
 

 משרד החינוך 
 המנהל למדע ולטכנולוגיה 

 הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים  

 
 

 
 

 פרטים על השתלמות בנושא: 

   טכניון  –עיבוד אות ספרתי למורי הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים 
 . אלקטרוניקה ומחשבים במעבדה להנדסת   - : טיפוח חשיבה אלגוריתמית מבוסס על מתווה

 

 ן ציו  עםשעות גמול   60 בהיקף של
 

 
עיבוד אות ספרתי   השתלמות  מודיעים על פתיחתוהטכניון    הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

ומחשבים אלקטרוניקה  הנדסת  היא  למורי  ההשתלמות  של  מטרתה  הטמעת  .  לימודים המשך  תוכנית 

 .המכללהבמסגרת לימודי   חדשות

 

מספר  
 מפגש 

יום  תאריך 
 בשבוע 

שעת  שם המרצה נושא הלימוד 
 התחלה 

שעת 
 סיום

 20:00 17:30 נפתלי אבן חיים מבוא לעיבוד ספרתי של אותות - 1פרק  ד 02/02/2022 1

 20:00 17:30 נפתלי אבן חיים אותות בזמן רציף ובזמן בדיד - 2פרק  ה 10/02/2022 2

 20:00 17:30 נפתלי אבן חיים :הצגת אותות וביצוע ההתמרות 1ניסוי  ד 16/02/2022 3

     נפתלי אבן חיים מפגש אסינכרוני + הגשת מטלה  ד 02/03/2022 4

 20:00 17:30 נפתלי אבן חיים דגימה ושחזור אותות  – 3פרק  ד 09/03/2022 5

 20:00 17:30 נפתלי אבן חיים : דגימת אותות סינוסואידלי  2ניסוי ג 15/03/2022 6

     נפתלי אבן חיים מפגש אסינכרוני + הגשת מטלה  ד 23/03/2022 7

 20:00 17:30 נפתלי אבן חיים מערכות ליניאריות וקבועות בזמן - 4פרק  ד 30/03/2022 8

 20:00 17:30 נפתלי אבן חיים : מערכות ליניאריות וקבועות בזמן  3ניסוי  ד 06/04/2022 9

     נפתלי אבן חיים מפגש אסינכרוני + הגשת מטלה  א 10/04/2022 10

 20:00 17:30 נפתלי אבן חיים הצגת אותות רציפים במישור התדר - 5פרק  ד 13/04/2022 11

 20:00 17:30 נפתלי אבן חיים התמרת פורייה לאותות בדידים  - 6פרק  ג 26/04/2021 12

 20:00 17:30 נפתלי אבן חיים : אותות במישור התדר 4ניסוי  א 01/05/2022 13

     נפתלי אבן חיים מפגש אסינכרוני + הגשת מטלה  א 08/05/2022 14

 20:00 17:30 נפתלי אבן חיים 1מסננים אנלוגיים וספרתיים חלק – 7,8פרק  ד 11/05/2022 15

 20:00 17:30 נפתלי אבן חיים 2מסננים ספרתיים חלק – 8פרק  ד 18/05/2022 16

 20:00 17:30 נפתלי אבן חיים FIR , IIR: מסנן  5,6ניסוי  ד 25/05/2022 17

     נפתלי אבן חיים מפגש אסינכרוני + הגשת מטלה  א 29/05/2022 18

 19:30 18:00 נפתלי אבן חיים מפגש סיכום  ד 01/06/2022 19

 

 
 ZOOM -ההשתלמות מתוקשבת ותעבור כולה ב

  



 
 : ההרשמה להשתלמות דרך הקישור הבא

 
https://forms.gle/tWyqngFH5q5eFHu37 

 
 

 

 .  הנרשמיםפתיחת ההשתלמות מותנית במספר 

 ההשתלמות בתהליך לאישור פדגוגי 

 ב ב ר כ ה  

 שלומי אחנין  

מפקח מרכז על מגמת הנדסת  
 אלקטרוניקה ומחשבים 

 משרד החינוך 

https://forms.gle/tWyqngFH5q5eFHu37

