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alfy@tauex.tau.ac.ilיצחקאלפישיעור3לאאלקטרוניקה בסיסית0512120208ב
בדיקהלאאלקטרוניקה בסיסית0512120209ב
תרגיללאאלקטרוניקה בסיסית0512120209ב
תרגיללאאלקטרוניקה בסיסית0512120210ב
בדיקהלאאלקטרוניקה בסיסית0512120210ב

שיעור3לאמכנית' בסיסית להנד' אלקטר0512120601ב

ויטלי 

vitaliko@mail.tau.ac.ilקוזלוב
בדיקהלאמכנית' בסיסית להנד' אלקטר0512120602ב
בדיקהלאמכנית' בסיסית להנד' אלקטר0512120603ב
בדיקהלאמכנית' בסיסית להנד' אלקטר0512120604ב

amirnatan@tauex.tau.ac.ilאמירנתןשיעור4לאהתקנים אלקטרוניים0512250803ב
בדיקהלאהתקנים אלקטרוניים0512250805ב

tammybenyaacov@gmail.comתמייעקב-בןשיעור4כןהתקנים אלקטרוניים0512250850ב
תרגיל2כןהתקנים אלקטרוניים0512250851ב
בדיקהכןהתקנים אלקטרוניים0512250851ב

pginzburg@tauex.tau.ac.ilפבלגינזבורגשיעור3לאשדות אלקטרומגנטיים0512252504ב
בדיקהלאשדות אלקטרומגנטיים0512252505ב
בדיקהלאשדות אלקטרומגנטיים0512252506ב

yardenm2@tauex.tau.ac.ilירדןמזורשיעור3לאשדות אלקטרומגנטיים0512252507ב
בדיקהלאשדות אלקטרומגנטיים0512252508ב
בדיקהלאשדות אלקטרומגנטיים0512252509ב

wasimh@tauex.tau.ac.ilוסיםחליחלשיעור3לאאותות אקראיים ורעש0512253201ב
בדיקהלאאותות אקראיים ורעש0512253202ב
בדיקהלאאותות אקראיים ורעש0512253203ב

uri@eng.tau.ac.ilאוריארזשיעור3לאאותות אקראיים ורעש0512253204ב
תרגיל1לאאותות אקראיים ורעש0512253205ב
בדיקהלאאותות אקראיים ורעש0512253205ב
תרגיל1לאאותות אקראיים ורעש0512253206ב
בדיקהלאאותות אקראיים ורעש0512253206ב

wasimh@tauex.tau.ac.ilוסיםחליחלשיעור3כןאותות אקראיים ורעש0512253250ב
תרגיל1כןאותות אקראיים ורעש0512253251ב
בדיקהכןאותות אקראיים ורעש0512253251ב

total@tauex.tau.ac.ilטל אליעזרכרמוןשיעור4לאפיזיקה קוואנטית ומצב מוצק0512283008ב
בדיקהלאפיזיקה קוואנטית ומצב מוצק0512283009ב
בדיקהלאפיזיקה קוואנטית ומצב מוצק0512283010ב

socher@tauex.tau.ac.ilערןסוחרשיעור4לאמעגלים אנלוגיים0512351308ב
תרגיללאמעגלים אנלוגיים0512351309ב
בדיקהלאמעגלים אנלוגיים0512351309ב
בדיקהלאמעגלים אנלוגיים0512351310ב
בדיקהלאמעגלים אנלוגיים0512351311ב

asiasapi@tauex.tau.ac.ilאסיהבן כהןשיעור3לאמעגלים אלקטרוניים ספרתיים0512351403ב
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בדיקהלאמעגלים אלקטרוניים ספרתיים0512351405ב

שיעור3לאמעגלים אלקטרוניים ספרתיים0512351406ב
בדיקהלאמעגלים אלקטרוניים ספרתיים0512351407ב

michaelm@tauex.tau.ac.ilמיכאלמרגליותשיעור2לאמבוא לתורת הבקרה0512354307ב
תרגיל1לאמבוא לתורת הבקרה0512354308ב
תרגיל1לאמבוא לתורת הבקרה0512354309ב

asiasapi@tauex.tau.ac.ilאסיהבן כהןשיעור3לאמערכות לוגיות ספרתיות0512356106ב
בדיקהלאמערכות לוגיות ספרתיות0512356107ב
בדיקהלאמערכות לוגיות ספרתיות0512356108ב
בדיקהלאמערכות לוגיות ספרתיות0512356109ב

comet@tauex.tau.ac.ilיובלשביטשיעור3לאמערכות לוגיות ספרתיות0512356110ב
בדיקהלאמערכות לוגיות ספרתיות0512356111ב
תרגיל1לאמערכות לוגיות ספרתיות0512356112ב
בדיקהלאמערכות לוגיות ספרתיות0512356112ב
תרגיל1לאמערכות לוגיות ספרתיות0512356113ב
בדיקהלאמערכות לוגיות ספרתיות0512356113ב

beck@tauex.tau.ac.ilיובלבקשיעור3לאהמרת אנרגיה0512357107ב
תרגיל1לאהמרת אנרגיה0512357108ב
בדיקהלאהמרת אנרגיה0512357108ב

