
  

 2023/03/06 תאריך העדכון: 

   במחלקהשל מרצים   )בתקופת הלימודים( שעות קבלה

 להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 ג פ" תש, ב'סמסטר 

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

 ת רוע ה חדר יום ושעה  סשם קור מס' קורס  שם פרטי שם משפחה

 אמיר  אדלר
  EM422 adleram@braude.ac.il 16:00-17:00ד',  למידה עמוקה  מערכות לומדות ו 31245

  EM422 adleram@braude.ac.il 16:00-17:00ד',  מבוא לתקשורת   31711

 אדוארד ג אייטלבר
31891 

של מערכות   מידול וסימולציה
 יות דינמ

 EM403 eitelberg@braude.ac.il 08:30-09:30ג', 

 EM403 eitelberg@braude.ac.il 08:30-09:30ג',  לבקרה מבוא  31910

 יעל  זאר

 EM301B 12:30-13:30ב',  מבוא לעיבוד אותות ספרתי  31442
 מראש במייל: בתיאום 

e.ac.ilyael.erez@braud 

 EM301B 12:30-13:30ב',  ם ורעש אותות אקראיי 31451
 : במיילמראש בתיאום 

yael.erez@braude.ac.il 

 EM301B 12:30-13:30ב',  Cמבוא למדעי המחשב ושפת  31616
 מראש במייל: בתיאום 

c.ilyael.erez@braude.a 

 EM301B 12:30-13:30ב',  תכנות מכוון אובייקטים 31695
 מייל: ש במראבתיאום 

yael.erez@braude.ac.il 

 אלחנדרו  גוליחוב 
   EM429 ude.ac.ilo@braandralej  1יקה מעבדת חשמל ואלקטרונ 31402

   EM429 alejandro@braude.ac.il  2מעבדת חשמל ואלקטרוניקה  31403

 ליביו  גל

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

e.ac.ilviug@braudli 

 EM429  למחשבים  ואמב 31230
 ייל: מראש במבתיאום 

e.ac.ilg@braudliviu   

 יבגני  גרשיקוב

 EM301A 19:50-20:40ה',  רכיטקטורה ומבנה מחשבים א 31270
 ייל: מראש במבתיאום 

eugeny11@braude.ac.il 

 EM301A  19:50-20:40ה',  אותות ומערכות  31420
 ייל: מראש במבתיאום 

braude.ac.ileugeny11@ 

 EM301A 19:50-20:40ה',  ערכות בדידות מו ות רשת 31430
 ייל: מראש במבתיאום 

eugeny11@braude.ac.il 

 דורון  בן צבי 

 EM429 18:00-19:00ב',  ערכות בדידות מו ות רשת 31430
 בתיאום מראש במייל: 

DoronB@braude.ac.il   

 EM429 18:00-19:00ב',  זיהוי תצורות  31653
 במייל:  בתיאום מראש

DoronB@braude.ac.il 

 ושאח י זועב 

 EM429 10:30-11:20ב',  ית התקבילתורת האלקטרוניקה  31401
 יל: ש במים מראבתיאו

WeshahZ@braude.ac.il 

 EM429 10:30-11:20, ב' ות כות ספרתייתוג ומער מ 31511
 ם מראש במייל: בתיאו

WeshahZ@braude.ac.il 

 ס נחפ רעזו

 EM423 11:30-13:30א',  פרויקט תחרותי  31017
 ם מראש במייל: בתיאו

zorea@braude.ac.ilini.P 

 EM423 11:30-13:30א',  ים מעבד-מיקרו 31215
 ייל: במ ם מראשבתיאו

ilaude.ac.rea@brzo.iniP 

 EM423 11:30-13:30, 'א שבים למח מבוא 31230
 במייל:  ראשם מבתיאו

lac.izorea@braude.ini.P 

 EM423 11:30-13:30א',  אלקטרוניקה ספרתית  31521
 מראש במייל:  םבתיאו

ilzorea@braude.ac..iniP 

 EM305 11:30-12:30ד',  תים התקנים לוגיים מתוכנ  31551 רןוא זלץ 
 ייל: ש במום מראבתיא

ac.ilOrenZ@braude. 

 raude.ac.ilyanaz@b   ת ספרתיות יתוג ומערכו מ 31511 יאנה  זמוסטיאנו 

 ראמי  חיר

   י אותות ספרת מבוא לעיבוד 31442
RamiK@braude.ac.il 
ramikhr@gmail.com   

   רת גליםשדות ותמסו 31700
ude.ac.ilamiK@braR 

ramikhr@gmail.com 

   ת קה ספרתי אלקטרוני 31521 האולג חצרינוב 
 בתיאום מראש במייל: 

olgakh@braude.ac.il 
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   ה א' אנרגי המרת  31999
 ל: ראש במיי בתיאום מ

