספק 	›

תחום אלקטרואופטיקה ועיבוד תמונה 	›

תחום תקשורת 	›

תחום מיקרו וננו-אלקטרוניקה 	›

הלימודים בפקולטה להנדסה משלבים שיטות אקדמיות קלאסיות: הרצאות, תרגול, 
ולמידה  וקבוצתית  עצמית  למידה  של  מודרניות  גישות  עם  ופרויקטים  מעבדות 
היי-טק מן  באמצעות האינטרנט, שימוש במכשירי מדידה חדישים, המצויים במפעלי 
מחקר  ממהנדסי  הנדרשים  אופטימיזציה,  ותהליכי  סימולציות  ביצוע  וכן  המתקדמים; 

ופיתוח.

סגל הפקולטה
אוניברסיטאית,  ברמה  ותיק  חוקרים  מסגל  ברובו  מורכב  הפקולטה  של  ההוראה  סגל 
שקודם על בסיס מחקר ופרסומים מדעיים אשר מופיעים בכתבי עת שיפטיים ובכנסים 

מדעיים מקצועיים. 

קיומה של תשתית מעבדות מתקדמות
של  הדרישות  בכל  העומדות  מאוד  רבות  מעבדתיות  תשתיות  קיימות  בפקולטה 
מעבדות  כ-30  ישנן  והטכנולוגיה.  ההנדסה  בתחומי  העוסק  גבוהה  להשכלה  מוסד 
הנדסה,  ביו  בתחום  תקשורת,  הנדסת  בתחום  מצוינות  מרכזי  ומספר  והוראה  מחקר 

אלקטרואופטיקה, מערכות הספק ואנרגיות חלופיות.

מפתח  לעמדות  להגיע  לך  יעזרו  בפקולטה  ההנדסה  לימודי 
סגל  עדכנית,  לימודים  תכנית  באמצעות  העבודה  בשוק 

מקצועי, ציוד חדשני ורשת קשרים ענפה.
מאפיינים אלה הם שהופכים את הפקולטה לאחת מהחממות 
למהנדסים  בארץ  ביותר  והמתקדמות  המכובדות  המרכזיות, 
ותורמים  התעשייה  ענפי  במגוון  בהצלחה  המשתלבים 

לקידומה.
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תכנית הלימודים לתואר ראשון .B.Sc בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
תכנית הלימודים

ראש התכנית: ד״ר עמוס ברדע
תכנית הלימודים לתואר ראשון .B.Sc הינה בהיקף של 161.5 נקודות זכות אקדמיות 
ארבע  פני  על  משתרעת  התכנית  כלליים.  ובלימודים  ההנדסיים  המדעיים,  במקצועות 

שנות לימוד ומקנה תעודת .B.Sc ב״הנדסת חשמל ואלקטרוניקה״.

התכנית מתחלקת לשלושה שלבים עיקריים:
בפקולטות  כמקובל  במדעים,  מעמיק  ידע  בהקניית  מתמקד  הראשון  השלב 
פני  על  מתפרס  זה  שלב  ותכנות.  מתמטיקה  פיסיקה,  כגון:  בארץ,  להנדסה 

שלושת הסמסטרים הראשונים.

השלב השני חושף את הסטודנט למקצועות היסוד העיקריים בתחומי החשמל, 
האלקטרוניקה והתקשורת.

בתחומי  שונות  בהתמחויות  הידע  והעמקת  הרחבה  כולל  השלישי  השלב 
החשמל, האלקטרוניקה והתקשורת. 

להתמקצע  רוצה  הוא  מסלול ההתמחות שבו  את  בוחר  זה הסטודנט  בשלב 
ולומד את המתודולוגיות, הטכנולוגיות והבעיות שבפניהן ניצבת התעשייה. 

וידע עיוני, המאפשרים לו להשתלב  נוסף על כך, רוכש הסטודנט ניסיון מעשי 
בשטחי התעשייה השונים, הדרושים בתחומי החשמל, אלקטרוניקה והתקשורת. 

שלב זה כולל גם ביצוע פרויקט גמר מתקדם בהיקף שנתי.

1
2
3

מבנה תכנית הלימודים

למידע  מפורט  על  אודות  הפקולטה,  קורסים  ללימודי  תואר 
 >  www.hit.ac.il  ושני  מומלץ  לפנות  לאתר  המכון  ראשון 

 סטודנטים <  שירותי  מינהל  אקדמי <   ידיעון  
*   המכון  שומר  על  הזכות  לשנות  את  תכנית  הלימודים  ואת  היצע  קורסי  הבחירה. 

נ״זש״סשם הקורס

6352.0קורסי יסוד במקצועות מדעיים )מתמטיקה, פיסיקה ותכנות(

7866.0קורסי יסוד הנדסיים

4735.5קורסי ליבה ובחירה

88.0לימודים רב תחומיים

196161.5סה״כ שעות ונקודות זכות לתואר ראשון

מסלולי הלימוד
את תכנית הלימודים ניתן ללמוד בשני מסלולים:

מסלול בוקר )מסלול רגיל( | שני סמסטרים: סמסטר א׳ וסמסטר ב׳. 	›

מסלול ערב )מסלול גמיש( | שלושה סמסטרים: סמסטר א׳, סמסטר ב׳ וסמסטר קיץ. 	›

ימי לימודים מקוצרים  ובשני  הלימודים במסלול הגמיש מתקיימים בימי שישי  	̂

במהלך השבוע המתחילים בשעות אחר-הצהריים עד הערב. 
המסלול הגמיש מתאים לסטודנטים המעוניינים ללמוד ולעבוד בו-זמנית.  	̂

התכנית מתאימה במיוחד לאנשי תעשייה, אנשי צבא וכוחות הביטחון. 	̂

חיילים שהם תוך כדי שירות צבאי סדיר/קבע שניתן להם יום 
חופשי מהצבא לצורך יום לימודים מלא, יוכלו לקחת קורסים 
ולאחר  הלימודים  מערכת  למגבלות  בכפוף  המסלולים  בשני 

הצגת אישור מהצבא.
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סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה א‘

