
   6.10.2021ס ארצי לתואר שלישי בהוראת המדעים  כנ
  חלוקה למפגשים קבוצתיים

 
 1קבוצה   

 110 כיתה  72בניין 

 2קבוצה 
 115 כיתה  72בניין 

 3קבוצה 
 119 כיתה  72בניין 

 4קבוצה 

 122 כיתה  72בניין 
 5קבוצה 

 123 כיתה  72בניין 
 6קבוצה 

 211 כיתה  72בניין 
 7קבוצה 

 212 כיתה  72בניין 
 8קבוצה 

 213 כיתה  72בניין 

מושב  
 ראשון

ארנון   מיכל ציון  עידית ירושלמי  אילת ברעם צברי  מיכל ארמוני  איילון לנגבהיים ראש מושב:
 הרשקוביץ 

 אוסאמה סוידאן  אבי מרזל 

 קפון  ולמיתש מנחים:
 

גיורא  
 אלכסנדרון 

 ענת כהן 

 דינה ציבוליסקי  בוריס קויצ'ו 
 איילון מיכל 

 שירלי אברג'יל 
 יהודית דורי 

עינת הד  
 מצויינים

 ענת ירדן 

 איגור ורנר 
 אסתר לוינסון 

 מיכל טבח 
 
 

חברי סגל  
פוסט ו

 דוקטורנטים: 

 טומי דרייפוס 
 סמדר לוי 

 מייקל פריד 
 מיכל השכל 

 אורית חזן 
  זמירה מברך 

אורית בן צבי  
 אסרף

 בת שחר דורפמן 
 דנה ודר וייס 

 ן גדעון דישו 
 

 עמית מירי 
אורנית ספקטור  

 לוי 
 

 דנה שחייני 
 משה ברק 
 יעל שורץ 

 

אנטולי  
 קורופטוב 

 עידית אדלר 
- אביטל בינה

 פולק

   ראובן בבאי
 ברוך שוורץ 

 שי אולשר 
 נורית פז 

 אליק פלטניק 

 נעמה בן דור  ענת שאולי  א אודליה שריר שני צור  אלעד יעקובסון  לולו גארה  1מציג 
 

 לאורה לוין 
 

 נורית היינה 

 תמר שובל  רון עזרא מאיה  כרמל בר  שחף רוקר יואל   רחל זקס  חגית גבאי   2מציג 

מושב  
 שני

 משה ברק  עידית ירושלמי  עידית אדלר  שי אולשר  איילון לנגבהיים ראש מושב:
 

עינת הד  
 מצויינים

 אוסאמה סוידאן  דנה ודר וייס

 ענת כהן  :מנחים
 מיכל השכל איטח

 שולי קפון 
 מיכל ציון 

 ברעם צברי אילת 
 ארנון הרשקוביץ 

 יהודית דורי  מיכל טבח 
 

אורנית ספקטור  
אורית בן  , לוי

 צבי אסרף 

 מייקל פריד 
 מיכל איילון 

 ענת ירדן 
 זמירה מברך 

חברי סגל  
וסט פ

 דוקטורנטים: 

 דינה ציבוליסקי 
 פולק -אביטל בינה
 ן גדעון דישו 

 

 דנה שחייני 
 ברוך שוורץ 

 יעל שורץ 

 אבי מרזל 
 אלכסנדרון גיורא 

 ראובן בבאי 

 סמדר לוי 
 אורית חזן  

 אסתר לוינסון 

 שירלי אברג'יל 
 בוריס קויצ'ו 

 אליק פלטניק 

בת שחר  
 דורפמן 

 מירי עמית 

 אנטולי קורופטוב 
 טומי דרייפוס 
 מיכל ארמוני 

 

 איגור ורנר  
 נורית פז 

 

 עבד עפאן  אלוני אושרה  אור שב ארצה  אלי נצר  דלית לן  סאלח פארג' סימונה הולשטיין  1מציג 
 

 ערן זפרני 

אריה ליבני  -גור 2מציג 
 אלקסיד 

רותם ישראל   גיא גרובס 
 פישלזון 

 גלית אורן עומר  סאמהר נעמה  הדיל דבאח  אביבית ארווץ  אחלאם אנאבוסי 

מושב  
 שלישי 

עינת הד   ראש מושב:
 מצויינים

ארנון   מיכל איילון  מיכל השכל  זמירה מברך  עידית אדלר 
 הרשקוביץ 

 שולמית קפון ודר וייסדנה 

 דינה ציבוליסקי  מיכל טבח  :מנחים
 

 אילת ברעם צברי  ענת כהן 
 מיכל ארמוני 

,  טומי דרייפוס 
  ורופטוב ק אנטולי 

אביטל   /אורית חזן 
 פולק   בינה

 יהודית דורי 
 שי אולשר 

  עידית ירושלמי
  אליק פלטניק

 ברוך שוורץ 

  /אוסאמה סוידאן 
 מייקל פריד 

 אבי מרזל 

חברי סגל  
פוסט ו

 דוקטורנטים: 

 אילון לנגבהיים 
 אסתר לוינסון 

 

   ענת ירדן
 ן גדעון דישו 

 שירלי אברג'יל 

 מירי עמית 
 אורית בן צבי אסרף 

 משה ברק 

אורנית ספקטור  
 לוי 

 ראובן בבאי 

 איגור ורנר 
 סמדר לוי 

 

 בוריס קויצ'ו 
 יעל שורץ 

 

 מיכל ציון 
 בת שחר דורפמן 

 דנה שחייני 

 נורית פז 
 אלכסנדרון גיורא 

 עותמאן גאבר  דוד פרל נוסבאום רועי פרץ  רונית ליס הכהן  אסנת אטיאס  אורית בארוט  אפרת דיין  תמר אבירם  1מציג 

 הדס לוי  נדב מרקו  חסן איוב  דפנה אליאס ליאת נקר  אורית עזרא  זאב מעיין  אודליה צייאדה  2מציג 

 


