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משרדי היחידה – בניין  "ווב", בית-הספר לשפות, קומה ב', חדר 202 טל': 6409681 / 6409465.
טלפון להודעות מטעם היחידה: 6405069. (כניסה דרך שערים: 8,2,1).
אתר היחידה:     http://www.tau.ac.il/humanities/flang/home.htm 
קבלת קהל – ימים  א'-ה', בוקר - שעות:  10-12 אחה"צ: יום ג'  13-15.

א. כללי
(1)	היחידה מקיימת מערך של קורסים שונים ללימוד שפות למטרות אקדמיות, מחקר ותקשורת.
קורסים סמסטריאליים באנגלית ושנתיים בשפות הבאות: איטלקית, גרמנית, הולנדית, הינדית, יוונית, יידיש, יפנית, לאדינו, סינית, ספרדית, ערבית, ערבית מדוברת (לא לפטור), פורטוגזית, צ'כית, צרפתית, רומנית, רוסית ושפת הסימנים הישראלית (סמסטריאלי).
הקורסים נערכים במקביל ללוח הזמנים של שנת הלימודים. 
מספר מצומצם של קורסים באנגלית ניתן בעונת לימודי הקיץ.
(2)	השתתפות בקורסים: הקורסים ביחידה נחשבים כשיעור ותרגיל, לכן, הנוכחות בהם חובה, פרט למילואים או מחלה (יש להמציא אישור למזכירות היחידה).
(3)	התיישנות: התיישנות לימודי שפה זרה (כולל אנגלית) תחול חמש שנים ממועד הפסקת לימודיו של התלמיד באוניברסיטה, (למעט בעלי תואר אקדמי מוכר).
	הרישום לקורסים ייערך בתאריכים: 8.10.02-17.9.02  שעות: 8.00-22.00.

 נא עיין: 1.	בסעיף רישום לקורסי  אנגלית 
2.	בסעיף רישום לקורסי שפות.

ב. לימודי אנגלית
היחידה להוראת שפות מקיימת מערכת קורסים סמסטריאליים באנגלית ברמות: ב', ג', "בסיסי", "בינוני", "בינוני+מתקדמים", "מתקדמים", "אנגלית למדעי הרוח" (מוגבר), קורסים לתלמידי תואר שני במנהל עסקים וקורסי כתיבה מדעית לתלמידי מחקר.

באשר לדרישות לימודי אנגלית ושפות אחרות נא עיין/י בפרק: היחידה להוראת שפות בתקנון הכללי (דפים צהובים).

קורסים ברמת "בינוני" (חתך פסיכומטרי 100-119) סמסטריאלי – 4 שעות שבועיות - פעמיים בשבוע, הקורסים גם מתקיימים במהלך עונת לימודי הקיץ – 12 שעות שבועיות, א',ג',ה', בוקר וערב כנ"ל. 
מיועדים ל:
1. תלמיד שקיבל ציון נמוך מ-80 בקורס "בסיסי".
2. תלמיד הלומד בפקולטה בנוסף לפקולטה למדעי הרוח. 

רמת "בינוני+מתקדמים" (חתך פסיכומטרי 100-119) - סמסטריאלי - 8 שעות שבועיות - 3 פעמים בשבוע. לתלמידים הלומדים בפקולטה למדעי הרוח בלבד, אשר קיבלו בבחינה הפסיכומטרית רמת "בינוני" או סיימו קורס "בסיסי" בציון 80 ומעלה.

רמת "מתקדמים" (חתך פסיכומטרי 120-133) - סמסטריאלי - 4 שעות שבועיות, פעמיים בשבוע. התלמיד חייב ללמוד במקביל ללימודיו ולהגיע לרמת "פטור" בהתאם לדרישות הפקולטה בה הוא לומד.
ציון עובר: 60 ומעלה, מדעי הרוח וHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/edu.rtf" ביה"ס לחינוך: 70 ומעלה.
מספר מצומצם של קורסי "מתקדמים" מתקיימים בעונת לימודי הקיץ, בתשלום.

קורסי "אנגלית למדעי הרוח" - סמסטריאליים - שעתיים שבועיות לתלמידי הפקולטה בלבד שהגיעו לרמת "פטור" על סמך מבחן פסיכומטרי או סיימו קורס "מתקדמים" בציון 70 ומעלה. לקורס זה יירשמו התלמידים, מיד בתום הסמסטר שלאחר השגת רמת "פטור" באנגלית. תלמידים בעלי רמת "פטור" מהבחינה הפסיכומטרית יירשמו לקורס במהלך שנת הלימודים הראשונה.
נא להרשם לקורס המותאם לאחד מחוגי הלימוד של התלמיד.
נא עיין/י בהמשך במערכת השעות.

קורסי "כתיבה מדעית" לתלמידי מחקר. הקורסים מיועדים לרכישת מיומנות הכתיבה המדעית באנגלית, כמו כן מיועדים קורסים אלה לתלמידים המבקשים להגיש את עבודת המחקר שלהם באנגלית.
קורס כתיבה מדעית לתלמידי מחקר בפקולטה למדעי הרוח, ההוראה בקורס מורכבת מהוראה פרונטלית ומהדרכה אישית. 
לקבלת מידע נוסף, נא לפנות לגב' דורין אמזלג במזכירות סטודנטים, טל' 6406410.

קורסי אנגלית לתלמידי תואר שני בפקולטה לניהול.

בחינות סופיות תשס"ג: נא עיין/י בלוח הבחינות, בהמשך.


