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הלימודים הפקולטטיים בפקולטה למדעי הרוח


א. כללי
הלימודים בפקולטה למדעי הרוח כוללים "לימודים פקולטטיים". מרכיבי "הלימודים הפקולטטיים" הם: סדנת  יסוד במדעי הרוח; אנגלית למדעי הרוח (מוגבר); קורסים פנורמיים.

(1 )   סדנת יסוד  במדעי הרוח – חובה בשנת הלימודים הראשונה
סדנה זו נועדה לפתח מיומנויות יסוד הקשורות בחשיבה ביקורתית, בניתוח ופרשנות של טקסטים ובעקרונות הכתיבה האקדמית, ללא אבחנה בין דיסציפלינות ותוך התמקדות במתודות המשותפות לכולן. הסדנה כוללת גם לימוד של היבטים טכניים בסיסיים הקשורים ללימוד ולמחקר במדעי הרוח ותרגול שוטף של  המיומנויות הנלמדות. 
כל הסדנאות אחידות בהיקפן (2 ש"ס) ובמטרותיהן המתודולוגיות, ללא קשר לחוגי המוצא של הסטודנטי/ת או המתרגל/ת. 
חובה להירשם לסדנת היסוד בשנה הראשונה ללימודים. סטודנט/ית "עולה חדש/ה" המשתתף/ת בקורסי עברית ת/ירשם לסדנה מיד לאחר קבלת "הפטור" בעברית.
הסטודנט/ית ת/ירשם לסדנה אחת  בלבד (בסמסטר א'  או בסמסטר ב'). 
הציון בסדנה יתבסס על הגשה של מטלות חובה במהלך הסמסטר, על השתתפות רציפה ופעילה במהלך השיעורים ועל מטלה מסכמת שתוגש בשבוע שלאחר השיעור האחרון. בין מטלות החובה של הסדנה תיכלל מטלה ביבליוגרפית.
סטודנט/ית שנכשל/ה בסדנה אחת  חייב/ת להירשם לסדנה נוספת מיד לאחר הסמסטר בו נכשל/ה.
סטודנט/ית לא ת/ירשם לסמינריון ופרוסמינריון עד שלא עמד/ה בחובת הסדנה.
סטודנט/ית שנכשלה פעמיים בסדנה, יופסקו לימודיו/ה בפקולטה.
לסטודנט/ית שמצטרף/ת כבר בראשית לימודים לסמינריונים בעקבות הכרה בקורסים קודמים, יתאפשר  ללמוד את הסמינריונים במקביל להשתתפותו/ה בסדנה.

הרישום יתקיים באמצעות האינטרנט – פרטים בפרק המתאים בהמשך.

 (2) אנגלית למדעי הרוח (מוגבר)
לימודי אנגלית למדעי הרוח (מוגבר) מיועדים לחזק את יכולתם של התלמידים להתמודד עם חומר הקריאה הרב, שהם נדרשים לקרוא ולהבין באנגלית. תוכן השיעור ומטלותיו משתלבים עם המטרות והמטלות שהוגדרו עבור סדנת היסוד למדעי הרוח. לקורס זה יירשמו התלמידים בסמסטר שלאחר השגת רמת "פטור" באנגלית. היקף הקורס הוא 2 ש"ס.
רשימת הקורסים מתוכם יבחרו התלמידים מופיעה בידיעון זה בפרק "היחידה להוראת שפות" והרישום לקורס יתקיים באתר האינטרנט: http://www.ims.tau.ac.il/info .



(3) קורסים פנורמיים
הקורסים הפנורמיים הם קורסים בעלי יריעה רחבה בתחומם או בעלי אופי בין-תחומי והם מאפשרים לכל התלמידים לבחון את עולם מדעי הרוח מעבר למסגרות החוגים שבהם בחרו ללמוד את לימודיהם לתואר הראשון. ניתן לבחור קורסים פנורמיים הנוגעים לתחומי הלימוד העיקריים וניתן לבסס את הבחירה גם על סקרנות לשמה או על הרצון לטעום טעמו של תחום שונה מתחומי הלימוד. את הקורסים הפנורמיים יבחרו התלמידים מתוך היצע של חוגים שאינם חוגי הלימוד שלהם.
הרישום יתקיים באמצעות האינטרנט – פרטים בפרק המתאים בהמשך.

