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החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
לימודי התואר הראשון

א. כללי
הלימודים בחוג מתמקדים בהיסטוריה של  עמי המזרח התיכון מאז ראשית האסלאם ועד ימינו עם דגש על מקומו של האסלאם בתולדותיהן של חברות מזרח תיכוניות, ובהיסטוריה של אפריקה מהתקופה הקדם-קולוניאלית ועד ימינו. 
מטרות הלימודים בחוג הן:  א) לפתח בתלמידים יכולת להשתמש בכליה של הדיסציפלינה ההיסטורית בניתוח תהליכים ותמורות בארצות המזרח התיכון ואפריקה;  ב) להקנות ידע מפורט על תולדותיו ותרבותו של לפחות אחד מאזורי המזרח התיכון ואפריקה בתקופה מוגדרת;  ג) להקנות ולשכלל את השליטה בכלים לשוניים הנחוצים למטרות הנ"ל.
העיסוק בתחום ההיסטורי  מגובה בגישה בין-תחומית, ובצד שיעורים העוסקים בהיסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית, מוצעים קורסים מתחומי מדעי המדינה ואנתרופולוגיה.

ב. מסלול הלימודים
הלימודים בחוג מתנהלים במסגרת שלוש מגמות: מגמת המזרח התיכון בעת החדישה; מגמת האסלאם; ומגמת אפריקה בעת החדישה. צירוף של המגמה הראשונה עם אחת משתי המגמות האחרות נחשב כצירוף של שני חוגים במסגרת לימודי התואר הראשון. לתשומת לב: תלמידים שיבחרו בצרוף של מגמת "המזרח התיכון בעת החדישה" עם מגמת  "אפריקה בעת החדישה" יזכו להפחתה של 8 ש"ס בלימודיהם באישור יועצי המגמות.
 תכנית הלימודים במגמת "המזרח התיכון בעת החדישה" מקיפה 52 ש"ס, במגמת האסלאם  54 ש"ס ובמגמת אפריקה בעת החדישה" 52 ש"ס. תלמידי שתי המגמות הראשונות, אשר אינם   בעלי ידע קודם בערבית, ישתתפו בנוסף לכך בלימודי ערבית למתחילים ולמתקדמים. 

ג.  תנאי הקבלה
מתקבלים לחוג למגמות המזה"ת ואסלאם תלמידים שציון ההתאמה שלהם 450 ומעלה.  למגמת אפריקה תנאי קבלה פסיכומטרי של 450 לפחות ובגרות מלאה. קבלה ללא פסיכומטרי לפי דרישת הפקולטה.

ד. מבנה תכנית הלימודים
בנוסף לשעות הלימודים  הנדרשות בכל אחת ממגמות החוג, ילמד כל תלמיד עוד 4 ש"ס של HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים (ראה בפרק הלימודים הפקולטטיים בתחילת הידיעון).  החוג מחייב את תלמידי שנה א' ללמוד את הקורס סדנת יסוד בסמס' א' בלבד.
בשנת הלימודים הראשונה ישתתף התלמיד בשיעורי מבוא ובתרגילים הצמודים אליהם, וכן בתרגילים המיועדים להקניית מיומנויות שונות. בשנות הלימודים השניה והשלישית ישתתף התלמיד בקורסים מתקדמים יותר, לרבות קורסי חובה ובחירה. 





בין קורסי החובה נכללים פרוסמינריון, שבסיומו תוגש עבודה (ראה להלן) ותיערך בחינה; סמינריון שנה ג', שבסיומו תוגשעבודה סמינריונית ותיערך בחינה; וכן במגמות המזה"ת ואסלאם קורסי קריאה במקורות ערביים.
 תלמידי שלוש המגמות בשנה השניה והשלישית ללימודיהם, חייבים בקריאת  "ספרות נבחרת" שתקבע לצורך זה מעת לעת על ידי החוג  ויבחנו על ספרות זו.
החוג ממליץ לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים להצטרף לקורס מיוחד המיועד  למצטיינים. 

לימודי השפה הערבית
החוג רואה חשיבות רבה בלימודי השפה הערבית ככלי חיוני להכרה והבנה של  החברות הדוברות שפה זו, תולדותיהן ותרבותן. חלק חשוב בתכנית הלימודים של החוג הם, לפיכך, שיעורי לימוד השפה והתרגול בקריאת מקורות ערביים, קלאסיים ומודרניים. אחדים מן הקורסים המתקדמים מבוססים גם הם על קריאה נרחבת של מקורות בערבית. מטרת הלימוד היא להביא את התלמידים לרמת ידע שתאפשר להם להמשיך ולפתח את שליטתם בשפה בכוחות עצמם, עד לשליטה מלאה. הדגש בלימודים האלה הוא על הערבית הכתובה ("הספרותית"), הנחוצה לקריאת המקורות ולמחקר. ניתן ללמוד ערבית מדוברת בנפרד, במסגרת היחידה לשפות של האוניברסיטה.  

תלמידי מגמות המזה"ת ואסלאם שאינם בעלי ידע קודם בערבית חייבים להשתתף בלימודי ערבית של החוג ברמות מתחילים ומתקדמים בשתי שנות לימודיהם הראשונות, כדי שיוכלו להשתתף בשיעורי קריאת המקורות בשנה השלישית. מי ששפת אמם ערבית ומי שהתקבלו ללימודים בHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/arabic.rtf" חוג לשפה ולספרות ערבית יהיו פטורים מלימודי ערבית למתחילים ולמתקדמים בחוג ללא בחינת סיווג. יתר התלמידים אשר להם ידע קודם בערבית ומעונינים לקבל פטור ייבחנו בבחינת סיווג בערבית שתקבע את רמתם, ובמידת הצורך הם ישובצו בקורס ברמה הנדרשת. בחינת הסיווג תתקיים סמוך לתחילת הלימודים. תלמידים שנבחנו בבחינת הבגרות בערבית בהיקף של 5 יחידות וציונם לפחות 80 יהיו פטורים מהקורס ערבית למתחילים. (לתלמידים אלה, ולכל מי שיש לו ידיעה מוקדמת בערבית, החוג ממליץ מאוד לגשת לבחינת המיון במטרה לקבל פטור, מלא או חלקי, מלימודי הערבית. תלמידים המעונינים בכך, יוכלו לפנות לאחראי ללימודי הערבית בחוג לעצה ולהדרכה להכנה עצמית לקבלת פטור).

לתלמידים שבכוונתם להמשיך בלימודיהם מעבר לתואר הראשון, מומלץ לקחת – בנוסף לשני קורסי קריאת המקורות הערביים הקלאסיים והמודרניים, שהינם חובה לכולם – קורס קריאת מקורות שלישי ברמת מתמחים (קלאסי או מודרני). קורס זה ייחשב במקום אחד משיעורי הבחירה.




