משרד

טלפון

דוא"ל
ohadnachtomy@technion.ac.il
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5784

207
203
212

3548

ha.assochead@technion.ac.il

3817 Dustin@technion.ac.il
3928 avitalbp@technion.ac.il

rabkinorit@technion.ac.il
202
215

3809

-

3911 huhava@technion.ac.il
3567 michalt@technion.ac.il

201
214

-

brigitte@technion.ac.il

-

204

-

104

-

109

-

-

-

-

-

tamarnovick@technion.ac.il ; Tamar
Novick <tnovick@mpiwg-berlin.mpg.de>
avigailf@technion.ac.il ;
avigail.ferdman@gmail.com
ashavit@technion.ac.il ;
ashavit@telhai.ac.il
alikpelman@technion.ac.il;
alikpelman@gmail.com
bhutchins@gmail.com ;
hutchinsb@technion.ac.il
jehsmith@gmail.com ;
justin.s@technion.ac.il

תיוג

שם

שם

דרגה

תשפ"ב

Ohad Nachtomy - Head
 פרופסור מן המנייןof the Department

 ראש- אוהד נחתומי
חברי סגל
פרופ' המחלקה
 משנה- צפורה רקדזון
Department
לראש המחלקה
 עמית הוראה בכירTzipora Rakedzon - Assoc
 ד"רMembers
 מרצה בכירDustin Lazarovici
דסטין לזרוביץ
ד"ר
 עמית הוראה בכירAvital Binah-Pollak
אביטל בינה פולק
ד"ר

מרצה ורכזת אקדמית
להוראת אנגלית
 ללימודי הסמכהOrit Rabkin

 חבר הוראה בכירBrigitte Hahn-Michaeli
- עמית הוראה בכיר
הממונה על החינוך
 הגופניHava Margalit
 עמית הוראה בכירMichal Tal

 מרצה בכירTamar Novick
 עמית מחקרAvigail ferdman
 עמית מחקר חברAyelet Shavit
 עמית מחקרAlik Pelman
 חוקרBarnaby Hutchines
 עמית מחקר מן המנייןJustin Smith

אורית רבקין
בריגיטה האן מיכאלי

ד"ר
'גב

חוה מרגלית
מיכל טל

'גב
ד"ר

תמר נוביק

ד"ר

אביגיל פרדמן

ד"ר

עמיתי מחקר
Research

 פרופ"ח אילת שביטFellows
אליק פלמן

ד"ר

ברנבי האצ'ינס

ד"ר

ג'סטין סמית

'פרופ

משרד

טלפון

-

-

-

-

-

-

112

-

112

-

211

-

209

דוא"ל
davidmanheim@technion.ac.il;
davidmanheim@gmail.com
wessel@technion.ac.il ;
wesselreijers@gmail.com;
wessel.reijers@univie.ac.at
mnl.ratti@gmail.com
reichert@math.lmu.de,
paula.reichert@gmail.com
katikish@gmail.com
urieran@campus.technion.ac.il ;
urieran82@gmail.com
lotem.elber@gmail.com;
lotem.elber@campus.technion.ac.il
nlayalon@campus.technion.ac.il ;
noa.lahav@mail.huji.ac.il

3438 ilanah1@technion.ac.il

111
208

ashrafhalabi@technion.ac.il
3507 meitalg@technion.ac.il

205

5786 anatg@technion.ac.il

204

3932 ruchamab@technion.ac.il

102

3478 ccshay@technion.ac.il

105
105
211

-

eva.tidhar@campus.technion.ac.il
geffenr@campus.technion.ac.il
yshiran@campus.technion.ac.il

שם

שם

דרגה

תשפ"ב

 מדען אורחDavid Manhaim

דוד מנהיים

ד"ר

אורחים

 מדען אורחWessel Reijers
 מדען אורחEmanuele Ratti

ווסל ראיירס
עמנואל ראטי

 ד"רGuests
ד"ר

פאולה רייכרט
קטי קיש

ד"ר
ד"ר

אורי ערן

ד"ר

תיוג

 מרצה אורחPaula Reichert
 מרצה אורחKati Kish
 פוסט דוקUri Eran
 פוסט דוקLotem Elber-Dorozko
 פוסט דוקNoa Lahav Ayalon
רכזת הוראה )ספורט
( ואנגליתIlana Harel
מנהל מקצועי נבחרות
העובדים וסגל הוראת
 החינוך הגופניAshraf Halabi
 עוזר למנהלMeital Gotfrid
רכזת סגל ותארים
 מתקדמיםAnat Glass
רכזת הוראה )קורסי
 שפות,העשרה
( ובחירה חופשיתRuchama Ben-Anat
 אחראי מחשוב ואחזקהShay Bat

Eva Tidhar
Geffen Rafaeli
Shiran Yuan

דורוז'קו-לוטם אלבר
נועה להב אילון

אילנה הראל

אשרף חלבי
מיטל גוטפריד

פוסט
דוקטורנטים

 ד"רPost Docs
ד"ר
צוות

'אדמניסטרטיבי גב

 מרAdmin. Staff
'גב

ענת גלס

'גב

ענת-רוחמה בן

'גב

שי בט

מר

אוה תדהר
גפן רפאלי
שירן יואן

'גב
'גב
'גב

דוקטורנטים

