
 
 פדרישות הפקולטה לשנת הלימודים התש''

 1 

לטה  להנדסה  הפקו

  זאב זלבסקיפרופ'  :הפקולטהראש 

, פרופ' אלכס שרון גנות פרופ'פרופ' אמיר לשם, פרופ' זאב זלבסקי,  פרופסור מן המניין:
 , פרופ' רחלה פופבצר.פיש, פרופ' אבינועם צדוק

 יעקב פרופ' , יוסף קלר , פרופ'פרופ' אריה וייס, פרופ' שמואל וימר פרופסור חבר:
פרופ' יוסף שור, , דרור פיקסלר פרופ' שרגא ברוס, פרופ' ,גרגולדבר

, פרופ' , פרופ' מאיר דנינו, פרופ' כרמית חזאיאורית שפי פרופ'
, פרופ' אופיר דרור רביץפרופ' דורון נווה, פרופ' , ברוך-ה סומךיענל
 , פרופ' גור יעריוובר

מן, ד"ר יצחק קרן, ד"ר מוטי פריד אסנת ד"רד"ר תומר קליסקי,  מרצה בכיר:
ברגל, ד"ר עמוס דניאלי, ד"ר יאיר נועם, ד"ר הלל קוגלר, ד"ר אדם 

, ד"ר תומר לוי, , ד"ר אסף אלבוד"ר רן גלסתימן, ד"ר בנימין זיידל, 
, ד"ר טד"ר אליהו כהן, ד"ר איתמר לוי, ד"ר עדי מכמל, ד"ר אור שפ

 איתן פתיה, ד"ר שחר אלון.

 ושיץ'פרופ' ג'ורג' מ :פרופסור אמריטוס

  www.eng.biu.ac.il :פקולטהכתובת אתר האינטרנט של ה

 Engineering.Faculty@biu.ac.il דואר אלקטרוני:

 אילן-אוניברסיטת בר  |הפקולטה להנדסה  :דף פייסבוק

 03-5317733 ון:טלפ

   03-7384051 פקס:

  11:30-14:00        א', ג' שעות קבלת קהל:

  08:30-10:30  ב', ד', ה'

 08:00-16:00 טלפוניות:מענה שעות 

http://www.eng.biu.ac.il/
http://www.eng.biu.ac.il/
https://www.facebook.com/Engineering.biu


 
 פדרישות הפקולטה לשנת הלימודים התש''

 2 

לטה  להנדסה  הפקו

 תכניות הלימודים לתואר ראשון בהנדסה

בהנדסת  B.Sc -בהנדסת חשמל ו B.Sc להנדסה מתקיימים לימודים לקראת התואר בפקולטה
מחשבים. תכנית הלימודים מיועדת להכשרת מהנדסים בעלי ידע רחב ועדכני אשר ישתלבו בתעשיות 

 .הטכנולוגיות עתירות הידע בישראל בתחומי התמחות מגוונים

 מחשבים-מגמת הנדסת

הראשונה של  שנתית. המחצית-הינה תכנית ארבע הנדסת מחשביםתכנית הלימודים לתואר ראשון ב
י המחשב) הלימודים מוקדשת ללימוד מקצועות תשתית במדעים (מתמטיקה, פיסיקה, מדע

במהלך המחצית השנייה של לימודי (מערכות לינאריות, מערכות ספרתיות, והנדסת חשמל).  ובהנדסה
הנדסת מחשבים, הסטודנטים לומדים קורסים מתקדמים באחת מההתמחויות: אבטחת סייבר; עיבוד 

ים הסטודנטים במסלול תואר ראשון להנדסת מחשב נתונים וגיאומטריה, רשתות וחישוב וחומרה.
 logic) לומדים קורסים הכוללים מספר רב של תחומים כגון: ארכיטקטורה ותכן של מעבדים ובקרים

design),פיתוח כלי תב"ם (תכנון בעזרת  ושילובם במערכות ממוחשבות, רשתות מחשבים ואינטרנט
טלי הנדסת תוכנה, תורת הצפינה, אלגוריתמים, אבטחת מידע, גרפיקה ממוחשבת, עיבוד דיגי מחשב),

כל תחום כולל קורסי חובה ומספר קורסי  של גיאומטריה, עיבוד תמונה, גאומטריה חישובית ורובוטיקה.
 .בחירה מתקדמים

