
מספר בניין וחדרמיילטלפון (במשרד/מעבדה)שם המנחהסוג המחקרתוארשם משפחהשם פרטי
בניין 306 חדר Avital.fried@gmail.com307Aפרופ' עמוס שרוניניסויישלישיפרידאביטל

03-7384376edystr@gmail.com206,  604Aפרופ' שרון שוורץניסויישניסטריז'בסקיאדוארד
ofekdan@yahoo.com203ד״ר אופק בירנהולץתאורטישנידןאופק
7789offekmarelly@gmail.com13 202ד"ר שוקי וולפוסניסויישנימרליאופק

gotesuriel@gmail.com209/205פרופ' שלמה הבליןתאורטישניגוטסדינראוריאל
037384373eylon.persky@biu.ac.il206/302Aפרופ' בינה קליסקיניסויישלישיפרסקיאילון
035318607ilan.hakimi@gmail.com202, 01פרופ' יוסף ישורוןניסויישלישיחכימיאילן

itamar.holzman@biu.ac.il206, 703Aד"ר מיכאל שטרןניסויישלישיהולצמןאיץמר
03-5318857itay.azizi@gmail.com202 313 פרופ' יצחק רביןתאורטישלישיעזיזיאיתי

בניין 209, חדר 0779293475eitam.luz@gmail.com109פרופ' פטריק סבעניסוייפוסט דוקטורטלוזאיתם
0585005555ibenoam@gmail.com202-410פרופ' עדו קנטרתאורטישניבן נועםאיתמר
054-2014846itamarsum@gmail.com202ד"ר אופק בירנהולץתאורטישניסומנראיתמר

0505890898eitan.asher@biu.ac.il209/205פרופ' שלמה הבליןתאורטישלישיאשראיתן
972-3-738-4376alok.53675@gmail.com206 Nanocenter building, room 603פרופ' שרון שוורץניסוייפוסט דוקטורטטריפטאיאלוק

בניין 206 חדר 037384517eanouchi@gmail.com307Aפרופ' עמוס שרוניניסויישלישיאנושיאליהו
Eliadmail@gmail.com 202ד"ר אופק בירנהולץתאורטישנישטרובךאליעד
בניין 202 חדר amir.dalal@live.biu.ac.il215ד"ר יונתן רוכמןתאורטישלישידללאמיר
 imri94@gmail.com ד"ר מעיין סומנייקתאורטישנידיקשטייןאמרי
037384373anusirohi01@gmail.comBuilding 106, room 805פרופ' בינה קליסקיניסוייפוסט דוקטורטסירוהיאנשו
markuza2@hotmail.comד"ר רוני בארטשתאורטישנימרקוזהאסף

0522763436ari2163@gmail.com202 402פרופ' ליאור קלייןניסויישלישיצאיגאריאל
בניין 209 חדר bnaya.gross@gmail.com205פרופ' שלמה הבליןתאורטישלישיגרוסבניה

בניין 202 חדר 957509575921john.wallace@biu.ac.il514+פרופ' אסף פארתאורטישלישיוולסג'ון
0552481186gqzhang@smail.nju.edu.cn202-514פרופ' אסף פארתאורטיפוסט דוקטורטזאנגגוקיאנג

0542570682guy1.amit@gmail.com202ד"ר אמיר בשןתאורטישלישיעמיתגיא
Daviddentelski@gmail.com203/215פרופ' עמנואל דלה-טורה, ד"ר יונתן רוכמןתאורטישלישידנטלסקידוד

רזניק חדר Dolevhaddad@gmail.com107פרופ' אפרת שימשוניתאורטישניחדדדולב
בניון 202 חדר dan.shafir@live.biu.ac.il315 ד"ר סטאס בורובתאורטישלישישפירדן

בניין 209 חדר dana9494@gmail.com205פרופ' שלמה הבלין וד"ר אמיר בשןתאורטישלישיואקניןדנה
0546310946danielsk444@gmail.com203-507ד"ר אופק בירנהולץתאורטישניסקורחודדניאל

בניין 209 חדר 03-5318436hilel613@gmail.com205פרופ' שלמה הבליןתאורטישלישיסנהדראיהלל
בניין 206, חדר qq.com404@353174821005267499פרופ' אבי פארניסויישניצ׳אנגהנזהוזג

