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החוג לפילוסופיה יהודית
לימודי התואר הראשון

א. כללי
החוג עוסק בהוראת האמונות והדעות ביהדות, בהכרת התפתחותם של הרעיונות הדתיים והפילוסופיים בקשריהם עם ההשקפות הפילוסופיות והדתיות שמחוץ ליהדות, החל מתקופת הבית-השני  ועד זמננו.

מבנה הלימודים
בלימודי התואר הראשון ארבעה מדורים:
א.	המחשבה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד.
ב.	הפילוסופיה היהודית בימי הביניים.
ג.	קבלה וחסידות.
ד.	המחשבה היהודית בעת החדשה.

במדורים הנ"ל יילמדו הנושאים הבאים:

א. המחשבה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד
ספרות החכמה היהודית; המחשבה היהודית בתקופה ההלניסטית; הספרות האפוקליפטית והפסבדואפיגראפית מתקופת הבית השני; מגילות מדבר יהודה; היהדות והנצרות; היהדות והגנוסטיקה; אמונותיהם ודעותיהם של חז"ל; המיסטיקה היהודית בתקופת התלמוד והגאונים; הספרות המשיחית הקדומה (כולל הנצרות); התכנים העיוניים של התפילה; תכנים עיוניים בהלכה. נושאים אלו ייבדקו גם בזיקתם לתכנים הדתיים וההגותיים במקרא.

ב. הפילוסופיה היהודית בימי הביניים
נושאים מרכזיים בפילוסופיה היהודית של ימה"ב מן המאה ה-9 ועד לאחר גירוש ספרד כגון: העימות בין הדת לבין הפילוסופיה, עיקרי האמונה, ההוכחות למציאות האל, תארי האל, בריאת העולם, הנס, הנבואה, הבחירה, ההשגחה, תורת המוסר, תורת המדינה, תורת הנפש, תורת האדם, טעמי המצוות, הפרשנות הפילוסופית למקרא. קריאה בטקסטים המרכזים של התקופה כמו: "ס' האמונות והדעות" לרב סעדיה גאון, "הכוזרי" לר' יהודה הלוי, "מורה הנבוכים" לרמב"ם, "ס' מלחמות ה'" לר' לוי בן גרשום, "אור ה'" לר' חסדאי קרשקש ו"ס' העיקרים" לר' יוסף אלבו.

ג. קבלה וחסידות
זרמים מיסטיים ביהדות לפני עליית הקבלה; התהוות והתפתחות הקבלה בפרובנס ובספרד; חיבור ספר הזוהר ופרסומו; הקבלה בצפת והשפעתה על היהדות; צמיחת השבתאות וגלגוליה; החסידות, זרמיה ושיטותיה; התפתחות המחשבה המיסטית ומשמעותה הפילוסופית והדתית; התיאוסופיה הקבלית; נושאים בספרות הקבלה, כגון שאלת הרע, האדם ומקומו בעולם, הנפש וגלגוליה, התורה והמצוות, קריאה בכתבי הקבלה, המוסר והחסידות.

ד. המחשבה היהודית בעת החדשה
תולדות המחשבה היהודית משפינוזה ועד ימינו, בזיקה לפילוסופיה הכללית. שיטתו של שפינוזה כמעבר מפילוסופיה של ימי הביניים לזמן החדש, והקשר שבתפיסת היהדות אצל שפינוזה ומנדלסון; "ירושלים" למשה מנדלסון, "מורה נבוכי הזמן" לרנ"ק, "רומי וירושלים" למשה הס; האידיאליזם בפילוסופיה היהודית במאה ה-19; המחשבה היהודית במאה ה-20; תורותיהם של הרמן כהן, פרנץ רוזנצוייג, מרטין בובר, א.ד. גורדון, הרב קוק, והמחשבה היהודית בזמננו - א"י השל, א. פקנהיים, מ. קפלן, הרב סולוביצ'יק. בירור היחסים בין המחשבה היהודית, על כל זרמיה בימינו, לבין המחשבה הציונית והסוציאליסטית.

תכנית הלימודים לתלמידי החוג במגמה הדו-חוגית

ב. מסלולי הלימודים
מסלול  דו-חוגי: 64 ש"ס כולל 4 ש"ס HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים.

ג. תנאי קבלה לחוג
למסלול הדו-חוגי: דרישות הפקולטה.