נ“זש“סשם הקורסנ“זש“סשם הקורס

פיזיקה 1 למהנדסים
חשבון אינפיניטסימלי 1

אלגברה ליניארית למהנדסים
מיתוג ותכנון לוגי

c תכנות

4
8
6
4
4

3.5
6.5
5.0
3.5
3.5

חשבון אינפיניטסימלי 2
משוואות דיפרנציאליות רגילות

טורים והתמרות אינטגרליות
מעבדה לפיזיקה 1 למהנדסים

פיזיקה 2 למהנדסים
לימודים רב תחומיים

4
6
4
2
6
2

5.0
3.5
3.5
1.0
5.0
2.0

2622.02420.0סה“כ

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ב‘

נ“זש“סשם הקורסנ“זש“סשם הקורס

הסתברות למהנדסים
מעבדה לפיזיקה 2 למהנדסים

משוואות דיפרנציאליות חלקיות
פיזיקה 3 למהנדסים

פונקציות מורכבות
מבוא להנדסת חשמל

לימודים רב תחומיים

4
3
4
4
4
6
2

3.5
1.5
3.5
3.5
3.5
5.5
2.0

יסודות מוליכים למחצה
מעבדה להנדסת חשמל

מבוא למערכות ליניאריות
אותות ומערכות

שדות אלקטרומגנטיים
מדע נתונים - תאוריה ומעשה

מעבדה לכלי תוכנה למהנדסים
לימודים רב תחומיים

4
3
4
4
4
3
3
2

3.5
1.5
3.5
3.5
3.5
2.5
1.5
2.0

2723.02721.5סה“כ

מבנה תכנית הלימודים לפי מסלול
מסלול רגיל

היקף הלימודים: 161.5 נקודות זכות )196 שעות סמסטריאליות(

למידע מפורט על אודות הפקולטה, קורסים ללמודי תואר ראשון וקורסי בחירה

מומלץ לפנות לאתר המכון: www.hit.ac.il < סטודנטים < שירותי מינהל אקדמי < ידיעון
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סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ג‘

נ“זש“סשם הקורסנ“זש“סשם הקורס

התקני מוליכים למחצה
אותות אקראיים

מבוא למערכות תקשורת
עיבוד אותות ספרתי

בקרה א‘
גלים ומערכות מפולגות

קורס ליבה בתחום הבחירה

4
4
4
4
4
4
4

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

מעגלים ספרתיים
מעגלים אלקטרוניים ליניאריים

קורס ליבה בתחום הבחירה
מעבדה למיקרו בקרים

שני קורסי בחירה
לימודים רב תחומיים

4
4
4
3
8
2

3.5
3.5
3.5
1.5
7.0
2.0

2624.52521.0סה“כ

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ד‘

נ“זש“סשם הקורסנ“זש“סשם הקורס

מעבדת בחירה
מעבדת ליבה בתחום

מעבדה להתקנים אלקטרוניים
פרויקט גמר

שני קורסי בחירה
קדם פרויקט ופיתוח מיומנויות רכות 

לסטודנטים

3
3
3
2
8
2

1.5
1.5
1.5
2.0
7.0
2.0

פרויקט גמר
קורס בחירה 

מעבדת בחירה
מעבדת ליבה בתחום

קורס ליבה בתחום הבחירה

4
4
3
3
4

4.0
3.5
1.5
1.5
3.5

2115.51814.0סה“כ
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מסלול גמיש
היקף הלימודים: 161.5 נקודות זכות )196 שעות סמסטריאליות(

למידע מפורט על אודות הפקולטה, קורסים ללמודי תואר ראשון וקורסי בחירה

מומלץ לפנות לאתר המכון: www.hit.ac.il < סטודנטים < שירותי מינהל אקדמי < ידיעון

סמסטר קיץסמסטר ב‘סמסטר א‘שנה א‘

נ“זש “סשם הקורסנ“זש “סשם הקורסנ“זש“סשם הקורס

פיזיקה 1 למהנדסים
חשבון אינפיניטסימלי 1

מיתוג ותכנון לוגי
לימודים רב תחומיים

4
8
4
2

3.5
6.5
3.5
2.0

חשבון אינפיניטסימלי 2
טורים והתמרות אינטגרליות

אלגברה ליניארית למהנדסים
מעבדה לפיזיקה 1 למהנדסים

6
4
6
2

5.0
3.5
5.0
1.0

פונקציות מורכבות
משוואות דיפרנציאליות רגילות

פיזיקה 2 למהנדסים

4
4
6

3.5
3.5
5.0

1815.51814.51412.0סה“כ

סמסטר קיץסמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ב

נ“זש “סשם הקורסנ“זש “סשם הקורסנ“זש“סשם הקורס

מבוא להנדסת חשמל
פיזיקה 3 למהנדסים

משוואות דיפרנציאליות חלקיות
C תכנות

6
4
4
4

5.5
3.5
3.5
3.5

אותות ומערכות
מבוא למערכות ליניאריות

שדות אלקטרומגנטיים
מעבדה לפיזיקה 2 למהנדסים

מעבדה לכלי תוכנה למהנדסים

4
4
4
3
3

3.5
3.5
3.5
1.5
1.5

יסודות מוליכים למחצה
מעבדה להנדסת חשמל

הסתברות למהנדסים
גלים ומערכות מפולגות

4
3
4
4

3.5
1.5
3.5
3.5

1816.01813.51512.0סה“כ
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סמסטר קיץסמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ג‘