גולת הכותרת של לימודי התואר הראשון הוא ביצוע פרויקט גמר במהלך השנה הרביעית של הלימודים. 
שרכש בתואר, להעמיקו וליישמו.  במהלך הפרויקט נדרש הסטודנט להביא לידי ביטוי את הידע העיוני

ביצוע הפרויקט מכשיר את הסטודנט ומקנה לו כלים להתמודד עם בעיות דומות שבהן הוא עשוי 
להתמודד בעתיד בתעשייה או אף באקדמיה, במהלך לימודיו לתארים מתקדמים. הפרויקטים מבוצעים 

ה של איש סגל בכיר דות במיטב הציוד המתקדם ובהנחייתו הצמודהמצוי במעבדות הפקולטה
 .בפקולטה

 חשמל-מגמת הנדסת

מטרתה של תכנית הלימודים לתואר ראשון הינה להכשיר מהנדסי חשמל בשטחי הידע המודרני 
מתקדמים הידע או להמשיך ללימודים -בתחום. בוגרי התכנית יהיו כשירים להשתלב בתעשייה עתירת

בקבוצות המחקר באוניברסיטאות המובילות. תכנית הלימודים מתחילה בהקניית ידע תאורטי מוצק 
במקצועות היסוד (מתמטיקה, פיסיקה, תכנות ואלקטרוניקה) במהלך שתי שנות הלימודים הראשונות. 

חמשת  בהמשך הלימודים מתמחה הסטודנט בשני מסלולי לימוד (המשיקים לתחומי ידע בתחום) מתוך
לשם העמקת הידע המעשי  המסלולים הקיימים. כל מסלול מעניק ידע תאורטי ומעשי רב בתחומו.

מלווה התכנית במספר רב של קורסי מעבדה, הממחישים את הידע התיאורטי הנרכש ע"י התנסות 
אישית. המעבדות מצוידות במיטב המכשור המתקדם מסוגו. גולת הכותרת של הכשרתו של המהנדס 

פרויקט הסיום המבוצע לאורך כל השנה. הפרויקט מאפשר לסטודנט ליישם את הידע שרכש הינה 
לימודיו לפתרון בעיה הנדסית או מחקרית. הפרויקט מתבצע בהנחייתו הצמודה של חבר סגל  במהלך

 .בכיר בפקולטה

http://engineering.biu.ac.il/node/7031
http://engineering.biu.ac.il/content/%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
http://engineering.biu.ac.il/he/node/897
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 :מסלולים

o אלקטרוניקה ומעגלים ו-ננו- VLSI 
o אופטיקה-אלקטרו 
o עיבוד אותות 
o תקשורת 
o דסההנ-ביו 

 מתמטיקה-מגמת הנדסת חשמל

מקצוע מורחב) ובמתמטיקה (מקצוע  B.Sc( תכנית הלימודים המשולבת לתואר ראשון בהנדסת חשמל
התכנית המשולבת נועדה להכשיר מהנדסי חשמל בעלי השכלה  .ראשי) מיועדת למועמדים מצטיינים

עמוקה ונרחבת. בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בקבוצות המחקר בפקולטות המובילות מתמטית 
 .להנדסת חשמל במסגרת לימודיהם לתארים מתקדמים בתחומים הדורשים העמקה מתמטית

 פיסיקה -מגמת הנדסת חשמל

ובפיסיקה (מקצוע מקצוע מורחב)  B.Sc( חשמלתכנית הלימודים המשולבת לתואר ראשון בהנדסת 
התכנית המשולבת נועדה להקנות לסטודנטים השכלה מדעית  .ראשי) מיועדת למועמדים מצטיינים

ניקה, המחשבים מעמיקה ורחבה בפיסיקה המשולבת בידע מדעי טכנולוגי בתחומי האלקטרו
 .והתקשורת

טק הדורשות מהנדסים בעלי ידע מעמיק בתחום -בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בהצלחה בחברות היי
 .הפיסיקה

 
 מוזיקה-הנדסת חשמלמגמת 

 
מקצוע ( במוסיקהומקצוע מורחב)  B.Sc(הנדסת חשמל תכנית הלימודים המשולבת לתואר ראשון ב

 תוני קבלה גבוהים. בעלי נמיועדת עבור מועמדים  ראשי)
עולם המוזיקה עובר שינויים רבים בשנים האחרונות עם שילובן של טכנולוגיות מתקדמות בעבודת 
המוסיקאי. כלים טכנולוגיים מהווים חלק בלתי נפרד מתהליכי היצירה, הביצוע וההפקה המוסיקליים. 