ב. הרכב הלימודים הפקולטטיים
הלימודים הפקולטטיים הם בהיקף של 4 ש"ס בכל חוג, לפי הפירוט שלהלן:

חוג א'			חוג ב'
קורס פנורמי             	2 	ש"ס	קורס פנורמי           	2 	ש"ס
סדנת יסוד במדעי הרוח	2 	ש"ס	אנגלית למדעי הרוח  	2	ש"ס
סה"כ                         	4 	ש"ס	סה"כ                     	4 	ש"ס

תלמידים במסלול דו-חוגי לתואר הראשון, הלומדים בפקולטה בשני חוגים 
יירשמו בחוג אחד ל- 2 ש"ס "סדנת יסוד במדעי הרוח" ובחוג השני ל- 2 ש"ס "אנגלית למדעי הרוח". בכל אחד משני החוגים יירשמו ל- 2 ש"ס קורס פנורמי. סך הלימודיהם הפקולטטיים בשני החוגים יעמוד על 8 ש"ס.

תלמידים, הלומדים בחוג אחד בלבד בפקולטה  ובחוג שני מחוץ לפקולטה 
ילמדו במסגרת הלימודים הפקולטטיים "סדנת יסוד במדעי הרוח" ו- 2 ש"ס קורס פנורמי. סה"כ לימודיהם הפקולטטיים יעמדו על 4 ש"ס.

תלמידים הלומדים בפקולטה במסלול מורחב (חד-חוגי) 
יחויבו בהיקף לימודים פקולטטיים כתלמידי שני חוגים בפקולטה, דהיינו בהיקף 8 ש"ס.

ג. שיקלול הציון הסופי לתואר
הלימודים הפקולטטיים מהווים 6% מציון התואר הראשון בכל חוג.
הלימודים בחוג במתכונת המפורטת בכל חוג בידיעון זה מהווים 94% מציון התואר הראשון בחוג.

ד. תלמידים הלומדים חוג לאחר תואר
א.	תלמידים הלומדים באחד מחוגי הפקולטה, לאחר שסיימו תואר ראשון כלשהו, פטורים מהלימודים הפקולטטיים.
	תכנית הלימודים של תלמידים אלה לא תכלול את הלימודים הפקולטטיים והם יסיימו את התואר במכסה מופחתת של 4 ש"ס .



לתלמידים שהתחילו לימודיהם בפקולטה בתשנ"ז -
הלימודים הפקולטטיים הם בהיקף של 6 ש"ס בכל חוג (במקום 8 ש"ס בכל חוג כפי שפורסם בידיעון תשנ"ז), ומהווים 12% מציון התואר הראשון בכל חוג. 

תלמידים שהתחילו את לימודיהם בפקולטה לפני תשנ"ז ישלימו את חובותיהם במסגרת שלב הלימודים הפקולטטי לפי התכנית, שהיתה קיימת בשנה שבה התחילו ללמוד. מתכונת הלימודים המחייבת אותם ותנאי הקבלה לחוגים הם אלה המופיעים בידיעון הפקולטה של השנה בה התחילו ללמוד. ידיעונים אלה נמצאים בספריות האוניברסיטה.


סדנאות יסוד במדעי הרוח
(חובה לתלמידי הפקולטה בשנה הראשונה ללימודיהם)

הרישום ל"סדנת יסוד למדעי הרוח"
הרישום יתבצע באמצעות האינטרנט בין התאריכים 6.10.2002-8.10.2002, לתלמידים פעילים בפקולטה למדעי הרוח אשר שילמו את התשלום הראשון של שכ"ל כשבוע לפני מועד הרישום. יש להירשם לקבוצה אחת בלבד (בסמ' א' או בסמ' ב') . ניתן להירשם דרך האינטרנט גם באמצעות המחשבים שעומדים לרשות התלמידים במעבדות המחשבים בבניין גילמן (חדרים 264, 265) ובבניין ווב (002) בתאריכים הנ"ל בין השעות 09.00-19.00.
כתובת אתר האינטרנט דרכו מתבצע הרישום היא - http://www.ims.tau.ac.il
ניתן להיכנס לאתר גם דרך אתר אוניברסיטת תל-אביב בכתובת http://www.tau.ac.il  בפונקציה "מידע אישי לסטודנט".