ה. מהלך הלימודים
* בנוסף לקורסים המפורטים מטה, יש ללמוד 4 ש"ס HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים
מגמת "המזרח התיכון בעת החדישה"

שנה א'
תולדות הערבים והאסלאם11    תלמידים שהחוג השני שלהם הוא מגמת אסלאם, ילמדו במקום שיעור זה קורס בחירה בן 4 ש"ס.	ש'	4  	ש"ס
הרעיון הדתי באסלאם1	ש'	4  	ש"ס
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה	ש'	2 	ש"ס
מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית1	שו"ת  	4	ש"ס
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה -  תרגיל1	ת'	4  	ש"ס
הדרכה בכתיבת עבודות	תלמידים הלומדים מזה"ת בעת החדישה בצרוף מגמת אסלאם או אפריקה, חייבים לקחת קורס זה במגמת אסלאם או אפריקה, ובמגמת המזה"ת ילמדו שיעור בחירה בן 2 ש"ס במקומו.	ת' 	2	ש"ס

שנה ב'
היסטוריה חברתית  של  המזה"ת	ש'	4	ש"ס
פרו-סמינריון על ארץ במזרח התיכון	פרו"ס	4  	ש"ס
מבחן על ספרות נבחרת	רשימת הספרים תפורסם בנפרד.	

שנים ב'/ג'
שיעורי בחירה 	לתלמידים שלומדים את הקורס "ערבית למתקדמים" ייחשב הקורס כ-4 ש"ס במסגרת שעות הלימוד ובחישוב ציון הגמר. תלמידים שיהיו פטורים מסמס' אחד של "ערבית למתקדמים" על סמך בחינת הסיווג יהיו פטורים מ- 2 ש"ס שיעורי בחירה. 	שו"ת	12 	ש"ס
קריאה במקורות ערביים קלאסיים 	תלמידים הפטורים מלימודי ערבית למתחילים ולמתקדמים, בשל היותם בעלי ידע קודם בשפה זו, ילמדו "מקורות ערביים למתמחים" במקום קורס זה. תלמידים שלמדו בקורס "ערבית למתקדמים" וסיימו אותו בציון 90 ומעלה, יוכלו להשתתף בקבוצת קריאת המקורות למתמחים באישור היועץ. 	שו"ת	4  	ש"ס
קריאה במקורות ערביים חדישים5	שו"ת	4   	ש"ס

שנה ג'
סמינריון על סוגיה רחבה בתולדות האזור	ס'	4  	ש"ס
מבחן על ספרות נבחרת3




מיומנויות 
ערבית למתחילים (לא נכלל במס' השעות לתואר)	שו"ת	12	ש"ס	
ערבית למתקדמים (ללומדים נחשב במקום 4 ש"ס בחירה)	שו"ת	12	ש"ס
	סה"כ	52  	ש"ס

מגמת "האסלאם"
שנה א'
תולדות הערבים והאסלאם	ש'	4  	ש"ס
ההיסטוריה של המזה"ת בימה"ב – תרגיל 	ת'	2 	ש"ס
הרעיון הדתי באסלאם	ש'	4  	ש"ס
דת האסלאם - תרגיל	ת'	2 	ש"ס
תרגיל הדרכה בכתיבת עבודות	ת'	2  	ש"ס
מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית	שו"ת	4	ש"ס

שנה ב'
פרוסמינריון	פרו"ס    4 	ש"ס
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה – תרגיל11  תלמידים שהחוג השני שלהם הוא מגמת "המזה"ת", ילמדו במקום שיעור זה קורס בחירה נוסף בן 4 ש"ס.	ת'      	4 	ש"ס
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה	ש'	2	ש"ס
מבחן על ספרות נבחרת22  רשימת הספרים תפורסם בנפרד.

שנים ב'/ג'
קוראן ופרשנות	שו"ת	4 	ש"ס
קורסי בחירה	שו"ת     14	ש"ס
קריאה במקורות ערביים	שו"ת	4 	ש"ס

שנה ג'
סמינריון	ס'	4	ש"ס
מבחן על ספרות נבחרת2

מיומנויות 
ערבית למתחילים (לא נכלל במס' השעות לתואר)	שו"ת  	12 	ש"ס
ערבית למתקדמים  (ללומדים נחשב במקום 4 ש"ס בחירה)	שו"ת  	12 	ש"ס
	סה"כ	54	ש"ס


מגמת "אפריקה בעת החדישה"
שנה א'
מבוא להיסטוריה של אפריקה	ש'  	4 	ש"ס
מבוא לאנתרופולוגיה של אפריקה	ש'  	4 	ש"ס
קריאה במקורות מתחילים	ת'	2 	ש"ס קריאה במקורות מתקדמים 	ת'	2 	ש"ס הדרכה בכתיבת עבודות	ת'	2	ש"ס11. רשימת הספרים תפורסם בנפרד
שנים ב'/ג'
האימפריאליזם האירופי וחלוקת אפריקה	שו"ת	4 	ש"ס
קורס חובה בנושא חברה, דת, או כלכלה	שו"ת	4 	ש"ס
פרוסמינריון ארץ לתלמידי שנה ב'	פרו"ס	4	ש"ס
סמינריון מחקר על סוגיה בתולדות אפריקה בעת החדישה  	ס'	4  	ש"ס
קורסי בחירה בתולדות אפריקה בעת החדישה	שו"ת	22 	ש"ס
מבחן על ספרות נבחרת בשנים ב'  ו ג'1
	סה"כ	52	ש"ס

ו. דרישות במהלך הלימודים
תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' במגמת "המזרח התיכון בעת החדישה" – ציון משוקלל של 70 לפחות בקורס "המזה"ת בעת החדישה" (שיעור ותרגיל), וכן ציון של 70 בתרגיל בכתיבת עבודות וציון 65 לפחות בקורס ערבית למתחילים; במגמת "האסלאם" - ציון משוקלל של 70 לפחות בשיעור "תולדות הערבים והאסלאם" ובתרגיל "ההיסטוריה של המזה"ת בימה"ב" ציון 70 לפחות בתרגיל הדרכה בכתיבת עבודות וציון 65 לפחות בקורס ערבית למתחילים; במגמת "אפריקה בעת החדישה" - ציון חיובי בקורס "מבוא להיסטוריה של אפריקה" וציון של 70 לפחות בתרגיל הדרכה בכתיבת עבודות. 
תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג': השלמת החובות בפרוסמינריון; ציון חיובי בערבית למתקדמים במגמות המזה"ת והאסלאם. בכל המגמות, תלמיד לא יוכל לקחת פרוסמינר וסמינר עם אותו מורה, ולא פרוסמינר  וסמינר באותו סמסטר.
במספר קורסי חובה מתקיימים מבדקי בקיאות על חומר הקשור בנושאי הקורס. המבדקים מתקיימים במועד אחד בלבד.
בפרוסמינריון ובסמינריון תתקיים בחינה בסיום הקורס וקיימת חובת הגשת עבודות בכתב. בפרוסמינריון של  שנה ב' תוגש  עבודה  בכתב. מועד הגשת העבודה – חודש לאחר תום הסמסטר. בתום הסמינר של שנה ג' תוגש עבודה  סמינריונית, לא יאוחר משלושה חודשים מתום הסמסטר,  הכל בכפוף לתקנון שכר הלימוד. לא ניתן להגיש עבודה חוזרת לשם תיקון הציון. התלמידים בפרוסמינריון ובסמינריון, אשר ציונם בעבודה ו/או בבחינה יהיה "נכשל" יידרשו לחזור על הקורס או ללמוד קורס אחר במקומו. 
תלמידים החייבים בלימודי ערבית למתחילים ו/או למתקדמים, חייבים לעמוד בבחינת מעבר בתום כל סמסטר, בציון 65 לפחות, כתנאי השתתפות בסמסטר הבא. תלמיד שלא יעמוד בבחינה בציון זה יידרש לחזור על הסמסטר.