 התכנית המשולבת נועדה להקנות לסטודנטים השכלה בשני התחומים. 
י התכנית יקבלו תואר "מורחב" בהנדסה ו"ראשי" במוסיקה במסלול טכנולוגיות מוסיקליות. בוגר

הסטודנטים ידרשו לבחור במסגרת לימודיהם את המסלול לעיבוד אותות ומסלול נוסף הנתון לבחירתם. 
במעבדה המתקדמת לעיבוד אותות יוצע ניסוי לבחירה בתחום העיבוד המוסיקלי. כמו כן, יחויבו 

נטים אלו לבצע את פרויקט הגמר במעבדה לעיבוד אותות מתוך רשימה של פרויקטים שתוצע סטוד
 במשותף ע"י המסלול וע"י המחלקה למוסיקה ובהנחיה משותפת של חברי סגל משתי התכניות.

 
 

 לימודי קדם רפואה בפקולטה להנדסה
 

ודי תואר ראשון הפקולטה להנדסה הציעה החל משנת תשע"ו תכנית בתואר ראשון המשלבת לימ
רפואה. התכנית נועדה לענות על הצורך בהכשרת רופאים בעלי בסיס -בהנדסת חשמל לצד לימודי קדם

הנדסי רחב, הנובע מהתקדמות עולם הרפואה וההתפתחות המואצת של טכנולוגיה רפואית מתקדמת. 
 לוגיה של התא,ביורפואה: -תכנית הלימודים כוללת את שבעת מקצועות הליבה הנדרשים בתכנית קדם

. כמו כן, תינתן הכנה ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, פיזיולוגיה, מיקרוביולוגיה וסטטיסטיקה

http://engineering.biu.ac.il/node/5171
http://engineering.biu.ac.il/he/node/1643
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-ולראיון במרכז ההערכה. סטודנטים שיבחרו בתכנית יתמחו במסלול ביו  GREמיוחדת לבחינות 
האחרים במגמה הנדסה כהתמחות חובה, ויבחרו במסלול התמחות שני מבין ארבעת המסלולים 

תכנית לימודים זו תקנה אופטיקה. -אלקטרוניקה ואלקטרו-להנדסת חשמל: תקשורת, עיבוד אותות, ננו
המשך לימודים  לסטודנט את מיטב הכלים, הכישורים והידע להמשיך באחד מהמסלולים הבאים:

יתוח יכולת להשתלב בחזית המחקר והפ בעל עבודה כמהנדס חשמל, במסלול ארבע שנתי לרפואה
הנדסה או -המשך לימודים לתארים מתקדמים בהנדסה, בתחום הביו , אובתעשיות עתירות הידע

 בתחומים קרובים.
 

 לימודי תואר ראשון לתיכוניסטים מצטיינים
 

 ילמדו התכנית בוגרי בו למסלול מהצבא מיוחד אישור קיבלה אילן-בר באוניברסיטת להנדסה הפקולטה
 שנתיים של שרות יתידח ויקבלו בהנדסה ראשון לתואר מהדרישות מחצית ב"י-ו א"י כיתות במשך

 מיוחדת מערכת נבנתה התכנית בוגרי עבור .ב"י שאחרי בשנתיים התואר את לסיים מנת על מהצבא
 .אלו לתלמידים המותאמת

תכנית הלימודים  .90יחידות במתמטיקה בציון מעל  5תלמידי תיכון מצטיינים שסיימו ל התכנית מיועדת
מה כוללת את כל החובות האקדמיים המוטלים על כל סטודנט (לרבות לימודי יסוד ביהדות, קורס עצ

 בנושא כללי ולימודי אנגלית). 
 

היקף הלימודים בפקולטה הינו ארבע השנים, הלימודים מתחילים בקיץ שלאחר כיתה י', משך הלימודים 
 ת שני קורסים אקדמיים:שבועות והתלמידים נדרשים לעבור לפחו 6-בסמסטר קיץ הוא כ

 מתמטיקה בדידה 
  1אלגברה לינארית  

 כמו כן, חסרי רקע בפיזיקה יצטרכו לעבור מכינה בפיזיקה.
 

