
  

 2022/10/19 תאריך העדכון: 

 

   במחלקהשל מרצים   )בתקופת הלימודים( שעות קבלה

 להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 ג פ" תש, 'אסמסטר 

  ilnnaS@braude.ac.A  : המחלקהשל מזכירת  כתובת דוא"ל

 

 שם משפחה 
שם 
 פרטי

 תרועה חדר  יום ושעה ס שם קור מס' קורס 

 אמיר  אדלר

 EM422 במודל  יפורסם למידה עמוקה   31245
 ייל: מראש במבתיאום 

ram@braude.ac.iladle  

 EM422 דל ם במויפורס מבוא לתקשורת   31711
 ייל: מראש במבתיאום 

.ilde.acuadleram@bra 

 אדוארד אייטלברג 

31891 
מידול וסימולציה של מערכות  

 דינמיות 
 EM403 08:30-09:30ג', 

 מראש במייל: בתיאום 
eitelberg@braude.ac.il 

 EM403 08:30-09:30ג',  לבקרה מבוא  31910
 מראש במייל: בתיאום 

eitelberg@braude.ac.il 

 יעל  ארז

   אותות אקראיים ורעש  31451
 מראש במייל: בתיאום 

yael.erez@braude.ac.il 

   Cמבוא למדעי המחשב ושפת  31616
 מראש במייל: בתיאום 

yael.erez@braude.ac.il 

   תכנות מכוון אובייקטים 31695
 מייל: ש במראבתיאום 

yael.erez@braude.ac.il 

 אלכנדרו  ב יחוגול

 EM429 ל יפורסם במוד 1יקה מעבדת חשמל ואלקטרונ 31402
 : מראש במיילבתיאום 
ude.ac.ilalejandro@bra   

 EM429 יפורסם במודל  2מעבדת חשמל ואלקטרוניקה  31403
 יל: מראש במיבתיאום 
ude.ac.ilalejandro@bra 

 ליביו  גל

 EM429 10:30-11:20ד',  מיקרו בקרים  31226
 ייל: מראש במיאום תב

e.ac.illiviug@braud 

 EM429 ודל יפורסם במ  מבוא למחשבים  31230
 ייל: מש במראבתיאום 

e.ac.illiviug@braud   

   ליכים למחצה מו 31350 לאון דוידוב 
 : יילמראש במבתיאום 

ac.ilGauorbekD@braude. 

    ות ספרתיותיתוג ומערכ מ 31511 ושאח זועבי 
 ייל: מראש במבתיאום 

il.raude.acWeshahZ@b 

 נחס פ זורע

 EM423 09:00-10:30 ג', פרויקט תחרותי  31017
 ם מראש במייל: אובתי

zorea@braude.ac.ilini.P 

 EM423 09:00-10:30ג',  מעבדים -מיקרו 31215
 ייל: ם מראש במבתיאו

ilzorea@braude.ac..iniP 

 EM423 11:00-12:30ג',  שבים למח מבוא 31230
 ם מראש במייל: בתיאו

ac.ilzorea@braude.ini.P 

 EM423 09:00-10:30ג',  רתית אלקטרוניקה ספ 31521
 מראש במייל:  םבתיאו

ilzorea@braude.ac..iniP 

 EM305 המעבדה  םבתו ים לוגיים מתוכנתים קנהת 31551 אורן זלץ 
 ייל: ש במום מראבתיא

OrenZ@braude.ac.il 
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 שם משפחה 
שם 
 פרטי

 תרועה חדר  יום ושעה ס שם קור מס' קורס 

   יתוג ומערכות ספרתיות מ 31511 נה אי וסטיאנו מז
 ייל: ש במום מראבתיא

yanaz@braude.ac.il 

   שדות ותמסורת גלים 31700 ראמי  חיר
 ייל: מש במראבתיאום 

RamiK@braude.ac.il 
ramikhr@gmail.com   

 האולג חצרינוב 

 M320 יפורסם במודל  ת קה ספרתי אלקטרוני 31521
 בתיאום מראש במייל: 

raude.ac.ilolgakh@b 

   המרת אנרגיה א'  31999
 ל: ראש במיי בתיאום מ

.il@braude.acolgakh 

 אילנה  טרוצקובסקי 

 EM426  קה התקבילית תורת האלקטרוני 31401
 אום מראש במייל: בתי

elenatro@braude.ac.il 

 EM426  וג ומערכות ספרתיות תימ 31511
 אום מראש במייל: בתי

elenatro@braude.ac.il 

 EM426  כות הספק קה של מעראלקטרוני 31840
 אום מראש במייל: בתי

elenatro@braude.ac.il 

 פאדל טריף 

 EM421 14:00-15:00ב',  פרויקט גמר בתכן הנדסי א'  31050
 ל: במיי אש בתיאום מר

delt@braude.ac.ilfa   

 EM421 14:00-15:00ב',  ב' גמר בתכן הנדסי  יקטפרו 31051
 במייל: בתיאום מראש 

elt@braude.ac.ilfad   

 EM421 14:00-15:00ב',  י א' תכן הנדסי פנימ 31052
 במייל:  שאבתיאום מר

l.ac.ifadelt@braude   

 EM421 14:00-15:00ב',  תכן הנדסי פנימי ב'  31053
 יל: במיום מראש יאבת

fadelt@braude.ac.il   

 EM421 14:00-15:00ב',  ' י בתעשייה אהנדס תכן   31054
 במייל: אש בתיאום מר

@braude.ac.iladeltf   

 EM421 14:00-15:00ב',  ב' תכן הנדסי בתעשייה  31055
 במייל: ם מראש יאובת

fadelt@braude.ac.il   

 EM421 11:00-12:00ב',  מיקרו בקרים  31226
 במייל: ראש בתיאום מ

adelt@braude.ac.ilf   

   מבוא להנדסת חשמל  31315
 במייל: בתיאום מראש 

adelt@braude.ac.ilf 

 EM421 11:00-12:00ב',  וכנתים התקנים לוגיים מת 31551
 במייל: אש יאום מרבת

ac.ilt@braude.fadel   

   מתחדשות והרשת החכמהאנרגיות  31802 אברהם יניב  
 בתיאום מראש במייל: 

