
   

  נושאי תפקידים בפקולטה
  

  
  דיקן הפקולטה  -    אברהם פרולה' פרופ

  ראש המחלקה למתמטיקה  -    אברהם פיינטוך' פרופ

  ראש המחלקה למדעי המחשב  -    ץ"מתתיהו כ' פרופ

  ראש המחלקה לפיסיקה  -    ראובן שוקר' פרופ

  ראש המחלקה לכימיה  -    אהוד פינס  'פרופ

  דעי החייםראש המחלקה למ  -    צביקה אברמסקי' פרופ

  ראש המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה  -     שמעון פיינשטיין'פרופ

  ר ועדת הוראה פקולטית לתואר ראשון"יו  -      רונן פרץ' פרופ

  ר ועדת הוראה פקולטית לתואר שני"יו  -    מיכל שפירא' פרופ

  ראש מינהל הפקולטה  -    מר אפרים ויגדר

  קולטהעוזר ראשי לראש מינהל הפ  -    רבקה סדקה' גב

  

  

  

  

  

  



   

  ועדות הפקולטה
  
  :מועצת הפקולטה.   1

   דיקן הפקולטה–אברהם פרולה ' פרופ
  

  ישי אבישי' פרופ
  נציג הנדסה-ר משה אבן חיים"ד

  אורי אברהם' פרופ
  צביקה אברמסקי' פרופ
  אמנון אהרוני' פרופ
  תאודור אייזנברג' פרופ
  רי אייכלר'ג' פרופ
  דוד אייכלר' פרופ
  יהודה אייל' פרופ
  ב" נציג מדה–נח איסקוב ' פרופ

  סאנע-יהאד אל'ר ג"ד
  ר אלכסנדר אלגרט"ד
  ר מיכאל אלחדד "ד

  דניאל אלפאי' פרופ
  ר מיכאל אלקין"ד

   וולמן- אורה אנטין ' פרופ
  עידו אפרת' פרופ

  ר גונן אשכנזי"ד
  ר עמוס בוסקילה"ד
  ר עמוס ביימל"ד
  ר איתן בכמט"ד

  מירה בלבן' פרופ
  הנריך בליצקי' פרופ

  ר אוהד בן שחר"ד
  יהודה בנד' פרופ
  חיים בנימיני' פרופ
  אמנון בסר' פרופ
  מס בקר'ג' פרופ
   בראילנה' פרופ
  צבי-דודי בר' פרופ
  רם ברושטיין' פרופ

  ר אשרף בריק"ד
  דניאל ברנד' פרופ

  ר דני ברנס"ד
  יואל ברנשטיין' פרופ
  רונן ברפמן' פרופ
  זאב ברק' פרופ

  ר דני ברש"ד
  ןמיכאל גדאלי' פרופ
  אהוד גודס' פרופ

  ר מאיר גולדברג"ד
  ולדימיר גולדשטיין' פרופ

  ר נדיה גורביץ"ד
  שאול גורן' פרופ

  נציג המרצים-ר יאיר יעקב גלזנר"ד
  רוברט גלזר' פרופ
 יבחר גנאור'פרופ

  אדוארדו גנדלמן' פרופ
  סרינה גרינברג' פרופ
  יוסי גרנות' פרופ
  אהרון דוידסון' פרופ
  שלומי דולב' פרופ
  אורי דינור' פרופ
  יפים דיניץ' פרופ
  ברוך הורוביץ' פרופ
  יגאל הורוביץ' פרופ

  נציג המרצים-סרגיי ווליסר "ד
  ר ברק וייס"ד

   רקטור-ימי וינבלט 'ג' פרופ
  ויקטור ויניקוב' פרופ
  ירה וינשטוקיא' פרופ

  ר עמיחי ורדי"ד
  ר ירון זיו"ד
  ר נעם זילברברג"ד

  משה זיפר'  פרופ
  אריה זריצקי' פרופ
  חצור-יוסי חודרה' פרופ
  חורמדלי יעקב' פרופ
  דימטרי טוראייב' פרופ

