
adds 

 
  

  .11:59 02/01/19  הפקולטה למדעי החי  
  פקס/טל' סלולרי  E-mail  בבית   באוניברסיטה    שם

 ron@biocom1.ls.biu.ac.il 054-3456140 08-9364271  8124/7181  3  אונגר רון   פרופ'

 yarden.opatowsky@biu.ac.il 054-2203403   8330  20  אופטובסקי ירדן  פרופ'

 eitan.okun@biu.ac.il 054-7756115 08-9937024  מעבדה  7384670משרד;  7384671  מוח  אוקון איתן   פרופ'

 Achia.urbach@biu.ac.il 053-5303873   7384423מעבדה  ;7384281משרד   5  אורבך אחיה  ד"ר

7926, מעבדה 8218משרד   52  אילני עמיעל  ד"ר   amiyaal@gmail.com 4027957-058  

; 7384538מעבדה ; 7384536משרד   6  אפלבום ליאור  פרופ'

    7384537חדר סטודנטים 
 Lior.appelbaum@biu.ac.il 050-2437430 

7444255-03  7384522; מעבדה 7384521משרד   71  בן ארויה שי  פרופ'  Shay.ben-aroya@biu.ac.il 052-6726901 

 ehud.banin@biu.ac.il 050-7363763 03-534-1685  7008, מעבדה 7288משרד   40  בנין אהוד   פרופ'

7361254-03  7467משרד, מעבדה  7311  30  סעד מירה-ברדה  פרופ'  Mira.barda-saad@biu.ac.il 052-6810766 

 chaya@brodienet.com 054-7212877 08-9720406 8266 35  ברודי חיה   פרופ' 

  ;ron.goldstein@biu.ac.il 03-7384577 02-5664965 8216משרד  9  גולדשטיין רון    פרופ'

050-6752357 

5270445-03  8805משרד, מעבדה  8804  46  גינזברג דורון  פרופ'  Doron.ginsberg@biu.ac.il 052-3295751 

  7384509; מעבדה 7384508משרד   69  גרבר דורון  פרופ'

  (דורית) 7384520

 Doron.Gerber@biu.ac.il 054-9408337 

 donjerem@gmail.com 054-5679731 03-9731092 8963 14  (רמי) ודון ירמיה  פרופ'

7346; מעבדה 7316משרד   41  להנדל אי  ד"ר    ayal.hendel@biu.ac.il 050-2626125 

קורנבליט -הניס  פרופ'

  סיון

 sivankorenblit@gmail.com 054-8363689 077-4237385  7384592; מעבדה 5318961משרד   63

 wides@biu.ac.il 054-7771230 08-9465787  8842  16  דס רן יוי  פרופ'

 Ofir.hakim@biu.ac.il 055-8820101   7384296; מעבדה 7384295משרד   24  חכים אופיר  ד"ר

 yadidg@biu.ac.il 054-7701522 03-9794404 8123 מוח  ידיד גל   פרופ'

 Tamar.gershon@biu.ac.il 077-5410350  7525; מעבדה 8244משרד   70  גרשון תמר-יובן  פרופ'

tammygershon@gmail.com 
054-5636499 

  8389; מעבדה 8633משרד   47  יששכר ניסן  ד"ר

  7489חדר סטודנטים 

03-6819248 Nissany1@gmail.com 052-4715751 

 Haim.Cohen@biu.ac.il 050-8756794 077-5515159  7121; מעבדה 8383משרד   19  כהן חיים  פרופ'

 Cyrille.cohen@biu.ac.il 054-3311611 077-5446065  8384, מעבדה 7037משרד   25  ילכהן סיר  פרופ'

 erezylevanon@gmail.com 052-3391-094 074-7015797  7384524; מעבדה 7384523משרד  32  לבנון ארז  פרופ'

 oren.levy@biu.ac.il 050-4082825 03-6473310  8030  11  לוי אורן  פרופ'

 motro@biu.ac.il 054-3078202 03-9730524 8149 26  מוטרו בני   ר"ד

 shulamit.michaeli@biu.ac.il 050-5623426 077-3300679  מעבדה 7522;  8068משרד   49  מיכאלי שולמית  פרופ'

 gad.miller@biu.ac.il 050-5993451   7384311; מעבדה 7384553משרד   58  מילר גד  ד"ר

 ;7243קומה ג'  lab ;7990 –משרד   61  מר רמית  פרופ'
  7739קומה א' 