ג. קורסים בשפות אחרות
הקורסים בשפות הבאות: איטלקית, גרמנית, הולנדית, הינדית, יוונית, יידיש, יפנית, לאדינו1.  לתלמידים הלומדים בקורסי לאדינו, קיימת אפשרות לקבלת מלגות מטעם הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו. , סינית, ספרדית, ערבית, ערבית מדוברת2.	קורס "ערבית מדוברת" אינו מקנה "פטור" מלימודי השפה. , פורטוגזית, צ'כית, צרפתית, רומנית, רוסית ושפת הסימנים הישראלית3. 	קורסים סמסטריאליים, אינם מקנים פטור. , הינם קורסים שנתיים ומתקיימים בשתי רמות:
רמת "מתחילים": 	4 שעות שבועיות - סמסטר א+ב.
רמת "מתקדמים": 	4 שעות שבועיות - סמסטר א+ב.
קורס "מזורז" לבעלי תארים מתקדמים בלבד; בגרמנית, ספרדית וצרפתית – קורסים שנתיים במתכונת של 6 שעות שבועיות עד לרמת "פטור". 
במקביל  ללימודי השפה הגרמנית והצרפתית מתקיימים  קורסי שפה מדוברת. הקורסים מתקיימים במהלך סמסטר א' ו-ב', שעתיים שבועיות (פעם בשבוע). קורסי שפה מדוברת אינם מקנים  "פטור ".			 
קורסים "לבעלי פטור" למשתלמים - שנתיים, שעתיים שבועיות. באיטלקית, גרמנית4.  	גרמנית ורוסית - 4 שעות שבועיות. , יוונית, יידיש, ספרדית, פורטוגזית, צרפתית ורוסית4.		
(1)	קורסים אלה הינם קורסי חובה/בחירה. הדרישה ללימוד שפה זרה שניה נקבעת ע"י הפקולטה או החוג בו לומד הסטודנט.
(2)	הרישום לקורסים הנ"ל ייערך במקביל לימי הייעוץ. התלמידים מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים השונים, על מנת לא להחמיץ את מועד הרישום. 
(3)	תלמידים המוכיחים כי סיימו. 	בכפוף לחוקי ההתיישנות. 
 בהצלחה בציון 60 לפחות קורס באוניברסיטה אחרת, המקביל לקורס "מתחילים" באוניברסיטת תל-אביב יוכלו להתקבל לקורס ברמת "מתקדמים" בשפה זו, בתנאי שהקורס הוכר ע"י היחידה להוראת שפות.
(4)  ניתן לבטל קורס שנתי רק בתקופת הביטולים בסמסטר א'. תלמיד שיבקש להפסיק לימודיו בקורס בתום סמסטר  א' יחוייב במלוא עלות הקורס.
 (5)	בחינות המיון בשפות פרט לאנגלית תתקיימנה: 
א.  בתשס"ב, ביום ה' 29.8.2002, שעה 9.00.
ב.   בתשס"ג, ביום ה' 28.8.2003, שעה 9.00.
	יש להרשם לבחינות אלה עד ליום 10.8.2002/3 במשרד היחידה בשעות הקבלה
 ובטלפון:  -6409465, 6409681. 
ערעורים
סטודנט רשאי לערער על ציון סופי עד שבועיים מיום פרסום הציון. ערעור שיוגש לאחר תאריך זה לא יתקבל.
ב.	ערעורים יש להגיש בכתב בלבד למזכירות היחידה, תשובה תינתן לסטודנטים במזכירות היחידה כשבועיים מיום הגשת הערעור.

סדרי הרישום תשס"ג:

במשך שנת הלימודים נערך הרישום לקורסי אנגלית לקראת כל סמסטר בנפרד. 
הרישום לקורסים בשפות אחרות נערך לקראת תחילת שנת הלימודים בלבד.

פתיחת קורס מותנה במספר המשתתפים הנרשמים אליו.

סדרי רישום
סמסטר ב'
תאריכי רישום
סמסטר א'
תאריכי רישום
רמה
בניין "ווב" 202/3
בין השעות09:00 - 13:00
10.2.03-9
7.10.02-6
ב', ג', בסיסי
*מענה קולי: 6428555
בין השעות:08:00-22:00
ובאינטרנט:
www.ims.tau.ac.il/info/
במקביל לימי הייעוץ
לצורך הרישום יש להקיש את מס' הזהות וקוד אישי
10.2.03-9
7.10.02-17.9
שעות: 8:00-22:00
וב- 8.10.02
שעות: 8:00-16:00
*בינוני
*בינוני+מתקדמים,
*מתקדמים רוח
אנגלית למדעי הרוח – מוגבר
מתקדמים בפקולטות/בי"ס בהתאם למפורסם בידיעונים
רישום לכל השפות בתאריכים 7.10.02-17.9
כתובת האתר באינטרנט     www.ims.tau.ac.il/info/
רישום לאיטלקית ולספרדית לתלמידי הפקולטות (פרט למדעי הרוח)
יתקיים ב- 8.10.2002 (בלבד) שעות: 08:00-16:00.
שפות אחרות

תלמידים שאין באפשרותם להרשם באמצעות האינטרנט יוכלו להרשם במרכז הלמידה שבבניין "שרת" חדר 01  בתאריכים: 30.9.02-29 ובכיתת המחשבים שבבניין "ווב", חדר 02 בתאריכים: 8.10.2002-6 בשעות 9:00-14:00
שינויים וביטולים יתקיימו בשבועיים הראשונים של הסמסטר בשעות 8:00-17:00 בלבד, 
בבניין "ווב" חדר 202.
רכישת חוברות לימוד תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד בבניין "ווב" חדר 204.





