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בית הספר לפילוסופיה מהווה מסגרת ללימודים מתקדמים, מחקר ופעילות אקדמית מגוונת בתחומים השונים של ההגות הפילוסופית. בית הספר מתאם את הפעילויות השונות בתחומים אלה באוניברסיטה, לרבות פעילויות רב-תחומיות. בית הספר משמש מסגרת תומכת לעבודות מחקר לתואר שני ומשמש מסגרת יחידתית רשמית בכל הנוגע ללימודי התואר השלישי. בית הספר מעודד את המחקר הפילוסופי על היבטיו השונים, עוסק בפיתוח תכניות לימוד ומחקר משותפות ורב-תחומיות, מארגן כנסים, ימי עיון, סמינרים אינטגרטיביים, קבוצות עבודה, הוצאה לאור של פרסומים פילוסופיים, וכיו"ב. 

בית הספר לפילוסופיה מאגד את המסגרות שמתקיימת בהן פעילות פילוסופית קבועה: הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/philo.rtf" חוג לפילוסופיה, הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/jphilo.rtf" חוג לפילוסופיה יהודית, המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, והמסלול לפילוסופיה, דת ותרבות בHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/asia.rtf" חוג ללימודי מזרח אסיה והתוכנית ללימודי מדעי הדתות. כמו כן מאגד בית הספר אנשי סגל נוספים, שחוקרים ומלמדים פילוסופיה במסגרות שונות מחוץ לפקולטה למדעי הרוח – בפקולטה למדעי החברה, בפקולטה למשפטים, בפקולטה לאמנויות, בבית הספר לחינוך ובחוגים שונים בפקולטות למדעים מדוייקים ומדעי החיים. 

תנאי הקבלה
לימודי התואר השני מתנהלים במסגרת החוגים השונים. ללימודים לתואר זה יתקבלו תלמידים על פי תנאי הקבלה הנהוגים בכל חוג וחוג. תלמידים המבקשים להתקבל לתוכנית הלימודים במדעי הדתות יעמדו בדרישות הקבלה של התוכנית, כמפורט בהמשך.
לימודי התואר השלישי מתנהלים בהתאם לתקנון האוניברסיטאי ללימודי התואר הזה ובהתאם להנחיות הועדה היחידתית לתלמידי מחקר של בית הספר. 


מוסדות בית הספר

ראש בית הספר -	פרופ' שלמה בידרמן
מזכירת ביה"ס  -	רחלי רזניק

הנהלת בית הספר
פרופ' שלמה בידרמן (יו"ר)
פרופ' יואב אריאל
פרופ' ענת בילצקי
ד"ר צבי טאובר
ד"ר מיכאל מאך
פרופ' עדי אופיר
פרופ' רבקה פלדחי
ד"ר מנחם לורברבוים
פרופ' יעקב רז

הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר לתואר השלישי
פרופ' שלמה בידרמן (יו"ר)
פרופ' איתמר גרינולד
ד"ר צבי טאובר
פרופ' גדעון פרוידנטל
פרופ' יעקב רז
פרופ' מנחם פיש (מ"מ)
ד"ר מיכאל מאך (מ"מ)

וועדת כספים ומלגות
פרופ' יואב אריאל – יו"ר
ד"ר מנחם לורברבוים
פרופ' מנחם פיש

















מזכירות ביה"ס: בניין גילמן חדר 438 טל' 6405627-03, פקס: 6405628-03, דואר אלקטרוני: rachelr@tauex.tau.ac.il


