
שם פרטישם  משפחה
פ"תש- שעות קבלה 

emailבמשרד' טלחדר!בתיאום מראש

אוריגנץ-ר ארבל"ד
11:30ימי שישי בשעה 

.בתיאום מראש
33203-5318158oargana@gmail.com

יוליהר אלעד שטרנגר"ד
12:00-13:00', יום ג

בתיאום מראש
23803-5317624juliastrenger@gmail.com

גילר בן בצלאל"ד
17:30-18:30', יום ג

בתיאום מראש
33203-5318158gilben@gmail.com

חמדהיהודה-ר בן"ד
:'סמסטר ב

15:00-16:00', יום א
16:00-17:00', יום ב

23503-5318051hemdaby@gmail.com

ברקר בוקס  "ד
בתיאום מראש: 'א' סמ

בתיאום מראש', יום ו: 'ב' סמ
322Bbarakbouks1@yahoo.com

אביר בר"ד
בתיאום מראש, 15:00', יום ב

 604 בניין או 322חדר , 3קומה , 213בניין )
(14חדר 

322Bavibar007@walla.com

3.3103-5318872Golds.office@gmail.com!בתיאום מראש במיילרמיר גולדשטיין"ד

11:00-12:0025203-5318044annageifman@hotmail.com', ימי ג- 'סמסטר באנהר גייפמן "ד

23203-5318158rami.ginat@biu.ac.il!בתיאום מראש במיילרמיגינת' פרופ

לורןעמוס-דגן' גב
 14:00', ד-'ימים ג

בתיאום מראש
322AL.D@biu.ac.il

11:15-11:4533103-5317107doukhan2010@gmail.com, ימי שישידודר דוכן"ד

מנחםדומב ' פרופ
9:00-10:00ימי שישי - 'סמסטר ב

.בתיאום מראש
33203-5318158Menachem.domb@gmail.com

33103-5317107eadohecht@walla.comבתיאום מראש במייל- ' יום געדור הכט"ד

משהר הלינגר"ד
11:30-12:30', יום א
12:00-13:00', יום ג

23403-5317833mosh.hellinger@biu.ac.il

10:00-11:00322Bguyzoharbiu@gmail.com', יום בגיאמר זוהר 
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ברוךזיסר' פרופ
, 16:00-18:00', יום ב

14:00-16:00', יום ה
בתיאום מראש

23403-5317833susseb@biu.ac.il

14:0025203-5318044Ariel.zellman@biu.ac.il - 16:00', יום דאריאלר זלמן "ד

16:00-18:0033203-5318158issachar.zarruk@biu.ac.il', ימי היששכרר זרוק"ד

יאירמ כהן"אל
12:30-13:30-(29.10.19)' יום ג
12:30-13:30-(19.11.19)' יום ג

33103-5317107cohenyair@gmail.com

!בתיאום מראש במייל אשרכהן' פרופ
בניין 
109

03-5317061asher.cohen@biu.ac.il

10:00-12:00322D03-5318560mor.mitrani@biu.ac.il', יום דמורר מיטרני"ד

33203-5318158giladma@gmail.comבתיאום מראש במיילגלעדמלאך

ראודורמנור
17:00-18:00', יום ג

בתיאום מראש
33203-5318159stm76@hotmail.com

מירברם-ר משאלי"ד
12:00-13:00', יום ג
12:30-13:30', יום ד

23803-5317624meirav.mishali@biu.ac.il

אמירסרי
12:00-14:00', יום ו

בתיאום מראש
33203-5318158Amir.seri@iec.co.il

יונתןפאקס' פרופ
12:00 - 14:00', יום ג
14:00 - 16:00', יום ד

23703-5317936jonathan.fox@mail.biu.ac.il

13:00-15:0033103-5317107eyal.pinko@gmail.com', ימי גאיילפינקו 

טלפטל
 14:00-15:00', יום ד: 'סמסטר א
18:00-19:00', יום א: 'סמסטר ב

33203-5318158talpatal@yahoo.com

10:00-11:0024903-5317937nahshonp@gmail.com', יום הנחשוןפרז

13:00-14:0024203-5318110hillel.frisch@gmail.com', ימי גהלל פריש ' פרופ

25003-5318277efraim.karsh@kcl.ac.uk!בתיאום מראש אפריםקארש' פרופ
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מנחםשופט קליין
13:30-14:30', יום ו

בתיאום מראש
33203-5318158MENAHEMKL@court.gov.il

11:0023503-5318051kleinm1@mail.biu.ac.ilבשעה ', יום במנחםקליין' פרופ

אלישבער רוסמן סטולמן"ד
11:00-12:00', יום א
9:00-10:00', יום ג

25003-5318277Elisheva.Rosman-Stollman@biu.ac.il

יונתןריינהולד' פרופ
11:45-12:15', יום ד
16:00-17:30', יום ג

23303-5318873jonathan.rynhold@biu.ac.il

יחיאלר שבי"ד
11:30-12:00', יום ו

בתיאום מראש
33203-5318158Drshabiy@gmail.com

שימ שבתאי"אל
11:30-12:00, ימי שישי 

33103-5317107shay.shabtai080@gmail.com

דודר שוורץ"ד
19:30', יום ג

בתיאום מראש
33203-5318158dvd99@smile.net.il

דבר שירץ "ד
10:00-11:00, ימי שישי

!בתיאום מראש
33103-5317107dovshirtz@gmail.com

16:00-17:3033103-5317107Eitanshamir10@gmail.com', יום גאיתןר שמיר"ד

16:00-18:0033103-5317107sshpiro@yahoo.com', יום גשלמהשפירא' פרופ

12:00-14:0025403-5318157ilanalitvak@gmail.com', יום גאילנהר שפייזמן"ד
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