ד. מבנה תכנית הלימודים
א. HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים (4 ש"ס):
	2 ש"ס קורס פנורמי
	2 ש"ס סדנת יסוד או אנגלית למדה"ר

ב. לימודי חובה – שנים  א'-ב' 
תלמידי החוג חייבים להשתתף בארבעה מבואות מדוריים ובארבעת התרגילים הנלווים להם סה"כ 32 ש"ס לפי הפירוט הבא:   
מבוא למחשבת חז"ל ותרגיל נלווה, להלן, ת"נ: (8 ש"ס חובה בשנה ראשונה); מבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב ות"נ (8 ש"ס), מבוא למיסטיקה יהודית /לקבלה ות"נ (8 ש"ס); מבוא לעת החדשה ות"נ (8 ש"ס).

ג. לימודי שנים ב', ג'
לאחר השלב הראשוני (או במקביל לו באישור היועץ) יבחרו התלמידים שני  מדורי התמחות בהם ילמדו לפחות 16 ש"ס לפי הפירוט הבא: 4 ש"ס שיעור/תרגיל למתקדמים (בכל אחד מהמדורים!) ו- 4 ש"ס סמינריון בכל מדור. 
12 ש"ס הנותרות נתונות לבחירת התלמיד.




ה. מהלך הלימודים
מערכת מומלצת לתלמידי התואר הראשון במסלול הדו-חוגי:
שנה א'
סדנת יסוד למדעי הרוח/אנגלית למדה"ר	לימודים פקולטטיים
 	2	ש"ס
מבוא למחשבת חז"ל ותרגיל נלווה 	8	ש"ס
מבוא לקבלה ותרגיל נלווה 	8	ש"ס
שו"ת פתוח (ללא דרישות קדם)	4	ש"ס
	22	ש"ס
שנה ב'
קורס פנורמי1	2	ש"ס
מבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב ותרגיל נלווה	8	ש"ס
מבוא לעת החדשה ותרגיל נלווה	8	ש"ס
תרגיל או קורס למתקדמים במדור בחירה ראשון	4-2	ש"ס
	22	ש"ס
שנה ג'
קורס למתקדמים במדור בחירה שני	4-2	ש"ס
שני קורסי בחירה	12-8	ש"ס
סמינריון במדור בחירה ראשון	4	ש"ס
סמינריון במדור בחירה שני	4	ש"ס
	20	ש"ס

ו. דרישות במהלך הלימודים
התלמיד חייב לקבל ציון עובר בכל קורס שנלמד. על התלמיד להבחן בכל המבואות ובתרגילים הנלווים אליהם. חובות הקורסים למתקדמים (למעט סמינריונים) יקבעו על ידי מורי הקורסים. בכל תרגיל למתחילים חייב התלמיד להגיש לפחות עבודת תרגיל אחת (בהתאם לדרישות הקורס). 
במסלול הלימודים הדו-חוגי עליו לכתוב שתי עבודות סמינריוניות: האחת במדור ההתמחות הראשון שלו והשנייה במדור ההתמחות השני שלו.
המועד האחרון להגשת עבודות תרגיל למתקדמים הוא שישה שבועות מתום הסמסטר שבו השתתף התלמיד בתרגיל.
המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות: אם הסמינריון נלמד בסמ' א' עד 1 במאי, אם הסמינריון נלמד בסמ' ב' עד 1 בספטמבר.

ז. סיום הלימודים לתואר וציון הגמר
שקלול ציון הגמר:
HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים (4 ש"ס)	6%
ציוני השיעורים והתרגילים בחוג	58%
ציוני העבודות הסמינריוניות	36%

ח. ועדת ההוראה בחוג ותקנון החוג
כל העבודות חייבות להימסר באמצעות מזכירות החוג. במקרים מיוחדים תינתן הארכה נוספת לכתיבת עבודת תרגיל או עבודה סמינריונית על ידי ועדת ההוראה של החוג ואחרי שתוגש לה בקשה מנומקת על ידי התלמיד על גבי טופס המיועד לכך. 
תלמיד בחוג רשאי לצבור עד 3 כישלונות בשלושה קורסים. תלמיד שייכשל יותר מ- 3 פעמים יופסקו לימודיו בחוג. ל"כשלון" נחשב כשלון בקורס.