 שנה א': סמסטר קיץ (לפני י"א), סמסטר חורף, סמסטר אביב (במהלך י"א).

 שנה ב': סמסטר קיץ (לפני י"ב), סמסטר חורף, סמסטר אביב (במהלך י"ב).
 ץ (אחרי י"ב), סמסטר חורף, וסמסטר אביב.שנה ג': סמסטר קי

 שנה ד': סמסטר חורף (אחרי טירונות) וסמסטר אביב.
 

קורסים מיוחדים  10-קורסים משותפים, ועוד כ 25-בשני המסלולים ("חשמל" ו"מחשבים") לומדים כ
 לקתי.ד'), בהתאם לידיעון המח-לכל מסלול. בנוסף לזה יש ללמוד קורסי בחירה (בדרך כלל בשנים ג'

 

 :(M.Sc)  תואר שני בהנדסת חשמלתכנית הלימודים ל

תכנית לימודים לתואר שני בהנדסת חשמל מיועדת לבוגרי תואר ראשון שסיימו בהצטיינות את 
יקים במוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה. דיהם בפקולטות להנדסה ומדעים מדולימו

מקת הידע במגוון התחומים בהנדסה, תוך התמקדות תכנית הלימודים ללימודי מוסמכים מאפשרת הע
מעגלים  רוניקהאלקט-ננואופטיקה, -אלקטרוהנדסת מחשבים, במחקר עיוני או מעשי באחד התחומים: 

הפקולטה להנדסה שהינם בעלי מוניטין  . עבודת המחקר נעשית בהנחיית חברי סגלהנדסה-וביו VLSI-ו
ל מלגות לימודים וכמו כן להשתלב בסגל ההוראה הזוטר יוכלו לקברב בתחומם. סטודנטים מצטיינים 

  של הפקולטה.
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 :לימוד בתואר שני בהנדסת חשמל  מסלולי

  :להנדסה מתקיימים לימודי תואר שני בהנדסת חשמל בשני מסלולים בפקולטה
  עם תזה – מסלול א
 קט גמר) ללא תזה (עם פרוי – מסלול ב

 .שנתיים תוךמורים לסיים את לימודיהם בסטודנטים המתקבלים ללימודי תואר שני א
 

שסיימו לימודיהם בתואר ראשון הועדה הפקולטאית תמליץ על קבלה ללימודי תואר שני על מועמדים 
לפחות. בסמכות הועדה לעיין  85בהנדסת חשמל או בהנדסת מחשבים במוסד אקדמי מוכר בממוצע 

תמחות ומדרג פנימי במוסד הלימודים בכל חומר רלוונטי נוסף, דוגמת מכתבי המלצה, תחומי הה
 80-85המקורי של המועמד. לעיתים תמליץ הועדה הפקולטאית לקבל מועמד עם ממוצע שנע בין 

ובתנאי שיעמוד בקורסי השלמה נדרשים. הפקולטה להנדסה קולטת את המועמדים בעלי ההישגים 
נים הנ"ל. תנאי הקבלה למסלול הגבוהים ביותר, ולכן אינה מחויבת לקבל את כל המועמדים בעלי הנתו

 עם תזה וללא תזה הינם זהים, יחד עם זאת, במסלול ללא תזה, יתקבל מספר מצומצם של מועמדים.

מועמדים לתואר שני בהנדסה שאינם בלי תואר ראשון בהנדסה וסיימו לימודיהם בתואר ראשון במדעים 
, נדרשים ללמוד קורסי השלמה 85 מדויקים (ובמקרים מסוימים במדעי החיים) בממוצע מינימלי של

בהנדסה אשר יקבעו ע"י הועדה ללימודים מתקדמים של הפקולטה להנדסה (בהתאם לתחום 
ובתנאי  80-85ההתמחות). לעיתים תמליץ הועדה הפקולטאית לקבל מועמד עם ממוצע שנע בין 
דון במועמדותם, שיעמוד בקורסי השלמה נדרשים. סטודנטים אלו יהיו במעמד "על תנאי". על מנת ל

. קורסי ההשלמה לא יכללו בהיקף שעות 80עליהם לסיים את קורסי ההשלמה בממוצע מינימאלי של 
 הלימודים הנדרש בלימודי תואר שני.

