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בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג

בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג הוקם בשנת תשל"א כמסגרת גג ללימודים מתקדמים, מחקר ופעילות אקדמית בין-תחומית לכל החוגים המכונים והקתדרות שעניינם בהוראה או מחקר במדעי היהדות.
חוגי בית הספר: מקרא, תלמוד ותורה שבעל פה, הלשון העברית והלשונות השמיות, ספרות עברית, פילוסופיה יהודית, היסטוריה של עם ישראל  וארץ ישראל, ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום.

מכוני מחקר ומרכזי מחקר
המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן, המכון לחקר הציונות, מכון כץ לחקר הספרות העברית.

קתדרות
הקתדרה להיסטוריה ותרבות של יהדות סלוניקי ויוון, הקתדרה לתרבות היהודים בארצות האסלאם ולחקר הגניזה ע"ש יוסף וסיל מייזר, הקתדרה להיסטוריה של יהדות אירופה ע"ש קרן משפחת אברהם ואדיטה שפיגל, הקתדרה לפילוסופיה ולאתיקה יהודית ע"ש לילי וליאון סוראסקי, הקתדרה למדעי היהדות ע"ש סר איזיק וולפסון, הקתדרה לחקר השואה ע"ש בנימין וחיה שפלסקי, הקתדרה לתולדות הלשון העברית ע"ש יעקב ושושנה שרייבר ,הקתדרה לחקר הציונות ע"ש ד"ר ראובן מרנפלד, הקתדרה לתולדות היהודים בעולם העתיק ע"ש יעקב  אלקובי, הקתדרה לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופת הברזל והברונזה ע"ש יעקב אלקובי.

בית הספר משמש מסגרת ומרכז לפעילותם של גורמים אקדמיים שמחוץ לאוניברסיטה שעניינם טיפוח המחקר שבתחומי פעילותו והם:
1.	המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה בשיתוף עם יד יצחק בן-צבי.
2.	המרכז לחקר מורשת יהדות המזרח שליד משרד החינוך והתרבות.

בית הספר מרכז את מערך הקבלה והלימודים לתואר השלישי במדעי היהדות ובמסגרתו פועלת הוועדה לתלמידי מחקר המפקחת על קבלת התלמידים ומהלך הלימודים מתחילתם ועד להגשת הדיסרטציה וקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה".
בית הספר מקיים תכנית לימודים משולבת ללימודי תואר שני במדעי היהדות.

בין המטרות העיקריות של ביה"ס
עידוד תלמידים מצטיינים, פיתוח וייזום תכניות מחקר והוראה בתחומי מדעי היהדות. פרסום מחקרים והידוק שיתוף הפעולה המדעי עם מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל בתחומי מדעי היהדות.

פעילויות בית-הספר
א.	פרסומים מדעיים: בית הספר מוציא לאור - הן באורח עצמאי והן בשיתוף עם הוצאות ספרים אחרות - עבודות מחקר משל חברי הסגל שאושרו ע"י הוועדה לפרסומים מדעיים של ביה"ס.
	מאז ייסודו של בית הספר (תשל"א) יצאו לאור במסגרתו כ- 350 כותרים בעברית ובאנגלית. "תעודה" - קובץ המחקרים של בית הספר למדעי היהדות יוצא לאור אחת לשנה משנת 1976.

ב.	כינוסים מדעיים וימי עיון: בית הספר מקיים כינוסים וימי עיון מדעיים פנימיים, ארציים ובינלאומיים ביוזמת החוגים, מכוני המחקר, הקתדרות והמרכזים שליד בית הספר.במסגרת בית הספר מתקיים פורום הרצאות מרכזי, "בימת החוקר", המיועד לחברי הסגל, תלמידים ורוכשי כרטיסי מנוי לסדרה. סגל וחוקרים מהארץ ומחו"ל מביאים לציבור סוגיות חדשות ממחקריהם. ההרצאות מתקיימות אחת לשבוע, בימי ג' בשעה 18.00. נושא הרצאות הסדרה 
בשנה"ל תשס"ג:"עם לבדד ישכון – האמנם?"
	כמו כן מתקיים ה"מג'לס", סמינר בין-חוגי למחקר הערבית היהודית, המיועד לחוקרים ולתלמידי מחקר בתחום זה והמקיים את מפגשיו אחת לחודש.