תכנית הלימודים לתלמידי החוג במגמה המורחבת החד-חוגית
א.	המגמה המורחבת החד-חוגית מיועדת לתלמידים המעונינים להעמיק את ידיעותיהם במחשבה היהודית לתקופותיה השונות ובנושאים המשלימים אותה מתוך חוגים אחרים, לפי בחירה.
ב. יוכל להתקבל כתלמיד מן המניין במגמה החד-חוגית רק מי שסיים את שנת הלימודים הראשונה שלו, שמע לפחות 16 ש"ס בכל אחד מחוגי הלימוד שלו, שני תרגילים פקולטטיים ולפחות קורס פנורמי אחד ואשר ממוצע ציוניו הוא 85 לפחות.
ג. 	תלמיד המתקבל למסלול זה שרמת הישגיו בשנתו הראשונה במסלול לא תהייה מספקת (ציון ממוצע של 80 לפחות על שמיעת 30 ש"ס לפחות מלימודי המסלול החד-חוגי באותה שנה), יבוטל מסלול לימודיו ויהיה עליו להשלים את לימודי התואר הראשון במסלול הדו-חוגי.
כתלמיד המגמה החד-חוגית לתואר הראשון יהיה על התלמיד ללמוד 128 ש"ס לפי הפירוט הבא:

א. קורסים בחוג לפילוסופיה יהודית 	88	ש"ס
ב. לימודים פנורמיים	8	ש"ס
ג. מבואות בפילוסופיה כללית	4	ש"ס
ד. תלמוד למתחילים	4	ש"ס
ה. קורס בHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/mikra.rtf" חוג למקרא 	4	ש"ס
ו. לימודי חטיבה מחוג אחר (כולל סמינריון)	20 	ש"ס
                                                                                                           סה"כ 	128	ש"ס

א. הקורסים בחוג לפילוסופיה יהודית
60 ש"ס לפי התכנית הדו-חוגית
28 ש"ס תוספת מלימודי החוג (כולל סמינריון נוסף)


ב. HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים
קורסים פנורמיים	4	ש"ס
סדנת יסוד	2	ש"ס
אנגלית למדה"ר 	2	ש"ס
                                                                                                        סה"כ	8	ש"ס

מבואות בפילוסופיה
על התלמיד לבחור שני  מבואות מבין השלושה 
 המפורטים להלן:                                                                           סה"כ	4     ש"ס
מבוא לפילוסופיה יוונית - (2 ש"ס)   	 
מבוא לפילוסופיה מוסלמית  (בחוג לפילוסופיה יהודית או כללית) -(2 ש"ס)	
מבוא לפילוסופיה בעת החדשה (בHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/philo.rtf" חוג לפילוסופיה כללית) – (2 ש"ס)	

ד. מכינה לתלמוד (בHYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/talmud.rtf" חוג לתלמוד)	4	ש"ס

ה. קורס במקרא	שייקבע בתאום עם יועץ החוג לפילוסופיה יהודית

	4	ש"ס

ו.  לימודי חטיבה מחוג אחר
התלמיד רשאי לנצל קורסים מבין אלו ששמע בשנה א' בחוג השני שלו 
במסגרת לימודי החטיבה ולהשלים את מספר השעות ע"י קורסים 
למתקדמים וסמינריון אחד	20	ש"ס

מבנה הלימודים בחוג במסגרת 88 ש"ס
32 ש"ס - שלב מתחילים, ראה התכנית הדו-חוגית
56 ש"ס - שלב מתקדמים, לפי הפירוט הבא:
תרגיל/ים או שיעור/ים למתקדמים במחשבת חז"ל	4 	ש"ס
תרגיל/ים או שיעור/ים למתקדמים במחשבה היהודית בימה"ב	4	ש"ס
תרגיל/ים או שיעור/ים למתקדמים  בקבלה וחסידות	4 	ש"ס
תרגיל/ים או שיעור/ים למתקדמים במחשבה היהודית של העת החדשה	4 	ש"ס
שיעור או תרגיל למתקדמים בן 4 ש"ס ב- 3 ממדורי החוג	12	ש"ס
3 סמינריונים בשלושה מתוך ארבעת מדורי החוג	12	ש"ס
3 תרגילים או שיעורים למתקדמים עפ"י בחירת התלמיד בחוג 
(רצוי קורסים בין תחומיים)	12 	ש"ס 
                                                                                                   סה"כ	52	ש"ס 


