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חשיבה מסדר שני על המדעים המדויקים, מדעי הטבע, מדעי האדם והעשייה האמנותית נמצאת במרכז ההוראה והמחקר של עמיתי המכון. הידע המדעי נחקר ונלמד כאן בהקשריו התרבותיים הרחבים ובזיקה לדת, לפוליטיקה, למוסר ולאמנות. היסטוריה ואנתרופולוגיה של הידע המדעי מהעת העתיקה ועד ימינו, פילוסופיה וסוציולוגיה של מדעי החיים, היסטוריה ופילוסופיה של המתמטיקה, היסטוריה אינטלקטואלית של תרבות המערב הם מן הנושאים הנלמדים. לצידם, בעיות בהיסטוריה של מדעי החברה, תיאוריות של ביקורת תרבות, פרקים בתולדות הפסיכולוגיה, גם הם ממושאי הההוראה והמחקר במכון. 
בשנים האחרונות אנו עוסקים בטיפוח חקר המדע, הטכנולוגיה והתעשייה בישראל. הנסיבות הרב-תרבותיות בהן צומח כאן מדע מצטיינות בייחודיות ויכולות להיות מעין מעבדה להבנת ההקשרים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים, הדתיים והלשוניים בהם צומחים מדע וטכנולוגיה בכלל.
המכון נמצא בשיח מתמיד עם חוגים מכל הפקולטות. תלמידים מכל רחבי הקמפוס משתתפים בקורסים של המכון ומורי המכון מלמדים בפקולטות אחרות.
שיתוף פעולה עם מכון ון ליר בירושלים ומרכז אדלשטיין להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע, הטכנולוגיה והרפואה באוניברסיטה העברית מניב מדי שנה את "קולוקוויום בר-הלל", סדרת הרצאות, הנערכת במהלך השנה האקדמית (אוקטובר-יוני), הניתנות על ידי מובילי החוקרים בתחום, מרביתם מוזמנים מחו"ל. כל הרצאה מלווה בתגובה ודיון בהשתתפות הקהל.
כמו כן מתקיימת "הסדנה הבינלאומית השנתית" המתמקדת בנושא מוביל וחדשני. הסדנה נערכת מדי שנה במאי ומתקיימת במשך ארבעה ימים באוניברסיטת תל-אביב ובמכון ון ליר בירושלים. מאמרים נבחרים רואים אור בכרך מיוחד של כתב העת Science in Context (SiC).
שיתוף פעולה נוסף בין המוסדות העוסקים בתחום, בארץ בא לידי ביטוי ביסוד האגודה הישראלית להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע ובקיום כנס שנתי המזמן מפגש של כל העוסקים בתחום בארץ, מורים ותלמידים.

כתב העת האקדמי הבינלאומי Science in Context (SiC) נערך במכון על ידי ד"ר ליאו קורי בשיתוף עם ה- University of Mannheim, Max-Planck-Institute מוקדש למחקר ולימוד המדעים מנקודת ראות  היסטורית וסוציולוגית תוך הדגשת ההקשר הרחב של התפתחות הרעיונות והמוסדות המדעיים. SiC  נחשב בין כתבי העת המובילים בתחומו, והוא יוצא לאור באמצעות Cambridge University Press.
למכון קשורות הקתדרות: "היסטוריה ופילוסופיה של המדע ע"ש יוסף וסיל מייזר"; "היסטוריה ופילוסופיה של המדעים ע"ש ברטרם וברברה כהן"; "פרופסורים אורחים בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע ע"ש סילברמן"; פירות הקתדראות, ממנים מלגות לתלמידים, עזרה בתרגום ועבודה אקדמית, והרצאות אורחים ומפגשים עם בכירי המדענים בעולם בתחום עיסוקיו של המכון.

תלמידי התואר השני והשלישי של המכון חברים בביה"ס להיסטוריה, לפילוסופיה, למדעי התרבות או למדעי היהדות בהתאם לתחום התמחותם.  

