
 
  המחלקה להנדסת מכונות

  שעות קבלת סטודנטים 
  ב ' תשפ"א סמסטר

  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 ראשון

  מראשבתיאום 
17:00 – 19:00  

  בתיאום מראש

  ד"ר ארוגטי שי 
arogeti@bgu.ac.il  

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

  ד"ר שי ארוגטי 
  יו"ר ועדת הוראה

horaame@bgu.ac.il 
  16:00 – 14:00  יום רביעי  08-6477094  325

  פרופ' בורטמן יעקב 
jacbort@bgu.ac.il 

305  
054-9473007  
08-6477078  

  יום רביעי
  בתיאום מראש

12:00 – 14:00  
 בתיאום מראש

  און בני -ד"ר בר
bbo@bgu.ac.il 

  יום שלישי   08-6477085  314
  בתיאום מראש

11:00 – 13:00  
 בתיאום מראש

  און בני -ד"ר בר
  יו"ר ועדת מוסמכים

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

 בתיאום מראש
11:00 – 13:00  

  בתיאום מראש

  ד"ר גרין יואב
yoavgreen@bgu.ac.il 

    11:00 – 09:00  יום רביעי  08-6477772  319

  דבוטון גלפרופ' 
debotton@bgu.ac.il 

337  08-6477105  -  -  

  ד"ר וייס ישעיהו 
  תיכון תרמי

yweiss@bgu.ac.il 
  16:15 – 14:15 יום רביעי  08-6477086  315

  

  ד"ר וייס ישעיהו 
  מעבר חום בהולכה 
yweiss@bgu.ac.il 

  

  -פרוייקטים ומעבדות
  בתיאום מראש 

  

    14:00 – 12:00 יום ראשון  08-6477086  315

  זיסקינד גנדי פרופ' 
 ראש המחלקה

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

  ד"ר זרוק דוד
zadavid@bgu.ac.il 

  08-6477097  בזום בלבד
  יום רביעי

  בתיאום מראש
15:00 – 17:00  

  בתיאום מראש

  יעקובוביץ אסףד"ר 
assafyaa@bgu.ac.il 

301  08-6477073  
  יום שני 

  בתיאום מראש
17:00 – 19:00  

  בתיאום מראש

  ד"ר כרמי אבישי 
avcarmi@bgu.ac.il 

312  08-6477084  -  -  

  לוי אביפרופ' 
  הפקולטה דיקן 

avi@bgu.ac.il 

  56בניין 
  -  303חדר 

  יום שני 
  בתיאום מראש

10:00 – 12:00  
  בתיאום מראש



  חברי סגל אקדמי בכיר 
  55בניין 

  3קומה 
  חדר

  שעות קבלה   יום קבלה  טלפון 

  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  -  -  

  ד"ר עטיה ליאור 
atialior@bgu.ac.il 

333  08-6477110  -  -  

  ד"ר יורי פלדמן
yurifeld@post.bgu.ac.il 323  08-6477095   12:00 – 10:00  יום שלישי    

