חברי סגל זוטר במחלקה למדעי המחשב
שעות קבלת קהל לשנה"ל תשפ"ב

שם המתרגל
ד"ר אהרוני רועי

יום – שעה – מס' חדר– email
סמס' ב' -סמסטר ב' -בתיאום מראש ,יום ב' 19:30 ,זום
Roee.aharoni @gmail.com

אדלר הודיה

סמס' א' -יום ב' בתיאום מראש
סמס' ב' -יום ג' ,בתיאום מראש
hodyadler@gmail.com

אסרף רעות

סמס' א' 10:00 -בזום

Asarafr3@biu.ac.il

אלכסיי אריאל

סמס' א' -יום א' ,12-13 ,בתיאום מראש במייל
סמס' ב' -יום א' 12-13 ,בתיאום מראש במיייל
Ariel.alexi@live.biu.ac.il

ד"ר בוטמן איילת
ד"ר בוטמן משה
בונה איתי

ayelet.butman@gmail.com
 moshe.butman@gmail.comבמייל
סמס' ב' -בתיאום מראש

בלשוב ניקול

סמס' ב' -א' ,10-12 -ה',12-14 -

בלונדר ידידיה
ד"ר בן ניסן מרים
ד"ר בן צבי עדי

Ibone1415@gmail.com
Nicole2301@walla.com

סמס' א'-בתאום מראש במייל
Yedidia.blonder@gmail.com
סמס' א ' -יום ג'  105/105ובזום בתיאום מולי.
Miribn@gmail.com
סמס' א' וב' -יום ב' 9:30-10:30 ,בתיאום מראש במייל
adi2lugassy@gmail.com

ברוק אלון

סמס' א' -יום ג' ,15,בניין  ,202חדר 115
alon.brook@gmail.com

בר הודיה ציפורה
ברגר צבי
גוטליב רועי

בתאום במייל
Odayaben@gmail.com
סמס' ב'zvbe10@gmail.comzvbe10@gmail.com-
סמס' ב' -יום ד'16:00 ,
בתיאום מראש

ד"ר דוד אומיד

roy.gotlib@gmail.com

סמס' ב' – יום ה'17:00 – 18:00 ,
בניין מדעי המח ,מס'  ,901חדר 413
mail@omiddavid.com

דרחי אופק

בתיאום מראש במייל
ofikodar@gmail.com
סמ' א' -יום ד'  ,12:30-14:00בתיאום מראש ,ליצור קשר דרך הפיאצה

דריין אסנת

סמס' א' -יום ב' ,12:00 ,בניין  216חדר 12
סמס' ב' -יום ד' ,9:00 ,בניין  216חדר 12

דיין אייל

הר טוב ארז
וייס איל
ד"ר חלסצ'י אליהו

osnatdrien@gmail.com
סמס' א' וב' -יום ד' ,1719:45 ,זום בניין  ,109חדר 46
Erez.hartuv@gmail.com
סמס' א'-יום א' 14:00 ,בניין  202חדר 109
סמס' ב' -יום א' 14:00 ,בניין  202חדר 109
Eyal.weiss@biu.ac.il
סמס א' -יום א' ,9:00 ,זום
לינק לרישום לשעת הקבלה (בזום) נמצא במודול:

ד"ר ינאי אבישי
ד"ר ידגר אושר
ד"ר כ"ץ רון

eliahu.khalastchi.biu@gmail.com
סמס' א'-בתיאום מראש במייל -שלחתי מייל
סמס' ב' -אחרי ההרצאה (רביעי )13:30
Cognitive.modeling.biu@gmail.com

כרמון מרים שיראל
ד"ר ליבוביץ מנחם

בימי חמישי 14:30-16:30 ,בבניין ננוטכנולוגיה ( ,)206קומה 8
אגף .C
יצירת קשר עם הסטודנטים -דרך המודל של הקורס
סמס' א'-רביעי ,בין השעות  ,12-14בתיאום מראש במייל
biu.hemi.hemi@gmail.com

מלכה עקיבה

סמס' א' -יום ד'16-17 ,

מס דוד

סמס' ב'-בתיאום מראש יום ה'17-18 ,

bruno.melka@gmail.com

dudimass@gmail.com
ד"ר משולם רם
ניר עמית

סמס' א' – יום א'19:30-20:00 ,
ram.meshulam@biu.ac.il
לפני או אחרי תרגול בתאום מראשד
amitniralgo@gmail.com

סגל יעל

segalya@cs.biu.ac.il
סמס' א' -יום ב' ,ב ,10:00 -בניין  202חדר 47

עדיאל איתי אביגד

סמס' א' -ה'17:00 ,
סמס' ב' -ה'17:00 ,
tirguguestipns@gmail.com

צ'רניאק רוני
ד"ר פורן אריה

סמס' א' -יום ד' ,14:30 ,בניין  109חדר 50
chern.roni+ML@gmail.com
סמס' א' -יום ג' 12-13 ,חד מלגאים בתיאום מראש
aporan@ono.ac.il

פירר יותם

סמס' ב' -יום א' 12:00 ,
Yotam.firer@gmail.com
סמס' א' -יום ה' ,בין השעות  9-11בזום ,בתיאום מראש
אפשר לפנות אליו גם בימי ד' בין התרגולים

פרלמן דורון

סמס' ב' -יום ה' 18זום
Doron65563@gmail.com
סמס' א' :יום ה' בין השעות  12:00ל13:00 -
סמס' ב' :יום ה' בין השעות  14:00ל 15:00 -בתיאום במייל

פריד דביר

ד"ר פורן אריה

arie.fouren@biu.ac.il
קורנגוט יאיר
קטן אריה

סמס' א'
סמס' ב' :יום ה' ,18-19 ,בניין  ,216חדר 117
בתיאום מראש
arie.cattan@gmail.com

קליינרמן עקיבא

סמס' א' וב' -יום א' ,17,בניין  502חדר ( 4ליד אולם ספורט)
@gmail.com123akiva8

קראוס מתן

קרונגאוז דוד לב

סמס' א' :יום ג' ,12 ,בנין  408חדר 3
סמ' ב' -יום ג' ,16 ,בנין  408חדר 3
matan3@gmail.com
סמס א'-עבור תכנות מתקדם  1יום ב' ,20-21 ,בניין 202
חדר 106
עבור מבוא לרובוטיקה ,יום ד' 19-20 ,בניין  202חדר 106
סמס' ב'-
David.cs.biu@gmail.com

ד"ר רוזמרין חנן

סמס' ב' -בתיאום מראש

רוזנשטיין חן

hanan.rosemarin@biu.ac.il
סמס' ב' :יום ג' 11-14,בתיאום מראש
chen.r.biu@gmail.com

ד"ר רוזנפלד אריאל

סמס' א' -יום ד'10:30-11:30 ,
harelrozen@gmail.com

ד"ר רוט אריאל

סמס' א' ו ב' :יום א' ל  15:00זום

שטוסל אושרית

Ariel.roth@biu.ac.il
סמס' א' ב' -יום ג'  12:30בתיאום מראש
oshritvig@gmail.com

שטוסל אראל

סמס' א' -יום ג' ,19:00 ,בניין  507כיתה 102
erelon39@gmail.com

שרם יוסי

יום ג' ,13-15 ,בניין  109חדר 49
Yosi.shrem1+ml@gmail.com

ד"ר שמעוני ישי

סמס' ב'-שלחתי לו מייל
YISHAIS@il.ibm.com

