
דרך ליצירת קשרשעות קבלהיוםשם

14:00-15:00יום ב'ד"ר אבו חמאד סאלח
salahah@gmail.com

בתיאום מראש 052-5388828 19:00-21:00יום ה'אבו-עליון טורקי
turkyabu@gmail.com

בתיאום מראש - 18:30-19:30052-5896699יום ה'אבו סרייה עבדאלכרים

13:00-14:00052-2625013יום ה' אבו-גאנם מוסא

14:00-15:00סמסטר א' - יום ה'

10:00-12:00סמסטר ב' - יום ה'

בתיאום מראש!!! 12:00יום ב'ד"ר אוסוויצוב הלנה
helena.usvyatsov@gmail.com

בתיאום מראש - 12:00-13:00יום ג' ד"ר אור עדנה
orr fam@netvision.net.il

yarivushka@gmail.comיום ד' בתיאום מראשמר אורגד יריב

12:00יום ד'

10:00יום ה'

12:00-13:45merav011@netvision.net.ilיום ד' ד"ר אייזנברג מירב

בתיאום מראש 12:00-13:30052-3969635יום ב'ד"ר אלבין פנינה

10:30-12:00יום ג'

14:45-15:45יום ה'

khadra1@walla.com ,13:00-14:00050-7907145יום ה' - בתיאום מראש  אלסאנע ח'דרה

14:00-16:00eisa@macam.ac.ilיום ה'ד"ר אלפחל עיסא

בתיאום מראש - 12:00-13:30052-3969647יום ג' אלקלעי אביבה

בתיאום מראש - 19:00-20:00052-3961825יום ג'דר'  אסולין שפרה

בתיאום מראש 054-5437002  11:50-13:00יום ב'ד"ר אשכולי הלל
esh.hallel@gmail.com

12:00aiymerav@gmail.comיום ג' - בתיאום מראשד"ר בדש מרב

09:45-10:15יום ה'

13:45-14:15

בתיאום מראש - 14:00-15:30סמסטר א' - יום א'ד"ר בן אב מרסדס
mercedes@macam.ac.il

שעות קבלה מרצים שנה"ל תשע"ג

בתיאום מראש - 052-3969590ד"ר אבידב אורית

בתיאום מראש - 052-7206101ד"ר איזנברג יוספה

050-5430245ד"ר בורץ מרק

052-7206105ד"ר אלמכאוי שאהר



דרך ליצירת קשרשעות קבלהיוםשם

בתיאום מראש14:00-15:30סמסטר ב' - יום ג'

14:30-15:30יום ד'ד"ר בן בצלאל גיל

בתיאום מראש -09:30-11:00052-8834230יום ג'ד"ר בן שלום מנחם

בתיאום טלפוני 12:00-13:00052-5745060יום א'ד"ר בן-יהודה עוז

חדר מרצים בנין 6 - בתיאום מראש - 15:30-16:30יום ב' בסול פחרי
054-3153557

 בתיאום מראש עם מורן אוקון10:15-13:00ימים ג', ה' ד"ר ברבש מריטה

eyalberger@gmail.comבתיאום מראש עו"ד ברגר אייל

14:00-16:00052-7921794יום ה' ד"ר ברוורמן אלכס

בתיאום מראש - יום ה'ד"ר ברוך רחל
avi37@netvision.net.il

בתיאום מראש - 11:45-13:45052-3969571יום ד'ד"ר ברזנר -מזור מוניקה

בתיאום מראש - etybril@walla.co.ilיום ה'בריל אתי

12:00-13:00lbaratz@netvision.net.ilיום ג'ד"ר ברץ לאה

בתיאום מראש - 12:30יום ג'ד"ר ברק לוי יעל
yael.barak.levy@gmail.com

בתיאום מראש - 17:15-18:00jgivony@gmail.comיום ה'ד"ר גבעוני יוסף

חדר מרצים בנין 5 - 050-3311433, 12:00-13:00יום ה'ד"ר גואר קטי
meirgo@yahoo.com

בתיאום מראש - 12:15-13:30glebov@macam.ac.ilיום א'ד"ר גוברמן ראיסה

12:30-13:30052-3969576יום ג' - בתיאום מראשד"ר גוז עדנה

בתיאום מראש  15:00-15:45052-6993252יום ה'ד"ר גוטרמן יעקב

gorevd@bezeqint.net ,12:15-13:45054-4436887יום ב'ד"ר גורב דבורה

15:30-17:15יוםב'

