נושאי תפקידים בפקולטה
פרופ' מיכל שפירא

-

דיקן הפקולטה

פרופ' אמנון בסר

-

ראש המחלקה למתמטיקה

פרופ' אהד בן שחר

-

ראש המחלקה למדעי המחשב

פרופ' דורון כהן

-

ראש המחלקה לפיסיקה

פרופ' מיכאל מיילר

-

ראש המחלקה לכימיה

פרופ' עופר עובדיה

-

ראש המחלקה למדעי החיים

פרופ' ירון קציר

-

ראש המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה

פרופ' מיכאל גדלין

-

יו"ר ועדת הוראה פקולטית לתואר ראשון

פרופ' לאה גבר

-

יו"ר ועדת הוראה פקולטית לתואר שני

גב' לימור עזראי

-

ראש מינהל הפקולטה

גב' רויטל בינדר

-

עוזר ראשי לראש מינהל הפקולטה

גב' רותי פלד

-

עוזרת ללימודי מוסמכים

מועצת הפקולטה
פרופ' מיכל שפירא – דיקן הפקולטה
גב' לימור עזראי – ראש מינהל הפקולטה
המחלקה למתמטיקה

פרופ' טיומקין איליה
פרופ' הירשברג אילן
פרופ' סייג איתן שמעון
פרופ' בסר אמנון
פרופ' יקותיאלי אמנון
ד"ר חסון אסף
פרופ' ידין אריאל
פרופ' פוליאקובסקי ארקדי
ד"ר גולן גילי
פרופ' קרנר דמיטרי
פרופ' ברנד דניאל
ד"ר מרקייביץ דניאל וולף
פרופ' ויניקוב ויקטור
פרופ' גלזנר יאיר יעקב
פרופ' שגב יואב
ד"ר אופנהיים יזהר
פרופ' לוין מיכאיל
ד"ר ברנדנבורסקי מיכאל
פרופ' קוג'מן מנחם
ד"ר קמינסקי משה
פרופ' גורביץ נדז'דה
ד"ר גבריאליאן סאק
פרופ' אפרת עידו
פרופ' פקוביץ פיודור
פרופ' פרץ רונן
פרופ' סמורודינסקי שחר
פרופ' מאירוביץ תם

המחלקה למדעי המחשב
פרופ' בן שחר אהד
ד"ר סתת אור
ד"ר שטמר אורי
ד"ר פרייפלד אורן
פרופ' שמעוני איל
ד"ר דינור איתי
פרופ' בכמט איתן
פרופ' שרף אנדרי
פרופ' קנטורוביץ אריה
פרופ' אלצאנע גהאד
ד"ר אינציגר גיל
ד"ר וייס גרא
ד"ר פיסמן דנה
פרופ' הנדלר דני
פרופ' ברש דני
פרופ' ברנד דניאל
פרופ' צור דקל
ד"ר קיסר חן
פרופ' נסים-קובלינר יעקב
ד"ר לירון כהן
ד"ר גולדברג מאיר
פרופ' אלחדד מיכאל
פרופ' אלקין מיכאל
פרופ' קודיש מיכאל
פרופ' זיו-יוקלסון מיכל
ד"ר זהבי מירב
פרופ' זיפר משה
פרופ' כץ מתתיהו
ד"ר רובין נתן
ד"ר אורן סיגל
ד"ר סבתו סיון
ד"ר כלמטץ' עדן
פרופ' נימן עופר
פרופ' ביימל עמוס
ד"ר טרייסטר ערן
פרופ' כרמי פז
ד"ר יפרמנקו קלים
פרופ' ברפמן רונן
פרופ' דולב שלמה

המחלקה לפיסיקה

ד"ר כץ אבגני
פרופ' גנדלמן אדוארדו
פרופ' קריצבסקי אולג
פרופ' קשת אורי
פרופ' גרוספלד איתן
ד"ר מידן דגנית
פרופ' אייכלר דוד
פרופ' כהן דורון
פרופ' ריץ' דניאל
ד"ר ברלב יבגני
ד"ר פרומקר יבגני יוג'ין
פרופ' מאיר יגאל
פרופ' ליוברסקי יורי
פרופ' מנסן ישי
פרופ' גדלין מיכאל
פרופ' ליובלינסקי מיכאל
פרופ' פיינגולד מריו
פרופ' שכטר משה
ד"ר ציטרין עדי
ד"ר קובץ' עילי
ד"ר ציטרון צבי הירש
פרופ' פולמן רון
פרופ' ברושטיין רם