סמסטר א'

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.01" 0610.7777.01	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' דלית רנרט	סמ' א'	ת'	א'	10-12	גילמן	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.02" 0610.7777.02	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר עודד מנדה-לוי       סמ' א'	ת'	א'	10-12	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.03" 0610.7777.03	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר אורן שדה לייכט	סמ' א'	ת'	א'	12-14	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.04" 0610.7777.04	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר איתמר צדוק	סמ' א'	ת'	א'	14-16	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.05" 0610.7777.05	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' לוי קרין	סמ' א'	ת'	א'	16-18	גילמן	א318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.06" 0610.7777.06	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר מיכאל גרינפלד	סמ' א'	ת'	ב'	10-12	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.07" 0610.7777.07	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' שרון גבע	סמ' א'	ת'	ב'	12-14	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.08" 0610.7777.08	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' אריאנה גוטמן	סמ' א'	ת'	ב'	14-16	גילמן	א362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.09" 0610.7777.09	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר אבנר שפירא	סמ' א'	ת'	ב'	16-18	גילמן	א362


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.10" 0610.7777.10	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' נועה דולב-ישראלי	סמ' א'	ת'	ג'	10-12	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.11" 0610.7777.11	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' יפעת טהרני	סמ' א'	ת'	ג'	12-14	גילמן	305

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.12" 0610.7777.12	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' דורית גוטספלד	סמ' א'	ת'	ג'	14-16	דן-דוד	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.13" 0610.7777.13	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר נתנאל ברק	סמ' א'	ת'	ג'	14-16	גילמן	א362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.14" 0610.7777.14	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' עינת פרלמן	סמ' א'	ת'	ג'	16-18	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.15" 0610.7777.15	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' עידית עינת-נוב	סמ' א'	ת'	ד'	08-10	גילמן	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.16" 0610.7777.16	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר אורי מור	סמ' א'	ת'	ד'	10-12	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.17" 0610.7777.17	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' סובל  אילנה	סמ' א'	ת'	ד'	12-14	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.18" 0610.7777.18	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר דניאל הרשנזון	סמ' א'	ת'	ד'	12-14	גילמן	362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.19" 0610.7777.19	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' הילה קרס	סמ' א'	ת'	ד'	14-16	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.20" 0610.7777.20	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' דורינא ינקו	סמ' א'	ת'	ד'	16-18	גילמן	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.21" 0610.7777.21	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' איריס מאיר	סמ' א'	ת'	ה'	10-12	גילמן	א318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.22" 0610.7777.22	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' תמר פיטרברג	סמ' א'	ת'	ה'	10-12	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.23" 0610.7777.23	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר רז מוסטיגמן	 סמ' א'	ת'	ה'	12-14	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.24" 0610.7777.24	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר ינץ לוי	סמ' א'	ת'	ה'	14-16	גילמן	361


סמסטר ב'

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.27" 0610.7777.27	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' דלית רנרט	סמ' ב'	ת'	א'	10-12	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.28" 0610.7777.28	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר עודד מנדה-לוי     סמ' ב'	ת'	א'	10-12	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.29" 0610.7777.29	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר איתמר צדוק	סמ' ב'	ת'	א'	14-16	גילמן	221

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.30" 0610.7777.30	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' לוי קרין	סמ' ב'	ת'	א'	16-18	דן-דוד	308

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.31" 0610.7777.31	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר מיכאל גרינפלד	סמ' ב'	ת'	ב'	10-12	רקאנטי	254

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.32" 0610.7777.32	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' שרון גבע	סמ' ב'	ת'	ב'	12-14	רקאנטי	254