0586853529hariharan.nhalil@gmail.com202,402פרופ' ליאור קלייןניסוייפוסט דוקטורטנהלילהריהראן
077-3063250Vladiriukov@gmail.com206-308פרופ' עמוס שרוניניסויישלישיקוסטריוקובולדימיר
035318607zoharchens@gmail.com202פרופ' יוסף ישורוןניסויישניסופרזהר חן
514 ,0559314815202פרופ' אסף פארניסוייפוסט דוקטורטדרלי בגוחוסנה

0547473365haia77271@gmail.com206-402פרופ׳ אבי פאר ניסויישניעמיחיחיה
03-7384516chen.mordechai@live.biu.ac.il206, 307פרופ' עמוס שרוניניסויישנימרדכיחן

בניין 202 חדר Taliabaravi@gmail.com513פרופ' אלי ברקאיתאורטישלישיבראביטליה
 בניין 202 חדר yehumz@gmail.com509ד"ר אופק בירנהולץתאורטישנימימוןיהוא

035318102steinju@biu.ac.il209,20פרופ' אביעד פרידמןניסויישלישישטייןיהודית
035317163yuvalmeir78@gmail.com202,410פרופ' עדו קנטר תאורטישלישימאיריובל
0773063833Yuvalmeir78@gmail.com901 419פרופ' עדו קנטרתאורטישלישימאיריובל
-yogev.yn@gmail.comד"ר אמיר בשןתאורטישנייונתןיוגב



בניין 209 חדר yonatan.messica@biu.ac.il020פרופ' דמיטרי גוטמןתאורטישלישימסיקהיונתן
בניין 202 חדר 035318608jonathan.shvartzberg@biu.ac.il001פרופ' יוסי ישורוןניסויישלישישוורצברגיונתן
רזניק 209, חדר 035318296dashidash@hotmail.com064פרופ' אבי פארניסויישלישימיכאליועד

0587989350wuyx0927@gmail.comB209 R010פרופ' אביעד פרידמןניסויישלישיוויושיאו
053469004615225434259xue@gmail.com100 Park building, 605פרופ' רוני בארטשתאורטישנישיוייוון

בניין 209 חדר jasmin287@gmail.com064פרופ' מיכאל רוזנבלוניסויישלישישחריסמין
76132gmh20@gmail.com901 - 419פרופ' עדו קנטרניסויישלישיטוגנדהפטיעל
בניין 209 רזניק, חדר 03-5318436yaelk1795@gmail.com205 פרופ' שלמה הבליןתאורטישניכפיר-כהןיעל

yaakov.yudkin@gmail.com203 - 307פרופ' לב חייקוביץניסויישלישייודקיןיעקב
בניין 202 חדר 03-5318424barsa1902@gmail.com508 ד"ר אופק בירנהולץתאורטישניבלוךיעקב
בניין 209 חדר 035318296tjonas20@gmail.com64פרופ' אבי פארניסויישנייונסיצחק

בניין 206 חדר 037384376yishaykl@gmail.com602פרופ' שרון שוורץניסויישלישיקלייןישי
03-5314313morgenl3@biu.ac.il206\336פרופ' שמעון וייסניסויישלישימורגנשטייןליאון
maor.elbaz@gmail.com209/205פרופ' שלמה הבליןתאורטישניאלבאזמאור
בניין 202 חדר 0585452565maor.b.yehuda@gmail.com507ד"ר אופק בירנהולץתאורטישניבן יהודהמאור
 בניין 202 חדר 0586275882mukeshkvys@gmail.com514פרופ' אסף פארתאורטיפוסט דוקטורטויאסמוקש

בניין 202, חדר mor.roses@biu.ac.il215פרופ' עמנואל דלה טורהתאורטישלישירוזסמור משה
בניין ננו - 206 - קומה 7 אגף A חדר michalroth470@gmail.com707פרופ' יוני טוקרניסויישנירוטמיכל
בניין 202 חדר 03-5313641michalwass94@gmail.com001פרופ' יוסף ישורוןניסויישניוסרמןמיכל
mikivizel2@gmail.com214,124פרופ' מוטי דויטשניסויישניויזלמיקי

