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תנאי קבלה
1.	ללימודי התואר השני רשאי להתקבל נושא תואר "בוגר אוניברסיטה" (ב"א) בהיסטוריה כללית, בלימודים קלאסיים,1 בהיסטוריה של המזרח-התיכון ואפריקה ובשפה וספרות ערבית.	לתנאי הקבלה במגמות אלה ראה בתכנית הלימודים בחוגים הנ"ל.  למגמה להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות רשאי להתקבל "בוגר אוניברסיטה" מכל חוג ומכל פקולטה.

2. תנאי להרשמה ללימודי תואר שני בביה"ס להיסטוריה הוא ציון מינימלי "טוב" בלימודי    התואר הראשון. בית הספר להיסטוריה מקבל תלמידים בעלי ציון ממוצע משוקלל של 80, וכן פטור בשפה זרה שניה. לא יתקבלו תלמידים טרם סיום חובותיהם לתואר הראשון. לכל אחת ממגמות הלימוד הקיימות בבית-הספר להיסטוריה יש תביעות נוספות המתייחסות בעיקר ללימודים קודמים ולידיעת לשונות.	בלימודים קלאסיים (מדור לארכיאולוגיה קלאסית) נדרש פטור ביוונית או ברומית. במגמת העת העתיקה נדרש פטור ביוונית ובלטינית. במגמת ימי הביניים נדרש פטור בלטינית בנוסף לפטור בשפה אירופית שנייה הנדרש בכל יתר המגמות הדנות באירופה. במגמות לתרבות האסלאם ולתולדות המזה"ת, בנוסף לפטור בערבית, נדרש פטור אחד מתוך השפות האלה: פרסית, תורכית או שפה אירופית.במגמת אפריקה בעת החדישה נדרש פטור אחד מתוך השפות האלה: סוואהילית, פרסית, תורכית או שפה אירופית. תלמיד שלא השיג את הפטורים הנדרשים לא יוכל להגיש הצעת מחקר לתואר.
 ההחלטה הסופית בדבר קבלת הסטודנט נתונה להכרעתו של ראש ביה"ס או יועץ המגמה, במקרים מסוימים תוך התייעצות עם ועדת ההוראה. יועץ המגמה הוא שינחה את הסטודנט בהרכבת מערכת הלימודים.

3.	ההחלטה בדבר קבלת סטודנט אשר חוגי הלימוד שלו לתואר "בוגר אוניברסיטה" לא היו בתחומי ההיסטוריה או לא היו קרובים למגמה אשר בה הוא מבקש להתמחות, נתונה בידה של ועדת ההוראה. אם תחליט הועדה על קבלתו, ירכיב למענו יועץ המגמה מערכת לימודי השלמה מתכנית הלימודים של התואר הראשון. השעות שתוקדשנה ללימודים אלה לא תחשבנה במניין השעות לקראת התואר השני. כל תלמיד שיתקבל למגמה להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות יחויב בלימודי השלמה.

4.	סטודנט אשר בידו תעודת "בוגר אוניברסיטה" מחוץ לארץ ייחשב כמועמד לקבלה אם ציוניו עונים לאמות המידה שנקבעו לעיל, ואם במשך לימודיו לתואר הראשון רכש בסיס מספיק ללימודי המשך במגמה הנבחרת. במקרים מסוימים יידרש המועמד ללמוד לימודי השלמה לפני שיוכל להתחיל את לימודיו לתואר השני. כמו כן תבחן בקיאותו בעברית יחד עם הלומדים לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה". אם לא יעמוד בבחינה זאת יחויב להשתלב בלימודי היחידה לעברית.
5.	אם החל סטודנט את לימודי התואר השני באוניברסיטה אחרת, רשאי בית-הספר להכיר בלימודים אלה, בכולם או בחלקם, בתנאי שילמד לפחות 1/2 מתכנית לימודיו באוניברסיטת תל-אביב. תלמיד במסלול ללא תזה חייב ללמוד לפחות 2/3 מתכנית לימודיו באוניברסיטת תל-אביב.

היקף הלימודים
על התלמיד להשתתף בקורסים בהיקף כולל של 28 שעות סמסטריאליות. משך הלימודים הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים). תלמיד חייב להשלים את כל חובותיו לתואר השני תוך שלוש שנים מיום תחילת לימודיו. תקופות של הפסקות לימודים נכללות בפרק הזמן המירבי של הלימודים לתואר. לכל המשך לימודים מעבר לשלוש שנים (לגבי השנה הרביעית) יידרש אישורו של ראש בית הספר להיסטוריה. כל בקשה לאישור המשך לימודים מעל לחמש שנים תועבר לועדת ההוראה הפקולטטית. אישורים כאלה  ינתנו רק במקרים מיוחדים.

