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 סטודנט/ית יקר/ה!

 ברוכים הבאים לפקולטה להנדסה!

 כולם מרגישים כמוך.. –בהלם? זה בסדר גמור קצת 

הכניסה לחיים הסטודנטיאליים מלווה בקשיים שבנובעים מהשינוי החד באורח החיים, 

 כמות החומר העצומה שיש לעכל, ריבוי המשימות וקושי בתעדוף. 

מטרת חוברת זו הינה לאגד טיפים ועצות )בתחומי מקורות החוץ, הרגלי הלמידה, 

התנהגות כללית ועוד..( כך שהיא מהווה כלי שיתופי, מרוכז ומסודר שיעורי הבית, 

 לניהול ושימור הידע בתחומים אלו.

תוכן חוברת זו נכתב על ידי סטודנטים שבחרו במסלול הלימודים שלך ומבוסס על 

 ניסיונם האישי כי אין חכם כבעל ניסיון..

 

 כמה המלצות לפני שאתם מתחילים לקרוא:

תואר קיימים הרבה קורסים במסלול שלך שחופפים בשנים הראשונות ל -

מומלץ לקרוא גם את האוגדנים של מסלולים למסלולים אחרים בפקולטה. 

 , יתכן כי תהינה שם עוד עצות מועילות..אלה

זה יספק  –כדאי גם לקרוא את החלק הראשון )הערות כלליות( בכל האוגדנים  -

 לך ראייה יותר רחבה על תפיסת הלימודים.

עשו לכם  –את החוברת הזו לפני תחילת כל סמסטר זה לא מספיק  לקרוא -

, כשאתם לקרוא אותה מחדש שבוע לאחר תחילת הסמסטרתזכורת 

 יודעים טיפה יותר מה קורה מימינכם ומשמאלכם..

אכן כל העצות מבוססות על ניסיון, אבל  –לא מדובר "בדברי אלוהים חיים"  -

עכל אחרת, מסגל הרגלי למידה בסופו של יום כל בן אדם לומד אחרת, מ

 את/ה יודע/ת הכי טוב מה מתאים לך. –וסדרי עדיפויות שונים 

בסוף האוגדן מצוינים פרטי הקשר של הסטודנטים שכתבו אותו ויכולים להיות  -

 לעזר/ הבהרות במידת הצורך.

 מומלץ להתעדכן ולהתייעץ באתר ועד הנדסה. -

 

 זוהי המהדורה השנייה של אוגדן הטיפים הגדול. נשמח לשמוע עצות/ טענות/

 למייל:)הערות/ הארות/ תוספות כדי לשפר את המהדורות הבאות 

Keren.sobol@gmail.com) 

 בת המסמך.תודות רבות נתונות לכל מי שלקח חלק בכתי

 מהתואר ותצליחו! תיהנומקווים שתשכילו ממנו, 

 ועד הנדסה

 אוניברסיטת תל אביב. –הפקולטה להנדסה 



 

i.  הערות כלליות –חלק ראשון 

תנו פוש  –התחלתם את הלימודים? יש! בחרתם הנדסת חשמל? מגניב! אז קדימה  

אדיר לארבע שנים הקרובות וגם אתם תוכלו להיות מהנדסי חשמל מדופלמים ואפילו 

 לעבור את ארבע השנים הקרובות בכיף ועם חיוך.

אם תתייחסו לקורסים וללימודים בצורה מבאסת ומעיקה  -"הכל עניין של גישה"  -

אל תתנו לזה לקרות לכם! קחו את הכל בקלות,  –זה מה שהם יהיו. לכן  -

בפרופורציות, הביעו עניין בחומר הנלמד, היו סקרנים, נסו לראות את היופי והטוב 

 בכל מקצוע )גם אם לפעמים צריך ממש לחפור עמוק כדי לגלות אותם, בכל אחד

כנראה שיש לכם גישה  ;ה( , יש סיבה שבחרתם במקצוע הזהוזו הבטחיש, 

שיטו להם יד. מבטיחה שככה ולמתמטיקה, פיזיקה, מדמ"ח וכל יתר החברים, אז ה

 הדברים כבר יסתדרו טוב יותר.