תלמיד יכול להגיש במהלך לימודיו בחוג עד שלושה ערעורים על ציונים או הערכות שקיבל. לא ישונה ציון ללא הליך של ערעור. ערעור על ציון יוגש בכתב למזכירות החוג על גבי טופס המיועד לכך תוך שבועיים מיום פרסום הציונים. בחינת הציון מחדש עשויה להוביל להערכה שונה, גבוהה או נמוכה יותר מן הציון המקורי.
תלמיד יוכל לשפר ציון חיובי (שקיבל בבחינה במועד א' בלבד) אך ורק במועד ב' של אותו סמסטר/שנה. שיפור ציון חיובי אפשרי רק פעמיים במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר בכל אחד מחוגי הלימוד, ופעמיים נוספות בכל חוג בהמשך הלימודים לתואר. הציון בבחינה החוזרת יהיה הציון הסופי. את הבקשה לשיפור ציון חיובי יש להגיש למזכירות החוג שבועיים מיום פרסום תוצאות הבחינה. לא יינתן מועד מיוחד לשיפור ציון.

החוג מעודד במיוחד לימוד השפה התורכית או הפרסית בנוסף לערבית לתלמידי מגמות מזה"ת ואסלאם, ולימוד השפה הסואהילית לתלמידי מגמת אפריקה, כבר במהלך התואר הראשון. לימוד כל אחת משפות אלו בכל אחת מהרמות ייחשב כשיעור נבחר אחד (4 ש"ס) וישוקלל בציון הסופי בהתאם.

החוג מעודד ויוזם סיורים לימודיים לארצות המזה"ת המוסלמי ואפריקה, במטרה ליצור הכרות טובה יותר עם החברה, התרבות וההיסטוריה של האזור. סיורים אלו מלווים בהרצאות מקדימות ובהכנת עבודה ויזכו להכרה של 2 ש"ס. עבור סיורים אלו יגבה תשלום ישירות מהסטודנטים והחוג יעשה מאמץ לתרום ממקורותיו לסבסוד חלקי של הסיורים. סטודנט לא יוכל לקחת כשעור נבחר יותר מסיור לימודי אחד, גם אם הוא לומד בשתי מגמות בחוג.

לימודים לקראת תעודת הוראה בהיסטוריה עבור תלמידי החוג: תלמידים שהשלימו שנתיים של לימודים מלאים בחוג יכולים להירשם ללימודים לקראת תעודת הוראה בהיסטוריה לתלמידי תיכון. תעודת הוראה נחשבת לתואר נוסף לצורך חישוב שכרם של עובדי הוראה. הלימודים מתקיימים בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב.  פרטים נוספים ניתן למצוא בידיעון בית ספר לחינוך ובאתר בית הספר לחינוך שכתובתו: 
www.tau.ac.il/education/

החוג מעמיד לרשות הסטודנטים מלגות משני מקורות: קרן מלגות ע"ש אילן גל-און ז"ל, המיועדת לסייע לתלמידים הנתקלים בקשיים כלכליים ומלגות ממקורות החוג המיועדות לתלמידים בעלי הישגים ויכולת בתחום הלימודים.
  



ז. שיקלול ציון הגמר לתואר הראשון
ציון הגמר מחושב כך:
6% הלימודים הפקולטטיים (4 ש"ס)					
94% לימודי החוג, על פי הפירוט דלהלן:

מגמת "המזרח התיכון בעת החדישה"
תולדות הערבים והאסלאם		30%
הרעיון הדתי באסלאם	
מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית	
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (שיעור)
תרגיל מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
תרגיל הדרכה בכתיבת עבודות

היסטוריה חברתית תרבותית של המזה"ת		30%	
שיעורי בחירה			
שעור מקורות ערביים קלאסיים			
שעור מקורות ערביים מודרניים	

ספרות נבחרת  (4% בשנה ב' ו- 6% בשנה ג')		10%
פרוסמינריון שנה ב' 10%}
סמינריון שנה ג'  14% }		24%

מגמת "האסלאם"
תולדות הערבים והאסלאם	
הרעיון הדתי באסלאם	
קוראן ופרשנות		24%
קריאה במקורות ערביים		
תרגיל הדרכה בכתיבת עבודות
ספרות נבחרת  (4% בשנה ב' ו- 6% בשנה ג')		10%
פרוסמינריון שנה ב' 10% 
סמינריון שנה ג'  14% 		24%
		
כל שאר הקורסים		36%

מגמת "אפריקה בעת החדישה"
מבוא להיסטוריה של אפריקה	
מבוא לאנתרופולוגיה של אפריקה		24%
האימפריאליזם האירופי וחלוקת אפריקה		
קורס חובה בנושא חברה, דת או כלכלה		
תרגיל קריאה במקורות מתחילים	
תרגיל קריאה במקורות מתקדמים	
תרגיל הדרכה בכתיבת עבודות

ספרות נבחרת (4% בשנה ב' ו- 6% בשנה ג')		10%

פרוסמינריון שנה ב' 10%
סמינריון שנה ג'   14% 		24%

כל שאר הקורסים		36%


ח. חטיבות לימודים מיוחדות
הקבצי החוג לתכנית הלימודים הכלליים - ר' פירוט בפרק הלימודים הכלליים.

ט. יועצי החוג וועדת ההוראה של החוג
יועצי המגמות בחוג מטפלים בשאלות הקשורות בהרכב תכנית הלימודים של התלמידים, מסייעים בשיבוצם בקורסים, ומטפלים בבעיות המתעוררות מעת לעת ביחסים שבין התלמיד לבין החוג. תלמידים מוזמנים לפנות אל היועצים בשעות הקבלה בכל בעיה הקשורה בתוכניות הלימודים. שמות יועצי המגמות והיועץ לענייני השפה הערבית בתשס"ג יפורסמו ע"ג לוחות המודעות של החוג.
ועדת ההוראה של החוג מטפלת בבקשות התלמידים הקשורות בלימודיהם. הפניה לועדה נעשית בכתב.