תכנית בין-תחומית לתואר השני במדעי הדתות

מטרות הלימודים
מטרתה של התכנית הבין-תחומית לתואר השני במדעי הדתות היא לפתח את המחקר וההוראה של מדעי הדתות, על ידי ריכוז הכוחות המחקריים העוסקים בתחומים אלה באוניברסיטת תל-אביב, הן בפקולטה למדעי-הרוח והן מחוצה לה.
נקודת המוצא הרעיונית של התכנית היא ראיית לימודי הדתות כלימודים בין-תחומיים, כלומר, כשילוב שבין דיסציפלינות מחקריות שונות, ולא כיחידה דיסציפלינרית הומוגנית. מטרת התכנית היא, אפוא, להביא בפני תלמידיה את מגוון הדיסציפלינות המחקריות של דתות ורעיונות דתיים, לאפשר לתלמיד העמקה באחת או בשתיים מדיסציפלינות אלה ולכוונו לקראת מחקר בתחומים בהם בחר. התכנית תעודד מחקרים שייערכו בשיתוף בין הדיסציפלינות השונות הכלולות בה וכן מחקרים משותפים עם תחומי מחקר אחרים, הן בפקולטה והן מחוצה לה (כגון, הפקולטה למדעי החברה, הפקולטה לאמנויות והפקולטה למשפטים).

מבנה התכנית
באופן כללי, מגמות המחקר וההוראה ביחידה הן כדלקמן:
א)	מחקרים היסטוריים של דתות.
ב)	מחקרים פילוסופיים של דתות.
ג)	מחקרים ספרותיים של כתבים דתיים.
ד)	מחקרים חברתיים של דתות.
ה)	היהדות.
ו)	האיסלאם.
ז)	הנצרות.
ח)	דתות העולם העתיק.
ט)	דתות המזרח.
י)	דת ואומנויות.
יא)	ריטואל.

תנאי קבלה
1.	יתקבלו ללימודי התואר השני בעלי תואר ראשון מוכר שסיימו לימודים אלה בציון "טוב"   (80) לפחות.
2.	על התלמיד יוטלו חובות של לימודי השלמה, כאשר היקף לימודי ההשלמה ותוכנם ייקבעו בהתאם ללימודיו הקודמים של כל תלמיד.
	עמידה בחובות לימודי השלמה אלה בציון ממוצע 80 לפחות היא תנאי הכרחי להמשך הלימודים בתכנית.



סדר הלימודים
תלמיד התואר השני יידרש להשתתף ב - 32 ש"ס (לא כולל לימודי השלמה). לימודים אלה יורכבו משתי חטיבות:
1.	התמחות בתחום מסוים או בדת מסוימת.
2.	השתתפות בסמינריוני מחקר ו/או בפרוייקט מחקר מתוך רשימת פרוייקטים שיבוצעו על-ידי החוקרים של היחידה.
	השתתפותו של התלמיד בכל אחד מהקורסים מותנית בעמידה בתנאי הקבלה המיוחדים של אותו קורס.

בשנת הלימודים הראשונה ישתתף התלמיד בארבעה סמינרים בתחומים הבאים:
1.	סמינר בפילוסופיה של הדת.
2.	סמינר היסטורי על דת מסוימת.
3.	סמינר רעיוני על דת מסוימת.
4.	סמינר אינטגרטיבי של התכנית. בסמינר זה ישתתפו מורי התכנית. נושאו ייקבע מדי שנה, בהתאם לפרוייקטים המחקריים שייערכו על-ידי אנשי הסגל ותלמידי המחקר.  
עד תום שנת הלימודים הראשונה יקבע התלמיד את תחום ההתמחות שלו.
בשנת הלימודים השנייה, חובה על התלמיד להשתתף בסמינר המחקר של התכנית, סמינר מתודולוגי.  
כמו כן, ימונה לכל תלמיד בתכנית מנחה אישי שירכיב עבורו תכנית לימודים שתכלול השתתפות בסמינריונים וכן נטילת חלק בפרוייקט מחקרי מבין רשימת פרוייקטים של התכנית - סה"כ  16 ש"ס.
במהלך לימודיו יכתוב התלמיד שתי עבודות סמינריוניות, יגיש דו"ח מסכם בסמינר האינטגרטיבי ובסמינר המחקר וימציא ציונים בכל שאר הסמינרים בהם השתתף. כמו כן על התלמיד לעמוד בבחינה בשפה זרה שניה ברמת "פטור". במקרים מסוימים יתבקש התלמיד ללמוד שפה נוספת, אם נושאי התמחותו ועבודת הגמר שלו יחייבו זאת.
עם סיום לימודי התואר השני יגיש התלמיד עבודת גמר. נושא עבודת הגמר ייקבע לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים השנייה של התלמיד.