 

השקיעו, התאמצו, אל תוותרו, הכל  –"מי שטורח בערב שבת יאכל בשבת..."  -

ר לעשות היום למחר )טוב נו, זה בסדר אפשרי. אל תשאירו את מה שאפש

( , הכינו את כל השיעורים )גם ]ובעיקר[ אם הם לא להגשה!!(, לפני  Pלפעמים :

עברו על כמה שיותר מבחנים לדוגמה בחוברות המבחנים שנמכרות  –מבחנים 

. בנוסף, אם בקורס עליו אתם נבחנים ישנם כי זה המתכון להצלחה -בועד 

עורי הבית, משתלם להשקיע זמן בחזרה על השיעורים ועל פתרונות מסודרים לשי

שלון ידון לכי. מי שמתכנן להצליח ללא השקעה, נהפתרונות בזמן הלמידה למבחן

 לעבודה –מראש. וזה לא בשבילכם. אז קדימה 

 

אל תתביישו לשאול שאלות כשאתם לא מבינים! זה  –"וזה שאינו יודע לשאול"  -

ר מכן ואתם תתחרטו על כך. )וגם כנראה לפחות יישאר לכם כמקל בגלגלים לאח

אנשים בכיתה גם לא הבינו את אותו הדבר ואתם תעשו להם טובה..( אגב,  10עוד 

אני לא מדברת על לתפוס מרצה ב"קטנות" ולהוכיח לו שהוא טועה )כי גם זה 

זה לא מגניב. כמו כן, אל תתביישו ובעיקר אל תתעצלו לגשת  –קורה לפעמים( 

זה  –בלה של המרצים והמתרגלים כדי להבין את החומר באופן המיטבי לשעות ק

 יחסוך לכם בהמשך המון. 

 

הסתכלו סביבכם, יש בתואר שלכם אנשים  –"טוב טוב טוב לי על הלב"  -

, שבטוח )חלקם לפחות( יכולים להפוך לחברים שלכם  (;נפלאים, חנונים כמוכם

ריים יחד, שבו בדשא, שחקו כדורגל, לכל חייכם. צאו יחד, ארגנו מסיבות, אכלו צה

עזרו אחד לשני והיו שם אחד בשביל השני. התואר הזה יכול להיות כיף במיוחד עם 

 האנשים הנכונים, מבטיחה 

 

פתח אתר המרכז ידע נרחב במסלול  בחור מדהים בשם בשיר עטאללה - "בשיר!" -

במספר תחומים, חלקן מוזכרות כאן  נפלאותחוברות  וערך ריכז שלנו, ובין היתר

שאינן חוברות חוות דעת אודות נשמח לקבל למהדורה הבאה )במהדורה זו. 

 .כאןמוזכרות כאן!(. את החוברות ניתן למצוא 

 

 

 

  

https://sites.google.com/site/bishoo/home/academic
https://sites.google.com/site/bishoo/home/academic


 

 

ii.  הערות קונקרטיות –חלק שני 

 שנה א'

 א': סמסטר

קורס זה שם דגש בעיקר על טכניקות אלגבריות, הקפידו גם כאן לעשות  - ב1 דו"אח

קורס מאוד שימושי  –את כל שיעורי הבית והתרגילים ושמרו את המחברת לעתיד 

 בהמשך.

נותן דוגמאות טובות ומסביר את הנושאים בצורה בהירה.  -ספר של בן ציון קון -

 מתרגילי הבית כולל פתרונות מלאים.לעיתים ניתן למצוא בו שאלות 

מעולה. אין מה  -של המתרגל ד"ר אביב צנזור מהטכניון  YouTubeב  הרצאות -

 להוסיף.