  צדרבאום גבי פרופ' 
gace@bgu.ac.il 

303  08-6477075  -  -  

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

    12:00 – 10:00  יום רביעי    08-6477099  340

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

  יום שני 
  חמישי יום 

14:00 – 15:00  
15:00 – 16:00    

  פרופ' שדות אורן 
sorens@bgu.ac.il 

  16:00 – 14:00  יום רביעי  08-6477103  304

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

320  08-6477091  
  יום שני 

  יום רביעי

14:00 – 15:00  

14:00 – 15:00   

  ד"ר אוריאל שושני 
oriels@bgu.ac.il 339  08-6477076   11:00 – 09:00  שלישי יום    

  שפירא אמיר פרופ'
ashapiro@bgu.ac.il 

  57בנין 
  050-2029614  4מעבדה 

  יום שני 

  בתיאום מראש

18:00 – 20:00  

  בתיאום מראש

  פרופ' תדמור רפאל

tadmorr@bgu.ac.il 
    16:00 – 14:00  יום שני    08-6477104  329

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מורים מן החוץ
  

  55בניין   מורים מן החוץ
  שעות קבלה   יום קבלה  טלפון   חדר

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

-  - 
  יום שלישי 

  בתיאום מראש 

17:00 – 19:00  

  בתיאום מראש

  ציון מיטל-ד"ר בן
memaytal@technion.ac.il 

228  08-6477069  -  -  

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

  55בניין 
  08-6477017  103חדר 

  יום שני  

  יום רביעי

18:00 – 19:00  

16:00 – 17:00    

  ברלם דודד"ר 
barlam@post.bgu.ac.il 

  35בניין 

  402חדר 
   13:00 – 11:00  שלישי יום   054-7939989

  ד"ר גור אוהד
ogur@iai.co.il 

228  052-7907916  
  יום חמישי 

  בתיאום מראש

07:30 – 08:00  

11:00 – 12:00    

  בתיאום מראש

  אינג' גירליצקי אינה 
innapor@bgu.ac.il 

  55בניין 

  17חדר 
08-6477007 

  יום שלישי 

  בתיאום מראש

09:00 – 11:00    

  בתיאום מראש

  אינג' גרונטמן שמעון
shimong@bgu.ac.il 

237  6477059  -  -  

  רק אדולגר מד"ר 

 הפרוייקטים מרכז 
markd@bgu.ac.il 

204  
08-6477134  

054-4583156  
   13:00 – 11:00  יום שני 

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

-  052-8340816  -  - 

  כהן שי אינג' 
coshay@post.bgu.ac.il 
cohen68@gmail.com 

-  052-9462568  -  -  

  כליאורין נתןפרופ' 
nat@bgu.ac.il 

-  08-6479394  -  - 

  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 אלכס ד"ר 

landaho@gmail.com 

landaho@post.bgu.ac.il 

228  050-6293012  
  יום שלישי  

  בתיאום מראש

15:00 – 17:00  

  בתיאום מראש

  סקרליבצקי ויטלי 

pasnika@yahoo.com 
-  -   -  - 

  קרפ ברוךד"ר 

bkarp@bgu.ac.il 
  

-  -  -  -  

  רוגצ'בסקי איגורפרופ' 

gary@bgu.ac.il 
  95בניין 

  מעבדה
  17:00 – 15:00  יום רביעי  054-6889058

  שטורם ארנון פרופ' 

