
460424626746332

מבוא למערכות הספק 
ורשת חכמה

מערכות ראיה ושמיעהמבנה מחשבים

תרגילתרגילתרגיל

8:30-9:308:30-9:308:30-9:30

46237462004620246746

מעגלים משולבים - 
VLSI -מבוא ל

עיבוד וניתוח מידעעבוד וניתוח תמונות
אלג' ויישומים בראייה 

ממוחשבת

מעגלים משולבים 
VLSI -מבוא ל -

תרגילתרגילתרגילתרגילטכנולוגיות קוונטיות

  9:30-10:309:30-10:309:30-10:309:30-10:30

מר א. מעיין
פרופ"ח ע. 

קמינר
מבוא למערכות 4618746202

הספק ורשת חכמה
תרגיל46746

פרופ"ח ע. לוין
פרופ"ח. א. 

בוקס
מר ח. גזיתעיבוד וניתוח מידעתכן מעגלים אנלוגיים

פרופ"ח. א. 
בוקס

פרופ"מ י. יעיש

עבוד וניתוח תמונות
תכן וניתוח 
אלגורתמים

מידות אינפורמציה תרגילתרגיל
ושימושיהן

 
10:30-11:3010:30-11:30

4624346244
פרופ"ח א. 

רוזנטל
פרופ' י. כהן

פרופ"ח ד. 
דרקסלר כהן

4600246225פרופ' י. ששון462674627346241

מבנה מחשביםתופעות גליםטכנולוגיות קוונטיות
תכנות פונקציונלי 

מבוזר
תכן וניתוח אלגורתמים9:30-12:30פרופ' ש. מנורמכניקה קוונטית

עקרונות פיזיקליים של 
התקני מל"מ

פרופ"ח ד. 
סודרי

רשתות מחשבים תרגילתרגילמבוא לרובוטיקה ח'
ואינטרנט 2

פרקים בננו-
אלקטרוניקה

למידה עמוקה
הבטחת נכונות של 

תוכנה
עבוד ספרתי של תרגיל

אותות
מערכות לומדותתרגילתרגילתרגילתרגיל

 11:30-12:3011:30-12:30    11:30-12:30 11:30-12:3011:30-12:3011:30-12:3011:30-12:30 

48848פרופ"מ א. תמר
פרופ"ח י. 

קסוטו
פרופ"מ י.יעיש

פרופ"ח ד. 
סודרי

46326תרגיל46332

מבוא לאותות פרופ"מ ע. פרגמערכות ראיה ושמיעה
ומערכות ביולוגיים

תרגילתרגילאנטנות וקרינהמערכות בקרה 2

  
12:30-13:3012:30-13:30

46212
פרופ' א. 
קולודני

פרופ"ח א. 
אפשטיין

4600546232462114627746002467454673446200

פרופ"ח ש. 
קוטינסקי

פרופ' י. 
נמירובסקי

מבוא לרובוטיקה ח'מר א. הדר
רשתות מחשבים 

ואינטרנט 2
פרקים בננו-
אלקטרוניקה

למידה עמוקה
הבטחת נכונות של 

תוכנה
עבוד ספרתי של אותותתכן וניתוח אלגורתמים

תורת האינפורמציה 
לתקשורת קוונטית

עיבוד וניתוח תמונות

תרגילתרגילמערכות לומדותתרגילתרגילתרגילתרגילתרגילתרגילתרגיל

13:30-14:3013:30-14:3013:30-14:3013:30-14:3013:30-14:3013:30-14:3013:30-14:3013:30-14:3013:30-14:30

פרופ"מ י. רומנו4626546773468804619246280490644625648723

ארכיטק. ומעגלים 
בשילוב ממריסטורים

התקני מל"מ 
אלקטרואופטיים לגלוי

תכן לוגי ממוחשב 
של שבבים

מערכות בקרה 2
עקרונות וכלים 

באבטחת מחשבים
אנטנות וקרינה

מערכות לומדותתרגילתרגילתרגילתרגילתרגילתרגיל

14:30-15:3014:30-15:3014:30-15:3014:30-15:3014:30-15:3014:30-15:30

46746תרגיל46237

מעגלים משולבים - 
VLSI -פרופ"ח ע. טלמבוא ל

פרופ"ח ג. 
גלבוע

פרופ' ר. מאיר
אלג' ויישומים בראייה 

ממוחשבת

עיבוד אותות 
אקראיים

תרגילתרגיל

 15:30-16:3015:30-16:30

4620446206

פרופ' א. ויזרתקשורת אנלוגית
מבוא לתקשורת 

ספרתית

פרופ"מ נ. פרופ' י. שכנרפרופ"ח ע. כהןתרגיל
וינברגר

תרגיל

15:30-17:3016:30-17:3015:30-17:3015:30-17:3015:30-17:3016:30-17:30

תרגיל46201468534600646249

עיבוד אותות 
אקראיים

פרופ' ש.שמאי 
(שיץ)

ארכיטקטורות 
מתקדמות

נושאים מתקדמים 3
מערכות אלקטרו-

אופטיות

תרגילתרגילתרגילתרגיל
17:30-18:3017:30-18:3017:30-18:3017:30-18:30

46733

תורת האינפורמציה

תרגיל
18:30-19:30

פרופ' נ. מרחב

16:30-18:30

פרופ' א. אורדע

צהרי יום ד'

