פניה לקבלת העתקי גיליונות ציונים  /אישורי זכאות
רפואה
קדם קליני
קליני
רפואת שיניים
קדם קליני
קליני
מקצועות הבריאות
סיעוד
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק
מדויקים
ביה"ס למדעי המתמטיקה
תואר ראשון
תואר שני
ביה"ס למדעי המחשב
תואר ראשון
תואר שני
ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
תואר ראשון ושני
ביה"ס לסביבה ולמדעי כדוה"א
גיאוגרפיה וסביבה – תואר ראשון ושני
גיאופיזיקה – תואר ראשון ושני
תואר שני מחקרי לימודי סביבה
תואר שני עיוני לימודי סביבה
תואר שני בינלאומי
ביה"ס לכימיה
תואר ראשון ושני
מדויקים ורוח

הדר סליבאנוב
יפעת רדליך

hadarm@tauex.tau.ac.il
yifatr@tauex.tau.ac.il

הדר סליבאנוב
נילי גרמנוב

hadarm@tauex.tau.ac.il
niliger@tauex.tau.ac.il

קישור להגשת בקשה
03-6409224
רמה רימה כהן
03-6409104
ולד ולדמן

ishurimsiud@tauex.tau.ac.il
ramac@tauex.tau.ac.il
veredva@tauex.tau.ac.il

יעלה מודעי
שחר ארז

mathst@tauex.tau.ac.il
03-6405245
shacharerez@tauex.tau.ac.il 03-6409177

איילת סידס
הילה ג'רבי
שחר ארז

ayeletsid@tauex.tau.ac.il
03-6409810
hilagr@tauex.tau.ac.il
03-6406406
shacharerez@tauex.tau.ac.il 03-6409177

רונית יונה

03-6408619

ronity@tauex.tau.ac.il

קרן בן ציון
ריקי בוקשטיין
אליה יאיר
דורית לנדמן
לי מורי

03-6409896
03-6406962
03-6405154
03-6408116
03-6406616

kerenbnz@tauex.tau.ac.il
rikibook@tauex.tau.ac.il
eliay@tauex.tau.ac.il
dorlan@tauex.tau.ac.il
leemori4@tauex.tau.ac.il

שרית ברטוב
רועי אברמוביץ'

chemistry@tauex.tau.ac.il
03-6408761
mathcompsc@tauex.tau.ac.il 03-6409177

חגית רונן ויצמן

03-6407177

hagitrw@tauex.tau.ac.il

עליזה אלימלך
סוחונצקי
ורד דבורי
לימור בן משה
נעמה גפני פלד
אודליה דוד
נילי דותן
אסנת ממן
ליאת כהן
ורד ידגר רז
אורית גוטרמן

03-6409419
03-6408489
03-6407037
03-6406036
03-6408547
03-6406200
073-3804845
03-6405791
03-6408372
03-6406869

liatc@tauex.tau.ac.il
veredyr@tauex.tau.ac.il
oritg@tauex.tau.ac.il

03-6409453

humstud@tauex.tau.ac.il

03-6409005

bat7g@tauex.tau.ac.il

03-6409521
,03-6407461

hevra@tauex.tau.ac.il

מדעי החיים

הנדסה
תואר ראשון הנדסה מכנית
תואר ראשון הנדסת ביו רפואית ותעשייה וניהול
תואר ראשון מדע והנדסה של חומרים
תואר ראשון  -מדעים להייטק
תואר ראשון הנדסת חשמל
תואר שני הנדסת חשמל
תואר שני הנדסה מכנית ,הנדסת תעשייה וניהול ,הנדסה ביו רפואית
תואר שני מדע והנדסה של חומרים
מדעי הרוח
כל התארים

alizaso@tauex.tau.ac.il
veredd@tauex.tau.ac.il
limorben@tauex.tau.ac.il
naamagaf@tauex.tau.ac.il
hashmalst@tauex.tau.ac.il

אמנויות
בת שבע גרינבר
מדעי החברה
כל התארים
ניהול
חשבונאות – תואר ראשון
ניהול – תואר ראשון
תואר שני –  – MBA MSCלינק להגשת בקשה:
תואר שני – תכניות למנהלים:
EMBA
קלוג רקנטי

שלי מנדרינך
מאיה דשת

shelym@tauex.tau.ac.il
03-6408744
mayade@tauex.tau.ac.il
03-6408931
לתלמיד ותיק שסיים לפני למעלה משנה
03-6409955
03-6409955

remba@tauex.tau.ac.il
kremba@tauex.tau.ac.il

אלה דז'ורינסקי

03-6408852

elladz@tauex.tau.ac.il

אורית דן
רותי וולף

03-6409039
03-6409383

oritd@tauex.tau.ac.il
ruthiw@tauex.tau.ac.il

משפטים

מדעי המוח
תואר ראשון
תארים מתקדמים

