
נלמד תאור הקורססימול קורסמספר קורס מלאשיוך לתואראופן הוראהסמסטר

באנגלית

כמות קבוצות 

בדיקה+ תרגול 

דואלפרטימשפחהתואר

shmilo@tauex.tau.ac.ilדורוןשמילוביץ'פרופ3    המרת אנרגיה והנע חשמלי051212040105121204ראשוןבדיקה+  תרגול א

yossir@tauex.tau.ac.ilיוסירוזנוקס'פרופ1    התקנים אלקטרוניים051225080105122508ראשוןבדיקה א

rlivni@tauex.tau.ac.ilרועי יהודהלבניר"ד1    מבני נתונים ואלגוריתמים051225100705122510ראשוןבדיקה+  תרגול א

ruzin@tauex.tau.ac.ilאריהרוזין'פרופ1    מעגלים אנלוגיים051235130105123513ראשוןבדיקה+  תרגול א

socher@tauex.tau.ac.ilערןסוחר'פרופ1כןמעגלים אנלוגיים051235135005123513ראשוןבדיקה+  תרגול א

תמסורת גלים ומערכות 051235265005123526ראשוןבדיקה+  תרגול א

מפולג
yakhadad@gmail.comיקירחדדר"ד1כן

gweiss@tauex.tau.ac.il'ורג'גוויס'פרופ1כןמבוא לתורת הבקרה051235435005123543ראשוןבדיקה+  תרגול א

shmilo@tauex.tau.ac.ilדורוןשמילוביץ'פרופ2    המרת אנרגיה051235710105123571ראשוןבדיקה+  תרגול א

shmilo@tauex.tau.ac.ilדורוןשמילוביץ'פרופ2    המרת אנרגיה051235710405123571ראשוןבדיקה+  תרגול א

shmilo@tauex.tau.ac.ilדורוןשמילוביץ'פרופ1כןהמרת אנרגיה051235715005123571ראשוןבדיקה+  תרגול א

shayso@tauex.tau.ac.ilשיסולומוןר"ד1כןאלגוריתמים ברשתות051240090105124009ראשוןבדיקה+  תרגול א

avidan@tauex.tau.ac.ilשמואלאבידן'פרופ1כןמבנה המחשב051244000105124400ראשוןבדיקה+  תרגול א

gdaliaox@tauex.tau.ac.ilגדליהאוקסמןר"ד2    מבוא לתכנות מערכות051244020505124402ראשוןבדיקה+  תרגול א

מעבדה מתקדמת במבנה 051244920505124492ראשוןבדיקה+ תרגול א

המחשב

guy@eng.tau.ac.ilגיאאבן'פרופ1    

lirankatzir@tauex.tau.ac.ilלירןקצירר"ד1    אלקטרוניקת הספק051245060105124506ראשוןבדיקה+  תרגול א

pginzburg@tauex.tau.ac.ilפבלגינזבורג'פרופ1    מבוא ללייזרים051246010105124601ראשוןבדיקה+  תרגול א

מעגלים אנאלוגיים 051247060105124706ראשוןבדיקה+  תרגול א

משולבים

socher@tauex.tau.ac.ilערןסוחר'פרופ1    

נלמד תאור הקורססימול קורסמספר קורס מלאשיוך לתואר אופן הוראהסמסטר

באנגלית

כמות קבוצות 

בדיקה+ תרגול 

דואלפרטימשפחהתואר

alfy@tauex.tau.ac.ilיצחקאלפיר"ד2    אלקטרוניקה בסיסית051212020805121202ראשוןבדיקה+ תרגול ב

מבוא למעגלים מערכות 051212050105121205ראשוןבדיקה+ תרגול ב

ואותו

zivofer@tauex.tau.ac.ilעפרזיור"ד2    

' בסיסית להנד' אלקטר051212060105121206ראשוןבדיקה+ תרגול ב

מכנית

vitaliko@mail.tau.ac.ilקוזלובויטלי3    

comet@tauex.tau.ac.ilיובלשביט'פרופC    1שפת  - 2תכנות 051218200105121820ראשוןבדיקה+ תרגול ב

shayso@tauex.tau.ac.ilשיסולומוןר"ד2    מבני נתונים ואלגוריתמים051225100105122510ראשוןבדיקה+ תרגול ב

bennyap@tauex.tau.ac.ilבנימיןאפלבאום'פרופ2    מבני נתונים ואלגוריתמים051225100405122510ראשוןבדיקה+ תרגול ב

pginzburg@tauex.tau.ac.ilפבלגינזבורג'פרופ2    שדות אלקטרומגנטיים051225250405122525ראשוןבדיקה+ תרגול ב

yardenm2@tauex.tau.ac.ilירדןמזורר"ד2    שדות אלקטרומגנטיים051225250705122525ראשוןבדיקהב

