
בעקבות כל מה שתגלו על רוח האדם,
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מועמדות יקרות, מועמדים יקרים, 

הפקולטה למדעי הרוח מובילה אתכם אל מחוזות אינטלקטואליים קסומים ואל עושר רוחני 
יפן והודו,  הגנוז בכל אחד מהם בחוגי הלימוד השונים:  ארצות ותרבויות רחוקות – סין, 
הפילוסוף הגרמני הגל, ארון הספרים היהודי והמשוררים האנגלים ייטס ואליוט. שער לאזורנו 
תמצאו בחוגים להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, ערבית והאסלאם. היסטוריה של 
אירופה, של ארצות-הברית ושל אמריקה הלטינית ניתן ללמוד בחוג להיסטוריה כללית. 
ובנוסף, תרבות עברית, ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, לימודים קלאסיים, בלשנות, 
תכנית רב-תחומית ותכנית מצטיינים פכ”מ )פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים( 
ועוד. כל חוג ותכנית לימוד הם עולם מלא שאנחנו נקראים להיכנס אל  נבכיו. אנו מציעים 
לימודים לתארים מתקדמים בכל החוגים וגם תכניות לימוד מיוחדות, בין-תחומיות מרתקות. 
מאות תלמידים חדשים מצטרפים מדי שנה בשנה אל אוכלוסיית הפקולטה, בצד האלפים 
שכבר לומדים בה. חלקם משלבים בין חוגי הפקולטה השונים, וחלקם לומדים בפקולטה 
נוספת שילובים כמו עם משפטים, כלכלה, תקשורת, אמנויות, ביולוגיה או בתחום המדעים 
המדויקים. אלה גם אלה מבטאים את הצורך העמוק להכיר את רוח האדם, את תולדותיו, את 
הגותו ואת הטקסטים המרכזיים שנוצרו במרוצת הדורות בהקשרים היסטוריים ותרבותיים שונים. 

לתלמידינו ולבוגרינו נועד לימים תפקיד רב-ערך בעיצוב החברה והסביבה, שכן מכאן יצמחו אנשי 
תקשורת, עיתונאים, מורים, מחנכים, סופרים, דיפלומטים, חוקרים, פעילי איכות הסביבה ופעילים 
חברתיים ואינטלקטואלים. מכאן יצמחו אלה אשר ישפיעו באופן מרחיק לכת על התפתחות השפה, 
על דרכי החשיבה, על זרמי הרוח ועל הערכים המכוננים את חיינו. אנחנו גאים בתלמידינו בעבר 

ובהווה. 

סגל הפקולטה עושה כל מאמץ לייצר עבור התלמידים מרחב אינטלקטואלי ולימודי שיספק את 
הידע המבוקש ברמה גבוהה ומרתקת, תוך פיתוח חשיבה ביקורתית. תכניות הלימודים הקבועות 
במדעי הרוח מתעדכנות מדי שנה בשנה, ולצדן מוצעים בכל שנה נושאי לימוד חדשים ועכשוויים. 

פרופ' ליאו קורי
דקאן הפקולטה
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חוגים לתואר ראשון ושני

 •5 החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים 

 •6 החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום 

 •7-9 החוג לבלשנות 

 •10 החוג להיסטוריה כללית 

 •11 החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה 

 •12 לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית 

 •13-14 החוג להיסטוריה של עם ישראל 

 •15 החוג ללימודי מזרח אסיה 

 •16-17 החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית 

 •18 התכנית לתרבות צרפת 

 •19 התכנית ללימודי נשים ומגדר 

 •20-21 החוג ללימודי הערבית והאסלאם 

 •22 החוג ללימודים קלאסיים – יוון ורומא 

 •23 החוג למקרא 

 •24 החוג לספרות 

 •25 התכנית ללימודי התרבות הערבית יהודית 

 •26 החוג לפילוסופיה 

 •27-28 החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד 

תואר ראשון בלבד

 •29 פילוסופיה–כלכלה–מדע המדינה )פכ"מ( 

 •30-32 התכנית הרב–תחומית במדעי הרוח 

 •33 משפטים ורוח 

תואר שני בלבד

 •34 המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע״ש כהן 

 •35 מחקר התרבות 

 •36 מחקר תרבות הילד והנוער 

 •37 תכנית הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה 

 •38 מדעי הדתות 

תכניות מיוחדות

 •39 לימודי תעודה בעריכה לשונית 

 •40 International Programs

 •40 תואר שני לבכירים 

 •41 בית הספר לחינוך

תוכן



בתי הספר
בפקולטה למדעי הרוח 

בית הספר למדעי התרבות
חוגים לתואר ראשון ושני 
אנגלית ולימודים אמריקניים

ספרות
לימודי הערבית והאסלאם 

לימודי נשים ומגדר 
תרבות צרפת 

לימודים קלאסיים

תואר שני בלבד
מחקר תרבות הילד והנוער

מחקר התרבות 

בית הספר למדעי היהדות 
ולארכיאולוגיה

ע”ש חיים רוזנברג
חוגים לתואר ראשון ושני 

ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
היסטוריה של עם ישראל
פילוסופיה יהודית ותלמוד

מקרא
לשון עברית ובלשנות שמית

עריכה לשונית )לימודי תעודה(  

בית הספר לפילוסופיה, בלשנות 
ולימודי מדע 

חוגים לתואר ראשון ושני
פילוסופיה

בלשנות

תואר שני בלבד
לימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה 

מדעי הדתות
המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

בית הספר להיסטוריה
ע”ש צבי יעבץ

חוגים לתואר ראשון ושני
היסטוריה כללית

היסטוריה של המזה”ת ואפריקה
לימודי מזרח אסיה

בית הספר לחינוך 
תואר ראשון בחינוך

תואר שני
חינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי

מדיניות ומנהל בחינוך
חינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי

התכנית בחינוך רב לשוני
תכנית מנהלים – מנהל ומנהיגות בחינוך )בשנה אחת(

תעודות הוראה 
היחידה להכשרה להוראה 

תעודת הוראה במקצועות המתימטיקה והמדעים 

תכניות מיוחדות לתואר ראשון
תכנית המצטיינים בפילוסופיה-כלכלה-מדע המדינה )פכ”מ(

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
משפטים ורוח 

International Programs
International BA in Liberal Arts
MA in Middle Eastern Studies )MAMES(
Archaeology & Ancient Near Eastern Cultures

תואר שני לבכירים
המזרח התיכון בן זמננו

פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית
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הלימודים בחוג 
החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים מהווה מקום מפגש בין 
תרבות מקומית לבין שפה שהפכה לגלובלית. תלמידי החוג 
נחשפים למורשת המופת של סופרים, משוררים ומחזאים 
החל משייקספיר, דיקנס וייטס ועד לפיליפ רות׳, טוני מוריסון 
וסלמאן רושדי. בה בעת, הם רוכשים ידע על יחסי־הגומלין בין 
תרבויות שונות בעולם הדובר אנגלית. זהו החוג היחידי בארץ 

המציע תואר ראשון גם בלימודים אמריקניים.

מטרת הלימודים
המסלול לספרות אנגלית מיועד להקנות לתלמידים 
האנגלית  והתרבות  של הספרות  מייצגים  בפרקים  ידע 
והאמריקנית; להקנות להם יכולת חשיבה אנליטית והרגלי 
למידה עצמאיים של מגוון טקסטים, תוך היכרות עם גישות 
תיאורטיות ומתודולוגיות שונות; לפתח אצל התלמידים את 

יכולת השימוש בשפה האנגלית.

המסלול ללימודים אמריקניים מיועד להעניק לתלמידים 
הבנה נרחבת של התרבות והחברה בצפון אמריקה על אופיין 
המורכב והמיוחד; לעודד תלמידים לנתח ולפרש את החוויה 
האמריקנית לסוגיה – בעבר ובהווה – באופן חדשני ויצירתי, 
תוך שילוב ידע מתחומים כגון היסטוריה, תקשורת, קולנוע 

וסוציולוגיה.

מסלולי הלימוד
לתואר ראשון

מסלול דו-חוגי בספרות אנגלית	 
מסלול דו-חוגי בלימודים אמריקניים	 
מסלול חד-חוגי באנגלית לתלמידים מצטיינים	 

לתואר שני
מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר	 
מסלול עיוני, ללא עבודת גמר	 

מבנה תכנית הלימודים- תואר ראשון
הלימודים בחוג מורכבים משיעורי מבוא בתרבות אנגליה 
ואמריקה; שיעורי מבוא בתיאוריה, ניתוח שירה וניתוח סיפורת; 
קורס כתיבה אקדמית; שעורי בחירה בתרבות אנגליה ואמריקה; 
שיעורי בחירה בלימודים אמריקניים בחוגים להיסטוריה, 
תקשורת, קולנוע, אמנות וסוציולוגיה )לתלמידי המסלול 

ללימודים אמריקניים(; וסמינריונים.

מבנה תכנית הלימודים - תואר שני
מסלול עיוני - ללא עבודת גמר הכולל בחינת גמר	 
מסלול מחקרי - כולל כתיבת עבודת גמר בשפה האנגלית	 

יש להדגיש כי כל המתקבלים ללימודים בתכנית ירשמו תחילה למסלול העיוני. 
רק לאחר השלמת  12 ש”ס  יוכלו תלמידים המעוניינים במסלול המחקרי  
לבקש מיועצת תואר שני לעבור למסלול זה בהתאם לדרישות הסף - השלמת 

12 ש”ס בממוצע 90 ואישור ועדת ההוראה של החוג. 

תחומי הלימוד 
פרוזה, שירה, דרמה, תיאוריה ספרותית ולימודי תרבות.

בין הקורסים שניתנו בשנתיים האחרונות: דרמה בריטית 
אמריקנית,  וספרות  ג׳אז  ויקטוריאנית,  שירה  מודרנית, 
שייקספיר, ספרות יהודית־אמריקנית, ספרות נשים קנדית, 
ספרות מסע, פסיכואנליזה וספרות, ספרות פנטזיה, ריאליזם 
ונטורליזם, סיפורת פוסט־מודרנית, ספרות ואתניות באמריקה, 
ייטס ומודרניזם, מהפכה ורומנטיקה, הפואטיקה של הטראומה  

ומדע בדיוני.

משך הלימודים
לתואר ראשון: שלוש שנים; לתואר שני: שנתיים

תנאי קבלה 
לתואר ראשון: יש לעמוד בתנאי הקבלה של הפקולטה 

למדעי הרוח ובנוסף עמידה בדרישות החוג: 
קבלה אוטומטית  – ציון 85 ומעלה ב– 5 יחידות במקצוע 
האנגלית בבגרות וגם רמת ״פטור״ בפסיכומטרי. מי שאינם 
עומדים בקבלה האוטומטית אך מתאימים לתנאי הקבלה 

לבחינת כניסה יידרשו לעמוד בבחינת הכניסה של החוג.

לתואר שני: יתקבלו מועמדים שסיימו תואר ראשון בחוג 
בציון משוקלל 80 לפחות. כמו כן יתקבלו, לאחר ייעוץ אישי, 
מי שסיימו לימודיהם בחוגים אחרים בכפוף להישגים אקדמיים 

קודמים ולדרישות השלמה.

מלגות
מלגת ורדי )לעבודה מצטיינת בתואר ראשון ושני ולתלמיד 
מצטיין שסיים שירותו הצבאי(; מלגת הנדלמן )לחיבורים 
בלוך  מצטיינים שנכתבו במסגרת קורס כתיבה(; מלגת 
)לסטודנטים שסיימו את לימודי התואר הראשון בהצטיינות(; 
מלגת גרינוולד )לסטודנטים מצטיינים באמצע לימודיהם(; 
מלגת יזרעאלי )לתלמידי תואר ראשון מצטיינים(; פרס ברניס 
שייפר בסין )לשירה מקורית(; מלגת קולייר )לתלמידים מצטיינים 
הממשיכים לתואר שני בחוג(; מלגת ג׳יזלה גרוס )לתלמידי 

תואר שני מצטיינים(.

אפשרויות תעסוקה
מקומות תעסוקה רבים מעוניינים להעסיק את בוגרי חוגנו 
בשל שליטתם המלאה בשפה האנגלית ובתרבות האנגלית 
והאמריקנית, יכולות ההבעה בכתב שלהם ובקיאותם בכלי 
מחקר שונים. בין התחומים בהם עוסקים בוגרינו: הוראה, 
תרגום, עריכה, עיתונות, תקשורת, דוברות, דיפלומטיה, קשרי 

תרבות, תחקירנות.

סגל החוג
הסגל הבכיר של החוג: פרופ׳ אילנה גומל, פרופ׳ שירלי שרון־

זיסר, ד״ר רועי טרטקובסקי, ד״ר יונתן סטבסקי, ד״ר ניר עברון, 
ד״ר נועם רייזנר, ד״ר יעל שטרנהל, פרופ׳ מלאת שמיר.

החוג לאנגלית ולימודים 
אמריקניים
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www.tau.ac.il/humanities/english

לפרטים ולמידע נוסף
ראש החוג: ד״ר נועם רייזנר 

reisnern@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
יועץ תלמידי תואר ראשון : ד"ר יונתן סטבסקי

humenglishba@tauex.tau.ac.il דוא"ל :
בניין ווב, חדר 510 בתיאום מראש

יועצת תלמידי תואר שני: ד״ר יעל שטרנהל
yaelst@post.tau.ac.il דוא״ל:
בניין ווב, חדר 508 בתיאום מראש
מזכירת החוג: גב’ סיגלית שועל 

humenglish@tauex.tau.ac.il דוא"ל:
03-6409683 טל׳:

שעות קבלה: ימים א׳, ב׳, ד׳ 12:15-08:30; 15:30-13:45;
ימים ג׳, ה׳ 12:15-08:00; בניין ווב, חדר 505
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מטרת הלימודים בחוג 
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למסע מרתק בזמן: מסע 
אל עברו של המין האנושי, אל תרבויות מפוארות שנכחדו ואל 
ראשית ישראל. ארץ־ישראל והמזרח התיכון הם מהאזורים 
העשירים ביותר בעולם בשרידי תרבויות קדומות ובאתרים 
ארכיאולוגיים המלמדים על אורח חייהם, פועלם ותפיסות 
עולמם של בני האדם שחיו כאן בעבר. החוג לארכיאולוגיה 
ותרבויות המזרח הקדום עומד בחזית המחקר הארכיאולוגי, 
ההיסטורי והספרותי־תרבותי של התרבויות הקדומות בארץ־

ישראל ושכנותיה.

הלימוד בחוג מאפשר הכרות מעמיקה ויסודית עם העמים 
והאנשים שאכלסו בעבר את האזור בו אנו חיים כיום, החל 
מהתקופות הפרהיסטוריות ועד לשלהי התקופות הקלאסיות. 
בחוג מתקיים שילוב מיוחד של תיאוריה ופרקטיקה, חפירות 
ארכיאולוגיות ועבודת מעבדה, ניתוח טקסטים וניתוח ממצאים 

בעדשת המיקרוסקופ. 

לימודי התואר הראשון 
בחוג שני תחומי לימוד:

א. הארכיאולוגיה של א״י וסביבתה 
ב. תרבויות המזרח הקדום

ניתן לבחור בין שני מסלולי לימודים:
מסלול דו־חוגי – אחד משני תחומי הלימוד ולימודים בחוג   .1

אחר בפקולטה למדעי הרוח או בפקולטה אחרת.
מסלול חד־חוגי – שני תחומי הלימוד בחוג.  .2

לימודי התואר השני 
ניתן לבחור בין שני מסלולים: מסלול מחקרי – עם עבודת 

גמר; מסלול עיוני – ללא עבודת גמר

מבנה תכנית הלימודים
תואר ראשון

הלימודים מורכבים משיעורי חובה, שיעורי בחירה, סמינריונים, 
ימי סיור ועבודה מעשית בשדה – תרגיל סקר ארכיאולוגי 

וחפירה לימודית.

שיעורים נבחרים:
הארכיאולוגיה מהי?	 
ראשית התרבות האנושית – מבוא לפרהיסטוריה של 	 

ארץ־ישראל
הארכיאולוגיה של ארץ־ישראל משחר ההיסטוריה ועד 	 

חורבן ירושלים
מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל ארץ־ישראל בתקופות 	 

הקלאסיות
טיפולוגיות של כלי צור וכלי חרס	 
מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב	 
מבוא לתרבות מצרים הפרעונית	 
מבוא לתרבות אנטוליה: החיתים	 

תואר שני
החוג מציע שלושה תחומי לימוד: 1( הארכיאולוגיה של ארץ־

ישראל וסביבתה  2( תרבויות המזרח הקדום  3( תכנית לימודי 
מוסמך בין־תחומית )ארכיאולוגיה, היסטוריה ומקרא( ״תולדות 

ישראל הקדום״.

תכנית הלימודים של כל תלמיד תיקבע על ידי ראש החוג או 
על ידי יועצים שהוא ימנה.

משך הלימודים
לתואר ראשון: שלוש שנים; לתואר שני: שנתיים.

תנאי קבלה 
לתואר ראשון עפ״י תנאי הקבלה הכלליים הנהוגים בפקולטה 

למדעי הרוח.
לתואר שני יתקבלו מועמדים שסיימו תואר ראשון בחוג בציון 
משוקלל 80 לפחות. כמו כן יתקבלו, לאחר ייעוץ אישי, מי 
שסיימו לימודיהם בחוגים אחרים בכפוף להישגים אקדמיים 

קודמים ולדרישות השלמה.

מלגות
זמינות לתלמידי התארים ראשון, שני ושלישי על בסיס מצוינות.

אפשרויות תעסוקה
תעסוקה אפשרית לארכיאולוגים: רשות העתיקות, רשות 
הטבע והגנים, חברות היישום של האוניברסיטאות, מוזיאונים 

ברחבי הארץ, הוראת ארכיאולוגיה בבתי ספר.

סגל החוג
פרופ’ שלמה בונימוביץ, פרופ׳ ארז בן־יוסף, פרופ’ רן ברקאי, 

ד״ר יובל גדות, פרופ׳ אבי גופר, פרופ’ רפאל גרינברג, 
ד״ר אמיר גילן, פרופ’ אורן טל, פרופ’ יורם כהן, פרופ’ עודד 
ליפשיץ, ד״ר דפנה לנגוט, ד״ר דבורה סוויני, ד״ר לידר ספיר חן, 

ד״ר אלכסנדר פאנטאלקין, ד״ר גיא שטיבל, ד"ר עידו קוך

החוג לארכיאולוגיה
ותרבויות המזרח הקדום

http://archaeo.tau.ac.il

לפרטים ולמידע נוסף
ראש החוג: פרופ' יובל גדות 

gadot@post.tau.ac.il דוא״ל:
מזכירת החוג: נדין רשף

nadinres@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
03-6409703 טל׳:

שעות קבלה: ימים א׳-ד׳ 12:30-9:30;
ימים ב׳, ד׳ 15:30-13:30; בניין גילמן, חדר 226
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איך מתפתחת שפה אצל ילדים?
מהו הבסיס הביולוגי לשפה במוח האנושי?

מה מקור הדמיון הרב המתגלה בין כל 
השפות האנושיות? 

למה שפות אנושיות משתנות במהלך 
השנים?

מה לומדים וחוקרים בחוג 
לבלשנות?

