
 רשימת מיילים מעודכנת מרצים תשפ"ב
שם  פרטי ושם משפחה 

 מייל

 adelebassin@gmail.com בסין אדל

 yoramaharoni@gmail.com יורם אהרוני

 udicaspi@walla.com כספי אודי

 ortaloren8@gmail.com אורן אורטל

 doctor.erez@gmail.com ארז אורית

 liorsow@gmail.com אלשיך אורלי

 orlyazdi@gmail.com עוגב אורלי

 foxo@wincol.ac.il פוקס אורלי

 orlyka@wincol.ac.il קיים אורלי

 shai-98@zahav.net.il שי אורנה

 eyal.dolev161@gmail.com דולב אייל

 eyalrozen@gmail.com רוזנשטריך אייל

 eliamorgulev@yahoo.com  מורגולב איליה

 gazitilan6@gmail.com  גזית אילן

 ostrovski2000@yahoo.com אוסטרובסקי אילנה

 miron_giladi@hotmail.com גלעדי אילת



 ayelet@wincol.ac.il דונסקי אילת

 har_nir@hotmail.com הר ניר איתי

 itay.magidi@gmail.com מגידי איתי

 itamarshidlov@gmail.com ארז שידלוב איתמר

 elif300@gmail.com אספנדי אלי

 agutman2014@gmail.com גוטמן אלכס

 efratelran.workmail@gmail.com אפרת אלרן

 amirsportdiet@gmail.com רובין אמיר

 anngecel@mail.tau.ac.il גצל אן

 anatoly53@gmail.com  שפראן אנטולי

 buchasaf@gmail.com בוך אסף

 efiyf15@gmail.com אביב אפי

 efratelran.workmail@gmail.com אלרן אפרת

 arieja64@gmail.com יעקובי אריה

 nua-yeda@zahav.net.il קליינבורד ארתורו

 etibensim@gmail.com בן שמחון אתי

 bari@wincol.ac.il רייכמן ברי

 bosmatsky@gmail.com סקאי בשמת



 jessicaleitner@utexas.edu לייטנר ג'סיקה

 jackyzvulun@gmail.com זבולון ג'קי

 gilbiran65@gmail.com בירן גיל

 gilayak@gmail.com יעקב גילה

 ashkelony@hotmail.com אשקלוני גל

 gal.benyehudah@gmail.com יהודה גל בן

 galga9@hotmail.com גלילי גל

 galziv@yahoo.com זיו גל

 ya368ir@gmail.com טננבאום גלית

 debbie.hellerstein@gmail.com הלרשטיין דבי

 doriterel@hotmail.com אראל דורית

 doritdgr@gmail.com גרין דורית

 lpdorit@gmail.com לישפיץ פרג דורית

 dianaissan@yahoo.com  איסן דיאנה

 dianaa@wincol.ac.il אשכנזי דיאנה

 bulletdima@gmail.com בולט דימה

 danbo@outlook.co.il בורשצ'וק דני

 faindanielfain@gmail.com פיין דניאל



 daniela.ddd172@gmail.com  כהן דניאלה

 dariamsegev@gmail.com שגב דריה

 anatdraigor@gmail.com ענת דרייגור

 hilabeck@gmail.com בק הילה

 helend@wincol.ac.il דיין הלן

 vladimir@wincol.ac.il  וקסלר ולדימיר

 vardita@bezeqint.net גור ורדיתה

 oren.zonder@gmail.com אורן זונדר

 acrogym@gmail.com  דיסקין חגית

 hagithagag@gmail.com חג'ג חגית

 hinanit.otbx@gmail.com פלד לויפר חיננית

אטיה-בוקסבאום חן  ynnehc@walla.co.il 

 hananrap80@gmail.com רפופורט חנן

 tal.yahalom@gmail.com יהלום טל

 jenyamsi@walla.co.il זבולוטני יבגניה

 pery-y@wincol.ac.il פרי יהודית

 yreuveni@research.haifa.ac.il ראובני יהודית

 meckel@wincol.ac.il מקל יואב



 yuvalshabtai16@gmail.com שבתאי יובל

 yossihaleva@gmail.com חלבה יוסי

 yoramaharoni@gmail.com אהרוני יורם

 yoram@schoolsport.org.il כהן יורם

 yaniva@wingate.org.il אשכנזי יניב

 yaelalon21@gmail.com  אלון יעל

 yamelamud@gmail.com מלמוד יעל

 yaelmishani@gmail.com  משעני יעל

 neyael@wincol.ac.il נץ יעל

 yaelr@wincol.ac.il רובין יעל

 yarivt@football.org.il טפר יריב

 carmit1lev@gmail.com לב קלמן כרמית

 leonidhait@walla.com חייט לאוניד

 leonidk04@gmail.com קאופמן לאוניד

 lbgcompany777@gmail.com ברגיל לוי