03-6354898 ramit.mehr@biu.ac.il 054-8118371 

 Uri.nir@biu.ac.il  052-4416968 08-9285710 משרד - 7794מעבדה,  - 8757 2  ניר אורי   ' פרופ

5270559-03 7954; מעבדה 7792משרד   57  עופרן ינאי  פרופ'  Yanay.ofran@gmail.com  

 solefroni@gmail.com 054-3177992 08-9475543 7384519; מעבדה 7384518משרד   27  עפרוני סול  פרופ'

 Maoz.fine@biu.ac.il 054-2424117 077-3330319  08-6360123  72  פיין מעוז  פרופ'

 rafi.perl@gmail.com 054-7878048 08-9456561 8249, מעבדה 8096משרד  34  טרבס רפי-פרל פרופ'

 Amit.tzur@biu.ac.il 050-5977975 072-2616647  7384542 מעבדה 7384541 רדמש  51  צור עמית  ד"ר

  Lee.koren@biu.ac.il 058-5297737   7384372 מעבדה 7384371 משרד  18  קורן לי  ד"ר

 alon.korngreen@biu.ac.il 054-2191838 09-7462838  7156; 8224  65  קורנגרין אלון  פרופ'

  don.katcoff@biu.ac.il 054-5619043 02-5611027 7340, מעבדה 8248משרד  36  קטקוף דן   ר"ד

 orit.shaul@biu.ac.il 052-8581889 09-7400715  7384350משרד; מעבדה  7704  60  שאול אורית  ר"ד

  Yaron.Shav-Tal@biu.ac.il 03-9087459  7791; מעבדה 8589משרד   56  טל ירון-שב  פרופ'

  Rakefet.Schwarz@biu.ac.il 03-5354670  7790  67  שוורץ רקפת  פרופ'

 Galit.ophir@biu.ac.il 050-6558804   7384209; מעבדה 7384208משרד   54  אופיר גלית-שוחט  ד"ר

 saridr@biu.ac.il 054-6433285 03-5332850  7853  59  שריד רונית  פרופ'

   



adds 

  
  סופרופ' אמריטו גמלאים

  פקס/טל' סלולרי  E-mail  בבית   באוניברסיטה    שם

7310304-03  8205/8834 מעבדה  1  פרופ' אבטליון רמי  avtalr@biu.ac.il  

  yair.achituv@biu.ac.il 02-5636642  8570  4   אחיטוב יאיר פרופ'

7447924-09    שרון  פרופ' בייטנר רבקה ; 054-4729297   

6073969-03    1  פרופ' ברטוב בנימין  bartoob@biu.ac.il 2201222-054  

 03-9223624Haim.breitbart@biu.ac.il 03-6356041 8201/5355126 8  פרופ' ברייטברט חיים 

6481728-02;   7249  10  גרבר נחמה-פרופ' גלבוע 03-5247346 Nechama.Garber@biu.ac.il 6313908-050  

6725511-03  8212/8050  12  פרופ' גרוסמן שלמה  Shlomo.Grossman@biu.ac.il 050-4506660 

  Nachman.Garber@biu.ac.il 03-5247346  7249 10  פרופ' גרבר נחמן

 dubinz@biu.ac.il 054-3303563 03-6748064 ;04-9834268  8283  13  פרופ' דובינסקי צבי

 Elisha.haas@biu.ac.il 054-6270012 02-5618188  8870, מעבדה 8210משרד   15  האס אלישע פרופ'

 avy@biu.ac.il 054-6510454  03-9234982  מעבדה 7144, 8388  מוח  פרופ' זיסויין אברהם

5343063-03   8251  21  פרופ' כהן יגאל  ycohen@biu.ac.il 03-5354133 פקס   ; 054-7432466 