שלבי הלימודים
א.	שלב ההכשרה
	שלב זה ימשך בדרך כלל שני סמסטרים כשבסיומם יגיש התלמיד לפחות שתי עבודות, מתוכן עבודה סמינריונית אחת. בסיום שלב זה (או מעט לפני כן) חייב התלמיד להתייעץ עם מוריו, ראש המגמה וראש בית הספר, על מנת לכוונו למסלול הולם בהמשך לימודיו.  תלמיד הנזקק לעזרה במציאת מנחה לעבודת הגמר, יופנה לחבר סגל מתאים במהלך ייעוץ זה.
ב.	שלב ההתמחות
	1. מסלול עם עבודת גמר.
	2. מסלול ללא עבודת-גמר.
	בית הספר להיסטוריה מאפשר לתלמידים מצטיינים ללמוד במסלול ישיר לדוקטורט (פרטים ב"מידע הכללי" בידיעון זה ובמזכירות בית-הספר להיסטוריה).

מסלול עם עבודת גמר
1.	לימודים במסגרת מגמת ההתמחות: 12 ש"ס - הגשת 2 עבודות סמינריוניות ורפרט אחד. עבודה סמינריונית אחת אפשר להגיש במסגרת הדרכה-אישית אצל אחד ממורי המגמה.
     (לא ניתן להגיש רפרט במסגרת הדרכה אישית).
2.	קורס מרכזי רב תחומי - קורס חובה לתלמידי שנה א' (4 ש"ס) – כולל מבחן.
3.	לימודי השלמה מתוך מערכת הלימודים של המגמות האחרות, חוגים ובתי ספר אחרים: 
	12 ש"ס והגשת 3 רפרטים.
	עבודות סמינריוניות ורפרטים יש להגיש, במזכירות ביה"ס להיסטוריה, עד תום הסמסטר העוקב .
4.	תלמיד המבקש להרכיב תכנית לימודים אחרת (באותו ההיקף) יוכל לעשות זאת באישור יועץ המגמה ו/או ראש ביה"ס להיסטוריה.
5.	עם סיום חובות השמיעה והגשת כל העבודות, הצגת פטור בשפה זרה שניה ואשור על השתתפות בסמינר המגמה (לפחות בסמסטר אחד), יגיש התלמיד בכתב הצעה לעבודת הגמר (ב- 4 עותקים). העבודה תיבדק על-ידי תת ועדה של שלושה חברי סגל. רק במידה ויהיו ביניהם חלוקי  דעות, תדון ההצעה במליאת הועדה.
שקלול ציון הגמר לתואר השני במסלול זה יעשה בדרך הבאה: 50% ציוני העבודות הסמינריוניות והרפרטים ו - 50% ציון עבודת הגמר.

עבודת גמר
6.	עבודת הגמר לתואר השני היא חיבור במתכונת אקדמאית-מקצועית. מטרת העבודה להוכיח את כושרו של הסטודנט לבצע עבודה מדעית המושתתת על מקורות ראשוניים. היקפה של עבודת הגמר לא יעלה על 100 עמוד.
7.	שיפוט עבודת הגמר ייעשה על-ידי המנחה ושופט נוסף שייקבע ע"י ראש ביה"ס. השיפוט יבוא לידי ביטוי בציון ובהערכה מפורטת בכתב. אם יתגלו הבדלים ניכרים בין שתי ההערכות והציונים, יובא העניין בפני ועדת ההוראה.
8.	לאחר קבלת התואר השני, רשאי הסטודנט לפרסם את עבודתו בכל צורה הנראית לו. אם ברצונו לציין את שם המדריך והאוניברסיטה עליו לקבל רשות לכך מידי המנחה וראש בית-הספר.

מסלול ללא עבודת גמר
1.	לימודים במסגרת מגמת ההתמחות: לא יותר מ- 16 ש"ס - הגשת 3 עבודות סמינריוניות ורפרט אחד. עבודה סמינריונית אחת ניתן להגיש במסגרת הדרכה-אישית אצל אחד ממורי המגמה.  (לא ניתן להגיש רפרט במסגרת הדרכה אישית).
2.	קורס מרכזי רב-תחומי - קורס חובה לתלמידי שנה א' (4 ש"ס) – כולל מבחן.
3.	לימודי השלמה מתוך מערכת הלימודים של המגמות האחרות, חוגים ובתי ספר אחרים (לא פחות מ- 16 ש"ס) והגשת 4 רפרטים.
	   עבודות סמינריוניות ורפרטים יש להגיש, במזכירות ביה"ס להיסטוריה, עד תום  הסמסטר     
	   העוקב.
4.	תלמיד המבקש להרכיב תכנית לימודים אחרת (באותו ההיקף) יוכל לעשות זאת באישור יועץ המגמה ו/או ראש ביה"ס להיסטוריה.
5.	לאחר סיום חובות השמיעה והגשת העבודות, ייבחן התלמיד בבחינת גמר. הנחיות לבחינה זו ניתן לקבל במזכירות ביה"ס להיסטוריה.
6.	על התלמיד להבחן תוך שנה מיום סיום לימודיו.
7.	שקלול ציון הגמר לתואר השני ייעשה בדרך הבאה: 70% ציוני העבודות הסמינריוניות והרפרטים  ו - 30% ציון בחינת הגמר.