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.33" 0610.7777.33	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' אריאנה גוטמן	סמ' ב'	ת'	ב'	14-16	גילמן	א318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.34" 0610.7777.34	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר אבנר שפירא	סמ' ב'	ת'	ב'	16-18	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.35" 0610.7777.35	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב'  נועה דולב-ישראליסמ' ב'	ת'	ג'	10-12	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.36" 0610.7777.36	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר אורי מור	סמ' ב'	ת'	ג'	12-14	גילמן	318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.37" 0610.7777.37	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' יפעת טהרני	סמ' ב'	ת'	ג'	14-16	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.38" 0610.7777.38	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר נתנאל ברק	סמ' ב'	ת'	ג'	14-16	גילמן	א318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.39" 0610.7777.39	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' עינת פרלמן	סמ' ב'	ת'	ג'	16-18	רוזנברג	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.40" 0610.7777.40	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' עידית עינת-נוב	סמ' ב'	ת'	ד'	08-10	גילמן	א318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.41" 0610.7777.41	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' אילנה סובל	סמ' ב'	ת'	ד'	10-12	רוזנברג	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.42" 0610.7777.42	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' הילה קרס	סמ' ב'	ת'	ד'	12-14	רקאנטי     301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.43" 0610.7777.43	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר  דניאל הרשנזוןסמ' ב'	ת'	ד'	12-14	דן-דוד       308

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.44" 0610.7777.44	סדנת יסוד למדעי הרוח
יפורסם	סמ' ב'	ת'	ד'	16-18	גילמן       א318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.45" 0610.7777.45	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' איריס מאיר	סמ' ב'	ת'	ה'	10-12	רוזנברג     105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.46" 0610.7777.46	סדנת יסוד למדעי הרוח
גב' תמר פיטרברג	סמ' ב'	ת'	ה'	10-12	גילמן         260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.47" 0610.7777.47	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר רז מוסטיגמן	סמ' ב'	ת'	ה'	12-14	רוזנברג      105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0610.7777.48" 0610.7777.48	סדנת יסוד למדעי הרוח
מר ינץ לוי	סמ' ב'	ת'	ה'	14-16	גילמן        א318


קורסים פנורמיים

הרישום לקורסים הפנורמיים
הרישום לקורסים הפנורמיים יתבצע באמצעות האינטרנט בין התאריכים 6.10.2002-10.10.2002, לתלמידים פעילים בפקולטה למדעי הרוח אשר שילמו את התשלום הראשון של שכ"ל  עד כשבוע לפני מועד הרישום. ניתן להירשם דרך האינטרנט גם באמצעות המחשבים שעומדים לרשות התלמידים במעבדות המחשבים בבניין גילמן (חדרים 264, 265) ובבניין ווב 
(002) בתאריכים הנ"ל בין השעות 09.00-19.00.
כתובת אתר האינטרנט דרכו מתבצע הרישום היא - http://www.ims.tau.ac.il/ 
ניתן להיכנס לאתר גם דרך אתר אוניברסיטת תל-אביב בכתובת http://www.tau.ac.il  בפונקציה "מידע אישי לסטודנט".
באתר הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין ניתן לראות את פירוט הסילבוס של הקורסים הפנורמיים.

הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/archeology.rtf" חוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום                      
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0671.1031.01" 0671.1031.01	מבוא לתרבות אנטוליה
פרופ’ זק יקר	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	גילמן	220

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0671.1045.01" 0671.1045.01	מצריים הפרעונית בתקופת יציאת מצריים (מבוא לתרבות מצרים)
ד"ר רפאל ונטורה	סמ' א'	ש'	ב'	08-10	גילמן	281

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0671.1001.02" 0671.1001.02	ארכיאולוגיה מהי
פרופ’ יובל גורן	סמ' ב'	ש'	ב'	10-12	גילמן	223
הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/linguis.rtf" חוג לבלשנות                                                
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0627.1010.01" 0627.1010.01	מבוא לבלשנות
ד"ר טל סילוני	סמ' א'	ש'	ה'	14-16	ווב	001
החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם                                  
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0691.2883.01" 0691.2883.01	המהפיכה העירונית השנייה (בישראל)
פרופ' יובל  פורטוגלי	סמ' א'	ש'	ד'	12-14	יד-אבנר	232