sturm@bgu.ac.il 
  

  96בניין 
    21:30 – 20:30  יום חמישי    074-7795117  225חדר 

  שרעבי שי 

shshai@bgu.ac.il 
201  08-6477028  -  -  



  מתרגלים / עוזרי הוראה ומחקר

  טלפון   יום קבלה  שעות קבלה 
  55 ןיבני

  מתרגלים / עוזרי הוראה ומחקר  חדר

09:30 – 11:30  

  בתיאום מראש

  יום חמישי 

  בתיאום מראש
08-6477072  230  

  וליק אדלמן שמ

shmulike@post.bgu.ac.il 

11:00 – 13:00  

  בתיאום מראש

  יום שני 

  בתיאום מראש
08-6477060  224  

  רוית אוחנה 

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

  בתיאום מראש

  יום שני 

  בתיאום מראש 
08-6477053  218  

  אלבוטיאנו גיא 

guyalbo@post.bgu.ac.il 

16:00 – 18:00  

  במייל בתיאום מראש 

  יום שלישי 

בתיאום מראש 
  במייל 

08-6477063  235  
  אלבז מתן 

matanmat@post.bgu.ac.il 
  

09:00 – 11:00  

 בתיאום מראש

  יום ראשון

  בתיאום מראש
08-6477068  232  

  אלבז עמית 

elbazam@post.bgu.ac.il 
  

15:00 – 17:00  

 בתיאום מראש

  יום חמישי 

  בתיאום מראש
08-6477051  216  

  אלמקייס אלעד 

eladelm@post.bgu.ac.il 

  220  08-6477055  בתיאום מראש  בתיאום מראש
  אלמקייס גיא מיכאל 

guyelm@post.bgu.ac.il 
 

  216  08-6477051  בתיאום מראש  בתיאום מראש
  אסולין אריה 

arieha@post.bgu.ac.il 
  

-  -  08-6477055  220  
  אריעד יובל 

ariady@post.bgu.ac.il 
 

  222  08-6477057  יום ראשון    11:00 – 09:00
  בובליל טל 

talbub@post.bgu.ac.il 
 

08:00 – 10:00  

  בתיאום מראש

  יום ראשון

  בתיאום מראש
08-6477061  236  

  ביטון אור יצחק

orbitt@post.bgu.ac.il 
  

09:00 – 11:00  

  בתיאום מראש

  יום שני 

  בתיאום מראש
08-6477040  225  

  בכר ליאור 

liorbac@post.bgu.ac.il 

11:00 – 13:00    

  בתיאום מראש

  יום שלישי 

  בתיאום מראש
08-6477050  215  

  בנדרסקי אורן

benderso@post.bgu.ac.il 
  

  217  08-6477052  יום שני    10:00 – 08:00
  בן שמעון יהב

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

  בתיאום מראש

  יום שני 

  בתיאום מראש
08-6477060  224  

  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 

08:00 – 10:00    

  בתיאום מראש

  יום שלישי 

  בתיאום מראש
08-6477057  222  

  גוטסמן דן 

dangotes@post.bgu.ac.il 
  

12:00 – 14:00    

  בתיאום מראש

  יום רביעי

  בתיאום מראש
08-6477068  232  

  גולדמן טל

talgoldm@post.bgu.ac.il 
 

  217  08-6477052  יום שלישי   13:00 – 11:00
  גונצ'רוק קיריל

kirillg@post.bgu.ac.il 
  

09:00 – 11:00    

  בתיאום מראש בדוא"ל 

  

  יום ראשון

בתיאום מראש 
  בדוא"ל

08-6477058  223  
  גילוני עמיאל 

amielg@post.bgu.ac.il 
  



  55 ןיבני  טלפון   יום קבלה  שעות קבלה 
  חדר

  מתרגלים / עוזרי הוראה ומחקר

17:00 – 19:00  

  בתיאום מראש

  יום ראשון

  בתיאום מראש
08-6477050  215  

  