המחלקה לכימיה

פרופ' פינס אהוד
ד"ר ארבלי אייל
פרופ' ניר אייל
פרופ' וינשטוק איירה
ד"ר עקביוב ברק
ד"ר בנג'ימין פלמר
פרופ' למקוף גבריאל
פרופ' אשכנזי גונן
פרופ' לוקצקי דוד
פרופ' פפו דורון
פרופ' מוקארי טאלב
ד"ר ברבן יהושע הרשל
פרופ' דובי יונתן
פרופ' מילר יפעת
פרופ' גבר לאה
פרופ' בר סדן מאיה
פרופ' מיילר מיכאל
פרופ' שלום מנשה
פרופ' קוסוץ' סבסטיאן
ד"ר הוד עידן
פרופ' ורדי עמיחי
ד"ר מילוא ענת
פרופ' ילינק רז

מוזמנים
פרופ' חיים היימס
ד"ר אבישי כרמי
ד"ר אבנר גרוס
ד"ר תומר הרץ

המחלקה למדעי החיים
פרופ' צנגן אברהם
פרופ' עבדו אורי
פרופ' גור אייל
פרופ' שגיא אמיר
פרופ' אהרוני אמיר-משה
ד"ר רוטבלט ברק
פרופ' אייכלר ג'רי
ד"ר פרנק גבריאל
ד"ר טוייבר-לוי דבורה
פרופ' בר צבי דודי
פרופ' מישמר דן
פרופ' שושן-ברמץ ורדה
פרופ' קשקוש חליל
ד"ר שי טל
פרופ' מזרחי יצחק
פרופ' זיו ירון
ד"ר ברוטמן יריב
פרופ' אלפונטה ליטל
פרופ' שפירא מיכל
פרופ' זכאי סבטני מישל
ד"ר כיפלאוי משה
ד"ר אליה -חרותי נטלי
פרופ' זילברברג נעם
פרופ' עובדיה עופר
ד"ר ערן עלעל
פרופ' בוסקילה עמוס
ד"ר בן-צבי ענת
פרופ' יפרח עפר
פרופ' ליברסאט פרדריק
פרופ' שגב רונן
פרופ' זריבץ רז
ד"ר בירנבאום רמאון
ד"ר פילוסוף שי
ד"ר ברשטיין שמעון

מדעי הגיאולוגיה

פרופ' סיון אורית
ד"ר חביב איתי
ד"ר קמישני אלכסי
ד"ר אנטלר גלעד
ד"ר בונה יובל
פרופ' גנאור יבחר
פרופ' חודרה-חצור יוסף
פרופ' קציר ירון
פרופ' גורן לירן
ד"ר צסרסקי מיכאל
פרופ' אברמוביץ סיגל
פרופ' גרנות רועי

ועדות הפקולטה
.2

.3

ועדת הפקולטה
פרופ' מיכל שפירא – יו"ר

פרופ' דורון כהן

פרופ' אמנון בסר

פרופ' מיכאל מיילר

פרופ' אהד בן שחר

פרופ' עופר עובדיה

פרופ' ירון קציר

פרופ' רועי גרנות

פרופ' חן קיסר

גב' לימור עזראי

ועדת הוראה פקולטית ללימודי תואר ראשון
פרופ' מיכאל גדלין – יו"ר

ד"ר נטלי אליה

פרופ' איתן סייג

פרופ' אייל גור

ד"ר עדן כלמטץ'

