
  המחלקה להנדסת מכונות
  שעות קבלת סטודנטים 

  סמסטר א' תשפ"א 
  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      

  ד"ר ארוגטי שי
arogeti@bgu.ac.il  

  16:00 – 14:00  יום חמישי  08-6477094  325

  פרופ' בורטמן יעקב
jacbort@bgu.ac.il 

305  
054-9473007  
08-6477078  

  יום רביעי
  בתיאום מראש בזום

10:00 – 12:00  
 בתיאום מראש בזום

  און בני-ד"ר בר
bbo@bgu.ac.il 

  יום חמישי  08-6477085  314
  בתיאום מראש

09:00 – 11:00  
 בתיאום מראש

  און בני-ד"ר בר
  יו"ר ועדת מוסמכים

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

  בתיאום מראש
09:00 – 11:00  

  בתיאום מראש 

  ד"ר גרין יואב
yoavgreen@bgu.ac.il 

  יום שלישי  08-6477772  319
  בזום

15:00 – 17:00  
  בזום

  דבוטון גלפרופ' 
debotton@bgu.ac.il 

337  08-6477105      

  ד"ר וייס ישעיהו
yweiss@bgu.ac.il 

315  08-6477086  

 יום רביעי 
 (לקורס תיכון תרמי)

 

לקורסים האחרים 
 בתיאום מראש בזום

15:00 – 17:00  
  (לקורס תיכון תרמי)

  

לקורסים האחרים 
  בתיאום מראש בזום

  זיסקינד גנדיפרופ' 
 ראש המחלקה

HeadMEng@exchange.bgu.ac.il  
206  08-6477044     

  ד"ר זרוק דוד
zadavid@bgu.ac.il 

317  08-6477097  
  יום רביעי

  בזום
14:00 – 16:00   

  בזום

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

301  08-6477073      

 ד"ר כרמי אבישי
avcarmi@bgu.ac.il 

312  08-6477084  
  יום רביעי

  בתיאום מראש
12:00 – 14:00  

 בתיאום מראש

  לוי אביפרופ' 
  דיקן הפקולטה

avi@bgu.ac.il 

 56בניין 
  303חדר 

-  -  -  

  פרופ' מונד מיכאל
mond@bgu.ac.il 

326  08-6477098  -  -  

  ד"ר ניב אבי
aviniv@bgu.ac.il 

  
228  
  

054-7948629      

  ד"ר סייג רועי
roiy@bgu.ac.il 

332  08-6477109      

  ליאורד"ר עטיה 
atialior@bgu.ac.il  

333  08-6477110      



  חברי סגל אקדמי בכיר
 55בניין 

  3קומה 
  חדר

  שעות קבלה  יום קבלה  טלפון

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

323  08-6477095      

  צדרבאום גביפרופ' 
gace@bgu.ac.il 

303  08-6477075  -  -  

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

340  08-6477099  
  יום שני

  בתיאום מראש בזום
10:00 – 12:00  

  בתיאום מראש בזום

  שגב ראובןפרופ' 
rsegev@post.bgu.ac.il  335  08-6477108  

  יום שני
  יום רביעי

14:00 – 15:00  
15:00 – 16:00   

  פרופ' שדות אורן
  יו"ר ועדת הוראה תואר ראשון

horaaem@bgu.ac.il  

304  08-6477103  
  יום רביעי

  בזום
14:00 – 16:00  

  בזום 

  פרופ' שדות אורן
  בנושא הרצאות

sorens@bgu.ac.il 

304  08-6477103  
  יום שני

  בזום
14:00 – 16:00  

  בזום 

  דניאלד"ר שוקרון 
danielch@bgu.ac.il  

  יום שלישי   08-6477091  320
  בזום בתיאום מראש

12:00 – 14:00  

   בזום בתיאום מראש

  ד"ר אוריאל שושני
oriels@bgu.ac.il 339  08-6477076   14:00 – 12:00  יום שני   

  שפירא אמיר פרופ'
ashapiro@bgu.ac.il 

341  
050-2029614  

08-6477165  

  יום שלישי

  בתיאום מראש

17:00 – 19:00   

  בתיאום מראש

  פרופ' תדמור רפאל

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

  בתיאום מראש
16:00 – 18:00  

  בתיאום מראש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מורים מן החוץ

  

  55בניין   מורים מן החוץ
  שעות קבלה  יום קבלה  טלפון  חדר

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

       

