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 ג' תשפ"אסמסטר  -שעות קבלה של מרכזי המגמות  רכז מקצועי/מרכז מגמה

 ממונה אקדמי –מר עזרא יחזקאל 
08-6462277 

 

 עזרא יחזקאל –( 08-6462277)טל'   16:00-17:00יום ה' 
 , משרד המגמה 1קומה  –100Cחדר   Cבנין 

 אדריכלות ועיצוב פנים
 מרכז המגמה – ד"ר מרטין סמיט

08-6462284 
 רכז מקצועי  – הרצל בן שבת

 ד"ר מרטין סמיט  -  14:00-15:00יום ב' 
 ד"ר מרטין סמיט  -  18:00-19:00יום ד' 

 קומת קרקע ,  משרד מרכז המגמה )מבואת אדריכלות( - 007Dחדר   Dבנין 
 הרצל בן שבת  -  08:30-09:30יום ג' 

 קומת קרקע ,  )מבואת אדריכלות( -D -005-2חדר   Dבנין 
 אדריכלות נוף

 מרכזת מגמה –גב' לנדמן תמר 
08-6462237 

 תמר לנדמן - 12:00-13:00יום  ג' 
 קומת קרקע ,  משרד מרכז המגמה )מבואת אדריכלות( - 005-1Dחדר   Dבנין 

 כימיה וגרעין והנדסה רפואית 
 מרכזת מגמה –ד"ר שיימן מיכל 

08-6462285 
  –ד"ר אלכס מישלביץ 

 רכז מקצועי במגמה לכימיה וגרעין

 ד"ר מיכל שיימן  -   15:00-17:00יום ג' 
 ד"ר מיכל שיימן  -   21:00-22:00יום ג' 

 משרד מרכזת המגמה 3קומה  -D312חדר   Dבנין 
 ד"ר אלכס מישלביץ -   18:00-19:00יום א' 

 משרד מרכזת המגמה 3קומה  -D312חדר   Dבנין 

 תיב"ם, גז טבעי ומכטרוניקה -מכונות
 מרכז מגמה –מר אביב אביחי 

08-6462217 

 אביב אביחי  -  11:00-12:00יום ב' 

 משרד מרכז המגמה 2קומה   -203Dחדר   Dבנין 

 קירור ומיזוג אויר
 מרכז מגמה – אריאל שכנרמר 

  

 שכנר אריאל -  17:00-17:45א' יום 
 שכנר אריאל -  17:00-17:45ד' יום 
 משרד מרכז המגמה 2קומת   - 203Dחדר  Dבנין 

 מרכזת פדגוגית –גב' ברוניה ווליך 
 מכונות  וקירור ומיזוג אוויר

08-6462578 

 ברוניה ווליך –  17:00-18:00יום  ג' 
 קומת קרקע  )מבואות מעבדות גז טבעי(  D013חדר   Dבנין 

 משרד מרכזת הפדגוגית

 תוכנה
 מרכז מגמה -מר ברגמן איגור

08-6462208 
 רכז מקצועי – מר מיכאל חרסונסקי

 איגור ברגמן - 10:45-11:45יום ד' 
 , משרד מרכז המגמה 1קומה  -107Cחדר   Cבנין 

 מיכאל חרסונסקי -  15:30-16:30יום א' 
   1קומה  -106Aחדר   Aבנין 

 תעשיה וניהול
 מרכזת המגמה – גב' נטליה גרשון

08-6462277 
 

 נטליה גרשון - 16:00-17:00יום ד' 
 , משרד המגמה 1קומה  –100Cחדר   Cבנין 

 

 הנדסה אזרחית
 מרכז המגמה -מר דמרי אריאל  

08-6462225 
 

 רכז מקצועי תכנון – מר רן כהן
 (054-9926707)טל' 

 
 ניהול רכזת מקצועית -מהרבני חופיתגב' 

 

     20:00-21:30  יום ג
 אריאל דמרי -)בתיאום מראש במייל(   17:00-17:30           

 (   052-3247755)טל'            
 ניתן לקבוע שיחה בזום בתיאום מראש גם בימים אחרים                                                         

 , משרד מרכז המגמה  1קומה  -106Cחדר   Cבנין
 ן כהןר - 11:00-12:00ב' יום 
 רן כהן  - 10:00-11:00ו'   יום
 , חדר המגמה 1קומה  -C 106חדר   Cבנין

 חופית מהרבני  -  10:45-11:45יום ב' 
 חופית מהרבני -  09:45-10:45יום ד' 

 (Hofit.eng@gmail.com)בתיאום מראש במייל 
 , חדר המגמה  1קומה  -106Cחדר   Cבנין

 עיצוב מדיה
 מרכזת המגמה –גב' רון עידית 

08-6462534 

 עידית רון - 09:00-10:00יום ג' 
             )בתיאום מראש( עידית רון - 13:15-14:15           

 משרד מרכזת המגה  ) מול המעלית(, קומת קרקע - 003Dחדר  Dבנין 

 אלקטרוניקה, בקרה ואוטומציה 
 מרכז המגמות –מר אלעזר דוד 

 ראש המחלקה לחשמל

 אלעזר דוד -  11:00-14:00יום ג' 
 ) מבואה פנימית ( 1קומה  -106Dחדר   Dבנין 

 חשמל
 מרכז המגמה – מר חקשור אביאל
 רכז פרוייקטים – מר חקשור יהודה

 

 חקשור אביאל -  11:00-12:00יום ג'  
 חקשור יהודה  -  17:00-18:00יום ה' 

 ) מבואה פנימית ( 1קומה  -106Dחדר   Dבנין 

 מכינות
 – מרכזת המכינות ודיקנאט הסטודנטים –גב' לירון זינו 
08-6462215 

 לירון זינו - 17:00-18:00ד'  יום

 במשרדי הדיקנאט   104/105-   חדר  Cבנין 

 