ציון הגמר ייקבע בממוצע משוקלל של הציונים הבאים:
עבודת הגמר	50%
עבודות סמינריוניות	30%
ממוצע הציונים בקורסים	20%

לימודי השלמה
לימודי ההשלמה של תלמיד ההשלמות לתואר השני של התכנית יותאמו ללימודיו הקודמים לתואר הראשון. תכנית לימודי ההשלמה תורכב לכל תלמיד מתוך רשימת ההקבצים המובנים בלימודי הדתות המוצעים לתלמידי התואר הראשון של תכנית הלימודים הכלליים והבין תחומיים בפקולטה למדעי הרוח.

מנהלה (בנין גילמן חדר 438)
התכנית היא באחריות מנהלית של בית-הספר לפילוסופיה, והיא מופעלת בשיתוף עם בית-הספר להיסטוריה ובית-הספר למדעי היהדות ובית הספר למדעי התרבות.

חברי צוות ההיגוי של התכנית:
פרופ' שלמה בידרמן	-	יו"ר (ביה"ס לפילוסופיה)
פרופ' איתמר גרינולד	-	(HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/judaism.rtf" ביה"ס למדעי היהדות)
פרופ' זאב רובין	-	(ביה"ס להסטוריה)
ד"ר הדה בן בסט	-	(ביה"ס למדע התרבות)

מרכז התכנית	-	ד"ר רון מרגולין
מזכירת התוכנית	-	גב' רחלי רזניק



תכנית הלימודים במדעי הדתות

מערכת לימודים לתואר שני
קורסי חובה
מסגרת 625
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0697.1002.01" 0697.1002.01	מבוא למדעי הדתות
ד"ר רון מרגולין	סמ' ב'	ש'	ב'	16-18	גילמן	223
			ד'	16-18	גילמן	223

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0697.1005.01" 0697.1005.01	תרגיל במבוא למדעי הדתות
מר אודי הלפרין	סמ' ב'	ת'	ד'	10-	12 	גילמן	260		

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0697.1005.02" 0697.1005.02	תרגיל במבוא למדעי הדתות
מר אודי הלפרין	סמ' ב'	ת'	ה'	10-12	גילמן	277	

רשימה מלאה של קורסי השלמה מלימודי התואר הראשון מופיעה בחוברת תוכניות בין-תחומיות והקבצים מחוץ לפקולטה למדעי הרוח של תוכנית הלימודים הכלליים והבין תחומיים.
הערה: לגבי קורסים מחוגים אחרים, אחריות התלמיד לבדוק דרישות קדם, דרישות הקורס ומועדי הגשת עבודות.


לימודי התואר השני
סמינר אינטגרטיבי
מסגרת 630
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0697.1112.01" 0697.1112.01	דת ופסיכואנליזה
פרופ' איתמר גרינולד	שנתי	ס'	ב'	18-20	ווב	103
מר רענן קולקה


סמינרים מיוחדים
מסגרת 620 
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0697.1112.01" 0697.1112.01	דת ופסיכואנליזה
פרופ' איתמר גרינולד	שנתי	ס'	ב'	18-20	ווב	103
מר רענן קולקה

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0697.4029.01" 0697.4029.01	המאה העשרים – תקופה חילונית? הדת בראי הספרות 
ד"ר ע' רובינשטיין	סמ' א'	ס'	א'	10-12	גילמן	319
			ה'	10-12	גילמן	362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0697.4009.01" 0697.4009.01	שמניזם ביבשת אמריקה
פרופ' נחום מגד	סמ' ב'	ס'	ב'	16-20	גילמן	361	