ג.	מחקרים: במסגרת בית הספר מתבצעים מחקרים בתחומים הבאים:
	-	מורשת יהדות המזרח.
	-	חקר תנועת העבודה היהודית בארץ ישראל ובגולה.
-	שאלות ותשובות בתקופת הרנסאנס באיטליה.
	-	אגרות יהודי איטליה בתקופת הרנסאנס.
	-	חקר הגניזה הקהירית.
חקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה:
		1. חקר המסורה הטברנית.
		2. הפועל בלשון המקרא.
		3. ארמית השומרונים.

ד.	תצלומי כתבי יד עבריים: לבית הספר בשיתוף עם הספריה המרכזית, יחידה לתצלומי כתבי יד עבריים. מצויים בה מיקרופילמים של אוסף כתבי הגניזה ע"ש טיילור-שכטר ושל כתבי יד אחרים מאוספי אוניברסיטת קיימברידג' והסמינר התיאולוגי היהודי בניו-יורק.
	 
מוסדות בית הספר
ראש ביה"ס			- פרופ' זיוה שמיר
- פרופ' יאיר הופמן (מ"מ סמ' א')
מזכירת ביה"ס			- שרה ורד
מזכירת ראש ביה"ס		- מירב יוגב
מועצת ביה"ס			- כל חברי הסגל מדרגת מרצה ומעלה
הוועדה לפרסומים מדעיים	
פרופ' יאיר הופמן (יו"ר)
ד"ר שלמה בונימוביץ
פרופ' נורית גוברין
פרופ' אד גרינשטיין
ד"ר רונית מרוז
ד"ר משה פלורנטין
ד"ר אלחנן ריינר

הוועדה לתלמידי מחקר לתואר שלישי 
פרופ' יאיר הופמן (יו"ר)
פרופ' אד גרינשטיין
פרופ' עלי יסיף
פרופ' דינה פורת
ד"ר שלום רצבי
פרופ' זיוה שמיר
ד"ר חיים כהן (מ"מ)

ועדת מינויים
ועדת המינויים של ביה"ס היא אחת מארבע ועדות המינויים של הפקולטה
פרופ' דן לאור, דיקאן (יו"ר)
פרופ' יאיר הופמן
פרופ' נדב נאמן
פרופ' יוסף סדן
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' עוזי שביט

ועדת המלגות			 	ועדת ההוראה של התכנית המשולבת למ"א
פרופ' יאיר הופמן (יו"ר)	פרופ' יאיר הופמן  (יו"ר)
ד"ר מנחם לורברבוים	ד"ר שלום רצבי – מרכז התכנית
ד"ר תמר סוברן	פרופ' זיוה שמיר
ד"ר ורד נעם	ד"ר תמר סוברן


פרטים נוספים על בית הספר ופעולותיו, כולל רשימת פרסומים ועבודות דוקטור ניתן למצוא באתר בית הספר: Http://www.tau.ac.il/humanities/jewishstudies

מזכירות ביה"ס: בניין רוזנברג, חדר 304 טל': 6409275, 6409467 פקס: 6407031

תכנית משולבת במדעי היהדות ללימודי תואר שני

תוכנית הלימודים המשולבת במדעי היהדות לתואר שני תתמקד בנושאים החוצים את התחומים השונים של מדעי היהדות. 
בשנת הלימודים תשס"ג, יוצעו לסטודנט שלושה מכלולים לימודיים: 'היהדות כתרבות פרשנית', 'היהדות כמפגש בין תרבויות' ו'הישראליות': זהות, תרבות וחברה. מכלולים אלו נבחרו הן בשל העניין הרב שהם מעוררים במחקר המודרני (במדעי הרוח, במדעי החברה, תורת המשפט ותולדות האמנות) והן בשל אופיים חוצה התקופות והדיסציפלינות. 
בבוא הזמן תכלול התוכנית חמישה-שישה מכלולים ומסלול לימודים אישי. 

