
 שעות קבלה
 

 
 

 

 

  חדר יום/שעה סמסטר תפקיד שם המרצה

פרופ' אלכסנדר 

 דומושניצקי

  11.3.9 15:00-17:00יום א':  'א רמ"ח

פרופ' פרנק 

 עשוש

  11.2.13 13:00-14:00יום א: 'א סגל

פרופ' יהודה 

 גרינבלט

בתאום  054-3231679   א' סגל

 מראש

פרופ' יובל 

 פליקר

 בתאום מראש: 11.3.13E 15:00-16:30יום ד:  א' סגל

yuvalf@ariel.ac.il 

פרופ' גרשון 

 קרסין

 9.00-10.00יום א':  א' סגל

-11.00יום ג': 

12.00 

11.2.16  

ד"ר יהודה 

 אשכנזי

 בתאום מראש 0543394793 51.4.60 13:00-15:00יום ג':  א' סגל

.11.3.13 12:00-14:00יום ב'  א' סגל ד"ר רומן יביץ

 ב

 054-2454518טל.

ד"ר  וולינסקי 

 אירנה

חדר   א' סגל

מורים 

 53בניין 

-054בתאום מראש 

4693328 

ד"ר סבטלנה 

 בונימוביץ

  11.2.14 12:00-13:00רביעי  א' סגל

 jardena@ariel.ac.il 11.2.12 17:00-18:00ראשון  א' סגל ד"ר עדי ירדן

 –בתאום מראש  11.3.11 13:30-14:30יום ג':  א' סגל ד"ר זיו שמי

zivshami@gmail.com 

ד"ר אלכסנדר 

 רסין

  -בתאום מראש  11.3.11 15:00-17:00יום ד'  א' סגל

Rasin@ariel.ac.il 
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, 12:30-13:30יום ג'  א' סגל ד"ר רוברט שוורץ

 12:30-13:30יום ד' 

11.3.11 11.3.11 

ד"ר  יונה 

 צ'רניבסקי

  11.2.12 13:00-15:00יום ד':  א' סגל

 

 

 

 

ד"ר אפריים 

 שמרלינג

  11.2.13 10.00-11.00ג   א' סגל

ד"ר גילברט 

 ווינשטין

 13:30-14:30ג'  א' 

 או בתאום מראש

11.3.13

F 

 

 12.00 - 11.00א'   א' מן החוץ ד"ר רויז יבגני

 12.00 - 11.00ג'  

 13.00 - 12.00ה'  

 בתאום מראש 11.3.12

052-5585039 

ד"ר אליעזר 

 הירשברג

 בתאום מראש   א' מן החוץ

050-3337384 

 מן החוץ/ גב' ילנה דרפל

 מתרגלת

 53.4.30 8:00-9:00ד'  א'

 

 

ד"ר סידורנקו 

 אלה

 בתאום מראש 55.2.14 17:00 – 16:00א'  א' מן החוץ

Allas@ariel.ac.il 

 

מרצה מן  ילנה ידווני

 החוץ/

 מתרגל

 בתאום מראש   19:00-21:00א'  א'

052-8725260 

 

ד"ר לאוניד 

 מינקין

מרצה מן 

 החוץ

-050 בתאום מראש   א'

6619336 

 

mailto:Allas@ariel.ac.il
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ד"ר קופרווסר 

 אולג

מרצה מן 

 החוץ

  16:15-18:15א'  א'

 בתאום מראשאו 

 בתאום מראש  11.3.12

052-3596586 

olegku@ariel.ac.il 

מרצה מן  ד"ר ינץ שלמה

 החוץ

  בתאום מראש:  א'

 9:00 -8:30ד' 

 9:00 – 8:30ה' 

חדר  -ד'

מרצים 

 51בניין 

 -ה'

11.3.12 

-052בתאום 

7692097 

yanetz@macs.biu.

ac.il 

ד"ר אלכסנדר 

 קפלונובסקי

מרצה מן 

 החוץ

 11.3.12 12:00-1300' א א'

 

 בתאום מראש

lex_ka@netvisiona

.net.il 

050-7739323 

ד"ר ליבוביץ' 

 רות

מרצה מן 

 החוץ

 בתאום מראש   11:00-12:00ו'   א'

 050-6220764 

 

. מגקיאן ד"ר

 אברהם

מרצה מן 

 החוץ

 11.3.12  16:00-18:00יום ד'  א'

גב. אירנה 

 נמירובסקי

 בתאום מראש   א' מתרגל

aniperah@gmail.c

om 

 בתאום מראש    א' מתרגל מר. לב קליינר

054-7701327 

 בתאום מראש   א' מתרגל גב. ברון יפעת

054-9439367 

 בתאום מראש 11.3.12 12:00-13:00ד'  א' מתרגל מר. כדראוי אור 

054-6257761 

mailto:Alex_ka@netvision.net.il
mailto:Alex_ka@netvision.net.il
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 בתאום מראש   א' מתרגל פורמןמר. יבגני 

yevfurman@gmail.

com 

מר. ברוך 

 כשרים

 052-6369585   א' מתרגל

מתרגל/מרצ מר. רן סגל

 ה מן החוץ

 17-19יום א'  א'

 11חדרר מורים בניין

 בתאום מראש 

052-7040326 

גב. דובמן 

 מרגריטה

 20:45-21:30יום א'  א' מתרגל

56.2.09 

 בתאום מראש 

rdovman@yahoo.c

om 

 בתאום מראש   א' מתרגל אלכסנדר מינקין

minkinale@gmail.c

om 

 

 בתאום מראש  13:30-15:30ג'  א' מתרגל מר דביר רוס

dvirr@g.jct.ac.il 

 בתיאום מראש 52בניין  11:00-12:00ה'  א מתרגלת אביגיל תנעמי

Avigailtanami@gm

ail.com 

 בתיאום מראש   א מתרגלת רות בושריאן

 0505708360 

 