.ilraude.acolgakh@b 

 אילנה  טרוצקובסקי 

 EM426   10:30-11:20ב',  תורת האלקטרוניקה התקבילית  31401
 יל: אש במיאום מרבתי

o@braude.ac.ilelenatr 

 EM426    10:30-11:20ב',  וג ומערכות ספרתיות תימ 31511
 ייל: אש בממר אוםבתי

de.ac.ilelenatro@brau 

 פאדל טריף 

 י א' פרויקט גמר בתכן הנדס 31050
 15:00-16:00א', 
 12:00-13:00ב', 

EM421 
 במייל: אש בתיאום מר
aude.ac.ilt@brdelfa   

 ב' דסי תכן הנגמר ב יקטפרו 31051
 15:00-16:00א', 
 12:00-13:00ב', 

EM421 
 במייל: מראש  אוםבתי

e.ac.ilelt@braudfad   

 תכן הנדסי פנימי א'  31052
 15:00-16:00א', 
 12:00-13:00ב', 

EM421 
 במייל: בתיאום מראש 

l@braude.ac.ifadelt   

 תכן הנדסי פנימי ב'  31053
 15:00-16:00א', 
 12:00-13:00ב', 

EM421 
 : לי במיבתיאום מראש 

delt@braude.ac.ilfa   

 ' ן הנדסי בתעשייה אכ ת 31054
 15:00-16:00א', 
 12:00-13:00ב', 

EM421 
 במייל: בתיאום מראש 
@braude.ac.ilfadelt   

 ב' עשייה דסי בת תכן הנ 31055
 15:00-16:00א', 
 12:00-13:00ב', 

EM421 
 במייל: ם מראש יאובת

llt@braude.ac.ifade   

 מיקרו בקרים  31226
 15:00-16:00א', 
 12:00-13:00ב', 

EM421 
 במייל: בתיאום מראש 

adelt@braude.ac.ilf   

 מבוא להנדסת חשמל  31315
 15:00-16:00א', 
 12:00-13:00ב', 

EM421 
 ייל: במבתיאום מראש 

ude.ac.ilaadelt@brf 

 נים לוגיים מתוכנתים התק 31551
 15:00-16:00א', 
 12:00-13:00ב', 

EM421 
 במייל: יאום מראש בת

adelt@braude.ac.ilf   

 זום 20:50-21:50ב',  ( EMCטית )ימות אלקטרומגנתא 31880 אברהם הן כ 
 ש במייל: ראמ תיאוםב

 avraham@braude.ac.il 

 בטו  כץ 

 תי חרו פרויקט ת 31017
 16:00-17:00א', 
 14:00-15:00ה', 

EF508 
 ש במייל: מרא תיאוםב

raude.ac.ilbeto.catz@b 

 ם מבוא לתכן כרטיסי 31285
 16:00-17:00א', 

 14:00-15:00 ,ה'
EF508 

 יל: ש במיבתיאום מרא
.ilcatz@braude.acbeto. 

 2ניקה ו חשמל ואלקטרמעבדת  31403
 16:00-17:00, א'

 14:00-15:00ה', 
EF508 

 ש במייל: ום מראאיבת
ude.ac.ilatz@brbeto.ca 

   Cלמדעי המחשב ושפת  מבוא 31616 אנטולי  ליחולט 
 מראש במייל: בתיאום 

raude.ac.illanatoly@b 

 EM429 18:00-19:00א',  מ חשבים ותקשורת מ רשתות 31251 אילון  ליטביץ 
 ייל: במבתיאום מראש 

eilonl@braude.ac.il 

 D308 13:50-14:50א',  שמל הנדסת חמבוא ל 31315 שי ישראלי -מנו 
 ל: בתיאום מראש במיי 

haii@braude.ac.ils  

 M320 13:00-14:00ג',  Cהמחשב ושפת מדעי מבוא ל 31616 ודד ליס מרגו
 מראש במייל: בתיאום 

lia@e.braude.ac.DavidM  

 EM429 18:50-19:50ד',  קליטה ושידור טכניקות  31740 אברהם סייג 
 בתיאום מראש במייל: 