 מסלול ישיר לתואר שני

נים ימסלול זה מיועד לתלמידים מצטיינים בשנה רביעית בהנדסת חשמל או בהנדסת מחשבים המעוני
לעסוק במחקר או להשתלב בתפקידים מאתגרים בתעשיית ההייטק. סטודנטים שסיימו את כל 

לפחות,  90בממוצע  )ג-בשנים א(או מחשבים  הקורסים הנדרשים בלימודי תואר ראשון בהנדסת חשמל
סטודנטים  /בפקולטה להנדסה ללימודים מתקדמיםעדה ורשאים להגיש את מועמדותם למסלול זה לו

יבו לסיים את כל הדרישות לתואר ועדה לתואר שני באוניברסיטה, יחוו למסלול זה ע"י השהתקבל
   .שנים 5-ראשון ושני ב

, למעט היקף השעות הנדרש למסלול תואר שני ישירזה רלוונטיות כל ההנחיות לתואר שני במסלול ת
זה). אר שני עם תש"ש כמצוין במסלול תו 14ש"ש (ולא  12ט לצבור לתואר. במסלול זה על הסטודנ

 מסלול זה יחויב לבחור את המסלול על התזה.סטודנט ב

 תכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת חשמל
 
 עם  תזה –.  מסלול א' 1

 הדרישות לקבלת התואר במסלול זה :
) בכל 65ובציון עובר (מעל  לפחות 75ש"ש לפחות, בהתאם לתכנית הלימודים, בממוצע  14צבירת 

 .הקורסים
 ש"ש).14ש"ש הנכללות במסגרת  1( 83-810קויום מחלקתי ושתתפות בקולחובת ה

 אוניברסיטת בר אילן.ב ביה"ס ללימודים מתקדמיםכתיבת תזה בהתאם לתקנון 
ש"ש בהתאם לתכנית הלימודים (כולל חובת השתתפות בסמינרים מחלקתיים  12צבירת  -מסלול ישיר
 ש"ש). 1בהיקף של 
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 ללא תזה –.   מסלול  ב' 2
 הדרישות לקבלת התואר במסלול זה:

) בכל 65ובציון עובר (מעל  לפחות 75ש"ש לפחות בהתאם לתכנית הלימודים בממוצע  22צבירת 
 .הקורסים

 ש"ש). 22ש"ש הנכללות במסגרת  1( 83-810קויום מחלקתי וחובת השתתפות בקול
 ש"ש. 22ש"ש הנכלל במסגרת  4ביצוע פרויקט בהיקף 

על הסטודנט לבחור  .שני מרגע קבלתו לתכנית לימודי תואר נחה קבוע או ארעיבמכל סטודנט ילווה 
במהלך  את הסטודנטינחה הקבוע מנחה ה מנחה קבוע לכל המאוחר בתום הסמסטר הראשון ללימודיו.

או הזמני  המנחהביצוע התזה/הפרויקט. אישור תכנית הלימודים מותנה בהישגי הסטודנט ובאישור 
  .הקבוע

 ה יכללו קורסים כדלקמן:קורסי החוב
 ..  קורסים במתמטיקה1 
 ..  קורסי תשתית בהנדסה2 
 

 קורסי הבחירה יכללו קורסים כדלקמן:
 כפי שיפורטו בתכנית הלימודים. מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים,. קורסים 1
כקורסים  . קורסים נבחרים מתכנית לימודי תואר ראשון המוגדרים כבעלי "רמה מקבילה", יאושרו2

לא נלמדו בתואר ראשון. ניתן  ,או קורסים בעלי תכנים הדומים להם ,לתואר שני ובתנאי שקורסים אלה
. חריגה ממכסה זו ש"ש 3 יהיה להירשם לקורסים מתואר ראשון בעלי "רמה מקבילה", עד להיקף של

 תאושר ע"י ראש הועדה הפקולטאית.
רשם באישור המנחה לקורס "קריאה מודרכת". תלמיד . תלמיד תואר שני במסלול עם תזה יוכל להי3 

 במסלול עם פרויקט לא יוכל להירשם לקורס זה.
קורסים מהתכנית לתואר שני שנלמדו במסגרות אקדמיות מוכרות אחרות, יאושרו כקורסים לתואר  .4