סגל ההוראה

פרופ'	יקותיאל גרשוני  -  ראש החוג 
גב' 	מגי אזריאד                
פרופ'	עמי איילון  
ד"ר 	יואב אלון
ד"ר        נגה אפרתי 
פרופ'	חגי ארליך 
מר 	חיים ניסים
ד"ר 	עפרה בנג'ו 
ד"ר  	נאסר בסל
ד"ר 	אירית בק
פרופ'	דן בקר
גב' 	עירית גטרויר
ד"ר  	משה גמר-שבתון  כל השנה
פרופ' 	ישראל גרשוני 
פרופ' 	אלי דאב
ד"ר 	אלנה דובנוב
גב' 	עדנה דוידוביץ' 
גב' 	נעמי וייסבלט	
פרופ'	מיכאל  וינטר - ראש מגמת 
	האסלאם ויועץ ללמודי ערבית
פרופ' 	דויד וסרשטיין-מכון  ללימודים 
              מתקדמים
ד"ר 	אייל זיסר - ראש מגמת המזה"ת 
	בעת החדישה
מר         דניאל זיסנויין
ד"ר 	מאיר חטינה
פרופ' 	אהוד טולידאנו
ד"ר 	דוד ירושלמי 
ד"ר 	מאיר ליטבק   
מר 	פול ליפץ           
ד"ר        חאתם מחמיד
פרופ' 	דוד מנשרי 
פרופ'	איימי סינגר 
פרופ' 	אשר ססר
ד"ר 	גליה צבר
ד"ר 	נורית צפריר
ד"ר        דניאל צדיק
פרופ' 	יוסף קוסטינר
ד"ר 	לאה קינברג-שבתון סמס' ב'
גב' 	אלה קרן
ד"ר 	עוזי רבי
מר 	אילן רובין
פרופ' 	שמעון שמיר 
ד"ר	מירי שפר
פרופ' 	מרדכי תמרקין
פרופ' 	איתמר רבינוביץ'- ממלא
	תפקיד  נשיא האוניברסיטה

מזכירות החוג  	-	ענת  גרוספייס
	-	ענת גרוס

מזכירות החוג: בנין גילמן, חדר 429, טל': 6409450
דואר אלקטרוני: mideast@post.tau.ac.il
קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה', שעות 10-13
אתר האינטרנט:   http: //www.tau.ac.il/humanities/mideast/

לימודי התואר הראשון

חשוב: חובה להרשם לסדנת יסוד בשנה הראשונה ללימודים.
למידע על סדנות היסוד והקורסים הפנורמיים, יש לעיין בפרק הלימודים הפקולטטיים.

מגמת המזה"ת בעת החדישה
שנה א' - מסגרת 120
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.1100.01" 0637.1100.01	תולדות הערבים והאיסלאם  600-1500
ד"ר מרים שפר	סמ' א'	ש'	א'	10-12	גילמן	144
			ד'	10-12	גילמן	144
						אולם ע"ש יונה אתינגר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2110.01" 0638.2110.01	הרעיון הדתי באסלאם
ד"ר לאה קינברג	סמ' א'	ש'	א'	18-20	גילמן	144
			ד'	18-20	גילמן	144
						אולם ע"ש יונה אתינגר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1104.01" 0638.1104.01	מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר מאיר ליטבק	סמ' ב'	ש'	ד'	12-14	גילמן	144
						אולם ע"ש יונה אתינגר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1101.01" 0638.1101.01	תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר יואב אלון	סמ' ב'	ת'	א'	08-10	גילמן	305
			ג'	08-10	גילמן	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1101.02" 0638.1101.02	תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר אייל זיסר	סמ' ב'	ת'	א'	14-16	גילמן	278
			ג'	14-16	דן-דוד	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1101.03" 0638.1101.03	תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
פרופ’ ישראל גרשוני	סמ' ב'	ת'	ב'	16-18	גילמן	456
			ה'	16-18	גילמן	361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1101.04" 0638.1101.04	תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר עוזי רבי	סמ' ב'	ת'	ג'	10-12	גילמן	א318
			ה'	10-12	גילמן	304
	תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת  החדשה  

מר  דניאל זיסנויין	סמ' ב'	ת'	א'	18-20	גילמן	318א
		ד'	18-	20	גילמן	318א

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1152.01" 0638.1152.01	מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית 
פרופ’ מיכאל וינטר	סמ' ב'	שו"ת	ג'	10-12	גילמן	317
			ה'	10-12	גילמן	362



HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1152.02" 0638.1152.02	מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית 
פרופ’ אהוד טולידאנו	סמ' ב'	שו"ת	ב'	10-12	גילמן	362
			ה'	12-14	גילמן	362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1152.03" 0638.1152.03	מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
פרופ’ איימי סינגר	סמ' ב'	שו"ת	ב'	08-10	גילמן	362
			ה'	08-10	גילמן	362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1152.04" 0638.1152.04	מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית 
ד"ר מרים שפר	סמ' ב'	שו"ת	ג'	12-14	גילמן	362
			א'	12-14	גילמן	361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1152.05" 0638.1152.05	מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית 
ד"ר מאיר ליטבק	סמ' ב'	שו"ת	ב'	10-12	גילמן	456
			ד'	10-12	גילמן	456

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2284.01" 0638.2284.01	הדרכה בכתיבת עבודות
ד"ר יואב אלון	סמ' ב'	ת'	א'	10-12	גילמן	304

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2284.02" 0638.2284.02	הדרכה בכתיבת עבודות
ד"ר יואב אלון	סמ' ב'	ת'	א'	12-14	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2284.03" 0638.2284.03	הדרכה בכתיבת עבודות
פרופ’ עמי איילון	סמ' ב'	ת'	ג'	16-18	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2284.04" 0638.2284.04	הדרכה בכתיבת עבודות
פרופ’ עמי איילון	סמ' ב'	ת'	ה'	16-18	גילמן	318

סדנת יסוד למדעי הרוח-מסגרת 777
יש לבחור אחת מן הסדנאות המוצעות בידיעון

שנה ב'-מסגרת 122
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2246.01" 0638.2246.01	היסטוריה חברתית - תרבותית של המזה"ת
פרופ’ אהוד טולידאנו	סמ' א'	שו"ת	ב'	12-14	גילמן	456
פרופ' יוסף קוסטינר			ה'	12-14	גילמן	456

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2246.02" 0638.2246.02	היסטוריה חברתית - תרבותית של המזה"ת
פרופ’ יוסף קוסטינר	סמ' ב'	שו"ת	ב'	12-14	גילמן	456
פרופ' אהוד טולידאנו			ה'	10-12	גילמן	456

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.9999.01" 0638.9999.01	ספרות נבחרת
	סמ' א'	בחינה				

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.9999.02" 0638.9999.02	ספרות נבחרת
	סמ' ב'	בחינה				


פרו"סים-מסגרת 200
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2106.01" 0638.2106.01	תורכיה בעת החדישה
פרופ’ איימי  סינגר	סמ' א'	פרו"ס	ב'	16-18	גילמן	455
			ה'	16-18	גילמן	220