מועדי הקורסים בעונת לימודי הקיץ:
תשס"ב	תשס"ג
מחזור א':   14.7.2002-9.8.2002	מחזור א':     6.7.2003-8.8.2003
מחזור ב':   18.8.2002-18.9.2002	מחזור ב':       17.8.2003-12.9.2003

תאריכי רישום:
מחזור א':  3.7.2002-1,  שעות: 9.00-13.00	מחזור א':   24.6.2003-22   שעות: 9.00-13.00 
מחזור ב':   14.8.2002-12,  שעות: 9.00-13.00	מחזור ב':   13.8.2003-11,  שעות: 9.00-13.00

הקורסים יתקיימו: 	
מחזור א' וב' - 	בוקר שעות:  8:30-13:10	מחזור א' - 	בוקר שעות:  8:30-12:10
	ערב שעות:   16:30-20:45		ערב שעות:   17:00-20:45
  			מחזור ב' - 	בוקר שעות:  8:30-13:10
			             	ערב שעות:   16:30-20:45

(1)	במשך שנת הלימודים נערך הרישום לאנגלית לקראת תחילת כל סמסטר בנפרד ולשפות אחרות לקראת תחילת שנה"ל בלבד. הסטודנטים מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים בדבר מועדי הרישום.
(2)	אין להשתתף בקורס ללא רישום במזכירות היחידה (לא כולל קורסים שהרישום אליהם באמצעות מענה קולי ואינטרנט).
 (3)	על התלמיד ליידע את מזכירות היחידה על ביטול השתתפות בקורס מיד עם הפסקת הלימודים, ולא יחוייב התלמיד בתשלום מלא עבור הקורס.
 (4)	התלמיד יוודא כי אין חפיפה בשעות הקורסים.            


היחידה להוראת שפות

סטודנט המבטל השתתפותו בקורס או את לימודיו באוניברסיטה, חייב להודיע במזכירות היחידה, עד תום ארבעה שבועות מתחילת הלימודים, אחרת יחוייב בתשלום!
תלמיד חייב ללמוד ברמה אליה סווג, אחרת יבוטלו לימודיו מיד.
לפתיחת קורס נדרש מספר מינימלי של משתתפים.
הרישום מתבצע באתר האינטרנט: www.ims.tau.ac.il/info/ בתאריכים: 7.10.02-17.9.
לצורך הרישום, יש להקיש מס' הזהות, הקוד האישי והקורס המבוקש.
אתר היחידה:        http://www.tau.ac.il/humanities/flang/home.htm

איטלקית - שו"ת סמ' א+ב

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1640.01" 0630.1640.01	איטלקית למתחילים
פרופ' אדולפו סקטה	שנתי	שו"ת	ב'	10-12	דן-דוד	306
			ד'	10-12	דן-דוד	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1640.02" 0630.1640.02	איטלקית למתחילים
פרופ' אדולפו סקטה 	שנתי	שו"ת	ב'	12-14	שרת	004
			ד'	12-14	דן-דוד	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2640.01" 0630.2640.01	איטלקית למתקדמים
פרופ' אדולפו סקטה	שנתי	שו"ת	ג'	10-12	דן-דוד	108
			ה'	10-12	דן-דוד	108
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2640.02" 0630.2640.02	איטלקית למתקדמים
פרופ' אדולפו סקטה 	שנתי	שו"ת	ג'	12-14	דן-דוד	108
			ה'	12-14	דן-דוד	108
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.3640.01" 0630.3640.01	איטלקית לבעלי פטור
פרופ' אדולפו סקטה 	שנתי	שו"ת	ד'	14-16	דן-דוד	108

הולנדית - שו"ת סמ' א+ב

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1661.01" 0630.1661.01	הולנדית למתחילים
גב' אלקה מרקושובר	שנתי	שו"ת	א'	16-18	דן-דוד	108
			ד'	16-18	דן-דוד	108

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2661.01" 0630.2661.01	הולנדית מתקדמים
גב' אלקה מרקושובר	שנתי	שו"ת	א'	18-20	דן-דוד	108

הינדית - שו"ת סמ'  א+ב

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9200.01" 0687.9200.01             הינדית שנה א'
מר גנאדי שלומפר	שנתי	שו"ת	א'	16-18	יפורסם		
			ג'	14-16	רקאנטי	254
			ה'	14-16	רקאנטי	254
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9210.01" 0687.9210.01            הינדית שנה ב'
מר גנאדי שלומפר	שנתי	שו"ת	א'	14-16	רקאנטי	254				ג'	16-18	גילמן	308				ה'	16-18	יפורסם

יוונית מודרנית - שו"ת סמ' א+ב  (הקורסים יפתחו בדצמבר 2002)

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1650.01" 0630.1650.01	יוונית מתחילים
גב' אתי אשקלוני	שנתי	שו"ת	ב'	17-18.30	יפורסם	
			ד'	17-18.30	יפורסם	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2650.01" 0630.2650.01	יוונית מתקדמים
גב' אתי אשקלוני	שנתי	שו"ת	ב'	19-20.30	יפורסם		
			ד'	19-20.30	יפורסם		

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.3650.01" 0630.3650.01	יוונית לבעלי פטור
גב' אתי אשקלוני	שנתי	שו"ת	ג'	18-19.30	יפורסם		

יידיש - שו"ת סמ' א+ב

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1620.01" 0630.1620.01	יידיש מתחילים
גב' חיה מלר	שנתי	שו"ת	ב'	16-18	שרת	006
			ד'	16-18	שרת	006

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2620.01" 0630.2620.01	יידיש מתקדמים
גב' חיה מלר	שנתי	שו"ת	ב'	14-16	שרת	006
			ד'	14-16	שרת	006

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.3620.01" 0630.3620.01	יידיש לבעלי פטור
גב' חיה מלר	שנתי	שו"ת	ד'	12-14	שרת	006

לאדינו - שו"ת סמ' א+ב

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1900.01" 0630.1900.01	לאדינו מתחילים
גב' לבנה דינרמן	שנתי	שו"ת	ב'	16-18	ווב	215
			ה'	16-18	ווב	215

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2901.01" 0630.2901.01	לאדינו מתקדמים
גב' לבנה דינרמן	שנתי	שו"ת	ב'	18-20	ווב	215
			ה'	18-20	ווב	215