נ“זש “סשם הקורסנ“זש “סשם הקורסנ“זש“סשם הקורס

התקני מוליכים למחצה
קורס ליבה בתחום הבחירה 

בקרה א‘
אותות אקראיים

לימודים רב תחומיים

4
4
4
4
2

3.5
3.5
3.5
3.5
2.0

מעגלים אלקטרוניים ליניאריים
עיבוד אותות ספרתי

מעבדה למיקרו בקרים 
מבוא למערכות תקשורת 

קורס ליבה בתחום הבחירה

4
4
3
4
4

3.5
3.5
1.5
3.5
3.5

מעגלים ספרתיים
מעבדה להתקנים אלקטרוניים מבוא 

מדע נתונים - תאוריה ומעשה
לימודים רב תחומיים

4
3
3
2

3.5
1.5
2.5
2.0

129.5  1816.01915.5סה“כ

סמסטר קיץסמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ד‘

נ“זש “סשם הקורסנ“זש “סשם הקורסנ“זש“סשם הקורס

פרויקט גמר
קדם פרויקט ופיתוח מיומנויות 

רכות לסטודנטים
קורס ליבה בתחום הבחירה
קורס ליבה בתחום הבחירה

קורס בחירה
מעבדת ליבה בתחום

2

2
4
4
4
3

2.0

2.0
3.5
3.5
3.5
1.5

פרויקט גמר
קורס ליבה בתחום הבחירה

מעבדת ליבה בתחום 
קורס ליבה בתחום הבחירה

מעבדת בחירה

4
4
3
4
3

4.0
3.5
1.5
3.5
1.5

קורס בחירה
לימודים רב תחומיים

מעבדת בחירה

4
2
3

3.5
2.0
1.5

1916.01814.097.0סה“כ
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הקורס המעניק את הפטור נ״זשם הקורסמס׳ קורס

אלקטרוניקה ספרתית3.5מיתוג ותכנון לוגי50008קורס יסוד

מעבדת גרעין באלקטרוניקה או מעבדת חשמל או מעבדה לחשמל ומדידות1.5מעבדה להנדסת חשמל50005מעבדת יסוד

מעבדת גרעין באלקטרוניקה או מעבדה באלקטרוניקה תקבילית1.5מעבדה להתקנים אלקטרוניים50183מעבדת יסוד

אלקטרוניקה ספרתית ואלקטרוניקה תקבילית3.5מעגלים ספרתיים50016קורס יסוד

מיתוג ותכנון לוגי או מערכות ספרתיות3.5מערכות ספרתיות50013קורס בחירה

מעבדת גרעין באלקטרוניקה או מעבדה באלקטרוניקה ספרתית1.5מעבדת בחירה-מעבדת בחירה

מעבדת גרעין באלקטרוניקה או מעבדה במערכות ספרתיות1.5מעבדת בחירה-מעבדת בחירה

מחשבים ומחשבים זעירים או מיקרו-בקרים או תקשורת מחשבים3.5קורס בחירה-קורס בחירה

מעבדת ליבה בהתמחות משובצות מחשב 
או מעבדת בחירה בשאר ההתמחויות

מעבדת גרעין במחשבים או מעבדה במחשבים ובמיקרו מחשבים1.5מעבדה למערכות זמן אמת50230

שפת עילית או תכנות מחשבים3.5תכנות 60001Cקורס יסוד

תקשורת אלקטרו אופטית או מערכות חוזי3.5קורס בחירה-קורס בחירה 

מקצוע הכוונה או שרטוט טכני או תקשורת חזותית 2.0לימודים רב תחומיים-לימודים רב תחומיים

סטודנטים בעלי תואר הנדסאי
סטודנט בעל דיפלומה של הנדסאי חשמל או הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים, זכאי לפטור מקורסים.

התנאים לקבלת הפטור:
הציון הממוצע המשוקלל של הדיפלומה אינו נמוך מ- 80. 	›

הממוצע בקורס שבגינו מבוקש הפטור אינו נמוך מ-80.  	›

לא חלפו יותר משש שנים מתום לימודי ההנדסאי ועד לקבלה למכון.  	›

הזיכוי לפטורים יהיה בהיקף  של עד 30.0 נ״ז. 

להלן בטבלה רשימת הקורסים שמתוכם יינתנו הפטורים:

את הבקשה לפטורים מקורסי/מעבדות ליבה/בחירה יש להגיש רק לאחר בחירת ההתמחות בשנה ג׳. 
יתכן שבתחומי התמחות מסוימים לא יהיה ניתן לנצל את כל הפטורים.

לשאלות בנושא פטורים ניתן לפנות אל
רכזת אקדמית תואר ראשון שנים א׳, ב׳: גב׳ מרים צ׳רצ׳ 

st_miryam@hit.ac.il   |   03-5026551
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מסלולי התמחויות
תקשורת ועיבוד אותות

ראש התחום: פרופ׳ מחלב אורי
כבר למעלה משלושה עשורים תחום התקשורת ועבוד האותות 
צרות  דיבור  מרשתות  המעבר  וגוברת.  הולכת  בתנופה  נמצא 
סרט )מבוססות על מיתוג מעגלים( לרשתות מולטימדיה רחבות 
בטכנולוגיות  ההתפתחויות   ,)IP Protocol )מבוססות  סרט 
האופטיות והגישה האינטגרטיבית והרב תחומית, הם רק חלק 
מהשינויים המדהימים שקרו בשנים האחרונות. שינויים שיצרו 
ביקוש אדיר למהנדסי תקשורת עם ראייה מערכתית, וחשיבה 

רב תחומית עם רקע מתמטי מעמיק.

בוגרת  לכל  לאפשר  במטרה  אותות  ועיבוד  בהתמחות תקשורת  נלמדים  אלו  עקרונות 
ובוגר בפקולטה לצאת לשוק העבודה עם הכלים הדרושים בכדי להיענות לצרכי השוק 

הקיימים תוך התאמה גם לאתגרים ולשינויים הצפויים בעתיד. 

מתתי  באחד  להתמחות  הסטודנט  יכול  התמחות  במסגרת 
ההתמחות הבאים:

תקשורת רדיו
במהלך  הבסיסיים.  ועקרונותיהן  שונות  תקשורת  מערכות  לניתוח  וכלים  ידע  מקנה 
תקשורת  מערכות  ותכנון  לניתוח  המתמטיים  בכלים  הסטודנטים  יצוידו  הלימודים 

בתחומים שונים.

תקשורת RF ואנטנות
מקנה עקרונות תיאורטיים ועקרונות מימוש של מערכות RF המשמשות לתחומיי הרדיו, 
נכללים  זה  במסלול  הלימודים  במסגרת  לוויינית.  ותקשורת  אופטית  תקשורת  מכ״ם, 
קורסים בתקשורת אופטית, אנטנות וקרינה, עקרונות מכ״ם תקשורת לוויינים ומערכות 

תקשורת ניידות.