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2104.01" 0638.2104.01	ירדן בעת החדישה
ד"ר יואב אלון	סמ' א'	פרו"ס	ב'	10-12	גילמן	455
			ה'	10-12	גילמן	א362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2141.01" 0638.2141.01	איראן בעת החדישה
פרופ’ דוד מנשרי	שנתי	פרו"ס	ה'	16-18	גילמן	456

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2179.01" 0638.2179.01	סוריה בעת החדישה
ד"ר אייל זיסר	שנתי	פרו"ס	א'	16-18	גילמן	455

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2121.01" 0638.2121.01	ערב הסעודית בעת החדישה
ד"ר עוזי רבי	שנתי	פרו"ס	ה'	16-18	רוזנברג	102

שיעורי בחירה לשנים ב' ג'- מסגרת 124
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.1112.01" 0637.1112.01	סוגיות בהתפתחות השיעה
ד"ר מאיר ליטבק	סמ' א'	שו"ת	ב'	10-12	גילמן	456
			ד'	10-12	גילמן	456

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2283.01" 0638.2283.01	שבט, שבטיות ומדינה מודרנית במזה"ת
ד"ר יואב אלון	סמ' א'	שו"ת	ב'	12-14	גילמן	280
			ה'	12-14	גילמן	361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2233.01" 0638.2233.01	דת ומדינה במזה"ת המודרני
פרופ’ אשר ססר	סמ' א'	שו"ת	א'	10-12	גילמן	455
			ג'	10-12	גילמן	455

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2254.01" 0638.2254.01	תולדות התנועה הלאומית הפלסטינית- עיון דקומנטרי
פרופ’ אשר ססר	סמ' א'	שו"ת	א'	16-18	גילמן	456
			ג'	16-18	גילמן	456

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.3106.01" 0638.3106.01	המפרץ הפרסי: בעיות חברה וביטחון
ד"ר עוזי רבי	סמ' א'	שו"ת	ה'	10-12	גילמן	361
	סמ' ב'		ג'	08-10	גילמן	317	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2253.01" 0639.2253.01	נשים בעולם הערבי והאסלאם-ניתוח סרטים
מר פול ליפץ	סמ' א'	שו"ת	ב'	10-14	רקאנטי	409
	ניתן ללמוד קורס אחד בלבד של ניתוח סרטים במהלך התואר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2290.01" 0638.2290.01	מלחמת אזרחים בלבנון
ד"ר אייל זיסר	סמ' א'	שו"ת	ג'	14-16	גילמן	305


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2277.01" 0638.2277.01	מנהיגים  ומנהיגות  בעולם הערבי
ד"ר אייל זיסר	סמ' א'	שו"ת	א'	14-16	גילמן	326

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2299.01" 0638.2299.01	"המדריך למוסלמי העצוב":  מוסלמים במבוך המודרניות
פרופ’ שמעון שמיר	סמ' ב'	שו"ת	ד'	12-14	אולם בר-שירה	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2123.01" 0639.2123.01	הדמות הערבית והאפריקאית בקולנוע-ניתוח סרטים
מר פול ליפץ	סמ' ב'	שו"ת	ב'	10-14	יפורסם	
	ניתן ללמוד קורס אחד בלבד של ניתוח סרטים במהלך התואר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2245.01" 0638.2245.01	פרקים בהיסטוריה האינטלקטואלית של המזה"ת
פרופ’ ישראל גרשוני	סמ' ב'	שו"ת	ב'	18-20	גילמן	456
			ה'	18-20	גילמן	456

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2291.01" 0638.2291.01	לאום וחברה בצפון אפריקה
מר דניאל זיסנויין	סמ' ב'	שו"ת	א'	16-18	גילמן	456
			ד'	16-18	גילמן	456

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2122.01" 0639.2122.01	מצרים, אתיופיה סודאן- דתות ולאומיות בעת החדשה
פרופ’ חגי ארליך	סמ' ב'	שו"ת	ב'	10-12	גילמן	455
			ד'	10-12	גילמן	455

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2275.01" 0638.2275.01	סוגיות בחקר הנשים במזרח התיכון בעת החדשה
ד"ר נוגה אפרתי	סמ' ב'	שו"ת	ה'	12-14	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2287.01" 0638.2287.01	האסלאם והמיעוטים הדתיים
ד"ר דניאל צדיק	שנתי	שו"ת	א'	18-20	גילמן	455

טקסטים מודרניים למתמחים-מסגרת 127
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2292.01" 0638.2292.01	מקורות לתולדות העיתונות הערבית
פרופ’ עמי איילון	סמ' א'	שו"ת	ג'	14-16	גילמן	456
			ה'	10-12	גילמן	304

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2293.01" 0638.2293.01	פלסטין 1900-1948
פרופ’ עמי איילון	סמ' ב'	שו"ת	ג'	14-16	גילמן	362
			ה'	10-12	גילמן	א362

טקסטים מודרניים- מסגרת 127
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.2219.01" 0637.2219.01	רעיון הג'יהאד באסלאם
ד"ר לאה קינברג	סמ' א'	שו"ת	א'	16-18	גילמן	319
			ד'	16-18	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2294.01" 0638.2294.01	הלאומיות המצרית בתחילת המאה ה-20
פרופ’ דן בקר	סמ' א'	שו"ת	ב'	18-20	גילמן	318
			ד'	18-20	גילמן	א318


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2295.01" 0638.2295.01	מיעוטים לאומיים כאתגר למדינה
ד"ר עפרה בנגו	סמ' ב'	שו"ת	ב'	08-10	גילמן	306
			ה'	08-10	גילמן	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2296.01" 0638.2296.01	השקפות על הלאומיות הערבית
פרופ’ דן בקר	סמ' ב'	שו"ת	ב'	18-20	גילמן	455
			ד'	18-20	גילמן	455

טקסטים קלאסיים למתמחים- מסגרת 127
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2144.01" 0638.2144.01	המעבר משלטון ממלוכי לשלטון עות'מאני-טקסטים נבחרים
מר חיים נסים	סמ' א'	שו"ת	א'	16-18	דן-דוד	102
			ג'	14-16	דן-דוד	308

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.2113.01" 0637.2113.01	עיונים בכתבי טברי ומסעודי ההיסטוריים
ד"ר נאסר בסל	סמ' ב'	שו"ת	א'	16-18	דן-דוד	102
			ד'	16-18	דן-דוד	102

טקסטים קלאסיים-מסגרת 127
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2282.01" 0638.2282.01	היבטים דתיים והיסטוריים מן המאות הראשונות של האסלאם
ד"ר לאה קינברג	סמ' א'	שו"ת	א'	14-16	גילמן	456
			ד'	14-16	גילמן	456