- Khanacademy.org  הרצאות )חלקן בעברית ורובן באנגלית, ברורות וחדות על

 לפי תתי נושאים(. חומר הלימוד

. מסביר בגובה העיניים תתי נושאים. נמצא אלון סלעבחור ישראלי חביב בשם  -

 . YouTubeב 

- Alpha-Wolfram – אתר  –ובכל המתמטיקות דו"אחהחבר הכי טוב שלכם ב

 מדהים שיעזור לכם לאורך כל התואר.

דו"א שלא מעט סטודנטים חייבים חמציע תרגולים מוקלטים מעולים ב goolאתר  -

מטעם הועד לפני   goolלהם את הצלחתם בקורס זה. )בדקו אם יש קופון ל

 שאתם רצים לקנות!(

 

אחד הקורסים החשובים בתואר, שימושי בכל קורס בהמשך  - לינאריתאלגברה 

דו"א(. בתחילה קשה להתרגל למושגים אך לאט לאט הדברים שוקעים. לא ח)בדומה ל

  לחשוש.

)!(. חשוב לציין שאין  YouTubeב מהטכניון של פרופ' דוד צילג ז"ל  הרצאות -

בת"א ולכן חשוב  ומדיםהלימה מוחלטת בין הדגשים של צילג לדגשים אותם ל

להיות מעודכנים על הנלמד בכיתה )עצה טובה וכללית לכל קורס שתלמדו 

 מסרטונים(

ת ולא פחות טובה ממנו ואף פרקטית יותר המתרגלת ד"ר עליזה מלק. ניתן לצפ -

 .YouTube -גם בה ב

הבסיס של השפה הוא הכל, חשוב לא להישאר מאחורה ולתת "פוש" רציני  -פייתון

אל תישארו מאחור! הגיעו לשעות קבלה, קחו חונך לימודי  –בחודש וחצי הראשונים 

אל  .אבל אפשרי - זה קשה –אל תפתחו פער  –דרך הועד, בקשו עזרה מחברים ופשוט 

הזה. זה גורר ועדת משמעת תעתיקו!!! בכללי אסור ובפרט זה מסוכן מאוד במקצוע 

 –נקודות  3לא לשכוח שזה קורס חשוב אך שווה  .ואפילו קורס חוזר ופשוט די סרט רע

לפעמים עדיף להשקיע את  .שעות שיעורי בית  10-ל להיגררההמלצה שלי היא לא 

 10%הזמן במקצועות טיפה יותר כבדים כמו לינארית. מצד שני, שיעורי הבית שווים 

 .אז כן כדאי להשקיע במידת האפשר., ובד"כ מעלים את הציון במבחן מהציון הסופי

אפשרות מה שאומר שאתם תקבלו  – 2013בשנת הקורס הוא קורס חדש וצילמו אותו 

 .ללמוד מהבית למי שמעדיף

http://www.youtube.com/course?list=ECF11B3F0849F4A503
http://www.youtube.com/playlist?list=PL867A8849DE9BE25D
http://www.youtube.com/playlist?list=PL867A8849DE9BE25D
http://www.youtube.com/course?list=ECCDB01258DD9A2EA3


 

קורס מעולה שממש תאהבו! הוא יחסית קליל ונחמד -השלמה מתמטית לפיסיקה

פיסיקה קלאסית.הקורס מקנה כלים מתמטים ויעזור לכם מאוד להבין מה קורה בקורס 

חשובים שיעזרו לכם אפילו בקורסי המשך מתמטים.מומלץ לעשות את כל שיעורי הבית 

שעולים לאתר,לגשת לבוחן ולשלוט טוב בחומר לקראת המבחן.אפשר להוציא ציונים 

 ממש יפים!

 קלאסיתפיזיקה 

אל חשש, בהחלט ניתן לעבור  . המקצועות הקשים ביותר של שנה א' נחשב לאחד

 –(  אותו. הכל עניין של השקעה ווידוא הבנה לאורך כל הסמסטר )ראה הערות לעיל

חשוב מאוד להכין את כל תרגילי הבית ולקבוע שעות קבלה כאשר לא מבינים דבר 

מה. בפיזיקה מדובר בעיקר ברכישת הבנה פיזיקלית, שלעיתים אינה אינטואיטיבית 

 ול רב. ולכן דורשת תרג

בשרת הוידאו של האוניברסיטה של פרופ' יורם דגן מהפקולטה  הרצאות .1

 לפיסיקה.מסביר מעולה את החומר התיאורטי ונותן כמה טיפים משלו.