מלגות
ביה"ס מעניק מידי שנה מלגות ע"ש זלמן ארן בחודשים מאי-יוני. מלגות אלו מוענקות לתלמידים בעלי הישגים גבוהים (עפ"י 3 ציונים לפחות), שהגישו בקשות למלגה והמלצה מאחד ממורי ביה"ס.
בנוסף ביה"ס מעניק בכל שנה 4-5 מלגות לתלמידים מתחילים שהתקבלו בציונים גבוהים במיוחד. כמו כן ניתנות מדי פעם מלגות מיוחדות לסטודנטים שציוניהם נאותים ומצבם הכלכלי קשה.
מלגות נוספות המוענקות במשך שנה"ל מתפרסמות ע"ג לוח המודעות. הקריטריונים לקבלת מלגות אלו מפורטים בכל מלגה ומלגה בנפרד.

פעילות ביה"ס
1.	ביה"ס מקיים בימי ג'  ( לפחות אחת לחודש, עפ"י לוח המודעות בבית הספר והמידע באתר ביה"ס באינטרנט ), בין השעות 14.00-12.00, את "צהרי יום ג'". אירועים אלה מוקדשים לשמיעת הרצאות ולקיום דיונים במחקרים חדשים ובנושאים היסטוריים שונים. תלמידי ביה"ס (מ.א. ודוקטורט) מוזמנים להשתתף בפעילות זו.
2.	ביה"ס מארגן מפגשים וימי עיון לדיון בנושאים היסטוריים שיש בהם עניין לתלמידים ולמורים בכל המגמות. כמו כן מארגן ביה"ס כנסים בינלאומיים בתחומים שונים, בד"כ תוך שיתוף מכוני המחקר הפועלים במסגרתו.
3.	מגמות ביה"ס מקיימות סמינריונים בהם נדונות עבודות מחקר של התלמידים בתחום. מורי המגמה ואורחים מן הארץ ומחו"ל מוזמנים מדי פעם להציג את מחקריהם. השתתפות בסמינריונים אלה היא חובה.
4.	ביה"ס מקיים מידי שנה סדנאות מחקר לתלמידים מתקדמים (כולל דוקטורנטים ובתר-דוקטורנטים) בחסות המכון להיסטוריה של אירופה ע"ש פרד וו. לסינג. מלגות מיוחדות מוענקות לתלמידים מצטיינים שישתתפו בסדנאות אלה. השתתפות התלמידים באישור המרצים.

המגמות בביה"ס להיסטוריה
העת העתיקה
לימודים קלאסיים
ימי הביניים
העת החדשה המוקדמת (מאות 18-15)
תרבות האסלאם
היסטוריה של האמריקות
אירופה בעת החדישה
המזרח התיכון בעת החדישה
אפריקה בעת החדישה
היסטוריה צבאית דפלומטית
היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

התמחויות משולבות
תכנית לימודים למורים בהיסטוריה ובהיסטוריה של עם ישראל בשיתוף החוג להיסטוריה של עם-ישראל.
התמחות זו כוללת: מחצית ממספר הסמינריונים בביה"ס להיסטוריה ומחציתם בחוג להיסטוריה של ע"י או לכל היותר 4 סמינריונים בחוג שאליו נרשם התלמיד.
לימודים אמריקניים (תכנית לימודים בשיתוף הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/english.rtf" חוג לאנגלית)
התמחות זו כוללת מלבד קורסים בתחום זה בביה"ס להיסטוריה גם מבחר קורסים מתאימים מהHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/english.rtf" חוג לאנגלית בהיקף של 8 ש"ס, וכן סמינריון חובה משותף לביה"ס להיסטוריה והHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/english.rtf" חוג לאנגלית.
לימודי בטחון (בשיתוף החוג למדע המדינה) - לפרטים ראה ידיעון הפקולטה למדעי החברה.