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0691.2852.01" 0691.2852.01	עיר בראי תקופה: תולדותיה של ירושלים
פרופ' גדעון ביגר	סמ' א'	ש'	ד'	10-12	יד-אבנר	013
הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/historyg.rtf" חוג להיסטוריה כללית                                         
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0621.1193.01" 0621.1193.01	עלייתו ונפילתו של הקומוניזם במזרח אירופה
ד"ר רפאל ווגו	סמ' א'	ש'	א'	12-14	גילמן	223

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0621.1194.01" 0621.1194.01	אמריקה הלטינית במאה ה-20
פרופ’ צבי מדין	סמ' א'	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=0621.1197.01" 0621.1197.01	מיתוס, דת וחברה ביוון העתיקה
פרופ’ עירד מלכין	סמ' א'	ש'	ד'	16-18	גילמן	223

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0621.1618.01" 0621.1618.01	סין-מקיסרות לרפובליקה עממית
פרופ’ אהרון שי	סמ' ב'	ש'	ג'	16-18	גילמן	144
						אולם ע"ש יונה אתינגר
החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה                             
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
החוג להיסטוריה של עם-ישראל                                   
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0617.0201.01" 0617.0201.01	תרבות בונה חברה : התרבות העברית בישראל, 1882-1948
פרופ’ יעקב שביט	סמ' א'	ש'	ה'	10-12	גילמן	280

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0617.3567.01" 0617.3567.01	הקהילה הבינלאומית והשואה  1933-1945
ד"ר רונלד צוויג	סמ' א'	ש'	ב'	16-18	גילמן	362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0617.1144.01" 0617.1144.01	עם ישראל תחת עולה של רומא
פרופ’ אריה כשר	סמ' ב'	ש'	ג'	10-12	רוזנברג	001

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0617.1880.01" 0617.1880.01	יהודים בעולם הנוצרי של ימי הביניים: הישרדות
ד"ר שמחה גולדין	סמ' ב'	ש'	ב'	12-14	גילמן	279
הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/asia.rtf" חוג ללימודי מזרח אסיה                                      
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2096.01" 0687.2096.01	"הבודהיזם המשוגע" הזן בודהיזם הסיני והיפני
פרופ’ יעקב רז	סמ' ב'	ש'	ה'	10-12	גילמן	144
						אולם ע"ש יונה אתינגר
הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/classi.rtf" חוג ללימודים קלאסיים                                       
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0619.1109.01" 0619.1109.01	דת ומיתולוגיה בעולם היווני והרומי
פרופ’ משה פישר	סמ' א'	   ש'	ד'	16-18	גילמן	144
						אולם ע"ש יונה אתינגר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0619.1128.01" 0619.1128.01	מבוא לתרבות יוון הקלאסית
פרופ’ מרגלית פינקלברג  סמ' ב'	   ש'	ב'	12-14	גילמן	223
החוג ללשון העברית והלשונות השמיות                           
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1347.01" 0624.1347.01	מיון גנטי וטיפולוגיה של לשונות 
ד"ר ברוך פודולסקי	סמ' א'	ש'	ה'	14-16	רוזנברג	205

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1108.02" 0614.1108.02	הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר חיים כהן	סמ' ב'	ש'	א'	16-18	רוזנברג	001

הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/mikra.rtf" חוג למקרא 
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.1611.01" 0612.1611.01	"אלהים שותק, והאדם צועק 'איכה" המאבק על צידקת האל במקרא
פרופ’ יאיר הופמן	סמ' א'	ש'	ב'	12-14	רוזנברג	205

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.1127.01" 0612.1127.01	מה בא סיפור מקראי ללמד?
פרופ’ יאירה אמית	סמ' ב'	ש'	ב'	16-18	רוזנברג	205
הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/heblit.rtf" חוג לספרות עברית                                           
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.1159.01" 0615.1159.01	שיח אהבה ישראלי
ד"ר לילי רתוק	סמ' ב'	ש'	ה'	14-16	גילמן	281