)ההרצאות עצמן  YouTubeהרצאות )ישנות יחסית( של פרופ' מריו ליביו גם כן ב  .2

ברמה נמוכה יותר מהרמה הנדרשת בקורס,אבל עוזר מאוד לבנות הבנה 

 בהתחלה ו"לנער קצת אבק"( 

 .הסברים מצוינים -סיטה בקליפורניהשונות כולל פתרונות מאוניבר בעיות .3

שמועבר ע"י מני גבאי! מסביר  GOOLמומלץ מאוד לרכוש את הקורס באתר  .4

בצורה מצוינת ונותן המון תרגילים ודוגמאות ברמת מבחן.מפתח שיטות עבודה 

 והבנה.

 טיפ כללי

- Daum equation editor  - (עיצוב נוסחאות בקלות. )אפליקציה של גוגל כרום 

 

 :ב'סמסטר 

יהיה גם בסדר  –מהבית שוחה בקורס הזה, מי שלא מי שהגיע עם רקע  - C תכנות

ישב עם  – גמור, בתנאי שיכין )בעצמו!( את תרגילי הבית וכשלא מבין נושא כלשהו

ברגע שאתם והקומפלייר תדברו  מישהו שבקיא בחומר ויתכנת בעצמו כמה שניתן.

 באותה שפה, כתיבת הקוד ותיקון השגיאות יזרמו הרבה יותר.

מסביר בצורה מצוינת את כל החומר בתכנות ע"פ תתי נושאים  -אינטרלקטאתר  .1

בסרטוני וידיאו. בסוף כל פרק ישנה בחינה אמריקאית שנוגעת בעיקר לשגיאות 

 בכתיבת התוכנית. האתר זמין רק בדפדפן אקספלורר

 ורצות לפי שבועות. מרצה מצוין. CS50מהרווארד. נקראת  YouTubeהרצאות ב  .2

בוידיאו כאשר סביבת  Cאמריקאי חביב שמסביר מצוין , של באקי האתר .3

 העבודה מול הצופה.

 Cמדריך ויקיפדיה בעברית לשפת  .4

 רורים, דוגמאות, פורום פעיל וכו'.עם הסברים ב)!( מעולה  אתר .5

קורס נחמד וחשוב להמשך הדרך, הקפידו להבין היטב את החומר  – 2פיזיקה 

מתחילתו ועד סופו, כיוון שהוא נבנה שיעור על גבי שיעור ונושא ע"ג נושא. גם כאן 

 הדרך היא פתרון שיעורי בית ופגישה עם מתרגלים/מרצים כאשר חומר אינו מובן. 

http://www.youtube.com/course?list=ECF24AB788F5E9C493
http://www.csun.edu/~phys100a/solutions_cadavid/
http://www.interlect.co.il/
http://www.interlect.co.il/
http://www.thenewboston.com/
http://www.cplusplus.com/


 

עובד טוב בעיקר באקספלורר, תרגילים מלאים , של המתרגל טל וייס האתר .1

 כולל פתרונות מלאים ומפורטים. חלקם אף בסרטון וידיאו.

 חיזוקיתאתר  .2

  –מל"ס 

 רבה יותר את חומר ההרצאות.ספר הקורס עוזר מאוד להבין בקלות  .1

על אף שאת שיעורי הבית מגישים בזוגות, חשוב לדעת לפתור את התרגילים  .2

זהו פיתוח חשיבה עצמית קריטי ופער שקשה לגשר עליו רק בתקופת  –לבד 

  בחינות.