ראש ביה"ס: פרופ' יוסף קוסטינר

ועדת הוראה:	ועדת דוקטורנטים:
פרופ' יוסף קוסטינר-יו"ר	פרופ' יוסף קוסטינר-יו"ר
פרופ' מרים אליאב-פלדון	פרופ' יצחק שנל
פרופ' רענן ריין	פרופ' דוד כץ 
פרופ' ישראל רול	פרופ' אהרון שי 
פרופ' זאב רובין	פרופ' מיכאל וינטר 
ד"ר מאיר ליטבק	פרופ' רבקה פלדחי
ד"ר אייל נוה	פרופ' בנימין איזק
ד"ר רחל וישניא	פרופ' איימי סינגר
ד"ר סנאית גיסיס	ד"ר גדי אלגזי
(הרשימה אינה סופית)	

מזכירות ביה"ס:
חניתה אטיאס-ונקרט
רונית יונה





מזכירות ביה"ס: בנין גילמן, חדר 380, טל': 6409625 - 03 מס' הפקס': 6409469 - 03
קבלת קהל: ימים א' ב' ד' ה'  שעות 10-13
אתר האינטרנט של ביה"ס:   www.tau.ac.il/humanities/history/

בית הספר להיסטוריה


קורס שנתי חובה משותף לכל תלמידי ביה"ס (בשיתוף הHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/histj.rtf" חוג להיסטוריה של עם ישראל)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.1000.01" 0652.1000.01	שיעור היסטוריוגראפי 
פרופ’ דוד אסף	שנתי	ס'	ג'	18-20	גילמן	326

קורסים מתודולוגיים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.4382.01" 0652.4382.01	היסטוריה של נשים ומגדר 1700-1950: סוגיות מרכזיות
פרופ’ בלהה מלמן	סמ' א'	ס'	ה'	10-14	גילמן	277

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=0654.7154.01" 0654.7154.01	היסטוריה והיסטוריוגרפיה: תולדות סכסוך ישראל-ערב
פרופ’ אשר ססר	סמ' ב'	ס'	ד'	16-20	גילמן	361א

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.4381.01" 0652.4381.01	ה"עצמי" וההיסטוריון
ד"ר יגאל חלפין	סמ' א'	ס'	ב'	12-14	גילמן	261
			ה'	12-14	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0669.4008.01" 0669.4008.01	מחקר התרבות: מסורות ובעיות - מבוא לתלמידי מ.א.
ד"ר גדי אלגזי	סמ' ב'	ס'	ב'	14-16	גילמן	260	
			ג'	14-16	רוזנברג	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.4376.01" 0652.4376.01	הזיכרון הקולקטיבי מהו?
ד"ר נורית שלייפמן	סמ' ב'	ס'	ב'	18-20	גילמן	277
			ה'	18-20	גילמן	277

סדנאות מחקר (במסגרת המכון להיסטוריה של אירופה ותרבותה ע"ש פרד ו.לסינג)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.4384.01" 0652.4384.01	סדנא:היסטוריוגרפיה, זכרון וקולנוע - סרטים מדמיינים אומות
פרופ’ שלמה זנד	סמ' ב'	ס'	ב'	12-16	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0669.4008.01" 0669.4008.01	מחקר התרבות: מסורות ובעיות - מבוא לתלמידי מ.א.
ד"ר גדי אלגזי	סמ' ב'	ס'	ב'	14-16	גילמן	260	
			ג'	14-16	רוזנברג	103

סמינריוני מחקר
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7200.01" 0654.7200.01	מנהיגים ואליטות בעולם הערבי  (נדרשת שליטה טובה בערבית)
פרופ’ יוסף קוסטינר	שנתי	ס'	ג'	16-18	גילמן	362
ד"ר  אייל זיסר

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=0653.4272.01" 0653.4272.01	מלחמה בארץ ישראל  1948
ד"ר טל  דוד	סמ' ב'	ס'	ב'	16-18	גילמן	317א'
			ד'	16-18	גילמן	319
העת העתיקה
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0656.4164.01" 0656.4164.01	ה"מפלצת בעלת שלשת הראשים" הטריומוויראט הראשון והשלכותיו
	(הסמינר פתוח לתלמידי כל  המגמות בביה"ס)
ד"ר רחל וישניא	סמ' א'	ס'	ב'	14-18	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0656.4166.01" 0656.4166.01	יסוד ערים בעולם היווני הקדום
פרופ’ עירד מלכין	סמ' א'	ה"א	ד'	12-14		

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

לימודים קלאסים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0619.2106.01" 0619.2106.01	סופוקלס - אנטיגונה
פרופ’ מרגלית פינקלברג 	סמ' א'	ס'	ב'	14-16	גילמן	323
			ד'	12-14	גילמן	317 א

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0619.3456.01" 0619.3456.01	תשע המוזות, קריאה בהרודוטוס
ד"ר רחל אברמוביץ 	סמ' א'	ס'	ב'	12-14	גילמן	318 א
			ה'	12-14	גילמן	323

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0619.3457.01" 0619.3457.01	הקומדיה - אונוכוס (הסריס) לטרנטיוס
פרופ’ נטע זגגי	סמ' א'	ס'	ב'	10-12	גילמן	324
			ה'	10-12	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0619.3463.01" 0619.3463.01	אדריכלות של כנסיות ומינזרים בארץ ישראל ובארצות השכנות
פרופ’ אשר עובדיה	סמ' א'	ס'	ב'	14-16	גילמן	307