 mil.coaavi_sayag@hotm 

 האלה  לאמה ס

 M320 10:30-11:30א',  מבוא להנדסת חשמל  31315
 ש במייל: אום מרבתיא

S@braude.ac.ilaHal 

 M320 10:30-11:30א',  רוניקה ספרתית אלקט 31521
 ום מראש במייל: בתיא

aS@braude.ac.ilHal 

 שמעון  סון פיטל

 EM429 17:00-18:00א',  פרויקט תחרותי  31017
 במייל: בתיאום מראש 

c.ilfshimon@braude.a 

 EM429 17:00-18:00א',  מ  ם ותקשורתיחשב רשתות מ 31251
 במייל: בתיאום מראש 

c.ilfshimon@braude.a 

 EM429 17:00-18:00א',  1ניקה עבדת חשמל ואלקטרו מ 31402
 במייל: בתיאום מראש 

c.ilfshimon@braude.a 

 EM429 17:00-18:00א',  2ואלקטרוניקה  עבדת חשמלמ 31403
 : במיילבתיאום מראש 

c.ilfshimon@braude.a 

 ברטאל פרופיס 

   e.ac.iltp3@braudalber   ת ומערכות אותו 31420

    שתות ומערכות בדידות ר 31430

 de.ac.ilbrauertp3@bal   לתקשורת  בואמ 31711

 M320 .ac.iludetsogling@bra  מבוא להנדסת חשמל  31315 גנאדי ן צוגלי

 ן פייתושפת תכנות ב 31281 עופר  צור 
 09:30-10:30, ג'

 13:00-14:00ג', 
EM301B 

 מראש במייל: ום בתיא
le.ac.iudofertzur@bra 
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 תכן לוגי  31500
 09:30-10:30ג', 

 13:00-14:00, ג'
EM301B 

 אש במייל: מראום בתי
le.ac.idbrauofertzur@ 

 Cחשב ושפת למדעי המ מבוא 31616
 09:30-10:30ג', 

 13:00-14:00', ג
EM301B 

 ראש במייל: מיאום בת
le.ac.ir@braudofertzu   

 ריתמים ואלגו מבני נתונים 31632
 09:30-10:30ג', 
 13:00-14:00ג', 

EM301B 
 יל: במי מראשם בתיאו

le.ac.iudofertzur@bra 

 ואלמש לאפוב סוקו

 EM425 ac.il@braude.ksamuel 09:30-11:20ד',  אלקטרוני מכשור  31361

 EM425 ac.il@braude.lksamue 09:30-11:20ד',  מכשור רפואי  31363

 EM425 de.ac.ilksamuel@brau 09:30-11:20ד',  DSPאמת מן אותות בזוד עיב 31565

 EM425 ksamuel@braude.ac.il 09:30-11:20ד',  תמונה בוד  עי 31651

 EM301 11:50-12:50א',  DSPנות מעבדי תכ  31561 יצחק  ין קרו
 ייל: מבמראש  בתיאום

raude.ac.il@bkitzhak 

 c.ilaude.ybush@braaar   חשמל ואלקטרוניקה מכ 31375 טון נא יבושקין ר

 EM301 13:30-14:30א',  לוגיים גלים משולבים אנן מע תכ  31090 תומס  ריינר 
 ראש: אום מיבת או

mtomre2@gmail.co   

 EM429 10:30-11:30ב',  Cב ושפת מחשה  מבוא למדעי 31616 אייל שדה
 במייל: מראש בתיאום 

  ac.ile.raudEyalS@b  

 ולדיסלב  שטיימן 

 EM424 11:30-12:30ב',  חצה לממוליכים  31350
 : לבמיי בתיאום מראש 

ude.ac.ilvladsh@bra 

 EM424 11:30-12:30ב',   יםהתקנעבדה מתקדמת לאפיון מ 31820
 ייל: בתיאום מראש במ

c.ile.advladsh@brau 

 EM424 11:30-12:30ב',    םייפט אורכיבים אלקטרו 31985
 בתיאום מראש במייל: 

c.ilde.a@brauvladsh 

 טף עא שלאבנה  

  EM404A 09:30-12:30 ',ג מ 2פיזיקה  11232

 EM404A 13:00-14:00ב',  קה כראש מחל
 חלקה: מכירות היאום מול מזבת

 c.ilraude.abannas@ 

   .D206 liitschaksh@braude.ac   11:30-12:30א',  1רוניקה קטעבדת חשמל ואלמ 31402 חק יצ שלמה 

 פאדי שקור 
  fady.shakour@braude.ac.il   אותות אקראיים ורעש  31451

  fady.shakour@braude.ac.il   מבוא לבקרה  31910
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