  השנים האחרונות. שבע, ובלבד שנלמדו במהמכסה הקבועה בפקולטה 50%עד להיקף של  שני
בפקולטה אחרת באישורו של  בחירה קורסישני ודנטים לתואר שני בכל המסלולים רשאים ללמוד סט. 5

 . וראש הועדה הפקולטאית ללימודים מתקדמים המנחה
 

 קורסי השלמה:
 קורסי מספר לעשות יצטרכו שונים התמחות מתחומי או אחרות מפקולטות העוברים סטודנטים

החלטת הועדה  .והמנחה לימודים מתקדמיםלפקולטאית ה הועדה ר"יו של להחלטה בכפוף ,השלמה
 הפקולטאית כפופה לאישור הועדה האוניברסיטאית.

 
 קולקויום מחלקתי:

 .ש"ש) 1( 83-810מפגשים בקולוקויום המחלקתי  14-נוכחות חובה ב
 

 הגשת הצעת תזה:
סמסטר א' של בסוף שנת הלימודים הראשונה ולא יאוחר מסוף  לתזהמחקר  תלהגיש הצע סטודנטעל ה

 שנת הלימודים השנייה.
 
  .הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה 
  הדרישות לתואר שני כוללות את הקורסים בהנדסה בלבד. מלבד זאת מוטלת על הסטודנט החובה

בתקנון ואנגלית, כמפורט  למלא אחר דרישות אקדמיות נוספות כגון: קורסי יסוד ביהדות
 האוניברסיטה לתואר שני.
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 ):M.Scהנדסת חשמל עיבוד מידע ומדעי הנתונים (תואר שני ב

עיבוד מידע ומדעי הנתונים מיועדת לבוגרי תואר ראשון -תכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת חשמל
מוכר מדעים מדויקים ומדעי החיים במוסד אקדמי  שסיימו בהצטיינות את לימודיהם בפקולטות להנדסה,

 ע"י המועצה להשכלה גבוהה. 
הנדסת מידע ומדעי הנתונים הינם תחומים שחשיבותם לתעשיית הטכנולוגיה העילית מתעצמת 
והביקוש להם בארץ ובעולם גובר. ההצלחה של טכניקות להפקת מידע מתוך כמויות עצומות של נתונים 

בעיות שבעבר נחשבו בלתי אפשריות. והגידול המהיר ביכולת אחסון מידע ועיבודו פורצים דרך לפתרון 
היכולת לעבד, לנתח ולהעביר כמויות הולכות וגדלות של מידע מציבה אתגרים הנדסיים, אלגוריתמיים 

מגוון תחומי הידע והקורסים יאפשר לכל סטודנט  ומתמטיים לדור הבא של מהנדסי ומדעני מידע.
ת חברי סגל הפקולטה להנדסה שהינם להתמחות בתחום הקרוב לליבו. עבודת המחקר נעשית בהנחיי

בעלי מוניטין רב בתחומם. סטודנטים מצטיינים ישתלבו בסגל ההוראה של הפקולטה, יוענקו להם 
מלגות וכמו כן הם ייהנו מתנאי מחקר שיאפשרו להם להקדיש את זמנם לעבודת המחקר שבחרו לעסוק 

 בה. 
 הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

 עם תזה -מסלול א' 
 ללא תזה (עם פרויקט גמר) -מסלול ב' 

 
 

 הנדסת חשמל עיבוד מידע ומדעי הנתוניםקורסים לתואר שני ב
 
) רובד קורסי יסוד היוצקים הנדבכים 1תכנית הלימודים המוצעת מחולקת לארבעה רבדים:  •

) רובד קורסי תשתית 3) רובד קורסי ליבה ראשיים בתחום ההתמחות; 2המתמטיים והאנליטיים; 
) רובד קורסי תוכן המתמקדים 4-יגים שיטות מרכזיות בתחומי המחקר והידע השונים; והמצ

 באותות ו/או במידע ספציפי.  
הקורסים ברובד קורסי התשתית ורובד קורסי התוכן משויכים גם לתחומי התמחות (דיסציפלינה)  •

ם. הסטודנטים ) או שילוב שלהCOM) ותקשורת (DS), מדעי הנתונים (SPשונים: עיבוד אותות (
יכולים לבחור כל קורס ברשימה בהתאם לתחום המחקר שלהם ובכפוף לאישור המנחה וראש 

 התכנית ובהתאם למספר הנקודות הנדרש בכל רובד לשם השלמת התואר.   
סטודנט העונה על תנאי הקבלה וממשיך בלימודיו בתחום בו התמחה בתואר ראשון לא יזדקק  •

ע ממחלקה אחרת (או מתחומי התמחות שונים בהנדסה), תקבע לו לקורסי השלמה. סטודנט המגי
 תכנית השלמות לפי הרשימה המצורפת.