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0619.3284.01" 0619.3284.01	אפולו בעולם היווני והרומי
פרופ’ ישראל רול	סמ' ב'	ס'	א'	16-18	גילמן	317 א
			ג'	16-18	גילמן	317 א

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0619.2501.01" 0619.2501.01	שלטון רומי בארץ ישראל
ד"ר אלה קושניר שטיין 	סמ' ב'	ס'	א'	12-14	גילמן	317 א
			ג'	10-12	גילמן	317 א

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0619.3461.01" 0619.3461.01	הארכיאולוגיה של העיור במזרח הים התיכון בתקופה ההלניסטית והרומית
פרופ’ משה פישר	סמ' ב'	ס'	ב'	14-16	גילמן	317 א
			ד'	16-18	גילמן	317 א


ימי הביניים
	סמינר מחלקתי  (אחת לשבועיים)
ד"ר גדי אלגזי	שנתי	ס'	ב'	12-14	גילמן	497

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0621.4303.01" 0621.4303.01	הפולמוס הנוצרי נגד היהודי
פרופ' עליזה ג'יניאו	סמ' א'	ס'	א'	14-16	גילמן	319
			ג'	14-16	גילמן	318א

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=0657.5171.01" 0657.5171.01	דת ומדע בימי הביניים
פרופ’ רון ברקאי	סמ' ב'	ה"א	ב'	14-16		

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0657.5172.01" 0657.5172.01	תאוריות חברתיות בימי הביניים
ד"ר גדי אלגזי	סמ' ב'	ה"א	ב'	10-12		

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0657.5157.01" 0657.5157.01	דת, היסטוריה ואנתרופולוגיה בלימודי ימי הביניים 
ד"ר אביעד קליינברג	סמ' ב'	ה"א	ב'	12-14

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=0657.5141.01" 0657.5141.01	קריאה בטקסטים לטיניים
גב' רחל גלרט	שנתי	ס'		יפורסם			

העת החדשה המוקדמת

	סמינר מחלקתי: עיונים בהיסטוריוגרפיה (אחת לשבועיים)
פרופ’ מ' אליאב-פלדון	שנתי	ס'	ג'	16-18	דן דוד 	102	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0698.1022.01" 0698.1022.01	חיי יומיום בעת החדשה המוקדמת
פרופ’ מ' אליאב-פלדון 	סמ' א'	ס'	א'	16-20	גילמן	317 א

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.4382.01" 0652.4382.01	היסטוריה של נשים ומגדר 1700-1950: סוגיות מרכזיות
פרופ’ בלהה מלמן	סמ' א'	ס'	ה'	10-14	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7204.01" 0654.7204.01	צדקה תציל ממוות (בשפה האנגלית)
פרופ’ איימי סינגר	סמ' א'	ס'	ב'	14-16	גילמן	318
			ה'	12-14	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0698.1036.01" 0698.1036.01	תולדות הרעיונות - העת החדשה המוקדמת
פרופ’ דוד כץ	סמ' ב'	ה"א	ב'	14-16		


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0657.5172.01" 0657.5172.01	תאוריות חברתיות בימי הביניים
ד"ר גדי אלגזי	סמ' ב' 	ה"א	ב'	10-12		

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0698.1037.01" 0698.1037.01	ספרות כמקור להיסטוריה - יצירות הרנסאנס הצרפתי
ד"ר נדין קופרטי-צור 	סמ' ב'	ס'	ב'	16-20	גילמן	361 א

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0698.1038.01" 0698.1038.01	שרשיו התרבותיים של האיחוד האירופי
פרופ’ אלי בר נביא	סמ' ב'	ס'	ה'	16-20	גילמן	323

אמריקות
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0632.4016.01" 0632.4016.01	מחקר וכתיבה היסטורית איברו-אמריקנית ג'
פרופ’ רענן ריין	סמ' א'	ס'	ד'	16-18	גילמן	262
פרופ’  צבי מדין

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0632.5016.01" 0632.5016.01	מחקר וכתיבה היסטורית איברו-אמריקנית ד'
פרופ’ רענן ריין	סמ' ב'	ס'	ד'	16-18	גילמן	261
פרופ’  צבי מדין

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0632.1021.01" 0632.1021.01	לקראת הגוף המודרני
ד"ר מיכאל זכים	סמ' א'	ס'	ב'	16-18	גילמן	323
			ה'	16-18	גילמן	 361א

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0632.1020.01" 0632.1020.01	בין שפל כלכלי למלחמת עולם: אמריקה הלטינית בשנות השלושים
פרופ’ רענן ריין	סמ' ב'	ס'	ה'	14-18	ווב	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0632.1022.01" 0632.1022.01	אמריקה הלטינית: זהות ואמנות
פרופ’ צבי מדין	סמ' ב'	ה"א	א'	14-16		