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.2114.01" 0637.2114.01	תיאור סוריה וא"י בספרות הגיאוגרפית הערבית
ד"ר נאסר בסל	סמ' א'	שו"ת	א'	16-18	דן-דוד	101
			ד'	16-18	דן-דוד	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2280.01" 0638.2280.01	צבא וחברה באסלאם: עבדים,סריסים ונשים
מר חיים נסים	סמ' ב'	שו"ת	א'	16-18	גילמן	450
			ג'	14-16	דן-דוד	308

שנה ג'
סמינריונים- מסגרת 300
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2276.01" 0638.2276.01	מחלוקות בהיסטוריוגרפיה של המזה"ת
ד"ר מאיר ליטבק	סמ' א'	ס'	ג'	14-16	רוזנברג	205
			ה'	12-14	רוזנברג	106

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.3303.01" 0637.3303.01	עולמא וצופים בהיסטוריה המוסלמית
פרופ’ מיכאל וינטר	סמ' א'	ס'	ג'	10-12	גילמן	362
			ה'	10-12	גילמן	א317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2329.01" 0638.2329.01	מלחמת העולם השנייה במזה"ת אעיאן ואפנדיה
פרופ’ חגי ארליך	סמ' א'	ס'	ב'	10-12	גילמן	277
			ד'	10-12	גילמן	455

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2331.01" 0638.2331.01	תרבות דתית במגננה: הצופיות בפתח העידן המודרני
ד"ר מאיר חטינה	סמ' א'	ס'	ב'	16-18	גילמן	262
			ה'	16-18	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.3012.01" 0638.3012.01	צדקה ורווחה בחברות מוסלמיות
פרופ’ איימי סינגר	סמ' ב'	ס'	ב'	16-18	גילמן	450
			ה'	16-18	גילמן	455

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2247.01" 0638.2247.01	מרד ומהפיכה במזה"ת
ד"ר עוזי רבי	שנתי	ס'	ה'	12-14	גילמן	450

מסגרת 122
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.8888.01" 0638.8888.01	ספרות נבחרת
	סמ' א'	בחינה				

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.8888.02" 0638.8888.02	ספרות נבחרת
	סמ' ב'	בחינה				

מגמת האסלאם
שנה א'- מסגרת 120
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.1100.01" 0637.1100.01	תולדות הערבים והאיסלאם  1500-600
ד"ר מרים שפר	סמ' א'	ש'	א'	10-12	גילמן	144
			ד'	10-12	גילמן	144
						אולם ע"ש יונה אתינגר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2110.01" 0638.2110.01	הרעיון הדתי באסלאם
ד"ר לאה קינברג	סמ' א'	ש'	א'	18-20	גילמן	144
			ד'	18-20	גילמן	144
						אולם ע"ש יונה אתינגר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2010.01" 0638.2010.01	דת אסלאם - תרגיל
ד"ר מרים שפר	סמ' ב'	ת'	א'	10-12	גילמן	278

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.1101.01" 0637.1101.01	הדרכה בכתיבת עבודות
גב' יעל קמרון	סמ' ב'	ת'	ד'	10-12	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.1205.01" 0637.1205.01	ההיסטוריה של המזה"ת בימה"ב
ד"ר מרים שפר	סמ' ב'	ת'	ג'	10-12	גילמן	456

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1152.01" 0638.1152.01	מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית 
פרופ’ מיכאל וינטר	סמ' ב'	שו"ת	ג'	10-12	גילמן	317
			ה'	10-12	גילמן	362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1152.02" 0638.1152.02	מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית 
פרופ’ אהוד טולידאנו	סמ' ב'	שו"ת	ב'	10-12	גילמן	362
			ה'	12-14	גילמן	362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1152.03" 0638.1152.03	מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית 
פרופ’ איימי  סינגר	סמ' ב'	שו"ת	ב'	08-10	גילמן	362
			ה'	08-10	גילמן	362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1152.04" 0638.1152.04	מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית 
ד"ר מרים שפר	סמ' ב'	שו"ת	ג'	12-14	גילמן	362
			א'	12-14	גילמן	361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1152.05" 0638.1152.05	מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית 
ד"ר מאיר ליטבק	סמ' ב'	שו"ת	ב'	10-12	גילמן	456
			ד'	10-12	גילמן	456

סדנת יסוד למדעי הרוח-מסגרת 777
יש לבחור אחת מן הסדנאות המוצעות בידיעון

שנה ב'- מסגרת 122
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1104.01" 0638.1104.01	מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר מאיר ליטבק	סמ' ב'	ש'	ד'	12-14	גילמן	144
						אולם ע"ש יונה אתינגר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1101.01" 0638.1101.01	תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר יואב אלון	סמ' ב'	ת'	א'	08-10	גילמן	305
			ג'	08-10	גילמן	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1101.02" 0638.1101.02	תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר אייל זיסר	סמ' ב'	ת'	א'	14-16	גילמן	278
			ג'	14-16	דן-דוד	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1101.03" 0638.1101.03	תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
פרופ’ ישראל גרשוני	סמ' ב'	ת'	ב'	16-18	גילמן	456
			ה'	16-18	גילמן	361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1101.04" 0638.1101.04	תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר עוזי רבי	סמ' ב'	ת'	ג'	10-12	גילמן	א318
			ה'	10-12	גילמן	304

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1101.05" 0638.1101.05	תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
מר דניאל זיסנויין	סמ' ב'	ת'	א'	18-20	גילמן	א318
			ד'	18-20	גילמן	א318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.9999.01" 0637.9999.01	ספרות נבחרת
	סמ' א'	בחינה				

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.9999.02" 0637.9999.02	ספרות נבחרת
	סמ' ב'	בחינה				






פרו"סים-מסגרת 200
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.2217.01" 0637.2217.01	רפואה ואתיקה בחברות מוסלמיות טרום מודרניות
ד"ר מרים שפר	סמ' א'	פרו"ס	א'	12-14	גילמן	262
			ד'	12-14	גילמן	262

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.3155.01" 0637.3155.01	משפט מוסלמי
ד"ר נורית צפריר	סמ' ב'	פרו"ס	ג'	10-12	גילמן	455
			ה'	10-12	גילמן	א319

שיעורי בחירה לשנים ב' ג'-מסגרת 124
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.2126.01" 0637.2126.01	סוגיות בחוק השיעי
ד"ר נורית צפריר	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	גילמן	318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.2221.01" 0637.2221.01	מצרים הפאטימית
ד"ר חאתם מחאמיד	סמ' א'	שו"ת	א'	14-16	גילמן	455
			ד'	14-16		

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.2115.01" 0637.2115.01	יחס ההלכה האסלאמית לאחר
ד"ר נורית צפריר	סמ' א'	שו"ת	א'	10-12	גילמן	456
			ב'	12-14	גילמן	455
	תנאי כניסה: סיום הקורס ערבית למתקדמים

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0617.0214.01" 0617.0214.01	יהודים בין מוסלמים: קהילות המזה"ת וצ"א במאה ה-19 
ד"ר ירון צור	סמ' א'	ש'	א'	16-18	גילמן	282