  וינר אלעד 

eladwi@post.bgu.ac.il 
 

-  -  08-6477166  229  
  זילברשטיין יוגב 

yogevzil@post.bgu.ac.il  
  

10:00 – 12:00  

  בתיאום מראש

  יום רביעי

  בתיאום מראש
08-6477078  232  

  חממי אוראל 

hamamyo@post.bgu.ac.il  
 

  221  08-6477056  יום שני     10:00 – 08:00
  כהן אבי 

Avi5@post.bgu.ac.il 

  223  08-6477058  יום ראשון  11:00 – 09:00
  כהן צדק מתן חיים 

cohensed@post.bgu.ac.il 
  

  225  08-6477040  יום רביעי  17:00 – 15:00
  כהן רועי

coroe@post.bgu.ac.il 
  

  221  08-6477056  יום שלישי    20:00 – 18:00
  כץ רותם

rotek@post.bgu.ac.il 
  

13:00 – 15:00  

  בתיאום מראש

  יום רביעי

  בתיאום מראש
08-6477088  226  

  כתב עמית 

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

  בתיאום מראש

  יום ראשון

  בתיאום מראש
-  112  

  לבבי ליאת 

liatweis@post.bgu.ac.il 

10:00 – 12:00  

 בתיאום מראש

  יום חמישי 

  בתיאום מראש
08-6477048  

  57בנין 

  4חדר 

  לבנה יעקב 

livnya@post.bgu.ac.il 
  

15:00 – 17:00  

  בתיאום מראש

  יום שני 

  בתיאום מראש
08-6477048  213  

  לוי גל שלום 

galaa@post.bgu.ac.il 
  

  223  08-6477058  יום שלישי     19:00 – 17:00
  אהרון רונילוין 

Ironi@post.bgu.ac.il  

  215  08-6477050  יום ראשון    13:00 – 11:00
  לומניץ אלון 

lomnitz@post.bgu.ac.il 
  

  221  08-6477056  יום שלישי     11:00 – 09:00
 יוסףמאירוביץ עדן 

edenmei@post.bgu.ac.il  
  

16:30 – 18:30  

  בתיאום מראש

  יום שני/חמישי 

  בתיאום מראש
050-2189411  122  

  מעין יוחאי 

yohayma@post.bgu.ac.il  

16:00 – 18:00  

  בתיאום מראש

  יום שני 

  בתיאום מראש
08-6477054  219  

  מרכוס שיראל 

shirellm@post.bgu.ac.il 
  

  231  08-6477070  יום חמישי     15:00 – 13:00
  נוראל בר 

nurelb@post.bgu.ac.il 
 

10:00 – 12:00  

  בתיאום מראש

  יום שני 

  בתיאום מראש
08-6477058  223  

  ניסני אופיר 

nisanyo@post.bgu.ac.il 
  

18:00 – 20:00    

  בתיאום מראש

  יום שלישי 

  בתיאום מראש
08-6477063  235  

  סול אלון

sola@post.bgu.ac.il  

08:00 – 10:00  

  בתיאום מראש

  יום שלישי 

  בתיאום מראש
08-6477054  219  

  סלים אריג' 

areejs@post.bgu.ac.il 
  

  

08:00 – 10:00  

  שבתיאום מרא

  יום ראשון

  מראשבתיאום 
08-6477166  229  

  עזרא זנבה 

zeneve@post.bgu.ac.il 



  55 ןיבני  טלפון   יום קבלה  שעות קבלה 
  חדר

  מתרגלים / עוזרי הוראה ומחקר

  236  08-6477061  יום ראשון    10:00 – 08:00
  עזרא נאור 

ezran@post.bgu.ac.il 
  

10:00 – 12:00  

  בתיאום מראש

  יום ראשון

  בתיאום מראש
08-6477066  227  

  עמיר בן

benu@post.bgu.ac.il 
10:00 – 12:00  

  בתיאום מראש

  יום רביעי

  בתיאום מראש
  קורוניו אלעד  231  08-6477070

koronio@post.bgu.ac.il  

13:00 – 15:00  

  בתיאום מראש

  יום ראשון

  בתיאום מראש
08-6477061  236  

  קורונל מתן

coronel@post.bgu.ac.il 
 

14:00 – 16:00    

  בתיאום בדוא"ל

  יום שני 

  בתיאום בדוא"ל
08-6477049  214  

  רגב שמעון

regevs@post.bgu.ac.il 

09:00 – 11:00    

  בתיאום מראש

  יום ראשון

  בתיאום מראש
08-6477057  222  

  רובין נועם עמנואל 

rnoam@post.bgu.ac.il 
 

09:00 – 11:00  

  בתיאום מראש

  יום שני 

  בתיאום מראש
08-6477049  214  

  רוזנברג סהר

saharros@post.bgu.ac.il 
  

16:00 – 18:00    

  בתיאום מראש

  יום שני  

  בתיאום מראש
08-6477049  214  

  רצבי ארנון

arnonr@post.bgu.ac.il 

11:00 – 13:00  

  בתיאום מראש

  יום שני 

  בתיאום מראש
08-6477053  218  

  שדה אלון

sadeb@post.bgu.ac.il 
  

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

sadesho@post.bgu.ac.il 
  

18:00 – 20:00  

  בתיאום מראש

  יום שני 

  בתיאום מראש
  

08-6477048  213  
  שוורץ אורי

schwarco@post.bgu.ac.il 

11:00 – 13:00  

  בתיאום מראש

  חמישי יום 

  בתיאום מראש
08-6477072  230  

  שוקנר תומר

shockner@post.bgu.ac.il 

11:00 – 13:00    

  בזום בתיאום מראש

  יום שני 
  בזום בתיאום מראש 

08-6477066  227  
  שחף דן

shachafd@post.bgu.ac.il  

18:00 – 20:00    

  בתיאום מראש

  יום שני 

  בתיאום מראש
08-6477046  210  

 שטרן יותם
sternyo@post.bgu.ac.il 

 

15:00 – 17:00  

  בתיאום מראש

  יום רביעי

  בתיאום מראש
08-6477063  235  

  שימברג עידו 

shimberg@post.bgu.ac.il 

  220  08-6477055  יום ראשון    16:00 – 14:00
  שמחון אור

orsi@post.bgu.ac.il 

13:00 – 15:00  

   בתיאום מראש

  יום רביעי

  בתיאום מראש
08-6477051  216  

  שריקי אופז 

opazs@post.bgu.ac.il  

  
  
  
  
  