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0632.1006.01" 0632.1006.01	מכור היתוך לרב תרבותיות - דילמות של זהות בחברה האמריקאית
ד"ר איל נוה 	סמ' ב'	ס'	ב'	12-14	גילמן	319 א
ד"ר הדה בן בסט			ה'	12-14	גילמן	319 א


אירופה בעת החדשה
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0722.4303.01" 0722.4303.01	הצפירה והדגל: טקסים וחינוך באירופה ובארץ-ישראל בעת החדשה
ד"ר אבנר בן עמוס	שנתי	ס'	ב'	16-18	גילמן	324
			ד'	16-18	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.4382.01" 0652.4382.01	היסטוריה של נשים ומגדר 1700-1950: סוגיות מרכזיות
פרופ’ בלהה מלמן	סמ' א'	ס'	ה'	10-14	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0653.4284.01" 0653.4284.01	אבדות במלחמה - קרביות ולא קרביות, צבאיות ואזרחיות
ד"ר מתתיהו מייזל	סמ' א'	ס'	ה'	16-20	גילמן	450

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.4386.01" 0652.4386.01	פאשיזם וימין קיצוני במזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם
ד"ר ואגו רפאל	סמ' א'	ה"א	ד'	12-14		

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.4385.01" 0652.4385.01	היסטוריה וקולנוע - היבטים תאורטיים
פרופ’ שלמה זנד	סמ' ב'	ה"א	ד'	16-18		

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.4384.01" 0652.4384.01	סדנא: היסטוריוגרפיה, זכרון וקולנוע - סרטים מדמיינים אומות
פרופ’ שלמה זנד	סמ' ב'	ס'	ב'	12-16	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.4376.01" 0652.4376.01	הזיכרון הקולקטיבי מהו?
ד"ר נורית שלייפמן	סמ' ב'	ס'	ב'	18-20	גילמן	277
			ה'	18-20	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0653.4272.01" 0653.4272.01	מלחמה בארץ ישראל   1948
ד"ר טל  דוד	סמ' ב'	ס'	ב'	16-18	גילמן	317א'
			ד'	16-18	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0653.4285.01" 0653.4285.01	בחינה מחודשת של מלחמת העולם השנייה
פרופ’ גבריאל גורודצקי 	סמ' ב'	ס'	ד'	16-20	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.4349.01" 0652.4349.01	גרמנית להיסטוריונים
גב' אולגה לוינסון 	סמ' א'	ש'	א'	12-16	גילמן	324	
	סמ' ב'	ש'	א'	12-16	דן-דוד	102


היסטוריה צבאית דיפלומטית
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0653.4284.01" 0653.4284.01	אבדות במלחמה - קרביות ולא קרביות, צבאיות ואזרחיות
ד"ר מתתיהו מייזל	סמ' א'	ס'	ה'	16-20	גילמן	450

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0653.4282.01" 0653.4282.01	היסטוריה ודיפלומטיה
פרופ’ אהרון שי	סמ' א'	ה"א	ג'	11-13		

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=1052.0017.01" 1052.0017.01	מערכת הדרדנלים-גליפולי כמודל למבצעים משולבים
ד"ר יגאל שפי	סמ' א'	ס'	ד'	13-17	נפתלי	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0653.4272.01" 0653.4272.01	מלחמה בארץ ישראל   1948
ד"ר טל  דוד	סמ' ב'	ס'	ב'	16-18	גילמן	317א'
		ס'	ד'	16-18	גילמן	319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0653.4285.01" 0653.4285.01	בחינה מחודשת של מלחמת העולם השנייה
פ רופ’ גבריאל גורודצקי	סמ' ב'	ס'	ד'	16-20	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=1052.0001.01" 1052.0001.01	סוגיות בביטחון הלאומי של ישראל
	(סדנה של לימודי ביטחון - תלמידי ביה"ס יוכלו להרשם באישור המרצה)
פרופ’ אהרון שי	סמ' ב'	ס'	ה'	16-19	נפתלי	527	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7154.01" 0654.7154.01	היסטוריה והיסטוריוגרפיה: תולדות סכסוך ישראל-ערב
פרופ’ אשר ססר	סמ' ב'	ס'	ד'	16-20	גילמן	361 א
סמינרים* נוספים במגמת היסטוריה צבאית דיפלומטית מהתכנית ללימודי ביטחון:

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=1052.0045.01" 1052.0045.01	שש שנים מעצבות: 1967 - 1973
מר דב תמרי 	סמ' א'	ס'	א'	17-20	נפתלי	421

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=1052.0011.01" 1052.0011.01	תפיסת הביטחון של מדינות ערב
ד"ר אפרים קם	סמ' א'	ס'	ד'	10-13	נפתלי	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=1052.0007.01" 1052.0007.01	מכפיל הכוח הנעלם: הפתעה והונאה בעידן המודרני	
ד"ר יגאל שפי	סמ' ב'	ס'	ד'	14-17	נפתלי	106


קורסים נוספים מהתכנית ללימודי ביטחון ניתן לבחון בהתאם לאישור יועץ המגמה.

