
 
 2020/06/25תאריך עדכון: 

 

 למתמטיקה במחלקהשל מרצים  שעות קבלה

  2020/08/12-2020/06/26בתאריכים 

 

 math@braude.ac.il  : המחלקה כתובת דוא"ל של

 

 

 הערות מיקום יום ושעה  שם פרטי שם משפחה

 10:00-11:00, 28/06/2020א',  ויקטור אוסטרובסקי

 10:00-11:00, 05/07/2020א', 

 10:00-11:00, 10/07/2020ו', 

 10:00-11:00, 26/07/2020א', 

 10:00-11:00, 02/08/2020א', 

 10:00-11:00, 06/09/2020ה', 

 בזום

https://zoom.us/j/93404225737  

 

 (;11003) 1לקורס חדו''א 

 (;11150) קורס אנליזה הרמוניתל

 (;11122) לקורס מד''ח

  10:00-11:00ב',  יניב אלמוג 

 או  בתיאום בדוא"ל

 בזום

https://zoom.us/j/3187335487?p

wd=U0ZjdCtFUkpNUkNjeU82

bnI5Vk5XUT09 

 לתיאום במייל:

yalmog@braude.ac.il 

 

 בזום 12:00-13:00ד',  מרק ברמן

https://zoom.us/j/4284637185?p

wd=dDRRckxnWERndWtvYTl

QR09QZE43Zz09  

 בתיאום מראש במייל:

 berman@braude.ac.il 

ניתן לתאם מול המרצה  אלכס גולדוורד

 במייל יום ושעה 

 ולקבל קישור לזום

 בזום

 

 במייל:בתיאום מראש 
goldvard@braude.ac.il 

 בזום  10:00-11:00ב',  אביב גיבלי

https://zoom.us/j/92240564525 

 

 14:00-15:00, 06/07/2020ב',  ולרי גליזר

 14:00-15:00, 20/07/2020ב', 

 14:00-15:00, 06/08/2020ה', 

 בזום

 הקישור יישלח לסטודנטים יום לפני

 

 10:00-11:00, 28/06/2020א',  ולדימיר טורצקי

 10:00-11:00, 05/07/2020א', 

 10:00-11:00, 12/07/2020א', 

 10:00-11:00, 19/07/2020א', 

 10:00-11:00, 26/07/2020א', 

 10:00-11:00, 02/08/2020א', 

 10:00-11:00, 09/08/2020א', 

 בזום

https://zoom.us/j/96301721146 

 

  הקישור באתר הקורס –בזום  10:00-12:00ד',  מרק ילין

 בזום  09:30-10:30ג',  פיאנה יעקובזון

https://zoom.us/j/93478747903 

 



 

 

בזום   10:00-12:00ב',  חגי כתריאל 

j/2769652409https://zoom.us/   

 בתיאום מראש במייל: 

katriel@braude.ac.il 

 

 (11003) 1חדו"א לקורס  https://zoom.us/j/91974502031 09:00-10:00, 28/06/2020א',  מרינה לוינשטיין 

 (11003) 1חדו"א לקורס  https://zoom.us/j/99860050176 09:00-10:00, 26/07/2020א', 

 (11123)פונקציות מרוכבות לקורס  https://zoom.us/j/99175229080 09:00-10:00, 30/06/2020ג', 

 (11123) פונקציות מרוכבותלקורס  https://zoom.us/j/96903316633 09:00-10:00, 23/07/2020ה', 

 (51310) בקרה 'עמישדי"פ ומלקורס  https://zoom.us/j/96152641885 09:00-10:00, 16/07/2020ה', 

 (51310) בקרה 'מישדי"פ ומעלקורס  https://zoom.us/j/95959161062 09:00-10:00, 09/08/2020א', 
 

 בזום 12:00-13:00ב',  אמיל סוקאן 

0317511https://zoom.us/j/9302 

 בתאום מראש במייל:

semil@braude.ac.il 

 יתכנו שינוים

 https://zoom.us/j/6946143779 בזום 09:00-10:00א׳,  עבד עבד אלפתאח

 
 

 10:00-11:00 ,28/06/2020 ,א' ולדימיר קורמן

 10:00-11:00 ,14/07/2020 ,ג' 

 10:00-11:00 ,26/07/2020 ,א'

 10:00-11:00 ,06/08/2020 ,ה'

 בנוסף: 

עם  בתיאוםמפגשים בזום 

 המרצה

 בזום

https://zoom.us/j/5919140474 

 

 (11005) 2חדו"א לקורס 

 (11001) אלגברהלקורס 

 (11005) 2 חדו"אלקורס 

 (11001) אלגברהלקורס 

 (201008טורי פורייה מש )לקורס  https://zoom.us/j/92699497150 09:00-11:00, 28/06/2020א',  לביא קרפ 

 (11006) מ2חדו"א לקורס  https://zoom.us/j/93960636996 11:00-13:00, 28/06/2020א', 

  (11122מד"ח וטורי פורייה )לקורס  https://zoom.us/j/91788232710 09:00-11:00, 08/07/2020, ד'

   :לכולם - בנוסף

 לכולם https://zoom.us/j/92347637676 09:00-11:00, 05/07/2020א', 

 לכולם https://zoom.us/j/96102021691 09:00-11:00, 12/07/2020א', 

 לכולם https://zoom.us/j/95881475292 09:00-11:00, 19/07/2020א', 

 לכולם https://zoom.us/j/96374127767 09:00-11:00, 26/07/2020א', 

 לכולם https://zoom.us/j/96772740628 09:00-11:00, 02/08/2020א', 
 

 16:00-17:00, 28/06/2020א',  לודמילה מןשוורצ

 16:00-17:00, 30/06/2020ג', 

 10:00-11:00, 14/07/2020ג', 

 16:00-17:00, 23/07/2020ה', 

 11:00-12:00, 26/07/2020א', 

 10:00-11:00, 04/08/2020ג', 

 בתיאום מראש במייל: בזום

.ac.ilsluda@braude 

 ייתכנו שינויים

לקראת כל שעת ייעוץ יישלח ע"י המרצה  בזום 16:00-17:00ה',  אופיר שנבל

 קישור עדכני לזום