תקשורת נתונים
הבנת  כולל  שונים  באספקטים  נתונים״  ל״תקשורת  הקשור  בכל  מתמקדת  התמחות 

פרוטוקולים, הבנת עקרונות הפעולה של האינטרנט ועוד.

עיבוד אותות
בהתמחות נלמדים כלים מתקדמים לניתוח אותות ומערכות שונות הכוללות עבוד דיבור, 

עבוד תמונה, ראיה מלאכותית ומערכות למידה.



45  |  מדריך למועמדים  |  2022/21

מערכות משובצות מחשב
ראש התחום: ד״ר נונל טירר

מערכות  הינם  בעולם  המפותחים  המוצרים  רוב  כיום 
המבוקרות מבחינה פונקציונאלית ע״י מחשב. מערכות 
מערכות,  של  רחב  במגוון  נמצאות  מחשב  משובצות 
ועד למערכות  בודד  החל ממערכות הנמצאות על שבב 

מורכבות מאוד ודורשות ידע נרחב בחומרה ובתוכנה.

ההתמחות מערכות משובצות מחשב במכון הינה התמחות חדשה שפותחה 
בשיתוף פעולה עם התעשייה על מנת לתת מענה לצרכי התעשייה לקליטת 

מהנדסים מתחום זה.

 System on התמחות כוללת הקניית ידע במגוון רחב של מערכות, ממערכות
.Cyber Physical Systemsעד Chip

להכשירו  במטרה  ובחירה  ליבה  קורסי  מבחר  הסטודנט  לומד  בהתמחות 
לקליטה מהירה בתעשיות המתקדמות.  

בין במגוון הקורסים הניתנים בתחום נכללים הקורסים:
אלגוריתמים ומבנה נתונים 	›

מערכות הפעלה בזמן אמת 	›

 Verilog-ו VHDL תיכון חומרה בעזרת 	›

אפיון מערכות משובצות מחשב 	›

ראיה ממוחשבת 	›

מבוא לארכיטקטורת מחשבים ועוד 	›
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מערכות הספק ואנרגיות חלופיות
ראש התחום: ד״ר מאיר ארבל

התפתחויות  החשמל,  במשק  שונים  הפרטה  תהליכי  עקב 
חדשות בתחום האנרגיה ופרישה טבעית של מהנדסים וותיקים 
ממעגל העבודה, קיים כיום מחסור משמעותי במהנדסי חשמל 
המשיקים  ובתחומים  הספק  מערכות  בתחום  התמחות  עם 

להם. 
למרות מחסור זה, השוק לא מתפשר על הסטנדרטים הגבוהים 
ויכולות  יידע  ורק בוגרים המצליחים להפגין  המקובלים בענף 
גבוהות, יצירתיות וחשיבה רב-תחומית, מצליחים להתברג אל 

כוח העבודה ולזכות בקריירה מאתגרת ומתגמלת.
חזק  בזרם  להתמחות  המעוניינים  סטודנטים  מכשירה  הספק  במערכות  התמחות 
ונלמדים בה כל הקורסים הנדרשים ע״י רשם המהנדסים לשם רישום במדור זרם חזק 

וקבלת רישיון חשמלאי ראשי ממשרד העבודה.

בהתמחות נלמדים הקורסים:
המרת אנרגיה 	›

הינע חשמלי 	›

מערכות הספק 	›

מערכות הספק אלקטרוניות 	›

טכניקות מתח גבוה ועוד 	›

ניתן לשלב בהתמחות גם קורסים מתחום אנרגיה חלופית

ביו - הנדסה
ראש התחום: ד״ר רונן שושניק

והפיתוח  המחקר  מוקדי  משני  אחת  הינה  ישראל  מדינת 
העיקריים של תעשיית המכשור הרפואי בעולם ובעלת המספר 
הגבוה ביותר בעולם, ביחס למספר התושבים, של יזמים בתחום 
אשר  למהנדסים  דרישה  הנדסה(.  )ביו  רפואית  הביו  ההנדסה 
רפואי  פיזיולוגי,  וידע  אחד,  מצד  עמוקה  הנדסית  הבנה  להם 

וקליני מצד שני, הולכת וגדלה כל העת. 
התמחות ביו הנדסה מכשירה מהנדסים למחקר ופיתוח טכנולוגיות יישומיות והתקנים 
ובמחקר  ההייטק  בתעשיית  השתלבות  לאפשר  במטרה  הנדסה  הביו  בתחום  חדשים 

פורץ דרך. 

ייחודיות המסלול הינה במתן דגש על שלושה נושאים המצויים 
והבחירה  החובה  בקורסי  הנלמדים  והפיתוח,  המחקר  בחזית 

השונים:
חיישנים:  .1

ננו חיישנים כימיים ופיזיקליים 	̂

ביו ננו חיישנים 	̂

חיישנים אופטיים 	̂

מערך של חיישנים אף אלקטרוני ועוד 	̂

)Deep learning( ולמידה עמוקה )Machine learning( למידת מכונה  .2

עיבוד אותות פיזיולוגיים, אותות דיבור ותמונות רפואיות  .3
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במסגרת תכנית ההתמחות לומדים הסטודנטים שתי מעבדות 
עם הנושאים הבאים:

והיישום הקליני של מכשור  מעבדה למכשור רפואי בה נלמדים עקרונות המדידה   .1
וחיישנים שונים והבנת האספקטים ההנדסיים  רפואי. התנסות באמצעות תוכנות 

הנלווים לפעילותם.

וניתוח  בעיבוד  מעשית  התנסות  מתקיימת  בה  פיזיולוגיים  אותות  לעיבוד  מעבדה   .2
דיבור,  אותות  ועיבוד  ניתוח  ופייתון(,  מתל״ב  שפת  )באמצעות  פיזיולוגיים  אותות 

מימוש אלגוריתמים ובחינת ביצועים.