* סטודנטים הנרשמים ליותר מסמינר אחד מהתכנית ללימודי ביטחון ( 3 ש"ס ) ישלימו את מנין השעות החסרות בהתייעצות עם מזכירות ביה"ס.

המזרח התיכון בעת החדישה 
	סמינר מחלקתי (אחת לשבועיים/ עפ"י הודעת המרצה)
פרופ’ יוסף קוסטינר	שנתי	ס'	ה'	14-16	גילמן	449	

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=0654.7200.01" 0654.7200.01	מנהיגים ואליטות בעולם הערבי (נדרשת שליטה טובה בערבית)
פרופ’ יוסף קוסטינר	שנתי	ס'	ג'	16-18	גילמן	362
ד"ר  אייל זיסר

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=0654.7199.01" 0654.7199.01	מודרניות, לאומיות ואסלאם בחיים האינטלקטואלים במצרים 1907-1952
פרופ’ יקותיאל גרשוני 	שנתי	ס'	ב'	16-18	גילמן	277

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=0618.4376.01" 0618.4376.01	תרגיל במו"מ: המקרה של ישראל-איראן
פרופ’ אלעאי אלון	שנתי	ס'	ג'	14-16	גילמן	277
פרופ’  דוד מנשרי

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7197.01" 0654.7197.01	מקורות עוסמאניים לחקר תולדות ערביי המזה"ת
פרופ’ אהוד טולידאנו 	סמ' א'	ס'	ב'	10-12	גילמן	261
			ה'	10-12	גילמן	261

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=0654.7184.01" 0654.7184.01	חינוך,ספרים וקוראים בחברה הפלסטינית  1900-1948
פרופ’ עמי איילון	סמ' א'	ס'	ב'	14-16	גילמן	261
			ה'	16-18	גילמן	362 א

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7204.01" 0654.7204.01	צדקה תציל ממוות  (בשפה האנגלית)
פרופ’ איימי סינגר	סמ' א'	ס'	ב'	14-16	גילמן	318
			ה'	12-14	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.4382.01" 0652.4382.01	היסטוריה של נשים ומגדר 1700-1950: סוגיות מרכזיות
פרופ’ בלהה מלמן	סמ' א'	ס'	ה'	10-14	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7205.01" 0654.7205.01	סוגיות בהיסטוריה התרבותית של איראן הטרום מודרנית
ד"ר דויד ירושלמי	סמ' ב'	ס'	ה'	16-20	גילמן	450

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7154.01" 0654.7154.01	היסטוריה והיסטוריוגרפיה: תולדות סכסוך ישראל-ערב
פרופ’ אשר ססר	סמ' ב'	ס'	ד'	16-20	גילמן	361 א

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7206.01" 0654.7206.01	מדינה ולאום בעולם הערבי
פרופ’ יוסף קוסטינר	סמ' ב'	ה"א	ב'	14-16		

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7198.01" 0654.7198.01		הבניית זהויות בהיסטוריוגרפיה הערבית - הדרכה אישית בטקסטים ערביים
ד"ר עפרה בנג'ו 	סמ' ב'	ה"א	ב'	10-12	דן-דוד	101	
			ה'	10-12	גילמן	324

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	003 א
			ה'	12-14	רוזנברג	102
	סמ' ב'	ש'	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	003 א
	סמ' ב'	ש'	ב'	14-18	רוזנברג	003 א

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

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.0001.01" 0654.0001.01	סמינר  דוקטורנטים
פרופ’ יוסף קוסטינר	שנתי	ס'	ג'	18-20		
ד"ר  אייל זיסר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.1000.01" 0654.1000.01	קורס מתקדם לתלמידי מחקר בנושא איראן
פרופ' דוד מנשרי	שנתי	ה"א

אפריקה בעת החדישה
	סמינר מחלקתי "בימת אפריקה" (אחת לשבועיים)
ד"ר גליה צבר	שנתי	ס'	ה'	14-16	גילמן 	449

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0654.7203.01" 0654.7203.01	לאומיות או אתניות בקרב האפריקנרים בדרום אפריקה
פרופ’ מרדכי תמרקין 	שנתי	ס'	א'	10-12	גילמן	277

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=0654.7193.01" 0654.7193.01	משטרים במעבר באפריקה
פרופ’ יקותיאל גרשוני 	סמ' ב'	ה"א				

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


המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות (תכנית מלאה ראה בהמשך)