דת, פוליטיקה ומדינה
מסגרת 620 
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4375.01" 0618.4375.01	הפילוסופיה הפוליטית של אל-פאראבי
פרופ' אלעאי אלון	שנתי	ס'	א'	18-20	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7196.01" 0654.7196.01	ההגות האיראנית החדשה: בין אסלאם ומערב
פרופ' דוד מנשרי	שנתי	ס'	ה'	10-12	גילמן	455

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7202.01" 0654.7202.01	הגות פוליטית באסלאם
פרופ' מיכאל וינטר	שנתי	ס'	ג'	14-16	גילמן	450

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7201.01" 0654.7201.01	אסלאם ומהפכה באתיופיה
פרופ' חגי ארליך	סמ' א'	ס'	ג'	10-12	גילמן	450
			ה'	10-12	גילמן	450

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1259.01" 0616.1259.01	סובלנות דתית בין שפינוזה ללוק
ד"ר מנחם לורברבוים	סמ' א'	ס'	א'	16-18	רוזנברג	103
			ג'	16-18	רוזנברג	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0656.4165.01" 0656.4165.01	דת ועיר-מדינה ביוון הקדומה
פרופ' עירד מלכין	סמ' ב'	ס'	ב'	16-18	גילמן	260
			ד'	16-18	גילמן	260

דת, היחיד והחברה
מסגרת 620
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0697.1112.01" 0697.1112.01	דת ופסיכואנילזה
פרופ' איתמר גרינולד	שנתי	ס'	ב'	18-20	ווב	103
מר רענן קולקה

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.2296.01" 0616.2296.01	קריאה בכתביו של ליאו שטראוס - סמינר מתודולוגי
ד"ר מנחם לורברבוים	שנתי	ס'	א'	18-20	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.4104.01" 0616.4104.01	המיסטיקה היהודית ממדרשי חז"ל ועד לעליית הקבלה
פרופ' איתמר גרינוולד	שנתי	ס'	ב'	16-18	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0669.4064.01" 0669.4064.01	הפופולארי והקאנוני
ד"ר רקפת שפי	סמ' ב'	ס'	ג'	18-20	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1198.01" 0677.1198.01	"משיחיות, מיסטיקה וחברה" בשלהי ימי הביניים ובעת החדשה
ד"ר שלום רצבי	סמ' ב'	ס'	ה'	16-20	רוזנברג	107 

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1219.01" 0677.1219.01	סימביוזה תרבותית וייחודיות תרבותית תיאוריה ויישומה בתרבות
פרופ' יעקב שביט	סמ' ב'	ס'	ג'	10-14	קרטר	203


דתות בעולם העתיק
מסגרת 620
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4159.01" 0612.4159.01	ספרות מסופוטמית א'
פרופ' אד גרינשטיין	שנתי	שו"ת	ב'	10-12	רוזנברג	208   
		 
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4163.01" 0612.4163.01	ספרות מסופוטמית ב'
פרופ' אד גרינשטיין	שנתי	שו"ת	ב'	12-14	רוזנברג	208   
			 

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0671.4267.01" 0671.4267.01	הארכיאולוגיה של המוות: מנהגי קבורה בלבנט בתקופת הברונזה
ד"ר דוד אילן	שנתי	ס'	ג'	14-16	גילמן	204 

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4047.01" 0612.4047.01	מפגשים בין ישראל ובין התרבויות השכנות בתקופת המקרא
פרופ' אד גרינשטיין	סמ' א'	ס'	ד'	12-14	רוזנברג	208   

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0656.4165.01" 0656.4165.01	דת ועיר-מדינה ביוון הקדומה
פרופ' עירד מלכין	סמ' ב'	ס'	ב'	16-18	גילמן	260
			ד'	16-18	גילמן	260

לימודי הנצרות
מסגרת 620 
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7192.01" 0654.7192.01	נצרות אפריקאית: עבר והווה
ד"ר גליה צבר	שנתי	ס'	ד'	16-18	גילמן	450