גרמנית-שו"ת סמ' א+ב

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1610.01" 0630.1610.01	גרמנית מתחילים
מר מזיאד ח'יר	שנתי	שו"ת	ב'	12-14	דן-דוד	108
			ה'	12-14	דן-דוד	104
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1610.02" 0630.1610.02	גרמנית מתחילים
מר מזיאד ח'יר	שנתי	שו"ת	ב'	10-12	דן-דוד	104
			ד'	10-12	דן-דוד	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1610.03" 0630.1610.03	גרמנית מתחילים
מר מזיאד ח'יר	שנתי	שו"ת	ב'	14-16	דן-דוד	104
			ה'	14-16	דן-דוד	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1136.01" 0630.1136.01	גרמנית מזורז (מוגבל לבעלי תואר ראשון שו"ת סמ' א'+ב')
גב' רג'ין שטורם	שנתי	שו"ת	ב'	10-13:15	דן-דוד	108
			ה'	10-13:15	דן-דוד	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1136.02" 0630.1136.02	גרמנית מזורז (מוגבל לבעלי תואר ראשון שו"ת סמ' א'+ב')
גב' רג'ין שטורם	שנתי	שו"ת	א'	15-18:15	דן-דוד	104
			ד'	15-18:15	דן-דוד	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2610.01" 0630.2610.01	גרמנית מתקדמים
ד"ר יואכים וורמבולד   שנתי	שו"ת	ב'	08-10	דן-דוד	104
			ד'	08-10	דן-דוד	108

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2610.02" 0630.2610.02	גרמנית מתקדמים
ד"ר יואכים וורמבולד  שנתי	שו"ת	א'	16-18	דן-דוד	306
			ג'	16-18	דן-דוד	108

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.3610.01" 0630.3610.01	גרמנית לבעלי פטור-משתלמים
ד"ר יואכים וורמבולד  שנתי	שו"ת	ב'	16-18	דן-דוד	108
			ד'	16-18	דן-דוד	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.5610.01" 0630.5610.01	גרמנית מדוברת מתחילים
	 (ייתכן והימים ישתנו – הקורס אינו מקנה "פטור" מלימודי שפה)
יפורסם	שנתי	שו"ת	ב'	18-20	יפורסם

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.5611.01" 0630.5611.01	גרמנית מדוברת מתקדמים 
יפורסם	 (ייתכן והימים ישתנו – הקורס אינו מקנה "פטור" מלימודי שפה)
	שנתי	שו"ת	ג'	18-20	יפורסם		
		
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.6610.01" 0630.6610.01	גרמניה כיום (לבעלי רמת "מתקדמים" לפחות)
יפורסם	(הימים והשעות ייקבעו בתחילת השנה, פעם בשבוע – שעתיים)


יפנית שנה א' - שו"ת סמ' א'+ב'

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1680.01" 0630.1680.01	יפנית מתחילים
גב' ניקי ליטמן	שנתי	שו"ת	א'	08-10	גילמן	318
			ג'	08-10	גילמן	318
ד"ר  מיקה לוי-יממורי		ד'	08-10	גילמן	318
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1680.02" 0630.1680.02	יפנית מתחילים
גב' ניקי ליטמן	שנתי	שו"ת	א'	10-12	דן-דוד	108
			ג'	10-12	גילמן	279
מר יושיהיקו היגוצ'י			ד'	12-14	דן-דוד	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1680.03" 0630.1680.03	יפנית מתחילים
גב' מסקו מוסקוביץ	שנתי	שו"ת	א'	08-10	גילמן	362
			ג'	08-10	גילמן	362
גב' ניקי ליטמן			ה'	08-10	גילמן	361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1680.04" 0630.1680.04	יפנית מתחילים
ד"ר  מיקה לוי-יממורי  שנתי	שו"ת	ב'	08-10	גילמן	361
גב' מסקו מוסקוביץ			ג'	10-12	דן-דוד	307
			ה'	08-10	גילמן	317

יפנית שנה ב' שו"ת - סמ' א'+ב'

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2680.01" 0630.2680.01	יפנית מתקדמים
גב' ניקי ליטמן	שנתי	שו"ת	א'	12-14	דן-דוד	104
מר יושיהיקו היגוצ'י			ג'	10-12	דן-דוד	306
גב' ניקי ליטמן			ה'	10-12	גילמן	220

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2680.02" 0630.2680.02	יפנית מתקדמים
גב' מסקו מוסקוביץ	שנתי	שו"ת	ב'	08-10	גילמן	318
מר יושיהיקו היגוצ'י			ג'	08-10	גילמן	361
גב' מסקו מוסקוביץ			ה'	10-12	גילמן	221

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2680.03" 0630.2680.03	יפנית מתקדמים
מר יושיהיקו היגוצ'י	שנתי	שו"ת	א'	08-10	גילמן	361
			ד'	10-12	דן-דוד	108
גב' ניקי ליטמן			ה'	12-14	דן-דוד	307

סינית - שנה א' - שו"ת סמ' א'+ב'

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1700.01" 0630.1700.01	סינית מתחילים
ד"ר פינג ג'אנג	שנתי	שו"ת	א'	08-10	גילמן	304
			ג'	08-10	גילמן	304
גב' לי ג'אנג			ה'	08-10	גילמן	304

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1700.02" 0630.1700.02	סינית מתחילים
ד"ר פינג ג'אנג	שנתי	שו"ת	א'	10-12	שרת	006
			ג'	10-12	שרת	006
גב' לי ג'אנג			ה'	10-12	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1700.03" 0630.1700.03	סינית מתחילים
גב' לי ג'אנג	שנתי	שו"ת	ב'	16-18	גילמן	220
	סמ' א'	שו"ת	ד'	16-18	גילמן	318
	סמ' ב'	שו"ת	ד'	16-18	גילמן	221
			ה'	16-18	גילמן	324
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1700.04" 0630.1700.04	סינית מתחילים
גב' לי ג'אנג	שנתי	שו"ת	ב'	12-14	שרת	006
			ד'	12-14	שרת	004
			ה'	14-16	גילמן	220