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' עדי אופיר	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' עדי אופיר	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 משה צוקרמן	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 ז'וזה ברונר	סמ' א'	ס'	א'	10-14	גילמן	261

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 סנאית גיסיס	סמ' א'	ס'	א'	16-20	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=0659.6213.01" 0659.6213.01	דקונסטרוקציה: שאלות מוסריות, משמעויות פוליטיות
פרופ' עדי אופיר	סמ' ב'	ס'	ד'	10-14	גילמן	450

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' עדי אופיר	סמ' ב'	ס'	ב'	10-12	גילמן	א317

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 משה צוקרמן	סמ' ב'	ס'	ד'	10-14	גילמן	277

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









לוח בחינות


שם הקורס	שם המרצה	מועד א'	השעה	מועד ב'	השעה
שיעור היסטוריוגראפי 	פרופ' דוד אסף	18/6/2003	12:30	20/7/2003	12:30




המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

רשימת המורים
פרופ'  ר'  פלדחי (ראש המכון) , 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'  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' רבקה פלדחי	סמ' א'	ש'	ג'	14-16	גילמן	281
ד"ר  חנן יורן

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' חוה יבלונקה	סמ' א'	ש'	ב'	16-18	גילמן	496

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' מנחם פיש	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 פילוסופיה מערב ומזרח
ד"ר יואב בן דב	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 אייל דותן	סמ' א'	ש'	ב'	14-16	גילמן	326
ד"ר ליאת פרידמן			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’ דוד אסף	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 יואב בן דב	סמ' א'	ש'	ד'	10-12	רוזנברג	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 משה צוקרמן	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 ליאו קורי	סמ' א'	ש'	ב'	14-16	גילמן	324
			ג'	10-12	גילמן	318 א



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=0662.1243.01" 0662.1243.01	האני, העצמי והסובייקט
ד"ר ניצה ירום	סמ' א' 	ש'	ג'	16-18	גילמן	326

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' חוה יבלונקה	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	דן-דוד	101

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

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' זאב בכלר	סמ' א'	ס'	ה'	16-20	גילמן	362

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' עדי אופיר	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' עדי אופיר	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 משה צוקרמן	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 ז'וזה ברונר	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 עדו גייגר	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 סנאית גיסיס	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 ליאו קורי	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 עדו יעבץ	סמ' א'	ס'	ה'	16-20	גילמן	278


* סה"כ 14 מפגשים שנתיים
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=0659.6221.01" 0659.6221.01	סכולסטיקה: מושגי יסוד (שנתי)
ד"ר יוסף שורץ	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	גילמן	317א

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 אורנה הררי	סמ' א'	ס'	ג'	12-14 	גילמן	318
			ה'	14-16	גילמן	318א

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 יצחק בן ישראל	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' רבקה פלדחי	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' רבקה פלדחי	סמ' ב'	ש'	ג'	14-16	גילמן	326
ד"ר  חנן יורן

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 סנאית גיסיס	סמ' ב'	ש'	ב'	16-18	גילמן	496

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0652.1000.01" 0652.1000.01	שיעור היסטוריוגראפי    
פרופ’ דוד אסף	שנתי	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 ז'וזה ברונר	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 יואב בן דב  	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 יואב בן דב	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' מנחם פיש	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' גדעון פרוידנטל	סמ' ב'	ס'	ב'	12-16	רוזנברג	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' מנחם פיש	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' חוה יבלונקה	סמ' ב'	ס'	א'	14-18	גילמן	323
ד"ר  סנאית גיסיס

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0620.4004.01" 0620.4004.01	מבט מן השוליים: מתודות של פרשנות
ד"ר אורלי לובין 	סמ' ב'	ס'	ג'	16-18	גילמן	449
פרופ' חנה נוה
פרופ' ענת בילצקי 

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. Schwebe  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' חוה יבלונקה	סמ' ב'	ש'	ד'	12-16	גילמן	223
ד"ר   דניאל דור

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 עדי אופיר	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' גדעון פרוידנטל	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' עדי אופיר	סמ' ב'	ס'	ב'	10-12	גילמן	317 א

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 עדו יעבץ	סמ' ב'	ס'	ה'	16-20	גילמן	361 א

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' זאב בכלר	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 ליאו קורי	סמ' ב'	ש'	ב'	14-16	גילמן	318
			ג'	10-12	גילמן	318


* סה"כ 14 מפגשים שנתיים
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 משה צוקרמן	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 משה צוקרמן	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 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=0659.6221.01" 0659.6221.01	סכולסטיקה: מושגי יסוד (שנתי)
ד"ר יוסף שורץ	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 עדו יעבץ	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 דורית טנאי  	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 יצחק בן ישראל	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 אורנה הררי	סמ' ב'	ש'	ג'	12-14	גילמן	278
			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'