מנהלת המכון:	פרופסור רבקה פלדחי
מזכירת המכון:	נעמי דיאמנט
בנין גילמן 383; טל': 6409198. פקס: 6409463
E-mail: naomid@post.tau.ac.il
Internet page: "http:/www.tau.ac.il/humanities/cohn" http:/www.tau.ac.il/humanities/cohn
מזכירת תלמידים: רונית יונה
		בנין גילמן 380א; טל': 6405622 פקס: 6409469
יועצת תלמידים: פגישה על פי תאום במשרד המכון




תכנית לימודים תשס"ג

רשימת המורים

פרופ' ע' אופיר, ד"ר א' אשל-הררי, ד"ר י' בן ישראל, ד"ר י' בן דב, פרופ' ז' בכלר, ד"ר ז' ברונר, מר ר' גולדרט,
ד"ר ס' גיסיס, ד"ר ד' טנאי, פרופ' ח'  יבלונקה,  ד"ר ח' יורן,  ד"ר ע' יעבץ, מר ע' גייגר, פרופ' מ' פיש, פרופ'  ר'  פלדחי (ראש המכון) , פרופ'  ג'  פרוידנטל (שבתון סמ א'), ד"ר  א'  פריי, ד"ר מ' צוקרמן, ד"ר ל' קורי, ד"ר י' שורץ.

סמסטר א'


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6126.01" 0659.6126.01	היסטוריה אינטלקטואלית
פרופ' פלדחי רבקה	סמ' א'	ש'	ג'	14-16	גילמן	281
ד"ר יורן חנן

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6209.01" 0659.6209.01	מועדון כתבי עת:למרקיזם
פרופ' יבלונקה חוה	סמ' א'	ש'	ב'	16-18	גילמן	449

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.4613.01" 0659.4613.01	פילוסופיה של המדע למתקדמים
פרופ' פיש מנחם	סמ' א'	ש'	ב'	08-10	גילמן	278

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.5268.01" 0659.5268.01	מדע ופילוסופיה מערב ומזרח
ד"ר בן דב יואב	סמ' א'	ש'	ד'	12-14	גילמן	304

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0628.2033.01" 0628.2033.01	מבוא לתיאוריה וביקורת של התרבות
מר דותן אייל	סמ' א'	ש'	ב'	14-16	גילמן	326
ד"ר פרידמן ליאת	סמ' א'	ש'	ד'	14-16	גילמן	326

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.1000.01" 0652.1000.01	שיעור היסטוריוגראפי    
פרופ’ אסף דוד	שנתי	ס'	ג'	18-20	גילמן	326

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6138.01" 0659.6138.01	פיזיקה ללא פיזיקאים
ד"ר בן דב יואב	סמ' א'	ש'	ד'	10-12	רוזנברג	056    103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.5155.01" 0659.5155.01	מבוא היסטורי לתיאוריה חברתית מודרנית
ד"ר צוקרמן משה	סמ' א'	ש'	ה'	10-12	גילמן	281

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.5287.01" 0659.5287.01	תרגיל בפילוסופיה של המדע
מר גולדרט רם	סמ' א'	ת'	א'	16-18	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.5162.01" 0659.5162.01	מבוא לשפת המתמטיקה
ד"ר קורי ליאו	סמ' א'	ש'	ב'	14-16	גילמן	324
	סמ' א'	ש'	ג'	10-12	גילמן	א318

        HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6153.01" 0659.6153.01             אבולוציה בארבעה מימדים	
פרופ' יבלונקה חוה      סמ' א'	ש'	ב'	10-12	דן דוד	101

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' פיש מנחם	סמ' א'	ס'	א'	16-20	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6201.01" 0659.6201.01	חנה ארנדט, קאנט ופילוסופית הפוליטיקה
פרופ' בכלר זאב	סמ' א'	ס'	ה'	16-20	גילמן	362


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.5291.01" 0659.5291.01	חקר החיים: ארגון ואבולוציה
פרופ' יבלונקה חוה	סמ' א'	ס'	א'	12-16	גילמן	450

