
 
  המחלקה להנדסת מכונות

  שעות קבלת סטודנטים 
    2023' תשפ"ג ב רסמסט

  חברי סגל אקדמי בכיר 

  חברי סגל אקדמי בכיר 
  55בניין 

  3קומה 
  חדר

  שעות קבלה   יום קבלה  טלפון 

  ד"ר אושרי עוז  
oshrioz@bgu.ac.il  

  

302  08-6477074  
  יום רביעי

  בתיאום מראש 
17:00-19:00  

  בתיאום מראש 

  ד"ר ארוגטי שי 
arogeti@bgu.ac.il  

310  08-6477077  
  יום רביעי  

  בתיאום מראש 
12:00-14:00  

 בתיאום מראש 

  ד"ר שי ארוגטי 
  יו"ר ועדת הוראה

horaame@bgu.ac.il 
310  08-6477077  

  יום רביעי  
  בתיאום מראש 

14:00-16:00  
  בתיאום מראש 

  פרופ' בורטמן יעקב 
jacbort@bgu.ac.il 

305  
054-9473007  
08-6477078  

  יום שני 
  בתיאום מראש 

18:00-20:00  
 בתיאום מראש 

  און בני -ד"ר בר
bbo@bgu.ac.il 

314  08-6477085  
  יום חמישי 

  בתיאום מראש 
13:00-15:00    

 בתיאום מראש 

  און בני -ד"ר בר
  יו"ר ועדת מוסמכים

megrad@bgu.ac.il 
  יום חמישי   08-6477085  314

 בתיאום מראש 
13:00-15:00  

  בתיאום מראש 

  ד"ר גרין יואב
yoavgreen@bgu.ac.il 

  15:00-17:00  יום שלישי   08-6477772  319

  דבוטון גלפרופ' 
debotton@bgu.ac.il 

 16:00-17:00  יום שני   08-6477105  337

  ד"ר וייס ישעיהו 
yweiss@bgu.ac.il  

315  
08-6477086  

050-6231878  
   

  זיסקינד גנדי פרופ' 
 ראש המחלקה

HeadMEng@exchange.bgu.ac.il  
318 08-6477089  -  - 

  ד"ר זרוק דוד
zadavid@bgu.ac.il 

317  08-6477097  
  יום רביעי

  בתיאום מראש 
16:00-18:00  

  בתיאום מראש 

      08-6477079  309  פרופ' יחוט אלכסנדר

  ד"ר יעקובוביץ אסף
assafyaa@bgu.ac.il 

301  08-6477073      

  ד"ר כרמי אבישי 
avcarmi@bgu.ac.il 

312  08-6477084     

  לוי אביפרופ' 
  דיקן הפקולטה 

avi@bgu.ac.il 
308  08-6477092      

  פרופ' מונד מיכאל
mond@bgu.ac.il 

326  08-6477098     

  ד"ר מירייב אסלן 
miriyev@bgu.ac.il 

303  08-6477075  
  יום שלישי 

  בתיאום מראש 
16:00-18:00  

  בתיאום מראש 



  חברי סגל אקדמי בכיר 
  55בניין 

  3קומה 
  חדר