קורס חשוב ובסיסי, הקפידו להבינו היטב כי ישמש אתכם הרבה בעתיד.  – ב2 חדו"א

 גם כאן תרגול רב מביא להצלחות 

 מעביר גם את הקורס הזה יש לחפש ביוטיוב. 1 דו"אחאביב צנזור מ .1

 באנגלית לפי נושאים בקורס.לחפש  ,ביוטיוב שנוגע בכל נושא בנפרד ערוץ .2

   .נותן מענה טוב חיזוקיתאתר  .3

 מציע תרגולים מוקלטים מעולים goolאתר  .4

 

 –מד"ר 

חפשו  -מסביר מצוין, לא משעמם וחד מאוד -פרופ' דניאל הרשקוביץ' האגדי .1

 ביוטיוב 

של הטכניון מעודכן לקורס הנוכחי עם הסברים ודוגמאות ומחולק לפי  אתר .2

 .נושאים

 בחדו"א. 2אותו אתר מסעיף  .3

   .נותן מענה טוב חיזוקיתאתר  .4

 

 

http://www.talphysics.co.il/
http://hizukit.co.il/
http://hizukit.co.il/
http://www.youtube.com/user/bullcleo1
http://hizukit.co.il/
http://hizukit.co.il/
http://technion.ac.il/~diklao/104131_ode.shtml
http://hizukit.co.il/
http://hizukit.co.il/


 

 שנה ב'

 סמסטר א':

 

הטיפ המרכזי הינו לא להשקיע בדוחות המעבדה שעות רבות, כי  – 1פיזיקה  מעבדה

אם להגביל את זמן עבודתכם ולעמוד בהגבלה. הדוחות יכולים לגזול זמן רב יקר מאוד, 

שנדרש יותר בקורסים אחרים )אפשר לשבת שעות ולשנות ניסוחים למשל והדבר 

חבל שלא לקבל ציון מיותר(. הקפידו להגיע מוכנים לבחנים, הם חביבים ולא קשים ו

כדאי ומומלץ להעזר מניסיונם של אחרים ולראות כיצד דו"חות בעלי ציונים טובים  טוב.

 שהוגשו כבר נראים, ואסור בתכלית האיסור להעתיק )!(

 

לא להתייאש מאורך השיעורים! אבל כאמור,  – למעגלים ומערכות לינאריותמבוא 

ותרגילים קשים  חנים לדוגמהרבה מבלתרגל ה  אנחנו לא מהוותרנים, אז קדימה. 

לתרגל  , ובמיוחד כאלה של המרצה שלכם.לפני הבחינה הסופית משיעורי הבית

 קורס בסיסי וחשוב מאוד להמשך הדרך! ולעשות את כל שעורי הבית כמו שצריך

מעבר להרצאות ולתרגולים המסוכמים הנמצאים בדרופבוקס או במודל ישנם שני 

באים לגשר על הפער בין הבסיס בהרצאה לשיעורי הבית מקורות לימוד נוספים ש

 הארוכים והלא הדרגתיים לדעתי:

ספר מצוין באנגלית עם מלא דוגמאות ברמות קושי שונות, זמין לצפייה או  .1

 .הזה להורדה בקישור

  של הטכניון ספר הקורס .2

 מעגלים )יש עוד כמה כאלו( לבדיקה של שיעורי בית  סימלוטור .3

 

המקצועות הקשים ביותר של שנה  נחשב לאחד – קוונטית ומצב מוצקפיזיקה 

לעקוב אחריו לאורך כל הסמסטר ולהיות עליו  ממולץבו !.תשקיעו לא פשוט ,קורס 'ב

.מומלץ לפתור .שיעורי הבית! זה מאוד חשוב כדי לבנות הבנהבפוקוס. לעשות את כל 

 .לקראת המבחן ולתרגל כמה שיותר 1חוברת מבחנים של קוונטים 

דו"א, רק עבור עבודה עם חקורס מתמטי גנרי, מזכיר קצת  –פונקציות מרוכבות 

 ת. פונקציות מרוכבו

. הנושאים נבנים אלו על אלו, אז הקפידו קורס יחסית מורכב –אנליזה הרמונית 

להיות מפוקסים לאורך כל העת. הקפידו לעשות את שעורי הבית, גם אם אינם להגשה 

 וגם אם הם ארוכים במיוחד, זו הדרך לשמור על פוקוס בקורס.

