
 
 

 

 פ"תש –' בסמסטר 
   

  urielcarmeli@gmail.comבתיאום מראש במייל   13:00יום ג' בשעה  אוריאל כרמלי
 054-3324305או בתיאום טלפוני 

 457חדר , בoharari@tauex.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל   אורנה הררי
  itaypere@gmail.comבתיאום מראש במייל , 12:00יום א' בשעה  איתי פרץ

  itamar.pop@gmail.comבתיאום מראש במייל   איתמר פופליקר
 alondavidp@mail.tau.ac.il  במיילמראש תיאום ב אלון דויד פילוסוף

  dresner@tauex.tau.ac.il  בתיאום מראש במייל אלי דרזנר
  frieli@tauex.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל  אלי פרידלנדר

 ayaretzky@gmail.comבתיאום מראש במייל   אמיר ירצקי
 א'484, בחדר assafsharon@tauex.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל   אסף שרון

 erikkuravsky@gmail.comבתיאום מראש במייל   אריק קורבסקי
  arnonr@mail.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל   ארנון רוזנטל

 galiap@tauex.tau.ac.il בתיאום מראש במייל  שמיר-גליה פת
  kenan@mail.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל  גלעד קינן
 davidmkovacs@tauex.tau.ac.il בתיאום מראש במייל  דוד קובץ'
  dormiller@mail.tau.ac.il בתיאום מראש במייל דור מילר

 050-8529652בתיאום טלפוני מראש  דני טנא

 danari@zahav.net.il  במייל מראש בתיאום דנה ריזנפלד
   danra@tauex.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל דני רוה

  kenaan@tauex.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל 15:00יום ב' בשעה  חגי כנען
 chentopaz@mail.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל   חן טופז

 א'432, חדר ylevy@tauex.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל   לוייאיר 
 sofrin@mail.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל  יהונתן סופרין

  shmilovitz1@mail.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל   יהונתן שמילוביץ

  yschwart@tauex.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל   יוסי שורץ

  yoramron10@gmail.comבתיאום מראש במייל   יורם רון

  senderow@tauex.tau.ac.ilאו במייל  03-6910005בתיאום טלפוני   ירון סנדרוביץ

   mudrikli@tau.ac.ilבתיאום מראש במייל   ליעד מודריק
  monadak24@gmail.comתיאום מראש במייל  ב 17:00בימי שלישי בשעה  מונדה קופלב

  nfrumer@tauex.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל   נווה פרומר

  noaz@tauex.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל   נועה נעמן צאודרר
  noapatish@gmail.comבתיאום מראש במייל   10:00יום ב', בשעה  נועה פטיש
 nverbin@tauex.tau.ac.il בתיאום מראש במייל  נחמה ורבין
  naamaengel@mail.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל  נעמה אנגל
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 462 , חדר rechter@tauex.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל  עפרה רכטר 
 052-6142606או בטלפון  raefzreik@gmail.comבתיאום במייל  15:00בימי ג', בשעה  ראיף זרייק
 regevyairi@mail.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל   רגב יאירי

 weintrar@tauex.tau.ac.il   או במייל 052-4451068 בתיאום טלפוני רות ויינטראוב 
  rronen@tauex.tau.ac.ilבתיאום מראש במייל   רות רונן 

 274, חדר weisser@tauex.tau.ac.il, בתיאום במייל 15:00 – 14:00', יום א שרון וייסר
  tomhendler@gmail.com, בתיאום במייל 16:00יום ד', בשעה  תום הנדלר

 בקפיטריה tommargalit@gmail.com, בתיאום במייל 15:00יום ה', בשעה  תום מרגלית
 tomya055@gmail.comבתיאום מראש במייל  , 12:00יום ג', בשעה  מר יהודתו
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