  שעות קבלה   יום קבלה  טלפון 

  ד"ר ניב אבי 
aviniv@bgu.ac.il 

  
  35בניין 
  310חדר 

  15:00-17:00  יום שני   054-7948629

  ד"ר סייג רועי
roiy@bgu.ac.il 

332  08-6477109      

  ד"ר עטיה ליאור 
atialior@bgu.ac.il 

333  08-6477110  
  יום חמישי 

  בתיאום מראש 
12:00 – 14:00  

  בתיאום מראש 

  ד"ר יורי פלדמן
yurifeld@post.bgu.ac.il 

323  08-6477095      

  קלמן חייםפרופ' 
hkalman@exchange.bgu.ac.il 

340  08-6477099  -  -  

  שגב ראובן פרופ' 
rsegev@post.bgu.ac.il  335  08-6472108  

  ורביעי ימים שני 
  בתיאום מראש 

14:00-13:00  
 בתיאום מראש 

  פרופ' שדות אורן 
sorens@bgu.ac.il 

  13:00-15:00 יום שני   08-6477103  304

  ד"ר שוקרון דניאל 
danielch@bgu.ac.il 

 14:00-16:00  יום שלישי    08-6477091  320

  ד"ר אוריאל שושני 
oriels@bgu.ac.il 

    18:00-20:00  יום ראשון  08-6477076  339

  ד"ר רון שנפ

ronshnapp@bgu.ac.il  
325  08-6477094  

  יום רביעי  

  בתיאום מראש 

14:00-16:00  

  בתיאום מראש 

  שפירא אמיר פרופ'
 

ashapiro@bgu.ac.il 

amir.shpiro@gmail.com 
 

341  050-2029614  
  יום ראשון

 בתיאום מראש 

:  קינטיקה ודינמיקה
20:00-22:00  

  : תורת המכונות

 12:00-14:00  

  בתיאום מראש 

  תדמור רפאלפרופ' 

tadmorr@bgu.ac.il 
  יום ראשון  08-6477104  329

  בתיאום מראש 

17:00 – 19:00  
  בתיאום מראש 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  מורים מן החוץ
  

  מורים מן החוץ
  55בניין 
  שעות קבלה   יום קבלה  טלפון   חדר

  ד"ר אהרון יוסף

jaharon@post.bgu.ac.il 
  

-  08-6567827  
  בתיאום מראש

 לפגישה פרונטלית
  טלפונית או בזום

  בתיאום מראש

 לפגישה פרונטלית
  טלפונית או בזום

  ד"ר אוזן אביחי 

uzanav@post.bgu.ac.il 
  

  בזום  בזום
  יום שישי 

  בתיאום מראש 

09:00 – 11:00    

  בתיאום מראש 

  ד"ר אורון רם 

oronr@bgu.ac.il 
-  054-2613443  

  יום חמישי 

  בתיאום מראש 

17:00-18:00  

20:00-21:00  

  בתיאום מראש 

  אזולאי אסף 

asafaz@post.bgu.ac.il 
  

        