תנאי קבלה
1.	ללימודי התואר השני בתכנית המשולבת רשאי להתקבל נושא תואר "בוגר אוניברסיטה" מכל חוג ומכל פקולטה.

2.	תנאי להרשמה ללימודי תואר שני – תכנית משולבת בביה"ס למדעי היהדות הוא ציון  "טוב" (80) לפחות בלימודי התואר הראשון. זכאים להתקבל תלמידים בעלי ציון ממוצע משוקלל של 80, וכן פטור בשפה זרה שניה. לא יתקבלו תלמידים טרם סיום חובותיהם לתואר הראשון. ההחלטה הסופית בדבר קבלת הסטודנט נתונה להכרעתו של ראש ביה"ס או יועץ התכנית, במקרים מסוימים תוך התייעצות עם ועדת ההוראה. יועץ התכנית הוא שינחה את הסטודנט בהרכבת מערכת הלימודים.

3.	סטודנט אשר חוגי הלימוד שלו לתואר "בוגר האוניברסיטה" לא היו בתחומי מדעי היהדות או בתחומים הקרובים להם, יחוייב בלימודי השלמה מלימודי התואר הראשון לפי תכנית אשר ירכיב למענו יועץ התכנית. לימודי ההשלמה לא ייחשבו במניין השעות לקראת התואר השני.
	את לימודי ההשלמה ניתן יהיה לשמוע במקביל ללימודי התואר השני ובלבד שהסטודנט יסיים אותם תוך שנה א' ללימודיו.

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 בתכנית המשולבת. 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.

מסלולי לימוד
בתוכנית שני מסלולי לימוד: תואר שני עם עבודת גמר  ותואר שני בלי עבודת גמר. 
האישור ללימודים במסלול עם עבודת גמר יינתן לתלמידים המעונינים,  כשוועדת ההוראה של התוכנית תעמוד על כישוריהם והישגיהם ולאחר הגשת עבודה סמינריונית אחת לפחות. במסגרת מסלול זה יוכלו תלמידים מצטיינים ללמוד גם על פי תכנית אישית.

מסלול לתואר שני עם עבודת גמר: 
התלמיד ילמד 32 ש"ס. שני מכלולים, האחד כתחום התמחות- 16 ש"ס, השני כתחום משני – 8 ש"ס ושני קורסי חובה: קריאת טקסטים בתרבות היהודית – 4 ש"ס וסמינר אינטגרטיבי – 4 ש"ס. הוא יגיש שתי עבודות סמינריוניות, אחת בכל  מכלול, ואת עבודת התזה בתחום ההתמחות שבו בחר. 
התלמיד חייב להגיע לרמת פטור בשפה זרה שנייה בהתאם לתחום התמחותו.

תלמיד המבקש להתמחות בעת העתיקה יחויב  בלימוד מתקדם של שפה עתיקה אחת או יותר, אם יתבקש הדבר על-פי נושא ההתמחות. השפה העתיקה תקבע על-פי תחום התמחותו  של התלמיד ותאושר על-ידי יועצי התוכנית. עד מחצית ממספר השעות שיוקדשו ללימודי שפה עתיקה, אך לא יותר מ 4 שעות, יוכרו כחלק ממכסת השעות הנדרשות לתואר. 
קיימת אפשרות למסלול ישיר לדוקטורט.
התלמיד יכתוב עבודת גמר שהיא חיבור במתכונת אקדמאית, מקצועית. מטרת העבודה להוכיח את כושרו של הסטודנט לכתוב עבודה מדעית המושתתת על מקורות ראשוניים.

שקלול ציון הגמר לתואר:  30% עבודות סמינריוניות, 20% רפרטים, 50% ציון עבודת הגמר.

מסלול אישי:
מסלול זה מיועד לתלמידים הרואים לנגד עיניהם נושא, או לפחות תחום מוגדר, שאותו יהיו מעונינים לחקור. לתלמידים אלה תורכב תוכנית לימודים מיוחדת, והם ילוו על ידי מנחה.
מסלול זה מיועד בעיקר לתלמידים מצטיינים המעונינים להמשיך לתואר שלישי.
הקבלה למסלול האישי מותנית בהצטיינות בלימודים בשנה הראשונה לרבות עבודה סמינריונית.
קיימת אפשרות למסלול ישיר לדוקטורט.
התלמיד  חייב להגיע לרמת פטור בשפה זרה שנייה, באחת מן השפות הנלמדות באוניברסיטה.