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.2297.01" 0616.2297.01	המדרש הגנוסטי: קריאה בכתבי נג' חמדי
ד"ר מיכאל מאך	שנתי	ס'	ג'	16-18	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0697.4029.01" 0697.4029.01	מוטיבים דתיים בספרות המודרנית
ד"ר ע' רובינשטיין	סמ' א'	ס'	א'	10-12	גילמן	319
			ה'	10-12	גילמן	362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0657.5173.01" 0657.5173.01	המסדרים המנדיקנטים
ד"ר אביעד קליינברג	סמ' א'	ס'	א'	10-12	גילמן	262
			ד'	10-12	גילמן	262

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6222.01" 0659.6222.01	בעיית השפה במחשבת ימי הביניים
ד"ר יוסף שורץ	סמ' א'	ס'	א'	10-14	גילמן	323

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3771.01" 0618.3771.01	ישו כדמות מוסרית
ד"ר אריאל מירב	סמ' א'	ס'	ה'	16-20	גילמן	262

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6223.01" 0659.6223.01	מלאכים: ממבע תרבותי לבעיה פילוסופית
ד"ר יוסף שורץ	סמ' ב'	ס'	א'	10-14	גילמן	450


לימודי אסלאם
מסגרת 620
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4375.01" 0618.4375.01	הפילוסופיה הפוליטית של אל-פאראבי
פרופ' אלעאי אלון	שנתי	ס'	א'	18-20	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7202.01" 0654.7202.01	הגות פוליטית באסלאם
פרופ' מיכאל וינטר	שנתי	ס'	ג'	14-16	גילמן	450

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7196.01" 0654.7196.01	ההגות האיראנית החדשה: בין אסלאם ומערב
פרופ' דוד מנשרי	שנתי	ס'	ה'	10-12	גילמן	455

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1003.01" 0677.1003.01	המפגש התרבותי הראשון בין יהדות לאיסלאם
ד"ר יורם  ארדר	סמ' א'	ס'	ג'	16-18	קרטר	203
			ה'	16-18	גילמן	320

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7201.01" 0654.7201.01	אסלאם ומהפכה באתיופיה
פרופ' חגי ארליך	סמ' א'	ס'	ג'	10-12	גילמן	450
			ה'	10-12	גילמן	450
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7204.01" 0654.7204.01	צדקה תציל ממוות
פרופ' אימי סינגר	סמ' א'	ס'	ב'	12-14	גילמן	323
			ה'	12-14	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0623.4154.01" 0623.4154.01	נביאים ונבואה בראי הקוראן והמסורת האסלאמית
פרופ' אורי רובין	סמ' ב'	ס'	ב'	12-14	רוזנברג	003 ב

לימודי יהדות
מסגרת 620
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4050.01" 0612.4050.01	גישות פואטיות למקרא בפרשנות קדם-מודרנית ומודרנית
ד"ר מאירה פוליאק	שנתי	ס'	ב'	12-14	רוזנברג	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1352.01" 0616.1352.01	חסידות אשכנז
ד"ר רונית מרוז	שנתי	ס'	א'	16-18	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.4104.01" 0616.4104.01	המיסטיקה היהודית ממדרשי חז"ל ועד לעליית הקבלה
פרופ' איתמר גרינוולד	שנתי	ס'	ב'	16-18	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.2296.01" 0616.2296.01	קריאה בכתביו של ליאו שטראוס - סמינר מתודולוגי
ד"ר מנחם לורברבוים	שנתי	ס'	א'	18-20	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.2297.01" 0616.2297.01	המדרש הגנוסטי: קריאה בכתבי נג' חמדי
ד"ר מיכאל מאך	שנתי	ס'	ג'	16-18	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4049.01" 0612.4049.01	המקרא באור תרגום השבעים - ספר ירמיהו
פרופ' פרנק פולק	סמ' א'	ס'	ב'	16-18	רוזנברג	208   