yanivavi@braude.ac.il  

 31885 הםאבר הן כ 
 High Speed Boardעקרונות 

Design 
  בתום השיעור 

 במייל: בתיאום מראש 
 raude.ac.ilavraham@b 

 בטו  כץ 

 EF508 14:00א,  פרויקט תחרותי  31017
 ש במייל: מרא תיאוםב

raude.ac.ilbbeto.catz@ 

 EF508  יפורסם במודל  2ניקה ו טרמל ואלקמעבדת חש 31403
 ש במייל: אום מראבתי

aude.ac.ilo.catz@brbet 

   Cושפת למדעי המחשב  מבוא 31616 אנטולי  ליחולט 
 ייל: מראש במבתיאום 

.ac.illanatoly@braude 

   ת מ רשתות מחשבים ותקשור 31251 אילון  ליטביץ 
 במייל: ום מראש בתיא

@braude.ac.ileilonl 

   מבוא להנדסת חשמל  31315 שי שראלי י-מנו 
 : בתיאום מראש במייל
shaii@braude.ac.il 

   Cמדעי המחשב ושפת מבוא ל 31616 ודד ס לימרגו
 מייל: מראש בבתיאום 

e.ac.ilDavidMa@e.braud  

 האלה  סלאמה 

 M320  סת חשמל להנד מבוא  31315
 ייל: מראש במבתיאום 
de.ac.ilrauHalaS@b   

 M320 ם במודל יפורס אלקטרוניקה ספרתית  31521
 תיאום מראש במייל: ב

HalaS@braude.ac.il 
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 שם משפחה 
שם 
 פרטי

 תרועה חדר  יום ושעה ס שם קור מס' קורס 

 מעון ש פיטלסון 

 EM429  תי חרו פרויקט ת 31017
 במייל: בתיאום מראש 

ac.ilfshimon@braude. 

   מ  חשבים ותקשורתרשתות מ 31251
 במייל: ם מראש בתיאו

fshimon@braude.ac.il 

 EM429 דל  במויפורסם  1לקטרוניקה עבדת חשמל ואמ 31402
 במייל: בתיאום מראש 

ac.ilfshimon@braude. 

 EM429 ם במודל  יפורס 2קה מעבדת חשמל ואלקטרוני 31403
 מייל: בבתיאום מראש 

fshimon@braude.ac.il 

 ברטאל רופיס פ

   ערכות ת ומותוא 31420
 ייל: מראש במבתיאום 
ude.ac.ilalbertp3@bra   

   בוא לתקשורת מ 31711
 ייל: ש בממראבתיאום 

albertp3@braude.ac.il 

 M320 ling@braude.ac.iltsog  להנדסת חשמל מבוא  31315 גנאדי צוגלין 

 עופר  צור 

 EM301B 12:30-13:30ג',  פעלה  מערכות ה 31261
 : מראש במיילבתיאום 

le.ac.iudofertzur@bra 

 EM301B 12:30-13:30ג',  פייתון שפת תכנות ב 31281
 ראש במייל: מום תיאב

le.ac.iudofertzur@bra 

 EM301B 12:30-13:30', ג תכן לוגי  31500
 ש במייל: מראאום בתי

le.ac.iofertzur@braud 

   Cושפת  למדעי המחשב מבוא 31616
 ל: במיי אש מרבתיאום 

le.ac.ir@braudofertzu   

 EM301B 12:30-13:30ג',  ריתמים י נתונים ואלגומבנ 31632
 מראש במייל: יאום בת

le.ac.iofertzur@braud 

 שמואל לאפוב קוסו
 EM425 @braude.ac.ilksamuel 10:30-11:20', ד י מכשור אלקטרונ 31361

 EM425 @braude.ac.ilksamuel 10:30-11:20ד',  תמונה בוד  עי 31651

   DSPתכנות מעבדי  31561 יצחק  ין קרו
 מראש במייל:  בתיאום

raude.ac.il@bhakkitz 

 c.ilaude.sh@braaraybu   1שמל ואלקטרוניקה מעבדת ח 31402 נטון א ריבושקין 

 EM301 13:30-14:30 א', גלים משולבים אנלוגיים תכן מע  31090 תומס  ריינר 
 או בתיאום מראש: 

tomre2@gmail.com   

   Cמחשב ושפת ה מבוא למדעי  31616 אייל שדה
 מראש במייל: בתיאום 

  ac.ile.raudEyalS@b  

 ולדיסלב  יימן שט

 בזום  מוליכים למחצה  31350
 ייל: במ אום מראשבתי

illadsh@braude.ac.v 

 םבזו  לאפיון התקנים עבדה מתקדמת מ 31820
 : מיילבתיאום מראש ב

vladsh@braude.ac.il 

 םבזו    אופטיקה-וא לאלקטרומב 31980
 ם מראש במייל: תיאוב

c.ilvladsh@braude.a 

 עאטף  שלאבנה  

 EM404A  מ 2פיזיקה  11232
 בתיאום מראש במייל: 

ney@braude.ac.ilshalab 

 EM404A  מוליכים למחצה  31350
 אום מראש במייל: בתי

ney@braude.ac.ilshalab 

   אותות אקראיים ורעש מ  31451 עדן  ששון
 אש במייל: מרבתיאום 

eden.sas8@gmail.com   
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