		 
סיום הלימודים לתואר וציון הגמר
שקלול ציון הגמר:
HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים:                                           	6% 
לימודי עזר (פיל' כללית, מקרא ותלמוד): 	6% 
סה"כ קורסים כולל לימודי חטיבה:	56% 
ציון ממוצע של ארבע העבודות הסמינריוניות (כולל זו של החטיבה): 	32%


ט. פעילויות מיוחדות   
החוג מארגן במהלך שנת הלימודים שני ימי לימוד משותפים לכל המורים ולכל התלמידים למן השנה הראשונה ועד לדוקטורט. בימים אלה יתקיים לימוד בקבוצות דיון  ובהרצאות פנל.  פרטים יפורסמו על לוח המודעות של החוג, באתר האנטרנט וברחבי הקמפוס.

לימודי התואר השני

מסלול א' - לימודי תואר שני עם עבודת גמר

א. מטרת הלימודים
הלימודים במסלול א' לקראת התואר השני בפילוסופיה יהודית מכוונים להעמיק את ידיעותיהם של התלמידים בשניים ממדורי החוג, לפי בחירתם, לפתוח לפניהם גישה אל דרכי המחקר בנושאים אלו ולהכשירם למחקר במחשבה היהודית בנושא אחד המתאים לתחום בחירתם.
התחומים העומדים לבחירה הם: המחשבה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד, תוך זיקה לפילוסופיה היוונית וההלניסטית; ספרות הסוד הקדומה (אפוקליפטיקה, ספרות קומראן, ספרות יורדי מרכבה); הפילוסופיה היהודית בימי-הביניים, ביחסיה עם הפילוסופיה הכללית והמוסלמית; זרמים בקבלה של ימי-הביניים, שבתאות וחסידות; המחשבה היהודית בעת החדשה.

ב. קבלת תלמידים
ללימודי התואר השני יתקבלו תלמידים, אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בחוג בציון 80 לפחות. יתקבלו גם תלמידים בוגרי חוגים אחרים באוניברסיטה אשר ציון הגמר שלהם באחד מן החוגים הוא 80 לפחות. תלמידים אלה יידרשו ללמוד לימודי השלמה בהתאם להנחיות יועץ החוג ולפי תקנון הפקולטה ולקבל ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי ההשלמה הללו.

ג. בחירת מסלול הלימודים
אחרי שישמע התלמיד 50% מן הקורסים בהם יהיה חייב לשם השלמת לימודיו לקראת התואר, ויגיש עבודה סמינריונית אחת לפחות (בתום הסמסטר השני או השלישי ללימודיו), ייפגש התלמיד עם ועדת מעקב, שתהיה מורכבת משניים ממורי החוג (ביניהם המורה שאצלו כתב את העבודה הסמינריונית) וממורה אחד מחוץ לחוג, שתשוחח עמו על לימודיו בחוג ותקבע יחד עמו את המסלול שבו ימשיך בלימודיו:
1)	מסלול לימודי תואר שני עם עבודת גמר.
2)	מסלול לימודי תואר שני ללא עבודת גמר.
3)	מסלול ישיר לדוקטורט (לתלמידים מצטיינים במיוחד).

רק תלמיד שיאושר לו לימוד במסלול א' יוכל להמשיך בלימודיו במסלול זה.

ד. סדר הלימודים
מספר השעות שעל התלמיד ללמוד במסלול זה הוא 32 ש"ס (לא כולל לימודי שפה זרה שנייה). הלימודים יתחלקו ל: לימודי התמחות, לימודי השלמה, לימודי שפה זרה שנייה. החוג מארגן מדי פעם סמינר מחלקתי, תלמידי המ"א  חייבים להשתתף בסמינר זה (מעבר למניין השעות הנקוב לעיל).  

1.	לימודי התמחות
	בנושא ההתמחות הראשי יחויב התלמיד להשתתף ב-4 סמינריונים שהם 16 ש"ס.
	בנושא ההתמחות השני יחויב התלמיד להשתתף ב-2 סמינריונים שהם 8 ש"ס.