ממליצה לבצע את כל שעורי הבית ולעשות  –מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 

בנוסף,אפשר להיעזר שימוש בחוברת התרגול המאורגנת והמסודרת של אופיר הררי.

 )תמורת תשלום(. GOOLבשירותיו של אתר 

 

 

http://eebookforengineer.files.wordpress.com/2013/01/fundamentals-of-electric-circuits-4th-ed-c-alexander-m-sadiku-mcgraw-hill-2009-ww.pdf
http://eebookforengineer.files.wordpress.com/2013/01/fundamentals-of-electric-circuits-4th-ed-c-alexander-m-sadiku-mcgraw-hill-2009-ww.pdf
http://technion.ac.il/~diklao/104131_ode.shtml
https://www.circuitlab.com/


 

 סמסטר ב'

ממליצה לעשות שימוש בדפים של ד"ר אמיר נתן, הם  -התקנים אלקטרוניים 

מות הרצאות טובות של ד"ר קולודני מהטכניון. מובנים, מוסברים, מפורטים וברורים. קיי

 ממליצה לשמור על כל החומרים בצורה מסודרת, כיוון שגם כאן יש חומר פתוח.

 קורס גנרי מתמטי, מעין המשך לקורס מד"ר. –מד"ח 

בתחילתו על  2קורס מורכב, מומלץ לחזור מעט על פיזיקה  –שדות אלקטרומגנטיים 

מתבסס על  שעורי הבית , גם אם אינם להגשה. מנת להתאפס. חשוב לבצע את כל

הרבה עקרונות של מד"ח. לקראת הבחינה יש לגבש דפוס פתרון קבוע ומסודר, סגנון 

 השאלות חוזר על עצמו.

בייחוד לקראת הבוחן )לרוב הוא  לבצע את כל שעורי הבית מומלץ – ומערכות אותות

של  בשרת האוניברסיטה)!(  נפלא קיים וידאוהדבק(. -מבוסס עליהם עד כדי העתק

 .יניב עשבי

 קורס שמבינים אותו טוב רק ע"י תרגול!שיר.בהקורס של  חוברתבנוסף, יש את 

 

ופרופ' אלזה פרחי.  ממליצה על הדפים של פרופ' דליה פישלוב –אנליזה נומרית 

 מאוד מפורטים ומלמדים פיקס.

קורס שדורש חשיבה לוגית ואלגוריתמית, ממליצה  –מבני נתונים ואלגוריתמים 

לעשות היטב את כל שעורי הבית. קיימות הרצאות מעולות של ד"ר דנה רון באתר 

 הוידאו של האוניברסיטה. 

 

  

https://sites.google.com/site/bishoo/home/academic
https://sites.google.com/site/bishoo/home/academic


 

 שנה ג'

 

 סמסטר א':

 

שיעורי הבית במהלך הסמסטר. זה  כללעשות את  –אנלוגיים מעגלים אלקטרוניים 

 קשה ועמוס, אך אם לא תעשו זאת תתחרטו על כך בתקופת המבחנים.

המרצים מעולים )חוץ מהמבחן(, וניתן לצפות בהרצאות הוידאו של רוזין בשרת. מדי 

 .הקורס של בשיר חוברתלהרצאות עם פעם יש צורך בתיקונים, אך מומלץ להגיע 

 

 

תתרגלו כמה שיותר לקראת המבחן. הרצאות  -תמסורת גלים ומערכות מפולגות  

 וידאו בשרת מומלצות.

 

המבחן ארוך ממליצה לתרגל כמה שיותר לפני הבחינה.  –מבוא לתורת הבקרה 

 מהירה.ודורש מיומנות של פתירה 

 

 

 

 סמסטר ב':

 

קורס עמוס. חשוב לעשות שיעורי בית ולעקוב  –מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 

אחר הקורס במהלך הסמסטר אחרת יהיה לכם לחץ מטורף בתקופת המבחנים. חוברת 

הקורס מעולה, אך מכילה יותר מהנלמד בקורס ולכן לא מומלצת לאלו שמשלימים 

 חומר בתקופת המבחנים.

