
 

 

 
 17.02.2021יום פתוח לתואר ראשון לקראת תשפ"ב  

   בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים 
 

   – מפגש ראשון

https://us02web.zoom.us/j/83602591292?pwd=aytFQVZBeHh4ZUZmUVpKVTY3L2lKZz09 

560291 Passcode: 1292 0259 836 ID: Meeting 
 בית הספר  טבריקיאן, ראש  פרופ' ג'וזף -כרטיס ביקור  -בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים  - 09:00 – 09:10

 הצגת התארים 

 פרופ' תימור מלמד   - הנדסת חשמל ומחשביםהתואר ב - 09:10-10:00

 פרופ' משה שורץ –הנדסת מחשבים התואר ב           

 פרופ' חן אבין  -הנדסת מערכות תקשורת התואר ב           

 זמן לשאלות  – 10:00-10:30

    – מפגש שני

https://us02web.zoom.us/j/85975374975?pwd=djJzY3lndWZHTEFuRytOWmVIV0VDdz09 

4975 7537 859 ID: Meeting, 580221 Passcode: 
 

 , ראש בית הספר פרופ' ג'וזף טבריקיאן -כרטיס ביקור  –בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים  - 14:00-14:10

 הצגת התארים 

 פרופ' תימור מלמד   - הנדסת חשמל ומחשביםהתואר ב  -14:10-15:00

 פרופ' משה שורץ –הנדסת מחשבים התואר ב           

 פרופ' חן אבין -הנדסת מערכות תקשורת התואר ב           

 זמן לשאלות  - 15:00-15:30

 

   11:30-10:30"מפגשים בגובה העיניים" 

 

 מפגש עם תלמידים ותיקים מהנדסת מערכות תקשורת )הדר כהן, לירון כהן וגלעד כץ(: 

https://us02web.zoom.us/j/88054001085?pwd=YmpsaFZ5aXJ0V1VMNVVQSjE1Ny9EZz09 
Meeting ID: 880 5400 1085 Passcode: 466664 

 : וזנטל, אור ברבי, אור אלימלך(מפגש עם תלמידים ותיקים מהנדסת חשמל ומחשבים )נדב ר
https://us02web.zoom.us/j/83602591292?pwd=aytFQVZBeHh4ZUZmUVpKVTY3L2lKZz09 

560291 Passcode: 1292 0259 836 ID: Meeting 

 

 

   3015:-3016:"מפגשים בגובה העיניים" 

 

 :מערכות תקשורת )רז סגל, הדר כהן, גלעד כץ(מפגשם עם תלמידים ותיקים מהנדסת 

 

https://us02web.zoom.us/j/86491481555?pwd=TkxIc0ZBT0FoWnFSZ1BsRGQwam1VZz09 
Meeting ID: 864 9148 1555 Passcode: 850506 

 

 ומחשבים )אור ברבי, אור אלימל, נדב רוזנטל(:מפגשם עם תלמידים ותיקים מהנדסת חשמל 

 

https://us02web.zoom.us/j/85975374975?pwd=djJzY3lndWZHTEFuRytOWmVIV0VDdz09 

4975 7537 859 ID: Meeting, 580221 Passcode: 
 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83602591292?pwd=aytFQVZBeHh4ZUZmUVpKVTY3L2lKZz09
https://us02web.zoom.us/j/85975374975?pwd=djJzY3lndWZHTEFuRytOWmVIV0VDdz09
https://us02web.zoom.us/j/88054001085?pwd=YmpsaFZ5aXJ0V1VMNVVQSjE1Ny9EZz09
https://us02web.zoom.us/j/83602591292?pwd=aytFQVZBeHh4ZUZmUVpKVTY3L2lKZz09
https://us02web.zoom.us/j/86491481555?pwd=TkxIc0ZBT0FoWnFSZ1BsRGQwam1VZz09
https://us02web.zoom.us/j/85975374975?pwd=djJzY3lndWZHTEFuRytOWmVIV0VDdz09


 

 

 

 

 

  תוכניות לתארים כפולים - תכניות מצטיינים

https://us02web.zoom.us/j/83602591292?pwd=aytFQVZBeHh4ZUZmUVpKVTY3L2lKZz09 

1292 0259 836 ID: Meeting, 560291 Passcode: 

 

 פרופ' יצחק לבקוביץ'. –ומתמטיקה ומחשבים  הנדסת חשמלתואר כפול ב - 12:30-13:00

 גיל שלו.ד"ר  – ופיסיקההנדסת חשמל ומחשבים תואר כפול ב - 13:00-13:30

 רביב. -ד"ר תמי ריקלין – ומדעי המחשבהנדסת חשמל ומחשבים תואר כפול ב  - 13:30-14:00

 פרופ' הוגו גוטרמן. – הנדסת מכונותהנדסת חשמל ומחשבים ותואר כפול ב - 14:00-14:30

 

 

למשך כשעה   ,30:11להנדסת חשמל ומחשבים יתקיים בשעה  בית הספרל  למועמדותמפגש ייחודי 

   ד"ר תמי ריקלין רביב ובוגרות ותלמידות מבית הספר:ישתתפו: במפגש 

 הרכביגיגי, ליעד אליהו, יעל שור, נעמה -, שירן ברנע, יעל בןליטל דבוש, נתלי לנג לריסה קורקט,
9405 6500 826 ID: Meeting https://us02web.zoom.us/j/82665009405 Meeting Zoom Join 

 

 תקיים מפגש פקולטי ייחודי למועמדות.י 15:00בשעה 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83602591292?pwd=aytFQVZBeHh4ZUZmUVpKVTY3L2lKZz09
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82665009405&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1bzqoC9eqZ1SpwEvvnYZGS