  ד"ר בורובסקי אבינועם

borowsky@bgu.ac.il 
 

  16בניין 

  273חדר 
08-6479784      

  ד"ר ביימל דימיטרי 
baimel@.bgu.ac.il 

  90בניין 

  225כיתה 
-     

  ד"ר ברונשטיין ישראל 
israelbr@bgu.ac.il 

  55בניין 
  08-6472812  103חדר 

  יום חמישי 

  בתיאום מראש 

18:00-20:00  

  בתיאום מראש 

  אולוף-פרופ' גוטמן פר

peo@technion.ac.il 
  

-  054-4497210  -  -  

  ד"ר גור אוהד
ogur@iai.co.il 

  90בנין 
  052-7907916  225חדר 

  יום חמישי 

  בתיאום מראש 

  או  07:00-08:00

11:00-12:00   

  בתיאום מראש

  אינג' גירליצקי אינה 
innapor@bgu.ac.il 

  55בניין 

  5חדר 
08-6477007     

  גלסר אתי ד"ר 

ettig@post.bgu.ac.il  

ettig23@gmail.com 
  

-  -  -  -  

  אינג' גרונטמן שמעון
shimong@bgu.ac.il 

237  08-6477059  
  יום חמישי 

  בתיאום מראש 

15:00-17:00    

  בתיאום מראש 

  רק אדולגר מד"ר 

 מרכז הפרוייקטים 
markd@bgu.ac.il 

204  
08-6477134  

054-4583156  
 11:00-13:00  יום שני 

  וולפמן שלמה

shlomo.wolfman@outlook.com  
  

  054-4322517  בזום
  בזום

  בתיאום מראש 

  בזום

 בתיאום מראש 

  ד"ר וייסברג ויקטור
weissber@smile.net.il 

-  052-8340816     

  טוזיק סרגיי 

post.bgu.co.il@Sergeyto  
  052-9246233  זום

  יום שלישי 

  בתיאום מראש 

17:00-19:00  

  בתיאום מראש 



  55בניין   מורים מן החוץ
  שעות קבלה   יום קבלה  טלפון   חדר

  ד"ר טירקל ישראל 
tirkel@bgu.ac.il  

-  054-5270625  
  יום שישי 

  בתיאום מראש 

13:00-13:30  

 בתיאום מראש 

  טלר עמית 

amitte@post.bgu.ac.il  
  

בתיאום מראש    -  -
  באמצעות זום

בתיאום מראש  
  באמצעות זום

  כהן שי אינג' 
coshay@bgu.ac.il 

cohen68@gmail.com 
-  052-9462568      

  כליאורין נתןפרופ' 
nat@bgu.ac.il 

338  08-6479394     

  ד"ר ליבוביץ מוטי

motileib@post.bgu.ac.il 
  55בניין 
  330חדר 

08-6477107  

050-6239064  
    

  לנדאו אלכס ד"ר 

landaho@post.bgu.ac.il 
  050-6293012      

  סקרליבצקי ויטלי 

pasnika@yahoo.com 
-  -     

  פאר דניאל 

pdaniel@bgu.ac.il 
  

    18:00 – 16:00  יום חמישי   08-6477028  201

  ד"ר פורטניקוב דימטרי

portniko@post.bgu.ac.il  

    57בניין 

  1מעבדה 
  09:00-11:00  יום שלישי   08-6477112

  רוגצ'בסקי איגורפרופ' 

gary@bgu.ac.il 
338  

054-6889058  

08-6479394  
    

  שגיב יצחק 

sagivi@post.bgu.ac.il  

  15בניין 

  151חדר 
052-3695863  

ימים שני, שלישי  
  וחמישי 

  בתיאום מראש 

  13:00-14:00ב' וג' 

  ,  12:00-13:00ה' 

15:30-16:30   

  בתיאום מראש 

  פרופ' שטורם ארנון 

sturm@bgu.ac.il 
  

-  074-7795117     

  שרעבי שי 

shshai@bgu.ac.il 
201  08-6477028  

  יום רביעי  

  בתיאום מראש 

16:00  

  בתיאום מראש 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מתרגלים / עוזרי הוראה ומחקר