מספר הנקודות הנצבר בכל רובד ייקבע בהתאם למספר הקורסים הנבחרים ולמשקלו של כל קורס  •
ש"ש). מספר  15כמתואר בכותרת של כל רובד. בטבלאות אנו מתייחסים לתוכנית עם תזה (

 ש"ש). 23כבה בתכנית ללא תזה יעלה בהתאם (הנקודות לש
קורסים ברמה מקבילה, שנלמדו במסגרת התואר הראשון, לא ייחשבו במניין הנקודות לתואר שני.  •

סטודנט שלמד קורסי חובה במסגרת התואר הראשון יחשב כמי שעמד בדרישות החובה ועליו 
 .   להמירם בקורסים אחרים עד להשלמת מספר הנקודות הנדרש
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ה י פ ו ס ו ל י פ ב ר  ו ט ק ו ד " ) י  ש י ל ש ר  א ו P" ת h . d( 

הלימודים  הינם השלב הגבוה בלימודים האקדמיים. מטרת )"דוקטור לפילוסופיה"תואר שלישי ( לימודי
עבודת מחקר מקורית. על הדוקטורנט להפגין עצמאות בביצוע מחקר בעל ערך, לדוקטורט היא ביצוע 

. דוקטורנטים מצטיינים הנחוצים לעובד מחקר עצמאי וההתמדה מעוף ,סקרנות מדעית, יוזמה, מקוריות
. אופטימלייםתנאי מחקר מבכנסים בינלאומיים ומהשתתפות פרסים, , ממלגות ייחודיותיוכלו ליהנות מ

תכנית  הנדסה.ב הפקולטהבמערך ההוראה של להשתלב  הדוקטורנטיםיוכלו כמו כן, במהלך לימודיהם 
ו בהנחיית שתותאם באופן אישי לכל מועמד עבודת דוקטורט יבתוכת רלבנטייםהלימודים כוללת קורסים 

תוך על הדוקטורנט לסיים את חובותיו ללימודי התואר השלישי  .להנדסה מהפקולטהחבר סגל  של
  ארבע שנים. 

 תנאי קבלה: 

 במסלול עם  מיועדים למועמדים שסיימו את לימודי התואר השני  לימודי תואר שלישי בהנדסה
תשקל גם  בתזה. 90וכן ציון מינימאלי של  ,לפחות בקורסים שנלמדו 90בממוצע  ,תזה

 מועמדותם של סטודנטים עם ציונים הקרובים לסף הנדרש בהתאם לנסיבות.
  לפחות  90סטודנטים שסיימו את לימודיהם בתואר שני במסלול ללא תזה בממוצע של

ללימודי השלמה  מועמדותםלפחות בעבודת גמר, רשאים להגיש  90וכן ציון  שנלמדובקורסים 
ופרסמו מאמר אחד  ,בעבודת הגמר הוכיחו יכולת מחקרית עצמאיתאם  לתואר שלישי,

 ., בכתב עת מוכר בתחומולפחות
  רשאים להגיש את מועמדותם ללימודי תואר שלישי, גם סטודנטים מצטיינים לתואר שני

 בהמלצתו של המנחה. ,משולבהמסלול ב
 90ותו של בוגר תואר ראשון שסיים את לימודיו בממוצע של במקרים חריגים תישקל מועמד 

 ישיר, מיד לאחר סיום התואר הראשון.הבמסלול  םלפחות, ללימודי

מועמדים המעוניינים להתקבל לתכנית ללימודי תואר שלישי נדרשים להגיש שני מכתבי המלצה 
 . עלי תואר דוקטורובלבד שיהיו ב מהאקדמיה או ממומחים בתחומי ההנדסה המועסקים בתעשייה

  דרישות אקדמיות:

  ש"ש באישורו של המנחה במסגרת ארבע  8דוקטורנט ילמד קורסים בהנדסה בהיקף של
 שנות לימודיו. 