בחוג לבלשנות נדונות תיאוריות המסבירות תופעות לשוניות 
בשפות מבוגרים ובשפות ילדים, תוך התייחסות לעקרונות 
דקדוקיים אוניברסליים ולעקרונות קוגניטיביים אחרים. המחקר 
הבלשני מציע מודלים תיאורטיים של היכולת הלשונית 
האנושית על סוגיה השונים, ולכן הוא תופס מקום מרכזי 

בתחום הלימודים הקוגניטיביים. 

מטרות הלימודים 
החוג לבלשנות מקנה לתלמידיו רקע תיאורטי נרחב וכלים 

לחשיבה אקדמית ומחקר מדעי בתחומים הבאים: 

תפיסה והפקה של צלילים לשוניים )פונטיקה(	 
מערכת הצלילים הלשוניים )פונולוגיה(	 
מבנה המילה )מורפולוגיה(	 
העקרונות המבניים במשפט )תחביר(	 
משמעויות ביטויי השפה )סמנטיקה(	 
השפעת גורמים חוץ־לשוניים על התקשורת הלשונית 	 

)פרגמטיקה(
חקר היכולת הלשונית באמצעות מבדקים התנהגותיים 	 

)פסיכובלשנות(
רכישת המיומנות הלשונית על־ידי ילדים )רכישת שפה(	 
פתוח מודלים חישוביים לשפות טבעיות )בלשנות חישובית(	 
חקר הבסיס המוחי של היכולת הלשונית )נוירובלשנות(	 

מסלולי הלימוד
תואר ראשון:

מסלול דו־חוגי המאפשר לשלב לימודים בחוג לבלשנות  א. 
ובחוג אחר באוניברסיטה.

מסלול דו־חוגי מובנה בבלשנות חישובית המשלב לימודים  ב. 
בחוג לבלשנות ובחוג למדעי המחשב.

נוירוביולוגיה של השפה – תואר ראשון בביולוגיה ובבלשנות  ג. 
עם הדגש במדעי המוח )במסגרת ביה״ס סגול למדעי 

המוח(.
ד. מסלול דו חוגי מובנה בפסיכובלשנות המשלב לימודים 

בחוג לבלשנות ובחוג לפסיכולוגיה 
מסלול חד־חוגי בבלשנות, החל מהשנה השנייה ללימודים. ה. 

תואר שני:
מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר.  א. 

מסלול עיוני, ללא עבודת גמר.  ב. 

בלשנות פלוס!
דוגמאות לשילובים עם תחומים בפקולטה למדעי הרוח

בלשנות + החוג לפילוסופיה עם דגש על לוגיקה, קוגניציה 	 
ופילוסופיה של השפה

בלשנות+ החוג לאנגלית עם דגש על חקר השפה האנגלית	 
בלשנות + החוג ללימודי הערבית והאסלם עם דגש על 	 

חקר השפה הערבית
בלשנות + החוג ללימודי מזרח אסיה עם דגש על חקר 	 

שפות מזרח אסיה )סינית מנדרינית, יפנית, הינדי או 
סנסקריט(

בלשנות + המגמה לבלשנות שמית עם דגש על חקר 	 
שפות שמיות )אמהרית, אכדית, ארמית, געז ועוד(

בלשנות + המגמה ללשון עברית עם דגש על חקר השפה 	 
העברית )המדוברת, הכתובה והעתיקה(

בלשנות + החוג לספרות עם דגש על תרגום ספרות או 	 
כתיבה יוצרת

דוגמאות לשילובים עם תחומים בפקולטות אחרות
בלשנות + ביה״ס למדעי הפסיכולוגיה )בפקולטה למדעי 	 

החברה( עם דגש על פסיכו־בלשנות )ראו תכנית מיוחדת(
בלשנות + מדעי המחשב עם דגש על עיבוד שפה )ראו 	 

תכנית מיוחדת(
בלשנות + ביולוגיה עם דגש על חקר המוח )ראו תכנית 	 

מיוחדת( 
בלשנות + ביה״ס למדעי החינוך עם דגש על לקויות שפה 	 

)במסגרת לקויות למידה(. 
בלשנות + החוג לתקשורת )בפקולטה למדעי החברה( 	 

עם דגש על חקר שפת התקשורת
בלשנות + החוג למתמטיקה עם דגש על מודלים מתמטיים 	 

לשפות

אפשרויות תעסוקה
בעלי תואר בבלשנות מבוקשים בחברות היי־טק העוסקות, 
בין השאר, בעיבוד שפה טבעית, מנועי חיפוש, וזיהוי דיבור. 
והעשרה  חיוני  ידע  מקנים  לבלשנות  בחוג  הלימודים 
לעוסקים בתחומי שפה כגון תקשורת, קלינאות תקשורת, 
בינה מלאכותית, הוראת שפות, ספרות, תרגום ועוד, וכן כלי 

עבודה חשוב לעוסקים בפרסום או במשפטים.

סגל החוג
פרופ׳ מירה אריאל, פרופ׳ אותי בת־אל, פרופ׳ ג׳וליה הורבט, 
ד״ר אוון גרי כהן, פרופ׳ פרד לנדמן, ד״ר איה מלצר־אשר, פרופ׳ 
טל סילוני, ד״ר נירית קדמון, ד״ר רוני קציר, ד״ר עינת שיטרית.

החוג לבלשנות

http://humanities.tau.ac.il/linguistics

לפרטים ולמידע נוסף
ראשת החוג: פרופ' ג'וליה הורבט

horvath@tauex.tau.ac.il דוא"ל:
יועץ לתואר הראשון: ד״ר אוון גרי כהן

evan@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
יועצת לתואר השני: פרופ׳ ג׳וליה הורבט 

horvath@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
מזכירת החוג: גב’ רותי זוסמן

ruthzu@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
6409685, פקס: 6405109 טל׳:

שעות קבלה: בימים א׳, ג׳, ד׳, ה׳, בשעות 13:00-9:00; 
ביום ב׳ בשעות 15:00-9:00; בניין ווב, חדר 405
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איך גוגל מוצא כל דבר?
תחום הבלשנות החישובית נהנה בשני העשורים האחרונים 
מתנופת התפתחות אדירה הן בעולם האקדמי והן בעולם 
ההיי־טק. שילוב דו־חוגי בלשנות ומדעי המחשב בא לענות 

על הביקוש הרב בהשכלה מתואמת בשני התחומים.

חישוביים  כלים  בפיתוח  עוסקת  החישובית  הבלשנות 
להתמודדות עם שפה טבעית. העניין במבנה הלוגי והחישובי 
של שפה טבעית מלווה את מדעי המחשב מראשיתם, כמו 
גם העניין היישומי בפתרונות אלגוריתמיים למגוון אתגרים 
הקשורים לתרגום אוטומטי, חיפוש במאגרי מידע, דיאלוג 
בשפה טבעית, ניתוח מסמכים, זיהוי דיבור ועוד. ההתפתחויות 
בתחום המידע והתקשורת מאז שנות התשעים הוסיפו 
לעיסוק האקדמי בבלשנות החישובית גם עניין הולך וגובר 

מצד התעשייה. 

שילוב דו־חוגי של בלשנות ומדעי המחשב מכשיר סטודנטים 
מצטיינים בתחום הבלשנות החישובית, הן כשלב ראשון 
בקריירת מחקר אקדמית בתחום והן למטרת השתלבות עתידית 

בעולם ההיי־טק. 

הלימודים מבוססים על עמידה בדרישות החוגים מדעי 
המחשב ובלשנות. התכנית בבלשנות תהיה מואצת ביחס 
לתכנית הרגילה בחוג ותוביל את התלמידים במהירות לקורסים 

מתקדמים בבלשנות פורמלית. 

בנוסף למבחר קורסים בבלשנות פורמלית ובמדעי המחשב, 
התלמידים ישתתפו בקורסים יעודיים בבלשנות חישובית. 

כל תלמיד יזכה לליווי של חונך אישי.

חלוקת השעות:
קורסים במדעי המחשב: 80 שעות; קורסים בבלשנות: 62 

שעות

עם סיום הלימודים יקבל התלמיד שני ציוני גמר, בהתאם 
לשקלול ציוניו בכל חוג.

הקבלה למסלול מבוססת על עמידה בתנאי הקבלה של שני 
החוגים. לרישום, יש לסמן בעדיפות ראשונה מדעי המחשב 

בצירוף בלשנות. מסלול 0368.

בלשנות ומדעי המחשב – מסלול דו־חוגי
 הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין

הפקולטה למדעים מדויקים ע״ש ריימונד ובברלי סאקלר
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https://humanities.tau.ac.il/linguistics/ml/ba_4642_4643

לפרטים ולמידע נוסף
מזכירת החוג: גב’ רותי זוסמן

ruthzu@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
טל׳: 6409685, פקס: 6405109

ראש המסלול: ד״ר רוני קציר
rkatzir@tauex.tau.ac.il :דוא״ל



9

מתעניינים איך עובד המוח האנושי? איך אנשים חושבים 
ולומדים? איך ילדים לומדים שפה? איך מערכות קוגניטיביות 
שונות מתקשרות ביניהן? איך שפה מיוצגת במוח? שילוב 
לימודים בחוג לבלשנות ובחוג לפסיכולוגיה נוגע בשאלות 

אלה ובשאלות נוספות בקשר לקוגניציה ושפה. 

תואר ראשון דו-חוגי בחוג לבלשנות ובחוג לפסיכולוגיה מיועד 
להקנות לסטודנטים את השילוב בין ידע בבלשנות תיאורטית 
ובתחומי עיבוד השפה ורכישתה )החוג לבלשנות( לבין ידע 
מחקרי במדעים קוגניטיביים ושיטות מחקר אמפירי באופן 

כללי )החוג לפסיכולוגיה(. 

שילוב זה יאפשר לסטודנטים להמשיך לתארים מתקדמים בחוג 
לבלשנות, בחוג לפסיכולוגיה, ובתכניות ללימודים קוגניטיביים. 
תכנית החוג לבלשנות תתבסס על קורסים מתקדמים בתחום 
הפסיכובלשנות )כולל שיטות מחקר בפסיכובלשנות, עיבוד 

משפטים ונוירובלשנות(

בנוסף לקורסים בבלשנות ובפסיכולוגיה, התלמידים יוכלו 
להשתתף בקורסים ייחודיים לתכנית:

קורס מבנה המוח: קורס של בית הספר סגול למדעי 	 
המוח המאפשר הכרות נרחבת עם מבנה מערכת העצבים 
המרכזית של האדם. הקורס כולל הרצאות פרונטליות 

ומעבדה.

קורס מעשי שיתבצע באחת 	  זהו  פרוייקט מחקרי: 
המעבדות בחוג לבלשנות או בביה"ס לפסיכולוגיה ויאפשר 
לתלמידים התנסות ראשונית במחקר והכרות עם העבודה 

השוטפת במעבדת מחקר. 

תלמידים בתואר ראשון דו-חוגי בבלשנות-פסיכולוגיה יזכו 
בליווי של יועץ יעודי.

חלוקת השעות: 60 שעות בחוג לפסיכולוגיה, 62 שעות 
בחוג לבלשנות.

הקבלה מבוססת על עמידה בתנאי הקבלה של שני החוגים. 
לרישום, יש לסמן מסלול 7127.

בלשנות ופסיכולוגיה – מסלול דו־חוגי
הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין

הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון 

1
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https://humanities.tau.ac.il/linguistics/ml/ba_4642_4643_5400

לפרטים ולמידע נוסף
מזכירת החוג: גב' רותי זוסמן

ruthzu@tauex.tau.ac.il דוא"ל:
ראשת המסלול: ד"ר עינת שטרית 

shetreet@tauex.tau.ac.il דוא"ל:
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הלימודים
ההיסטוריה מחדשת את פניה כל הזמן. מה שקרה בעבר 
אמנם כבר קרה, אבל הפרספקטיבה שבה אנו מביטים על כך 
משתנה, ויחד עם שינוי הפרספקטיבה גם מתבררות עובדות 
חדשות וזיקות שלא שיערו לפנינו. שינויים חברתיים, תרבותיים 
וטכנולוגיים מעצבים מחדש את עולמנו. המחקר ההיסטורי 
פונה לדרכים חדשות. כיום לא מסתפקים בחקר תולדותיהם 
של שליטים ושל דמויות רבות עוצמה. ההיסטוריה הפוליטית 
חשובה ומחקרים אודותיה נמשכים. אבל, כיום יש תשומת לב 
גוברת גם להיסטוריה של חיי היומיום, להיסטוריה של נשים, 
לניסיון החיים של גברים ונשים שעבדו קשה לפרנסתם, 
לאלה שנרדפו מסיבות שונות, לאופן בו משפחות התארגנו 
בשעה שהן התעשרו או התרוששו, לתהליכי הגירה ולשינויים 
תרבותיים. גם השאיפות, החלומות והתפיסות עצמיות שהניעו 

אנשים בעבר הן נושאים למחקר היסטורי. 

החוג מתמקד בתולדות תרבות המערב החל מן העת העתיקה, 
דרך ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת ועד לשלהי המאה 
העשרים. הדגש הוא על היסטוריה אירופאית, אך בעת החדשה 
מתרחבת היריעה במקביל להתפשטות הפוליטית, כלכלית 
והתרבותית של אירופה לעבר אזורי עולם אחרים, רוסיה, 

ארה"ב ואמריקה הלטינית.

מסלולי הלימוד
תואר ראשון

מסלול דו־חוגי: היסטוריה וחוג לימודים נוסף

מסלול חד־חוגי: מיקוד הלימודים בהיסטוריה כללית החל 
משנת הלימודים השנייה.

תואר שני
שני מסלולי לימודים: מסלול מחקרי שבו נכתבת עבודת גמר, 

ומסלול עיוני שאינו כולל עבודת גמר.

מגמת התמחות: העת העתיקה, ימי הביניים, העת החדשה 
המוקדמת, אירופה בעת החדישה, אמריקה הלטינית, ארצות 

הברית, רוסיה ומזרח אירופה

תנאי קבלה
לתואר ראשון: בחוג נהוגים תנאי הקבלה הכלליים 

הנהוגים בפקולטה למדעי הרוח.

לתואר שני: בעלי תואר ראשון בחוג להיסטוריה בציון 85 
ומעלה; בוגרי חוגים אחרים אשר סיימו בממוצע של 85 

ומעלה, בכפוף להשלמות.

משך הלימודים
לתואר ראשון: שלוש שנים; לתואר שני: שנתיים

מבנה תכנית הלימודים
תואר ראשון

קורסי שו״ת )שיעור ותרגיל( מציעים מבוא לסוגיות המרכזיות

לכל תקופה, באמצעות מקורות, דיאלוג בין הלומדים והיכרות 
עם גישות חדשות.

הסדנה לחשיבה היסטורית” מעניקה בסמסטר הראשון 
ללימודים כלים בסיסיים כגון קריאה ביקורתית של טקסטים, 

כתיבה אקדמית, ניתוח מקורות, חיפוש חומרים בספריה 
ובאינטרנט ועוד.

שיעורי הבחירה ושיעורי החובה: מציגים נושאי חתך 
רחבים, כגון תולדות הנצרות, קולוניאליזם ואימפריאליזם, 

היסטוריה של נשים, תרבות עממית, המאה האמריקנית.

הסמינרים מציעים עבודה אינטנסיבית ומעמיקה על סוגיה 
היסטורית. בין נושאי הסמינרים: המצאת ההיסטוריה ביוון 
העתיקה, אוטוביוגרפיות בימי הביניים, דת ומיסטיקה, כישוף 
בעת החדשה המוקדמת, דת ומדע בצרפת של המאה ה-17, 
מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית, צמיחת הקפיטליזם בארה”ב, 
תרבות עירונית במרכז אירופה, אימפריאליזם ותמונת עולם 
מערבית, היסטוריה של הרפואה המערבית, הטרור הבולשביקי, 
חלוקת גרמניה, מאבקים חברתיים באמריקה הלטינית, ועוד.

לימודי שפה זרה שניה )מעבר לאנגלית( חשובים לעיסוק 
בהיסטוריה של תרבויות העבר.

תואר שני
בתואר השני נבנית לתלמידים תכנית לימודים המשקפת את 
תחומי התעניינותם. הלימודים במסגרת סמינרים. בנוסף לכך 
התלמידים רוכשים שפה נוספת בהתאם לתחום התמחותם.

סגל המורים
ד“ר דומניקו אגוסטיני, פרופ‘ גדי אלגזי, פרופ‘ סילבי הוניגמן, 
פרופ׳ תמר הרציג, פרופ‘ מיכאל זכים, פרופ‘ יגאל חלפין, ד״ר 
נעמה כהן־הנגבי, ד״ר אמיר טייכר, פרופ' חררדו לייבנר, פרופ‘ 
אבשלום לניאדו, פרופ‘ בילי מלמן, פרופ‘ אייל נווה, ד״ר אורי 
פרויס, פרופ‘ יונתן פרייס, פרופ‘ אביעד קליינברג, ד״ר עודד 
רבינוביץ, פרופ‘ איריס רחמימוב, פרופ‘ רענן ריין, ד״ר יעל 

שטרנהל, ד״ר מיכל שפירא, ד״ר שגיא שפר.

אפשרויות תעסוקה
לימודי היסטוריה מעניקים מגוון כלים לביצוע תחקירים, קריאה 
יסודית וניתוח של טקסטים, נתונים ומצבים מורכבים, בנוסף 
לידע עולם רחב וההתמצאות בסוגיות פוליטיות, חברתיות 
ותרבותיות. בוגרינו משתלבים בתפקידים מגוונים במקומות 
עבודה שונים: אמצעי תקשורת, הוצאות לאור, מוסדות תרבות, 
חברות בינלאומיות, משרדי ממשלה, הוראה, תיירות, הדרכה 

והכשרת מדריכים, כתיבת תוכן, ועוד. 

מלגות
מספר מלגות בשנה לתלמידי תואר שני מצטיינים.

1החוג להיסטוריה כללית
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http://humanities.tau.ac.il/history

לפרטים ולמידע נוסף
ראש החוג: פרופ' חררדו לייבנר

leibner@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
יועץ לתואר ראשון: ד"ר שגיא שפר 

sagisc@post.tau.ac.il :דוא"ל
עוזרת מנהלית בחוג: ירדנה ליבובסקי

yardenal@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
מזכירת תלמידים: מיכל לוינסון

michall@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
טלפון: 03-6409454; 03-6409785

 ;13:00–9:00 בשעות  ד׳  ב׳  א׳  ימים  קבלה:   שעות 
ימים ג׳, ה׳ בשעות 9:00–15:00; בניין גילמן, חדר 374

״אספר באופן שווה את 
תולדות המדינות הגדולות 

והקטנות, כי רוב אלה שהיו 
פעם גדולות נעשו קטנות, 

ואלו שהיו גדולות בזמני, 
היו קטנות מקודם. וביודעי 

שאושר האדם אינו יציב 
לזמן רב, אתן דעתי על שתי 

הקבוצות באופן שווה.״ 
)הרודוטוס א. 5(. 

כך כתב ״אבי ההיסטוריה״ לפני 
2500 שנים בהצביעו על יחסיותה 

של ההיסטוריה האנושית בשעותיה 
הגדולות והדלות גם יחד. 

