
  המחלקה להנדסת מכונות
  שעות קבלת סטודנטים 

   סמסטר א' תשע"ח
  חברי סגל אקדמי בכיר

  חברי סגל אקדמי בכיר
 55בניין 

  3קומה 
  חדר

  שעות קבלה  יום קבלה  טלפון

  אלפרין טובפרופ' 

elperin@bgu.ac.il 
  14:00 – 12:00  יום שני  08-6477078  305

  ד"ר ארוגטי שי

arogeti@bgu.ac.il 
  18:00 – 16:00  יום רביעי  08-6477094  325

  פרופ' בורטמן יעקב

jacbort@bgu.ac.il 
 319  054-9473007  

  יום שלישי

  בתיאום מראש

14:00 – 15:00   

  בתיאום מראש

  דור גבי- בןפרופ' 

bendorg@bgu.ac.il 
307  08-6477082   -   -  

  און בני- ד"ר בר

bbo@bgu.ac.il 
  ימי שלישי  08-6477085  314

  בתיאום מראש
12:00-14:00  

  בתיאום מראש

  דבוטון גלפרופ' 

debotton@bgu.ac.il 
   18:00 17:00  יום רביעי  08-6477105  337

  גניווזארצקי יפרופ' 
zheka@bgu.ac.il 

  15:00-17:00  יום רביעי  08-6477102  328

  זיסקינד גנדיפרופ' 
 ראש המחלקה

bgu.ac.ilHeadMEng@exchange. 
gziskind@bgu.ac.il  

  11:00 – 09:00  יום שני  08-6477044  206

  ד"ר זרוק דוד

zadavid@bgu.ac.il 
  15:00-17:00  יום רביעי  08-6477097  317

  ד"ר יעקובוביץ  אסף

assafyaa@bgu.ac.il 
301  08-6477073  

  שנייום 

  יום חמישי

  בתיאום מראש

18:00 – 19:00  

19:00 – 20:00   

  בתיאום מראש

  ד"ר כרמי אבישי

avcarmi@bgu.ac.il 
   12:00 – 10:00  יום רביעי  08-6477084  312

  אבי לויפרופ' 

avi@bgu.ac.il 
   13:00 – 11:00  יום שני  08-6477092  308

  פרופ' מונד מיכאל

mond@bgu.ac.il 
326  08-6477098  -  -  

  ד"ר ניב אבי

aviniv@bgu.ac.il 
227  054-7948629  

  יום שני

  בתיאום מראש

16:00 – 18:00  

  בתיאום מראש

  ד"ר סייג רועי
roiy@bgu.ac.il 

332  08-6477109  
  יום שני

  בתיאום מראש

13:00 – 15:00   

  בתיאום מראש

  ד"ר פלדמן יורי

feld@post.bgu.ac.ilyuri 
   16:00 – 14:00  יום שני  08-6477095  323

  צדרבאום גביפרופ' 

gace@bgu.ac.il 
303  08-6477075  

  יום שני

  יום רביעי

  בתיאום מראש

13:00 – 14:00  

14:00 – 15:00  

  בתיאום מראש



  חברי סגל אקדמי בכיר
 55בניין 

  3קומה 
  חדר

  שעות קבלה  יום קבלה  טלפון

  קלמן חייםפרופ' 

  יו"ר ועדת מוסמכים

hkalman@exchange.bgu.ac.il 
  12:00 – 10:00  ראשוןיום   08-6477099  340

  שגב ראובןפרופ' 

