
 מידעו תוכנה חלקה להנדסת מערכותהמ

 תש"פ א'סמס'  -חברי סגל ומורים מן החוץ  -מועדי קבלת קהל 

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

שם המרצה
96בנין 

דואר אלקטרוניטלפון במשרדיום ושעה

16:00-17:00074-7795113felner@exchange.bgu.ac.ilיום רביעי 221פרופ' אריאל פלנר

301ד"ר אורן יוסי
13:00-14:00יום ראשון  

 בתיאום מראש
074-7795122yos@bgu.ac.il

פרופ' אלוביץ' יובל
ים -דויטשה טלקום, בנין גב

 314חדר  3קומה 
08-6428120elovici@bgu.ac.il בתאום מראש במייל

203מימון מרב-ד"ר טייב
20:00-21:00יום ראשון 

 בתיאום מראש
074-7795094meiravta@bgu.ac.il

202פרופ' טרקטינסקי נעם
או  10:00-11:00יום ג 

 בתיאום מראש
074-7795092noamt@bgu.ac.il

094074-7795robertmo@bgu.ac.il 15:00-16:00יום שני310ד"ר מושקוביץ' רוברט

17:00-18:00074-7795123puzis@bgu.ac.ilי רביעיום 302ד"ר פוזיס רמי

10:00-11:00074-7795112kalech@bgu.ac.ilיום רביעי 220ד"ר קלך מאיר

074-7795146liorrk@bgu.ac.ilבתיאום מראש006פרופ' רוקח ליאור

11:00-12:00074-7795109mlast@bgu.ac.ilיום שלישי 218פרופ' מרק לסט

074-7795124shabtaia@bgu.ac.ilבתיאום מראש303שבתאי אסףד"ר 

14:00-15:00074-7795117sturm@bgu.ac.ilיום שלישי 225ד"ר שטורם ארנון

17:00-18:00074-7795110armin@bgu.ac.ilיום רביעי 219ד"ר שמילוביץ' ארמין

10:00-11:00074-7795108shanigu@bgu.ac.ilיום שלישי 012חדר  37בניין ד"ר  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

 oren.tsur@gmail.com 074-7795096 13:00-14:00יום שלישי  206 ד"ר אורן צור

 isana18@gmail.com 074-7795130 מראש במייל בתיאום 309 ד"ר איסנה וקסלר

 achiya@bgu.ac.il 074-7795116 11:00-12:00יום רביעי  224 ד"ר אחיה אליסף

 giladkz@bgu.ac.il 074-7795102 16:00-17:00יום שלישי  211 ד"ר גלעד כץ

 assafza@exchange.bgu.ac.il 074-7795129 09:00-10:00יום שני  308 ד"ר אסף זריצקי

 mickyfi@gmail.com  074-7795128 בתיאום מראש 201 ד"ר מיקי פייר

 306 ד"ר ניר גרינברג
 14:00-15:00רביעי 

 בתיאום מראש
074-7795127 nirgrn@bgu.ac.il 

 nadavrap@bgu.ac.il 074-7795156 10:00-11:00יום שלישי  307 ד"ר נדב רפפורט

 moti.guri@gmail.com 074-7795126 13:00יום רביעי  בכיתת הלימוד ד"ר מרדכי גורי

 hd.de-thomas.wetter@urz.uni 074-7795107 14:30-15:00יום ראשון  217 פרופ' תומאס ווטר

 מר איתם שטרית
228 

 
 eitams@bgu.ac.il 074-7795107 18:00-19:00יום רביעי 

 solomonadir@gmail.com  09:00-10:00יום רביעי  114 מר אדיר סלומון

 cpaelazar@walla.co.il  20:00-21:00יום רביעי  כיתת הלימוד בתום השיעור טובולמר אלעזר 

 shtar@post.bgu.ac.il  12:00-13:00יום רביעי  בתיאום מראש מר גיא שטר

 asi.messica@gmail.com  20:00-21:00יום שלישי  בתיאום מראש גב' אסנת מסיקה

 harari.asaf@gmail.com  12:00-13:00יום רביעי  109חדר  מר אסף הררי

 ד"ר אלכס יונה ברונשטיין
  28בניין 

 205חדר 

11:30-12:15 

16:00-16:15 
 

alexandre.bronstein@gmail.com 

 

 nathanie@post.bgu.ac.il  08:30-09:30יום ראשון  בתיאום מראש מר נתי שמעוני

 nro@post.bgu.ac.il  13:00-14:00יום שני  102 גב' נועה חוברה

 atzmondor@gmail.com  17:00-20:00יום שלישי  בתיאום מראש מר דור עצמון

 nivahazon@gmail.com  12:00-13:00יום ראשון  בתיאום מראש גב' ניבה חזון

 kagandi@post.bgu.ac.il  09:00-10:00יום ראשון  מראשבתיאום  מר דימה קגן

mailto:nirgrn@bgu.ac.il
mailto:thomas.wetter@urz.uni-hd.de
mailto:alexandre.bronstein@gmail.com


 

 מר איתמר כהן
 37בניין 

 320חדר 
 itamarq@post.bgu.ac.il  17:00-18:00יום שני 

 arielbar81@gmail.com  12:00-13:00יום ראשון  114חדר  מר אריאל בר

 ronyh@advantech.co.il  16:00-17:00יום שלישי   בתיאום מראש רון הירשפרונג ד"ר


	המחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע
	מועדי קבלת קהל - חברי סגל ומורים מן החוץ - סמס' א' תש"פ