כמו כן, בהתמחות קיימת מעבדת המחקר המקיימת שיתופי פעולה עם חברות, 
חוקרים ובתי חולים בארץ ובחו״ל שבה ניתנים לסטודנטים האפשרות לבצע את 

פרויקטי הגמר שלהם.

אלקטרואופטיקה ומיקרואלקטרוניקה
ראש התחום אלקטרואופטיקה: ד״ר בוריס אפטר

ראש התחום מיקרואלקטרוניקה: ד״ר אלכס אקסלביץ

בהתמחות זו נלמדים הקורסים הבאים:
בתחום אלקטרואופטיקה נלמדים הקורסים: 

יסודות ההנדסה האופטית 	›

מבוא לאלקטרואופטיקה ואופטיקה מודרנית 	›

עיבוד תמונה 	›

מבוא ללייזרים 	›

מגבירי אור ועוד 	›

בתחום מיקרואלקטרוניקה נלמדים הקורסים: 
טכנולוגיות מיקרואלקטרוניקה 	›

טכנולוגיה של שכבות דקות 	›

VLSI טכנולוגיות 	›

תכן שבבי VLSI ועוד 	›
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תכנית לימודים 
התכנית כוללת ארבעה תחומי התמחות:

תחום אנרגיה ומערכות הספק 	›

תחום אלקטרואופטיקה ועיבוד תמונה 	›

תחום תקשורת 	›

תחום מיקרו וננו-אלקטרוניקה 	›

מבנה תכנית הלימודים
תכנית הלימודים מורכבת מקורס חובה במתמטיקה, חמישה קורסי חובה, שישה קורסי 

בחירה, סמינר מחלקתי ופרויקט גמר. 

לקבלת התואר נדרשת צבירת 42 נקודות זכות לפי הפרוט הבא:

 
**  מומלץ ללמוד קורס בחירה מתוך רשימת קורסי הבחירה המומלצים בתחום.         

נ״זשם הקורס

3.0קורסי חובה במתמטיקה 

15קורסי חובה לפי תחום

18.0קורסי בחירה**

-סמינר

6.0פרויקט גמר

42.0סה״כ נקודות זכות לתואר שני

ראש התכנית: ד״ר בוריס למבריקוב
תכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה נועדה לאפשר לימודי המשך מתקדמים לבוגרי 
גבוהה  להשכלה  המועצה  ע״י  המוכרים  אקדמיים  מוסדות  של  מצטיינים  ראשון  תואר 
על  בדגש  ואלקטרוניקה  חשמל  הנדסת  בתחומי  שלהם  הידע  את  להעמיק  הרוצים 

ההתפתחויות החדשות בענף.

בתעשיות  מפתח  אנשי  עם  יחד  המכון  של  הבכיר  הסגל  ידי  על  פותחה  התכנית 
האלקטרוניקה המתקדמות ומטרתה לספק מהנדסים ברמה גבוהה לתעשיות העילית 

בתחומי המחקר והפיתוח.

התכנית מתעדכנת בהתאם להתפתחויות בתעשייה ומלמדים בה חברי סגל המובילים 
בתחום ההוראה והמחקר.

כמו כן התכנית מתקיימת במעבדות חדשות ומתקדמות ומאפשרת לסטודנטים לקחת 
חלק פעיל בקבוצת מחקר ופותחת להם גישה לרשת ענפה של קשרי חוץ עם גופים 

בתעשייה הטכנולוגית המובילה.

חשמל  בהנדסת  ב״מדעים   )M.Sc.( מוסמך  תואר  למסיימים  מעניקה  התכנית 
ואלקטרוניקה״  ללא תזה.

תכנית הלימודים מורכבת משנים עשר קורסי חובה ובחירה, סמינר מחלקתי ופרויקט 
גמר.

הקורסים  פני שנתיים.  על  ונפרסת  זכות  נקודות   42 צבירת  מחייבת  הלימודים  תכנית 
מרוכזים ליומיים בשבוע: יום אחד במהלך השבוע בשעות אחה״צ ויום שישי.

 M.Sc.תכנית הלימודים לתואר שני
בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה - ללא תזה
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מבנה תכנית הלימודים לפי תחום התמחות
תחום אנרגיה ומערכות הספק

לחקר  מתקדמים  כלים  מקנה  המסלול  ההוראתי,  בהיבט 
מחקרים  ולביצוע  חשמל  ומתקני  מערכות  ביצועי  אמינות 
מערכות  בפיתוח  יישום  לצורך  טכנו-כלכליות  ואופטימיזציות 
הספק קלאסיות ומערכות הספק מתקדמות הנמצאות בחזית 
ומערכות  כגון מערכות להפקת אנרגיה סולרית  הטכנולוגיה,  

לתחבורה חשמלית.

רשימת קורסי בחירה מומלצים לתחום 
אנרגיה ומערכות הספק )3 נ״ז(:

אמינות של מערכות הספק 	›

תאי שמש 	›

מכונות חשמליות מיוחדות 	›

מערכות הגנה מפני ברקים 	›

עקרונות אלקטרוניקת שמע 	›

שיטות הגנה במערכות הספק 	›

FB ,TL ממירים 	›

אנרגיות חילופיות 	›

חיישנים ביו-רפואיים 	›

טכנולוגיות תאי דלק 	›

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה א‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

מתמטיקה מתקדמת
התקני מערכות הספק

ממירים אלקטרוניים למתקני חשמל

3
3
 3

בקרה אוטומטית מתקדמת
מערכות הספק מתקדמות

מערכות בקרה של הינע חשמלי

3
3
3

99סה“כ

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ב‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

קורס בחירה
קורס בחירה
קורס בחירה
פרויקט גמר

3
3
3
6

קורס בחירה
קורס בחירה 
קורס בחירה
פרויקט גמר

סמינר טכנולוגי

3
3
3
-
-

159סה“כ
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תחום אלקטרואופטיקה ועיבוד תמונה
בהיבט ההוראתי, המסלול מקנה כלים בנושאים: דיאגנוסטיקה 
והדמיה רפואית, מצלמות דיגיטליות וחיישני LiDAR לרובוטים 
ומערכות  התקנים  ואפיון  ייצור  תכנון,  אוטונומיים,  ורכבים 
אלקטרו-אופטיים המבוססים על חומרים פוטוניים חדשניים, 

תקשורת אופטית בסיבים ותקשורת אופטית אלחוטית.