  ר עמנואל טננבאום"ד
  יונג' גוז'גז' פרופ
  רז ילינק' פרופ

  ר עפר יפרח"ד
  אמנון יקותיאלי' פרופ
  ץ"מתיא כ' פרופ
   דורון כהן'פרופ
  מרים כהן' פרופ
  מיכאל לוין' פרופ
  פרדריק ליברסאט' פרופ
  מיכאל לין' פרופ

  יאל למקוףר גבר"ד
  יגאל מאיר' פרופ

  ר אוהד מדליה"ד
  אמנון מועלם' פרופ
  יוסי מזרחי' פרופ
  אמנון מייזלס' פרופ

  ר מיכאל מיילר"ד
אברהם מלקמן' פרופ

  ר יאיר מנור"ד
  ישי מנסן' פרופ
  שאול מרדכי' פרופ

  ר דן משמר"ד
  נציגת המרצים -ר אורית סיון"ד
  ר רון פולמן"ד

  מיכה פולק' פרופ
  מיר פונף ולדי' פרופ
' נציגת הפק-פועה בר יקותיאל' פרופ

  ר"למדהח
  מריו פיינגולד' פרופ
  אברהם פיינטוך' פרופ
   שמעון פיינשטיין'פרופ
  אהוד פינס' פרופ
  יצחק פישוב' פרופ
  עדי פרוס' פרופ
  צבי פריאל ' פרופ
  רונן פרץ' פרופ
  יפמן'דוד צ' פרופ
  קלרה קדם' פרופ
  מן'מנחם קוג' פרופ
  ודישמיכאל ק' פרופ
  דניאל קוסט' פרופ

  בסקי'ר אולג קריצ"ד
  ר חליל קשקוש"ד

  מתתיהו רובין' פרופ
  דינה רווה' פרופ
  זלמן רוזנוקס' פרופ
  'דניאל ריץ' פרופ
  בעז שאנן' פרופ
  יואב שגב' פרופ
   שגיא אמיר' פרופ
  ראובן שוקר' פרופ
  ברמץ- ורדה שושן' פרופ
  אייל שלמה שמעוני' פרופ
  שפירא מיכל ' פרופ

  

 ראש מינהל הפקולטה–ר אפרים ויגדר מ
 



   

  ועדות הפקולטה
  

  :ועדת הפקולטה  .2
  אהוד פינס' פרופ      ר" יו–אברהם פרולה ' פרופ  

  צביקה אברמסקי' פרופ        אברהם פיינטוך' פרופ  

   שמעון פיינשטיין'פרופ        ץ"תיהו כמת' פרופ  

  מר אפרים ויגדר        ראובן שוקר' פרופ  

    

  

  :ית ללימודי תואר ראשוןועדת הוראה פקולט  .3
  ר עמוס בוסקילה"ד        ר" יו– רונן פרץ' פרופ

   יבחר גנאור'פרופ        ויקטור ויניקוב' פרופ  

  מר אפרים ויגדר        מירה בלבן' פרופ  

   מרכזת-רבקה סדקה ' גב           דורון כהן'פרופ  

  עדי פרוס' פרופ  

  
  

  :ועדת הוראה פקולטית ללימודי תואר שני  .4
  ר עמיחי ורדי"ד      ר" יו–פירא מיכל ש' פרופ  

  רי אייכלר'ג' פרופ        דניאל ברנד' פרופ  

  חיים בנימיני' פרופ        משה זיפר' פרופ  

   מרכזת-מיכל רוקני ' גב        מיכאל גדלין' פרופ  

    

  

  

  



   

  מינהל הפקולטה
  

  אפרים ויגדר  -      ראש מינהל הפקולטה

  רבקה סדקה  -  עוזר ראשי לראש מינהל הפקולטה 

  מיכל רוקני  -      מודי מוסמכיםעוזר ללי

  אביבה לוי  -     לענייני סטודנטיםת רכז

  שרית דוניו      -   לענייני סטודנטים רכזת 

אושרת רביבו  -  מזכירות סטודנטים

  נילי סאסי   -  לענייני סטודנטים רכזת 

  מירה חיון  -      ראש לשכת הדיקן

על-הילה אל  -      מזכירה בלשכת הדיקן
  

  במזכירות הפקולטהראשון לתואר קבלת סטודנטים 
  12:00-9:00  -  בין השעות  'ה',ד',ג',בימים א