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.2259.01" 0637.2259.01	שיעה וכתות אחרות באסלאם
ד"ר נורית צפריר	סמ' ב'	שו"ת	ג'	12-14	גילמן	323
			ה'	12-14	גילמן	260
	תנאי כניסה: סיום הקורס  ערבית למתקדמים

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.2218.01" 0637.2218.01	תרגיל מקורות לחקר האסלאם
ד"ר נורית צפריר	סמ' ב'	שו"ת	ב'	10-12	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2299.01" 0638.2299.01	"המדריך למוסלמי העצוב":מוסלמים במבוך המודרניות
פרופ’ שמעון שמיר	סמ' ב'	שו"ת	ד'	12-14	אולם בר-שירה	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.2220.01" 0637.2220.01	תיאולוגיה וכוח באסלאם הקלאסי-סוגיות נבחרות
ד"ר מאיר חטינה	סמ' ב'	שו"ת	ב'	16-18	דן-דוד	101
			ה'	16-18	דן-דוד	308
	בשילוב קריאת טקסטים בערבית

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0623.3351.01" 0623.3351.01	יהדות ויהודים בעיני הקוראן וההיסטוריוגרפיה האסלאמית
פרופ’ אורי רובין	סמ' ב'	ס'	ב'	10-12	רוזנברג	א003

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0617.0485.01" 0617.0485.01	תולדות א"י מהכיבוש המוסלמי עד הצלבני  634-1099
ד"ר יורם ארדר	סמ' ב'	ש'	ג'	14-16	רוזנברג	102


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0821.1330.01" 0821.1330.01	מבוא לאמנות האסלאם
ד"ר חנה טרגן 	סמ' א'	ש'	א'	16-18	מכסיקו  פאסטליכט

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0821.1331.01" 0821.1331.01	מבוא לאמנות האסלאם					
ד"ר חנה טרגן 	סמ' ב'	ש'	א'	16-18	מכסיקו  פאסטליכט

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2287.01" 0638.2287.01	האסלאם והמיעוטים הדתיים
ד"ר צדיק  דניאל	שנתי	שו"ת	א'	18-20	גילמן	455

שיעורי טקסטים-מסגרת 127
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.2113.01" 0637.2113.01	עיונים בכתבי טברי ומסעודי ההיסטוריים
ד"ר נאסר בסל	סמ' ב'	שו"ת	א'	16-18	דן-דוד	102
			ד'	16-18	דן-דוד	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2282.01" 0638.2282.01	היבטים דתיים והיסטוריים מן המאות הראשונות של האסלאם
ד"ר לאה קינברג	סמ' א'	שו"ת	א'	14-16	גילמן	456
			ד'	14-16	גילמן	456

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.2114.01" 0637.2114.01	תיאור סוריה וא"י בספרות הגיאוגרפית הערבית
ד"ר נאסר בסל	סמ' א'	שו"ת	א'	16-18	דן-דוד	101
			ד'	16-18	דן-דוד	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2144.01" 0638.2144.01	המעבר משלטון ממלוכי לשלטון עות'מאני-טקסטים נבחרים
מר חיים נסים	סמ' א'	שו"ת	א'	16-18	דן-דוד	102
			ג'	14-16	דן-דוד	308

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2280.01" 0638.2280.01	צבא וחברה באסלאם: עבדים,סריסים ונשים
מר חיים נסים	סמ' ב'	שו"ת	א'	16-18	גילמן	450
			ג'	14-16	דן-דוד	308

שיעור חובה לשנים ב' ג'- מסגרת 122
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.3154.01" 0637.3154.01	קוראן ופרשנות
ד"ר חאתם מחאמיד	סמ' ב'	שו"ת	א'	14-16	גילמן	318
			ד'	14-16	גילמן	318
	תנאי כניסה: סיום הקורס ערבית למתקדמים

שנה ג'
סמינרים-מסגרת 300
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.3303.01" 0637.3303.01	עולמא וצופים בהיסטוריה המוסלמית
פרופ’ מיכאל וינטר	סמ' א'	ס'	ג'	10-12	גילמן	362
			ה'	10-12	גילמן	א317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2331.01" 0638.2331.01	תרבות דתית במגננה: הצופיות בפתח העידן המודרני
ד"ר מאיר חטינה	סמ' א'	ס'	ב'	16-18	גילמן	262
			ה'	16-18	רוזנברג	104
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.3012.01" 0638.3012.01	צדקה ורווחה בחברות מוסלמיות
פרופ’ איימי  סינגר	סמ' ב'	ס'	ב'	16-18	גילמן	450
			ה'	16-18	גילמן	455

מסגרת 122
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.8888.01" 0637.8888.01	ספרות נבחרת
	סמ' א'	בחינה				

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0637.8888.02" 0637.8888.02	ספרות נבחרת
	סמ' ב'	בחינה
				
מגמת אפריקה בעת החדישה
שנה א'-מסגרת 120
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.1104.01" 0639.1104.01	מבוא להיסטוריה של אפריקה
פרופ’ יקותיאל גרשוני	סמ' א'	ש'	ג'	10-12	גילמן	456
			ה'	10-12	גילמן	456

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.1101.01" 0639.1101.01	מבוא לאנתרופולוגיה של אפריקה
פרופ’ אלי דאב	סמ' א'	ש'	א'	10-12	גילמן	279
			ג'	12-14	גילמן	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.1107.01" 0639.1107.01	תרגיל קריאה במקורות מתחילים
ד"ר גליה צבר	סמ' א'	ת'	ד'	12-14	גילמן	361א'

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.1106.01" 0639.1106.01	תרגיל קריאה במקורות מתקדמים
ד"ר גליה צבר	סמ' ב'	ת'	ד'	12-14	גילמן	455

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.1105.01" 0639.1105.01	הדרכה בכתיבת עבודות
ד"ר אירית בק	סמ' ב'	ת'	ה'	12-14	גילמן	324

סדנת יסוד למדעי הרוח-מסגרת 777
יש לבחור אחת מן הסדנאות המוצעות בידיעון

שנים ב' ג'-מסגרת 122
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2191.01" 0639.2191.01	האימפריאליזם האירופי וחלוקת אפריקה
פרופ’ מרדכי תמרקין	סמ' א'	ש'	ד'	12-14	גילמן	450
                   	סמ'  ב'		ד'	12-14	גילמן	323	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2645.01" 0639.2645.01	אנתרופולוגיה של שינוי חברתי והגירה באפריקה
פרופ’ אלי דאב	סמ' ב'	ש'	א'	10-12	גילמן	456
			ג'	10-12	גילמן	א362
שנה ב' – מסגרת 122
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.9999.01" 0639.9999.01	ספרות נבחרת
	סמ' א'	בחינה				

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.9999.02" 0639.9999.02	ספרות נבחרת
	סמ' ב'	בחינה				

פרו"סים-מסגרת 200
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2717.01" 0639.2717.01	קניה- היסטוריה חברתית ופוליטית
ד"ר גליה צבר	סמ' א'	פרו"ס	ב'	10-12	גילמן	א319
			ד'	10-12	גילמן	450