5810206-02  8245  22  פרופ' כסלו מרדכי  mordechai.kislev@biu.ac.il   

 blunenf@attglobal.net Fax- 03-6424454 ;054-4506140 03-6425434    שרון  ופרופ' לוננפלד ברונ

   eva.meirovitch@biu.ac.il  08-9457205  8049 39 מאירוביץ אוה פרופ'

  ;mayevsa@biu.ac.il 03-6354459; 03-5351561 03-5345507  7  מיבסקי אברהם  פרופ'

054-4861854 

 Zvi.malik@biu.ac.il 054-4431192 797104-6365210 :מעבדה  8204 28  פרופ' מליק צבי 

 nitzay@biu.013.net.il 054-4764954 03-5324337 8592 29  פרופ' ניצן ישעיהו 

 054-4698593  03-9227123    17  ד"ר רוטמן יוסף

5796353-03  03-5771164  31  פרופ' סומפולינסקי דוד  David.sompolinsky@biu.ac.il 4579637-054  

9472390-08  8203/7297  שרון  פרופ' סמפסון סנפורד  Sanford.Sampson@biu.ac.il 054-4653708 

  Ziv.kizner@biu.ac.il 03-9620492 8790  37  קיזנר זיופרופ' 

  38  ר קליין אברהם "ד
5322449-03  kleina5@biu.ac.il 2752142-052  

  08-9285053פקס ; shohamj@gmail.com 054-2177802 08-9285043    42  פרופ' שהם יעקב

, מעבדה 8089צריף   45  שטיינברגר יוסףפרופ' 

8571 
072-2614988 Yosef.Steinberger@biu.ac.il 052-8321499; 03-5318089 

5324381-03  8265  43  שיינברג אשר פרופ'  Asher.shainberg@biu.ac.il 050-8807575 03-7369231; פקס 

צריף    8250,  8605 44  פרופ' שרדני בנימין 

8750 
09-7652104 srednib@biu.ac.il 03-6356041; 054-6712612    

  

  יועצים אקדמיים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים
     E-mail שם    E-mail  שם

  ד"ר גתית הרשקוביץ

  ואר ראשוןיועצת אקדמית לת

36  7019 herchk@gmail.com  ד"ר רותם עפרוני  

  רים מתקדמיםתאיועצת אקדמית ל

  7622 Rotem.efrony@biu.ac.il 

  
  אופטומטריה ומדעי הראיה

  פקס/טל' סלולרי  E-mail  בבית   באוניברסיטה    שם

  סגל קליני באופטומטריה

  guggod@yahoo.com       גוגנהיים מרק  ד"ר

  kenneth.koslowe@biu.ac.il       קזלו קנט  פרופ'

  shlomo.schrader@biu.ac.il       שריידר שלמה  ד"ר

 סגל מחקרי במדעי הראיה

  yoram.bonneh@gmail.com       בונה יורם  ד"ר

shagido@gmail.com 4736181-054       דותן שרון-גילאי  ד"ר  

 yossi.mandel@biu.ac.il 053-3323465   7384234  23  מנדל יוסי  ד"ר

  uri.polat@biu.ac.il       פולת אורי  פרופ'

  עובדיים מינהליים

  shira.nativ@biu.ac.il   5317268    תיב שירהנ  

  adi.amran@biu.ac.il   5317692    עמרן עדי  

  adi.antebi@biu.ac.il   5317691    ענתבי עדי  
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  מעבדות הוראה
  גוטליב דרור

  0מעבדות סטודנטים קומה 

17  8561, 054-6603482 Dgotti70@gmail.com/        

             

  לוין לאה -ד"ר עבר

  3ית מעבדות הוראה קומה אחרא

14  7645 everlel@biu.ac.il       

  

  מנהליסגל 
     E-mail שם    E-mail  שם

 Hila.elifantz@biu.ac.il 7250    ד"ר אליפנץ הילה
אחראית מעבדות סטודנטים ותוכניות לימוד

      

