
 שעות תרגילי העזר במתמטיקה – אולם קנדה עליון
 סמסטר א' תשע"ח

 
 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' שעות
  אדם רוסו שחר אוריאל אמיתי אסייג אריאל רפפורט 16-17

 דניאל קלמנוביץ' שגב כהן    עמיחי למפרט אור לנדסמן איתי אלפרן 

 רחל נפחא (שושן) אסף קפוטא 

 אלי אליעזר

 עמנואל בן אייל זליג

 פורת

 נעם קולודנר

  אור יער אסף חורב בר כהן מיכאל קבנוב 

  יעקב פריאנטה  אופיר קורקוס טל הרמן 

  נטע מדוויל אור רז ליעד קסטל אריאל דייוויס 

 ראובן נוה עמרי גינזבורג עדי ולר וייזר  ניצן ליטמן 17-18

 בן זסלנסקי  לבובסקי יורי ערן אגרא גבע ישפה 

 ליאור יאנובסקי  ותד יאסין יצחק אלימלך נתנאל לוי 

  משה וויט מתן זיידל צור פלוטניקוב אליק עולמי 

 אור לנדסברג עמית אופיר טל לוי 

 אלון ניסן-כהן

  סמיון טרביקין

     נטע מדוויל 

 אנדריי שוליקה יואל גרינשפון 18-19

 

 רון מור  שני מרינוב 

 מוחמד אנדרי זגרבין גיל ליבנה גל פורת 

 אבו-ראדי

 השאש פז

  אדוה מדויל חיה זילברמן דניאל ויסמן יונתן פרוכטר 

  עמית גורדון אריה דויטש אמתי יובל ניר מרקוס 



   סובחי מסאלחה אמיר בכר אלעד קוזלוב 

 
  רוס 20 יום שני 14-15 נעמה איזנר
 רוס 23 יום רביעי 16-17 מיכאל צ'פמן

     רוס 25     יום ראשון 16-17                                שי אברה
 אמיר אלגום    יום שלישי 10-11           רוס 25

  חגי לבנר - רוס 24 רביעי 12-13
  בנימין אקרמן : רוס 37 שני 15-16

 
 יאור חפוטה       יום שלישי   17:00-18:00                רוס 66

 אורי רוזנשטיין יום שלישי 1000-1100 במתמטיקה 315
 דוד זיסלמן יום חמישי בין השעות 11:00-13:00. רוס 82

 רוס 65יום רביעי 16-17 אמיתי קמבר
 