rsegev@post.bgu.ac.il  
  15:00-16:00  ימי שני ורביעי  08-6477108  335

  פרופ' שדות אורן

  יו"ר ועדת הוראה תואר ראשון

sorens@bgu.ac.il 

  14:00-16:00  רביעייום   08-6477110  333

  פרופ' שדות אורן

  בנושאי קורסים

sorens@bgu.ac.il 

  14:00-16:00  יום שני  08-6477110  333

  ד"ר שוקרון דניאל

danielch@bgu.ac.il 
320  08-6477091  

  יום שני

  יעייום רב

14:00 – 15:00  

13:00 – 14:00   

  ד"ר אוריאל שושני

oriels@bgu.ac.il 
  10:00-12:00  יום רביעי  08-6477076  339

  ד"ר שפירא אמיר

ashapiro@bgu.ac.il 
341  

050-2029614  

08-6477165  

  עייום רבי

  בתיאום מראש

17:00-19:00  

  בתיאום מראש

  תדמור רפאלפרופ' 

tadmorr@bgu.ac.il  
  15:00 – 13:00  יום שני  08-6477104  329

  
  

  פרופסור אמריטוס

  פרופ' יחוט אלכסנדר

yakhot@bgu.ac.il 
309  08-6477079      

  סוקוריאנסקי סמיוןפרופ' 

semion@bgu.ac.il 
306  08-6477096      

  פרופ' פורטמן ולדימיר

portman@bgu.ac.il 
322  08-6477093      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מורים מן החוץ

  מורים מן החוץ
  55בניין 

  חדר
  שעות קבלה  יום קבלה  טלפון

  ן יוסףד"ר אהרו

jaharon@bgu.ac.il 
  08-6477115      

  טרייד"ר ביימל דימ

baimel@bgu.ac.il 

  72בניין 

  214חדר 
   21:00 – 20:00  יום שני  

  לטציון מי- ד"ר בן

memaytal@technion.ac.il 
  55בנ' 
  227חדר 

   11:00 – 10:00  יום שלישי   08-6477066

  ברונשטיין ישראל ד"ר

israelbr@bgu.ac.il 
 55בניין 
  103חדר 

08-6477017  

08-6472812  
  יום רביעי

16:00 – 17:00  

19:00 – 20:00   

  ברלם דודד"ר 

barlam@post.bgu.ac.il 

dbarlam@gmail.com  

 35בניין 
  11:00-13:00  יום שלישי  054-7939989  402חדר 

  גור אוהדד"ר 

ogur@iai.co.il 
 34בניין 
  16חדר 

052-7907916  

  יום חמישי

  

 בתיאום מראש

8:30-9:00  

12:00-13:30 
  בתיאום מראש

  גירליצקי אינהאינג' 
  55בניין 

  5חדר 
   11:00 – 09:00  יום ראשון  08-6477007

  גרונטמן שמעוןאינג' 

shimong@bgu.ac.il 
237  6477059      

  רקאדולגר מד"ר 

  מרכז הפרוייקטים

markd@bgu.ac.il 
204  

08-6477134  

054-4583156  
 11:00-13:00  יום ראשון

  וייסברג ויקטורד"ר 

weissber@smile.net.il 
vweisbrg@iai.co.il 

211  052-8340816      

  ן ליפהזאדווי אינג'

lippe@bgu.ac.ilIdsadwin@netvisi
on.net.il  

227  
6477066  

050-5343492  
   

  טרגן אפריםאינג' 

etaragan@013.net 
       

  כהן שיאינג' 

coshay@post.bgu.ac.il 
cohen68@gmail.com 

227  
08-6477066  

052-9462568  

  יום חמישי
  בתיאום מראש

10:00 – 12:00  
  בתיאום מראש

  כליאורין נתןפרופ' 

nat@bgu.ac.il 
338  

6477061  

6479394  
   

  ד"ר לוי חברוני דוד

hevroni@post.bgu.ac.il 
227  08-6477121      

  לנדאו אלכסד"ר 

landaho@gmail.com 

  55בניין 

  227חדר 

050-6293012  

08-6477066  

  יום שלישי

  בתיאום מראש

15:00-17:00  

  בתיאום מראש

  ד"ר מאור פריד

maorfarid@gmail.com  
        

  פוירמן דניאלפרופ' 

daniel@exchange.bgu.ac.il  
 55בניין 
     052-3404882  227חדר 



  מורים מן החוץ
  55בניין 

  חדר
  שעות קבלה  יום קבלה  טלפון

  קליין רנטהד"ר 

renata.klein@ 
rkdiagnostics.co.il 

  054-6644496      

  רובינשטיין אדםאינג' 

adam@hamut.com 
  052-2597952      

  רוגצ'בסקי איגורפרופ' 

gary@bgu.ac.il 

  55בניין 

  338חדר 
  18:15 – 16:15  יום שני  054-6889058

  שרעבי שי

shshai@bgu.ac.il 
201  08-6477028      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מתרגלים / עוזרי הוראה ומחקר