  15:00-12:00  -  בין השעות      'ביום ב

  אין קבלת קהל  -          'ביום ו

  אין קבלת קהל  -        בערבי חג

  
  לתואר שני במזכירות הפקולטהקבלת סטודנטים 

  12:00-14:00ה בין השעות -בימים א

  
  הי דיקן הפקולט"עקבלת סטודנטים 
 08-6461633: טל, )30( בניין גורובוי 123 חדר – עם ראש הלשכה בתיאום מראש

  
  י ראש מינהל הפקולטה"קבלת סטודנטים ע

  08-6461632: טל, )30( בניין גורובוי  118 חדר – עם מזכירתו בתיאום מראש

  
  )30(בניין גורובוי , משרדי מזכירות הפקולטה נמצאים בקרית האוניברסיטה: שים לב

  115חדר   -כירות סטודנטים לתואר ראשון מז

   114חדר   -   מזכירות סטודנטים לתואר שני

  .הסטודנטים מתבקשים לפנות למזכירות בשעות הקבלה המפורטות לעיל

  



   

information_kiosk/il.ac.bgu.u4bgu://http/?2 :קיוסק מידע

  

  08-6461600 :מוקד מידע ושרות טלפוני בנושאי הרשמה ושכר לימוד טל

  

  : סילבוסים באתר האינטרנט-פרשיות לימודים! חדש
annual/html/il.ac.bgu.u4bgu://http/

  

http://bgu4u.bgu.ac.il/kiosk_information/?2
http://bgu4u.bgu.ac.il/html/annual/


   

  )30בניין גורובוי (משרדי מזכירות הפקולטה  -מדריך טלפונים 
  6461630  רבקה סדקה    117חדר     ן הפקולטה"עוזר ראשי לרמ

  6461857  מיכל רוקני    114חדר       עוזר ללימודי מוסמכים

  6461631  אביבה לוי    115חדר       לענייני סטודנטיםתורכז

  6461692  שרית דוניו                

  6479315אושרת רביבו                מזכירות סטודנטים

  6472871    :פקס                                                     

6461632  נילי סאסי    118חדר     לשכת ראש מינהל הפקולטה

  6477946    :פקס                

teva/il.ac.bgu.www://http           :   אינטרנט          

    

  

  :משרדי המזכירות לענייני סטודנטים במחלקות הפקולטה
6461608  רותי פלד    ממונה על המינהל במחלקה    טיקהמתמ

  6461609  סימון אסייג     סטודנטים      רכזת לענייני      

  6477648    :פקס                

il.ac.bgu.math.www://http          :                      אינטרנט             

  
  6472718  מזל גגולשוילי     על המינהל במחלקהממונה    מדעי המחשב

  6461610  סיגלית וינוקור     סטודנטים      רכזת לענייני    

  6477843  זהבה קובני                

  6477650    :פקס              

il.ac.bgu.cs.www://http              :אינטרנט          

  
  6461567  לילי אוחיון    נהל במחלקהממונה על המי     פיסיקה

  6461566  אביבה פרידמן       סטודנטים      רכזת לענייני    

  6472904    :פקס                

physics/il.ac.bgu.www://http    :  אינטרנט          

 
  6461641  ציפי מהרבני    ממונה על המינהל במחלקה      כימיה

  6461638  צביה יחזקאל     סטודנטים      רכזת לענייני      

  6472943    :פקס                

chem/il.ac.bgu.www://http    :אינטרנט          

http://www.bgu.ac.il/teva
http://www.math.bgu.ac.il/
http://www.cs.bgu.ac.il/
http://www.bgu.ac.il/physics
http://www.bgu.ac.il/chem


   