רשימת קורסי בחירה מומלצים  לתחום 
אלקטרואופטיקה ועיבוד תמונה

)3 נ״ז(:
מאפנני אור מרחביים 	›

יישומים של סיבים 	›

ננו חומרים ופונטיקה 	›

נושאים נבחרים בסיבים אופטיים 	›

ננופוטוניקה 	›

חיישנים ביו רפואיים 	›

מיקרוסקופיה אלקטרוניקית 	›

אנרגיות חילופיות 	›

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה א‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

מתמטיקה מתקדמת
עיבוד אותות ספרתי תקדם

תורת הקוונטים

3
3
 3

אופטיקה קוונטית
עיבוד תמונה מתקדם

נושאים נבחרים באלקטרואופיטיקה 
ופוטוניקה

3
3

3

99סה“כ

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ב‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

קורס בחירה
קורס בחירה
קורס בחירה
פרויקט גמר

3
3
3
6

קורס בחירה
קורס בחירה 
קורס בחירה
פרויקט גמר

סמינר טכנולוגי 

3
3
3
-
-

159סה“כ
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תחום הנדסת תקשורת
של  ותכנון  לניתוח  כלים  מקנה  המסלול  ההוראתי,  בהיבט 
תורת  ספרתית,  תקשורת  אנלוגית,  תקשורת  מערכות: 
המידע וסינכרון כבסיס, המעמיק את ההבנה והניתוח בתחום 
אופטית  סיב  תקשורת  ניידת,  תקשורת  הלויונית,  התקשורת 
אנטנות  מיקרוגל,  רדיו,  טכנולוגיות  נלמדים  כן  כמו  ומכ”מ. 

וסיבים אופטיים.

רשימת קורסי בחירה מומלצים לתחום 
הנדסת תקשורת )3 נ״ז(:

שיטות סיכרון בתקשורת ספרתית 	›

אנטנות חכמות במערכות רדיו 	›

נושאים מתקדמים בתקשורת ניידת ותאית 	›

דימות מכ״מ 	›

תקשורת אופטית לא לינארית 	›

תכן מעגלי מיקרוגל משולבים 	›

תכן מודלים בתקשורת אלחוטית 	›

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה א‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

מתמטיקה מתקדמת
עיבוד אותות ספרתי מתקדם
נושאים בתקשורת מתקדמת

3
3
 3

תקשורת אופטית מודרנית
תורת המידע

מערכות תקשורת רדיו

3
3
3

99סה“כ

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ב‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

קורס בחירה
קורס בחירה
קורס בחירה
פרויקט גמר

3
3
3
6

קורס בחירה
קורס בחירה 
קורס בחירה
פרויקט גמר

סמינר טכנולוגי

3
3
3
-
-

159סה“כ
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תחום מיקרו וננו-אלקטרוניקה
בהיבט ההוראתי, המסלול מקנה למידה מעמיקה של חומרים 
אלקטרו- תכונות  ומבודדים,  למחצה  מוליכים  מתכות,  כגון 
בנקודות  ושימוש  קוונטית  כליאה  חומרים,  ננו  של  אופטיות 
ושיטות  חומרים  ייצור  שיטות  קוונטיות,  ובארות  קוונטיות 

תכנון תהליכי הייצור.

רשימת קורסי בחירה מומלצים  לתחום 
מיקרו וננו-אלקטרוניקה )3 נ״ז(:

תאי שמש 	›

חיישנים ביו רפואיים 	›

מיקרוסקופיה אלקטרונית 	›

אנרגיות חילופיות 	›

טכנולוגיות תאי שמש 	›

מעבדת יישום שכבות דקות בננו טכנולוגיה 	›

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה א‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

מתמטיקה מתקדמת
תורת הקוונטים

יישומים שכבות דקות בננו טכנולוגיה

3
3
 3

ננו חומרים
ננופוטוניקה

ננו טכנולוגיות והתקנים
ננו-אלקטרואפטיים

3
3

3

99סה“כ

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ב‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

קורס בחירה
קורס בחירה
קורס בחירה
פרויקט גמר

3
3
3
6

קורס בחירה
קורס בחירה 
קורס בחירה
פרויקט גמר

סמינר טכנולוגי 

3
3
3
-
-

159סה“כ
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תחומי ההתמחות של המחקר
ניסיון מחקרי מוכח.  זהים לתחומים בהם צבר המכון  תחומי ההתמחות בתכנית הינם 

מוקדי המחקר המבוססים ביותר בפקולטה הם בתחומים הבאים: 
אנרגיה ומערכות הספק, אלקטרואופטיקה ועיבוד תמונה, הנדסת תקשורת ומיקרו וננו-

אלקטרוניקה.

תכנית הלימודים
הרצאה  תזה,  ללא  השני  התואר  לימודי  של  ובחירה  חובה  מקורסי  מורכבת  התכנית 

בסמינר וכן עבודת גמר )תזה(. 

מבנה כללי של תכנית הלימודים בחלוקה לקורסים ונ״ז
לקבלת התואר נדרשת צבירת 40 נקודות זכות לפי הפרוט הבא:

*  הענקת התואר מותנית באישור המל״ג, כמקובל בתכניות החדשות.
**  מומלץ ללמוד קורס בחירה מתוך רשימת קורסי הבחירה המומלצים בתחום.         

נ״זשם הקורס

3.0קורסי חובה במתמטיקה 

9.0קורסי חובה לפי תחום מחקר

12.0קורסי בחירה מתוך רשימת קורסי הבחירה המומלצים בתחום המחקר**

-הרצאה בסמינר

16.0עבודת תזה

40.0סה״כ נקודות זכות לתואר שני

ראש התכנית: פרופ׳ יוסף בן עזרא, דקאן הפקולטה
התכנית בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם תזה*, הינה הרחבה של תכנית הלימודים 

המעניקה למסיימים תואר מוסמך ).M.Sc( בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם תזה.