מסלול לתואר שני ללא עבודת גמר:
 התלמיד ילמד 36 ש"ס בשני מכלולים. האחד כתחום התמחות  16 ש"ס,  השני כתחום משני -  12 ש"ס, ושני קורסי חובה: קריאת טקסטים בתרבות היהודית – 4 ש"ס וסמינר אינטגרטיבי – 4 ש"ס. על התלמיד במסלול זה להגיש 3 עבודות סמינריונית, שתים בתחום התמחותו  ואחת במשני. 
לאחר סיום חובות השמיעה והגשת העבודות, ייבחן התלמיד בבחינת גמר. את הרכב הבחינה תאשר ועדת ההוראה של התכנית.
על התלמיד להבחן בתוך שנה מיום סיום לימודיו.

שקלול ציון הגמר לתואר: 60% עבודת סמינריוניות, 20% רפרטים, 20% בחינת גמר.
 























לפרטים נוספים נא לפנות למזכירות בית הספר למדעי היהדות בניין רוזנברג חדר 303
טל: 6049275-03 או 6409467-03


התכנית המשולבת ללימודי מ"א במדעי היהדות

מסגרת 400
קורסי חובה לכל תלמידי שנה א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0682.4112.01" 0682.4112.01       	טקסטים נבחרים מן התרבות היהודית - הספרות התלמודית
ד"ר נעם ורד	סמ'  א'	ס'	א'	10-12	       רוזנברג 	 206    

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1198.01" 0677.1198.01       	"משיחיות מיסטיקה וחברה": קריאה פרשנית של טקסטים
ד"ר שלום רצבי	 סמ' ב'    	 ס'    	ב'	  16-20	      גילמן	 324	 
	
* 2 ש"ס שילמדו בקורסי החובה ינוכו ממכסת לימודי הרשות.

מסגרת 501/401
מכלול היהדות כתרבות פרשנית
קורס חובה**
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

קורסי בחירה
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.4622.01" 0614.4622.01       	עיון בטקסטים מקבילים דבורים וכתובים
ד"ר אסתר בורוכובסקי     סמ' א+ב        ס'          	ג'   	14-16 	רוזנברג        	204

משני צידי המתרס: בין 'מקצת מעשי התורה' להלכה התנאית
ד"ר נעם ורד	סמ' ב'	ס'	א'	10-12         	רוזנברג	206 
	
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0682.4150.01" 0682.4150.01	שו"ת הגאונים  (חלק א')	
פרופ' משה עסיס	סמ' א'	ס'	א'	12-14 	רוזנברג 	206

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0682.4151.01" 0682.4151.01	שו"ת הגאונים (חלק ב')
פרופ' משה עסיס	סמ' ב'	ס'	א'	12-14	רוזנברג 	206	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0682.4210.01" 0682.4210.01	הכתובה והלכותיה (חלק א')
פרופ' מ"ע פרידמן 	סמ' א'	ס'	א'	14-16	רוזנברג 	206

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0682.4210.01" 0682.4210.01	הכתובה והלכותיה (חלק ב')
פרופ' מ"ע פרידמן 	סמ' ב'	ס'	א'	14-16	רוזנברג 	206

** קורס חובה יכול לשמש כקורס רשות לתלמידים שאינם שומעים אותו במסגרת מכלול החובה 

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0682.4154.01" 0682.4154.01	התהוות והשתלשלות בנושאים מרכזיים בהלכות שבת (חלק א')
פרופ' נח עמינח 	סמ' א	ס'	א'	16-18	רוזנברג	 206   

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0682.4154.01" 0682.4154.01	התהוות והשתלשלות בנושאים מרכזיים בהלכות שבת (חלק ב')
פרופ'  נח עמינח 	סמ' ב'	ס'	א'	16-18	רוזנברג	  206
 
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4060.01" 0612.4060.01        	האסכולה המשנה תורתית
פרופ' יאיר הופמן   	סמ' א'            ס'	ב'	14-16	רוזנברג             205
	