שדות וגלים אלקטרו 051225260105122526ראשוןבדיקה+ תרגול ב

מגנטיים

kobys@tauex.tau.ac.ilיעקבשויער'פרופ1    

uri@eng.tau.ac.ilאוריארז'פרופ2    אותות אקראיים ורעש051225320105122532ראשוןבדיקה+ תרגול ב

wasimh@tauex.tau.ac.ilוסיםחליחלר"ד2    אותות אקראיים ורעש051225320405122532ראשוןבדיקה+ תרגול ב

פיזיקה קוואנטית ומצב 051228300805122830ראשוןבדיקה+ תרגול ב

מוצק

total@tauex.tau.ac.ilטל אליעזרכרמון'פרופ2    

bendory@tauex.tau.ac.ilתמירבן דוריר"ד2    אותות ומערכות051228350105122835ראשוןבדיקה+ תרגול ב

bendory@tauex.tau.ac.ilתמירבן דוריר"ד3    אותות ומערכות051228350405122835ראשוןבדיקה+ תרגול ב

מעגלים אלקטרוניים 051235140305123514ראשוןבדיקה+ תרגול ב

ספרתיים

asiasapi@tauex.tau.ac.ilאסיהבן כהןר"ד2    

' סמסטר א

'סמסטר ב

mailto:shmilo@tauex.tau.ac.il
mailto:yossir@tauex.tau.ac.il
mailto:rlivni@tauex.tau.ac.il
mailto:ruzin@tauex.tau.ac.il
mailto:socher@tauex.tau.ac.il
mailto:yakhadad@gmail.com
mailto:gweiss@tauex.tau.ac.il
mailto:shmilo@tauex.tau.ac.il
mailto:shmilo@tauex.tau.ac.il
mailto:shmilo@tauex.tau.ac.il
mailto:shayso@tauex.tau.ac.il
mailto:avidan@tauex.tau.ac.il
mailto:gdaliaox@tauex.tau.ac.il
mailto:guy@eng.tau.ac.il
mailto:lirankatzir@tauex.tau.ac.il
mailto:pginzburg@tauex.tau.ac.il
mailto:socher@tauex.tau.ac.il
mailto:alfy@tauex.tau.ac.il
mailto:zivofer@tauex.tau.ac.il
mailto:vitaliko@mail.tau.ac.il
mailto:comet@tauex.tau.ac.il
mailto:shayso@tauex.tau.ac.il
mailto:bennyap@tauex.tau.ac.il
mailto:pginzburg@tauex.tau.ac.il
mailto:yardenm2@tauex.tau.ac.il
mailto:kobys@tauex.tau.ac.il
mailto:uri@eng.tau.ac.il
mailto:wasimh@tauex.tau.ac.il
mailto:total@tauex.tau.ac.il
mailto:bendory@tauex.tau.ac.il
mailto:bendory@tauex.tau.ac.il
mailto:asiasapi@tauex.tau.ac.il


מעגלים אלקטרוניים 051235140605123514ראשוןבדיקה+ תרגול ב

ספרתיים

asiasapi@tauex.tau.ac.ilאסיהבן כהןר"ד2    

מעגלים אלקטרוניים 051235145005123514ראשוןבדיקה+ תרגול ב

ספרתיים
aakashjog@mail.tau.ac.ilאקשוג'ג1כן

תמסורת גלים ומערכות 051235260705123526ראשוןבדיקה+ תרגול ב

מפולג

heyman@tauex.tau.ac.ilאודי היימן'פרופ1    

michaelm@tauex.tau.ac.ilמיכאלמרגליות'פרופ2    מבוא לתורת הבקרה051235430705123543ראשוןבדיקה+ תרגול ב

guy@eng.tau.ac.ilגיאאבן'פרופ3    מערכות לוגיות ספרתיות051235610605123561ראשוןבדיקה+ תרגול ב

tamo@tauex.tau.ac.ilיצחקתמו'פרופ3    מערכות לוגיות ספרתיות051235611005123561ראשוןבדיקה+ תרגול ב

beck@tauex.tau.ac.ilיובלבקר"ד2    המרת אנרגיה051235710705123571ראשוןבדיקהב
ariey@tauex.tau.ac.ilברק אריהירדאור'פרופ1כןמערכות תקשורת051241000105124100ראשוןבדיקה+ תרגול ב