 ש"ש במסגרת לימודיו במסלול  22ט במסלול משולב ילמד קורסים בהנדסה בהיקף נדוקטור
 זה. 

  את כל קורסי החובה של תכנית במסגרת ארבע שנות לימודיו, דוקטורנט במסלול הישיר ילמד
 15של לפחות כולל נטיים לתחום המחקר בהיקף וולימודי התואר השני וכן קורסי בחירה הרל

  .במסגרת ארבע שנות לימודיו ש"ש (בנוסף לקורסי החובה)
  עם אפשרות להארכה בסמסטר אחד  בתום השנה הראשונה לתואר,הגשת הצעת מחקר

הצעת המחקר  ש"ש (לתלמידים במסלול הרגיל). 4ים יש להשל טרם הגשת ההצעה,בלבד. 
בוחנים אשר יעבירו בכתב את חוות דעתם ובנוסף, הסטודנט יגן על  2תשלח לשיפוט של 

 ההצעה בע"פ מול אותם הבוחנים.
 מועמדים לתואר שלישי בהנדסה שאינם בעלי תואר ראשון/שני בהנדסת חשמל/מחשבים, 

 נדרשים ללמוד או במדעי החיים, י במדעים מדויקיםשנהוסיימו לימודיהם בתואר הראשון ו
ויועברו לאישור ועדת המשנה של ביה"ס  ,קורסי השלמה בהנדסה אשר יקבעו ע"י המנחה
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סטודנטים אלו יהיו ללימודים מתקדמים, אשר בסמכותה לדרוש מספר אחר של קורסים. 
ההשלמה בממוצע  על מנת לדון במועמדותם, עליהם לסיים את קורסי  במעמד "על תנאי".

קורסי ההשלמה לא יכללו בהיקף שעות הלימודים הנדרש בלימודי תואר  . 85מינימאלי של 
 שלישי. 

  דוקטורנט בפקולטה להנדסה, שמעוניין להיות מונחה ע"י מנחה נוסף, (ממחלקה אחרת
באוניברסיטה או מאוניברסיטה אחרת) , צריך להגיש בקשה לביה"ס ללימודים מתקדמים, על 

ת לקבל אישור מיוחד. בכל מקרה, המנחה הראשי יהיה חבר בסגל הבכיר בפקולטה מנ
 אילן.-להנדסה בבר

  המוסד /להנדסה יוכל לצבור חלק מנקודות הצבירה בקורסים במחלקהבפקולטה דוקטורנט
מסך כל הקורסים של תכנית לימודי  50% -קורסים אלו לא יוכלו להוות יותר מ. האחר/ת

  הדוקטורט.
  והגשת להנדסה תהיה אחראית על קבלת דוקטורנטים בפקולטה ללימודים מתקדמיםהועדה 

לתואר שלישי באוניברסיטה.  ת המשנה של ביה"ס ללימודים מתקדמיםלוועד מועמדותם
כמו כן, תאשר החלטה סופית על קבלת מועמד תינתן אך ורק ע"י ביה"ס ללימודים מתקדמים. 

 נים.הועדה את העמידה במטלות ובלוחות הזמ
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  סמינרים:

  ות: מטלות הסמינר כולל ים להירשם לקולוקויום במסגרת לימודי התואר השלישי. חייבדוקטורנטים
(הרצאה ראשונה  נושא המחקר של הדוקטורנטב שני סמינריםהרצאות לפחות, והרצאת  14 -נוכחות ב

כה את הסטודנט קויום אינה מזוחובת הקול עם הצעת המחקר והרצאה שנייה לקראת סיום התואר).
 בנקודות זכות לתואר.

  הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה.

הדרישות לתואר שלישי כוללות את הקורסים בהנדסה בלבד. מלבד זאת מוטלת על הסטודנט החובה למלא אחר 
מאמרים ושאר הדרישות האקדמיות עבור  , פרסוםאנגלית, דרישות אקדמיות נוספות כגון: קורסי יסוד ביהדות

 .לישי ובאתר האוניברסיטהכמפורט בתקנון האוניברסיטה לתואר ש דוקטורנטים,
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