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4060.01" 0612.4060.01	האסכולה המשנה-תורתית
פרופ' יאיר הופמן	סמ' א'	ס'	ב'	14-16	רוזנברג	205

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4048.01" 0612.4048.01	סוגיות נבחרות בספרות הנבואה
פרופ' גרשון ברין	סמ' א'	ס'	א'	16-18	רוזנברג	208   

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6220.01" 0659.6220.01	היהדות כתרבות פרשנית
פרופ' מנחם פיש	סמ' א'	ס'	א'	16-20	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.2298.01" 0616.2298.01	האם יש מוסר יהודי? קאנט וההגות היהודית המודרנית
ד"ר רון מרגולין	סמ' א'	ס'	ב'	18-20	רוזנברג	104
			ה'	18-20	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1259.01" 0616.1259.01	סובלנות דתית בין שפינוזה ללוק
ד"ר מנחם לורברבוים	סמ' א'	ס'	א'	16-18	רוזנברג	103
			ג'	16-18	רוזנברג	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4047.01" 0612.4047.01	מפגשים בין ישראל ובין התרבויות השכנות בתקופת המקרא
פרופ' אד גרינשטיין	סמ' א'	ס'	ד'	12-14	רוזנברג	208   

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4612.01" 0615.4612.01	"כמרגלית במשבצת": קובץ הסיפורים העברי בימה"ב
פרופ' עלי יסיף	סמ' א'	ס'	ב'	10-12	רוזנברג	211
			ה'	10-12	רוזנברג	211

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4613.01" 0615.4613.01	בין ספרות למקרא
פרופ' נורית גוברין	סמ' א'	ס'	ב'	16-18	רוזנברג	211
			ה'	16-18	רוזנברג	211

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1003.01" 0677.1003.01	המפגש התרבותי הראשון בין יהדות לאיסלאם
ד"ר יורם ארדר	סמ' א'	ס'	ג'	16-18	קרטר	203
			ה'	16-18	גילמן	320

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1175.01" 0677.1175.01	התרבות ותומכיה: יהודי ספרד, קונברסוס, מגורשים
פרופ' אליעזר גוטווירט	סמ' א'	ס'	א'	16-20	רוזנברג	209

0677.1	העיירה היהודית בין זיכרון לדימוי
ד"ר דוד אסף	סמ' ב'	ס'	ב'	12-14		
			ה'	12-14	קרטר	203

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4609.01" 0615.4609.01	חסידים מתנגדים ומשכילים בסיפורת העברית החדשה
פרופ' מיכל אורון	סמ' ב'	ס'	ב'	16-18	רוזנברג	211
			ה'	16-18	רוזנברג	211

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1004.01" 0677.1004.01	המשפחה היהודית בימי הביניים
ד"ר שמחה גולדין	סמ' ב'	ס'	ד'	16-20	רוזנברג	209

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1184.01" 0677.1184.01	זכרון ספרות והיסטוריה בקרב יהודי ימי הביניים
פרופ' גרמי כהן	סמ' ב'	ס'	ג'	16-20	קרטר	203

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1198.01" 0677.1198.01	"משיחיות, מיסטיקה וחברה" בשלהי ימי הביניים ובעת החדשה
ד"ר שלום רצבי	סמ' ב'	ס'	ה'	16-20	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0682.4156.01" 0682.4156.01	משני צדי המתרס:בין מקצת מעשיהתורה' להלכה התנאית
ד"ר ורד נועם	סמ' ב'	ס'	א'	10-12	רוזנברג	206  

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4391.01" 0618.4391.01	לוינס
ד"ר חגי כנען	סמ' ב'	ס'	ג'	14-16	גילמן	319
			ה'	14-16	גילמן	324
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6223.01" 0659.6223.01	מלאכים: ממבע תרבותי לבעיה פילוסופית
ד"ר יוסף שורץ	סמ' ב'	ס'	א'	10-14	גילמן	450