15:00-15:45

12:00-14:00michalgak@gmail.comיום ג' - בתיאום מראשגטניו-קאלוש מיכל

בתיאום מראש 14:00-15:00giladeti@012.net.ilיום ב'ד"ר גלעד אתי

בתיאום מראש 050-9680181בתיאום מראשיום ד' גן מור רינה

בחדר המורים בבנין 11:45-12:456יום ב'ד"ר גולדברג זאב

052-8477942ד"ר גורביץ לייבמן אירינה



דרך ליצירת קשרשעות קבלהיוםשם

בתיאום מראש - 12:00-13:00grobgld@macam.ac.ilיום ג'ד"ר גרובגלד אסתר

12:00-13:00סמסטר א' - יום א'

09:10סמסטר ב' - יום ב'

בתיאום מראש - 14:00-15:00יום ד' ד"ר גרין הילה
hila.green@gmail.com

בתיאום מראש - 11:00-13:00יום ו'ד"ר גרפי שרעבי גזית
drgsharabi@gmail.com

10:15mook@macam.ac.ilיום ב' דורות מקסין

בתיאום מראש - doron ,052-3969648-12:00-13:00יום ג'ד"ר דן דורון
dn@zahav.net.il

14:30-15:30milly.heyd@huji.ac.ilיום ד'ד"ר הד מילי

14:00-15:30סמסטר א' - יום ג'

12:15-14:00סמסטר ב' - יום ג'

בתיאום מראש -  14:00054-6146012יום ב'ד"ר הורשטיין ויקי

12:00-14:00סמסטר א'+ב' - יום ב'

12:00-13:30סמסטר א'+ב' - יום ג'

12:00-13:00יום ה' - ע"פ תיאום מראש

12:00-13:00050-2030839יום ד' - בתיאום מראשהילרוביץ יעל

בתיאום מראש 12:00-12:45hacohenh@walla.comיום ד'ד"ר הכהן הדס-מלכה

בתיאום מראש - 14:00-15:00יום ב'ד"ר וורם אריה
ariejohnw@gmail.com, 052-7206117

בתיאום מראש - 13:00-15:00054-4762754יום ג'גב' וייט יהודית

חדר מרצים בנין 5 - 12:00-13:00יום ה'ד"ר וייסינגר יהודית
yehudit.w@gmail.com

בתיאום מראש - 052-5362182, 12:00-13:30יום ג'דר' וייסמן תמר
tami.vaisman@gmail.com

11:00-13:00vilina_18@yahoo.comיום א'גב' ויניצקי לינה

בתיאום מראש - 02-6798791בתיאום מראש פרופ' וינר שלמה

 11:00-13:30irena@macam.ac.ilיום  ג'ד"ר ולדימירסקי אירינה

10:00-11:00סמסטר א' - יום ג'

12:00-13:00סמסטר ב' - יום ג'

בתיאום מראש - 052-3969627, 
sara.hauptman@gmail.com

ד"ר האופטמן שרה-לאה

yankle@macam.ac.ilד"ר גרוס יעקב

hilmany@shoresh.org.il ,054-6355932הילמן יצחק

egoza@macam.ac.il - בתיאום מראש ד"ר וסרמן אגוזה



דרך ליצירת קשרשעות קבלהיוםשם

12:00-14:00shiboletzait@gmail.comיום ה' - חדר מרצים - בתיאום מראשד"ר זית שבולת

בתיאום מראש 11:45-14:00zilka@macam.ac.ilיום ג'ד"ר זלכה גילה

12:00-13:00sara_zamir@walla.comיום ה'ד"ר זמיר שרה

09:45noach@merkazherzog.org.ilיום ג' ד"ר חיות נח

בתיאום מראש - 050-7449948, 14:30-15:30יום ד'חלפין נועה
noahalfin6@gmail.com

14:00chenariel@hotmail.comיום ב' - בתיאום מראשד"ר חן אריאל

בתיאום מראש -                             16:00-17:00יום ב' - בתיאום מראש (חדר מרצים)ד"ר חת ענבל
driheth@gmail.com

08:30-10:00gilatu@gmail.comיום ה' - בתיאום מראשד"ר טובול-לביא גילה

054-5547190 ,14:00-15:0008-8501661יום ג' טוצ'ין אירנה

wien@macam.ac.il       14:00-16:00052-4696770יום ה'ד"ר טייכמן-וינברג אריאלה

054-5286186בתיאום מראש יעקב רונית

14:00-15:00erav.yifrach@gmail.comיום ה'ד"ר יפרח מירב

ההתקשרות במייל: 12:00-13:30ayelet.yeffet@gmail.comסמסטר א' - יום א'ד"ר יפת אילת

14:00-15:00סמסטר ב' - יום א'