  טלפון   יום קבלה  שעות קבלה 
  55ן יבני

  מתרגלים / עוזרי הוראה ומחקר  חדר

09:00-11:00  

  בתיאום מראש 

  יום שני  

  בתיאום מראש 
08-6477072  118 

  וליק אדלמן שמ

shmulike@post.bgu.ac.il  

    08-6477053  218  
  אלבוטיאנו גיא 

guyalbo@post.bgu.ac.il 

   08-6477051  216  
  אלמקייס אלעד 

eladelm@post.bgu.ac.il 

12:00-14:00    

  בתיאום מראש 

  שלישי יום 

  בתיאום מראש 
08-6477051  216  

  אסולין אריה 

arieha@post.bgu.ac.il 
  

16:00-18:00  

  בתיאום מראש 

  יום ראשון

  בתיאום מראש 
  בזום  08-6477057

  בובליל טל 

talbub@post.bgu.ac.il 
 

09:00-11:00  

  בתיאום מראש 

 יום ראשון
 בתיאום מראש 

08-6477056  

054-8387822  
221  

  ביטון אור יצחק

orbitt@post.bgu.ac.il 
  

10:00-12:00  

  בתיאום מראש 

  יום שני  

  בתיאום מראש 
08-6477048  213  

  ביטון סתיו

stavavr@post.bgu.ac.il 
  

  בזום  08-6477040  יום ראשון  10:00-12:00
  בכר ליאור 

liorbac@post.bgu.ac.il 

13:00-15:00    

  בתיאום מראש 

  יום שני  

  בתיאום מראש 
08-6477050  215  

  בנדרסקי אורן

benderso@post.bgu.ac.il 
  

   08-6477052  217  
  בן שמעון יהב

yahavben@post.bgu.ac.il 

    08-6477060  224  
  מזל ג'אן ירדן

ljeany@post.bgu.ac.i 
13:00-15:00  

 בתיאום מראש 

  יום רביעי

  בתיאום מראש 
08-6477088  226  

  גואטה יועד

guettayo@post.bgu.ac.il 

11:00-13:00  

  בתיאום מראש 

  יום ראשון

  בתיאום מראש 
08-6477057  222  

  גוטסמן דן 

dangotes@post.bgu.ac.il 
  

14:00-16:00  

  בתיאום מראש 

  יום ראשון

  בתיאום מראש 
08-6477052  122  

  גונצ'רוק קיריל

kirillg@post.bgu.ac.il 

  232  08-6477068  יום רביעי  13:00-15:00
  דרף ליאב 

daraf@post.bgu.ac.il 
 

  09:00-11:00יום א' 

    08:30-10:30יום ד' 

  בתיאום מראש

  יום ראשון סטטיקה 

יום רביעי מערכות  
  לינאריות

  בתיאום מראש 

08-6477166  229  
  זילברשטיין יוגב 

yogevzil@post.bgu.ac.il  

10:00-12:00  

  בתיאום מראש 

  יום רביעי

  בתיאום מראש 
08-6477068  232  

  חממי אוראל 

hamamyo@post.bgu.ac.il  
 

  221  08-6477056  יום חמישי    08:00-10:00
  כהן אבי 

Avi5@post.bgu.ac.il 

17:00 – 19:00  

  בתיאום מראש 

  יום רביעי

  בתיאום מראש 
08-6477048  213  

  כהן נופר

nupharc@post.bgu.ac.il  



  55ן יבני  טלפון   יום קבלה  שעות קבלה 
  חדר

  מתרגלים / עוזרי הוראה ומחקר

  223  08-6477058  יום ראשון  17:00-19:00
  כהן צדק מתן חיים 

cohensed@post.bgu.ac.il 
  

  בזום  08-6477040  בתיאום מראש   בתיאום מראש 
  כהן רועי

coroe@post.bgu.ac.il 
  י

    08-6477088  226  
  כתב עמית 

amitkata@post.bgu.ac.il 
09:00-11:00  

  בתיאום מראש 

  יום חמישי 

  בתיאום מראש 
08-6477060  224  

  לבבי ליאת 

liatweis@post.bgu.ac.il 
08:00 – 10:00  

  מקוון בזום 

  בתיאום מראש 

  יום רביעי

  בזום  מקוון 

  בתיאום מראש 

08-6477065  234  
  לביא אורן 

orenlav@post.bgu.ac.il 
  

  בתיאום מראש   בתיאום מראש 
054-2097661  

08-6477061  
  בזום

  לוי טל

levyaq@post.bgu.ac.il 
  

  

  215  08-6477050  יום שני   11:00-13:00
  לומניץ אלון 

lomnitz@post.bgu.ac.il 
  

  220  08-6477055  יום רביעי  09:00-11:00
  לזר עמית 

amitlaza@post.bgu.ac.il 
 

  219  08-6477054  ראשון יום  09:00-11:00
  מרכוס שיראל 

shirellm@post.bgu.ac.il 
  

  12:00-13:00מעבדות 

מבוא להסתברות  
  13:00-14:00וסטטיסטיקה 

  בתיאום מראש 

  יום שלישי 

  בתיאום מראש 
08-6477068  232  

  מתניה עמרי 

omrimatania@gmail.com 
omrimat@post.bgu.ac.il  

 