״
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מטרת הלימודים בחוג
אם ברצונך לחוות, ללמוד ולהבין את המזה״ת ואפריקה – 
החוג להיסטוריה של המזה״ת ואפריקה הוא המקום. החוג 
הינו מן החוגים המובילים בארץ ובעולם בתחומו. הלימודים 
פותחים צוהר להבנת המזה״ת מצפון אפריקה ועד איראן ועולם 
הערבים והאסלאם, ומקנים מיומנויונות מחקריות - שפות מזרח 
תיכוניות, שיטות מחקר, חשיבה ביקורתית. שיטת ההוראה 
חדשנית וכוללת  סיורים בארץ ובעולם, סרטים, מעקב אחרי 

אמצעי התקשורת והרשתות החברתיות וניתוח דיווחיהם. 

הלימודים בחוג עוסקים בהיסטוריה של עמי המזרח התיכון 
מראשית האסלאם ועד ימינו, תוך התמקדות בעת החדשה.
איראן והמאבק בין הסונה לשיעה, הסכסוך הישראלי-ערבי, 
סוגיות כלכליות חברתיות ואנטלקטואליות – נושאים אלה 

ואחרים יעמדו במוקד הדיון והלימוד במהלך התואר.

מסלולי הלימוד
תואר ראשון

מסלול דו־חוגי – לימודים בחוג ובחוג לימודים נוסף. 
מסלול מורחב )חד־חוגי( – לימודי התמחות בהיסטוריה של 
המזה״ת, ושל עולם הערבים והאסלאם – החל מהשנה 

השניה ללימודים.

תואר שני 
מסלול עיוני )ללא עבודת גמר(

מסלול מחקרי )עם עבודת גמר(

תואר שני לבכירים
בשנה אחת )3 סמסטרים(

מבנה תכנית הלימודים
תואר ראשון

בשנים א׳ ו־ב׳ נלמדים מבואות ותרגילים לתולדות הערבים 
והאסלאם והיסטוריה של המזה״ת המודרני וכן נלמדת השפה 
הערבית. בשנים ב׳ ו־ג׳ נלמדים שיעורי בחירה, סמינריון אודות 
ארץ, סמינריון העוסק בסוגיה רחבה בתולדות האזור. ניתן 

ללמוד גם טקסטים בערבית, פרסית ותורכית.

תנאי קבלה
לתואר ראשון: מסלול דו־חוגי – ע״פ תנאי הקבלה הכלליים 

הנהוגים בפקולטה למדעי הרוח.
פרטים נוספים בחוברת המרשם.

לתואר שני: ממוצע 80 לפחות בתואר ראשון ממוסד אקדמי 
מוכר )מי שאינו בעל תואר במזה״ת יידרש ללימודי השלמה(.

נושאי לימוד וקורסים נבחרים 
תואר ראשון

החוג מציע מגוון מרשים של סמינריונים ושיעורי בחירה 
ונושאי  המזה״ת  של  המודרנית  בהיסטוריה  העוסקים 
ראשית האסלאם בחתכים פוליטיים, דיפלומטיים, חברתיים 
ואינטלקטואליים. הסמינריונים השונים מתמקדים במדינות 
המרכזיות של האזור )איראן, תורכיה, עיראק, ערב הסעודית, 
ירדן, מצרים, סוריה, לבנון ובחברה הפלסטינית( ובסוגיות 

מרכזיות שעל סדר יומו של האזור.

תואר שני
סמינרים נושאיים, מתודולוגיים והיסטוריוגראפיים המקנים ידע 
מעמיק בסוגיות מרכזיות בחקר המזה”ת לצד כלים מחקריים.

אפשרויות תעסוקה
מנגנונים ומשרדים ממשלתיים שונים בהם דרושים בוגרי 	 

מזה״ת בעלי ידע ברמות שונות של ערבית, תורכית ופרסית, 
הן למשרות תקניות והן לתפקידי ייעוץ.

הוראת היסטוריה כללית והיסטוריה של המזה”ת בבתי 	 
ספר תיכוניים. קיים מסלול לתעודת הוראה בתחום זה.

מכוני מחקר וחשיבה וארגוני המגזר השלישי 	 
אמצעי התקשורת זקוקים לבעלי תפקידים שונים בעלי 	 

ידע בתחום המזה”ת ולשונותיו - ערבית, תורכית ופרסית. 
הוראה ומחקר במוסדות אקדמיים.	 
ההכשרה מתאימה לספקטרום רחב של מקצועות, כולל 	 

במגזר העסקי, הדורשים השכלה רחבה, חשיבה ביקורתית, 
ויכולת חקירה וניתוח של חומרים.

סגל החוג
פרופ׳ יואב אלון, פרופ׳ נאסר בסל, ד״ר אירית בק, ד״ר און 
ברק, ד״ר אבנר וישניצר, פרופ׳ אייל זיסר, פרופ׳ מאיר ליטבק, 
פרופ׳ ברוס מדי-ויצמן, ד״ר עמוס נדן, ד״ר מרים ניסימוב, 
פרופ׳ איימי סינגר, פרופ׳ גליה צבר, ד״ר מירה צורף, ד״ר נורית 

צפריר, פרופ׳ עוזי רבי, פרופ׳ מירי שפר־מוסנזון.

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון 
ואפריקה
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http://mideast-africa.tau.ac.il

לפרטים ולמידע נוסף
ראש החוג: פרופ' מאיר ליטבק

litvak@tauex.tau.ac.il דוא"ל:
יועצי התואר הראשון:

onbarak@post.tau.ac.il ד"ר און ברק, דוא"ל:
avnerwish@gmail.com ד"ר אבנר וישניצר, דוא"ל:

מזכירות החוג לתואר ראשון:
anatgr@tauex.tau.ac.il ענת גרוספייס, דוא"ל:

anatg@tauex.tau.ac.il ענת גרוס, דוא"ל:
03-6409450 טל׳:

שעות קבלה: א, ב, ד, 13:00-10:00; ה 15:00-10:00
בניין גילמן, חדר 429

מזכירות התואר השני: טל אלון
talalo3@tauex.tau.ac.il דוא״ל:

בניין גילמן, חדר 428
שעות קבלה: ב', ד' 12:30-09:30 ; ה' 16:30-11:30

03-6409714 טל׳:
יועץ התואר השני: פרופ׳ יואב אלון

yalon@post.tau.ac.il דוא״ל:
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תכנית בין־אוניברסיטאית מגוונת 
ומאתגרת ללימודי יבשת אפריקה 
בשנת הלימודים תשע״א )2010( נפתחה לראשונה בישראל 
תכנית בין אוניברסיטאית במסלול דו-חוגי לתואר ראשון בלימודי 
אפריקה. תכנית הלימודים החדשה כוללת מגוון עשיר של 
קורסים העוסקים באפריקה מהיבטים היסטוריים, פוליטיים, 
גיאוגרפים, תרבותיים ודתיים. החדשנות בתכנית היא בכך 
שהיא מאפשרת לסטודנט ללמוד קורסים בנושאי אפריקה 
הן באוניברסיטה בה הוא רשום והן באוניברסיטאות האחרות 
השותפות לתכנית: אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן־
גוריון בנגב והאוניברסיטה הפתוחה. שיתוף הפעולה בין 
מוסדות הלימוד מרחיב את האפשרויות ומעשיר את תכנית 
הלימודים. לבוגר תכנית זו יוענק התואר: ״בוגר בלימודי אפריקה 
בתכנית הבין–אוניברסיטאית״ אותו יקבל באוניברסיטת האם 

שבה נרשם.

מטרת הלימודים
מטרת התכנית היא להקנות לסטודנטים ידע חדשני להבנת 
תהליכים היסטוריים, פוליטיים חברתיים וכלכליים בהקשר של 
אפריקה, כמו גם להקנות מיומנויות מחקריות לחקר חברות 

ותרבויות אפריקאיות. 

מסלולי לימוד
הלימודים בתכנית זו מתקיימים במסגרת לימודי תואר ראשון 
במתכונת דו־חוגית. כלומר, כל המעוניין ללמוד לימודי אפריקה 
יירשם תחילה לחוג הנוסף בו הוא מעוניין )לדוגמא: היסטוריה, 
כלכלה, מדע המדינה, מזרח תיכון, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
וכיו״ב( באוניברסיטת תל אביב ובמקביל יירשם לתכנית בלימודי 

אפריקה בתל אביב.

מבנה תכנית הלימודים
הלימודים יתנהלו במסגרת דו־חוגית, כאשר הסטודנט יירשם 
לשני חוגי הלימוד באוניברסיטה אחת. יש ללמוד סה״כ 54 
שעות סימסטריאליות )ש״ס( בלימודי אפריקה בתכנית הבין־
אוניברסיטאית. לפחות 18 ש״ס יילמדו באוניברסיטה בה 
רשום הסטודנט, כולל סמינר אחד, ולפחות 6 ש״ס יילמדו 
באוניברסיטאות האחרות )יועצות התכנית יסייעו בתהליך 

בחירת הקורסים והרישום(. 

סה״כ שעות הלימוד בלימודי אפריקה תחולקנה כך:

מבואות בנושאי היסטוריה קדם–קולוניאלית  12 ש״ס – 
וקולוניאלית, אנתרופולוגיה, פוליטיקה ודתות.

העוסקים  שונים  בנושאים  בחירה  קורסי  34 ש״ס – 
12 ש״ס  באפריקה, מתוכם יכולים להיות עד 
קורסים שאינם עוסקים במלואם באפריקה, אך 
בעלי זיקה חזקה לאפריקה כגון ״עבדות – מבט 

גלובלי״, ״גזע וגזענות״. 

סמינריונים העוסקים בנושאים נבחרים, תהליכים,  8 ש״ס – 
מדינות ואזורים.

תכנית הלימודים תורכב בעזרת היועצת ללימודי אפריקה 
באוניברסיטת תל אביב. במהלך הייעוץ תבנה תכנית לימודים 
שתכלול קורסים בתל אביב, וכן קורסים מהאוניברסיטאות 

האחרות השותפות לתכנית. 

תנאי רישום וקבלה
תנאי הקבלה לתכנית הם בהתאם לתנאי הקבלה הנהוגים 

בחוג הנוסף.

מלגות
החוג יעניק מלגות הצטיינות לתלמידי שנים ב’ ו־ג’ כמו גם 
מענקים מיוחדים לעידוד התנדבות באפריקה, ובקרב קהילות 

יוצאי אפריקה בישראל.

בנוסף יוענקו מלגות לתלמידים חדשים בעלי ציון התאמה 
גבוה במיוחד.

תשלום שכר הלימוד וקבלת 
שירותים

שכר הלימוד ישולם לאוניברסיטת האם בה נרשם הסטודנט 
כנהוג בכל מוסד ומוסד. סטודנט בתכנית יהיה פטור מכל 
תשלום בגין לימודיו באוניברסיטאות האחרות המשתתפות 
הניתנים  השירותים  כל  את  לקבל  זכאי  ויהיה  בתכנית, 
באוניברסיטאות האחרות )כגון: ספריה, גישה למערכות למידה 
ממוחשבות, כרטיס נבחן(. במסגרת התכנית יינתן סבסוד 

חלקי לצורך נסיעות לאוניברסיטאות אחרות.

אפשרויות תעסוקה
רבים מבוגרי לימודי אפריקה עובדים במוסדות מחקר והוראה 
בישראל ובעולם המערבי, בחברות עם קשרים מסחריים עם 

אפריקה כמו גם בגופי סיוע ישראלים ובין לאומיים.

לימודי אפריקה 
במסגרת החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
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לפרטים ולמידע נוסף
ראשת התכנית: ד״ר אירית בק

iritbak@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
יועצת התכנית: עדי קראוט-אדלר

adik198@gmail.com :דוא״ל
מזכירות התכנית: אילנה בנג׳ויה

ebenjuya@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
טל׳: 03-6407959

שעות קבלה: ג’ 15:00-13:00; ה׳ 14:00-12:00
בניין גילמן, חדר 442
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החוג להיסטוריה של עם ישראל מציע היכרות רחבה ומעמיקה 
עם ההיסטוריה היהודית מתקופת המקרא ועד ימינו אלה. 
הסטודנטים יתוודעו לתולדות עם ישראל לתקופותיו ולמאורעות 
המכוננים והחשובים שהתרחשו בהן. דגש מיוחד מוענק 
ללימוד החברה והתרבות היהודית שהתפתחה והתגבשה 
באזורים גיאו־תרבותיים ובמרכזים השונים שבהם חיו, פעלו, 
ויצרו היהודים, וכן למפגש רב־הפנים שלהם עם דתות, 
תרבויות ועמים. תולדות עם ישראל הם גם דרך להכיר פרקים 
משמעותיים בהיסטוריה הכללית. ההיסטוריה של עם ישראל 
נבחנת בחוג מפרספקטיבות מגוונות ובאמצעות מקורות 

ראשוניים וספרות המחקר.

מטרת הלימודים בחוג
החוג מבקש להקנות לתלמידיו:

ידע על ההיסטוריה של היהודים ושל סביבותיהם השונות 	 
לאורך הדורות

שיטות מחקר היסטוריות	 
להבנת 	  הנחוצה  וביקורתית  אינטלקטואלית  תשתית 

ההיסטוריה היהודית ובתוכה גם הכרות עם ״ארון הספרים 
היהודי״

מסלולי הלימוד
תואר ראשון: 

דו־חוגי   .1
חד־חוגי – הקבלה נועדה לתלמידים שסיימו את לימודי   .2
שנה א׳ בחוג בממוצע גבוה, החל משנת הלימודים השנייה. 
3. חדש! התכנית הבין-אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח 

אירופה

תואר שני: 
מסלול מחקרי – הכולל עבודת גמר  .1

מסלול עיוני – ללא עבודת גמר  .2

תנאי קבלה
לתואר ראשון: ע״פ תנאי הקבלה הנהוגים בפקולטה 

למדעי הרוח.

לתואר שני: יתקבלו מועמדים שסיימו את לימודי התואר 
הראשון בהיסטוריה של עם ישראל בציון 80 לפחות.

מועמדים מחוגים אחרים בעלי תואר במדעים אחרים יחויבו 
בהשלמות מלימודי התואר הראשון.

משך הלימודים
לתואר ראשון: שלוש שנים; לתואר שני: שנתיים 

מלגות
לרשות החוג עומדות מלגות המאפשרות מתן סיוע לסטודנטים 

מצטיינים. 

מבנה תכנית הלימודים
לתואר ראשון: מערכת הלימודים מתפרסת על פני שלוש 
תקופות: העת העתיקה, ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת, 
והעת החדשה. אחרי יחידות המבוא שכל תלמיד חייב בהן 

)30 ש״ס לימודי ליבה(, יש להתמקד בתקופה או בנושא )28
ש״ס לימודי התמחות(.

לתואר שני: קורסים מתקדמים בהיקף של 36-28 ש״ס 
ובתוכם קורס חובה: מקצועו של ההיסטוריון.

נושאי לימוד
העת העתיקה: ימי המקרא; ימי הבית השני; ימי המשנה 	 

והתלמוד; התקופה הביזנטית בארץ ישראל.
ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת: היהודים 	 

תחת שלטון האסלאם; היהודים באירופה הנוצרית; ארץ 
ישראל בתקופה הצלבנית, הממלוכית והעות׳מאנית; העת 

החדשה המוקדמת.
העת החדשה: היהודים באירופה במאות ה־18 וה־19; 	 

יהודי ארצות האסלאם ויהודי ארץ ישראל; יהודי העולם 
במאה ה־20; תולדות ארץ ישראל בעת החדשה ותולדות 
מדינת ישראל למן הקמתה )ניתן לבחור גם במסלול 

בין תחומי ללימודי ישראל).

קורסים נבחרים
תואר ראשון

העת העתיקה: עולמות יהודים בין כורש למוחמד	 
ימי הביניים: יהודים ונוצרים בימי הביניים בין המאות 14-12	 
העת החדשה: העולם היהודי בעת החדשה 	 
השואה – קווי יסוד ומושגי מפתח	 

תואר שני
המשפחה היהודית בעת העתיקה	 
עלילת הדם בימי הביניים	 
כתיבה יהודית בשואה	 
העיירה היהודית – היסטוריה זיכרון ודימוי	 
קהילות יהודיות בארצות האסלאם	 

אפשרויות תעסוקה
מערכת החינוך וההוראה על כל דרגיה קולטת מדי שנה מספר 
רב של בוגרי החוגים להיסטוריה. בוגרי החוג להיסטוריה 
יהודית מבוקשים במוזיאונים, בגופי תרבות אחרים ובשורה 
של משרות בשירות הציבורי )משרד החוץ, משרד החינוך, 

ועוד(, בארכיונים ובמוסדות יהודיים בארץ ובחו״ל.

1החוג להיסטוריה של עם ישראל
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לפרטים ולמידע נוסף
ראש החוג: פרופ‘ מוטי גולני

mottigolani@post.tau.ac.il דוא״ל:
יועץ התואר הראשון: ד״ר סקוט אורי

scottury@post.tau.ac.il דוא״ל:
יועצת התואר השני: פרופ׳ חוי דרייפוס

havi@post.tau.ac.il דוא״ל:
מזכירת החוג: מריה קגנוביץ'

mariaka@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
03-6409277; פקס: 03-6405542 טלפון:

שעות קבלה: ימים א' -ה' 14:00-09:00
בניין קרטר, חדר 206

מערכת החינוך וההוראה על כל דרגיה קולטת מדי שנה מספר 
רב של בוגרי החוגים להיסטוריה. בוגרי החוג להיסטוריה 
יהודית מבוקשים במוזיאונים, בגופי תרבות אחרים ובשורה 
של משרות בשירות הציבורי )משרד החוץ, משרד החינוך, 
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ישראל באוניברסיטת תל אביב.  ללימודי  מסלול חדשני 
הלימודים במסלול הם בעלי אופי בין־תחומי המשלבים כמה 
נקודות מבט ופרספקטיבות: ״בינוי אומה ומדינה בעידן 
הדה־קולוניזציה״, ״מדינת הגירה״, ״חברה אזרחית״, ״חברה 
רב־תרבותית״, ״זיכרון והנצחה״, ״חברת רוב וחברת מיעוט״, 

״מנהיגות והנהגה״, ״מאבק ביטחוני״, ״עימות לאומי״ ועוד.

המסלול הבין–תחומי מציע אפשרות של לימוד אינטגרטיבי 
הפותח בפני הסטודנטים אפשרויות בחירה מרתקות. המסלול 
מאפשר היכרות מעמיקה עם מדינת ישראל על תולדותיה 
ומוסדותיה, עם החברה הישראלית ותרבותה, עם המבנה 
הפוליטי, מערכות המשפט והחינוך, החיים הכלכליים ועוד.

מטרת הלימודים במסלול
התכנית מבקשת להעניק לתלמידיה תמונה רבת־פנים 
מנקודות מבט שונות של ההוויה הישראלית על רבדיה וגווניה, 
הדינאמיקה שלה ומורכבותה. הוויה זו נגזרת מן המציאות 
הגלובלית, המזרח תיכונית והיהודית. כתשתית עיקרית תשמש 
הדיסציפלינה ההיסטורית ובנוסף יוקנו לסטודנטים כלים 

ביקורתיים מדיסציפלינות מחקר שונות.

תנאי הקבלה למסלול
על פי תנאי הקבלה הנהוגים בפקולטה למדעי הרוח.
הקבלה היא לחוג להיסטוריה של עם ישראל )0677(

)מסלול 180(.
ניתן ללמוד מסלול זה כדו־חוגי יחד עם חוגים אחרים.

