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 שימושיים של חוגים באוניברסיטהסימולים וטלפונים 

 
מזכירות  שם החוג סימול

 החוג
 מייל טלפון

 הפקולטה למדעי הרוח

0607 
0608 

 נשים ללימודי התכנית
 NCJW – בסיוע ומגדר

 

 ג'ני ברק
 שואףמיכל 

03-6405936 jennybarak@tauex.tau.ac.il  
michalmen@tauex.tau.ac.il  

מירי דביר  לפילוסופיה החוג 0618
 שרית יובל

03-6409492 
03-6406288, 

mirid@tauex.tau.ac.il  
sarity@tauex.tau.ac.il  

ירדנה  כללית להיסטוריה החוג 0621
 ליבובסקי,

 מיכל לוינסון

03-6409454 
03-6409785 

yardenal@tauex.tau.ac.il  
 

michall@tauex.tau.ac.il  

 של להיסטוריה החוג 0622
 ואפריקה התיכון המזרח

  anatgr@tauex.tau.ac.il 03-6409450 ענת גרוספייס

 ולימודים לאנגלית החוג 0626
 אמריקניים

  ilanae@tauex.tau.ac.il 03-6409683 אתגראילנה 

  ruthzu@tauex.tau.ac.il 03-6409685 רותי זוסמן לבלשנות החוג 0627

 הערבית ללימודי החוג 0631
 והאיסלאם

שיראל 
 פרלברג גם

 יפעתעמה נ

03-6409723 shirelpg@tauex.tau.ac.il  
 

naamai@tauex.tau.ac.il    

 להיסטוריה המכון 0659
 המדעים של ופילוסופיה
 כהן ש"ע והרעיונות

  cohn@post.tau.ac.il  ענת

 הכלליים הלימודים תכנית 0662
 תחומיים והבין

  yaeld@tauex.tau.ac.il 03-6409072/3 יעל דניאלי

 לארכיאולוגיה החוג 0671
 הקדום המזרח ותרבויות

גלי 
 אידלשטיין

03-6409703 galie@tauex.tau.ac.il  

 עם של להיסטוריה החוג 0677
 ישראל

  ruthiv@tauex.tau.ac.il 03-6409277 רותי ויגודסקי

 מיקה שחר לספרות החוג 0680
 חווה רוזנברג

03-6409502 
03-6409689 

mikas@tauex.tau.ac.il  
havar@tauex.tau.ac.il  

 מזרח ללימודי החוג 0687
 אסיה

 03-6407950 שירלי גלזר
03-6407836 

shirleyg@tauex.tau.ac.il  

 התרבות ללימודי החוג 0690
 העברית

רותי 
 טיטנוביץ

 ענת אבירם

03-6409787 ruty@tauex.tau.ac.il  

 לגיאוגרפיה החוג 0691
 האדם ולסביבת

-אורנה לוין
 אופק

03-6423619 
03-6409896 

ornaof@tauex.tau.ac.il  

  navakw@tauex.tau.ac.il 03-6405627 נאוה מדעי הדתות 0697

 classics@tauex.tau.ac.il 03-6409779 נאוה כהן החוג ללימודים קלאסיים 0672
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מחקר תרבות הילד  0662
 והנוער

 ayab@tauex.tau.ac.il 03-6409995 איה ביטמן

 למדעי הספר בית 0669
 (שני תואר)  התרבות

  culture@tauex.tau.ac.il 03-6409325 רויטל ציפורי

 למדעי הספר בית 
 2מזכירת תואר  –התרבות 

  shoshanac@tauex.tau.ac.il 03-6409880 שושנה כהן

 לחינוך הספר בית 0721
 התפתחותיים היבטים

מרים 
 נחמיאס

 

03-6408472 miriamn@tauex.tau.ac.il  

 אודליה בכר  
 מירי ברק

 odeliab@tauex.tau.ac.il 
miriba@tauex.tau.ac.il  

 לחינוך הספר בית 0722
 בחינוך ומינהל מדיניות

 )שני תואר(

  mirika@tauex.tau.ac.il 03-6405497 מירי כהנסקי
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 לאמנויות הפקולטה
 

 הבינתחומית התכנית 0810
 באמנויות שני לתואר

אביטל 
 וסרשטרום

03-6407230 avitalw@tauex.tau.ac.il  

 03-6408452 ליאורה טופז התיאטרון לאמנות החוג 0811
03-6408612 

@tauex.tau.ac.illiorat  

, 03-6408482 הילה פלק האמנות לתולדות החוג 0821
03-6409481 

hilafa@tauex.tau.ac.il  

  talior@tauex.tau.ac.il 03-6408415 טלי אור למוסיקולוגיה החוג 0831

 –ורד לאופר   0851
 תואר ראשון

03-6408403 veredla@tauex.tau.ac.il  

 –נילי יבניאלי   
 תואר שני

 niliy@tauex.tau.ac.il  

 תחומית הרב התכנית 0861
 באמנויות

  michalgi@tauex.tau.ac.il 03-6409004 מיכל גילרון

 החברה למדעי הפקולטה
 

אתי לנמן /  המדינה למדע החוג 1031
 אורנה לוי

03-6407085 ornal@tauex.tau.ac.il 

 ikao@tauex.tau.ac.il 03-6406586 איקה אור  

 לסוציולוגיה החוג 1041
 ואנתרופולוגיה

  seffi@post.tau.ac.il 03-6406731 ספי שטייגליץ

דגנית ולדמן   
 תואר שני –

03-6409934 dganitw@tauex.tau.ac.il  

 עבודה ללימודי החוג 1051
 )שני תואר(

דפנה כנר 
 כהן

03-6409987 daphnaka@tauex.tau.ac.il   

 -  לפסיכולוגיה החוג 
 תואר ראשון

  niraz@tauex.tau.ac.il 03-6408839 נירה ציצילוק

 -  לפסיכולוגיה החוג 
 תואר שני

  rachelz@tauex.tau.ac.il 03-6406392 רחל צבירן

  oritd@tauex.tau.ac.il 03-6407827 אורית דן לתקשורת החוג 1085

 לעבודה הספר בית 1110
  סוציאלית

אירנה 
 סמרטנקו

03-6409410 irenas@tauex.tau.ac.il  

 יעל יוסף  
 רכזת ניהולית

03-6409130 yaely@tauex.tau.ac.il 

 על למשפטים הפקולטה 1411
 בוכמן שם

 –אורית קטן 
 תואר שני

03-6406482 oritk@tauex.tau.ac.il  

   03-6405351 תואר ראשון  
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