 red24@netvision.net.il רדלר ליאור

 zalayet.liora791@gmail.com  זלאיט ליאורה

 liat911775@walla.com כהן ליאת



 lydiahatuelcz@gmail.com צוקרמן חטואל לידיה

 limormiz7@gmail.com מזרחי לימור

 mdahanos1@gmail.com דהן מאור

 ask4maya@yahoo.com עבאדי מאיה

 zemach@wincol.ac.il צמח מאיר

 moranovich@gmail.com רבינוביץ מורן

 mahmood.sindiani100@gmail.com סינדיאני מחמוד

 matarochayon@gmail.com לביא מטר

 mayadharel@gmail.com הראל מיה

 mbareli@som.bgu.ac.il בראלי מיכאל

 engelm10@gmail.com אנגל מיכל

 michalar@wincol.ac.il ארנון מיכל

 michalgraitzer@gmail.com גרייצר מיכל

 michalhorvitz1@gmail.com הורביץ מיכל

 ophir-m@013.net אופיר מיקי

 meravasher2@gmail.com אשר מירב

 meron@wincol.ac.il  רובינשטיין מרון

 marit@wincol.ac.il שטרומר מרית



 m-ayalon@wincol.ac.il  איילון משה

 ovadia71@hotmail.com עובדיה משה

 milomn@gmail.com מילוא נבות

 nogahfisher@yahoo.com פישר נגה

 noa@wincol.ac.il חורש נועה

 nivva@education.gov.il  וינטרוב ניב

 knopp@wincol.ac.il שטינברג נילי

 gracenehme18@gmail.com גרייס נעמה

 natanb@wincol.ac.il ברבר נתן

 std_mld@wincol.ac.il ברלס סבינה

 sigaleilat70@gmail.com אילת אדר סיגל

זקן-בן סיגל  sigalbz@wincol.ac.il 

 sisidassa5@gmail.com דסה סיגלית

 simaz@wincol.ac.il  זך סימה

 salinka27@gmail.com אקסלרוד סלעית

smadarp13@gmail.com פלג סמדר  

 omern.n95@gmail.com נאמן עומר

 iddonevo@gmail.com נבו עידו

mailto:smadarp13@gmail.com


 einaty@wincol.ac.il ינוביץ עינת

 alpdin@inter.net.il  אלפרוביץ עמיחי

 amitnatani@gmail.com נתני עמית

 inbalbechar@gmail.com בכר כץ ענבל

 ANATDRAIGOR@GMAIL.COM דרייגור ענת

 farkashanat@gmail.com פרקש ענת

 sabageran@gmail.com סבג ערן

 arazipoli@gmail.com ארזי פולי

 philipgalpert@gmail.com גלפרט פיליפ

 pshimon@wincol.ac.il שמעון פיני

 etgarim@netvision.net.il בלין קובי

 kettysan@gmail.com סאניצקי מולר קטי

עמראן-בקר קרן   keren@bigfun.co.il 

 kerendemlin@gmail.com ברנר קרן

 1reuvenaa@gmail.com יוספלסקי ראובן

 ravidzafrani123@gmail.com זפרני רביד

 ronac32@gmail.com כהן רונה

 ronigot23@gmail.com גוטליב רוני



 daromsh@wincol.ac.il  דרום רוני

 Ronen.Reuveny@sheba.health.gov.il ראובני רונן

 roihalaf66@gmail.com כלף רועי

 roi_mor@wincol.ac.il מור רועי

 rotembaram@gmail.com ברעם רותם

 rikiyer@gmail.com ירמיהו ריקי

 ramig@wincol.ac.il גרסון רמי

 ranivainer@gmail.com ויינר רן

 ranibnor@eindor.org.il בן נחום רננה

 rafi.brickner@gmail.com בריקנר רפי

 saghibanai@gmail.com  בנאי שגיא

 shaybardasport@gmail.com ברדה שי

 sglasel82@gmail.com גלזל שי

 shai@plife.co.il גרינברג שי

 shay-y@wincol.ac.il יהל אוחנה שי

 shayke@wincol.ac.il הוצלר שייקה

 shlomit33@gmail.com בינימין שלומית

 shellyorit@gmail.com בר סלע שלי



גל-בן שלמה  bengal@wincol.ac.il 

 culanushuki@aol.com מיוחס שמואל

 sonegos@gmail.com סונגו שמוליק

 avugos@gmail.com אבוגוס שמחה

 shani.r1390@gmail.com בייצ'ר רפאל שני

 shany.fit@gmail.com פונק שני

 vosco@netvision.net.il ווסקו שרון

 sharony@sitcorp.co.il יצחק שרון

 sharon@mydiatanit.com מאור שרון

 sharontsuk1@gmail.com צוק שרון

 sarit.wingate@gmail.com שלו שרית

 