46332

מערכות ראיה 
ושמיעה

פרופ"ח מ. 
פורת

פרופ"ח מ. 
זילברשטיין

16:30-18:3016:30-18:30

תקשורת אנלוגית

46244

9:30-11:30

46267

מבנה מחשבים

12:30-14:30

46277

11:30-13:30

מבנה מערכות 
הפעלה

46280

12:30-14:30

9:30-11:30

46225

עקרונות וכלים 
באבטחת מחשבים

12:30-14:30

46880

12:30-14:30

18:30 - 19:3018:30 - 19:30

19:30 - 20:3019:30 - 20:30

17:30 - 18:30 17:30 - 18:30

16:30 - 17:3016:30 - 17:30

46733

תורת 
האינפורמציה

16:30-18:30

48892

פרופ"מ א. 
רוטנשטרייך

48891

16:30-18:30

08:30 - 09:30

09:30 - 10:30

10:30 - 11:30

46201

12:30 - 13:30

46209

46256

11:30 - 12:30

9:30-11:309:30-11:30

46042 09:30 - 10:30

צילום חישובי

48000

46734

עקרונות פיזיקליים 
של התקני מל"מ

14:30 - 15:30

46200

15:30 - 16:30

13:30 - 14:30

12:30 - 13:30

פרופ"מ א. אייל

4600546211

48931

אלג' ויישומים 
בראייה ממוחשבת

11:30-13:30

46326

מבוא לאותות 
ומערכות ביולוגיים

10:30-12:30
תורת האינפורמציה 
לתקשורת קוונטית

46209

9:30-11:30

מכניקה קוונטית

9:30-11:30

תכנות פונקציונלי 
מבוזר

9:30-11:30

46241 46273

15:30 - 16:30

49062

9:30-11:30

46237

10:30 - 11:30

11:30 - 12:30

14:30 - 15:30

46243

פרופ"מ ד. 
דרקסלר כהן

11:30-13:30

10:30-12:30

תכן לוגי ממוחשב 
של שבבים התקני מל"מ 

אלקטרואופטיים 
לגלוי

46187

10:30-12:30

14:30-16:30

יום ראשון

46204

14:30-16:30

13:30 - 14:30

46002

10:30-12:30

9:30-11:30

12:30-14:30

48996

08:30 - 09:30

46773

12:30-14:30

48907

10:30-12:30

46212

11:30-13:30

46232

11:30-13:30

46249

מערכות אלקטרו-
אופטיות

פרופ' ל. צלניק 
מנור

10:30-12:30

12:30-14:30

46006

46209 46195

46192

12:30-14:30

46745

11:30-13:30

48980

תרגיל

16:30-18:30

46195

11:30-13:30

46202

עבוד וניתוח מידע

14:30-16:30

46206

מבוא לתקשורת 
ספרתית

פרופ' י. 
שטינברג

14:30-16:30

16:30-18:30

14:30-16:30

48150

הסתברות בממד 
גבוה ויישומה 
במדע הנתונים

11:30-13:30

תכנון וניהול רשתות 
תקשורת לא 

שיתופיות

46195

14:30-16:30

46195

13:30-15:30

49043

דחיסה אוניברסלית 
ללא עיוות

פרופ' י. כהן

16:30-18:30

נושאים מתקדמים 
באלקטרו-אופטיקה 
1. הנושא: אופטיקה 

קוונטית לעיבוד 
מידע קוונטי

אלגוריתמים 
ברשתות מחשבים 

ובלוקצ׳יין

תורת האינפורמציה 
למער' מרובות 

משתמשים

אבטחת מערכות 
חומרה – מתיאוריה 

להתנסות

גלים במבנים 
מחזוריים

מר ש. ברגמן

נושאים מתקדמים 
3. הנושא: מעגלי 

רדיו עבור מערכות 
תקשורת

פרופ' א. 
מנדלסון

16:30-18:30

פרופ"ח ע. 
קמינר

מבנה מערכות 
הפעלה

16:30-18:30

46853

ארכיטקטורות 
מתקדמות

15:30-17:30

16:30-18:30

פרופ' ל. שכטר

46265

49027

פרופ' י. 
שטינברג

14:30-16:30

48828

עיבוד וניתוח אותות 
מרחביים

מערכות לומדות

פרופ' נ. מרחב

יום חמישי יום שני

שיטות ורציאניות 
בעבוד תמונות

14:30-16:30

48721

10:30-12:30

נושאים מתקדמים 
בלמידת מכונה 2. 
הנושא: החלטות 

סדרתיות עם מיעוט 
נתונים

פרופ' א. פויאר

ארכיטק. ומעגלים 
בשילוב 

ממריסטורים

פרופ"מ כ. לוי

פרופ"ח ג. 
גלבוע

אופטיקה בתווכים 
מפזרים ויישומיה 
בדימות ביו-רפואי

נושאים במערכות 
למידה ובקרה 5.  

הנושא: זיהוי 
ויצירה של דיבור 
על-ידי רשתות 

עמוקות

יום רביעייום שלישי

12:30-14:30

נושאים מתקדמים 
במערכות למידה 
ובקרה 3. הנושא: 
שיטות מתקדמות 

באופטימיזציה

דימות ושחזור תלת 
מימדי

פרופ' י. שכנר

פרופ"ח י. קשת

48080

נושאים מתקדמים 
במחשוב 3. הנושא: 

מערכות הפעלה 
וחומרה אמינה

מבנה מערכות 
הפעלה

תכן מעגלים 
אנלוגיים

דר' ר. אל בחר

8:30-10:30

46195

מערכות לומדות

פרופ"מ כ. לוי

8:30-10:30

תופעות גלים

פרופ"ח י. לברון


