
 

TAU WRITING CENTER  

TAU’s Writing Center in the Division of Foreign Languages invites you to improve your academic writing, 

reading and speaking in English at any stage of your studies. We offer individualized sessions with 

professional, experienced tutors in a supportive peer-based environment. During these sessions, tutors 

will address your personal academic writing strengths and challenges, empowering you to improve your 

academic performance at all levels. 

WHO ARE WE?  

We are a team of experienced and dedicated TAU faculty members who teach English at all levels - as 

well as international graduate students who have tutored in diverse global settings.  

WHAT CAN WE OFFER YOU? 

INDIVIDUALIZED SESSIONS - JUST FOR YOU       

-     We offer targeted guidance and feedback on your academic papers, presentations, proposals, and more. 

-     We provide one-on-one tutoring sessions of 45 or 90 minutes, tailor made to suit your needs at any stage of 
the writing process. 

WE SHOW YOU HOW  
Our tutors will help you expand your expertise by showing you how to implement useful strategies on your own. In 

short, we help you to become more effective and confident in English.        

HOW CAN YOU ENJOY OUR SERVICES? 

You can schedule a meeting via our online system with a tutor of your choice or email us with your 

request: writcenter@post.tau.ac.il. The price is 70 shekels for an academic hour (45-minute session) to 

be paid by credit card. 

To learn more about TAU’s Writing Center, please visit our website or FB page. 

Feel free to contact us with any questions or requests you may have: writcenter@post.tau.ac.il 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  אביב תל באוניברסיטת הכתיבה מרכז

 

 הקריאה, האקדמית הכתיבה את לשפר אתכם מזמין אביב תל באוניברסיטת זרות לשפות היחידה של הכתיבה מרכז

 ידידותית בסביבה ומקצועיים מנוסים יםנכחו עם פרטניים מפגשים מציעים אנו. בלימודיכם שלב בכל באנגלית והדיבור

 לכם ויסייעו האקדמית בכתיבתכם ולאתגרים החוזקה לנקודות יתייחסו שלנו  יםנכחוה, המפגשים במהלך. ותומכת

 . הרמות בכל האקדמיים ביצועיכם את לשפר

 

 ?אנחנו מי

 הרמות בכל אנגלית המלמדים אביב תל אוניברסיטת של הוראה סגל חברי הכולל ומנוסה מסור מצוות מורכב המרכז

 .מגוונות גלובאליות במסגרות חונכות ניסיון עם הבינלאומית מהתוכנית ומאסטרנטים

 

 

http://monbroido.wix.com/writing-center#!scheduler/ctzx
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 ?לכם להציע נוכל מה

 !בשבילכם רק - פרטניים מפגשים

 .ועוד אקדמיות מצגות, מאמרים, עבודות על ומשוב ממוקדת הדרכה-

 .הכתיבה בתהליך שלב בכל לצרכיכם המותאמים דקות 09 או 54  של אישיים הדרכה מפגשי-
 הדרך את לכם נראה

. בעצמכם שימושיות אסטרטגיות ליישם כיצד לכם שיראו בכך מיומנויותכם את להרחיב לכם יסייעו שלנו החונכים

 .האנגלית בשפה לשימוש הנוגע בכל ובטוחים יעילים יותר להיות לכם עוזרים אנו, בקצרה

 

 ?משירותינו ליהנות תוכלו כיצד

 : למייל בקשתכם את לנו שלחו או, שתבחרוחונך  עם פגישה לקביעת שלנו המקוונת במערכת השתמשו

writcenter@post.tau.ac.il .אשראי בכרטיס שישולמו ח"ש 09 הוא( דקות 54) אקדמית שעה של לפגישה המחיר . 

 

 .שלנו הפייסבוק בעמוד או באתר בקרו אביב תל אוניברסיטת של הכתיבה מרכז על נוסף למידע

 writcenter@post.tau.ac.il :ב  בקשה או שאלה כל לגבי מענה ולקבל קשר ליצור מוזמנים אתם
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