uri@eng.tau.ac.ilאוריארזשיעור3לאאותות אקראיים ורעש0512363208ב
תרגיל2לאאותות אקראיים ורעש0512363209ב
בדיקהלאאותות אקראיים ורעש0512363209ב

shayso@tauex.tau.ac.ilשיסולומוןשיעור3לאאלגוריתמים ברשתות0512400901ב
תרגיל1לאאלגוריתמים ברשתות0512400902ב
בדיקהלאאלגוריתמים ברשתות0512400902ב

ariey@tauex.tau.ac.ilברק אריהירדאורשיעור3לאלעיבוד ספרת' מב0512420001ב
תרגיל1לאלעיבוד ספרת' מב0512420002ב
בדיקהלאלעיבוד ספרת' מב0512420002ב
תרגיל1לאלעיבוד ספרת' מב0512420003ב
בדיקהלאלעיבוד ספרת' מב0512420003ב

ariey@tauex.tau.ac.ilברק אריהירדאורשיעור3לאלעיבוד ספרת' מב0512420004ב
תרגיל1לאלעיבוד ספרת' מב0512420005ב
בדיקהלאלעיבוד ספרת' מב0512420005ב

avidan@tauex.tau.ac.ilשמואלאבידןשיעור3לאעיבוד וניתוח וידיאו0512426301ב
תרגיל1לאעיבוד וניתוח וידיאו0512426303ב
בדיקהלאעיבוד וניתוח וידיאו0512426303ב

burstyn@tau.ac.ilדודבורשטיןשיעור3כןמבוא ללמידת מכונה סטטיסטי0512426404ב
תרגיל1כןמבוא ללמידת מכונה סטטיסטי0512426405ב
בדיקהכןמבוא ללמידת מכונה סטטיסטי0512426405ב

michaelm@tauex.tau.ac.ilמיכאלמרגליותשיעור3לאמבוא לבקרה ספרתית0512430001ב
תרגיל1לאמבוא לבקרה ספרתית0512430002ב
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בדיקהלאמבוא לבקרה ספרתית0512430002ב
תרגיל1לאמבוא לבקרה ספרתית0512430003ב
בדיקהלאמבוא לבקרה ספרתית0512430003ב

lallerhand@tauex.tau.ac.ilלירוןיצחקי אלרהנדשיעור3לאלבקרה ליניארית מוד' מב0512436001ב

תרגיל1לאלבקרה ליניארית מוד' מב512436003ב

gdaliaox@tauex.tau.ac.ilגדליהאוקסמןשיעור2לאמבנה המחשב0512440004ב
תרגיל2לאמבנה המחשב0512440005ב
תרגיל2לאמבנה המחשב0512440006ב
בדיקהלאמבנה המחשב0512440006ב

boazps@tauex.tau.ac.ilבועזפת שמירשיעור3לאמבוא לתקשורת מחשבים0512446201ב
תרגיללאמבוא לתקשורת מחשבים0512446202ב
תרגיללאמבוא לתקשורת מחשבים0512446203ב
boazps@tauex.tau.ac.ilבועזפת שמירמעבדהלאמח'בתקש' מת' מע0512449103ב
תרגיל1לאמח'בתקש' מת' מע0512449104ב
בדיקהלאמח'בתקש' מת' מע0512449104ב
guy@eng.tau.ac.ilגיאאבןמעבדהלאמעבדה מתקדמת במבנה המחשב0512449209ב
תרגיל1לאמעבדה מתקדמת במבנה המחשב0512449210ב
בדיקהלאמעבדה מתקדמת במבנה המחשב0512449210ב

medinid@tauex.tau.ac.ilדרורמדינישיעור3לאממירים ממותגים בתדר גבוה0512450301ב
תרגיל1לאממירים ממותגים בתדר גבוה0512450302ב
בדיקהלאממירים ממותגים בתדר גבוה0512450302ב

beck@tauex.tau.ac.ilיובלבקשיעור3לאכלכליות של מער-בעיות טכנו0512450501ב
תרגיל1לאכלכליות של מער-בעיות טכנו0512450502ב

בדיקהלאכלכליות של מער-בעיות טכנו0512450502ב

total@tauex.tau.ac.ilטל אליעזרכרמוןשיעור3לאנושאים נבחרים באופטיקה מת0512467001ב
תרגיל1לאנושאים נבחרים באופטיקה מת0512467002ב
בדיקהלאנושאים נבחרים באופטיקה מת0512467002ב

asiasapi@tauex.tau.ac.ilאסיהבן כהןשיעור3לאמיקרואלקטרוניקה0512470001ב
תרגיל1לאמיקרואלקטרוניקה0512470002ב
בדיקהלאמיקרואלקטרוניקה0512470002ב
תרגיל1לאמיקרואלקטרוניקה0512470003ב
בדיקהלאמיקרואלקטרוניקה0512470003ב

webb@tauex.tau.ac.ilצביוובשיעור3לאVlsiתכנון מתקדם של מעגלי 0512470701ב
תרגיל1לאVlsiתכנון מתקדם של מעגלי 0512470702ב
בדיקהלאVlsiתכנון מתקדם של מעגלי 0512470702ב

3 מתוך 3עמוד 