משך הלימודים
שלוש שנים.

בין הקורסים המוצעים במסלול
בונים אומה | פולמוס ומחלוקת במלחמת העצמאות | מדיניות 
החוץ של ישראל בעשורים הראשונים | המלחמה הישראלית–
ערבית, 1973-1948 | אוכל, שתיה, גבר, אשה: הישראלים 
הראשונים כבני תרבות | היסטוריה של האקטואליה | תגובת 
התנועה הציונית והישוב לשואה | נשים ביישוב ובישראל 
הצעירה | בריטים, יהודים וערבים בימי המנדט | העליות 

לארץ ישראל

אפשרויות תעסוקה
מערכת החינוך וההוראה על כל דרגיה קולטת מדי שנה 
מספר רב של בוגרי החוגים להיסטוריה של עם ישראל. בוגרי 
החוג להיסטוריה של עם ישראל מבוקשים גם במוזיאונים, 
בגופי תרבות אחרים ובשורה של משרות בשירות הציבורי 
)משרד החוץ, משרד החינוך ועוד(, בארכיונים ובמוסדות 

יהודיים בארץ ובחו״ל.

מלגות
לרשות החוג עומדות מלגות המאפשרות מתן סיוע לסטודנטים 

מצטיינים.

 החוג להיסטוריה של עם ישראל
המסלול הבין־תחומי ללימודי ישראל
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לפרטים ולמידע נוסף
ראש החוג:פרופ‘ מוטי גולני

 mottigolani@post.tau.ac.il :דוא״ל
יועצת המסלול ללימודי ישראל: פרופ׳ אורית רוזין

oritr@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
מזכירת החוג: מריה קגנוביץ' 

mariaka@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
טלפון: 03-6409277; פקס: 03-6405542

בניין קרטר, חדר 206
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אודות
בעולם בו אסיה הופכת יותר ויותר לדומיננטית ומשפיעה, החוג 
ללימודי מזרח אסיה מציע לתלמידיו כלים אותנטיים ורלבנטיים 
להתמודדות עם האתגרים שהמאה ה-21, המכונה “המאה 
האסייתית”, מציבה לעולם.  החוג מאפשר פרספקטיבה רחבה 
ועמוקה, גישה למרחב האסייתי, ופותח אופק עתידי לתלמידיו. 
החוג מדגיש מחקר והוראה שמציבים במוקד רלבנטיות, דרך 
הבנת השפות, הדתות, התרבות והמחשבה ועד ליחסי חוץ, 

פוליטיקה, וחברה בסין, הודו, יפן וקוריאה.

מטרת הלימודים 
לימודי התואר הראשון מקנים הבנה של העולם האסייתי 
)סין, יפן, הודו, קוריאה(: הבנת דרכי חשיבה ופרקטיקה 
בעבר ובהווה; קשריה של אסיה עם העולם ובתוכה; אופני 
ההתפתחות של אסיה; והקשרים שבין מחשבה, דת, שפה 
ותרבות ככלל למערכות הדיפלומטיות, החברתיות, והפוליטיות 

המתקיימות כיום באסיה.

לימודי התואר השני מאפשרים העמקה בתחומים השונים 
הנלמדים בחוג; בחינה מעמיקה יותר של סוגיות, איזורים, 
שפות, או נושאים ספציפיים; וכן היכרות עם חוקרים מובילים 

מהעולם המגיעים לחוג ללמד ולחקור.

מסלול הלימודים
תואר ראשון

החוג מציע שני מסלולי לימוד:
מסלול דו־חוגי בו בוחרים התלמידים בלימודי מזרח אסיה 	 

כחוג לימודים אחד ובחוג דו־חוגי נוסף. 
מסלול חד־חוגי שאליו יוכלו להצטרף תלמידים מצטיינים 	 

משנה ב׳. התלמידים יוכלו להרחיב ולהתעמק בנושאים 
המגוונים שמציע החוג. 

תואר שני
מסלול עם תזה – מכוון לעבודת העמקה מחקרית ומהווה 	 

בסיס ללימודי דוקטורט.
מסלול עיוני – מאפשר חשיפה נרחבת לאסיה, ללא 	 

דרישה לכתיבת תזה. מסתיים בבחינת גמר.

מבנה תכנית הלימודים לתואר 
הראשון

הודו. שיעורים אלה, 	  יפן,  סין,  שלושה שיעורי מבוא: 
המחולקים, כל אחד, לעת העתיקה ולעת המודרנית, 
מהווים את הבסיס להיכרות עם התרבות, ההיסטוריה, 
החברה והפוליטיקה של שלוש הציוויליזציות. לשיעורי 
המבוא צמודים תרגילים המאפשרים, בכיתות קטנות, 
חשיפה למקורות יסוד מגוונים ולימוד והתנסות מעשית 

ראשוניים של כתיבה אקדמית.

שיעורי בחירה )מונוגרפיים(: מתמקדים בהיבטים ספציפיים 	 
של איזורים, נושאים, או זמנים במדינה אחת או יותר באסיה. 

פרוסמינריון מתודולוגי: עוסק בנושא ספציפי, ומעניק 	 
לתלמידים את יסודות המחקר והכתיבה האקדמיים.

סמינריון הוא שיעור מחקר מתקדם, הבנוי כסדנה, העוסק 	 
בסוגיה מסויימת, תוך שימוש בספרות מחקר ובמקורות 
ראשוניים, ואשר בו כותבים התלמידים עבודת מחקר 
מעמיקה המביאה לשיא את תחומי הידע והעניין שלהם. 
בחלק מהסמינריונים משולבות תיאוריה ופרקטיקה, כך 

שהם מקנים כלים מעשיים לתלמידים להמשך דרכם.

לימודי שפה: על כל התלמידים לבחור שפה מן השפות 	 
הנלמדות בחוג: סינית )מנדרין(, יפנית, סנסקריט או הינדי. החוג 
מעודד את התלמידים להתקדם ככל הניתן בלימודי השפה. 

נושאי לימוד וקורסים נבחרים
החוג מתמקד בארבעה תחומי ליבה, מתוך ראייה בין-תחומית 
והשוואתית, המאפשרים לתלמידים שער להבנת אסיה, בעבר 
ובהווה, ואופק לעתיד: אסיה המודרנית והעכשווית; היסטוריה; 
דת, הגות ופילוסופיה; אסיה והעולם. בהתאם, הקורסים 
כוללים נושאים אלה, לרוב מתוך דיון באחת הציוויליזציות 

העיקריות: סין, יפן, הודו וקוריאה. 

תנאי קבלה 
לתואר ראשון עפ״י תנאי הקבלה הכלליים הנהוגים בפקולטה 

למדעי הרוח.

לתואר שני יתקבלו מועמדים שסיימו תואר ראשון בחוג 
בציון 85 לפחות. כמו כן יתקבלו ללימודי השלמה מי שסיימו 

לימודיהם בחוגים אחרים.

משך הלימודים
לתואר ראשון: שלוש שנים; לתואר שני: שנתיים

תואר שני לבכירים: שנה )3 סמסטרים(

מלגות
מלגות לימודים בארצות מזרח אסיה מטעם משרד החוץ, קרן 

יפן, קרן טאיוון, הסכמים עם אוניברסיטאות בסין.

אפשרויות תעסוקה
החוג בונה ומקיים שיתופי פעולה עם מגוון גורמים, פרטיים 
וממשלתיים. שיתופי פעולה אלה )בארץ ובעולם(, עם גופים 
שעוסקים בסוגיות אסייתיות נותנים לבוגרינו כלים וחיבורים 
העשויים לשרת את צרכיהם וצרכי החברה כאחת. אפשרויות 
תעסוקה כוללות: יזמות, מחקר והוראה, תרגום, פעילות 
בחברות מסחריות הפועלות עם/ב אסיה, משרדי החוץ, 

הכלכלה והביטחון, הוראה בבתי ספר ועוד.

סגל החוג 
ד”ר אירית אורבוך, פרופ’ יואב אריאל , פרופ’ מרק גמזה, פרופ’ 
עפרה גולדשטיין-גדעוני , פרופ’ אסף גולדשמידט, ד”ר אהוד 
הלפרין, ד”ר רעות הררי, ד”ר מיקה לוי-יממורי, ד”ר ליאורה 
צרפתי, ד”ר אילנית לוי-שחם, ד”ר אורי סלע, פרופ’ צביקה 
סרפר, פרופ’ ג’אנג פינג, ד”ר רפי פלד, ד”ר רוני פרצ’ק , 
פרופ’ גליה פת-שמיר, ד”ר רועי צהר, ד”ר דן רוה, פרופ’ יעקב 
רז , פרופ’ מאיר שחר , פרופ’ אהרון שי, ד”ר גנאדי שלומפר

1החוג ללימודי מזרח אסיה
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http://www.tau.ac.il/humanities/eastasia

לפרטים ולמידע נוסף
ראש החוג: ד״ר אורי סלע

osela@post.tau.ac.il דוא״ל:
יועצת החוג: ד״ר רוני פרצ׳ק

parciack@post.tau.ac.il דוא״ל:
עוזרת ניהולית בחוג: שירלי גלזר

shirleyg@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
03-6407836; פקס: 03-6406712 טל׳:

מזכירות החוג שעות קבלה:
בימים א׳, ג׳, ה׳ 13:00-10:00 יום ב׳ 15:00-10:00

שעות אחרות ניתן לתאם טלפונית או במייל
בניין גילמן, חדר 259
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1החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית
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http://humanities1.tau.ac.il/hebrew

בחוג ללשון העברית ולבלשנות שמית מוצעים שני מסלולי 
לימוד: תואר בלשון העברית ותואר בבלשנות שמית.

תואר בלשון עברית )0614(
אם אתם מרגישים קשר עמוק ללשון העברית; אם תהליך 
החייאתה מלשון קודש וספרות ללשון חיה מדוברת מרתק 
אתכם; אם אתם רוצים להבין את ההתפתחויות באלפי שנות 
קיומה ולהכיר את רובדי הלשון המגוונים ששימשו בכל תקופה 
ותקופה; אם תרצו להכיר שיטות מחקר מתקדמות לחקר 
שפות כתובות ומדוברות – הצטרפו ללימודי הלשון העברית 
בחוג ללשון העברית ולבלשנות שמית. כאן תתוודעו לפנים 
הרבות של מחקר העברית לתקופותיה, תלמדו על גלגוליה 
מאז התפתחה מן הכנענית, לאורך תקופות המקרא, המשנה 
והתלמוד, ימי הביניים, ההשכלה ותחיית הדיבור העברי, ותראו 

כיצד היא פושטת ולובשת צורה גם בימינו.

הלימודים בחוג מקנים הכרה והבנה של טקסטים עבריים 
מתוך גישה מדעית וביקורתית. 

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים בחוג היא העמקת הידע על התפתחותה 
של העברית בשלביה הקדומים הקלסיים ועל מהלך חזרתה 
לחיי שפה מלאים. כאן תלמדו על ענפי הבלשנות השונים 
ותרחיבו את היריעה בתחומי העיון העיקריים בחוג: מדע הלשון 
ותולדותיו, תורת ההגה והצורות, תחביר הלשון לדורותיה, תורת 
המשמעים )סמנטיקה(, חקר השיח ומחקר הלשון הדבורה. 

הלימודים בחוג עוסקים בלשון העברית לכל תקופותיה    – לשון 
המקרא ולשון ימי הבית השני, הלשון העברית בימי הביניים, 
תחיית הלשון בעת החדשה והלשון העברית בת־זמננו על 
משלביה. כל אלה נבחנים לאור קשריה של העברית עם 
אחיותיה הלשונות השמיות ועם לשונות אחרות שהיו במגע 

עמה.

תואר בבלשנות שמית )0624(
השפות השמיות נולדו באזור המזרח התיכון לפני אלפי שנים. 
מהן נכחדו במהלך הדורות, אך אחרות כמו העברית, הערבית, 
המלטית )מלטזית(, האמהרית ואפילו הארמית עדיין מדוברות 
בפיהם של מיליוני אנשים, בעיקר באסיה ובאפריקה. יש לשונות 
שמיות חיות שנותר בידינו תיעוד קדום שלהן בכתב, והוא 
מקל עלינו את ההתחקות אחרי גלגוליהן הקדומים. מלשונות 

אחרות שרדו רק רמזים מועטים, ויש אתגר רב בשחזורן.  

הלשונות השמיות הן קבוצה מיוחדת בשפות העולם. הדרך 
המסורגת של שילוב שורש אחד בן שלושה עיצורים בלבד 
בתוך תבניות מרובות היא דרך חסכונית ביותר, שיש בה כדי 
להביע במילה או שתיים רעיון שלם שבשפה אחרת משפות 

העולם יידרשו מילים רבות יותר כדי לבטאו.

אם יש לכם כישרון ואהבה לשפות; אם אתם נמשכים לבלשנות 
ומבקשים להכיר את השפות השמיות העתיקות לצד השפות 
השמיות החיות בימינו – הצטרפו לתוכנית ללימודי השפות 

השמיות בחוג ללשון העברית ולבלשנות שמית.

אוניברסיטת תל אביב היא האוניברסיטה היחידה בארץ ומן 
היחידות בעולם כולו שיש בה תוכנית לימודים עצמאית ללימודי 
השפות השמיות. התוכנית מכשירה סטודנטים בכל הרמות 
האקדמיות – לתואר ראשון ולתארים מתקדמים – מתוך 

גישה בלשנית. 

מסלולי הלימוד בחוג
לתואר הראשון:

המבקשים ללמוד לקראת תואר ראשון בלשון עברית יירשמו 	 
למסלול דו־חוגי שמספרו 0614

המבקשים ללמוד לקראת תואר ראשון בבלשנות שמית 	 
יירשמו למסלול דו־חוגי שמספרו 0624

תלמידים הבוחרים בשילוב של תואר ראשון בלשון עברית 	 
ותואר ראשון בבלשנות שמית לא יבחרו חוג לימודים נוסף 

מחוץ לחוג ללשון העברית ולבלשנות שמית. 

לתואר השני בלשון עברית: 
לתואר השני בלשון עברית אפשר ללמוד בשלושה מסלולי 	 

לימוד:
מחקרי )עם עבודת גמר(	 
עיוני )ללא עבודת גמר(	 
עיוני )ללא עבודת גמר( – מסלול לימודים בסגנון עברי 	 

ועריכת לשון )מסלול 299(. המסלול הזה משלב בצד 
הלימודים העיוניים-אקדמיים גם סמינרים מעשיים הנוגעים 

לעבודת העריכה לסוגיה.

לתואר שני בבלשנות שמית:
אפשר ללמוד רק במסלול מחקרי )עם עבודת גמר(.
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התכנית ללימודי תעודה בעריכה 
לשונית )0699) פועלת במסגרת 

החוג ללשון העברית
פרטים מלאים בחוברת זו ובאתר התכנית:

http://humanities1.tau.ac.il/editing-program

לפרטים ולמידע נוסף
ראש החוג ויועץ לתואר השני: פרופ' חזי מוצפי 

yehezmu@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
יועצת לתואר הראשון: ד"ר עינת גונן 

gonene@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
יועץ לתואר הראשון והשני בתכנית לבלשנות שמית:

teferra@post.tau.ac.il ד”ר אנבסה טפרה, דוא״ל:
עוזרת מנהלית בחוג: גב’ רות טיטונוביץ’

ruty@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
מזכירת תלמידים: גב’ ענת אבירם
anatav@tauex.tau.ac.il דוא״ל:

03-6409787 ,03-6409790 טלפון:
שעות הקבלה: ימים א, ב, ד, ה 12:30-9:00,

יום ג 9:00—15:00
בניין רוזנברג, חדר 309

תנאי הקבלה לחוג  
לתואר ראשון: תנאי הקבלה הנהוגים בפקולטה למדעי הרוח.

לתואר שני: יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודיהם לתואר 
הראשון בציון 80 לפחות. תלמיד המבקש להתקבל ללימודי 
התואר השני בחוג השונה מן החוג שבו קיבל תואר ראשון, ואשר 
ציון הגמר שלו הוא 80 לפחות, יידרש ללימודי השלמה והם 
יוטלו עליו בהכוונת יועץ החוג. המבקשים להתקבל למסלול 
סגנון ועריכה יידרשו בנוסף לעבור בחינת מיון וריאיון אישי.

לימודי התואר השני מרוכזים ביום לימודים אחד בשבוע 
מבוקר עד ערב. 

הלימודים מותאמים למורים ולזכאים להשתלמויות 
לימוד.

משך הלימודים לתואר
לתואר ראשון - שלוש שנים; לתואר שני - שנתיים; 

תכניות למצטיינים ומלגות
תלמידי הפקולטה למשפטים הלומדים 

בחוג נוסף:
תלמידים המשלבים לימודי משפטים עם לימודים במסגרת 
למלגה.  זכאים  שמית  ולבלשנות  העברית  ללשון  החוג 
פרטים נוספים ניתן לראות בחוברת המידע  למועמדים של 
הפקולטה למשפטים בפסקה: “לימודים במקביל למשפטים 
בחוג נוסף”  או לפנות למזכירות ועדת הקבלה של הפקולטה 

למשפטים:03-6406151.

מלגות נוספות: 
החוג מציע מלגות נוספות למצטיינים. לפרטים פנו למזכירות 

החוג.

אפשרויות תעסוקה
הוראה, מחקר, חינוך יהודי בתפוצות, עריכה, עיתונאות, 

תקשורת, שירות המדינה.
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תרבות צרפת: היסטוריה, ספרות, פילוסופיה, פוליטיקה, 	 
עיתונות

צרפת והנקודה היהודית: יחסי ישראל-צרפת, ייצוג השואה 	 
בתרבות צרפת 

צרפת ומלחמות הדת בעבר או בהווה, הרפובליקה מול 	 
המיעוטים 

בונוס: לימודי צרפתית 	 

תואר ראשון
אבל  וכלכלית.  מדינית  עולמית,  מעצמה  היא  צרפת 
תרומתה הגדולה ביותר היא תרבותה. בלעדיה לא ניתן 
גווניה. השפעתה של  להבין את תרבות המערב על כל 
תרבותה  והבנת  השונים  העולם  בחלקי  ניכרת  צרפת 
 היא מפתח לאזורים רבים, באפריקה בראש ובראשונה. 
בעולם שבו שליטה בשפה האנגלית הינה חלק מהאוריינות 
הבסיסית, הכרת צרפת – על תרבותה, כלכלתה, הדיפלומטיה 
יחסי חשוב:  יתרון  ושפתה – מאפשרת לך לרכוש  שלה 
בהשתלבות בעבודה באירופה, בארגונים בינלאומיים כמוסדות 
 האו״ם בז׳נבה או באלה הייחודיים לאירופה כאיחוד האירופי. 
לאחרונה התעצמה הזיקה בין מאות אלפי היהודים החיים 
בצרפת לבין מדינת ישראל. בין אם זיקה זו תתבטא בעליה 
מסיבית של יהודי צרפת ארצה, בין אם תיוותרנה בצרפת 
קהילות יהודיות משגשגות, למי שרכש בקיאות בתרבות צרפת 
אפשרויות מרתקות להשתלבות בזירת העבודה והתעסוקה 
בתחומי הדיפלומטיה, המידע, התקשורת, התיירות, הסחר, 

החברה היהודית ועוד.