11:15-12:15inbal350@gmail.comיום ד'ד"ר כהן ענבל

בתיאום מראש - 13:45-14:30052-3969575יום ב'ד"ר כהן משה

בתיאום מראש 12:00-13:00052-3969641יום ב'ד"ר כהנוב עזר

13:00-14:00ivanakn@gmail.comיום ב'ד"ר כץ איוונה

12:00-13:00miri2234@walla.comיום ג' - בתיאום מראשגב' מרים לוי

17:15-18:15052-6095115יום ה'ד"ר לוי עמיר

בתיאום מראש - 08:00-08:30052-7141753 יום ב'ד"ר לוין אורנה

10:00-10:30יום ה'

12:00-13:30beckylsm@zahav.net.il, 050-3911076יום ג'ד"ר לשם בקי

10:00maynira@gmail.comיום ב' בתיאום מראשד"ר מאי נירה

בתיאום מראש - 08:00יום ג'ד"ר מגן נגר נגה
nogamar@biu.013.net.il

09:00-10:00054-4942188יום ה'ד"ר מוזס קוך ריטה



דרך ליצירת קשרשעות קבלהיוםשם

13:45-14:30orit.mualem@gmail.comסמסטר ב' - יום ה' - בתיאום מראשד"ר מועלם אורית

11:45-13:30050-2909291יום ג'ד"ר מוראשן איריס

08-6731532 ,15:00052-4809012יום ה'גב' מורין איריס

10:00-11:00orlym06@walla.co.ilיום ג'ד"ר מיכאל אורלי

בתיאום מראש - 052-3969170בתיאום מראשיום ג' - חדר 13ד"ר מילר סדריק ארז

בתיאום מראש - 08-9410574בתיאום מראש ד"ר מינצר ארלט

13:00-13:45יום ג'

17:00-18:00

15:00-16:30054-7828243יום ג'מנדלר דפנה

בתיאום מראש - 050-7539960, 12:00-13:30יום ג'ד"ר מנור אפרת
manor@gbrener.org.il

בתיאום מראש  10:15-11:45mas_nih@zahav.net.ilיום ב'ד"ר מסאלחה ניהאד

בתיאום מראש - 11:00-12:00יום א'ד"ר מרגליות אדוה
adva_m@macam.ac.il

בתיאום מראש - 12:00-13:00050-2207658יום ב'ד"ר מרקוס לילך

11:00-13:00יום ב'

12:00-13:00יום ג'

nachmias@bgumail.bgu.ac.il, 050-7493951בתיאום מראש פרופ' נחמיאס שלמה

11:15-12:15elenanaftaliev@gmail.comיום א'- בתיאום מראשד"ר נפתלייב ילנה

avraham.saig@weizmann.ac.ilבתיאום מראש ד"ר סאייג אברהם

16:30sadanm@gmail.comיום ה'דר' סדן מיכל

בתיאום מראש - דרך המודל 14:30-15:30יום ד'ד"ר סיון תמר
sivant@macam.ac.il

חדר 22 - בתיאום מראש   14:00-15:00יום ג' סלפק-גורן ריבה
gorensr@agri.huji.ac.il

14:30-15:30smith@achva.ac.ilיום ג'ד"ר סמית סטיוארט

 ,15:00052-4401169יום ב', ה' סער פרנסיס
saarfrances@yahoo.com

 08-9470931בתיאום מראש  ספיר מיוריאל

13:00-14:0008-8548482יום ג'פרופ' ספראי זאב

בתיאום מראש - 08-9414456, 054-ד"ר מלאת שושנה
4934277

talia.noor@gmail.comד"ר נור טליה
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בתיאום מראש - 14:00-15:00יום ג'עבד אלרחים מרים
miryam.rahim@gmail.com

פרופ' עבדאלגני עבדאל סלאם

11:45-12:30margalit@ennovate.ws, 050-7962593יום ג'ד"ר עובדיה מרגלית

 ,13:00-14:00052-3465850יום ג' עוזיאלי ערן
uziely e@netvision.net.il

בתיאום מראש10:45-11:45סמסטר א' - יום ה'גב' עזרי לאה

11:45-12:45lea.azari@gmail.comסמסטר ב' - יום ג'

