
 

 Email טלפון שם פרטי  פקולטה/ מחלקה   

       הפקולטה למדעי ההנדסה   

rimon@bgu.ac.il 61498 רימון ונקרט מחשוב פקולטה להנדסה  1  

michalg@ee.bgu.ac.il 61535 מיכל גוטין הנדסת חשמל  2  

eyalsit@bgu.ac.il 61527 אייל סיטרוק הנדסת חשמל  3  

odovikin@bgu.ac.il 61521 לריסה אודביקין  הנדסת חשמל  4  

shshai@bgu.ac.il 77028 שי שרעבי  הנדסת מכונות  5  

litmanm@bgu.ac.il 28414 מיכאל ליטמן הנדסת בניין  6  

yagen@bgu.ac.il 72144 יפה יגן הנדסה כימית  7  

kernerg@bgu.ac.il 72731 גיל קרנר  הנדסת חומרים  ##  

vitals@bgu.ac.il 95169 ויטלי שפירא  מידע הנדסת מערכות  ##  

 הנדסת מערכות מידע  ##

סרגי 
corotech@bgu.ac.il 77544 קורוטצ'נקו  

arplot@bgu.ac.il 79336 אריאל פלוטקין הנדסת מערכות מידע  12  

ramip@bgu.ac.il 79345 רמי פולומבו הנדסת מערכות מידע  13  

ybargad@bgu.ac.il 77236 ידידיה ברגד הנדסת מערכות תקשורת  14  

       הנדסת מערכות תקשורת  15

bguy@bgu.ac.il 77237 גלעד יאיר נבו  הנדסת מערכות תקשורת  16  

 אופיר סטולוביץ ננוטכנולוגיה  17
052-

2700791 ofirst@bgu.ac.il  

yvazana@bgu.ac.il 79616 יוסף וזאנה הנדסת ביוטכנולוגיה  18  

ilanl@bgu.ac.il 79473 אילן לוי הנדסה ביורפואית  19  

 הנדסת תעשייה וניהול  20

אבוחצירא 
nissima@bgu.ac.il 72237 ניסים  

doritva@bgu.ac.il 72231 דורית סיקוראל הנדסת תעשייה וניהול  21  

erantur@bgu.ac.il 72544 ערן תורג'מן הנדסת תעשייה וניהול  22  

mouki@bgu.ac.il 72544 מוקי כהן  הנדסת תעשייה וניהול  23  

       הפקולטה למדעי הטבע   

krifh@bgu.ac.il 61859 אבישי קריף גאולוגיה  24  

krifh@bgu.ac.il 61859 אבישי קריף כימיה  25  

boristz@bgu.ac.il 61190 בוריס צוקרמן פיזיקה  26  

barouchy@bgu.ac.il 61358 יהודה ברוך  מדעי החיים  27  

arik@bgu.ac.il 61693 אריק גולדפלד  מדעי המחשב 28  

mos@bgu.ac.il 77839 משה פירוז  מדעי המחשב 29  

dayan@bgu.ac.il 61624 דוד דיין מדעי המחשב 30  

eitanmo@bgu.ac.il 77837 איתן משה מדעי המחשב 31  

 מדעי המחשב 32

אברהם 
avibh@bgu.ac.il 77835 באשטקר  

guyan@bgu.ac.il 77836 אנצ'לוביץגיא  מדעי המחשב 33  

ldukhan@bgu.ac.il 28057 ליאת דוכן  מדעי המחשב 34  

avalon@cs.bgu.ac.il   אלון אברהם מדעי המחשב 35  

       הפקולטה למדעי הרוח והחברה  
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grounin@bgu.ac.il 77114 יורי גרונין מחשוב פקולטה למדה"ר  36  

oret@bgu.ac.il 79415 אורן טל מחשוב פקולטה למדה"ר  37  

nevogy@bgu.ac.il 79415 נתן הסקל  מחשוב פקולטה למדה"ר  38  

jlevitz@bgu.ac.il 61883 ג'ון לויטץ חינוך  39  

orong@bgu.ac.il 72014 משה גיאאורון  גאוגרפיה  40  

ofri@bgu.ac.il 75539 תומר עופרי  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  41  

ginzburg@bgu.ac.il 72312 ריטה גינסבורג  כלכלה  42  

shalevem@bgu.ac.il 28508 עמנואל שלו  מדעי ההתנהגות  43  

       הפקולטה למדעי הבריאות   

sergienk@bgu.ac.il 77457 רוסלן סרגיינקו מחשוב פקולטה לרפואה  44  

eldarai@bgu.ac.il 77471 אלי אלדראי מחשוב פקולטה לרפואה  45  

vacknin@bgu.ac.il 77398 שמעון וקנין מחשוב פקולטה לרפואה  46  

moshebh@bgu.ac.il 77398 משה בן חמו מחשוב פקולטה לרפואה  47  

saarkl@bgu.ac.il 77397 סער קליין מחשוב פקולטה לרפואה  48  

liorlevi@bgu.ac.il 77470 ליאור לוי מחשוב פקולטה לרפואה  49  

meiram@bgu.ac.il 77263 מאיר עמר מחשוב פקולטה לרפואה  50  

tyunikov@bgu.ac.il 6400547 אנטון טיוניקוב זיהומיות ילדים  51  

       הפקולטה לניהול   

lpaster@bgu.ac.il 72196 לאוניד פסטר  ניהול  52  

amirbar@bgu.ac.il 79736 אמיר בר ניהול  53  

 ניהול  54

ישראל  
israelfr@bgu.ac.il 72780 פרומרמן  

hdavid@bgu.ac.il 61911 דוד חורמדלי  שימושי מכונים למחקר  55  

iztal@bgu.ac.il 61403 טל יצחק  ספריה  56  

tigranb@bgu.ac.il 61403 טיגרן בגרמיאן ספריה  57  

dhanuka@bgu.ac.il 61403 דן חנוך  ספריה  58  

 נופית בר חנין  מחלקת הבטחון  59
054-

5941555 nofitbh@bgu.ac.il  

jackyis@bgu.ac.il 64535 ג'קי ישראל קמפוס אילת  60  

       מרכז רמון לפיזיקה  61

 זוהר פליישר  מרכז חוסידמן  62
054-

6162201 zoharf@bgu.ac.il  

amosm@bgu.ac.il 95855/96713 עמוס מסיקה  המכון לחקר המדבר  63  

65 
מכון בן גוריון לחקר ישראל  

vova@bgu.ac.il 96950 זאב אריאל והציונות   

66 
מכון בן גוריון לחקר ישראל  

morlevi@bgu.ac.il 75569 מוריס לוי והציונות   

rulevich@bgu.ac.il   אברהם רולביץ דיקאנט הסטודנטים 67  
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