  6461373  חנה חטב  ממונה על המינהל במחלקה      מדעי החיים

  6461344  איריס ראובן   סטודנטים      רכזת לענייני      

  6461323הרוש    -ענת בן        רכזת לענייני סטודנטים      

  6472992    :פקס                

life/il.ac.bgu.www://http   :   אינטרנט            

  
  6461289  רבקה עיני  ממונה על המינהל במחלקה  מדעי הגיאולוגיה והסביבה

  6461288  צהלה שרעבי   סטודנטיםני      רכזת לעניי        

  6472997    :פקס                

eol/il.ac.bgu.www://http  :אינטרנט  

  
  
  

  ) שעות ביממה24  (08-6201000  :שרות מענה קולי

http://www.bgu.ac.il/life
http://www.bgu.ac.il/geol


   

  מוסדות הפקולטה
  

  מועצת הפקולטה
חברי  של הפקולטה ובה חברים כל מועצת הפקולטה היא הגוף האקדמי והארגוני העליון

כן חבר בה בתוקף תפקידו .  בדרגת מרצהסגלונציגי ה,  מדרגת מרצה בכיר ומעלההסגל

 ,מועצת הפקולטה דנה בכל ענייני ההוראה והמחקר של הפקולטה. רקטור האוניברסיטה

הנהגת מגמות ומסלולי , ולפניה מובאות לדיון ההצעות להנהגת תוכניות לימודים חדשות

  .לימודים חדשים וכן הצעות לחידוש או לשינוי כללים קיימים שאושרו על ידה

האחראי לכל מכלול הפעולות של הפקולטה , בראש הפקולטה עומד דיקן הפקולטה

  .וחבר בתוקף תפקידו בכל ועדותיה, הארגוניים והמנהליים, ולמוסדותיה האקדמיים

   תואר ראשון–ועדת הוראה של הפקולטה 
דנה , לתכנון ולמהלך ההוראה בלימודי תואר ראשון,  עוסקת בכל הנוגע לתוכןועדת ההוראה

לפניה מובאות גם בקשות . מקצועות ותקנונים חדשים, בהצעות לתוכניות לימודים חדשות

. של סטודנטים בנושאים החורגים מן התקנות והתוכניות המאושרות והטעונים דיון מיוחד

או מזכירות , ידי המחלקות-החלטות שנתקבלו על כן מובאים בפניה ערעורים על -כמו

  .או ועדות משנה אחרות שלה, וכן על החלטות ועדות הקבלה, הפקולטה

   תואר שני–ועדת לימודי מוסמכים 
אישור , אישור תוכניות לימודים, "מגיסטר"הועדה עוסקת בתכנון ופיתוח הלימודים לתואר 

ואישור זכאות לתואר , סקת לימודיםאישור הפ, אישור קבלת סטודנטים, נושאי לימוד

  ".מגיסטר"

  מזכירות פקולטית לענייני סטודנטים
, סדרי לימודים:ובכלל זה, המזכירות מטפלת בנושאי המינהל האקדמי של הסטודנטים

, טיפול בפניות אל ועדת ההוראה הפקולטית, ייעוץ והרשמה למקצועות, תוכניות לימודים

  .אישורי לימודים ועוד

  עות לשיפוריםפניות והצ
חרף מאמצים אלה נתקל . צוות עובדי הפקולטה עושה ככל יכולתו לסייע לסטודנטים

במקרים אלה מתבקשים הסטודנטים לפנות לבעלי . הסטודנט לעתים בבעיות ובחוסר יעילות

  .ולמנוע תקלות דומות בעתיד, ובכך לשפר את השרות, התפקידים היכולים לעזור להם

אנו מקווים . תלונה והצעה הוא העוסק הישיר בנושא,  רורהכתובת הראשונה לכל ב

  .ושמרבית הבעיות תיפתרנה בשלב זה, שהסטודנטים ימצאו בכל מקום אוזן קשבת ורצון טוב

  :באותם מקרים בהם אין התשובה מספקת יש לפנות כדלקמן

  ר ועדת הוראה מחלקתית"ליו: בענייני לימודים  -

  הל הפקולטהלראש מינ: בענייני מינהל אקדמי  -

  

  

  לרשותכם תיבת הצעות בפתח מזכירות הפקולטה לענייני סטודנטים
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