  / עוזרי הוראה ומחקר מתרגלים  55 בנין  טלפון  יום קבלה  שעות קבלה

    יום שני   11:30 – 09:30
  57ב' 

  4מע' 

  אדלמן שמוליק

shmulike@post.bgu.ac.il  

  219  6477054  יום רביעי   11:00 – 09:00
  אהרון אורי

aharonor@post.bgu.ac.il 

13:00 – 14:00  

11:00 – 12:00  

  בתיאום מראש

  יום ראשון

  יום חמישי

  בתיאום מראש

6477050  

 57בנין 
 4מעבדה 
 55או בנין 
  215משרד 

  אובצ'ריק יוסף

ovcharik@post.bgu.ac.il 

  112    יום שלישי    11:00 – 09:00
  אוזן אביחי

uzanav@post.bgu.ac.il 

    6477052  217  
  אוחנה רוית ג'ולי

ravitoh@post.bgu.ac.il 

    6477060  224  
  אלבוטיאנו ניר

niralbo@post.bgu.ac.il 
17:00 – 19:00  

   יאום מראש במיילבת

  יום רביעי

  בתיאום מראש במייל
6477069  228  

  ארז דנה

erezdan@post.bgu.ac.il 

    6477166  229  
  בוזגלו שי

shaybuz@post.bgu.ac.il 

  226  6477088  יום רביעי   12:00 – 10:00
  בטט מור

morbat@post.bgu.ac.il  

11:00 – 12:00   

10:00 – 11:00   

  יום שני

  יום רביעי
6477072  230  

  בראל ליאל

lielba@post.bgu.ac.il 

  221  6477056  יום שלישי  16:00 – 14:00
  גבריאלי אופק

ofekgab@post.bgu.ac.il 
14:00 – 16:00  

  בתיאום מראש

  שנייום 

  בתיאום מראש
6477050  215  

  גולן יואב

yoavgo@post.bgu.ac.il 

  217  6477052  יום שלישי  13:00 – 11:00
  גזיזולין דמיטרי

dmitrig@post.bgu.ac.il 

  222  6477057  יום ראשון   14:00 – 12:00
  גנדליס איתי

itaygend@post.bgu.ac.il 

    6477057  222  
  דגני ניר

nirdg@post.bgu.ac.il 

  226  6477088  יום ראשון   11:00 – 09:00
  דדון עידו

dadoni@post.bgu.ac.il  

08:00 – 09:00  

14:00 – 15:00   

  בתיאום מראש

  יום ראשון

  בתיאום מראש
6477069  228  

  היא- דרורי לי

Leeheed@post.bgu.ac.il 

13:00 – 15:00  

  בתיאום מראש

  יום ראשון

  בתיאום מראש
6477047  212  

  הקטר רז

hechter@post.bgu.ac.il  

    6477056  221  
  וורנר אור

orwerne@post.bgu.ac.il 
11:00 – 13:00  

  בתיאום מראש

  יום חמישי

  בתיאום מראש
6477088  226  

  וייל גדעון

weilg@post.bgu.ac.il  

  223  6477058  יום שלישי   17:00 – 15:00
  זוהר ירדן

yardenzo@post.bgu.ac.il 

  232  6477068  יום רביעי  10:00-12:00
  זילברמן נדב

nadavsil@post.bgu.ac.il  



  / עוזרי הוראה ומחקר מתרגלים  55 בנין  טלפון  יום קבלה  שעות קבלה

    6477061  236  
  זנו דניאל

dnljano@post.bgu.ac.il 

09:00 – 11:00  

  בתיאום מראש

  יום שני

  בתיאום מראש
6477070  231  

  חילי אורי

hiliu@post.bgu.ac.il 

