
 

 משרד החינוך 
 המנהל למדע ולטכנולוגיה 

 הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים 

 
 

 
 

 פרטים על השתלמות בנושא: 

MATLAB  למורי הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים 
   טכניון –דסת אלקטרוניקה ומחשבים למורי הנ

 . במעבדה להנדסת אלקטרוניקה ומחשבים  - אלגוריתמית : טיפוח חשיבה מבוסס על מתווה
 

 ן ציו  עםשעות גמול   60 בהיקף של
 

 
 

 בנושא  השתלמות מודיעים על פתיחתוהטכניון  הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

MATLAB  ומחשבים אלקטרוניקה  הנדסת  ומחשבים למורי  אלקטרוניקה  הנדסת  של  למורי  מטרתה   .

 .המכללהחדשה במסגרת לימודי תוכנית לימודים   הטמעתההשתלמות היא 

 

שעת  

 סיום

שעת  

 התחלה

שם 

 המרצה 

 תאריך  יום  נושאי הלימוד 

מרק   17.00 20.30

 י יצקטסל

וסביבות עבודה דומות. התקנה   MATLAB סביבת עבודה

 .והרצה של תוכנות

 06.03.22 א' 

מרק   17.00 20.30

 טסליצקי 

הכרת סביבת עבודה: ביצוע פעולות אריתמטיות, הגדרה 

ושימוש במשתנים,  טעינה ושמירת משתנים, קבועים,  

  ,מספרים מרוכבים

 )מפגש אסינכרוני( 

 13.03.22 א' 

  א'  1מספר מטלה     

מרק   17.00 20.30

 טסליצקי 

רים ראשוניים,  פונקציות לעגול מספרים, ערך מוחלט ומספ

לחיפוש תאריך, שימוש   פונקציה פונקציות טריגונומטריות,

  ,בתפריט עזרה

 20.03.22 א' 

מרק   17.00 20.30

 טסליצקי 

 .הםני ייצוג ווקטורים, מטריצות ופעולות מתמטיות בי

 מפגש אסינכרוני. 

 27.03.22 א' 

  א'  2מטלה מספר    

מרק   17.00 20.30

 צקי לי טס

ייצוגים גרפים.   .MATLAB אלגברה בוליאנית בעזרת

 .לוגריתמי-ייצוג לוגריתמי וחצי

 03.04.22 א' 

מרק   17.00 20.30

 ליצקי סט 

חקירת פונקציה. חישוב שטחים. חישוב מתח ממוצע ומתי  

 .אפקטיבי. נגזרות ואינטגרלים. משוואות דיפרנציאליות

 24.04.22 א' 

  א'  3מטלה מספר    

מרק   17.00 20.30

 צקי טסלי 

 01.05.22 א'  .מבוא לתכנות ושימוש בקבצי פקודות 

מרק   17.00 20.30

 טסליצקי 

ימושיות לאלקטרוניקה. כתיבה ש ציותדוגמאות של פונק

 .וקריאה מהקובץ

 08.05.22 א' 

  א'  4מטלה מספר    

מרק   17.00 20.30

 צקי טסלי 

 15.05.22 א'  MATLAB. DC תורת חשמל בעזרת 

מרק   17.00 20.30

 טסליצקי 

 22.05.22 א'  MATLAB. AC ת חשמל בעזרת תור

  א'  5מטלה מספר    

מרק   17.00 20.30

 ליצקי טס

 29.05.22 א'  .MATLAB אלקטרוניקה תקבילית בעזרת

מרק   17.00 20.30

 טסליצקי 

 12.06.22 א'  .MATLAB אלקטרוניקה ספרתית בעזרת

   6מטלה מספר    

 

 
 
 
 
 



 ZOOM -ההשתלמות מתוקשבת ותעבור כולה ב
 

 

  :ההרשמה להשתלמות דרך הקישור הבא
 

https://forms.gle/tWyqngFH5q5eFHu37 

 
 

 .ההשתלמות בתהליך לאישור פדגוגי. פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים

 

 

 ב ב ר כ ה  

 

 שלומי אחנין  

מפקח מרכז על מגמת הנדסת  
 אלקטרוניקה ומחשבים 

 משרד החינוך 

https://forms.gle/tWyqngFH5q5eFHu37