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4049.01" 0612.4049.01        	המקרא באור תרגום השבעים - ספר ירמיהו
פרופ' פרנק פולק    	סמ'  א'            ס'	ב'         	16-18	 רוזנברג           208   

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4050.01" 0612.4050.01        	גישות פואטיות למקרא בפרשנות קדם-מודרנית ומודרנית
ד"ר מאירה פוליאק    סמ' א'            ס'	ב'	12-14	רוזנברג	105
               	 סמ' ב'		ב'	12-14	רוזנברג	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4064.01" 0612.4064.01      	עיון בטקסטים מסוגים ספרותיים שונים ממגילות מדבר יהודה
פרופ' גרשון ברין   	סמ' ב'              ס'	א'	16-18	רוזנברג	208   

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4059.01" 0612.4059.01      	פרשנות נוסח התרגומים העתיקים: ברכות יעקב ומשה
פרופ' פרנק פולק   	סמ' ב'	ס'	ב'	14-16	רוזנברג	208  	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4612.01" 0615.4612.01       	"כמרגלית במשבצת": קובץ הסיפורים העברי בימה"ב
פרופ' עלי יסיף     	סמ' א'	ס'	ב'	10-12	רוזנברג	211
			ה'	10-12	רוזנברג	211

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4613.01" 0615.4613.01       	בין ספרות למקרא
פרופ' נורית גוברין   	 סמ' א'        	ס'	ב'	16-18	רוזנברג	211
			ה'	16-18	רוזנברג	211

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4532.01" 0615.4532.01      	חדוות ההשוואה: התיאוריה, המתודולוגיה והטכניקה של 
                            	ההשוואה בחקר השירה  העברית		
פרופ' בועז ערפלי  	סמ' א'	ס'	ב'	12-14	רוזנברג	211
			ה'	12-14	רוזנברג	211

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0669.1001.01" 0669.1001.01       	מבוא למחקר התרבות
פרופ' איתמר אבן זהר	סמ' א'        ש'	                ב'   	 16-18	

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   	סמ'א'	ש'	ד'	14-16	גילמן	326
	 
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'	ס'	א'	18-20	רוזנברג	104
			א'	18-20	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

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 	סמ' א'	ס'	ב'	14-16	רוזנברג	104ברסלבי			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' שרה קליין-ברסלבי 

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=0616.2298.01" 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=0677.1056.01" 0677.1056.01	מסורת ומשבר בהגות היהודית ציונית במאה העשרים
פרופ’ אברהם שפירא	סמ' ב'	ס'	ב'	10-12	קרטר	203
   	     	                  ד'	10-12	קרטר	203

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   
(* מותנה בהשתתפות בקורס טקסטים במחקר התרבות)

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0617.0202.01" 0617.0202.01	תרבות בונה חברה: התרבות העברית בישראל ב-1948 
פרופ' יעקב שביט	סמ' ב'	ש'	ה'	10-	12	רוזנברג  	104	

	סימביוזה תרבותית וייחודיות תרבותית תיאוריה ויישומה בתרבות
פרופ' יעקב שביט        סמ' ב'	ס'	ג'	    10-14	 קרטר	203	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0669.4059.01" 0669.4059.01	תכנון התרבות: האידיאולוגיה של התרבות העברית בתקופת הישוב
פרופ' זהר שביט	סמ' ב'	ס'	ב'	10-12

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4610.01" 0615.4610.01	השפעה ובינטקסטואליות בספרות העברית בימי הביניים
פרופ’ טובה רוזן	סמ' ב'	ס'	ב'	14-16	רוזנברג	211
				14-16	רוזנברג	211

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=1411.5647.01" 1411.5647.01	דיני הגירושין במשפט העברי
מר דוד בס	סמ' א'	ש'	ב'	15-16:30	טרובוביץ	206

	השליחות במשפט העברי	
ד"ר בן ציון אליאש    סמ' ב'	ש'	 ג'             15-16:30	טרובוביץ	206