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6202.01" 0659.6202.01	אסונות: היסטוריה פילוסופית
פרופ' אופיר עדי	סמ' א'	ס'	ד'	10-14	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6203.01" 0659.6203.01	כיצד מועילה הפילוסופיה ללימודי התרבות
פרופ' אופיר עדי	סמ' א'	ס'	ב'	16-18	גילמן	450

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6204.01" 0659.6204.01	ריכרד ואגנר - אמנות, פילוסופיה ואידיאולוגיה
ד"ר צוקרמן משה	סמ' א'	ס'	ד'	10-14	ווב	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6224.01" 0659.6224.01	הפוליטיקה של הטראומה:סבל, מדע ומדינה בחברות דמוקרטיות
ד"ר ברונר ז'וזה	סמ' א'	ס'	א'	10-14	גילמן	261


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6156.01" 0659.6156.01	
                                Culture, the state and the transformation of the physical 
                                   sciences during the twentieth century.”

          Prof S. Schwebeסמ' א'	ס'	א'	16-20	גילמן	317		

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6227.01" 0659.6227.01	פילוסופית המדע של קאנט 2 : ביולוגיה וטליאולוגיה
מר גייגר עדו	סמ' א'	ס'	ד'	12-16	גילמן	455

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6108.01" 0659.6108.01	גזע וגזענות
ד"ר גיסיס סנאית	סמ' א'	ס'	א'	16-20	גילמן	262

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6056.01" 0659.6056.01	מבוא לתולדות המתמטיקה
ד"ר קורי ליאו	סמ' א'	ש'	ב'	12-14	גילמן	307
	סמ' א'	ש'	ג'	12-14	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6207.01" 0659.6207.01	המתימטיקה בשרות מדעי הטבע - מתח והרמוניה בראי היסטורי
ד"ר יעבץ עדו	סמ' א'	ס'	ה'	16-20	גילמן	278

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 שורץ יוסף	סמ' א'	ס'	א'	10-14	גילמן	323

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6221.01" 0659.6221.01	סכולסטיקה: מושגי יסוד (שנתי)
ד"ר שורץ יוסף	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	גילמן	א317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0619.3460.01" 0619.3460.01	מדע יווני
ד"ר הררי אורנה	סמ' א'	ס'	ג'	12-14 	גילמן	318
	סמ' א'	ס'	ה'	14-16	גילמן	א318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6208.01" 0659.6208.01	הוכחות מדעיות לקיום עולם חיצון
ד"ר בן ישראל יצחק	סמ' א'	ס'	א'	16-20	רוזנברג	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.5397.01" 0659.5397.01	סמינר מחקר
פרופ' פלדחי רבקה	שנתי		ב'	18-20	גילמן	496

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6225.01" 0659.6225.01	קריאה מודרכת
מורי המכון	סמ' א'					





סמסטר ב'


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6141.01" 0659.6141.01	היסטוריה אינלקטואלית
פרופ' פלדחי רבקה	סמ' ב'	ש'	ג'	14-16	גילמן	326
ד"ר יורן חנן

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6200.01" 0659.6200.01	מועדון כתבי עת: אנתרופולוגיה והיסטוריה של המדעים
ד"ר גיסיס סנאית	סמ' ב'	ש'	ב'	16-18	גילמן	449

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.1126.01" 0652.1126.01	שיעור היסטוריוגראפי ב'    
פרופ’ אסף דוד	סמ' ב'	ס'	ג'	18-20	גילמן	326

0659530601	מוצא החיים – אספקטים מדעיים, היסטוריים ופילוסופיים
ד"ר איריס פריי	סמ' ב'	ש'	ב'	14-16	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6211.01" 0659.6211.01	האם הנאצים שנאו את היהודים? על הפסיכולוגיה של הנאציזם
ד"ר ברונר ז'וזה	סמ' ב'	ס'	א'	10-14	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6212.01" 0659.6212.01	פילוסופיה של המדעים החדשים
ד"ר בן דב  יואב	סמ' ב'	ס'	ד'	12-14	ווב	001