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.3219.01" 0616.3219.01	פואטיקה ומטפיסיקה אצל שלמה אבן גבירול
ד"ר מנחם  לורברבוים	סמ' ב'	ס'	א'	16-18	רוזנברג	103
			ג'	16-18	רוזנברג	103
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.2337.01" 0616.2337.01	הייבום כגלגול בזוהר
ד"ר עמוס גולדרייך	סמ' ב'	ס'	ה'	16-20	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.3221.01" 0616.3221.01	שלמה מיימון קורא משה בן מיימון
פרופ' גדעון פרוידנטל	סמ' ב'	ס'	ב'	12-16	רוזנברג	103
פרופ' שרה קליין ברסלבי

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4065.01" 0612.4065.01	ביקורת הביקורת – עיצוב דמויות נביאים
פרופ' יאירה אמית	סמ' ב'	ס'	א'	18-20	רוזנברג	105

דתות המזרח הרחוק
מסגרת 620
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4385.01" 0618.4385.01	לפני קונפוציוס
פרופ' יואב אריאל	סמ' א'	ס'	ג'	08-12	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3305.01" 0687.3305.01	מסורת ביפן המודרנית- היבטים אנתרופולוגים
ד"ר עפרה גדעוני	סמ' א'	ס'	ג'	14-16	גילמן	261
			ה'	16-18	גילמן	317 א
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3768.01" 0618.3768.01	שנקרה מול הבודהיסטים
פרופ' שלמה בידרמן	סמ' א'	ס'	ג'	08-12	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3365.01" 0687.3365.01	סיפורים ומסרים פילוסופיים באופנישדות
ד"ר יוחנן גרינשפון	סמ' א'	ס'	ד'	10-14	דן-דוד	308

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3358.01" 0687.3358.01	אהבת האל בהינדוהיזם
ד"ר תמר רייך	סמ' א'	ס'	ג'	10-12	גילמן	323
			ה'	10-12	גילמן	323

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3362.01" 0687.3362.01	הרומן הסיני המסורתי
ד"ר מאיר שחר	סמ' א'	ס'	א'	14-18	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3360.01" 0687.3360.01	אמונה או תבונה: השקפות הודיות
פרופ' שלמה בידרמן	סמ' ב'	ס'	ג'	08-12	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3351.01" 0687.3351.01	דת יפן בראי האומנויות
ד"ר אירית אורבוך	סמ' ב'	ס'	א'	16-18	גילמן	262
			ג'	14-16	גילמן	262

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4382.01" 0618.4382.01	על המציאות החיצונית ומה שמחוצה לה: מחשבות על פילו' השוואתית
פרופ' שלמה בידרמן	סמ' ב'	ס'	ג'	16-18	גילמן	262
			ד'	12-14	גילמן	319 א

פילוסופיה של הדת
מסגרת 620
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4375.01" 0618.4375.01	הפילוסופיה הפוליטית של אל-פאראבי
פרופ' אלעאי אלון	שנתי	ס'	א'	18-20	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.2296.01" 0616.2296.01	קריאה בכתביו של ליאו שטראוס - סמינר מתודולוגי
ד"ר מנחם לורברבוים	שנתי	ס'	א'	18-20	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6220.01" 0659.6220.01	היהדות כתרבות פרשנית
פרופ' מנחם פיש	סמ' א'	ס'	א'	16-20	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1259.01" 0616.1259.01	סובלנות דתית בין שפינוזה ללוק
ד"ר מנחם לורברבוים	סמ' א'	ס'	א'	16-18	רוזנברג	103
			ג'	16-18	רוזנברג	103
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6222.01" 0659.6222.01	בעיית השפה במחשבת ימי הביניים
ד"ר יוסף שורץ	סמ' א'	ס'	א'	10-14	גילמן	323

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.2298.01" 0616.2298.01	האם יש מוסר יהודי? קאנט וההגות היהודית המודרנית
ד"ר רון מרגולין	סמ' א'	ס'	ב'	18-20	רוזנברג	104
			ה'	18-20	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3771.01" 0618.3771.01	ישו כדמות מוסרית
ד"ר אריאל מירב	סמ' א'	ס'	ה'	16-20	גילמן	262