1411.5636	היסטוריה של המשפט הישראלי
ד"ר רון חריס	שנתי	ס'	ה'	15-16:30	טרובוביץ	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0821.5800.01" 0821.5800.01         	סמינר מחלקתי: אמנות רשמית ואמנות עממית-הזיקות והשוני
פרופ' נורית כנען-קדר  	סמ'  ב'	ס'	ב'	12-16	מכסיקו	206

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0821.6202.01" 0821.6202.01             אמנות הספרדית בימה"ב - מפגש שלוש התרבויות
ד"ר בר טל רות           סמ'  א'	 ש'	  ג'	 16-20	מכסיקו	213				
מסגרת 502/402		   					
מכלול היהדות כמפגש בין תרבויות
קורס חובה**
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4047.01" 0612.4047.01	מפגשים בין ישראל ובין התרבויות השכנות בתקופת המקרא
פרופ אד גרינשטיין	סמ' א'	ס'	ד'	12-14	רוזנברג	208   

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1219.01" 0677.1219.01	סימביוזה תרבותית וייחוד תרבותי- תיאוריה ויישומה בתרבות היהודית
פרופ’ יעקב שביט	סמ' ב'	ס'	ג'	10-14	קרטר	203

קורסי בחירה
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4159.01" 0612.4159.01	ספרות מסופוטמית א'
פרופ אד גרינשטיין	סמ' א'	שו"ת	ב'	10-12	רוזנברג	208   
	סמ' ב'	שו"ת	ב'	10-12	רוזנברג	208   

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0612.4163.01" 0612.4163.01	ספרות מסופוטמית ב'
פרופ אד גרינשטיין	סמ' א'	שו"ת	ב'	12-14	רוזנברג	208   
	סמ' ב'		ב'	12-14	רוזנברג	208   

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0671.4260.01" 0671.4260.01             סוף המשחק: סופן של תרבויות והתמודדות אנושית באגן המזרחי של 
                                   הים התיכון
ד"ר שלמה בונימוביץ	סמ' א'+ב'	ס'	א'	14-16	גילמן	260
מר יסעור- לנדאו אסף   		א'	14-16	גילמן	261


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0671.4267.01" 0671.4267.01	הארכיאולוגיה של המוות: מנהגי קבורה בלבנט בתקופת הברונזה
ד"ר דוד אילן	סמ' א'+ב'	ס'	ג'	14-16	גילמן	204 
			ג'	14-16	גילמן	204 

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1022.01" 0677.1022.01	סוגיות בתולדות ממלכות ישראל ויהודה במאה השמינית לפנה"ס
פרופ’ נדב נאמן	סמ' א+ב'	ס'	ב'	14-16	קרטר	203

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1003.01" 0677.1003.01	המפגש התרבותי הראשון בין יהדות לאיסלאם
ד"ר יורם ארדר	סמ' א'	ס'	ג'	16-18	קרטר	203
			ה'	16-18	גילמן	320

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1001.01" 0677.1001.01	תדמית היהדות והיהודים בספרותם של אומות העולם בימי הבית השני
פרופ’ בצלאל בר-כוכבא	סמ' א'	ס'	ב'	16-20	קרטר	203

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1175.01" 0677.1175.01	התרבות ותומכיה: יהודי ספרד, קונברסוס, מגורשים
פרופ’ אליעזר גוטווירט 	סמ' א'	ס'	א'	16-20	רוזנברג	209

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1186.01" 0677.1186.01	השואה בהיסטוריוגרפיה הציונית, החרדית, הקומוניסטית והמערבית
פרופ’ דינה פורת	סמ' א'	ס'	ד'	16-20	קרטר	203

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1002.01" 0677.1002.01	פראג וקרקוב - היבטים שונים של זהות בקהילה היהודית האירופית
ד"ר אלחנן ריינר	סמ' א'	ס'	ב'	12-14	ווב	101
			ד'	12-14	רוזנברג	209

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1004.01" 0677.1004.01	המשפחה היהודית בימי הביניים
ד"ר שמחה גולדין	סמ' ב'	ס'	ד'	16-20	רוזנברג	209

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1184.01" 0677.1184.01	זכרון ספרות והיסטוריה בקרב יהודי ימי הביניים
פרופ’ גרמי כהן	סמ' ב'	ס'	ג'	16-20	קרטר	203