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6043.01" 0659.6043.01	גישות אלטרנטיביות בפילו' של המדע.
ד"ר בן דב יואב	סמ' ב'		ד'	10-12	גילמן	280

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1041.02" 0618.1041.02	מבוא לפילוסופיה של המדע
פרופ' פיש מנחם	סמ' ב'	ש'	ב'	08-10	גילמן	144

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' פרוידנטל גדעון	סמ' ב'	ס'	ב'	12-16	רוזנברג	056    103
פרופ' קליין ברסלבי שרה

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6206.01" 0659.6206.01	אתגר הרלטיביזם
פרופ' פיש מנחם	סמ' ב'	ס'	א'	16-20	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6210.01" 0659.6210.01	הסברים ביולוגיים של חברה ותרבות במאה העשרים
פרופ' יבלונקה חוה	סמ' ב'	ס'	א'	14-18	גילמן	323
ד"ר גיסיס סנאית

	Culture, the state and the transformation of the physical

	                                  sciences during the twentieth century
Prof. S. Schweber	סמ' ב'	ס'	א'	16-20	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6048.01" 0659.6048.01	תקשורת, שפה ואבולוציה
פרופ' יבלונקה חוה	סמ' ב'	ש'	ד'	12-16	רוזנברג	002
ד"ר  דור דניאל

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6213.01" 0659.6213.01	דקונסטרוקציה: שאלות מוסריות, משמעויות פוליטיות
ד"ר אופיר עדי	סמ' ב'	ס'	ד'	10-14	גילמן	450

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.5394.01" 0659.5394.01	פילוסופית המדע של קאנט
פרופ' פרוידנטל גדעון	סמ' ב'	ס'	ג'	08-12	גילמן	323

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6215.01" 0659.6215.01	ארגונים הומניטריים: מוסר ופוליטיקה
פרופ' אופיר עדי	סמ' ב'	ס'	ב'	10-12	גילמן	א317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6098.01" 0659.6098.01	טכנולוגיה ותרבות בתולדות המערב
ד"ר יעבץ עדו	סמ' ב'	ס'	ה'	16-20	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6218.01" 0659.6218.01	האתיקה של קאנט
פרופ' בכלר זאב	סמ' ב'	ס'	ה'	16-20	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6001.01" 0659.6001.01	פילוסופיה של המתמטיקה
ד"ר קורי ליאו	סמ' ב'	ש'	ב'	14-16	גילמן	318
	סמ' ב'	ש'	ג'	10-12	גילמן	318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6003.01" 0659.6003.01	עיונים במושג האידיאולוגיה
ד"ר צוקרמן משה	סמ' ב'	ס'	ד'	10-14	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6104.01" 0659.6104.01	פילוסופיה ואומנות ברומנטיקה הגרמנית
ד"ר צוקרמן משה	סמ' ב'	ש'	ה'	10-12	גילמן	307

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 שורץ יוסף	סמ' ב'	ס'	א'	10-14	גילמן	450


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6221.01" 0659.6221.01	סכולסטיקה: מושגי יסוד (שנתי)
ד"ר שורץ יוסף	סמ' ב'	ש'	ב'	10-12	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6148.01" 0659.6148.01	פילוסופיה, מתמטיקה, ומכניקה באסטרונומיה היוונית הקדומה
ד"ר יעבץ עדו	סמ' ב'	ס'	ד'	14-18	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0831.3168.01" 0831.3168.01	מוזיקה בראי תקופתה
ד"ר טנאי  דורית	סמ' ב'	שו"ת	ד'	12-16	האקדמיה	030

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6143.01" 0659.6143.01	כאוס והכרחיות
ד"ר בן ישראל יצחק	סמ' ב'	ס'	א'	16-20	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0619.1308.01" 0619.1308.01	מושגי יסוד בפילוסופיה יוונית
ד"ר הררי אורנה	סמ' ב'	ש'	ג'	12-14	גילמן	278
	סמ' ב'	ש'	ה'	12-14	גילמן	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0659.6226.01" 0659.6226.01	קריאה מודרכת
מורי המכון	סמ' ב'					