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.3219.01" 0616.3219.01	פואטיקה ומטפיסיקה אצל שלמה אבן גבירול
ד"ר מנחם לורברבוים	סמ' ב'	ס'	א'	16-18	רוזנברג	103
			ג'	16-18	רוזנברג	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.3221.01" 0616.3221.01	שלמה מיימון קורא משה בן מיימון
פרופ' גדעון פרוידנטל	סמ' ב'	ס'	ב'	12-16	רוזנברג	103
פרופ' ש' קליין ברסלבי

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6223.01" 0659.6223.01	מלאכים: ממבע תרבותי לבעיה פילוסופית
ד"ר יוסף שורץ	סמ' ב'	ס'	א'	10-14	גילמן	450


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4389.01" 0618.4389.01	משמעות החיים
פרופ' אסא כשר	סמ' ב'	ס'	א'	10-14	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4382.01" 0618.4382.01	על המציאות החיצונית ומה שמחוצה לה: מחשבות על פילו' השוואתית
פרופ' שלמה בידרמן	סמ' ב'	ס'	ג'	16-18	גילמן	262
			ד'	12-14	גילמן	319 א

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.4391.01" 0618.4391.01	לוינס
ד"ר חגי כנען	סמ' ב'	ס'	ג'	14-16	גילמן	319
			ה'	14-16	גילמן	324
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3360.01" 0687.3360.01	אמונה או תבונה: השקפות הודיות
פרופ' שלמה בידרמן	סמ' ב'	ס'	ג'	08-12	גילמן	277

דת וספרות
מסגרת 620
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4050.01" 0612.4050.01	גישות פואטיות למקרא בפרשנות קדם-מודרנית ומודרנית
ד"ר מאירה פוליאק	שנתי	ס'	ב'	12-14	רוזנברג	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0697.4029.01" 0697.4029.01	המאה העשרים –תקופה חילונית? הדת בראי הספרות 
ד"ר ע' רובינשטיין	סמ' א'	ס'	א'	10-12	גילמן	319
			ה'	10-12	גילמן	362

0687.3000	סיפורים ומסרים פילוסופיים באופנישדות
ד"ר יוחנן גרינשפון	סמ' א'	ס'	ד'	10-14	דן-דוד	308

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4612.01" 0615.4612.01	"כמרגלית במשבצת": קובץ הסיפורים העברי בימה"ב
פרופ' עלי יסיף	סמ' א'	ס'	ב'	10-12	רוזנברג	211
			ה'	10-12	רוזנברג	211

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4613.01" 0615.4613.01	בין ספרות למקרא
פרופ' נורית גוברין	סמ' א'	ס'	ב'	16-18	רוזנברג	211
			ה'	16-18	רוזנברג	211

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.3219.01" 0616.3219.01	פואטיקה ומטפיסיקה אצל שלמה אבן גבירול
ד"ר מנחם לורברבוים	סמ' ב'	ס'	א'	16-18	רוזנברג	103
			ג'	16-18	רוזנברג	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1184.01" 0677.1184.01	זכרון ספרות והיסטוריה בקרב יהודי ימי הביניים
פרופ' גרמי כהן	סמ' ב'	ס'	ג'	16-20	קרטר	203

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4609.01" 0615.4609.01	חסידים מתנגדים ומשכילים בסיפורת העברית החדשה
פרופ' מיכל אורון	סמ' ב'	ס'	ב'	16-18	רוזנברג	211
			ה'	16-18	רוזנברג	211




לוח בחינות

סמסטר ב'


שעה
מועד ב'
שעה
מועד א'
שם המרצה
שם הקורס
09:00
3.8.02
09:00
6.7.02
ד"ר  רון מרגולין
מבוא למדעי הדתות


*ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב אחר הפרסומים בלוח המודעות! 