  יטלציון מ-ד"ר בן
memaytal@technion.ac.il 228  08-6477069      

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

 55בניין 
      08-6477017  103חדר 

  ברלם דודד"ר 
dbarlam@gmail.com 

barlam@bgu.ac.il 

  35בניין 

  404חדר 
054-7939989  

  יום שלישי

  בזוםבתיאום מראש 

11:00 – 13:00   

  בזוםבתיאום מראש 

  ולוףא-פרופ' גוטמן פר
peo@technion.ac.il  054-4497210      

  ד"ר גור אוהד
ogur@iai.co.il   052-7907916  

 יום חמישי

 בתיאום מראש 

11:00 – 13:00   

  בתיאום מראש 

  אינג' גירליצקי אינה
innapor@bgu.ac.il 

  55בניין 

  17חדר 
08-6477007 

  יום ראשון

  בתיאום מראש

10:00 – 12:00  

  בתיאום מראש

  אינג' גרונטמן שמעון
shimong@bgu.ac.il 

237  6477059      

  רקאדולגר מד"ר 

 מרכז הפרוייקטים
markd@bgu.ac.il 

204  
08-6477134  

054-4583156  

  דבמשר - יום שני

  זוםב -יום חמישי 

11:00 – 12:00  

19:00 – 20:00 

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

211  052-8340816  
  יום שני

   בתיאום מראש

18:00 – 20:00  

 בתיאום מראש

  כהן שיאינג' 
coshay@post.bgu.ac.il  

cohen68@gmail.com 

 35בניין 
  212חדר 

052-9462568      

  כליאורין נתןפרופ' 
nat@bgu.ac.il 

 95בניין 
     08-6479394  16מעבדה 

  ד"ר ליבוביץ מוטי

motileib@post.bgu.ac.il  
330  

08-6477107  

050-6239064  

  יום חמישי

  בתיאום מראש

10:30 – 12:30   

 בתיאום מראש

  לנדאו אלכסד"ר 

landaho@gmail.com 

landaho@bgu.ac.il 

228  050-6293012  
  יום שלישי

  בתיאום מראש

14:00 – 17:00   

  בתיאום מראש

  סקרליבצקי ויטלי

pasnika@yahoo.com 
228        

  רוגצ'בסקי איגורפרופ' 

gary@bgu.ac.il 

  55בניין 

  338חדר 
  20:15 – 18:15  יום שלישי  054-6889058

  שכנר יורם

yorams@rafael.co.il 
102        

  שרעבי שי

shshai@bgu.ac.il 
201  08-6477028      

    