2.	לימודי השלמה
	התלמיד ישתתף ב-2 קורסי השלמה שהם 8 ש"ס. לימודי השלמה יתואמו עם יועץ החוג אחרי שהתלמיד יבחר את מדור ההתמחות הראשי שלו. מומלץ שאחד משני הסמינריונים האלה יהיה סמינר מתודולוגי או מחקרי שיוצע ע"י החוג מדי פעם.  בהתאם להחלטת הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני, יוגבל מספר שעות הלימוד לתואר שני מתוך לימודי התואר הראשון  ל- 25%.

3.	לימודי שפה זרה שנייה
	התלמיד חייב יהיה להוכיח יכולת קריאה בספרות מקצועית בשפה נוספת לאנגלית, בהתאם לתחום התמחותו.

4.	ציוני מעבר ועבודות סמינריוניות
	על התלמיד לקבל ציון עובר בכל אחד מן הקורסים בהם למד. עליו לכתוב שתי עבודות סמינריוניות: האחת בנושא ההתמחות הראשי, והשניה בנושא ההתמחות המשני. על התלמיד להגיש את הרפרטים בכל אחד מהקורסים בהם למד לא יאוחר משישה שבועות מתום הקורס.

5.	עבודות גמר
	בתום לימודיו במסלול יגיש התלמיד עבודת גמר במדור ההתמחות הראשי שלו. עבודת הגמר תיכתב בכפיפות לתקנון הפקולטה. התלמיד יוכל להגיש הצעה לעבודת הגמר רק אחרי שוועדת המעקב תאשר את לימודיו במסלול זה ואחרי שיכתוב עבודה סמינריונית שתקבל ציון 80 לפחות במדור ההתמחות הראשי שלו. את תוכנית המחקר לקראת עבודת הגמר יגיש התלמיד  לאישורו של המנחה הנבחר וכן לאישור ראש החוג. 

6.	ציון גמר
	ציון הגמר יקבע על-פי השקלול הבא:
	ציוני הקורסים (כולל קורסים של השלמה)	20%
	ציון ממוצע של שתי העבודות הסמינריוניות	30%
	ציון עבודת הגמר	50%

מסלול ב' - לימודי תואר שני ללא עבודת גמר

א. מטרת הלימודים
עיקר ייעודו של מסלול לימודי מ"א ללא עבודת גמר הוא להעניק לתלמידים השכלה מתקדמת במחשבה היהודית, ברמה גבוהה המתאימה לתואר שני, אך ללא דרישה של עבודת מחקר בתחום מצומצם. מסלול זה מתאים ביותר למבקשים לעסוק בהוראה בכיתות הגבוהות בביה"ס התיכון בהן נדרש תואר שני, אך לאו דווקא עבודת מחקר.

התחומים העומדים לבחירה הם:
המחשבה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד, תוך זיקה לפילוסופיה היוונית וההלניסטית; ספרות הסוד הקדומה (אפוקליפטיקה, ספרות קומראן, ספרות יורדי מרכבה); הפילוסופיה היהודית בימי-הביניים ביחסיה עם הפילוסופיה הכללית והמוסלמית; זרמים בקבלה של ימי-הביניים, שבתאות וחסידות; המחשבה היהודית בעת החדשה.

ב. קבלת התלמידים
תנאי הקבלה למסלול ב' זהים לאלה הנהוגים במסלול א'.

ג. בחירת מסלול הלימודים
דרך בחירת מסלול הלימודים תהיה זהה לזו שבמסלול א'.

ד. סדר הלימודים
מספר השעות שעל התלמיד ללמוד במסלול זה הוא 40 ש"ס (לא כולל לימודי שפה זרה שנייה). הלימודים יתחלקו ללימודי חובה ולימודי שפה זרה שנייה. החוג מארגן מדי פעם סמינר מחלקתי, תלמידי המ"א חייבים להשתתף  בסמינר זה (מעבר למניין השעות הנקוב לעיל).  

1.	לימודי התמחות
	על התלמיד ללמוד בשלושה מתוך ארבעת מדורי החוג. הוא יוכל לבחור באחד משני תת המסלולים הבאים:
א.	שלושה סמינריונים בכל אחד משלושת המדורים בהם בחר. סה"כ 9 סמינריונים שהם 36 ש"ס וסמינר נוסף לפי בחירת התלמיד.
ב.	4 סמינריונים במדור התמחות ראשון, שלושה סמינריונים במדור התמחות שני, ושלושה סמינריונים במדור השלישי. סה"כ 10 סמינריונים שהם 40 ש"ס.