  כימיה –ספריה  Yehudith.bgk@biu.ac.il 7793  58  גיגי יהודית-בן
  יצקילריסה רודנ 

64  8308  
 משרד - 7664

rudnizl@biu.ac.il 

   מדעי החיים –ספריה  riqui.ben-dayan@biu.ac.il 8721  58  בן דיין ריקי
  ד"ר עמי ינאי

64  8962 biulslib@gmail.com 

8209; 7674    ג'אן רינה ; 
6305 

Rina.gian@biu.ac.il  7622    עפרוני רותםד"ר Rotem.efrony@biu.ac.il 

213חדר  03-7369928    ןקידלשכת ה –פקס         

7361058-03    גיגי-פקס יהודית בן Eran.giladi@biu.ac.il 6302 ;7315    גלעדי ערן   214חדר  

        Gil.weiss@biu.ac.il 7851/7215    ברנט -וייס גיל 

 A101חדר  03-7384058    מדעי החיים -פקס  Sharon.victor@biu.ac.il 7738    שרון ויקטור

 ;7674 ;8209    יחזן שנ
6306 

Shani.hazan@biu.ac.il 

LS.graduates@biu.ac.il 

 Rosa.rotenberg@biu.ac.il 6304 ;7315    רוטנברג רוסה

 052-8339314     ז'נה –מחלקי דואר  Ofra.israeli@biu.ac.il 8727    ישראלי עופרה

 ;6303 ;8209    משה נאווה
7674 

Nava.moshe@biu.ac.il 8962  64  (ספריה)  תבור אלון Tavor.oak@gmail.com 

  

  תומכי מחקר מנהלי

 סלולארי  E-mail  טלפון  חוקר   מנהל מעבדה -תומך מחקר   

    dorit.avrahami@gmail.com   03-7384520  דורון גרבר  אברהמי דורית  ד"ר

 Diana.ideses@gmail.com 054-5998986 03-5317525  גרשון תמר-יובן  אידסס דיאנה   ד"ר

  tatyana.shteinberg@biu.ac.il  03-5318216  גולדשטיין  בורודיאנסקי שטיינברג טטיאנה  ד"ר

  לוי אורן  בלכר נעה   ד"ר

  אחיטוב יאיר

03-5318570/8030 Noa.simon-blecher@biu.ac.il  

  Hana.ben-porat@biu.ac.il 03-5317156  קורנגרין אלון  פורת חנה-בן  

  amaliabudy@gmail.com  03-5318249  טרבס רפי-פרל  זיו עמליה-בר  ד"ר

  tilda.barliya@biu.ac.il  03-5317355  סיריל כהן  ברליה טילדה  ד"ר

  Bbd05099@gmail.com  03-5318216  רון גולדשטיין  זיתוני דנה-ברנמן  ד"ר

  Yaelgalon777@gmail.com  03-7384311  גד מילר  יעל וולפנזון-גלאון  ד"ר

  gispani@biu.ac.il 03-5318123  ידיד גל   ג'ספן איריס   

  nuritdk@GMAIL.COM  03-5317355  פז יואב  קצב נורית-דגני  ד"ר

   tirza@biomodel.os.biu.ac.il  03-5318124  אונגר רון   דוניגר תירצה   ד"ר

  volpema@yahoo.com 03-7384522  בן ארויה שי  וולפה מרינה   ד"ר

  alona.zilberberg@gmail.com  03-7384519  סול עפרוני   זילברברג אלונה  ד"ר

  anatchesner@yahoo.com 03-7384592  קורנבליט סיון  צ'סנר ענת -חביב  ד"ר

  juliahad@gmail.com  03-5318330  ירדן אופטובסקי  גז ג'וליה-חדד  רד"