15:00-17:00  

  בתיאום מראש 

  יום ראשון

  בתיאום מראש 
08-6477061  236  

  סיבוני תומר

sibonito@post.bgu.ac.il 
  

14:00 -  16:00  

 בתיאום מראש  

  שלישי יום 

 בתיאום מראש 
08-6477054  219  

  סלים אריג' 

areejs@post.bgu.ac.il 
  

08:00-10:00  

  בתיאום מראש 

  יום ראשון

  בתיאום מראש 
או   229  08-6477166

112  

  עזרא זנבה 

zeneve@post.bgu.ac.il  
  

08:00-10:00  

  בתיאום מראש 

  יום ראשון

 בתיאום מראש 
08-6477056  221  

  עזרא נאור 

ezran@post.bgu.ac.il 
  

14:00-16:00  

  בתיאום מראש 

  יום רביעי  

  בתיאום מראש 
08-6477066  227  

  עמיר בן

benu@post.bgu.ac.il 

11:00-13:00    

  בתיאום מראש 

  יום רביעי

  בתיאום מראש 
08-6477065  234  

  עתי דניאל 

ataida@post.bgu.ac.il 
  

14:00    

 בתיאום מראש 

  יום שלישי 

  בתיאום מראש 
08-6477063  235  

  קבלו אליאב 

kaballo@post.bgu.ac.il 
  

    08-6477058  223  
  קוטלר אלכסנדר 

kotlal@post.bgu.ac.il 
 



  55ן יבני  טלפון   יום קבלה  שעות קבלה 
  חדר

  מתרגלים / עוזרי הוראה ומחקר

15:00-17:00  

  בתיאום מראש 

  יום חמישי 

  בתיאום מראש 
08-6477070  231  

  קורוניו אלעד
koronio@post.bgu.ac.il 

  

13:00-15:00  

  בתיאום מראש 

  ראשון יום 

  בתיאום מראש 
08-6477061  236  

  קורונל מתן

coronel@post.bgu.ac.il 
 

08:00-10:00    

  בתיאום מראש 

  יום חמישי 

  בתיאום מראש 
08-6477063  235  

  קסלר עומר

keslero@post.bgu.ac.il  

08:00 – 10:00  

  בתיאום מראש 

  יום חמישי 

  בתיאום מראש 
08-6477065  234  

  קרסנטי נתנאל 

karsantn@post.bgu.ac.il 

09:00-11:00  

  בתיאום מראש במייל 

  יום שלישי  

בתיאום מראש 
  במייל 

08-6477049  214  
  רגב שמעון

regevs@post.bgu.ac.il 

11:00-13:00  

  בתיאום מראש 

  יום שלישי  

  בתיאום מראש 
08-6477049  214  

  רוזנברג סהר

saharros@post.bgu.ac.il 
  

16:00-18:00  

  בתיאום מראש 

  יום שני 

  בתיאום מראש 
08-6477063  235  

  רפאל עידו 

idoref@post.bgu.ac.il 
 

15:00-17:00  

  בתיאום מראש 
יום שלישי  

  214  08-6477049  בתיאום מראש 
  רצבי ארנון

arnonr@post.bgu.ac.il 

    08-6477053  218  
  שדה אלון

sadeb@post.bgu.ac.il 
  

  219  08-6477054  יום ראשון  08:00-10:00
  שדה שובל 

sadesho@post.bgu.ac.il 
  

14:00-16:00  

 בתיאום מראש 

  יום שני 

  בתיאום מראש 
08-6477057  222  

  אלעד שהם 

eladshoh@post.bgu.ac.il  
 

14:00-16:00  

  בתיאום מראש 
יום חמישי  

  בתיאום מראש 
  

  בזום  08-6477048
  שוורץ אורי

schwarco@post.bgu.ac.il 

08:00-10:00  

  בתיאום מראש 

  יום ראשון

  בתיאום מראש 
08-6477072  230  

  שוקנר תומר

shockner@post.bgu.ac.il 

11:00-13:00  

  בתיאום מראש 

  יום שני 

  בתיאום מראש 
08-6477066  227  

  שחף דן

shachafd@post.bgu.ac.il  

18:00-20:00  

  בתיאום מראש

  יום ראשון

  בתיאום מראש
08-6477046  210  

  שטרן יותם

sternyo@post.bgu.ac.il 
 

  
  