תואר שני
התכנית לתואר שני בתרבות צרפת מציעה העמקה בגישות 
מחקריות והכרה בתאוריות השונות השולטות היום בתחום. 
הסטודנטים ירכשו כלים למחקר עצמאי ויקבלו הדרכה אישית 
לקראת כתיבת עבודת הגמר. הסטודנטים יוכלו לבחור מגוון 
נושאים על ציר הזמן: צרפת בעידן הטרום מודרני, צרפת 

בעידן הנאורות ועד לצרפת העכשווית. 

תכנית הלימודים פתוחה הן לדוברי צרפתית והן למתחילים. 
יזכו להקלות בלימודי תעודת הוראה  תלמידי תואר שני 

בצרפתית.

קיימים שני מסלולים:
1. מסלול מחקרי הכולל עבודת גמר

2. מסלול עיוני ללא עבודת גמר

משך הלימודים
לתואר ראשון: שלוש שנים; לתואר שני: שנתיים

תנאי קבלה
לתואר ראשון: עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה.

מתקבלים תלמידים ללא ידע מוקדם בצרפתית.

לתואר שני: יתקבלו בעלי תואר ״בוגר אוניברסיטה״ בכל 
תחום )בכפוף להשלמות( אשר סיימו את לימודיהם בציון 
״טוב״ )80( ומעלה, או בעלי תעודה מקבילה ממוסד אקדמי 

בחו״ל לפי תקנות הפקולטה. 

מלגות
מלגות הצטיינות מטעם החוג.  .1

מלגות שפה ומחקר בחו״ל מטעם שגרירויות צרפת ובלגיה.  .2
חילופי סטודנטים למשך סמסטר במסגרת הסכמי שיתוף   .3
פעולה בין אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטאות מובילות 

בצרפת. 

אפשרויות תעסוקה
מחקר אקדמי, הוראה, הדרכה, מדריכי טיולים, כתיבה 
אינטרנטית, עיתונאות, תחקירנות, בלשנות, ביקורת ספרותית, 
כתיבה ספרותית, תרגום ועריכה, עריכה ויעוץ לשוני, עריכת 

תוכן, הוצאה לאור, סחר חוץ, שירות דיפלומטי

1התכנית לתרבות צרפת
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לפרטים ולמידע נוסף
ראש התכנית: פרופ’ נדין קופרטי צור 

kuperty@post.tau.ac.il :דוא״ל
יועצת לתואר שני: פרופ’ נדין קופרטי צור 

kuperty@post.tau.ac.il :דוא״ל
מזכירת התכנית: יעלה מודעי 

 yeelamo@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
טל׳: 03-6409786

שעות קבלה: ימים א׳, ג’, ד’, בשעות 13:00-09:00; ב׳ 
15:00-09:00; בניין ווב, חדר 305
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לפרטים ולמידע נוסף
ראשת התכנית: פרופ' דפנה הקר

dafna@post.tau.ac.il  :דוא"ל
יועצת: ד״ר כנרת להד

lahadk@post.tau.ac.il דוא״ל:
מזכירות התכנית ללימודי נשים ומגדר:

taniab@tauex.tau.ac.il טניה גורוב, דוא״ל:
gender@tauex.tau.ac.il יעל קינן ויצמן, דוא״ל:

03-6405936 טל׳:
שעות קבלה: ימים א׳-ה’: 14:30-10:00

בניין רוזנברג, חדר 210

התכנית ללימודי נשים ומגדר מזמינה אותך להצטרף אלינו 
למסע אינטלקטואלי ואישי מרתק!

מטרת הלימודים
התואר בלימודי נשים ומגדר מקנה כלים תיאורטיים ומעשיים 
להבנה מעמיקה של ההיבטים החברתיים של נשיות, גבריות 
וזהויות מגדריות אחרות, ושל מקומם של נשים, גברים וקוויר 
בחברה. התכנית מציעה מבט חדש וביקורתי על קטגוריות 
של מגדר, גזע, מעמד, לאום וכדומה, ועל יחסי הגומלין והכח 

שביניהם.

בתכנית תחומי לימוד מגוונים הנבחנים מנקודות המבט של 
ביקורות פמיניסטיות שונות, ובפרט: לימודי תרבות, היסטוריה, 
סוציולוגיה, חינוך, אמנות, ספרות, פסיכולוגיה, משפטים, 

גאוגרפיה ותכנון, קולנוע ועוד. 

תואר ראשון
התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW היא היחידה 
בארץ המציעה תואר ראשון בלימודי נשים ומגדר. זוהי תכנית 
רב תחומית, שמאפשרת לתלמידיה כבר מהשנה הראשונה 
להרכיב מערכת עם תחומי העניין שלהם ולהתנסות במגוון 

תכנים מעולמות הרוח, החברה, המשפטים והאמנויות. 

התכנית כוללת קורסי ליבה הקשורים למגדר והמעניקים 
תשתית תאורתית משותפת לכל המשתתפות והמשתתפים 
בתכנית. את שאר הקורסים לתואר יש לבחור במסגרת שלושה 
מתוך ארבעת המסלולים שבתכנית: רוח, אמנויות, חברה 

או משפטים.

מדובר בתואר עשיר ומרתק במיוחד שמחבר בין האישי לבין 
האקדמי והחברתי ונלמד בתכנית דו-חוגית ביחד עם תואר 

נוסף, או כחוג לאחר תואר.

תואר שני
בתואר השני ישנם שני מסלולים: עיוני ומחקרי. תכנית הלימודים 
כוללת מבחר גדול של קורסים וסמינריונים מארבע פקולטות 
שונות: רוח, אמנויות, חברה ומשפטים. התואר מאפשר היכרות 

נרחבת עם תחומי דעת שונים מרחבי הקמפוס.

לימודי התואר השני מאפשרים התאמה לרצונות וליכולות 
האישיות, ולרקע ולעניין האקדמי של כל סטודנטית וסטודנט. 
ניתן לבחור כיוון לימודים בהדגש תאורטי או בהדגש מעשי.

הסטודנטיות  את  מצייד  מגדר  בלימודי  השני  התואר 
והסטודנטים בכישורים אנליטיים לניתוח מבנים ממוגדרים, 
בהבנה של העולם הרב-גוני והרב-תרבותי שבו אנו חיות 
וחיים, ובכלים להטמעת חשיבה מגדרית וייזום שינוי חברתי.

התואר השני בלימודי מגדר מאפשרת המשך ללימודי דוקטורט 
במגוון רחב של שדות אקדמיים, ובפרט במסגרת בית הספר 

ללימודי תרבות.

תנאי קבלה
לתואר ראשון: ציון התאמה 519 ומעלה

לתואר שני: ציון גמר של 80 ומעלה בתואר הראשון

משך הלימודים
לתואר ראשון: שלוש שנים; 

לתואר שני: שנתיים או ארבע שנים במסלול צבירה.

מלגות
נוסף על המלגות הכלליות על בסיס מצוינות המוצעות לתלמידי 
הפקולטה, מוצעות מלגות ייחודיות מטעם התכנית לתלמידות/י 
מחקר, ומספר מלגות מטעם NCJW לעזרה בתשלום שכר 

הלימוד לתלמידות/י תואר ראשון ושני. 

אפשרויות תעסוקה
המודעות לחשיבות ההיבט המגדרי בשוק התעסוקה תופסת 
תאוצה בשנים האחרונות וארגונים רבים נערכים בהתאם. 
בוגרות ובוגרי התכנית יכולים להשתלב במגוון מקצועות 

ותפקידים, וביניהם:

ארגונים ציבוריים, כגון משרדי ממשלה, עיריות ומועצות 	 
מקומיות, בתחומים הנוגעים לקידום מעמד האישה, מניעת 
הטרדה מינית, וקידום זכויות של מיעוטים לאומיים, אתניים, 

סוציו-אקונומיים ומיניים.

ארגונים אזרחיים המקדמים שינוי חברתי.	 

חברות וארגונים במגזר העסקי בתחומים הנוגעים לענייני 	 
נשים ומגדר.

השתלבות במערכת החינוך.	 

עיתונות כתובה ואלקטרונית.	 

בנוסף, הלימודים במסגרת התכניות מעניקים כלים להטמעת 
חשיבה מגדרית במערכות ידע, הוראה והכשרה, כמו גם 
במערכות תכנון, חשיבה אסטרטגית וקבלת החלטות. בין 
היתר, התכנית מציעה קורס המלווה התנסות מעשית בעולם 
העבודה, תוך התאמת הארגון שבו הסטודנטיות והסטודנטים 
מתנסים לתחומי העניין שלהם. כך, ניתן ליבא את הידע 
המגדרי הנרכש במהלך התואר לכל זירה תעסוקתית שהיא.

מורות ומורי התכנית:
פרופ' דפנה הקר, ד"ר כנרת להד, ד"ר עליזה בזק, גב' הדס 
בן אליהו, ד"ר שרון גבע, ד"ר חגית גור זיו, ד"ר טל דקל, ד"ר 
רוני הלפרן, פרופ' חנה הרצוג, ד"ר יאלי השש, ד"ר ענבל 
וילמובסקי, ד"ר אפי זיו, ד"ר תגריד יחיא-יונס, ד"ר זאב לרר, 
ד"ר יעל משעלי, ד"ר ניר קדם, ד"ר מירי רוזמרין, ד"ר ראויה 

אבורביעה.

1התכנית ללימודי נשים ומגדר
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מטרת הלימודים 
מטרת הלימודים בחוג היא להקנות ידיעה עיונית ושימושית 
בשפה הערבית הספרותית, הקלאסית והמודרנית, להתוודע 
אל התרבות הערבית והאסלאמית, תולדות הספרות הערבית 
לתקופותיה ולסוגיה, ולרכוש יכולת עצמאית בניתוח ובביקורת 
טקסטים ערביים ספרותיים, דתיים, היסטוריוגרפיים ודקדוקיים 

לסוגיהם ולתקופותיהם.

תואר ראשון 
המסלול הדו־חוגי באחת משתי המגמות 	 

המגמה לשפה וספרות ערבית – הלימודים במגמה  א. 
ערבית  ספרות  התמחות:  תחומי  ארבעה  מציעים 
קלאסית; ספרות ערבית מודרנית; לשון ערבית; דת 

והיסטוריוגרפיה אסלאמית. 

המגמה ללימודי האסלאם – הלימודים במגמה זו  ב. 
עוסקים במגוון היבטים של עולם האסלאם הקלאסי 

והמודרני, בעיקר דרך מקורות ערביים ראשוניים.

המסלול המשולב – חוג מורחב בשתי המגמות יחד החל 	 
משנה א׳. הלימוד בשתי המגמות ייחשב כלימוד בשני חוגים.

נושאי לימוד וקורסים נבחרים 
מגמת שפה וספרות: שירה קלאסית ומודרנית, ספרות 	 

ה״אדב״, הרומן והסיפור, הביקורת המודרנית, הדקדוק 
ותולדותיו, דיאלקטים ערביים, ערבית–יהודית.

מגמת לימודי האסלאם: הקוראן ופרשנותו, חדית׳, 	 
סירה, הלכה אסלאמית, תיאולוגיה אסלאמית, פילוסופיה 
אסלאמית, יחסים בין אסלאם ליהדות, הגות אסלאמית 

בתקופה המודרנית, כיתות באסלאם.

משך הלימודים
לתואר ראשון: שלוש שנים; לתואר שני: שנתיים

לימודי התואר השני מתקיימים בשני מסלולים: מסלול מחקרי 
הכולל עבודת גמר ומסלול עיוני ללא עבודת גמר.

תנאי קבלה 
ע״פ תנאי הקבלה הכלליים הנהוגים 	  תואר ראשון: 

בפקולטה למדעי הרוח.

תואר שני: ממוצע 80 בתואר ראשון וציון עובר )60( 	 
בבחינת הכניסה.

מלגות
מלגות החוג, ביה״ס למדעי התרבות והפקולטה למדעי הרוח.

אפשרויות תעסוקה
מערכת החינוך, השירות הממשלתי, אקדמיה, מערכת הביטחון, 
עריכה ותרגום, תקשורת, יחסי ציבור ופרסום, דיפלומטיה, 

ארגונים אזרחיים. 

סגל החוג 
פרופ’ קמילה אדנג, ד”ר אחמד אע’באריה, פרופ’ נאסר בסל, 
פרופ’ סלימאן ג’ובראן, מר כפיר גרוס, מר אלימלך גרוסמן, פרופ’ 
מחמוד גנאים, מר יוסף הירש, ד”ר אופיר וינטר, פרופ’ ג’ריס 
ח’ורי, מר עומר חלבי, ד”ר אבי טל, מר קרל יונקר, גב’ נארימן 
כרום, מר לסרי דוד, גב’ אחלאם מוחמד, ד”ר אמיר לרנר, פרופ’ 
יוסף סדן, פרופ’ ששון סומך,  גב’ לילה סמעאן, פרופ’ ישי פלד, 
מר מאדי קבלאן, פרופ’ אורי רובין, פרופ’ אוריה שביט, גב’ 
מייסון שיבי, ד”ר ח’אלד שיח’ אחמד, ד”ר ביאטה שייחטוביץ, 

ד”ר עליזה שניצר, מר פביאן שפנגלר, מר ישראל שרנצל.

 

1החוג ללימודי הערבית והאסלאם
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לפרטים ולמידע נוסף
ראש החוג: פרופ׳ אוריה שביט

oriyasha@post.tau.ac.il :דוא״ל
יועצת לתואר ראשון: ד״ר עליזה שניצר

shnizer@post.tau.ac.il :דוא״ל
יועץ לתואר שני: פרופ׳ ג׳יריס ח׳ורי

khury@post.tau.ac.il :דוא״ל
מזכירת החוג: כרמית וולברג

carmitwo@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
טל׳: 03-6409723

בניין ווב, חדר 414
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جامعة تل أبيب
كلية اآلداب 

قسم الدراسات العربية واإلسالمية

أهداف الدراسة
نظرّية وتطبيقّية  الطّالب معرفة  إكساب  إىل  القسم  الدراسة يف  تهدف 

يف اللغة العربّية الفصحى الكالسيكّية والحديثة، التعرّف عىل الحضارة 

مراحله  �ختلف  العرّ�  األدب  تاريخ  عىل  االّطالع  واإلسالمّية،  العربّية 

األدبّية،  العربّية  النصوص  ونقد  تحليل  القدرة عىل  وتطوير  وتنويعاته، 

الدينّية، التاريخّية والنحوّية بشّتى أنواعها ومراحلها.

مسارات الدراسة لّلقب األّول
املسار الثناّ� يف أحد الفرع�: 

فرع اللغة العربية وآدابها – الدراسة يف هذا الفرع تشمل أربعة • 

الحديث،  العرّ�  القديم، األدب  العرّ�  مجاالت تخّصص: األدب 

اللغة العربّية، الدين والتاريخ اإلسالمّي.

فرع الدراسات اإلسالمية – الدراسة يف هذا الفرع تشمل جوانب • 

مختلفة يف العا° اإلسالمّي القديم والحديث، اعت¯ًدا عىل مراجع 

عربّية أّولّية.

السنة  من  بدًءا  مًعا  الفرع²  كال  يف  املوّسعة  الدراسة   - املوّسع  املسار 

األوىل. الدراسة يف الفرع² مًعا تعترب كالدراسة يف قسم² مستقّل². 

مواضيع الدراسة واملساقات املقّررة
يف فرع اللغة العربية وآدابها: الشعر القديم والحديث، األدب القديم، 

الّلهجات  وتطّوره،  النحو  الحديث،  النقد  واملرسحية،  والقصة  الرواية 

العربّية، العربّية-اليهودّية وغ¹ها. 

الس¹ة  النبوّي،  الحديث  وتأويله،  القرآن  اإلسالمية:  الدراسات  فرع  يف 

النبوّية، الرشيعة اإلسالمّية، الفقه اإلسالمّي، الفلسفة اإلسالمّية، العالقات 

الحديث، املذاهب يف  الفكر اإلسالمّي يف العرص  ب² اإلسالم واليهودّية، 

اإلسالم وغ¹ها. 

مدة الدراسة

اللقب األول - ثالث سنوات.

اللقب الثاÄ - سنتان.

تتّم من خالل أحد املسارين: مسار بحثّي يشمل   Äالثا الدراسة للقب 

وظيفة إنهاء، ومسار نظرّي بدون وظيفة إنهاء.

رشوط القبول
اللقب األول: وفق رشوط القبول العاّمة املّتبعة يف كلّية اآلداب.

اللقب الثاÄ: معدل 80 يف اللقب األول وعالمة نجاح (60) يف امتحان 

الدخول.

املِنح
ِمنح من القسم نفسه، من كّلّية علوم الحضارة ومن كّلّية اآلداب.

إمكانيات العمل

اإلعالم  وسائل  الحكومّية،  املؤسسات  الج¯ه¹ّي،  العمل  يف  االنخراط 
التحرير  الرتجمة،  اللسانيات،  واالرشاد،  والتعليم  الرتبية  والصحافة، 

اللغوي، إعداد النصوص، الكتابة اإلبداعية والنقد األد�، البحث العلمي.

قسم الدراسات العربية واإلسالمية
رئيس القسم: أ.د. أوريه شڤيط

oriyasha@post.tau.ac.il
مستشارو القسم 

مستشارة اللقب األول: د. عليزا شنيترس

shnizer@post.tau.ac.il
مستشار اللقب الثا¢: د. جريس خوري

Khury@post.tau.ac.il
يتم التنسيق مع املستشارين لتحديد موعد مناسب 

محارضو القسم

أ.د. كاميال أدانج، أ.د. نارص بصل، أ.د. محمود غنايم،

أ.د. يوسف سدان، أ.د. يشاي بيلد، أ.د. أوري روب²،

د. أحمد إغبارية، د. جريس خوري، د. أ� طال،

د. أم¹ ل¹نر، أ.د. أوريه شڤيط، د. خالد شيخ أحمد، 

د. عليزا شنيترس، أ. مايض قبالن، أ. بياطه شيحطوفيتش، 

أ. يرسائيل رشنتسل ، أ. كف¹ چروس

سكرت¥ة القسم: كرميت ولربچ 

carmit@tauex.tau.ac.il
بناية «ويب» للّغات، غرفة 414

هاتف: 03-6409723

قسم الدراسات العربية واإلسالمية
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מטרת הלימודים בחוג
הלימודים מתמקדים בשפות הקלאסיות, יוונית ורומית, וכן 
בתרבות הקלאסית, על ענפיה השונים: פילוסופיה ורטוריקה, 
היסטוריה והיסטוריוגרפיה, ספרות ומיתולוגיה, חוק ומוסר, 
כלכלה וחברה, דת ופולחן. הקורסים נלמדים הן בשפות 
המקור והן בתרגום לעברית ועוסקים במגוון תחומי התרבות 
היוונית והרומית, החל בפרה־היסטוריה אגאית ועד לעליית 
האסלאם. כל הקורסים מלמדים ומעודדים חשיבה ביקורתית 
אצל התלמידים ומפתחים את יכולת הניתוח ואת כישורי 

ההבעה שלהם, בעל פה ובכתב. 

החוג מספק הכנה מעמיקה ומקנה מיומנויות מחקר בתחום 
הלימודים הקלאסיים לתלמידיו המתעתדים להמשיך במחקר 
אקדמי. בנוסף, החוג מקנה בסיס של ידע נרחב ומעניק כישורי 
למידה לאלה המתמקדים בלימודי מדעי המדינה, הניהול, 
הכלכלה והחברה, והוא מתאים גם לכל המעוניינים להרחיב 

את אופקיהם ולהעשיר את השכלתם. 