  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  

  57בניין 

  4חדר 

  אדלמן שמוליק

shmulike@post.bgu.ac.il  

  224  08-6477060  יום שלישי   11:00 – 09:00
  אוזן אביחי

uzanav@post.bgu.ac.il 

    08-6477060  224  
  אוחנה רוית

ravitoh@post.bgu.ac.il 

  235  08-6477063  יום חמישי    11:00 – 09:00
  אלבז מתן

matanmat@post.bgu.ac.il 
  

10:00 – 12:00   

  בתיאום מראש

  יום שלישי

  בתיאום מראש
08-6477068  232  

  אלבז עמית

elbazam@post.bgu.ac.il  
  

14:00 – 16:00  

  בתיאום מראש

  יום שני

  בתיאום מראש
08-6477051  216  

  אלמקייס אלעד

eladelm@post.bgu.ac.il 

09:00 – 11:00   

  בתיאום מראש

  יום שלישי

  בתיאום מראש
08-6477061  236  

  מיכאל אלמקיס גיא

guyelm@post.bgu.ac.il 
 

    08-6477055  220  
  אריעד יובל

ariady@post.bgu.ac.il 
 

10:30 – 12:30  

  בזום בלי תיאום מראש
או במשרד בתיאום 

   מראש

  יום חמישי

  בזום בלי תיאום
או במשרד בתיאום 

  מראש

08-6477040  225  
  בכר ליאור

rbac@post.bgu.ac.illio 

10:00 – 12:00   

  בתיאום מראש 

  יום רביעי

  בתיאום מראש 
08-6477051  216  

  בן דוד ניצן

bendanit@post.bgu.ac.il 

    08-6477052  217  
  בן ישר גיל

gilbeny@post.bgu.ac.il 

    08-6477052  217  
  בן שמעון יהב

yahavben@post.bgu.ac.il 
10:00 – 12:00   

  בתיאום מראש

  יום ראשון

  בתיאום מראש
08-6477054  219  

  ג'אן ירדן

ljeany@post.bgu.ac.i 

    08-6477088  226  
  גואטה יועד

guettayo@post.bgu.ac.il 
15:00 – 17:00   

   בתיאום מראש 

  יום שלישי

  בתיאום מראש 
08-6477051  216  

  גואטה עומר

guettao@post.bgu.ac.il 

17:00 – 19:00  

  בתיאום מראש

  יום שלישי

  בתיאום מראש
08-6477061  236  

  גולדמן טל

talgoldm@post.bgu.ac.il 
 

    08-6477050  215  
  גולן יואב

yoavgo@post.bgu.ac.il 

09:00 – 11:00   

  בתיאום מראש 

  יום שלישי

  בתיאום מראש 
08-6477058  223  

  גילוני עמיאל

amielg@post.bgu.ac.il 
  

    08-6477055  220  
  גל ינאי

yanaig@post.bgu.ac.il 
09:00 – 11:00  

  בתיאום מראש

  יום ראשון

  בתיאום מראש
08-6477055  220  

  גפן ערן

gefene@post.bgu.ac.il 

  223  08-6477058  יום שלישי    14:00 – 12:00
  חסון נעם

noamhas@post.bgu.ac.il 



  55ן יבני  טלפון  יום קבלה  שעות קבלה
  חדר

  מתרגלים / עוזרי הוראה ומחקר

    08-6477056  221  
  כהן אבי

Avi5@post.bgu.ac.il 

    08-6477057  222  
  כהן יניב

cohya@post.bgu.ac.il 

  225  08-6477040  יום שני   15:00 – 13:00
  כהן רועי 

coroe@post.bgu.ac.il 
  

08:00 – 10:00  

 בתיאום מראש
  יום חמישי

  בתיאום מראש 
08-6477056  221  

  כץ רותם

rotek@post.bgu.ac.il 
  

    08-6477088  226  
  כתב עמית

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

  בתיאום מראש
  יום חמישי

  112  -  בתיאום מראש
  לבבי ליאת

liatweis@post.bgu.ac.il 

  213  08-6477048  יום שני    15:00 – 13:00
  לבנה יעקב

livnya@post.bgu.ac.il 
  

11:00 – 13:00   

  בתיאום מראש 
  יום שלישי

  213  08-6477048  בתיאום מראש
  שלום לוי גל

galaa@post.bgu.ac.il 
  

    08-6477058  223  
  אהרון לוין רוני

Ironi@post.bgu.ac.il  

    08-6477050  215  
  מאירוביץ עדן יוסף 

edenmei@post.bgu.ac.il  
  

13:00 – 15:00   

  בתיאום מראש

  יום רביעי

  בתיאום מראש
08-6477068  232  

  אייל מדר

eyalmad@post.bgu.ac.il 
  

  
  08-6477070  231  

  נוראל בר

nurelb@post.bgu.ac.il 

  229  08-6477166   יום ראשון   10:00 – 08:00
  עזרא זנבה

zeneve@post.bgu.ac.il 
10:00 – 12:00  

  בתיאום מראש בזום

  יום ראשון

  בתיאום מראש בזום
08-6477066  227  

  עמיר בן

benu@post.bgu.ac.il 

    08-6477057  222  
  פלד בר יעד

barp@post.bgu.ac.il  

    08-6477166  229  
  פרידברג עידן צבי

idanzvi@post.bgu.ac.il  

     08-6477053  218  
  מעייןפרץ פרימן 

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

  בתיאום מראש

  יום שלישי

  בתיאום מראש
08-6477068  232  

  צליל אור

ortzli@post.bgu.ac.il 
10:00 – 12:00  

  בתיאום מראש

  

  יום שלישי

  מראשבתיאום 
  קורוניו אלעד  231  08-6477070

koronio@post.bgu.ac.il  

14:00 – 16:00  

  בתיאום מראש

  יום שני

  בתיאום מראש
08-6477049  214  

  רגב שמעון

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

  בתיאום מראש

  יום ראשון

  בתיאום מראש
08-6477054  219  

  רונן דלין

deline@post.bgu.ac.il  

    08-6477049  214  

  רצבי ארנון

arnonr@post.bgu.ac.il 

 



  55ן יבני  טלפון  יום קבלה  שעות קבלה
  חדר

  מתרגלים / עוזרי הוראה ומחקר

117:00 - 19:00   

   בתיאום מראש בזום

  יום רביעי

  בתיאום מראש בזום
08-6477048  213  

  שוורץ אורי

schwarco@post.bgu.ac.il 
 

10:00 – 12:00   

  בתיאום מראש בזום

  יום שני 

  בתיאום מראש בזום 
08-6477072  230  

  שוקנר תומר

shockner@post.bgu.ac.il  

    08-6477066  227  
  שחף דן

shachafd@post.bgu.ac.il 

    08-6477063  235  
  שימברג עידו

shimberg@post.bgu.ac.il  

  224  08-6477060  יום שני   12:00 – 10:00
  שלף יניב

shelefy@post.bgu.ac.il  

  236  08-6477061  בתיאום מראש  בתיאום מראש
  שמחון אור

orsi@post.bgu.ac.il 
  

  