2.	לימודי שפה זרה שנייה
	התלמיד חייב יהיה להוכיח יכולת קריאה בספרות מקצועית בשפה נוספת לאנגלית, בהתאם למדור התמחותו.

3.	ציוני מעבר ועבודות סמינריוניות
	על התלמיד לקבל ציון עובר בכל אחד מן הקורסים בהם למד. עליו לכתוב שלוש עבודות סמינריוניות, כל אחת אצל מורה אחר. 
	בתת מסלול א', יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית אחת בכל אחד משלושת המדורים בהם בחר. 
	בתת מסלול ב', יכתוב התלמיד שתי עבודות סמינריוניות במדור התמחות ראשון כל אחת אצל מורה אחר ועבודה אחת במדור התמחות שני.

4.	בחינת גמר
	לאחר סיום חובותיו בקורסים והגשת העבודות הסמינריוניות ייבחן התלמיד בחינת גמר אינטגרטיבית בשני מדורי התמחותו. הבחינה תכלול הן חומר בסיסי משותף לכל תלמידי מדור ההתמחות והן חומר שיקבע באופן אישי לכל תלמיד. הבחינה תהיה מורכבת גם מחומר שלא נלמד על ידי התלמיד במסגרת לימודי התואר השני. היא תבדוק גם את כושר הלימוד העצמי של התלמיד ברמת תואר שני ואת כושר האינטגרציה וכושר הביקורת שלו לגבי נושאים שונים בתחום התמחותו. הבחינה תהיה מורכבת משני חלקים: (א) בחינות בכתב (בחינה בכל מדור התמחות); (ב) בחינה אחת בעל פה (מסכמת בשני מדורי ההתמחות) בנוכחות שני המורים שאצלם נבחן התלמיד בכתב. הבחינה בעל-פה תיערך כחודש לאחר הבחינות בכתב. התלמיד ייבחן בשני נושאי ההתמחות שלו במועדים סמוכים. על התלמיד להבחן תוך שנה מיום סיום לימודיו.

5.	ציון גמר
	ציון הגמר יקבע על-פי השקלול הבא: 
	ציון הקורסים 	25%
	ציוני ממוצע של שלוש העבודות הסמינריוניות	40%
	ציון ממוצע בחינות הסיום (שתי בחינות בכתב ובחינה מסכמת בע"פ)	35%


סגל ההוראה


ד"ר 	רונית מרוז – ראש החוג 
פרופ'	איתמר גרינולד 
פרופ'	שרה קליין - ברסלבי  
ד"ר	גדעון בוהק -  חל"ת 
ד"ר	עמוס גולדרייך – חל"ת 
ד"ר	יורם יעקבסון - שבתון
ד"ר	מנחם לורברבוים 
ד"ר 	מיכאל מאך
ד"ר	רון מרגולין
מר 	דב אלבוים
מר 	ערן סבאג
גב' 	נטע סובול
גב' 	רבקה קנלר
מר 	גדי שגיב


מזכירת החוג - רותי גילת












מזכירות החוג: בנין רוזנברג, חדר 108 , טל': 6409790-03
קבלת קהל: ימים א', ב', ד', שעות 10-12:30 
כתובת אתר האינטרנט של החוג:
http://tau.ac.il/humanities/jewishphilosophy/

לימודי התואר הראשון

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

על מדורי- (מסגרת 128)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.4105.01" 0616.4105.01	מדעי היהדות מהם? ראשית חכמת ישראל*
ד"ר מיכאל מאך	סמ' א'	ס'	א'	14-16	רוזנברג	104
	                                        	 ג'	14-16	רוזנברג	104
*ניתן להירשם לסמינר כשו"ת, תלמידי השו"ת יגישו רפראט בתום הסמסטר

מדור א'-העת העתיקה (מסגרת 120)
לימודי יסוד (חובה)
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' איתמר גרינולד	סמ' א'	ש'	ד'	12-14	גילמן	281

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1196.01" 0616.1196.01	אלהים מספר  ומפרש*
פרופ' איתמר גרינולד	סמ' ב'	ש'	ד'	12-14	גילמן	279
*לתלמידי החוג: שני השיעורים הם חטיבה אחת ומהווים יחדיו מבוא מדורי.

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1199.01" 0616.1199.01	"קווצותיו תלתלים שחורות, רסיסי לילה"-דימויים ופרקטיקות בשיח  עם האל*
מר דב אלבוים	סמ' א' +ב'	ת"נ	ד'	14-16	רוזנברג	205	
*תרגיל חובה במדור לתלמידי החוג , קורס שנתי!