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.1163.01" 0615.1163.01	מאגיה, דמונולוגיה ורפואה: תופעת בעלי השם במיסטיקה היהודית
פרופ’ מיכל אורון	סמ' א'	ש'	ג'	12-14	רוזנברג	001

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.1158.01" 0615.1158.01	זהויות וחילופי חומרים: נשיות וגבריות בספרות העברית החדשה
פרופ’ חנה נוה	סמ' ב'	ש'	א'	12-14	גילמן	281
הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/philo.rtf" חוג לפילוסופיה
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1059.01" 0618.1059.01	מבוא לאסטתיקה
ד"ר חגי כנען	סמ' א'	ש'	ג'	16-18	גילמן	144
						אולם ע"ש יונה אתינגר
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1019.01" 0618.1019.01	מבוא לפילוסופיה פוליטית
ד"ר עובדיה עזרא	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	גילמן	144
						אולם ע"ש יונה אתינגר		
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1059.02" 0618.1059.02	מבוא לאסתטיקה
ד"ר אלי פרידלנדר	סמ' ב'	ש'	ה'	14-16	גילמן	144
אולם ע"ש יונה אתינגר
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1019.02" 0618.1019.02	מבוא לפילוסופיה פוליטית
ד"ר עובדיה עזרא	סמ' ב'	ש'	ב'	16-18	גילמן	144
						אולם ע"ש יונה אתינגר
הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/jphilo.rtf" חוג לפילוסופיה יהודית                                      
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1195.01" 0616.1195.01	הסיפור על אלהים
פרופ’ גרינולד איתמר	סמ' א'	ש'	ד'	12-14	גילמן	281

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1349.01" 0616.1349.01	מבוא לתורת הסוד היהודית
ד"ר רונית מרוז	סמ' א'	ש'	א'	14-16	ווב	001
הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/french.rtf" חוג לצרפתית                                                
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1250.01" 0668.1250.01	תרבות צרפת מימי הביניים ועד המהפכה הצרפתית
ד"ר מישל קאהן	סמ' א'	ש'	ד'	12-14	ווב	001

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1252.01" 0668.1252.01	תרבות צרפת מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו
ד"ר דניס שרביט	סמ' ב'	ש'	ג'	14-16	ווב	001
החוג לשפה וספרות ערבית                                        
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0623.2309.01" 0623.2309.01	ניצוצות כלל-תרבותיים שבאו מתרבות ערב כגון "אלף לילה ודומיו"
פרופ’ יוסף סדן	סמ' ב'	שו"ת	ג'	16-18	ווב	001
הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/lit.rtf" חוג לתורת הספרות הכללית  
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0628.2519.01" 0628.2519.01	ספרות היום 
מר אייל דותן	סמ' ב'	ש'	ד'	14-16	גילמן	282

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0628.4523.01" 0628.4523.01	עזר כנגדו: הקול הנשי של אלוהים בתנ"ך 
פרופ’ מנחם פרי	סמ' ב'	ש'	ד'	12-14	גילמן	280
תוכנית הלימודים הכלליים והבין-תחומיים                      
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0662.1453.01" 0662.1453.01	המילים ככישוף והכישוף שבמילים: גלגמש, אחיו וכל השאר 
גב' שפרה שמואלביץ	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	גילמן	281
הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/talmud.rtf" חוג לתלמוד                                                 
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0682.1183.01" 0682.1183.01	זיכרון היסטורי ופולמוס כיתתי- עיונים במגילת תענית
ד"ר ורד נועם	סמ' א'	ש'	א'	08-10	רוזנברג	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0682.1168.01" 0682.1168.01	אישות, גירושין והמשפחה בהלכה ובאגדה
פרופ’ מ"ע פרידמן 	סמ' ב'	ש'	א'	10-12	רוזנברג	001
החוג ללימודי נשים ומגדר
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0608.1110.01" 0608.1110.01	מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים 
ד"ר ליאת פרידמן	סמ' ב'	ש'	ג'	16-18	גילמן	223