  aditovin@gmail.com  03-5317346  הנדל אייל  רכט עדי-טובין  ד"ר

  motrolab@gmail.com 03-5318149  מוטרו בני   ינאי עמיאל   ד"ר

  smadarcc@gmail.com 03-5317522  מיכאלי שולמית  חלמיש סמדר -כהן  ד"ר

  Noit.kinor@gmail.com 03-5317791  טל ירון-שב  ר נועהכינו  ד"ר

  Olgaloza28@gmail.com  03-7384296  חכים אופיר  לוזה אולגה  ד"ר

  tzurlab@gmail.com 03-7384542  צור עמית  לחמי רוקסן   ד"ר

  olga@ofranlab.org 03-5317954  עופרן ינאי  לידרמן אולגה   ד"ר

   batia.lerrer@gmail.com 03-5317121  כהן חיים  לרר בתיה   ד"ר

 ;appelbaumlab@gmail.com 03-7384538  אפלבום ליאור  לרר טלי   ד"ר

tali.lerer@gmail.com 

 

  Ravit.sa@gmail.com 03-7384670  אוקון איתן  מדר רוית   ד"ר

  devorahbio@gmail.com 03-7384372  קורן לי  מטס דבורה   ד"ר

  Efrat.michaely@gmail.com 03-7384520  ןגרבר דורו  מיכאלי אפרת   ד"ר

   Nairouz.Farah@BIU.AC.IL  03-7384234  מנדל יוסי  ניירוז פראח  ד"ר

  ellasend@yahoo.com 03-5317790  שוורץ רקפת  סנדרסקי אלאונורה   ד"ר

  everlel@biu.ac.il  03-5318963  )(רמי ירמיהו דון  לוין לאה-עבר  ד"ר

  Dr.danyamir@gmail.com 03-5318870  האס אלישע  עמיר דן   ד"ר

  Leah.armon@biu.ac.il  03-7384423  אורבך אחיה  ערמון לאה  ד"ר



adds 

  helensaul91@gmail.com  03-7384350  אורית שאול  שליו הלן-סול  ד"ר

  Gila.kazimirsky@biu.ac.il 03-5318266  ברודי חיה   קזימירסקי גילה   

  Inna.kalt@biu.ac.il  03-5317853  רונית שריד  קלט אינה  ד"ר

  Yonakalechman1@gmail.com  03-5318605  בנימין שרדני  קלכמן יונה  ד"ר

  Sivan.shoshani@biu.ac.il  03-5317008  אהוד בנין  שושני סיון  ד"ר

  shumyanat@gmail.com  03-7384209  אופיר גלית-שוחט  שמואלי ענת  ד"ר

  Sally.shpungin@gmail.com 03-5318757  ניר אורי   שפונג'ין סאלי   ד"ר

  

  אבות בית
 Yehuda.kenan@biu.ac.il 054-6603371 ;7294  48  קינן יהודה (חי) 03-7384078פקס  8000  מוקד תקלות קמפוס

  054-6603368 ;7969    רוט אריה (גונדה) momo64@hotmail.co.il 054-6603312; 8170  )מרכזהורביץ מומו (

       2361   יוסי נגלר (צפון)

  

  בטיחות
ראש מרכז ציוד מדעי  -ד"ר לזר איתי  03-7384078פקס  8000    מוקד תקלות קמפוס

  קרינה רדיואקטיבית(ממונה בטיחות 

66  8202 Eitay.lazar@biu.ac.il 

6603304-054/ 8779    (ממונה בטיחות כללי) משה הוד   054-6603308    (ממונה חומ"ס) פרלמן נחום  

  054-6603305    ממונה כימיה חגית  קוןד"ר   054-6603317    הומינר מוטי

7717; 6603306-054  68  (ממונה בטיחות) זרחין נילי  Nili.zarchin @biu.ac.il       

  

  חיותב טיפול
 tinman@biu.ac.il 8748  38  שמעון ד"ר טינמן drormo@biu.ac.il 7148 ;050-3686465    ד"ר דרור מוטי (וטרינר)

 mishneb@biu.ac.il 5318869 ,7384216  38  משנה בצלאל gliscoe@biu.ac.il 5318869 ,7384216 38  גליסקו ערן

