
 
 

 מידע ו תוכנה חלקה להנדסת מערכותהמ

 בפ"תש  'בסמס'  -חברי סגל ומורים מן החוץ  -מועדי קבלת קהל 

 יש להקפיד להגיע בשעות הקבלה ו/או לתאם מועד מראש, טלפונית, או בדוא"ל

 

 96בנין  שם המרצה 
 

 דואר אלקטרוני  טלפון במשרד יום ושעה 

 פרופ' אריאל פלנר 
221 
 ד רמ"ח רמש  006

תאום טלפוני או   13:00-14:00יום שלישי 
 במייל

 

074-7795113 
074-7795150 

felner@bgu.ac.il 

 yos@bgu.ac.il 074-7795122 שמראבתאום  301 ד"ר אורן יוסי 

 פרופ' אלוביץ' יובל 
 

חדר    3דויטשה טלקום, קומה 
314 

 elovici@bgu.ac.il 08-6428120 בתאום מראש במייל 

 226 ר פרופ' יובל שח
 תאום במייל 15:00-16:00' גיום 

 
074-7795118 yshahar@bgu.ac.il 

 kobig@bgu.ac.il 074-7795103 10:00יום ג'  223 פרופ' קובי גל 

 ZOOMאו ב 203 מימון מרב -ד"ר טייב
 בזום בתיאום  17:00-18:00ימי חמישי בין 

 מראש
 
 

074-7795094 meiravta@bgu.ac.il 

   202 טרקטינסקי נעםפרופ' 
בתיאום  , פרונטלי10:00-11:00 ’יום ג

 בדוא"ל  מראש 
074-7795092 noamt@bgu.ac.il 

 310 ד"ר מושקוביץ' רוברט
 14:00' ד יום

 בתיאום מראש במייל
094074-7795 robertmo@bgu.ac.il 

 302 ד"ר פוזיס רמי 
בתיאום מראש   14:15ה עג' החל מש יום 

 או בהרצאה עצמה במייל 
074-7795123 puzis@bgu.ac.il 

 פרופ' קלך מאיר
 

220 
11:00-10:00 ד' יום  

 בתיאום מראש במייל
074-7795112 kalech@bgu.ac.il 



 96בנין  שם המרצה 
 

 דואר אלקטרוני  טלפון במשרד יום ושעה 

 פרופ' רוקח ליאור
 

210 
 תאום במיילב 12:00יום ב' שעה 

 ZOOMבמידת הצורך תקבע פגישת 
074-7795146 liorrk@bgu.ac.il 

 פרופ' מרק לסט 
218 

 
בתאום מראש   11:00-12:00יום רביעי 

 במייל
074-7795109 mlast@bgu.ac.il 

 shabtaia@bgu.ac.il 074-7795124 בתיאום מראש 14:00 יום ב'   303 שבתאי אסף  פרופ'

 sturm@bgu.ac.il 074-7795117 10:00-11:00יום ד'  225 פרופ'  שטורם ארנון

     219 ד"ר שמילוביץ' ארמין 
 17:15-18:00ד' -ויום ב' 

  
074-7795110 armin@bgu.ac.il 

 shanigu@bgu.ac.il 074-7795108 תיאום במייל 9:00יום א'    212 פרופ'  שני גיא

 bshapira@bgu.ac.il 074-7795098 בתיאום מראש    208 פרופ' שפירא ברכה

 shoval@bgu.ac.il 074-7795097 בתיאום מראש 207 פרופ' שובל פרץ 

 206 ד"ר אורן צור 
 13:00יום ב' 

  בתיאום מראש באימייל.
074-7795096 oren.tsur@gmail.com 

 309 ד"ר איסנה וקסלר 
 14-16יום א', 

 בדוא"ל -תאום מועד מראש 
074-7795130 isana18@gmail.com 

 achiya@bgu.ac.il 074-7795116 10:00' דיום    224 ד"ר אחיה אליסף 

 giladkz@bgu.ac.il 074-7795102 בתאום מראש בדוא"ל   13:00-14:00יום ד'    211 ד"ר גלעד כץ

 ד"ר אסף זריצקי 
308   

 
 16:00-17:00 ד'יום 

 במשרד  -בתיאום מראש במייל
074-7795129 assafza@bgu.ac.il 

 mickyfi@gmail.com  074-7795128 בתאום מראש  9:00יום שני  201 ד"ר מיקי פייר 

 ד"ר ניר גרינברג 
 

306 
 בתיאום מראש  13:00-14:00ם ב' יו

  באימייל
 
 
 

 בתיאום מראש
 

074-7795127 nirgrn@bgu.ac.il 

 307 רפפורט ד"ר נדב 
 16:00יום ב' 

 
074-7795156 nadavrap@bgu.ac.il 

 noadag@bgu.ac.il  , תאום במייל11:00-12:00יום ב'  204 ד"ר נועה דגן 

  במייל  בתאום מראש  10:00-12:00יום ב'  204 ד"ר נועם ברדה 
noambard@bgu.ac.il 

 

 205 ד"ר ישראל מירסקי 
  תאום מועד מראש  13:00-14:00יום ג' 

 טלפונית או בדוא"ל 
 yisroel@post.bgu.ac.il 

 305 ד"ר מוטי גורי 
 13:00יום ג' 
 14:00יום ד' 

074-7795126 moti.guri@gmail.com 



 

 96בנין  שם המרצה 
 

 דואר אלקטרוני  טלפון במשרד יום ושעה 

 sternron@bgu.ac.il 074-7795114 11:00יום שני בשעה  222 רוני שטרן 'פרופ

 solomonadir@gmail.com  15:00יום ב'  מראש במיילבתאום   114 מר אדיר סלומון 

  ד"ר דודי בן שמעון 
 בתאום מראש  19:00-20:00שלישי יום 

 
 dudibs@post.bgu.ac.il 

או התאום מראש 11:00יום ב'  227 ד"ר ארז שלום    erezsh@post.bgu.ac.il 

 ilialeyb@gmail.com  20:00-21:00יום ד'  בתאום מראש מר איליה ליבוביץ

 217 פרופ' אבי רוזנפלד 
בתיאום  16:30ל  15:30בימי רביעי בין 

 מראש במייל
 

 rosenfa@gmail.com 

 amielm@post.bgu.ac.il    10:30-11:30' גיום  במייל  בתאום מראש  מר עמיאל מייזליש

 urileib@bgu.ac.il  09:00-10:00יום ב'  ב ד"ר אורי ליבוביץ 

 kaspit@post.bgu.ac.il   בתאום מראש במייל  טל כספיפ' פרו

 david@cambium.co.il   בתאום מראש במייל  מר דוד זלצר

 noycohe@post.bgu.ac.il   בתאום מראש במייל  א גב' נוי שפיר

 udishitrit@yahoo.com   בתאום מראש במייל  מר יהודה שטרית 

 majadlym@post.bgu.ac.il  16:00-17:00יום ד'  010 מר מחמד מגדאלי 

 zevin@post.bgu.ac.il   16:00-17:00יום ד'  בניידבתאום במייל או  מר עופר זוין 

 moisnavon@post.bgu.ac.il  13:00-14:00ד'  וםי 050-8544612בתאום מראש  מר מואיז נבון 

mailto:noycohe@post.bgu.ac.il
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