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 2016/  2017ז תשע"–שעות קבלה של מורי הפקולטה 
6201.21.5 

 בנוסף להתעדכן במודל תחת שם הקורס מורים/ות מתרגלים/ות שאינם/ן מופיעים/ות ברשימה זו, ניתן לפנות אליהם/ן בסמוך לשיעור
 מועדון סגל. 423חדר מס'  4וף קומה בניין מינקמורים שלא עומד לרשותם חדר בפקולטה, יקיימו את שעת הקבלה לתלמידים בחדר המורים 

 

 E-mail חדר טלפון אופן הקבלה שעות קבלה יום סמסטר שם מרצה

        א
 בתיאום מראש 18:00 ג' א עו"ד אביה אלף

 אחרי השיעור
050-6216953 423 aviaalef@gmail.com 

        ב

 birnhack@post.tau.ac.il 329  בתיאום מראש 13:30-12:30 'ב א' קפרופ' מיכאל בירנה
    בתיאום מראוש 12:00-13:00 א'  פרופ' יצחק בנבג'י

        ג

  gilod@post.tau.ac.il       פרופ' דיויד גילה
 בתיאום מראש 16:15-15:45 'ב א מר דוד גילת

 לפני  השיעור
  davidg@gilatadv.co.il מינקוף 423 03-567200

    בסיום הסמינר   א פרופ' יוסף גרוס
 בתיאום מראש     גב' טוני גרינמן

 אחרי השיעור
   

    בתיאום מראש 15:15 ג'  א ד"ר מנחם גלברד

        ד

     12:00 – 13:00 ד' א פרופ' חנוך דגן
        ה

  hadari@post.tau.ac.il   אחרי השיעור   13:15 ו א פרופ' איציק הדרי

        ו

 בתיאום מראש 20:30-19:30 ה' א' חיים ויסמונסקי ד"ר
 שיעוראחרי ה

  haimv@justice.gov.il  

        ז

  333 6405561 בתיאום מראש 13:00-14:00 ג' א+ב פרופ' נטע זיו
 בתיאום מראש 15:00-16:00 א ב פרופ' חיים זנדברג

 אחרי השיעור
  hsandbrg@netvision.net.il חדר מורים 

  iyadzg@gmail.com חדר מורים  לפני השיעור 14:00-15:00 ג' א ד"ר איאד זחאלקה
 בתיאום מראש 14:00-14:30 ה א גב' הדר ז'בוטינסקי

 אחרי השיעור
  hadarjabotinsky@gmail.com חדר מורים 
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 מראשבתיאום  ו' א' י
 השיעוררי אח

10:30 

   ifatm@hotmail.com 

        ל

  slavi@post.tau.ac.il 328  בתיאום מראש 16:00 -15:00 ה' ב' פרופ' שי לביא
 בתיאום מראש 15:45 ב ב גב' נעמי לבנקרון

 אחרי השיעור
  Nomi.levenkron@gmail.com  

        מ

     09:00 ד' א פרופ' גיא מונדלק
  margalio@post.tau.ac.il בכיתת הלימוד  בתיאום מראש במייל  12:00 ב' א פרופ' יורם מרגליות

        ע

  aoz@meitar.com  052-8442111 ראחרי השיעו  א' ב מר אסף עוז
 בתיאום מראש 11:40-12:40 ו' ב' ד"ר נאהל עספור

 אחרי השיעור
  nahelasfou@gmail.com 423חדר מורים  

        פ

  tafosjer@post.tau.ac.il   בתיאום מראש    פרופ' טליה פישר
    בתיאום מראש 14:00 – 13:00 ה'  ב ד"ר עמית פונדיק

        צ

  lerantz@tauex.tau.ac.i 1קומה 035חדר  054-7616503 בתיאום מראש  ה-ב א+ב ד"ר ערן צין

        ק

  canor@colman.co.il   בתיאום מראש 10:00-11:00 ה' א קאנור איריפרופ' 

        ר
 בתיאום מראש   א ד"ר דותן רוסו

 אחרי השיעור
  dotanr@justice.gov.il  

 בתיאום מראש  א' ב אל רימוןגב' דני
 אחרי השיעור 

 204 drimon@outlook.com  

        ש

 בתיאום מראש  ב' ב ד"ר יוסף שרעבי
 אחרי השיעור

  yosishar@gmail.com  

 מופיעים/ות ברשימה זו, ניתן לפנות אליהם/ן בסמוך לשיעורמורים/ות מתרגלים/ות שאינם/ן 
בניין מינקוף קומה מורים שלא עומד לרשותם חדר בפקולטה, יקיימו את שעת הקבלה לתלמידים בחדר המורים 

 .מועדון סגל 423חדר מס'  4
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