סינית שנה ב' - שו"ת א'+ב'

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2700.01" 0630.2700.01	סינית מתקדמים
ד"ר פינג ג'אנג	שנתי	שו"ת	א'	14-16	דן-דוד	108
			ג'	14-16	דן-דוד	108
ד"ר ויי זנגווי			ה'	14-16	גילמן	221

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2700.02" 0630.2700.02	סינית מתקדמים
גב' הונגלין צ'ן	שנתי	שו"ת	ב'	10-12	שרת	006
			ד'	10-12	שרת	004
ד"ר ויי זנגווי			ה'	16-18	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2700.03" 0630.2700.03	סינית מתקדמים
גב' צ'ן הונגלין	שנתי	שו"ת	ב'	12-14	דן-דוד	307
			ד'	12-14	דן-דוד	307
ד"ר ויי זנגווי			ה'	12-14	שרת	004

ספרדית - שו"ת סמ' א'+ב'
השעור בספרדית מדוברת מתקיים אחת לשבועיים.

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1160.01" 0630.1160.01	ספרדית מתחילים
גב' רוזלי סיטמן	שנתי	שו"ת	ב'	08-10	ווב	001
			ד'	08-10	ווב	001
מר אסקיביאס מאוריציו-מדוברת		ב'	08-10	רוזנברג	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1160.02" 0630.1160.02	ספרדית מתחילים
ד"ר דיאנה לוין	שנתי	שו"ת	ג'	14-16	רוזנברג	001
		שו"ת	ה'	14-16	ווב	104
מר אסקיביאס מאוריציו-מדוברת	סמ' א'	ג'	14-16	גילמן	220
		סמ' ב'	ג'	14-16	דן-דוד	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1160.03" 0630.1160.03	ספרדית מתחילים
ד"ר דיאנה לוין	שנתי	שו"ת	ב'	16-18	ווב	001
	סמ' א'	שו"ת	ד'	16-18	רוזנברג	002
	סמ' ב'	שו"ת	ד'	16-18	ווב	001
מר אסקיביאס מאוריציו-מדוברת	סמ' א'	ד'	16-18	רוזנברג	105
		סמ' ב'	ד'	16-18	גילמן	361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1160.04" 0630.1160.04	ספרדית מתחילים
ד"ר דיאנה לוין	סמ' א'	שו"ת	ב'	18-20	רוזנברג	002
	סמ' ב'	שו"ת	ב'	18-20	רוזנברג	001
	שנתי	שו"ת	ד'	18-20	ווב	001
מר אסקיביאס מאוריציו-מדוברת	שנתי	ד'	18-20	רוזנברג	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.3160.01" 0630.3160.01	ספרדית מזורז (מוגבל לבעלי תואר ראשון)
מר אסקיביאס מאוריציו שנתי	שו"ת	א'	10-12	דן-דוד	104
			ג'	10-12	דן-דוד	104
			ה'	10-12	דן-דוד	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2160.01" 0630.2160.01	ספרדית מתקדמים
גב' רוזלי סיטמן	שנתי	שו"ת	ג'	08-10	ווב	001
			ה'	08-10	ווב	001
מר אסקיביאס מאוריציו-מדוברת		ה'	08-10	רוזנברג	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2160.02" 0630.2160.02	ספרדית מתקדמים
ד"ר דיאנה לוין	שנתי	שו"ת	ב'	10-12	ווב	104
			ד'	10-12	יפורסם	
מר אסקיביאס מאוריציו-מדוברת		ב'	10-12	ווב	215

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2160.03" 0630.2160.03	ספרדית מתקדמים
ד"ר דיאנה לוין	שנתי	שו"ת	ב'	12-14	ווב	001	
			ד'	12-14	ווב	104
מר אסקיביאס מאוריציו-מדוברת		ד'	12-14	ווב	215

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2160.04" 0630.2160.04	ספרדית מתקדמים
ד"ר דיאנה לוין	סמ' א'	שו"ת	ג'	16-18	ווב	001	
	סמ' ב'		ג'	16-18	יפורסם
	שנתי		ה'	16-18	ווב	001	
מר אסקיביאס מאוריציו-מדוברת		ג'	16-18	שרת	006

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.3161.01" 0630.3161.01	ספרדית לבעלי פטור
גב' רוזלי סיטמן	שנתי	שו"ת	ג'	10-12	ווב	215

ערבית - שו"ת סמ' א'+ב' 
 (החל מתשס"ג – קורס לקראת "פטור")

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1310.01" 0630.1310.01	ערבית מתחילים (בתשס"ד יפתח קורס מתקדמים)
מר פואז מנסור	שנתי	שו"ת	א'	10-12	דן-דוד	306
			ד'	10-12	שרת	006

ערבית מדוברת שו"ת א'+ב' (הקורס אינו מקנה "פטור" מלימודי שפה)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1710.01" 0630.1710.01	ערבית מדוברת מתחילים
מר פואז מנסור	שנתי	שו"ת	א'	12-14	שרת	006
	סמ' א'	שו"ת	ד'	12-14	יפורסם	
	סמ' ב'	שו"ת	ד'	12-14	דן-דוד	108
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2710.01" 0630.2710.01	ערבית מדוברת מתקדמים
מר פואז מנסור	שנתי	שו"ת	א'	14-17	יפורסם	
	
פורטוגזית - שו"ת סמ' א'+ב'

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1170.01" 0630.1170.01	פורטוגזית מתחילים
ד"ר לוסיה מוצ'ניק	שנתי	שו"ת	א'	16-18	ווב	215
			ג'	16-18	ווב	215

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2170.01" 0630.2170.01	פורטוגזית מתקדמים
ד"ר לוסיה מוצ'ניק	שנתי	שו"ת	א'	14-16	ווב	104
			ג'	14-16	ווב	215