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1221.01" 0677.1221.01	קהילות ישראל באגן הים התיכון בתקופה ההלניסטית והרומית
פרופ’ אריה כשר	סמ' ב'	ס'	ה'	14-18	קרטר	203

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0669.4014.01" 0669.4014.01	מגעים בין תרבויות
פרופ' גדעון טורי        סמ'  ב'             ס'	ג'	  14-16

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	
	סמ' ב'	ס'	ג'	14-16	רוזנברג	103  
(* מותנה בהשתתפות בקורס טקסטים במחקר התרבות)

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4610.01" 0615.4610.01	השפעה ובינטקסטואליות בספרות העברית בימי הביניים
פרופ’ טובה רוזן	סמ' ב'	ס'	ב'	14-16	רוזנברג	211
				14-16	רוזנברג	211

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1000.01" 0677.1000.01	אל "שלילת הגלות" ובחזרה - סוגיות בזהות ישראלית
פרופ’ אניטה שפירא	סמ' א'	ס'	א'	14-18	קרטר	203

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	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0821.5800.02" 0821.5800.02            סמינר מחלקתי: אמנות רשמית ואמנות עממית-הזיקות והשוני
פרופ' נורית כנען-קדר  סמ'	ס'	ב'	12-16	מכסיקו	206
 
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0821.6202.02" 0821.6202.02            האמנות הספרדית בימה"ב - מפגש שלוש התרבויות
ד"ר בר טל רות          סמ'	 ש'	 ג'	 16-20	מכסיקו	 213	
			
מסגרת 503/403 		   				
מכלול יהדות וישראליות: זהות, תרבות וחברה
קורס חובה **
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1005.01" 0677.1005.01	שורשי הישראליות: דת, לאומיות וסוציאליזם 1881-1914 
ד"ר שלום רצבי	סמ' ב'	ס'	ה'	16-20	רוזנברג	107

קורסי בחירה
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0669.1001.01" 0669.1001.01            	מבוא למחקר התרבות
פרופ' איתמר אבן זהר 	סמ' א'              ש'	ב'   	16-18	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0669.4027.01" 0669.4027.01	האדם הישראלי: דימויים ודפוסי פעולה
ד"ר שפי  רקפת 	סמ' ב'	ס'	ג'	   18-20

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 דוד טל	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=0654.7154.01" 0654.7154.01	היסטוריה והיסטוריוגרפיה: תולדות סכסוך ישראל-ערב
פרופ’ אשר ססר	סמ' ב'	ס'	ד'	16-20	גילמן	א361

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	א362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4614.01" 0615.4614.01	העיירה היהודית: בין זיכרון לדימוי
פרופ’ אבנר הולצמן	סמ' ב'	ס'	ב'	12-14	רוזנברג	211
			ה'	12-14	רוזנברג	211

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4615.01" 0615.4615.01	הקול האחר בשירה הישראלית
ד"ר לילי רתוק	סמ' ב'	ס'	ב'	18-20	רוזנברג	211
			ה'	18-20	רוזנברג	211

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4616.01" 0615.4616.01	התיאוריה הפוסט-קולוניאלית ויחסי יהודים ערבים בסיפורת העברית
ד"ר  יוחאי אופנהיימר	סמ' ב'	ס'	ב'	10-12	רוזנברג	211
			ה'	10-12	רוזנברג	211

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4617.01" 0615.4617.01	עגנון בגרמניה: מבט חדש
פרופ’ דן לאור  	סמ' ב'	ס'	ה'	12-14	גילמן	262

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.4629.01" 0614.4629.01	סמנטיקה לקסיקלית, סמנטיקה קוגניטיבית וסמנטיקה מושגית
ד"ר תמר סוברן	סמ' א+ב'	ס'	ג'	16-18	רוזנברג	207

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.4121.01" 0624.4121.01	מחקר העברית המדוברת
פרופ' שלמה יזרעאל	סמ' ב'	ס'	ד'	10-14	ווב	

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
ד"ר ליאת פרידמן  	 סמ' א'           ש'	ד'	14-16	גילמן	326
מר אייל  דותן    	 סמ' א'           ש'	ב'	14-16	גילמן	326