נושאים נבחרים 51241250105124125ראשוןבדיקה+ תרגול ב

בטכנולוגיות קוונטיות

kfir@tauex.tau.ac.ilעופרכפירר"ד1

ramzamir@tauex.tau.ac.ilרםזמיר'פרופ1    העברה ספרתית של אותות051241620105124162ראשוןבדיקה+ תרגול ב

מבוא לקודים לתיקון 051241630105124163ראשוןבדיקה+ תרגול ב

שגיאות

tamo@tauex.tau.ac.ilיצחקתמו'פרופ1    

ariey@tauex.tau.ac.ilברק אריהירדאור'פרופ2    לעיבוד ספרת' מב051242000405124200ראשוןבדיקה+ תרגול ב

avidan@tauex.tau.ac.ilשמואלאבידן'פרופ2    עיבוד וניתוח וידיאו051242630105124263ראשוןבדיקהב

michaelm@tauex.tau.ac.ilמיכאלמרגליות'פרופ2    מבוא לבקרה ספרתית051243000105124300ראשוןבדיקה+ תרגול ב

emilia@tauex.tau.ac.ilאמליהפרידמן'פרופ2כןלבקרה ליניארית מוד' מב051243600105124360ראשוןבדיקה+ תרגול ב

gershon@eng.tau.ac.ilאליהוגרשון'פרופ2כןמערכות משוב שימושיות051243620105124362ראשוןבדיקה+ תרגול ב

gdaliaox@tauex.tau.ac.ilגדליהאוקסמןר"ד1    מבנה המחשב051244000405124400ראשוןבדיקה+ תרגול ב

gdaliaox@tauex.tau.ac.ilגדליהאוקסמןר"ד2כןמבוא לתכנות מערכות051244020105124402ראשוןבדיקה+ תרגול ב

boaz@tau.ac.ilבועזפת שמיר'פרופ2    מבוא לתקשורת מחשבים051244620105124462ראשוןבדיקה+ תרגול ב

boaz@tau.ac.ilבועזפת שמיר'פרופ1    מח'בתקש' מת' מע051244910405124491ראשוןבדיקה+ תרגול ב

מעבדה מתקדמת במבנה 051244921005124492ראשוןבדיקה+ תרגול ב

המחשב

guy@eng.tau.ac.ilגיאאבן'פרופ1    

מעבדה מתקדמת במבנה 051244925105124492ראשוןבדיקה+ תרגול ב

המחשב
guy@eng.tau.ac.ilגיאאבן'פרופ1כן

מעבדה מתקדמת בשפת 051244930405124493ראשוןבדיקה+ תרגול ב

Cבחירה 

nimrodav@mail.tau.ac.ilנמרודאבירםמר1    

ממירים ממותגים בתדר 051245030105124503ראשוןבדיקה+ תרגול ב

גבוה

medinid@tauex.tau.ac.ilדרורמדיניר"ד1    

כלכליות של -בעיות טכנו051245050105124505ראשוןבדיקה+ תרגול ב

מער

beck@tauex.tau.ac.ilיובלבקר"ד2    

נושאים נבחרים באופטיקה 051246700105124670ראשוןבדיקה+ תרגול ב

מת

total@tauex.tau.ac.ilטל אליעזרכרמון'פרופ1    

hanein@eng.tau.ac.ilיעלחנין'פרופ1כןאלקט-מיקרו' מער051247020105124702ראשוןבדיקה+ תרגול ב

itaieps@tauex.tau.ac.ilאיתיאפשטייןר"ד1    התקני מצב מוצק051247040105124704ראשוןבדיקה+ תרגול ב

התקנים אלקטרוניים 051247050105124705ראשוןבדיקהב

מתקדמים

gideons1@tauex.tau.ac.ilגדעון צבישגבר"ד2    
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