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.3170.01" 0630.3170.01	פורטוגזית לבעלי פטור
ד"ר לוסיה מוצ'ניק	שנתי	שו"ת	ג'	12-14	ווב	215

צרפתית - שו"ת סמסטר א'+ב'

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1600.01" 0630.1600.01	צרפתית מתחילים
גב' אלקה מרקושובר	שנתי	שו"ת	א'	08-10	שרת	004
			ג'	08-10	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1600.02" 0630.1600.02	צרפתית מתחילים
גב' אלקה מרקושובר	שנתי	שו"ת	א'	10-12	שרת	004
			ג'	10-12	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1600.03" 0630.1600.03	צרפתית מתחילים
גב' סופי ספקטור	שנתי	שו"ת	א'	16-18	שרת	004
			ג'	16-18	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1600.04" 0630.1600.04	צרפתית מתחילים
גב' סופי ספקטור	שנתי	שו"ת	א'	18-20	שרת	004
			ג'	18-20	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1600.05" 0630.1600.05	צרפתית מתחילים
ד"ר משה טבצ'ניק	שנתי	שו"ת	ב'	08-10	ווב	104
			ד'	08-10	ווב	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1600.06" 0630.1600.06	צרפתית מתחילים
גב' סוניה מנדלסון	שנתי	שו"ת	ב'	16-18	שרת	004
			ד'	16-18	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1133.01" 0630.1133.01	צרפתית מזורז – מוגבל לבעלי תואר ראשון
גב' גורליק ג'יזל	שנתי	שו"ת	ב'	09-12	שרת	004
			ה'	09-12	ווב	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1133.02" 0630.1133.02	צרפתית מזורז – מוגבל לבעלי תואר ראשון
גב' גורליק ג'יזל	שנתי	שו"ת	א'	16-19	ווב	104
			ד'	16-19	ווב	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1133.03" 0630.1133.03	צרפתית מזורז – מוגבל לבעלי תואר ראשון
גב' גורליק ג'יזל	שנתי	שו"ת	ב'	16-19	דן-דוד	306
			ה'	16-19	ווב	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2600.01" 0630.2600.01	צרפתית מתקדמים
גב' סופי ספקטור	שנתי	שו"ת	א'	12-14	שרת	004
			ג'	12-14	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2600.02" 0630.2600.02	צרפתית מתקדמים
מר ואל איב	שנתי	שו"ת	ב'	14-16	שרת	004
			ד'	14-16	דן-דוד	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2600.03" 0630.2600.03	צרפתית מתקדמים
גב' סופי ספקטור	שנתי	שו"ת	ב'	16-18	דן-דוד	307
		שו"ת	ד'	16-18	דן-דוד	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.3600.01" 0630.3600.01	צרפתית לבעלי פטור
גב' גורליק ג'יזל	שנתי	שו"ת	ד'	14-16	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1605.01" 0630.1605.01	צרפתית מדוברת מתחילים (הקורס אינו מקנה "פטור" מלימודי שפה)
גב' לאמי קלר	סמ' א'	שו"ת	ג'	14-16	שרת	006
	סמ' ב'	שו"ת	ג'	14-16	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1605.02" 0630.1605.02	צרפתית מדוברת מתחילים (הקורס אינו מקנה "פטור" מלימודי שפה)
גב' לאמי קלר	סמ' א'	שו"ת	ג'	16-18	דן-דוד	104
	סמ' ב'	שו"ת	ג'	16-18	גילמן	221

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2605.01" 0630.2605.01	צרפתית מדוברת מתקדמים
גב' נעמי רובין	שנתי	שו"ת	ג'	18-20	רוזנברג	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.3605.01" 0630.3605.01	צרפתית מדוברת לבעלי פטור
גב' קלר לאמי	שנתי	שו"ת	ג'	18-20	רוזנברג	104

צ'כית  – שו"ת סמ' א'+ב'

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1400.01" 0630.1400.01	צ'כית למתחילים
מר דוד הרון	שנתי	שו"ת	ב'	18-19.30	דן-דוד	108
			ד'	18-19.30	ווב	215

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2400.01" 0630.2400.01	צ'כית מתקדמים
מר דוד הרון	שנתי	שו"ת	ב'	16-18	דן-דוד	104
			ד'	16-18	ווב	215

רומנית - שו"ת סמ' א+ב (ייתכן ולא ייפתח בתשס"ג)

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1590.01" 0630.1590.01	רומנית מתחילים
יפורסם	שנתי	שו"ת	ב'	16-18	יפורסם	
			ה'	18-20	יפורסם	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2590.01" 0630.2590.01	רומנית מתקדמים
יפורסם	שנתי	שו"ת	ה'	16-18	יפורסם	

רוסית - שו"ת סמ' א+ב

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1690.01" 0630.1690.01	רוסית מתחילים
גב' מרינה ניזניק	שנתי	שו"ת	א'	16-18	שרת	006
			ה'	16-18	שרת	006

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2690.01" 0630.2690.01	רוסית מתקדמים
גב' מרינה ניזניק	שנתי	שו"ת	א'	14-16	שרת	006
			ה'	14-16	שרת	006

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.3691.01" 0630.3691.01	פיוט רוסי במוזיקה
ד"ר יורי זלטופולסקי	שנתי	שו"ת	א'	14-16	ווב	215
			ד'	14-16	ווב	215

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.4690.01" 0630.4690.01	קריאה ודיון במקורות ספרותיים
ד"ר יורי זלטופולסקי	שנתי	שו"ת	א'	12-14	ווב	215

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.5690.01" 0630.5690.01	רוסית לבעלי פטור
ד"ר יורי זלטופולסקי	שנתי	שו"ת	א'	08-10	ווב	215
			ד'	08-10	ווב	215

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.6690.01" 0630.6690.01	רוסית מדוברת (הקורס אינו מקנה "פטור" מלימודי שפה)
גב' מרינה ניזניק	שנתי	שו"ת	א'	18-20.45	גילמן	306