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

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

	שסעים בחברה הישראלית
פרופ' אליעזר בן רפאל	סמ' א'+ב'		ג'	15-17	נפתלי 	422	
פרופ' יוחנן פרס

	זהויות יהודיות
פרופ' אליעזר בן רפאל 	סמ' ב'	ס'	א'	16-20	קרטר	203
פרופ' יהודה ניני	

-HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=1041.3773.01" 1041.3773.01	הגירה אזרחית וזהות לאומית		
ד"ר אדריאנה קמפ	סמ' א'+ב'		א'	13-15	נפתלי 	207	

	אנטרופולוגיה בישראל: רטרוספקטיבה
פרופ' משה שוקד	סמ' ב'		ב'	18-21	נפתלי 	422	
	
	יחסים בין יהודים לפלסטינים במדינת ישראל
פרופ' נדים רוחאנא	סמ' ב'		ד'	17-21	נפתלי 	104
ד"ר דני ברטל	

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   
(* מותנה בהשתתפות בקורס טקסטים במחקר התרבות)

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=1041.4505.01" 1041.4505.01	שסעים בחברה הישראלית
פרופ' אליעזר בן רפאל סמ' א'+ב'	ס'	ג'	15-17	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0669.4059.01" 0669.4059.01	תכנון התרבות: האידיאולוגיה של התרבות העברית בתקופת הישוב
פרופ' זהר שביט	סמ' ב'	ס'	ב'	10-12

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0617.0202.01" 0617.0202.01	תרבות בונה חברה: התרבות העברית בישראל ב-1948 
פרופ' יעקב שביט	סמ' ב'	ש'	ה' 	10-12	רוזנברג            104	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1219.01" 0677.1219.01            סימביוזה תרבותית וייחודיות תרבותית תיאוריה ויישומה בתרבות
פרופ' יעקב שביט        סמ' ב'	ס'	ג'	 10-14	קרטר	203
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0677.1000.01" 0677.1000.01	"אל "שלילת הגלות" ובחזרה - סוגיות בזהות ישראלית"
פרופ’ אניטה שפירא	סמ' א'	ס'	א'	14-18	קרטר	203

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	א362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=1411.5647.01" 1411.5647.01	דיני הגירושין במשפט העברי
מר דוד בס	סמ' א'	ש	ב'	15-16:30	טרובוביץ	206

	השליחות במשפט העברי	
ד"ר בן ציון אליאש    סמ' ב'	ש	 ג'             15-16:30	טרובוביץ	206

	שוק העבודה הישראלי-עובדים זרים ועובדי חברות כח אדם
ד"ר יוסי דהאן	סמ' ב'	ש'	ו'	10:15-11:45	 טרובוביץ	201

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=1411.5941.01" 1411.5941.01	זכויות מיעוטים	
פרופ' איל בנבנישתי	סמ' א'+ב'	ש'	ד'	15-16:30	טרובוביץ	201

	ניסוחה של הכרזת העצמאות
פרופ' יורם שחר	סמ' א'	ס'	א'	19-20:30	טרובוביץ	306

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=1411.5636.01" 1411.5636.01	היסטוריה של המשפט הישראלי
ד"ר רון חריס	סמ' א'+ב'	ס'	ה'	15-16:30	טרובוביץ	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0821.4708.01" 0821.4708.01            שנות ה-70  באמנות הישראלית
פרופ' מרדכי עומר	שנתי	ס'	ג'	18-20	

	אדריכלות בארץ ישראל מאמצע המאה ה-19
ד"ר עדינה מאיר מריל	סמ' ב'	ס'

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0821.4642.01" 0821.4642.01	הקולנוע כאמצעי לביטוי ולפירוש באמנות הישראלית
פרופ' מרדכי עומר	סמ' ב'	ש'	ג'	10-14	מכסיקו	206	

	סמינר מחלקתי: אמנות רשמית ואמנות עממית-הזיקות והשוני
פרופ' נורית כנען-קידר  סמ' א'	ס'	ב'	12-16	מכסיקו	206
 
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0615.4617.01" 0615.4617.01	החוויה היהודית בכתבי עגנון
פרופ' דן לאור	סמ' ב'	שו"ס	ה'	12-14	גילמן	262