 

אחת המעבדות הקשות בתואר. עמוסה, לחוצה ודורשת  -  2לקטרוניקה מעבדת א

יותר השקעה מבדרך כלל. עדיף לעשות בסמסטר קיץ אם אין התנגשות עם הרבה 

, וששני בני 1מאלקטרוניקה  PSPICEמבחנים. כדאי לוודא שאתם יודעים להשתמש ב

מהציון  20%-)כ הזוג ילמדו לבצע את המדידות תוך כדי הסמסטר למען הבוחן המעשי

 הסופי(.

 

 

 קורסי מסלול

 

 :עיבוד אותות 

 

 .הזוממליץ לעבוד עם החוברת  –מבוא לעיבוד ספרתי של אותות 

 

 :אלקטרואופטיקה 

 

כינו את שיעורי הבית )לא ה –מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרואופטיקה 

להעתיק(. קורס עם הרבה חומר לא פשוט, ומבחן עוד יותר לא פשוט. חוברת הקורס 

 של פרופ' משה טור מומלצת ומתעדכנת כל סמסטר.

  

https://sites.google.com/site/bishoo/home/academic
https://sites.google.com/site/bishoo/home/academic
http://eecourses.technion.ac.il/046745/Recitations/11/DSP_tutorial_introduction_qs_and_sols.pdf
http://eecourses.technion.ac.il/046745/Recitations/11/DSP_tutorial_introduction_qs_and_sols.pdf


 

 

 

 :אלקטרומגנטיות וקרינה 

 

 

אחד הקורסים העמוסים. חשוב להכין שיעורי בית ולא לדלג על  –הנדסת מיקרוגלים 

משימות מטלאב, הם מאוד רגישים לזה. לקראת הבחינה לתרגל כמה שיותר גם אם 

 התיאוריה לא יושבת הכי טוב.

אין עדיין וידאו או חוברת טובים לקורס, לכן חשוב להיות נוכחים בהרצאות! בהתחלה 

 משתפר עם הזמן. זה קשה מאוד, אך אני מבטיח שזה

 

  חומרים–  

 

הקורס מועבר יחד עם מכנית שנה א'. מצגות  –מבוא למדע והנדסת חומרים 

ההרצאות איכותיות ומכילות גם הרבה תרגילים ודוגמאות אך הרבה יותר מקיפות 

מהנדרש. לתרגולים יש גם סיכומי תרגולים שמאוד ממוקדים וחדים. חומר הקורס 

 פרקים מיותרים( כאן:  מעטמסוכם בצורה יוצאת מן הכלל )יש 

SummaryB.pdf-http://www.hapetek.co.il/files/314535/314535 

SummaryA.pdf-http://www.hapetek.co.il/files/314535/314535 

 

 בקרה 

 

שילוב של קורס המשך למבוא לתורת הבקרה  – בקרה לינארית מודרניתמבוא ל

ומכסים את כל החומר,  מעוליםוקורס מתקדם לאלגברה לינארית. סיכומי התרגולים 

 למעט הוכחות תיאורטיות. 

 

 

 

 

  

http://www.hapetek.co.il/files/314535/314535-SummaryB.pdf
http://www.hapetek.co.il/files/314535/314535-SummaryB.pdf
http://www.hapetek.co.il/files/314535/314535-SummaryA.pdf
http://www.hapetek.co.il/files/314535/314535-SummaryA.pdf


 

 נספח: אקסל חישוב ממוצע בהתאם למשקל כל קורס )שנים א' ב'(

Grades1.xlsx

 

 ותודה לדרור בנדט 

 

 פרטי קשר של כותבי המסמך:

  מתן חמרה- matanhamra@gmail.com  

  שני ארדזי- Shaniardazi8@gmail.com 

  ברק נקש- barakn14@gmail.com 

  לירון רוזנצוויג  
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