תורכית - שו"ת סמ' א+ב

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1730.01" 0638.1730.01	תורכית למתחילים שלב א-ב
גב' מגי אזריאד	שנתי	ש'	א'	10-12	יפורסם	
			ג'	10-12	יפורסם	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2730.01" 0638.2730.01	תורכית למתקדמים שלב א-ב
גב' מגי אזריאד	שנתי	ש'	א'	12-14	יפורסם	
			ג'	12-14	יפורסם	
	


אנגלית - סמסטר א' תשס"ג

רשימה זו ניתנת לשינוי
סטודנט המבטל השתתפותו בקורס או את לימודיו באוניברסיטה, חייב להודיע למזכירות
היחידה עד שבועיים מתחילת הסמסטר, אחרת יחוייב בתשלום.
תלמיד חייב ללמוד ברמה אליה סווג אחרת יבוטלו לימודיו מיד.
לפתיחת קורס נדרש מספר מינימלי של משתתפים.
הרישום לקורסי "בינוני" לסמסטר א' תשס"ג בלבד, יתקיים באמצעות 
מענה קולי בטלפון 6428555 ובאתר האינטרנט :www.ims.tau.ac.il/info/ 
בתאריכים: 7.10.02-17.9 (כולל), בין השעות 08:00-22:00.
לצורך הרישום, יש להקיש מס' הזהות, הקוד האישי והקורס המבוקש.
אתר היחידה: http://www.tau.ac.il/humanities/flang/home.htm

אנגלית בינוני – סמסטר א' תשס"ג

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0612.01" 0629.0612.01	בינוני
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	א'	08-10	ווב	101
			ד'	08-10	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0612.02" 0629.0612.02	בינוני
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	א'	10-12	ווב	104
			ד'	10-12	ווב	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0612.03" 0629.0612.03	בינוני
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	א'	12-14	ווב	104
			ג'	12-14	ווב	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0612.04" 0629.0612.04	בינוני
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	א'	14-16	דן-דוד	306
			ג'	14-16	דן-דוד	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0612.05" 0629.0612.05	בינוני
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	א'	16-18	דן-דוד	307
			ג'	16-18	דן-דוד	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0612.06" 0629.0612.06	בינוני
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	א'	18-20	דן-דוד	306
			ג'	18-20	דן-דוד	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0612.07" 0629.0612.07	בינוני
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	א'	18-20	דן-דוד	307
			ד'	18-20	דן-דוד	307



HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0612.08" 0629.0612.08	בינוני
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	א'	08-10	דן-דוד	306
			ה'	08-10	דן-דוד	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0612.09" 0629.0612.09	בינוני
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ב'	08-10	דן-דוד	306
			ד'	08-10	דן-דוד	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0612.10" 0629.0612.10	בינוני
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ב'	10-12	דן-דוד	307
			ה'	10-12	דן-דוד	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0612.11" 0629.0612.11	בינוני
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ב'	12-14	דן-דוד	104
			ד'	12-14	דן-דוד	108

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0612.12" 0629.0612.12	בינוני
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ב'	14-16	דן-דוד	306
			ד'	14-16	דן-דוד	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0612.13" 0629.0612.13	בינוני
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ב'	16-18	יפורסם	
			ד'	16-18	גילמן	220

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0612.14" 0629.0612.14	בינוני
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ג'	14-16	דן-דוד	307
			ה'	14-16	דן-דוד	307

הרישום לקורסים "בינוני+מתקדמים", "מתקדמים רוח" לסמסטר א' תשס"ג בלבד, יתקיים
באמצעות מענה קולי בטלפון 6428555 ובאתר האינטרנט: www.ims.tau.ac.il/info/ 
בתאריכים: 7.10.02-17.9 (כולל) בין השעות: 08:00-22:00.
לצורך הרישום יש להקיש מס' ת. זהות, קוד אישי והקורס המבוקש.

בינוני+מתקדמים סמסטר א' תשס"ג
מיועד לתלמידים הלומדים בפקולטה למדעי הרוח בלבד.

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0603.01" 0629.0603.01	בינוני+מתקדמים
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	א'	08.10-10	ווב	104
			ג'	08.10-10	ווב	104
			ה'	08.10-10	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0603.02" 0629.0603.02	בינוני+מתקדמים
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ב'	08.10-10	דן-דוד	307
			ג'	08.10-10	דן-דוד	307
			ה'	08.10-10	דן-דוד	307
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0603.03" 0629.0603.03	בינוני+מתקדמים
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	א'	18.10-20	רוזנברג	106
			ג'	18.10-20	דן-דוד	307
			ד'	18.10-20	שרת	004


מתקדמים למדעי הרוח - סמסטר א' תשס"ג

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0604.01" 0629.0604.01	מתקדמים
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	א'	08-10	דן-דוד	307
			ג'	08-10	דן-דוד	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0604.02" 0629.0604.02	מתקדמים
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ב'	08-10	דן-דוד	108
			ד'	08-10	דן-דוד	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0604.03" 0629.0604.03	מתקדמים
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ב'	08-10	רוזנברג	205
			ה'	08-10	דן-דוד	108

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0604.04" 0629.0604.04	מתקדמים
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ג'	10-12	ווב	104
			ה'	10-12	שרת	006

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0604.05" 0629.0604.05	מתקדמים
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	א'	12-14	דן-דוד	306
			ג'	12-14	דן-דוד	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0604.06" 0629.0604.06	מתקדמים
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	א'	14-16	דן-דוד	307
			ג'	14-16	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0604.07" 0629.0604.07	מתקדמים
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	א'	16-18	יפורסם	
			ג'	16-18	דן-דוד	306


אנגלית למדעי הרוח - (מוגבר) לבעלי פטור בלבד - סמסטר א' תשס"ג
הרישום  יתקיים  באתר האינטרנט: www.ims.tau.ac.il/info/ בתאריכים:7.10.02-17.9.
מומלץ להרשם לקורס המותאם לאחד מחוגי הלימוד של הסטודנט.