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2709.01" 0639.2709.01	תרבות ופוליטיקה באפריקה הפרנקופונית
ד"ר אירית בק	סמ' ב'	פרו"ס	ב'	10-12	גילמן	450
			ה'	10-12	גילמן	450


שיעורי בחירה- מסגרת 124
קטגוריה קדם קולוניאלית
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2154.01" 0639.2154.01	אפריקה הקדם - קולוניאלית
פרופ’ יקותיאל גרשוני	סמ' ב'	ש'	א'	14-16	גילמן	455
			ד'	16-18	גילמן	455

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2188.01" 0639.2188.01	הסחורה האנושית:סחר העבדים הטרנס-אטלנטי
גב' אלה קרן	שנתי	ש'	ג'	16-18	דן-דוד	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2711.01" 0639.2711.01	סוואהילית-לשון וחברה באפריקה
ד"ר  אלנה דובנוב	שנתי	שו"ת	ה'	12-14	דן-דוד	308

קטגוריה קולוניאלית
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2157.01" 0639.2157.01	פוליטיקה אפריקנית תחת שלטון קולוניאלי
פרופ’ יקותיאל גרשוני	סמ' א'	שו"ת	ג'	14-16	גילמן	455
			ה'	16-18	גילמן	455

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2253.01" 0639.2253.01	נשים בעולם הערבי והאסלאם-ניתוח סרטים
מר פול ליפץ	סמ' א'	שו"ת	ב'	10-14	רקאנטי	409
	ניתן ללמוד קורס אחד בלבד של ניתוח סרטים במהלך התואר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2123.01" 0639.2123.01	הדמות הערבית והאפריקאית בקולנוע-ניתוח סרטים
מר פול ליפץ	סמ' ב'	שו"ת	ב'	10-14	יפורסם		
	ניתן ללמוד קורס אחד בלבד של ניתוח סרטים במהלך התואר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2118.01" 0639.2118.01	שחור ולבן בצבע: הסרט הדרום אפריקאי
מר פול ליפץ	שנתי	שו"ת	ב'	16-18	רוזנברג	102
	ניתן ללמוד קורס אחד בלבד של ניתוח סרטים במהלך התואר

קטגוריה בתר קולוניאלית
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2121.01" 0639.2121.01	מלחמה ושלום באפריקה -זוית מגדרית
ד"ר אירית בק	סמ' א'	שו"ת	ב'	14-16	גילמן	450
			ד'	14-16	גילמן	323



HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2291.01" 0638.2291.01	לאום וחברה בצפון אפריקה
מר דניאל זיסנויין	סמ' ב'	שו"ת	א'	16-18	גילמן	456
			ד'	16-18	גילמן	456

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2115.01" 0639.2115.01	הטוב הרע והמכוער - סוגיות מרכזיות באפריקה המודרנית
ד"ר גליה צבר	שנתי	ש'	ב'	12-14	רוזנברג	107

שנה ג'
סמינרים- מסגרת 300
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.3136.01" 0639.3136.01	ההתיישבות הלבנה באפריקה
מר פול ליפץ	שנתי	ס'	ב'	14-16	גילמן	456

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2142.01" 0639.2142.01	דה קולוניזציה באפריקה
פרופ’ מרדכי תמרקין	סמ' א'	ס'	א'	12-14	גילמן	277
			ד'	10-12	גילמן	361	

מסגרת 122
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.8888.01" 0639.8888.01	ספרות נבחרת
	סמ' א'	בחינה				

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.8888.02" 0639.8888.02	ספרות נבחרת
	סמ' ב'	בחינה				

לימודי שפות
ערבית -מסגרת 121
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1711.01" 0638.1711.01	ערבית למתחילים
פרופ’ דן בקר	סמ' א'	ש'	א'	16-18	גילמן	362	
			ג'	16-18	גילמן	455
			ה'	16-18	רוזנברג	105
	סמ' ב'		א'	16-18	רוזנברג	102
			ג'	16-18	גילמן	456
			ה'	16-18	רוזנברג  	 103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1711.02" 0638.1711.02	ערבית למתחילים
גב' עירית גטרויר	סמ' א'	ש'	א'	14-16	גילמן	361
			ד'	14-16	גילמן	280
			ב'	16-18	דן-דוד	101
	סמ' ב'		א'	14-16	גילמן	456
			ד'	14-16	גילמן	456
			ב'	16-18	רוזנברג   	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1711.03" 0638.1711.03	ערבית למתחילים
גב' עדנה דוידוביץ	סמ' א'	ש'	ב'	12-14	גילמן	326
			ג'	12-14	גילמן	א318
			ה'	12-14	רקאנטי	254
	סמ' ב'		ב'	12-14	רקאנטי	301
			ג'	12-14	גילמן	279
			ה'	12-14	גילמן	א362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1713.01" 0638.1713.01	ערבית למתקדמים
גב' נעמי וייסבלט	סמ' א'	ש'	א'	16-18	גילמן	318
			ג'	16-18	גילמן	450
			ה'	08-10	גילמן	318
	סמ' ב'		א'	16-18	גילמן	א319
			ג'	16-18	גילמן	455
			ה'	08-10	גילמן	455

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1713.02" 0638.1713.02	ערבית למתקדמים
מר אילן רובין	סמ' א'	ש'	א'	10-12	גילמן	450
			ג'	10-12	רוזנברג	104
			ד'	16-18	גילמן	455
	סמ' ב'		א'	10-12	גילמן	455
			ג'	10-12	גילמן	450
			ד'	16-18	רוזנברג	102

מסגרת 997
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1740.01" 0638.1740.01	פרסית למתחילים
ד"ר דויד ירושלמי	סמ' א'	ש'	ב'	12-14	רוזנברג	א003
			ה'	12-14	רוזנברג	102
	סמ' ב'		ב'	12-14	דן-דוד	308
			ה'	12-14	רוזנברג	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.3640.01" 0638.3640.01	פרסית למתקדמים
ד"ר דויד ירושלמי	סמ' א'	ש'	ב'	14-18	רוזנברג	א003
	סמ' ב'	ש'	ב'	14-18	רוזנברג	א003

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.1730.01" 0638.1730.01	תורכית למתחילים 
גב' מגי אזריאד	סמ' א'	ש'	א'	10-12	דן-דוד	101	
	סמ' א'	ש'	ג'	10-12	דן-דוד	102	
	סמ' ב'	ש'	א'	10-12	דן-דוד	101
	סמ' ב'	ש'	ג'	10-12	דן-דוד	102	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0638.2730.01" 0638.2730.01	תורכית למתקדמים 
גב' מגי אזריאד	סמ' א'	ש'	א'	12-14	דן-דוד	102	
	סמ' א'	ש'	ג'	12-14	דן-דוד	102	
	סמ' ב'	ש'	א'	12-14	דן-דוד	101	
	סמ' ב'	ש'	ג'	12-14	דן-דוד	101	