הקורסים מדגישים חשיבה ביקורתית, יכולת ניתוח ומיומנויות 
דיבור וכתיבה. הסטודנטים הלומדים בחוג נהנים מיחס אישי 

ומסיוע של יועצי החוג בכל עניין ועניין.

תואר ראשון
מסלול חד־חוגי: מסלול לימודים בשתיים מן המגמות בחוג. 	 

מסלול דו־חוגי: מסלול לימודים באחת מן המגמות בחוג, 	 
בצירוף לימודים בחוג אחר. הידע הנרכש במסלול זה מהווה 
השלמה חיונית ללימודים בחוגים שונים בפקולטה למדעי 
הרוח, כגון: היסטוריה כללית, פילוסופיה, היסטוריה של 
עם ישראל, ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, התכנית 
הרב תחומית במדעי הרוח ועוד. הלימודים משתלבים 
היטב גם עם לימודי מדעי המדינה, מדעי החברה, מדעים 

מדויקים, ניהול ועוד.

מבנה תכנית הלימודים
מגמה יוונית ומגמה רומית: מגמות אלה מתמקדות 	 

בלימודי השפה היוונית או השפה הרומית )בהתאם למגמה 
שנבחרה( במשך שלוש שנים, ולימודי השפה הקלאסית 
השניה – יוונית או רומית – במשך שנתיים. הפרוסמינריונים 
והסמינריונים מתבססים על השפות העתיקות ומעמיקים 

את היכרות התלמידים עם הטקסטים הקלאסיים.

מגמה לתרבות קלאסית: שיעורי מבוא במגוון נושאים 	 
המקיפים את כל העולם הקלאסי, לרבות ספרות יוון, ספרות 
רומא, דת ומיתולוגיה, היסטוריה של יוון, היסטוריה של 
רומא, פילוסופיה וארכיאולוגיה ועוד. הפרוסמינריונים 
והסמינרים מתמקדים בהיבטים הספרותיים, הפילוסופיים, 

ההיסטוריים והארכיאולוגיים של העולם הקלאסי.

תואר שני
הלימודים לתואר שני בחוג ללימודים קלאסיים מעודדים 
חשיבה ביקורתית ומפתחים יכולת ניתוח  וכישורי הבעה, בעל 
פה ובכתב. החוג מספק הכנה מעמיקה ומקנה מיומנויות 
מחקר בתחום הלימודים הקלאסיים לתלמידיו המתעתדים 

להמשיך במחקר אקדמי.

בחוג ללימודים קלאסיים מוצעים מסלולים בשני מדורי 
התמחות בלשונות הקלאסיות – יוונית או רומית:

מסלול מחקר )עם עבודת גמר(.  .1
מסלול עיוני )ללא עבודת גמר(.  .2

תנאי קבלה
לתואר ראשון:  בהתאם לתנאי הפקולטה למדעי הרוח.

לתואר שני: מועמדים שסיימו לימודיהם לקראת התואר ״בוגר 
אוניברסיטה״ בחוג ללימודים קלאסיים בציון 80 לפחות. כן 
יתקבלו תלמידים אשר סיימו את לימודיהם לתואר הראשון 
בחוגים אחרים, לאחר לימודי השלמה אשר ייקבעו ע״י ראש 

החוג, בציון 80 לפחות.

אפשרויות תעסוקה
החוג ללימודים קלאסיים מעניק לבוגריו בסיס עשיר ורחב 
של ידע והשכלה שישמשו אותם בכל תפקיד ובכל תחום 
שבו יבחרו לעסוק עם סיום לימודיהם, ובהם: הוראה ומחקר, 
אוצרות והדרכה, הוצאה לאור, עריכה ועיתונות, שירות ציבורי.

משך הלימודים 
לתואר ראשון: שלוש שנים; לתואר שני: שנתיים.

מלגות
מדי שנה מוענקות ארבע מלגות לתלמידים מצטיינים בחוג, 

מטעם הקרן ע״ש חיה קליינשטוב ז״ל.

מלגות מטעם קרן ״פדגוגיקה״ לתלמידים מצטיינים.

סגל החוג
פרופ’ רחל צלניק־אברמוביץ, פרופ’ בנימין איזק )אמריטוס(, 
ד״ר רבקה גרשט, ד״ר פיה האוסקר, פרופ׳ אורנה הררי, ד״ר 
עידו יזרעלוביץ’, פרופ׳ אורי יפתח, ד״ר מעין מזור, פרופ’ מרגלית 
פינקלברג )אמריטה(, פרופ׳ יונתן פרייס, מר אברהם ארואטי.

החוג ללימודים קלאסיים – 
יוון ורומא
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http://www.tau.ac.il/humanities/classics

לפרטים ולמידע נוסף
ראש החוג ויועצת לתואר שני: פרופ' אורנה הררי 

oharari@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
יועצת לתואר ראשון: ד״ר רבקה גרשט

gersht@post.tau.ac.il דוא״ל:
מזכירות החוג: נאוה כהן

classics@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
03-6409779 טלפון:

שעות קבלה: א׳-ד׳ 14:00-10:00
בניין גילמן, חדר 457
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לפרטים ולמידע נוסף
ראש החוג: פרופ’ נועם מזרחי

nmizrahi@post.tau.ac.il דוא״ל:
יועץ לתואר ראשון: ד”ר גיא דרשן

gdarshan@post.tau.ac.il דוא״ל:
יועצת לתואר שני: פרופ' מאירה פוליאק

meirap@post.tau.ac.il דוא"ל:
עוזרת מנהלית בחוג: גב’ רות טיטונוביץ’

ruty@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
מזכירת תלמידים: גב’ ענת אבירם
anatav@tauex.tau.ac.il דוא״ל:

03-6409787 ,03-6409790 טלפון:
שעות הקבלה: ימים א’ ב’ ד’ ה’ בין השעות 12:30-9:00

יום ג’ 9:00 – 15:00; בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309

1החוג למקרא
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http://humanities1.tau.ac.il/bible

מאז העת העתיקה ועד העידן המודרני והנוכחי המקרא מרתק 
אנשים מכל רחבי העולם ומהווה השראה אמנותית. המקרא שימש 
יסוד לא רק ליצירה היהודית והעברית, הן הדתית והן החילונית, 
אלא גם לדתות ה"אברהמיות" בכלל, קרי: הנצרות והאסלאם. כל 
הדתות הללו מתייחסות באופנים שונים  לטקסטים המקראיים: 

לשירה, לנבואה, לחוק ולסיפורת.

אם גם עבורכם התנ"ך הוא ספר הספרים, אם אתם רוצים להכיר את 
הצדדים השונים של  החוק, הנבואה, השירה והסיפור המקראיים 
ואת ביקורת המקרא המודרנית, כמו גם את הפרשנויות העתיקות 
מימי הביניים; אם שפת התנ"ך ושירתו מרגשים אתכם – הצטרפו 

לתכנית לתואר ראשון בחוג למקרא של אוניברסיטת תל אביב.   

מה לומדים בחוג למקרא?
כמתבקש ממעמדו של המקרא בתור “ספר הספרים” ותשתית 
התרבות היהודית, הישראלית והמערבית, מציע החוג למקרא קורסים 

המתמקדים בפן הטקסטואלי, וכן קורסים כלליים בתחומים אלה:

ביקורת המקרא המודרנית.	 
דרכי העיצוב של הסיפורת, הכתיבה ההיסטורית, הנבואה 	 

והשירה במקרא.
ההקשר ההיסטורי-תרבותי שבו התהוותה ספרות המקרא, על 	 

רקע ספרות המזרח הקדום.
מחשבת המקרא: תיאולוגיה ואידיאולוגיה )אמונות ודעות(.	 
תולדות הפרשנות למקרא- פרשנות פנים-מקראית, פרשנות 	 

קדומה, פרשנות ימי הביניים, פרשנות  המקרא בארצות האסלאם.
נוסח המקרא ותרגומיו, ובמיוחד הממצא במגילות מדבר יהודה, 	 

והכיתתיות, שכתוב המקרא במגילות,  המגילות המקראיות 
והספרות החיצונית הקדומה.

המקרא כתרבות- בהקשרים כלימודי מגדר, סביבה ופוסט-	 
מודרניזם.

המקרא באמנות.	 
הוראת המקרא, תכני הוראה מתחדשים.	 

מסלולי הלימוד בחוג:
הלימודים לקראת התואר הראשון )BA( נלמדים במסלול דו-

חוגי או במסלול חד- חוגי:

מסלול דו-חוגי: בו נלמדת תכנית הלימודים במקרא לצד לימודים 
בחוג נוסף. 

מסלול  חד חוגי: נועד לתלמידים מצטיינים החל משנת הלימודים 
השנייה. למסלול זה יתקבלו תלמידים שסיימו שנת לימודים ראשונה 

מלאה בשני חוגים וציוניהם עמדו בדרישת הסף.

תנאי קבלה
לתואר הראשון: על פי תנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה 

למדעי הרוח.
לתואר השני: יתקבלו מועמדים שסיימו תואר ראשון בחוג בציון 
80 לפחות. כמו כן יתקבלו ללימודי השלמה מי שסיימו לימודיהם 

בחוגים אחרים בממוצע 80 ומעלה.  

לימודי התואר השני מרוכזים ביום לימודים אחד בשבוע 
מבוקר עד ערב, הוא יום שלישי, והוא מותאם למורים ולזכאים 
להשתלמויות לימוד. גם מסלול השלמות לתואר שני במקרא, 

מרוכז ביום אחד בשבוע. 

הלימודים לקראת התואר השני )MA( נלמדים בשני מסלולים: 
מחקרי – עם עבודת גמר ועיוני – ללא עבודת גמר.

מלגות לתואר שני במקרא 
מלגות לתואר שני במקרא בנדיבותן של קרן מזרע קרן 
ספאייר וקרנות בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה 
ע”ש רוזנברג: החוג מציע לנרשמים חדשים מלגות מכובדות 
עד גובה מחצית שכר לימוד לתואר השני. לפרטים יש לפנות לראש 

החוג או למזכירות החוג, נא ראו פרטים להלן.

אפשרויות תעסוקה
תוכלו ליישם את הידע הרחב שרכשתם בהוראת תנ"ך 
ומקצועות קרובים במערכת החינוך. יש כיום ביקוש רב למורי 
מקרא במערכת החינוך, ואנו מקבלים פניות רבות מבתי ספר 
ומפנים את תלמידינו אליהם. התואר מקובל למקצועות הדרכה 
ואוצרות של רשות העתיקות ובגופי תרבות אחרים, במקצועות 
הדורשים יכולת ניתוח והבנה מעמיקה של השפה, כמו עריכת 
ספרות ותקשורת וכן בשירות הציבורי:  משרד החינוך, משרד 
החוץ, הסוכנות היהודית, ועוד. גם גופים פרטיים למיניהם כולל 
מקצועות עתירי ידע המשוועים לבוגרים בעלי כושר ניתוח 
והבנה רוחבית ומנעד תפקידים בתחומי משאבי האנוש ועוד. 

שילובים
אפשר לשלב תואר ראשון במקרא יחד עם תעודת הוראה 
במקרא ועם תארים ראשונים נוספים המאפשרים הוראה 

במערכת החינוך מהתחומים הבאים: מדעי הרוח, החברה, 
מדעי החיים ומדעים מדויקים הודות לכך שזהו תואר גמיש 

יחסית, המתחשב בצורכי התלמיד/ה.
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החוג לספרות עוסק במחקר ובהוראה בתחומי תורת הספרות, 
הספרות העברית לדורותיה והספרות הכללית. הוא מיועד 
לפתח וללמד את תורת הספרות החדישה בזיקתה לספרות 
העברית ולספרויות העולם. תכניות הלימודים המגוונות 
בחוג נועדו לאפשר לבוגריו ולבוגרותיו ליטול חלק בעשיה 
הספרותית בארץ - כקוראים/ות מיומנים/ות, כמשתתפים/

ות בשיח הספרותי, כמתווכים/ות וכיוצרים/ות; ולאחר לימודי 
התואר השני, גם כדור חדש של חוקרים/ות. 

מטרת הלימודים 
הקניית כושר ניתוח טקסטים לסוגיהם השונים; היכרות עם 
הספרות העברית בעבר ובהווה על זרמיה ויוצריה המרכזיים; 
ידיעה מעמיקה בתורת הספרות לענפיה השונים; ידע של 
פרקים בספרות המערב, ושל הספרות העברית בזיקותיה 
אל ספרויות אחרות; הבנת הספרות כתופעה בתרבות; גישה 
לתהליכים הקוגניטיביים של קליטה והבנת טקסט; לימודי 

מקצועות הכתיבה.

מסלולי הלימוד
תואר ראשון:

במסלול דו־חוגי התלמידים לומדים בחוג לספרות ובחוג נוסף.
במסלול חד־חוגי )מורחב) מתמקדים התלמידים בלימודי 
ספרות בלבד. למסלול זה ניתן לעבור בתום השנה הראשונה.
במסלול לימודים ”חוג לאחר תואר” נועד לבעלי תואר 

ראשון.
בתוך כל אחד ממסלולים אלה מציע החוג לימודים במגמות

הבאות:
מגמת ספרות עברית וספרות כללית	 
מגמת מקצועות הכתיבה	 

מגמת מקצועות הכתיבה
מגמה זו, בה מלמדים/ות מיטב הסופרים/ות, המשוררים/ות 
והעורכים/ות, כוללת מסלול לכתיבה יוצרת ומסלול ללימודי 
תרגום. בין המורים/ות המלמדים/ות בתכנית: גב’ שרון אס, 
ד”ר דרור בורשטיין, ד”ר מיכל בן נפתלי, גב' אורית גידלי, גב’ 

נעם פרתום, גב' איילת צברי, מר יובל שמעוני ועוד.
סגל מורי התכנית עשוי להשתנות משנה לשנה.  

תואר שני:
מסלול מחקרי )כולל עבודת גמר(

מסלול עיוני )ללא עבודת גמר(
החוג מציע שלוש תכניות לימוד לתואר שני: לימודי ספרות, 
ולימודי ספרות  אוניברסיטאי(  בין  )מסלול  יידיש  ספרות 
בין  ומזרח אירופה )מסלול  עם התמחות בלימודי רוסיה 

אוניברסיטאי(. 

בין הקורסים שניתנים בחוג:
מבוא לתורת הספרות; יסודות השיר; תחנות יסוד בספרות 
המערב מהעת העתיקה ועד הרנסאנס; מבוא לאגדה ולספרות 
עממית; הסיפורת הלטינו־אמריקנית; פוסטמודרניזם?; 
הפנטסטי בראי הקוגניציה; טקסטים מכוננים בכתיבת 
המזרחיות בתרבות הישראלית; תיאוריה צרפתית במאה 
ה-20; צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות; מכונת המלחמה: 
ספרות ותיאוריה; האחים שבתאי; פסיכואנליזה, מגדר וספרות. 

משך הלימודים
לתואר ראשון: שלוש שנים; לתואר שני: שנתיים

תנאי קבלה 
לתואר ראשון: על פי תנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה 

למדעי הרוח.
למגמת מקצועות הכתיבה: ועדת קבלה חוגית תקבע, בהתבסס 
על דוגמת כתיבה )בשירה או בפרוזה( או משימת תרגום, את 

התאמת המועמדים למסלולים.

בוגרי חוגים לספרות שסיימו את  יתקבלו  לתואר שני: 
לימודיהם בציון 80 ומעלה. בוגרי מקצועות אחרים ידרשו 

ללימודי השלמה, בהתאמה אישית.

אפשרויות תעסוקה
בוגרי ומוסמכי החוג בכל שנותיו התקבלו בעבר, בזכות יוקרתו 
של החוג, לעבודות בתחומים רבים ובהם: הוראה, עיתונות, 
תרגום, עריכה, לקטורה בהוצאות ספרים, תחקירנות, מוסדות 
תרבות, הנחייה באוניברסיטה הפתוחה, מכוני מחקר, פרסום, 

מערכות תוכן דיגיטלי – טלויזיה ואינטרנט.

סגל החוג
ד"ר דנה אולמרט, פרופ׳ יוחאי אופנהיימר, ד"ר עידית אלפנדרי, 
פרופ׳ מיכאל גלוזמן, פרופ׳ עירן דורפמן, ד"ר אייל דותן, פרופ׳ 
אבנר הולצמן, ד"ר רן הכהן, ד"ר אריאל זינדר, פרופ' אורי ש. 
כהן, ד"ר אורלי לובין, פרופ׳ איריס מילנר, מר דרור משעני, 
ד"ר חנה פולין-גלאי, פרופ׳ מישל קאהן, פרופ׳ גלילי שחר, 

ד"ר סמדר שיפמן ופרופ׳ ישעיהו שן.
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www.tau.ac.il/humanities/literature

לפרטים ולמידע נוסף
ראש החוג: פרופ׳ איריס מילנר

imilner@post.tau.ac.il דוא"ל:
עוזרת מנהלית: מיקה שחר 

mikas@tauex.tau.ac.il דוא"ל:
מזכירת תלמידים: חוה שמואלי־רוזנברג 

havar@tauex.tau.ac.il דוא"ל:
יועצים לתואר ראשון:

urisco@post.tau.ac.il פרופ' אורי ש. כהן, דוא"ל:
arieldov@post.tau.ac.il ד"ר אריאל זינדר, דוא"ל:

יועצים לתואר שני:
edorfm@post.tau.ac.il פרופ׳ עירן דורפמן, דוא"ל:

danaol@post.tau.ac.il ד״ר דנה אולמרט, דוא"ל:
יועצת לתואר שני במסלול ספרות יידיש:

hpgalay@tauex.tau.ac.il ד"ר חנה פולין גלאי, דוא"ל:
03-6409502 03-6409689 טלפונים:

שעות קבלה: ימים א׳ ג׳ ד׳ 13:00-10:00, 
יום ב׳ 15:00-10:00; בניין גילמן, חדר 358
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התכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית 
במסגרת החוג לספרות

1
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https://humanities.tau.ac.il/literature/ar_he_culture

לפרטים ולמידע נוסף
יועצי התכנית:

gshahar@post.tau.ac.il פרופ' גלילי שחר, דוא"ל:
almogbehar@gmail.com ד"ר אלמוג בהר, דוא"ל:

ראש החוג לספרות: פרופ׳ איריס מילנר
imilner@post.tau.ac.il דוא״ל:

עוזרת מנהלית: מיקה שחר
mikas@tauex.tau.ac.il דוא״ל:

מזכירת תלמידים: חוה שמואלי־רוזנברג
havar@tauex.tau.ac.il דוא״ל:

03-6409502 03-6409689 טלפונים:
שעות קבלה: ימים א׳ ג׳ ד׳ 13:00-10:00, 
יום ב׳ 15:00-10:00; בניין גילמן, חדר 358

בתשע״ח נפתחה לראשונה בישראל תכנית בין אוניברסיטאית 
במסלול דו-חוגי לתואר ראשון בלימודי תרבות ערבית-יהודית, 

בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

התכנית מחברת בין תרבותם של היהודים בעולם הערבי 
לתרבות המזרחית בישראל, בין היצירה בעברית ובערבית, בין 
העברית הרבנית והעברית הישראלית, בין הערבית הספרותית 
והערבית-היהודית, בין התיאולוגיה היהודית למוסלמית ובין 

יצירת הקודש ויצירת החול.