  230  6477072  יום ראשון  16:00 – 14:00
  חלץ שני

heletz@post.bgu.ac.il  

    6477058  223  
  יונאי עמית

amityon@post.bgu.ac.il 

  228  6477069  יום שני   11:00 – 09:00
  יונה אסי

asiyo@post.bgu.ac.il 
10:30-11:30  

10:30-11:30  

  יום שני

  יום חמישי
6477049  214  

  ליייעקבי א

eyalya@post.bgu.ac.il 

  223  6477058  שלישי יום   17:00 – 15:00
  יעקבי דניאל

yacoda@post.bgu.ac.il  

    6477056  221  
  ירדני עידן

yardeny@post.bgu.ac.il 
17:00 – 19:00  

  בתיאום מראש

  יום שני

  בתיאום מראש
6477057  222  

  כהן יניב

cohya@post.bgu.ac.il 

    6477166  229  
  לוי אלמוג

almoglev@post.bgu.ac.il 

    6477054  219  
  רר נדבל

nadavleh@post.bgu.ac.il 

    6477048  213  
  מאירי ניר

meirini@post.bgu.ac.il 

  232  6477068  שני   17:00 – 15:00
  מדר אייל

eyalmad@post.bgu.ac.il 

  231  08-6477070  יום שלישי    16:00 – 14:00
  נוראל בר

nurelb@post.bgu.ac.il 

  214  6477049  יום שלישי  12:00 – 10:00
  עורקי עומר

omerorki@gmail.com 

10:00 – 12:00   

  בתיאום מראש

  יום חמישי

  בתיאום מראש
6477048  

 55בנ' 
  213חדר 

 57בנ' 
   10מעבדה 

  עמיר בן

benu@post.bgu.ac.il 

    6477055  220  
  עדפלד בר י

barp@post.bgu.ac.il  

    6477112  
  57בניין 

  11מעבדה 

  פרימן מעיין

frimanm@post.bgu.ac.il 

  219  6477054  יום ראשון   10:00 – 08:00
  צליל אור

ortzli@post.bgu.ac.il 

    6477061  236  
  קזרנובסקי בנימין

kosarnov@post.bgu.ac.il 

  236  6477061  יום שלישי  14:00 – 12:00
  קיסלסי טל

kislesi@post.bgu.ac.il  

  216  6477051  יום רביעי   12:00 – 10:00
  רגב שמעון

regevs@post.bgu.ac.il 

    6477166  229  
  רוזנפלד תומר

tomerroz@post.bgu.ac.il  



  / עוזרי הוראה ומחקר מתרגלים  55 בנין  טלפון  יום קבלה  שעות קבלה

  230  6477072  ום רביעיי   14:00 – 12:00
  שוקנר תומר

shockner@post.bgu.ac.il  

    6477048  213  
  שחף דן

shachafd@post.bgu.ac.il 

  231  08-6477070  ראשון  10:30 – 08:30
  שחק נתנאל 

shachakn@post.bgu.ac.il 

  יום ראשון   14:00 – 12:00
6477060  

054-6520256  
224  

  שלף יניב

shelefy@post.bgu.ac.il  

  232  6477068  יום חמישי   12:00 – 10:00
  שמעוני דנה

danashi@post.bgu.ac.il  

    6477040  225  
  שפירא ירון

yaronsha@post.bgu.ac.il 

  216  6477051  יום ראשון   19:00 – 17:00
  שרייבר אבינר

avinersh@post.bgu.ac.il 

  220  08-6477055  יום רביעי    12:00 – 10:00
  תאני עמית

teenia@post.bgu.ac.il 
  
  
  
  