ב.א.כללי
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0610.01" 0630.0610.01	מוגבר - ב.א. כללי - מגדר
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ב'	12-14	ווב	104


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0610.03" 0630.0610.03	מוגבר - ב.א. כללי - מגדר
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ג'	14-16	דן-דוד	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0613.01" 0630.0613.01	מוגבר - ב.א. כללי - פסיכולוגיה
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ה'	08-10	דן-דוד	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0613.02" 0630.0613.02	מוגבר - ב.א. כללי - פסיכולוגיה
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ב'	10-12	יפורסם	

היסטוריה
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0621.01" 0630.0621.01	מוגבר - היסטוריה
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ד'	14-16	ווב	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0621.02" 0630.0621.02	מוגבר - היסטוריה
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ד'	08-10	דן-דוד	104

מזרח אסיה
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0687.01" 0630.0687.01	מוגבר מזרח אסיה
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ג'	12-14	דן-דוד	306

מזרח תיכון
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0638.01" 0630.0638.01	מוגבר מזרח תיכון 
יפורסם	סמ' א'	שו"ת	ה'	08-10	יפורסם

אנגלית - סמסטר ב' תשס"ג

הרישום לקורסים "בינוני" "בינוני+מתקדמים", "מתקדמים" לסמסטר ב' תשס"ג בלבד,
יתקיים באמצעות מענה קולי בטלפון 6428555 ובאתר האינטרנט: www.ims.tau.ac.il/info/ 
בתאריכים: 10.2.03-9 (כולל), בין השעות: 8:00-22:00.
לצורך הרישום, יש להקיש מס' הזהות, הקוד האישי והקורס המבוקש.

אנגלית בינוני - סמסטר ב' תשס"ג

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0622.01" 0629.0622.01	בינוני
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	א'	08-10	ווב	104
			ד'	08-10	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0622.02" 0629.0622.02	בינוני
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ב'	08-10	דן-דוד	306
			ה'	08-10	דן-דוד	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0622.03" 0629.0622.03	בינוני
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ב'	10-12	דן-דוד	307
			ה'	10-12	דן-דוד	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0622.04" 0629.0622.04	בינוני
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	א'	14-16	דן-דוד	306
			ג'	14-16	דן-דוד	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0622.05" 0629.0622.05	בינוני
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	א'	18-20	דן-דוד	306
			ג'	18-20	דן-דוד	104

אנגלית בינוני + מתקדמים סמסטר ב' תשס"ג
מיועד לתלמידים הלומדים בפקולטה למדעי הרוח בלבד.

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0603.05" 0629.0603.05	בינוני+מתקדמים
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	א'	08.10-10	דן-דוד	306
			ג'	08.10-10	ווב	104
			ה'	08.10-10	דן-דוד	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0603.06" 0629.0603.06	בינוני+מתקדמים
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	א'	14.10-16	דן-דוד	307
			ג'	14.10-16	דן-דוד	307
			ה'	14.10-16	דן-דוד	306




אנגלית מתקדמים רוח סמסטר ב' תשס"ג

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0604.10" 0629.0604.10	מתקדמים רוח
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ב'	08-10	דן-דוד	307
			ד'	08-10	דן-דוד	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0604.11" 0629.0604.11	מתקדמים רוח
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ב'	08-10	דן-דוד	108
			ד'	08-10	דן-דוד	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0604.12" 0629.0604.12	מתקדמים רוח
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	א'	12-14	דן-דוד	306
			ג'	12-14	דן-דוד	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0604.13" 0629.0604.13	מתקדמים רוח
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	א'	14-16	שרת	004
			ג'	14-16	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0604.14" 0629.0604.14	מתקדמים רוח
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	א'	14-16	רוזנברג	102
			ד'	14-16	דן-דוד	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0629.0604.15" 0629.0604.15	מתקדמים רוח
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ב'	10-12	יפורסם	
			ד'	10-12	דן-דוד	307


אנגלית למדעי הרוח - (מוגבר) לבעלי פטור בלבד - סמסטר ב' תשס"ג
הרישום יתקיים באמצעות האינטרנט:  www.ims.tau.ac.il/info/ בתאריכים:  10.2.03-9 
(כולל) בין השעות 8:00-22:00.
מומלץ להרשם לקורס המותאם לאחד מחוגי הלימוד של הסטודנט.

ב.א. כללי

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0610.05" 0630.0610.05	מגדר
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	א'	10-12	ווב	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0610.06" 0630.0610.06	מגדר
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ב'	12-14	ווב	104

בלשנות

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0635.01" 0630.0635.01	בלשנות
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ב'	08-10	שרת	006

גיאוגרפיה
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0697.01" 0630.0697.01	גאוגרפיה 
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ב'	10-12	יפורסם

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0691.02" 0630.0691.02	גיאוגרפיה
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ב'	10-12	יפורסם		

היסטוריה

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0621.03" 0630.0621.03	היסטוריה
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	א'	08-10	דן-דוד	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0621.04" 0630.0621.04	היסטוריה
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ד'	08-10	דן-דוד	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0621.05" 0630.0621.05	היסטוריה
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ד'	14-16	ווב	104

מזרח אסיה

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0687.02" 0630.0687.02	מזרח אסיה
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ג'	12-14	ווב	104

מזרח התיכון

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0638.01" 0630.0638.01	מזרח התיכון
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ה'	08-10	שרת	004

ספרות

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0628.01" 0630.0628.01	ספרות
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ד'	08-10	רוזנברג	105

פילוסופיה

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0618.01" 0630.0618.01	פילוסופיה
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ה'	10-12	שרת	006

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.0618.02" 0630.0618.02	פילוסופיה
יפורסם	סמ' ב'	שו"ת	ה'	14-16	שרת	004