035317928Meitarggg@gmail.com202, 315ד"ר סטאס בורובתאורטישניגולדפרבמיתר
בניין 209, חדר maayanlaav1@gmail.com10  פרופ' אביעד פרידמןניסויישנילהבמעיין
0779293472mariohidalgosoria@gmail.com203/510פרופ' אלי ברקאיתאורטישלישיהידלגו סוריהמריו
8102marknster@gmail.com209 10פרופ' אביעד פרידמןניסויישלישיניקולאייבסקימרק
בניין 202 חדר 053-2758921matan.ben-dov@biu.ac.il211פרופ' עמנואל דלה טורהתאורטישלישיבן-דבמתן

בניין 203 חדר matanyahahn@gmail.com301ד"ר סטניסלב בורובתאורטישניהאןמתניה
בניין 202, חדר neta.levy@biu.ac.il515ד"ר אופק בירנהולץתאורטישנילוינטע
קומה 2 עד הסוף nir315@gmail.com209פרופ שלמה הבליןתאורטישניואתוריניר
בניין ננוטכנולוגיה חדר 0526282312nirnechush@gmail.comA404פרופ' אבי פארניסויישלישינחושתןניר 

בניין 202/203 חדר saharxp@gmail.com013פרופ' יוסף ישורוןניסויישלישיבראליסהר
972-3-531-4420santosh23bhu@gmail.com209/105 פרופ' פטריק סבעניסוייפוסט דוקטורטמאוריהסנטוש

0542040573sapirparnes@gmail.com202ד"ר אופק בירנהולץתאורטישניפרנסספיר
בניין ננו 206, חדר 037384373sapir6745@gmail.com302פרופ' בינה קליסקיניסויישניויץ סובלמןספיר

בניין 206 חדר037384376adiby100@gmail.com604פרופ׳ שרון שוורץניסויישניבן יהודהעדי
03-5317481parshani10@gmail.com206 404Aפרופ' אבי פארניסויישלישיפרשניעידן

בניין 202, חדר immanuel.meyer@gmail.com217פרופ' נדב שנרבתאורטישלישימאיירעמנואל
031-5318436wwwfanang@gmail.comBuiliding 209 Room 205פרופ' שלמה הבליןתאורטישלישיוואנגפאן

חדר סטודנטים של עמנואל504242976frima1998k@gmail.comפרופ' עמנואל דלה טורה וד"ר עדי מכמל תאורטישניקליוז'נרפרימה קליוז'נר
0534849700zcyllaprosper@gmail.com100parks 804Aפרופ' לב חייקוביץ'ניסויישניזואצ'נגיו
03-5318436qiuyue6263@gmail.comBuilding 209, room 205 פרופ' שלמה הבליןתאורטישלישיליקאיו

בניין 202, חדר 0534850516guo_xiangyang@qq.com301ד"ר אופק בירנהולץתאורטישניגוקזנגיאנג
03-4384373wangxiphy@qq.comBuilding 206 Room 302פרופ' בינה קליסקיניסויישניוואנגקסי
0587872491yinruoyu@yahoo.com202פרופ' אלי ברקאיתאורטישלישיאיןרוויו
Royg.cohen@gmail.com209/10פרופ' אביעד פרידמןניסויישלישיכהןרועי
בניין 202 חדר royelbazbiu@gmail.com307פרופ' לב חייקוביץ'ניסויישניאלבזרועי



18810125259guoshu_irene@buaa.edu.cnRoom 205, Building 209 86+פרופ' שלמה הבליןתאורטיפוסט דוקטורטגאושו
בניין 206 חדר 0502900094shaiba@windowslive.com403Aפרופ׳ אבי פארניסויישניבן עמישי

ezra.shir@gmail.com 153 23ד"ר אמיר בשןניסויישניעזראשיר
בניין 901 חדר 0773063833shiriot09@gmail.com 419פרופ' עדו קנטרתאורטישלישיהודסמןשירי
בניין 206, חדר 037384376sason301@gmail.com604פרופ' שרון שוורץניסויישלישיסופרששון
0543517510Tvay.mashal@gmail.comפרופ' רוני ברטשניסויישנימשעלתוואי