  ;ishg33@gmail.com 5318869  38  גלעדי איתמר
itamar.giladi@biu.ac.il  

  סבג רבקה

  100בנין 
38  7384216 rivka.sabag@biu.ac.il 

        Shelly.ziv-lherman@biu.ac.il 7384215  38  ד"ר זיו שלי
yanivzilbershtein@walla.co.i 5318869 ,7384216 38  זילברשטיין יניב

l  
  7147    בית חיות בנין מוח

 7384216  38  חותה מאיר
054-6603325 

gmail.comMeir.Houta@ 
meir.houta@biu.ac.il  

      

  

  תמיכה טכנית – מרכז ציוד - יחידת שרות
     E-mail שם    E-mail  שם

 - ד"ר דורית אברהמי
Microfluidics Foundry 

69  7384520  dorit.avrahami@gmail.com 2315 21  קבלרצ'יק אנטולי;  
 054-6603315  

 

  ,7679 53  אהרון שגית
660-054 3481 

lshelp@biu.ac.il 8206  50  קוסטי אליעזר;  
054-6603417  

Biu.tec.ce@gmail.com 

  ד"ר אידסס דיאנה
  אחראית הזמנות ברנט

70 8220 Diana.ideses@gmail.com 7679  53  קליין עידן  lshelp@biu.ac.il 

חדר שטיפה  –קראוני יהודית Bathen.b.d@gmail.com 077-2753091  66  חן-דניאל בת-בןד"ר 
  וסטריליזציה

   7349 שרון

ראש מדור  – אבי ג'ייקובד"ר  

 מיקרוסקופיה אור

66  5317647, 052-

5802544  
avi.jacob@biu.ac.il 7647 66  ד"ר שובל עירית  Irit.shoval@mail.huji.ac.il 

יחידת  -אק אלכסנדר ורוד"ר ו

HPLC 

66  8841 avarvak@biu.ac.il        

        david.horesh@biu.ac.il  054-4598161  50  חורש דודי

  ; 4360 38  רונן ד"ר יהודה

054-4255625  
ronenyehuda@gmail.com        

       microarray 66  7119  Orlyyaron2@gmail.comד"ר ירון אורלי  

       levida3@biu.ac.il 054-6603422 34  לוי דוד

ציוד  ראש מרכז –איתי ד"ר לזר
   מדעי

66 8202 Itay.Lazar@biu.ac.il       

  קרקו שרית-ד"ר למפרט

  היחידה המולקולרית
66 7119 Sarit.lampert@gmail.com 03-7384097  66  פקס מרכז ציוד מדעי  ls.equipment@biu.ac.il 

 roxanelahmi@gmail.com 8202  51  ד"ר לחמי רוקסן
tziyud@gmail.com

       

        langsamya@gmail.com 7270 28  ד"ר לנגזם יעקב

   8802    סטודנטים - ציוד מדעייחידת  lshelp@biu.ac.il 7679 53  מסר מקומי

5318870-03   מרכז פלורסנזציה – ד"ר דן עמיר  Dr.danyamir@gmail.com 
      

  

  

  אינפורמטיקהיחידה לביו
      E-mail  שם     E-mail  שם

 jeniiii.bee@gmail.com 6356353  68 סטטיסטיקאית כהן ג'ניפר-ישראלד"ר  tirza@biomodel.os.biu.ac.il  8124  3  תרצה ד"ר דוניגר

 ד"ר ולדמן בן אשר חיבה 

Microarray & Bioinformatics  

68  7205  benashh@biu.ac.il 7970  68  מרכזת, מסלול ביולוגיה חישובית ד"ר לואינגר אילנה ilanalebenthal@gmail.com 

  



adds 

   

  רפואית-תכנית לגנומיקה וחישוביות ביו
      E-mail  שם     E-mail  שם

 talronen@sense.network 073-7373737 62 רונן בוצר-ד"ר טל

  

  חוץמרצי /זוטר/ליבגממסלול מורים//  הבמסלול נלוומרצים 
  /טל' סלולריפקס  E-mail  עבודה   שם

 davidaviezer@gmail.com 054-4508680  08-9301389  אביעזר דוד  פרופ'

  etlinsh@gmail.com    אטלין שמעון  ד"ר

  iluzda@biu.ac.il 052-5942512 03-5318283  אילוז דוד  ד"ר

  Ninette.Amariglio@sheba.health.gov.il 052-6666720: 03-5305943 03-5305788  אמריליו נינט  פרופ'

