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 רשימת רפרנטים פקולטיים / מחלקתיים לצרכי אפיון מעבדות בעת קליטת חוקרים חדשים

 

 דוא"ל מס' טלפון שם הרפרנט פקולטה/מחלקה

 הפקולטה להנדסה 

 דוא"ל מס' טלפון שם הרפרנט פקולטה/מחלקה

 , רמ"חאבי לוי הנדסת מכונות

, מהנדס אליה זילברמן

 מח'

08-6477044  

08-6477006 

avi@bgu.ac.il 

zilya@bgu.ac.il 

הנדסת חשמל 

 ומחשבים

 רמ"ח ,דב ווליך

 'אלכס בלנקי מהנדס מח

08-6472416 ,08-6461517 

08-6461516 

dov@ee.bgu.ac.il 

belenky@bgu.ac.il 

 rachely@bgumail.bgu.ac.il 08-6461272 , רמ"חרחל ירושלמי רוזן הנדסה כימית

 

 גלעד, רמ"ח-טל אורון הנדסת תעשייה וניהול

אל ואזנה, דורית סיקור

 מהנדס מח'

08-6461795 

 

08-6472231 

orontal@bgu.ac.il 

 

doritva@bgu.ac.il 

 יניב גלבשטיין, רמ"ח הנדסת חומרים

איילה וסרבלט, מהנדס 

 מח'

08-6472573 

08-6461461 

yanivge@bgu.ac.il 

ayalawa@bgu.ac.il 

 יצחק אוריון, רמ"ח הנדסה גרעינית

 

08-6461326 iorion@bgu.ac.il 

 עופר דונחין, רמ"ח רפואית-הנדסה ביו

 

08-6479665 donchin@bgu.ac.il 

 glevi@bgu.ac.il 08-6461904 לוי גבר, רמ"ח הנדסת ביוטכנולוגיה

הנדסת מערכות 

 תקשורת

 עופר הדר, רמ"ח

 ד, מהנדס מח'רגידידה ב

08-6472210 

08-6477236 

hadar@bgu.ac.il 

ybargad@bgu.ac.il 

הנדסת מערכות תוכנה 

 ומידע

 bshapira@bgu.ac.il 08-6477878 ברכה שפירא, רמ"ח

, רמ"ח ברכה שפירא הנדסת תוכנה

הנדסת מערכות תוכנה 

 ומידע

סענא ג'יהאד, רמ"ח -אל

 מדעי המחשב

08-6477878 

 

 

08-6477845 

bshapira@bgu.ac.il 

 

 

el-sana@cs.bgu.ac.il 

 levyrob@bgu.ac.il 08-6479693 וברט לוי, רמ"חר הנדסת בניין

 

היחידה לניהול והנדסת 

 בטיחות

דוד קטושבסקי, ראש 

 יחידה

08-6479583 davidk@bgu.ac.il 

היחידה להנדסה 

 סביבתית

 אשר ברנר, ראש יחידה

 קורן, מהנדס מח' אשרת

08-6479029 

08-6479037 

 

brenner@bgu.ac.il 

oshvak@bgu.ac.il 

היחידה להנדסת 

 אלקטרואופטיקה

 

 stern@bgu.ac.il 08-6479804 אדריאן שטרן, ראש יחידה

 iorion@bgu.ac.il 08-6461326 יצחק אוריון, ראש היחידה הנדסת אנרגיה
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 הבריאות מדעי

 lamalia@bgu.ac.il 08-6477455 עמליה לוי, רמ"ח בריאות הציבור

ביוכימיה ופרמקולוגיה 

 קלינית

 dbm@bgu.ac.il 08-6477369 מנחם, רמ"ח-דוד בן

מיקרוביולוגיה 

 אימונולוגיה וגנטיקה

 rapte@bgu.ac.il 08-6477273 רון אפטה, רמ"ח

פיזיולוגיה וביולוגיה 

 תאית

 hmichal@bgu.ac.il 08-6477318 מיכל הרשפינקל, רמ"ח

 מדעי הטבע

 kojman@math.bgu.ac.il 08-6461549 מנחם קוג'מן, רמ"ח מטיקהמת

 el-sana@cs.bgu.ac.il 08-6477845 סאנע ג'יהאד, רמ"ח-אל מדעי המחשב

 ; ramyb@bgu.ac.il 08-6461764 רמי בורשטיין, רמ"ח פיסיקה

chairphysics@bgu.ac.il 

 גונן אשכנזי, רמ"ח כימיה

, טכנאית דליה גולד

 ראשית

 אסוליעמוס בן 

08-6461637 

08-6461577 

 

08-6461639 

gonenash@bgu.ac.il 

daliya@bgu.ac.il 

 

benasuly@bgu.ac.il 

 ג'רי אייכלר, רמ"ח מדעי החיים

 יהודה ברוך, מהנדס מח'

08-6461343 

08-6461358 

jeichler@bgu.ac.il 

barouchy@bgu.ac.il 

מדעי הגיאולוגיה 

 והסביבה

 hatzor@bgu.ac.il 08-6472621 יוסף חודרה חצור, רמ"ח

 ניהול

 odedl@bgu.ac.il 8-64727830 עודד לוונגרט דיקן

 ;mirag@bgu.ac.il  08-6472241 מירה גולומב רמ"ן

somdir@som.bgu.ac.il 

 רוח וחברה

 hames@bgu.ac.il 08-6461116 חיים היימס דיקן

 damry@bgu.ac.il 8-64611070 רחל דמרי רמ"ן

גיאוגרפיה ופיתוח 

 סביבתי

 tsvoray@bgu.ac.il 08-6472018 טל סבוראי, רמ"ח

 galiaa@bgu.ac.il 08-6428518 גליה אבידן, רמ"ח ה והמוחמדעי הקוגניצי
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