פרופ' סיגל אברמוביץ

ד"ר פז כרמי

גב' לימור עזראי

פרופ' מיכאל ליובלינסקי

גב' רויטל בינדר  -מרכזת

פרופ' מאיה בר-סדן

.4

ועדת הוראה פקולטית ללימודי תואר שני
פרופ' לאה גבר – יו"ר

פרופ' יונתן דובי

ד"ר יזהר אופנהיים

פרופ' דן מישמר

ד"ר גרא וייס

ד"ר איתי חביב

פרופ' יורי ליוברסקי

גב' רותי פלד  -מרכזת

מינהל הפקולטה
לימור עזראי

ראש מינהל הפקולטה

-

עוזר ראשי לראש מינהל הפקולטה -

רויטל בינדר

עוזרת ללימודי מוסמכים

-

רותי פלד

רכזת לענייני סטודנטים

-

אביבה לוי

רכזת לענייני סטודנטים

-

שרית דוניו

רכזת לענייני סטודנטים

-

מירב נאמני

רכזת לענייני סטודנטים ומזכירת הרמ"נ

-

נילי סאסי

ראש לשכת הדיקן

-

חוי רייטר אבן חיים

מזכירה בלשכת הדיקן

-

מיטל בר -יוסף

מתאמת מחקר פקולטית

-

אינה אביב

קבלת סטודנטים לתואר ראשון במזכירות הפקולטה
בימים א',ג',ד',ה' :

בין השעות

-

11:30-9:30

:

בין השעות

-

14:30-12:30

ביום ב'

ביום ו' ובערבי חג :

אין קבלת קהל

מענה טלפוני לסטודנטים יינתן בימים א' -ה' בין השעות  11:30 -12:30בלבד.
קבלת סטודנטים לתואר שני במזכירות הפקולטה
ימים א' ,ב ,ג ,ד ,ה' 9:00-12:00 :
ניתן לתאם פגישה באמצעות דוא"ל peledr@bgu.ac.il :
קבלת סטודנטים ע"י דיקן הפקולטה
לאחר אישור ובתיאום מראש עם ראש הלשכה  -חדר  123בניין גורובוי ) ,(30טל08-6461633 :
קבלת סטודנטים ע"י ראש מינהל הפקולטה
בתיאום מראש עם מזכירתה  -חדר  118בניין גורובוי ) ,(30טל08-6461632 :
שים לב :משרדי מזכירות הפקולטה נמצאים בקרית האוניברסיטה ,בניין גורובוי )(30
מזכירות סטודנטים לתואר ראשון -
מזכירות סטודנטים לתואר שני

חדר 114-115-116
-

חדר 113

הסטודנטים מתבקשים לפנות למזכירות בשעות הקבלה המפורטות לעיל.
קיוסק מידעhttp://in.bgu.ac.il/Pages/4students.aspx :
מוקד מידע ושרות טלפוני בנושאי הרשמה ושכר לימוד טל08-6461600 :

מדריך טלפונים  -משרדי מזכירות הפקולטה )בניין גורובוי (30
תפקיד

חדר

שם

טלפון  /פקס  /אינטרנט

עוזר ראשי לרמ"נ הפקולטה

117

רויטל בינדר

6461630

עוזרת ללימודי מוסמכים

113

רותי פלד

6461857

רכזת לענייני סטודנטים  -מחלקות:

114

מירב נאמני

 ,6479315פקס:

מתמטיקה ,הנדסת תוכנה )שנים א-ב(,

6472871

כימיה ,מדעי הגיאולוגיה והסביבה
רכזת לענייני סטודנטים-

115

שרית דוניו

מחלקות :פיסיקה ,מדעי החיים
רכזת לענייני סטודנטים  -מחלקות:

,6461692
פקס6472871:

116

אביבה לוי

מדעי המחשב

 ,6461631פקס:
6472871

לשכת ראש מינהל הפקולטה

118

נילי סאסי

מתאמת מחקר פקולטית

112

אינה אביב

,6461632
פקס,6477946:
אינטרנט
,6479255
6477946

פקס:

משרדי המזכירות לענייני סטודנטים במחלקות הפקולטה:
מתמטיקה
תפקיד

שם

טלפון

ממונה על המינהל במחלקה

אלנה סיטרוק

6461608

רכזת לענייני סטודנטים

אירית נתניה

6461609
פקס6477648 :
אינטרנט

מדעי המחשב
תפקיד

שם

טלפון

ממונה על המינהל במחלקה

מזל גגולשוילי

6472718

רכזת לענייני סטודנטים

זהבה קובני

6477843

רכזת לענייני סטודנטים

יאנה פנחס

6461610

רכזת לענייני סטודנטים

רוני יואלי

6428123

רכזת לענייני סטודנטים

בת אל גולדשטיין

6428003

רכזת התוכנית להנדסת

שרה ליבוביץ

פקס6477650 :
אינטרנט
תוכנה*
רכזת התוכנית לאבטחת

6477138
פקס6477145:

הודיה סבן

המרחב המקוון

6479343
אינטרנט

* תוכנית משותפת למדעי המחשב והנדסת מערכות מידע

פיסיקה
תפקיד

שם

טלפון

ממונה על המינהל במחלקה

לילי אוחיון

6461567

רכזת לענייני סטודנטים

אביבה פרידמן

6461566
פקס6472904:
אינטרנט

כימיה
תפקיד

שם

טלפון

ממונה על המינהל במחלקה

ציפי מהרבני

6461641

רכזת לענייני סטודנטים

צביה יחזקאל

 ,6461638פקס6472943 :אינטרנט

מדעי החיים
תפקיד

שם

טלפון

ממונה על המינהל

חנה חטב

6461373

רכזת לענייני סטודנטים

איריס ראובן

6461344

רכזת לענייני סטודנטים

קרן בן-אבו

6479131
פקס6472992:
אינטרנט

מדעי הגיאולוגיה והסביבה
תפקיד

שם

טלפון

ממונה על המינהל במחלקה

רחל שמעון

6461289

רכזת לענייני סטודנטים

צהלה שרעבי

6461288
פקס6472997 :
אינטרנט

מוסדות הפקולטה
מועצת הפקולטה
מועצת הפקולטה היא הגוף האקדמי והארגוני העליון של הפקולטה ובה חברים כל חברי הסגל מדרגת
מרצה בכיר ומעלה ,ונציגי הסגל בדרגת מרצה .כן חבר בה בתוקף תפקידו רקטור האוניברסיטה .מועצת
הפקולטה דנה בכל ענייני ההוראה והמחקר של הפקולטה ,ולפניה מובאות לדיון ההצעות להנהגת תוכניות
לימודים חדשות ,הנהגת מגמות ומסלולי לימודים חדשים וכן הצעות לחידוש או לשינוי כללים קיימים
שאושרו על ידה.
בראש הפקולטה עומד דיקן הפקולטה ,האחראי לכל מכלול הפעולות של הפקולטה ולמוסדותיה האקדמיים,
הארגוניים והמנהליים ,וחבר בתוקף תפקידו בכל ועדותיה.
ועדת הוראה של הפקולטה – תואר ראשון
ועדת ההוראה עוסקת בכל הנוגע לתוכן ,לתכנון ולמהלך ההוראה בלימודי תואר ראשון ,דנה בהצעות
לתוכניות לימודים חדשות ,מקצועות ותקנות חדשות .לפניה מובאות גם בקשות של סטודנטים בנושאים
החורגים מן התקנות והתוכניות המאושרות והטעונים דיון מיוחד .כמו -כן מובאים בפניה ערעורים על
החלטות שנתקבלו על-ידי המחלקות ,או מזכירות הפקולטה ,וכן על החלטות ועדות הקבלה ,או ועדות
משנה אחרות שלה.
ועדת לימודי מוסמכים – תואר שני
הועדה עוסקת בתכנון ופיתוח הלימודים לתואר שני ,אישור תוכניות לימודים ,אישור נושאי לימוד ,אישור
קבלת סטודנטים ,אישור הפסקת לימודים ,ואישור זכאות לתואר "מגיסטר".
מזכירות פקולטית לענייני סטודנטים
המזכירות מטפלת בנושאי המינהל האקדמי של הסטודנטים ,ובכלל זה:סדרי לימודים ,תוכניות לימודים,
ייעוץ והרשמה למקצועות ,טיפול בפניות אל ועדת ההוראה הפקולטית ,אישורי לימודים ועוד.
פניות והצעות לשיפורים
צוות עובדי הפקולטה עושה ככל יכולתו לסייע לסטודנטים .חרף מאמצים אלה ייתכן שהסטודנט נתקל
לעתים בבעיות או בחוסר יעילות .במקרים אלה מתבקשים הסטודנטים לפנות לבעלי התפקידים היכולים
לעזור להם ,ובכך לשפר את השרות ,ולמנוע תקלות דומות בעתיד.
הכתובת הראשונה לכל ברור ,תלונה והצעה הוא העוסק הישיר בנושא .אנו מקווים שהסטודנטים ימצאו
בכל מקום אוזן קשבת ורצון טוב ,ושמרבית הבעיות תיפתרנה בשלב זה.
באותם מקרים בהם אין התשובה מספקת ניתן לפנות כדלקמן:
 בענייני לימודים :ליו"ר ועדת הוראה מחלקתית -בנושאי מינהל אקדמי :לראש מינהל הפקולטה