לימודי המשך
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1197.01" 0616.1197.01	ראשית הנצרות: מתנועה יהודית לדת עצמאית
ד"ר מיכאל מאך	סמ' א'	שו"ת	א'	12-14	רוזנברג	105
			ג'	12-14	רוזנברג	105

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=0616.1198.01" 0616.1198.01	הלניזם יהודי: מראשיתו עד לפילון מאלכסנדריה
ד"ר מיכאל מאך	סמ' ב'	שו"ת	א'	10-12	רוזנברג	103
			ג'	10-12	רוזנברג	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0682.1184.01" 0682.1184.01	ספרות חז"ל - מקור היסטורי? בעיות מתודולוגיות
ד"ר ורד נועם	סמ' ב'	ש'	א'	08-10	רוזנברג	105

סמינרים לב"א
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.2118.01" 0616.2118.01	כיתתיות יהודית בימי הבית השני
ד"ר מיכאל מאך	סמ' ב'	ס'	א'	12-14	רוזנברג	104
			ג'	12-14	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.4104.01" 0616.4104.01	המיסטיקה היהודית ממדרשי חז"ל ועד לעליית הקבלה*
פרופ' איתמר גרינולד	סמ' א'+ב'	ס'	ב'	16-18	רוזנברג	104
*סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א 

מדור ב' - הפילוסופיה היהודית בימי הביניים (מסגרת 122)
לימודי יסוד (חובה)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1200.01" 0616.1200.01	מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב
פרופ' שרה קליין-ברסלבי סמ' ב'	ש'	ב'	16-18	גילמן	326				ד'	16-18	גילמן	326

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1215.01" 0616.1215.01	קריאה במורה נבוכים למתחילים
ד"ר לורברבוים  מנחם	סמ' ב'	ת"נ	א'	14-16	רוזנברג	205
			ג'	14-16	רוזנברג	205

לימודי המשך
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.3218.01" 0616.3218.01	מהם עקרי האמונה היהודית? תשובתו של יוסף אלבו
פרופ' שרה קליין-ברסלבי	סמ' א'	שו"ת	ב'	16-18	רוזנברג	 103


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.3222.01" 0616.3222.01	מסורת וחדשנות במשנתו של שמואל אבן תיבון
גב' רבקה קנלר	סמ' ב'	שו"ת	ב'	12-14	רוזנברג	209
			ה'	12-14	רוזנברג	209

סמינרים לב"א
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.3219.01" 0616.3219.01	פואטיקה ומטפיסיקה אצל שלמה אבן גבירול*
ד"ר לורברבוים  מנחם	סמ' ב'	ס'	א'	16-18	רוזנברג	 103
			ג'	16-18	רוזנברג	 103
*ניתן להירשם לסמינר כשו"ת, תלמידי השו"ת יגישו רפראט בתום הסמסטר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.3214.01" 0616.3214.01	תורת ההשגחה של הרלב"ג ופירושו לספר איוב
פרופ' שרה קליין-ברסלבי	סמ' א'	ס'	ב'	14-16	רוזנברג	104
			ד'	16-18	רוזנברג	104     
*סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

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

מדור ג' - קבלה וחסידות (מסגרת 124)
לימודי יסוד (חובה)
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*- קורס פנורמי
ד"ר רונית מרוז	סמ' א'	ש'	א'	14-16	ווב	001



HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1350.01" 0616.1350.01	מן הזוהר ועד לחסידות*
ד"ר רונית מרוז	סמ' ב'	ש'	א'	14-16	רוזנברג	001
*לתלמידי החוג: שני השיעורים הם חטיבה אחת ומהווים יחדיו מבוא  מדורי. ככלל, לקורס מן הזוהר ועד לחסידות יוכלו להירשם  תלמידים אשר השתתפו בשיעור   "מבוא לתורת הסוד היהודית" בסמ' א'.