מטרות התכנית 
וביצוע מחקר עצמאי  הנחייה  תוך  בהנדסה  ומיומנויות  מורחב  לימודי  ידע  הענקת  	›

בהיקף וברמה של תזה לתואר שני לצורך התמקצעות בעבודה.
הכשרת מוסמכים ללימודי תואר שלישי באוניברסיטאות. 	›

התכנית מתבססת על שלושה גורמים עיקריים:
סגל הוראה ותיק בעל התמחות במחקר

ברמה  ותיק  חוקרים  מסגל  ברובו  מורכב  בתכנית  הבכיר  ההוראה  סגל 
אוניברסיטאית, שקודם על בסיס מחקר ופרסומים מדעיים אשר מופיעים בכתבי 

עת ובכנסים מדעיים מקצועיים. 
רוב חברי הסגל האקדמי הבכיר בתכנית הינם בדרגת פרופ’ מן המניין, פרופ’ חבר 
ומרצה בכיר ובעלי ניסיון בהעברת קורסים ובהנחיית עבודות מחקר לסטודנטים 
הלומדים תואר שני או שלישי באוניברסיטאות בארץ ובעולם. חלקם אף נבחרו 

לשמש בתפקידי מפתח בארגונים מקצועיים בינלאומיים בתחום התמחותם.

קיומה של תשתית למעבדות מחקר מתקדמות
בחזית  מחקר  המאפשר  חדשני,  ציוד  עם  מחקר  מעבדות  קיימות  בפקולטה 

המדע והטכנולוגיה בתחומים שמהם ניתן לבחור נושאים לתזה.

שיתוף פעולה של המכון עם התעשייה המתקדמת לצרכי מחקר
הפקולטה מקיימת קשרי שיתוף פעולה, בהכשרת מהנדסים, הקמת מעבדות 
התעשייה  אינטל,  אורביט,   ,ECI מוטורולה,  כגון  חברות  עם  יישומי  ומחקר 
זה  פעולה  שיתוף  ועוד.  בצה״ל  הנדסה  מרכזי  מודיעין,  חיל  רפא״ל,  האווירית, 

מאפשר להשתמש בידע מתקדם שפותח בתעשייה לשם קיום המחקרים. 

 M.Sc.תכנית הלימודים לתואר שני
בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה - עם תזה* 

1

2
3
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מבנה תכנית הלימודים לפי תחום מחקר
תחום אנרגיה ומערכות הספק

לחקר  מתקדמים  כלים  מקנה  המסלול  ההוראתי,  בהיבט 
מחקרים  ולביצוע  חשמל  ומתקני  מערכות  ביצועי  אמינות 
מערכות  בפיתוח  יישום  לצורך  טכנו-כלכליות  ואופטימיזציות 
הספק קלאסיות ומערכות הספק מתקדמות הנמצאות בחזית 
ומערכות  סולרית  אנרגיה  להפקת  מערכות  כגון  הטכנולוגיה, 

לתחבורה חשמלית.

רשימת קורסי בחירה מומלצים לתחום 
אנרגיה ומערכות הספק )3 נ״ז(:

אמינות של מערכות הספק 	›

תאי שמש 	›

מכונות חשמליות מיוחדות 	›

מערכות הגנה מפני ברקים 	›

בקרה אוטומטית מתקדמת 	›

רכיבים ומעגלים מגנטיים 	›

מעבדה מתקדמת למערכות הספק אלקטרוניות 	›

שיטות הגנה במערכות הספק 	›

FB ,TL ממירים 	›

אנרגיות חילופיות 	›

אנרגיות חילופיות 	›

טכנולוגיות תאי דלק 	›

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה א‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

מתמטיקה מתקדמת
מערכות בקרה של הינע חשמלי

3
3
 

מיתוג רך וממירים עם קבלי מיתוג  או
ממירים אלקטרוניים למתקני חשמל

מערכות הספק מתקדמות
3
3

66סה“כ

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ב‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

קורס בחירה
קורס בחירה

תזה

3
3
-

קורס בחירה
קורס בחירה

תזה
הרצאה בסמינר

3
3

16
-

622סה“כ

בתחום  שונים  בנושאים  מתמקד  המסלול  המחקרי,  בהיבט 
והניתוח  המחקר  כישורי  פיתוח  תוך  הספק  ומערכות  אנרגיה 

ההנדסי והמדעי. 
מערכות  מתקדמות,  הספק  מערכות  כוללים  המחקר  נושאי 
הגנה  שיטות  רך,  למיתוג  מערכות  חשמלי,  הינע  של  בקרה 
חשמל,  למתקני  אלקטרוניים  ממירים  הספק,  במערכות 

טכנולוגיות תאי שמש, מערכות הגנה בפני ברקים ועוד.

*  הענקת התואר מותנית באישור המל״ג, כמקובל בתכניות החדשות.
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תחום אלקטרואופטיקה ועיבוד תמונה

בהיבט ההוראתי, המסלול מקנה כלים בנושאים: דיאגנוסטיקה 
והדמיה רפואית, מצלמות דיגיטליות וחיישני LiDAR לרובוטים 
ומערכות  התקנים  ואפיון  ייצור  תכנון,  אוטונומיים,  ורכבים 
אלקטרו-אופטיים המבוססים על חומרים פוטוניים חדשניים, 

תקשורת אופטית בסיבים ותקשורת אופטית אלחוטית.
כגון:  מחקר  נושאי  של  מגוון  מציע  המסלול  המחקרי,  בהיבט 
ובנייה  חדשניים  אורגניים  חומרים  של  אופטיות  תכונות  חקר 
על בסיסם של התקני פוטוניקה משולבת לביו-הנדסה ורפואה, 

רשימת קורסי בחירה מומלצים  לתחום 
אלקטרואופטיקה ועיבוד תמונה

)3 נ״ז(:
מאפנני אור מרחביים 	›

יישומים של סיבים אופטיים 	›

ננו חומרים ופוטוניקה 	›

נושאים נבחרים בסיבים אופטיים 	›

ננופוטוניקה 	›

חיישנים ביו רפואיים 	›

מיקרוסקופיה אלקטרוניקית 	›

מעבדות יישום שכבות דקות 	›

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה א‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