  Catherine.ela@biu.ac.il    ה קתריןלא  ד"ר 

  bakhanus@yahoo.com 03-5363401  בחנשוילי מרי  פרופ'

  HaimBe@clalit.org.il   צבי חיים-בן  ד"ר 

 barel306@gmail.com  054-4759540   אל רונן-בר  ד"ר

  barazani@volcani.agri.gov.il            ברזני עוז  ד"ר

   eyal@vbl.co.il; eyal@vblrx.com 03-6346450  ברייטברט אייל  ד"ר

  ברקן שי  ד"ר

  מרכז מעבדה בזואולוגיה 

  penguin1921@gmail.com 3967705-052  

 batami.gotliv@gmail.com 054-8885476    עמי-גוטליב בת  ד"ר

  hanochg@tlvmc.gov.il   גולדשמיט חנוך  ד"ר

  Ram.doolman@sheba.health.gov.il   דולמן רם  ד"ר

 drormo@biu.ac.il 050-3686465  714803-531  דרור מוטי  ד"ר

  ehud.weiss@biu.ac.il    וייס אהוד  פרופ'

  Benashh@biu.ac.il  03-5317205  ולדמן בן אשר חיבה  ד"ר 

  talronen@sense.network 073-7373737  רונן-בוצרטל   ד"ר 

   tamart@ariel.ac.il   טראובה תמר  ד"ר 

5317842/2541-03  יהושע ירון  ד"ר  yehoshy@biu.ac.il  

  Shlomo.yaacobi@moh.gov.il    יעקבי שלמה  ד"ר

  jeniiii.bee@gmail.com 03-6356353  כהן ג'ניפר-ישראל  ד"ר

tomxcohen@gmail.com 9998118-054   כהן תום  מר  

  benzik@tlvmc.gov.il    כץ בנצי  ד"ר

  Rachel.levy-drummer@biu.ac.il  03-5318500  דרומר רחל-לוי  ד"ר

  Itay.lazar@biu.ac.il 03-5318202  לזר איתי  ד"ר 

  yomelamed@gmail.com 03-5318245  מלמד יואל  ד"ר

   mastai@biu.ac.il  03-5317877  מסתאי יצחק  פרופ'

   nadavofir@hotmail.com    נדב אופיר  ד"ר

 Moshen70@gmail.com 054-4896893    נתן משה  ד"ר

   saritnm@gmail.com    מנור שרית-נתן  ד"ר

   hsenderowitz@gmail.com  03-5314589  רוביץ חנוךסנד  פרופ'

   asfurmustafa@gmail.com    עספור מוסטפה  ד"ר

   Rotem.efrony@biu.ac.il 03-5317622  עפרוני רותם  ד"ר

 yoav.paas@biu.ac.il 053-3340507 03-5317968  פז יואב  ד"ר

  Inna.kalt@biu.ac.il  03-5317853  קלט אינה  ד"ר 

  erabi@clalit.org.il    אסתררביזדה   ד"ר

  nadavso@clalit.org.il    שורק נדב  ד"ר

 Nati.shteinberg@gmail.com 050-6860935 03-9046960  שטיינברג נתי  ד"ר

  Alon.shainberg@teva.co.il    שיינברג אלון  מר

  merhav@merhav.org.il    שפרן יגאל  פרופ'

  

  ועמית מחקר קמ"ע
  אצל  E-mail  עבודה   שם

  שאולד"ר אורית  Iraber.irina@gmail.com  7704  ברזין אירנה  ד"ר

 פרופ' יגאל כהן Galperin_m@yahoo.com 8251  גלפרין מריאנה  ד"ר

 zabludn@biu.ac.il  8205  זבלדובסקי נטליה  ד"ר

natalyazab@GMAIL.COM 

 

 יגאל כהןפרופ'  Evgenia.rubin@gmail.com 8251  רובין יבגניה  ד"ר 

  