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1316.01" 0616.1316.01	זוהר למתחילים*
ד"ר רונית מרוז	סמ' א'+ב'	ת"נ	ד'	10-12	רוזנברג	205*תרגיל חובה במדור לתלמידי החוג בלבד

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1242.01" 0616.1242.01	קריאה בטקסטים של הקבלה*
מר גד שגיב	סמ' ב'	ת"נ	ב'	14-16	רוזנברג	105
			ה'	14-16	רוזנברג	105*תרגיל נלווה לתלמידי המבוא שאינם תלמידי החוג

לימודי המשך
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1308.01" 0616.1308.01	דמות הצדיק בהגותו של הרב קוק ובמקורות החסידות
מר גד שגיב	סמ' א'	שו"ת	ב'	14-16	רוזנברג	103
			ה'	14-16	רוזנברג	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1353.01" 0616.1353.01	איך מקיימות המצוות את האל
גב' סובול  נטע	סמ' ב'	שו"ת	ב'	10-12	רוזנברג	103
			ה'	10-12	רוזנברג	103

סמינרים לב"א
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.4104.01" 0616.4104.01	המיסטיקה היהודית ממדרשי חז"ל ועד לעליית הקבלה
פרופ' גרינולד איתמר	סמ' א'+ב'	ס'	ב'	16-18	רוזנברג	104*סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1352.01" 0616.1352.01	חסידות אשכנז*
ד"ר רונית מרוז	סמ' א'+ב'	ס'	א'	16-18	רוזנברג	104
*סמינר מ"א פתוח לתלמדי ב"א באישור המרצה

מדור ד' - העת החדשה (מסגרת 126)
לימודי יסוד (חובה)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.2241.01" 0616.2241.01	מבוא למחשבת ישראל בעת החדשה
ד"ר רון מרגולין	סמ' א'	ש'	ב'	16-18	גילמן	326
			ה'	16-18	גילמן	326

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1258.01" 0616.1258.01	"גאון ונדיב ואכזר" מודרניזם יהודי ו'רוח התקופה'
מר ערן סבאג	סמ' א'	ת"נ	א'	10-12	רוזנברג	105
			ג'	10-12	גילמן	361  



לימודי המשך
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1308.01" 0616.1308.01	דמות הצדיק בהגותו של הרב קוק ובמקורות החסידות
מר גד שגיב	סמ' א'	שו"ת	ב'	14-16	רוזנברג	103
			ה'	14-16	רוזנברג	103

סמינרים לב"א
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.4105.01" 0616.4105.01	מדעי היהדות מהם? ראשית חכמת ישראל
ד"ר מיכאל מאך	סמ' א'	ס'	א'	14-16	רוזנברג	104
			ג'	14-16	רוזנברג	104

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

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.1260.01" 0616.1260.01	עיונים בהגות היהודית על השואה
ד"ר רון מרגולין	סמ' ב'	ס'	ב'	18-20	רוזנברג	104
			ד'	18-20	רוזנברג	104








החוג מארגן במהלך שנה"ל שני ימי לימוד משותפים לכל המורים ולכל  התלמידים למן השנה הראשונה ועד לדוקטורט. בימים אלה יתקיים לימוד בקבוצות דיון ובהרצאות פנל. פרטים נוספים יפורסמו.



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

מדור א' - המחשבה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.4104.01" 0616.4104.01	המיסטיקה היהודית ממדרשי חז"ל ועד לעליית הקבלה
פרופ' גרינולד איתמר	סמ' א'+ב'	ס'	ב'	16-18	רוזנברג	104

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

מדור ב' - הפילוסופיה היהודית בימה"ב
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.3214.01" 0616.3214.01	תורת ההשגחה של הרלב"ג ופירושו לספר איוב
פרופ' שרה קליין-ברסלבי	סמ' א'	ס'	ב'	14-16	רוזנברג	104
			ד'	16-18	רוזנברג	104  

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

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.3221.01" 0616.3221.01	שלמה מיימון קורא משה בן מיימון
פרופ'   גדעון פרוידנטל	סמ' ב'	ס'	ב'	12-16	רוזנברג	103   
פרופ' קליין-ברסלבי שרה
מדור ג' - קבלה וחסידות
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.4104.01" 0616.4104.01	המיסטיקה היהודית ממדרשי חז"ל ועד לעליית הקבלה
פרופ' איתמר גרינולד	סמ' א'+ב'	ס'	ב'	16-18	רוזנברג	104

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

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0616.2337.01" 0616.2337.01	הייבום כגלגול בזוהר
ד"ר עמוס גולדרייך	סמ' ב'	ס'	ה'	16-20	רוזנברג	104

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

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