התכנית תתמקד בשפה, בספרות, בהגות, בפילוסופיה 
ובהיסטוריה של היהודים דוברי הערבית ביותר מאלף השנים 
האחרונות. תלמידי התכנית ילמדו ערבית ספרותית וכן קורסי 
היכרות ייחודיים עם הערבית-היהודית הקלאסית והחדשה.

לצד חדשנותה הדיסציפלינרית מבקשת התכנית להציע 
מערך תיאורטי המשיב באופן רב-ערכי על שאלות מרכזיות 
במדעי הרוח בישראל: שאלת החילון והיחס אל המסורת, 
שאלת היחסים בין מזרח למערב, הזיקות בין יהדות לאסלאם, 
הקשרים שבין עברית לערבית, ההווה והעתיד של הספרות 

העברית והספרות הערבית ועוד.

מטרת הלימודים
התכנית מבקשת לאפשר לסטודנטים ללמוד את הציביליזציה 
והתרבות הערבית-היהודית בת יותר מאלף השנים באופן שהוא 
גם מרוכז – לראשונה מחברת התכנית בין התכנים השונים 
בספרות, בפילוסופיה, בפרשנות ותרגום המקרא ובהיסטוריה 
שנלמדו עד כה בחוגים שונים, וכן בין עברית לערבית, בין 
מסורות הקודש ותרבות החול ובין ימי-הביניים והעת החדשה, 
וגם באופן השוואתי – ביחס לכלל הספרות העברית, ללשונות 

היהודים האחרות ולתרבות הערבית הרחבה. 

אנו מבקשים שהסטודנטים ירכשו גם את השפה הערבית 
הספרותית, וכלים להיכרות עם הערבית-היהודית לסוגיה, וגם 
ידע נרחב על התרבות הערבית-היהודית בתחומיה השונים, 
בתקופות שונות ובמרחבים שונים, וכן ידע תיאורטי והיסטורי 

על ההקשרים שבתוכם נוצרה והתפתחה תרבות זאת. 

בכך עונה התכנית גם על מחסור הקיים בשדה האקדמי 
בארץ, בעיסוק בתרבות הערבית-היהודית באופן רחב, על 

רצף היסטורי ובאופן השוואתי.

מבנה התכנית 
הלימודים יתנהלו במסגרת דו-חוגית, לצד לימודים לתואר 
ראשון בחוג נוסף )בחוג לספרות, בחוג אחר בפקולטה למדעי 
הרוח, או בפקולטה אחרת באוניברסיטת תל אביב(. יש ללמוד 
סה”כ 60 שעות סמסטריאליות בתכנית ללימודי תרבות ערבית-

יהודית הבין-אוניברסיטאית. 

מבנה הלימודים 
תכנית הלימודים בחוג כוללת לימודי ליבה משותפים )חובה(, 
קורסי שפה, לימודי בחירה וסמינרים בשתי האוניברסיטאות 
)אוניברסיטת תל אביב ומאוניברסיטת בן-גוריון(. בנוסף יתקיימו 
ימי עיון, כנסים, סמינר מחלקתי וסדנאות מחקר משותפים. 

יועצי התכנית יסייעו בתהליך בחירת הקורסים והרישום.

תנאי קבלה 
תנאי הקבלה לתכנית יהיו על פי תנאי הקבלה הכלליים 

בפקולטה למדעי הרוח.

תלמידים המצטרפים לתכנית אינם נדרשים לידע מוקדם 
בערבית. תלמידים בעלי ידע מוקדם בערבית ספרותית יוכלו 

להיבחן בבחינת בקיאות.

מלגות
התכנית תציע מלגות ומענקי לימוד למועמדים ולתלמידים 

מצטיינים.

אפשרויות תעסוקה
 בוגרי התכנית ייהנו בשוק התעסוקה מהיתרונות שיעניקו 
להם לימודי הערבית והתרבות המזרחית, בתחומי ההוראה, 
בתחומי התקשורת והעיתונות, בתחומי היצירה ובתחומי 

העיסוק הציבוריים בעמותות ובשירות הציבורי.
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הפילוסופיה מתחקה אחר אופיים של מימדי הקיום האנושי 
וחוקרת את יסודות התחומים שבהם באה לביטוי רוחו של 
האדם: ההכרה, השפה, המדע, המוסר, החברה, האמנות 
והדת. הפילוסופיה מטפלת בשאלות ובעיות יסוד שאיתן 
מתמודד האדם, שאלות שקשורות למשמעות חייו, לאושרו, 

לתודעתו העצמית ולזהותו האישית והרוחנית.

מטרת הלימודים
הקניית מושגי יסוד בפילוסופיה והכרת ההיסטוריה של התחום 
כמו גם פיתוח החשיבה הביקורתית של התלמידים הן ביחס 

לתאוריות עיוניות והן ביחס לחיים המעשיים.

מסלולי הלימוד
לתואר הראשון:

מסלול לימודים דו־חוגי	 
מסלול לימודים מורחב )חד־חוגי(. מסלול הלימודים 	 

המורחב נועד לתלמידים מצטיינים בלבד משנת הלימודים 
השנייה. למסלול זה יתקבלו רק תלמידים שסיימו שנת 

לימודים ראשונה מלאה בשני חוגים. 
תכנית הפכ״מ: לימודים משולבים בפילוסופיה, כלכלה, 	 

מדע המדינה ומשפטים. פירוט בעמ׳ 29
מסלול חקר התודעה והקוגניציה: מסלול לימודים 	 

חדש המשלב לימודים בפילוסופיה ובפסיכולוגיה. מן 
ההיבט הפילוסופי עוסקת התוכנית במאפיינים הקיומיים 
וההכרתיים של מצבי נפש מודעים, בשאלת מאפייניה של 
התודעה והתודעה העצמית ותפקידם בחיים המנטליים, 
בזיקתה של התודעה למה שהוא משמעותי עבורנו ובשרטוט 
גבולות המחקר האמפירי אודות טבעה של התודעה. 
לצד זאת, מן הכיוון הפסיכולוגי עוסקת התכנית בחשיפת 
המבנים הפיזיולוגיים וההתנהגותיים של התודעה, ובחינת 
התקפוּת האמפירית של העבודה המושגית של הפילוסופיה. 
התכנית מקיפה לימוד בין-תחומי של היבטים שונים בחקר 

התודעה והקוגניציה.
מסלול לימודים ״חוג לאחר תואר״. לימודים במסגרת 	 

דו־חוגית אחת. נועד לבעלי תואר ראשון.

לתואר השני:
מסלול עיוני )ללא עבודת גמר(, מסלול מחקרי )עם עבודת גמר(.

תנאי קבלה
לתואר ראשון: על פי תנאי הקבלה הכלליים הנהוגים 

בפקולטה למדעי הרוח.

למסלול המחקרי – בעלי תואר בוגר )תואר   לתואר שני:
ראשון( בפילוסופיה באוניברסיטת תל–אביב בציון 85 לפחות, 
ושציונם בבחינת הבקיאות הוא 80  לפחות. או בעלי תואר 
בוגר )תואר ראשון( בפילוסופיה ממוסד אקדמי אחר המוכר 

על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון 85 לפחות.

למסלול העיוני –בעלי תואר בוגר )תואר ראשון( בפילוסופיה 
באוניברסיטת תל–אביב בציון 80 לפחות, ושציונם בבחינת 
הבקיאות הוא 70 לפחות. או בעלי תואר בוגר )תואר ראשון( 
בפילוסופיה ממוסד אקדמי אחר המוכר על ידי המועצה 

להשכלה גבוהה בציון 80 לפחות.

משך הלימודים
לתואר ראשון: שלוש שנים; לתואר שני: שנתיים. 

מבנה תכנית הלימודים
לתואר הראשון: 

מערכת הלימודים של החוג לפילוסופיה מורכבת משתי קבוצות: 

קורסי בסיס - חובה: בקבוצה זו נכללים: מבוא לפילוסופיה 	 
חדשה, מבוא לפילוסופיה יוונית, מבוא ללוגיקה, פילוסופיה 
במאה ה-19. קריאות מודרכות בטקסטים פילוסופיים, שיעורי 

יסוד בנושאים כלליים )הוגים ומגמות מרכזיים(.
קורסים מתקדמים בתחומי התמחות שונים: תורת 	 

ולוגיקה,  ההכרה ומטאפיסיקה, פילוסופיה של השפה 
פילוסופיה של הדת, פילוסופיה מזרחית ומושווית, פילוסופיה 
של המוסר ושל הפוליטיקה, אסתטיקה, פילוסופיה של 

האמנות ופילוסופיה של המדע. 

לתואר השני: 
סמינרי מחקר לתואר השני בהדרכה אישית ומבחר גדול של 
סמינרים מיוחדים לתואר השני במגוון תחומי הלימוד שמציע 

החוג.

נושאי לימוד וקורסים נבחרים
נושאי הלימוד מתפרשים על פני תולדות הפילוסופיה ותחומי 
הפילוסופיה השונים. חלק מהקורסים עוסק בפילוסופים הגדולים 
של העבר וההווה וחלק בשאלות יסוד פילוסופיות. כך למשל, 
לבד מקורסי המבוא נלמדו בשנת הלימודים תשע”ט הקורסים 
הבאים: אפלטון ואריסטו, הפילוסופיה הביקורתית של קאנט, 
פילוסופיה ופרדוקסים, פילוסופיה הודית בת זמננו, החופש 

כמושג פוליטי.

צירופי לימודים נפוצים
ההבנה והמיומנויות הפילוסופיות אינן רק תכלית לעצמן אלא 
תורמות גם להרחבת ולהעמקת הדעת במקצועות השונים. לפיכך, 
רווחים צירופים של הפילוסופיה עם מדעי המחשב, משפטים, 
היסטוריה, אמנויות, פסיכולוגיה, חינוך, ניהול, תקשורת ועוד. 

אפשרויות תעסוקה
לימוד הפילוסופיה תורם ליכולת המחשבה, ההמצאה והניתוח 
הנחוצים במקצועות רבים. ניתן לעסוק בפילוסופיה במסגרות 
ההוראה השונות. בעלי תואר בפילוסופיה מבוקשים בחברות 

מסחריות, בתקשורת, ארגונים ציבוריים ועוד.

סגל החוג 
פרופ׳ אלי דרזנר, פרופ׳ אורנה הררי, פרופ׳ רות וינטראוב, 
ד״ר נחמה ורבין, ד״ר שרון וייסר, פרופ׳ צבי טאובר, פרופ׳ חגי 
כנען, פרופ׳ נתנאל לאור, ד״ר יאיר לוי, ד״ר ענת מטר, ד״ר נועה 
נעמן־צאודרר, ד״ר ירון סנדרוביץ, פרופ׳ אלי פרידלנדר, ד״ר 
עילית פרבר, פרופ׳ גליה פת שמיר, ד״ר דוד קובץ׳, פרופ׳ דני 

רוה, פרופ׳ רות רונן, ד״ר עפרה רכטר, ד״ר אסף שרון
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לפרטים ולמידע נוסף
kenaan@tauex.tau.ac.il | ראש החוג: פרופ' חגי כנען

rechter@tauex.tau.ac.il | יועץ לתואר ראשון: ד"ר עפרה רכטר
noaz@tauex.tau.ac.il | יועצת לתואר שני: ד״ר נועה נעמן־צאודרר

יועץ המסלול לחקר התודעה והקוגניציה: ד”ר ירון סנדרוביץ,
senderow@tauex.tau.ac.il

philos@tauex.tau.ac.il | עוזרת מינהלית: מירי דביר
philos@tauex.tau.ac.il | מזכירת סטודנטים: שרית יובל

03-6409492 טל׳:
שעות קבלה:  ימים א׳, ד׳, ה׳ 13:00-10:00 יום ב׳ 15:00-10:00

בניין גילמן, חדר 363

noaz@tauex.tau.ac.il
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מסלולי הלימוד בחוג
לתואר הראשון:

המבקשים תואר ראשון בפילוסופיה יהודית יירשמו למסלול 
דו-חוגי שמספרו 0616

הלימודים לקראת התואר הראשון נלמדים במסלול דו-חוגי 
שבו נלמדת תכנית הלימודים בפילוסופיה יהודית לצד לימודים 
בחוג נוסף. תלמידי פילוסופיה יהודית נוטים לבחור כחוג שני 
את החוג לפילוסופיה כללית, החוג להיסטוריה כללית, החוג 
להיסטוריה של עם ישראל החוג למקרא וכמובן כל שילוב 
אפשרי. תלמידים הבוחרים שילוב של תואר ראשון בפילוסופיה 
יהודית ותואר ראשון בתלמוד לא יבחרו חוג לימודים נוסף 
אלא יירשמו למסלול דו- חוגי שמספרו 0616 )פיל' יהודית( 

ולמסלול דו-חוגי שמספרו 0683 )תלמוד(. 

לתואר השני בפילוסופיה יהודית ולתואר 
שני בתלמוד ניתן ללמוד בשני מסלולי 

לימוד:
 מחקרי  )עם עבודת גמר(	 
 עיוני     )ללא עבודת גמר(	 

הלימודים לקראת התואר השני )מ"א( מעמיקים את הידיעות 
בתחומי הלימוד השונים ומובילים לקראת יכולת מחקרית באחד 
המדורים. נושא המחקר מותאם בעזרת המנחה המיועד. 
כאמור, קיימת גם אפשרות לסיים את התואר השני ללא תזה.

לימודי התואר השני מרוכזים ביום לימודים אחד בשבוע 
מבוקר עד ערב. הלימודים מותאמים למורים ולזכאים 

להשתלמויות לימוד.

תנאי הקבלה לחוג  
לתואר ראשון: תנאי הקבלה הנהוגים בפקולטה למדעי הרוח.

לתואר שני: יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודיהם לתואר 
הראשון בציון 80 לפחות. תלמיד המבקש להתקבל ללימודי 
התואר השני בחוג השונה מן החוג שבו קיבל תואר ראשון, 
ואשר ציון הגמר שלו הוא 80 לפחות, יידרש ללימודי השלמה 

והם יוטלו עליו בהכוונת יועץ החוג. 

משך הלימודים לתואר
לתואר ראשון - שלוש שנים; לתואר שני - שנתיים; 

1החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד
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בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ניתן  ללמוד לשני תארים 
שונים: לתואר בפילוסופיה יהודית ולתואר בתלמוד.

תואר בפילוסופיה יהודית 
)0616(

אלהים והמלאכים, בריאת העולם וסופו, מבני העומק של 
התרבות היהודית והמסתורין של הקבלה והמיסטיקה היהודית 
הם רק חלק מתחומי העיסוק של הלימודים לתואר בפילוסופיה 
יהודית באוניברסיטת תל אביב, הפותחים בפניכם את מלוא 

רוחב ההגות היהודית, מראשיתה ועד ימינו.

כאן תוזמנו לחקור לעומק את ספרותן של שלוש תקופות - 
העת העתיקה, הכוללת את המחשבה היהודית מימי בית 
שני וספרות חז”ל בדגש על תלמוד; ימי הביניים, על שני 
זרמי המחשבה העיקריים: הקבלה והפילוסופיה היהודית 
וההוגים היהודיים הגדולים שחיו אז, ובהם שלמה אבן גבירול, 
יהודה הלוי, הרמב”ם והרמב”ן, וכן עיון בספר הזוהר ובגלגולי 
המיסטיקה היהודית מראשיתה ועד קבלת המאה השש 
עשרה; תקופת ההגות היהודית המודרנית, החל בשפינוזה 
ומנדלסון והרמן כהן עד הוגים בני זמננו, כמו השל, לוינס 
וליבוביץ. כן נידונה בהקשר זה המחשבה החסידית בהקשריה 

המסורתיים והמודרניים כאחד.

הייחודי לחוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב 
הוא הכיסוי של ההגות היהודית משלהי המקרא ועד ההגות 
היהודית המודרנית. כיסוי זה כולל את כל סוגי ההגות והחשיבה 
וביניהם המיסטיקה, המאגיה החשיבה ההלכתית והפילוסופיה. 
המרצים וחברי הסגל שילמדו אתכם במסגרת לימודי פילוסופיה 

יהודית הם מומחים בתחומם, שזכו להכרה בינלאומית.

מטרת הלימודים
הלימוד בחוג מאפשר להתעמק לאורך תקופה של למעלה 
מאלפיים שנה. החוג מתמחה בלימוד וניתוח של המגעים 
המרתקים בין היהדות לתרבויות אחרות, אותם רגעי מפתח 
חשיבה  מצורות  משמעותית  הושפעה  היהדות  שבהם 
חיצוניות או השפיעה עליהן. העיון בפילוסופיה היהודית 
נעשה באספקלריה של הפילוסופיה הכללית תוך עמידה 
על יחסי הגומלין והשינויים המהפכניים שהיהדות עברה 
כתוצאה מאותם רגעי פתיחות חשובים החל מפילון במאה 
הראשונה, ההגות היהודית בימי הביניים ועד הפילוסופיה 

היהודית העכשווית הנכתבת בישראל ובגולה.
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מלגות
החוג מציע מספר מלגות נוספות למצטיינים. לפרטים ניתן 

לפנות למזכירות החוג.

אפשרויות תעסוקה:
לאחר סיום הלימודים, תוכלו ליישם את הידע הרחב 

שרכשתם בהוראה במערכת החינוך, חינוך יהודי בתפוצות, 
בהדרכה ובאוצרות במוזיאונים ובגופי תרבות אחרים וכן 
בשירות הציבורי – כמו משרד החוץ ומשרד החינוך. עוד 
תוכלו לעסוק בתחקירנות, בכתיבת תוכן באמצעי מדיה 

שונים, בתרגום, עריכה וביקורת ספרות, הוצאה לאור ועוד

לפרטים ולמידע נוסף
ראש החוג ויועץ לתואר שני: פרופ’ אדם אפטרמן

afterman@post.tau.ac.il דוא״ל:
יועץ לתואר הראשון: ד״ר יובל גובני

jobani@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
יועץ לתואר ראשון ושני בתלמוד: פרופ' ישי רוזן-צבי

rosenzvi@post.tau.ac.il דוא"ל:

תואר בתלמוד )0683) 
  http://humanities1.tau.ac.il/talmud

המבקשים תואר ראשון בתלמוד יירשמו למסלול דו-חוגי 
שמספרו 0683

התמחות זו הנה הזמנה לצלול בים המופלא של התלמוד – 
הספרות שנוצרה בארץ ישראל ובבבל, בעברית ובארמית, 
בשלהי העת העתיקה והפכה לקאנון המרכזי שעליו התבססה 
התרבות היהודית כולה. זוהי ספרות עשירה, נועזת, מורכבת 
ורבת סתירות ורבדים, המשלבת יחד, חוק, מוסר, פרשנות 
מקרא ודיונים הגותיים לצד מיתוסים וסיפורים על עולמם 

של החכמים ושל הסובב אותם.

הדיון בתלמוד מסחרר בעושר נושאיו: מדיונים הלכתיים 
מורכבים דרך עיסוק באופיים של התפילין שמניח האל ועד 
מתכונים מפורטים לראיית שדים ורוחות. מרכזיותו של התלמוד 
בתרבות היהודית לדורותיה הופכת אותו למרכיב הכרחי 
בהבנת היצירה היהודית הבתר תלמודית לגווניה: הלכה 

וקבלה, פילוסופיה וחסידות.