11:00-12:00יום א'ד"ר עמיר עליזה

oarad1@012.net.il,054-5363522בתיאום מראש  ערד אורנה

13:45diana@drarad.comיום ד' - בתיאום מראשד"ר ערד דיאנה

14:00-16:00adiba@macam.ac.ilיום ב' ערפאת אדיבה

ד"ר פאלק ישעיהו

 ,15:00-15:45052-3722720יום ה'מר פאעור נאסר
naserfaour100@walla.com

בתיאום מראש 13:30lydia18@walla.comיום ג'פישמן לידיה

בתיאום מראש  14:00amosfl@gmail.comיום ב'ד"ר פלישמן עמוס

בתיאום מראש - 054-7544460, 13:00-13:45יום ב'פישמן הלית
hilitfk@gmail.com

yael@fisher.co.il ,050-8269333בתיאום מראש ד"ר פישר יעל

12:30-14:00054-7520280יום א'ד"ר פלאחוב ילנה

בתיאום מראש - heidif@macam.ac.ilבתיאום מראש ד"ר פלביאן היידי

בתיאום מראש - 12:00-13:00יום ד'ד"ר פלד ברכה
bracha.peled@gmail.com

15:00-15:45050-2193695יום ה'ד"ר פלטי נילי

17:30-18:30סמסטר א' - יום ב'

17:30-18:30סמסטר ב' - יום ב'

054-3070176     08-9463042   13:00-14:00יום ה' פריאור דרורה

בתיאום מראש - 08-8588063 מיכל11:15יום ה'פרופ' פרידמן יצחק

בתיאום מראש - 12:30-14:00paryente7@012.net.ilיום ג'ד"ר פריינטה בלהה

בתיאום מראש -       054-6510677  ד"ר פרוינדליך אריאל
ariel-fr@bezeqint.net
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בתיאום מראש - 08-8588063 מיכליום ג'פרופ' צבר בן יהושע נעמה

בתיאום טלפוני מראש 11:00-12:00052-3969637יום ב'ד"ר צורבל תלמה

-hanakeh@gmail.com             050    12:00-13:00יום ג'ד"ר קהת חנה
7319439

16:00-18:00יום ב'

13:00-14:00יום ד'

בתיאום מראש  052-5223905          12:00-13:00יום ב' - בתיאום מראשד"ר קולן ברברה
kolanbarbara@gmail.com

15:00-15:45050-6283663יום ה'ד"ר קלוסקה מרים

10:00-12:00052-3297937יום ב'ד"ר קלניצקי אסתר

בתיאום טלפוני מראש - 11:30-12:30052-3969638יום ד'ד"ר קס אפרת

12:00-12:45050-5661033יום ג' - בתיאום מראשד"ר רגואן מורין

08:30-09:15

15:45-16:45סמסטר א' - יום ג'ד"ר רובין עדנה

12:30-13:30סמסטר ב' - יום דג'

בתיאום מראש באמצעות המודל10:00-12:00יום ב'ד"ר רביע חמדאלה

בתיאום מראש0503095961 13:00-14:00יום ב'ד"ר רוזנפלד מלודי
melorose@gmail.com

15:00-16:00יום ג'

בתיאום מראש - 13:15-14:00052-3316840יום ב' רותם אביטל

חדר 23 בבניין 09:00-10:006יום ג'ד"ר רחמים רמי

בתיאום מראש דרך המודל08:00יום ה'ד"ר רייך ורד

בתיאום מראש - 14:00-15:00יום ב'ד"ר ריינגולד רוני
reingold@netvision.net.il

                        galmor20@gmail.comבתיאום מראש ד"ר שור-אדלשטיין חני
        050-7206434

12:00052-3316840יום ד'ד"ר שור לורט

13:00-14:00shahar_d@macam.ac.ilיום ב'ד"ר שחר דוד

13:30-14:30nitzas@netvision.net.ilיום ד'ד"ר שחר ניצה

בתיאום מראש - 12:00-14:00052-3352689יום ג' שטיין חנה

בתיאום מראש - 
edna.rubin@gmail.com

פרופ' קזולין אלכס
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בתיאום מראש - 12:00-13:00050-4213513יום ג' שימנוביץ מיכאל

 בתיאום מראש  054-5503673ד"ר שלמה סיגל

בתיאום מראש - 11:45-12:45יום ה'ד"ר שמש (סמית) ג'וזפין
josie.shamash@gmail.com

בתיאום מראש - 050-4253322     בתיאום מראשיום ג' שמש חנה
hana.shemesh@gmail.com

בתיאום מראש -                             11:00-12:00יום ב'ד"ר שקד לאה
leasha000@gmail.com

בתיאום מראש - 11:00-12:00054-5740236יום א'ד"ר שרגא מגן סמדר

11:15-12:00muhamed.tayah@beitberl.ac.ilיום ב'ד"ר תאיה מוחמד

בתיאום מראש 15:30-16:30050-5711502יום ה'תאיה עות'מאן

בתיאום מראש - 12:30-13:30054-6260256יום ג'ד"ר תוסייה-כהן בטי

בתיאום מראש -                              11:15-12:15יום ב'ד"ר תמיר רבקה
n-tamir@bezeqint.net