מתמטיקה מתקדמת
עיבוד אותות ספרתי תקדם  או

תורת הקוונטים

3

 3

עיבוד תמונה מתקדם   או
אופטיקה קוונטית

נושאים נבחרים באלקטרואופיטיקה 
ופוטוניקה

3

3

66סה“כ

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ב‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

קורס בחירה
קורס בחירה

תזה

3
3
-

קורס בחירה
קורס בחירה 

תזה
הרצאה בסמינר 

3
3

16
-

69סה“כ

וננו-פוטוניים   - מיקרו  התקנים  של  ממוחשבת  סימולציה 
לתקשורת אופטית, ביו-רפואה, יצירת אנרגיה; פיתוח שיטות 
 ,)Opto-Genetics( לאופטו-גנטיקה  פוטוניות  ומערכות 
לדיאגנוסטיקה והדמיה רפואית, חקר ופיתוח התקנים אופטו-

אלקטרוניים לתקשורת אופטית אלחוטית בתחום הספקטראלי 
 .)Wireless Visible Light Communication( הנראה 
מחקר  מענקי  של  בתמיכה  מתבצעים  הנ״ל  מהמחקרים  חלק 

ובשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות אחרות מהארץ ומחו״ל.

*  הענקת התואר מותנית באישור המל״ג, כמקובל בתכניות החדשות.
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תחום הנדסת תקשורת

בהיבט ההוראתי, המסלול מקנה כלים מחקריים לניתוח ותכנון 
תורת  ספרתית,  תקשורת  אנלוגית,  תקשורת  מערכות:   של 
המידע וסינכרון כבסיס, המעמיק את ההבנה והניתוח בתחום 
אופטית  סיב  תקשורת  ניידת,  תקשורת  הלווינית,  התקשורת 
אנטנות  מיקרוגל,  רדיו,  טכנולוגיות  נלמדים  כן  כמו  ומכ”מ. 

וסיבים אופטיים. 

רשימת קורסי בחירה מומלצים לתחום 
הנדסת תקשורת )3 נ״ז(:

שיטות סינכרון בתקשורת ספרתית 	›

אנטנות חכמות במערכות רדיו 	›

נושאים מתקדמים בתקשורת ניידת ותאית 	›

עקרונות אלקטרוניות שמע 	›

דימות מכ״מ 	›

תקשורת אופטית לא לינארית 	›

תכן מעגלי מיקרוגל משולבים 	›

מעבדה מתקדמת לתקשורת 	›

תכן מודלים בתקשורת אלחוטית 	›

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה א‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

מתמטיקה מתקדמת
עיבוד אותות ספרתי מתקדם  או

נושאים בתקשורת מתקדמת
3
 3

תקשורת אופטית מודרנית  או
מערכות תקשורת רדיו

תורת המידע
3
3

66סה“כ

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ב‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

קורס בחירה
קורס בחירה

תזה

3
3
-

קורס בחירה
קורס בחירה 

תזה
הרצאה בסמינר

3
3

16
-

622סה“כ

וביניהם  בתחום  מחקרים  של  מגוון  קיים  המחקרי,  בהיבט 
ורשתות אופטיות,  מחקר בנושאי מערכות תקשורת אופטיות 
הפיזיקלית,  בשכבה  רשתות  על  והגנה  ניהול  ניטור  שיטות 
לתקשורת,  אופטיים  רכיבים  טכנולוגיות  בנושאי  מחקרים 
ערוץ  מודלי  הרדיו  בתחום  מחקרים  אנטנות,  בתחום  מחקרים 
וכן שילוב של לימוד  גוף האדם  ואינטראקציית של קרינה עם 
תקשורת  ובמערכות  איפנון  בשיטות  עמוקה  ולמידה  מכונה 

שונות.

*  הענקת התואר מותנית באישור המל״ג, כמקובל בתכניות החדשות.
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תחום מיקרו וננו-אלקטרוניקה

בהיבט ההוראתי, המסלול מקנה למידה מעמיקה של חומרים 
אלקטרו- תכונות  ומבודדים,  למחצה  מוליכים  מתכות,  כגון 
בנקודות  ושימוש  קוונטית  כליאה  חומרים,  ננו  של  אופטיות 
ושיטות  חומרים  ייצור  שיטות  קוונטיות,  ובארות  קוונטיות 

תכנון תהליכי הייצור.

רשימת קורסי בחירה מומלצים  לתחום 
מיקרו וננו-אלקטרוניקה )3 נ״ז(:

תאי שמש 	›

חיישנים ביו רפואיים 	›

מיקרוסקופיה אלקטרונית 	›

אנרגיות חילופיות 	›

טכנולוגיות תאי שמש 	›

מעבדת יישום שכבות דקות   	›

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה א‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

מתמטיקה מתקדמת
ננו טכנולוגיות והתקנים
ננו-אלקטרואפטיים  או

ננו חומרים

3

 3

יישום שכבות דקות בננו טכנולוגיה 
ננופוטוניקה  או
תורת הקוונטים

3

3

66סה“כ

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ב‘

נ“זשם הקורסנ“זשם הקורס

קורס בחירה
קורס בחירה

תזה

3
3
-

קורס בחירה
קורס בחירה 

תזהה
רצאה בסמינר 

3
3

16
-

622סה“כ

בהיבט המחקרי, התחום עוסק בטכנולוגיות ייצור של התקנים 
בעקרונות  שימוש  תוך  ופלזמונים  פוטוניים  אלקטרוניים, 
וננו- דקות  שכבות  ייצור  על  מבוססים  המחקרים  חדשניים. 

 )CVD( וכימיות   )PVD( פיסיקליות  בשיטות  חלקיקים 
ומתמקדים בפיתוח רכיבים חדשניים בתחום אנרגיות חלופיות 
ננוגנרטורים  ייצור  משופרת,  נצילות  עם  שמש  תאי  כדוגמת 

ושימוש במערכות ננו ליישומי רפואה.

*  הענקת התואר מותנית באישור המל״ג, כמקובל בתכניות החדשות.