מטרת הלימודים
מטרת תכנית הלימודים: היא הקניית כל הכלים הבסיסיים 
הנדרשים להתמודדות עם המקורות היהודיים הקלאסיים. 
שיטת הלימוד היא היסטורית-תרבותית-טקסטואלית: היא 
מדקדקת בלשון המקורות ומפרשת אותם לפי תנאי הזמן 
והמקום, וכן עוסקת בהתהוות המקורות, בתולדות הנוסח 

שלהם ובתולדות האמונות והדעות הנשקפות מהם.

פירוט הלימודים 
בהתמחות בתלמוד נלמדים שני תחומים: ספרות חז"ל לרבדיה 
וספרות הבית השני לגווניה. תחומים אלה כוללים את ספרות 
התורה שבעל-פה בתקופת חז"ל )המשנה, התוספתא, מדרשי 
ההלכה והאגדה, ושני התלמודים: הבבלי והירושלמי, ואף 
ספרות הגאונים והראשונים מן התקופה הבתר-תלמודית(, ואת 
ספרות החכמה היהודית, הספרות האפוקליפטית, הספרות 

החיצונית ומגילות מדבר יהודה בתקופת הבית השני.

עוזרת מנהלית בחוג: גב’ רות טיטונוביץ’
ruty@tauex.tau.ac.il דוא״ל:

מזכירת תלמידים: גב’ ענת אבירם
anatav@tauex.tau.ac.il דוא״ל:

03-6409787 ,03-6409790 טלפון:
שעות הקבלה: ימים א’ ב’ ד ’ה’ 12:30-9:00 יום ג’ 9:00 – 15:00

בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309

אופקים חדשים
בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה ע”ש רוזנברג יפתח 
בקרוב את הרישום לתכנית “אופקים חדשים”: תכנית מצטיינים 
לתואר ראשון במדעי היהדות ולתעודת הוראה במקצועות 
היהדות. הקבלה לתכנית מותנית בנתוני הצטיינות קודמים 
ובהליך מיון קפדני.  לתלמידי התכנית תוענק תמיכה כלכלית 
ותוכן אקדמי ייעודי הכולל קורסי ליבה יוקרתיים ויחודיים 

ומערך פעילויות העשרה חוץ לימודיות.  

לפרטים על מועד פתיחת ההרשמה
ועל הליך הרישום ולמידע נוסף:

ראש התכנית: פרופ’ רון מרגולין
rmargo@post.tau.ac.il דוא”ל:

מנהלת התכנית: נועה ישראלי
ofakim@tauex.tau.ac.il דוא”ל:

עוזרת ניהולית: טלי ענבר
ofakimim@tauex.tau.ac.il דוא”ל:

03-6405697 טל‘:
בנין רוזנברג, קומה 2, חדר 201א
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אודות התכנית
אוניברסיטת תל אביב הצטרפה לשורה של אוניברסיטאות 
יוקרתיות בעולם ומציעה תכנית מצטיינים חדשה, תכנית 
פילוסופיה–כלכלה–ומדע המדינה )פכ״מ(, שמתמקדת בתחומי 

הידע הנוגעים לענייני מדינה ומשטר.

ההבנה של תופעות חברתיות ופוליטיות כמו גם שאלות 
של מדיניות ציבורית מערבת שיקולים ממגוון דיסציפלינות. 
מדיניות כלכלית מערבת שיקולים מוסריים בה בעת שיש לה 
השלכות חברתיות. עקרונות של צדק תומכים במבנים מוסדיים 
מסוימים שמעצבים הסדרים כלכליים. כל אלה מעוגנים 
בחוקים ומיושמים על ידי המוסדות המשפטיים והפוליטיים.

אוניברסיטת תל אביב ייחודית בכך שמשלבת בתכנית הפכ״מ 
לימודי יסוד במשפטים, בשימת דגש על תחומי הידע הנוגעים 

באופן ישיר למדיניות ציבורית וממשל.

מטרת הלימודים
המטרה של תכנית פכ״מ היא להעניק ידע וכלי ניתוח בתחומי 
הידע הללו וכן הבנת הקשרים ביניהם באופן מעמיק. התכנית 
מיועדת לסטודנטים המייעדים את עצמם לעבודה במשרות 
בכירות בשירות הציבורי כמו גם לאלה המעוניינים להמשיך 

במחקר בתחומים הללו.

מבנה תכנית הלימודים
יחידות:  משש  מורכבת  התכנית  של  הלימודים  מערכת 
פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה, משפטים, קורסים יעודיים 

לתכנית וקורסי בחירה.

קורסים נבחרים
התכנית מציעה לתלמידיה מבחר גדול של קורסים ייחודיים, 
הניתנים ע״י טובי המרצים בתחומם. חלקם קורסי חובה 

וחלקם קורסי בחירה.

להלן רשימת חלק מהקורסים:

מבוא לתורת המוסר	 
מבוא לפילוסופיה פוליטית	 
מבוא ליחסים בינלאומיים	 
פוליטיקה ומשטר בישראל	 
דיני נזיקין/חוזים/עונשין	 
מיקרו, מאקרו כלכלה	 
משפט חוקתי	 
כלכלה והתנהגות	 
קפיטליזם ודמוקרטיה	 
חוק, סמכות ופרשנות	 
משפט וכלכלה	 
כלכלה, צדק ופוליטיקה	 

משך הלימודים
שלוש שנות לימוד

תנאי קבלה
ציון התאמה המורכב משקלול בין הפסיכומטרי לממוצע   .1

הבגרות

ציון פסיכומטרי 726 ומעלה וזכאות לתעודת בגרות מלאה.  .2

3. הגשת מטלת כתיבה לועדת הקבלה של התכנית בהתאם 
למפורט באתר ההרשמה של אוניברסיטת תל-אביב. 

כל המועמדים לתכנית נדרשים ל־4 יחידות מתמטיקה בתעודת 
הבגרות בציון 80 או ל–5 יחידות בציון 70.

המשך לימודים לתארים מתקדמים:

בוגרי התכנית יהיו זכאים לתואר ראשון בתכנית משולבת 
לתואר ראשון בפילוסופיה כלכלה ומדע המדינה. תואר זה 
יאפשר להם להמשיך ללימודי תואר שני בכל אחד מתחומי 
התכנית למעט משפטים, בכפוף להשלמת הדרישות בכל 
אחד מהתחומים )קורסים, ציונים, מכתב המלצה בכלכלה(. 
את הקורסים הנדרשים יהיה אפשר להשלים במסגרת שעות 

הבחירה של תואר הפכ״מ.

אפשרויות תעסוקה
התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להמשיך 
במחקר בתחומים הללו, כמו גם לאלה המייעדים את עצמם 

לעבודה במשרות בכירות בשירות הציבורי. 

ההנהלה האקדמית של התכנית
ד״ר אסף שרון – פילוסופיה

פרופ׳ יצחק בנג׳י – משפטים
פרופ׳ אדי דקל – כלכלה

פרופ׳ יותם מרגלית – מדע המדינה

פילוסופיה–כלכלה–מדע המדינה 
ומשפטים )פכ״ּמ(

תכנית לימודים למצטיינים לתואר ראשון

1
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https://humanities1.tau.ac.il/yedion/17-18/groups/pakam/ba

לפרטים ולמידע נוסף
ראש התכנית: ד״ר אסף שרון 

assafsharon@tauex.tau.ac.il דוא"ל:
מזכירת התכנית: גלי אידלשטיין

ppe@tauex.tau.ac.il טל׳: 03-6406363 דוא״ל:
שעות קבלה: ימים א'- ה' 16:00-11:00

בניין גילמן, חדר 484
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העולם המודרני הוא עולם רב-תחומי המשתנה במהירות – זה 
מבטיח שהעולם של מחר יהיה שונה בהרבה מזה של היום. 
בכדי להצליח בעולם החדש צריך כלים חדשים, ובראשם 
200 יכולת של "חשיבה חופשית". בסקר שנערך בקרב 
מנכ"לים ומנהלי משאבי אנוש של חברות עסקיות נמצא 
שרוב המעסיקים מעריכים יצירתיות וחשיבה ביקורתית ועל כן 
מעדיפים עובדים בעלי יכולת ללמוד מהר נושאים חדשים 

על פני ידע ספציפי בתחום העיסוק. 

תכנית הלימודים הרב תחומית, מיועדת לסטודנטים המעוניינים 
בתואר המפגיש בין תחומים שונים ובפיתוח חשיבה רחבה, 
גלובליות, יכולת ניתוח מעמיק, התמודדות עם טקסטים 
מורכבים, ביקורתיות, ויצירתיות. התכנית מקנה כלים להתמודד 

עם מציאות תרבותית מורכבת שמשתנה במהירות.  

למה רב-תחומיות?
הבחירה ברב תחומיות היא המגמה החדשנית הבולטת 
בעשורים האחרונים בעולם האקדמי: היא מעניקה לתלמידיה 
ותלמידותיה היכרות עם תחומי ידע נבדלים, וממחישה את 
הרלוונטיות ההדדית של כל אחד מהם ביחס לשאר תחומי 

הידע הקיימים. היא מלמדת למשל:
האם מושגים פילוסופיים תורמים להתפתחות תפיסת 	 

הצדק המשפטי ועיצוב השיח הפוליטי
כיצד ניתן לגשר בין תיאוריות פסיכולוגיות לבין מבנים 	 

ספרותיים וקולנועיים
כיצד קשורים חוקי הרטוריקה לא רק עם הבלשנות אלא 	 

גם עם ניהול מושכל של תאגידים כלכליים
באיזו מידה המציאות הוירטואלית בה אנו חיים משנה את 	 

תפיסת הזמן והמרחב המסורתית
בתרבות 	  להתקיים  ממשיכים  קדומים  מיתוסים  אילו 

הדיגיטאלית ובחברת המדיה והרשת
האם אתיקה יכולה להיות בעלת משמעות מעשית במרחב 	 

הציבורי והפרטי, המשפטי והניהולי גם יחד 

שאלות אלה אפשריות אך ורק במסגרת בה תחומים שונים של 
מדעי הרוח נפגשים ומייצרים מרחב של ידע חדש ואינטגרטיבי. 
התוכנית הרב תחומית של אוניברסיטת תל אביב היא המקום 

היחיד בארץ בו ניתן ללמוד על נושאים אלה. 

 )Liberal Arts - התכנית הרב תחומית )שמה הבינלאומי
הפכה בשנים האחרונות למסלול לימודים יוקרתי לתואר 
הראשון במרבית האוניברסיטאות החשובות בארצות הברית 
ובאירופה. אם בעבר נדמה היה כי הבחירה ללמוד את מדעי 
הרוח לא העניקה מקצוע אלא רק השכלה, עתה ידוע כי 
המסלול לא רק מרחיב אופקים אלא גם פותח דלתות: שליש 
מכלל המנהלים והמנהלות בחברות הטכנולוגיה המובילות 
בארצות הברית – הם בוגרי ובוגרות התכנית הרב-תחומית! זאת 
על שום החשיבה הביקורתית והעצמאות האינטלקטואלית 

שמעניקה התוכנית לתלמידיה.

כתיבה,  לימוד  בסדנאות  להשתתף  אמורים  התלמידים 
רטוריקה מעשית, ועוד. סדנאות אלה מעניקות מיומנויות 
חשיבה ביקורתית, דיבור וכתיבה והן מסייעות לתלמידים בכל 

לימודיהם ועיסוקיהם העתידיים.

מבנה התכנית
תכנית הלימודים מורכבת משני סוגים של קורסי לימוד:

א. הקבצים בין תחומיים, הייחודיים לתכנית שלנו, בהם 
כל נושא נלמד מזוויות מגוונות תוך שילוב תחומי ידע ודרכי 
חשיבה ומחקר מכיוונים שונים. כמו: פסיכואנליזה בראי מדעי 
הרוח; ניהול ומחשבה כלכלית; תרבות דיגיטלית ומציאות 
וירטואלית; תרבות הילד והנוער; רטוריקה-אמנות הדיבור, 
הנאום והשכנוע; מיתוס, מיתולוגיה ואגדות; קוגניציה ויצירה 

תרבותית ועוד.
ב הקבצים חוגיים, מלימודי החוגים בפקולטה למדעי הרוח, 
המאפשרים מבט מרוכז אל תחומי הידע החוגיים. תלמידים 
בעלי תואר ראשון בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, שירצו 
להמשיך את לימודיהם לתואר השני בחוגי הפקולטה ובתכניות 
ייחודיות, יחויבו בלימודי השלמה כלשהם, בהתאם לדרישות 

כל חוג וחוג.

תנאי הקבלה
לתכנית יתקבלו: 

תלמידים בעלי הישגים מתאימים, כמפורט בתנאי הקבלה 	 
של האוניברסיטה.

תלמידים בעלי השכלה אקדמית מוכרת קודמת בהיקף 	 
של 30  שעות סמסטריאליות )ש"ס(  בציון ממוצע של 

80 לפחות.

מבנה הלימודים
הלימודים בתכנית בנויים במתכונת של “הקבצים".  

הקבץ הוא יחידת לימוד בת 16 ש”ס או 20 ש”ס.

במהלך שלוש שנות הלימודים ילמדו התלמידים בשלושה 
הקבצים כמפורט להלן:

א. הקבץ שכולל סמינריון 20 ש”ס
ב. הקבץ שכולל רפראט או פרו”ס 20 ש”ס

ג. הקבץ שאינו כולל סמינריון 16 ש”ס
ד. קורס מבואי ללימודי מדעי הרוח 2 ש”ס

סה”כ 58 ש”ס

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/general-studies

לפרטים ולמידע נוסף
ראש החוג: פרופ׳ יוחאי אופנהיימר

oppenyo@post.tau.ac.il דוא״ל:
יועץ התכנית: ד״ר יקותיאל שוהם

kutish@gmail.com דוא״ל:
מזכירות התכנית:

יעל דניאלי, עוזרת מינהלית
שירה פרנקל,  מזכירת תלמידים

gstudies@post.tau.ac.il דוא״ל:
03-6409072/3 :פקס:03-6406904 טל׳:

שעות הקבלה: יום א׳ 13:00-10:00, יום ב׳ 15:00-10:00, 
ימים ג׳-ד׳ 13:00-9:00; בניין גילמן, חדר 459



31

1

שון
רא

ר 
וא

ת

מוצעים לבחירתך 22 הקבצים בין־תחומיים, נוסף על הקבצים 
מכל חוגי הלימוד בפקולטה

ניהול ומחשבה כלכלית
הקבץ זה מיועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד וכלים להבנת 
תהליכים בעולם הניהולי והעסקי, זאת בנוסף ללימודים הרב־

תחומיים במדעי הרוח, המקנים השכלה רחבה ונקודת מבט 
גלובלית על העולם. הצירוף של הקבץ ניהול עם ההקבצים 
האחרים בתכנית הרב־תחומית יוצר ערך מוסף המאפשר 

לבוגר במדעי הרוח השתלבות מוצלחת בשוק העבודה.

פסיכואנליזה
מטרת ההקבץ היא להציג גישות ומושגים בסיסיים בפסיכולוגיה 
ובפסיכואנליזה )מושג העצמי, הלא מודע, השלכות הקשר אם 
ילד, מיניות וזהות מינית( תוך היכרות עם מקורות ראשוניים 
משמעותיים, ועל רקע תולדות הפילוסופיה, המחשבה המדעית 

והייצוגים התרבותיים שלהם.

תרבות דיגיטלית
האינטרנט ותרבות הסייבר )Cybreculture( מגלמים את 
הפנים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים של המהפכה 
הדיגיטלית, ומשפיעים עמוקות על האופנים בהם בני אדם 
מתקשרים האחד עם השני, עובדים, משחקים, כותבים, 
לומדים, יוצרים ומייצרים משמעות. ההקבץ מציע ארגז כלים 
אקדמי מגוון – כלים היסטוריים, פילוסופיים ומחקר תרבות – 

להבנתם של ״המצב הדיגיטלי״ והמרחב הדיגיטלי.

לימודי סביבה
הקבץ לימודי סביבה פותח בפני הסטודנטים שער חשיבתי־
תודעתי כולל, אל תוך מערכת יחסי הגומלין שבין האדם 
וסביבתו, מההיבט האקולוגי, והפיזי ועד להיבט המוסרי. 
במסגרת זו נלמדים קורסים בפילוסופיה, בתכנון סביבתי, 
באקולוגיה יישומית, במדעי החברה, בגיאולוגיה, באדריכלות, 
ועוד, יציגו היבטים שונים של הסביבה כצדק סביבתי, קיימות 

עירונית, תכנון קיימות וזכויות אדם.

תרבות הילד והנוער
איך נתפסים ילדים ובני נוער בתרבויות שונות? מהי תפקידה 
של המשפחה ומדוע ניתן לה מקום מרכזי כל כך? איך מעוצבים 
היחסים הבין דוריים בתקופות שונות? כיצד מבטאים מוסדות 
החינוך את תפיסות הילדוּת הרווחות? היכן מושמע קולם של 

בני הדור הצעיר?

הקבץ זה עוסק במקום שיש לילדים ולבני נוער בתרבות 
האנושית. תוך התבוננות בספרות שנכתבה עבור ילדים, 
בתפקידם של ילדים בשוק הכלכלי, בפעילותם באינטרנט 
ובמעורבותם הפוליטית, פורש ההקבץ מכלול של מוסדות, 
הקשרים היסטוריים-תרבותיים, והתארגנויות חברתיות שבהם 

ילדים ובני נוער נוכחים ופעילים, בעבר ובהווה.

צדק חברתי
ההקבץ נועד לאפשר למידה ודיון בשאלת הצדק החברתי 
מפרספקטיבה היסטורית ואקטואלית. במסגרת זו נלמדים 
מגוון קורסים מתחומי הדעת של ההיסטוריה, הפילוסופיה, 
הגיאוגרפיה, החינוך, הקולנוע, מדעי המדינה והסוציולוגיה.

רטוריקה – אמנות הדיבור, הנאום והשכנוע
הרעיון ששכנוע אינו סתם עניין של כישרון, אלא מיומנות 
הניתנת לטיפוח וללימוד מפורט ומדוקדק, הינו הנחת היסוד 
של הרטוריקה – דיסציפלינה מודרנית בעלת מסורת עתיקה 
העוסקת בשאלה ״כיצד לשכנע?״ על היבטיה השונים. ההקבץ 

יציג את חקר היקפה וביטוייה השונים של אמנות השכנוע. 
נעמוד על האופן בו הרטוריקה משולבת באמנויות, בתחומים 
עיוניים )כמו היסטוריה ופילוסופיה(, בפרקטיקה אנושית 
)כמו המשפט והפוליטיקה(, ואפילו במדע. נסקור נסיונות 
היסטוריים ופילוסופיים לבטל את הרטוריקה, ונתחקה אחר 

מחלוקות אודות ערכה.

מיתוס, מיתולוגיה ואגדות
המיתוס הוא מושג חמקמק הבא לאפיין מצב מעורר השראה 
ובעל משמעות המבוסס לא על הגיון צרוף ואמיתות מוחלטות 
אלא בעיקר על הקסם, המיסתורין ורגש ההתפעמות. ההקבץ 
יחשוף את הלומדים לנוכחות המיתוסים בחיינו, לשימוש שאנו 
עושים בו בהקשרים שונים, לאופני ביטוייו השונים )טקסט, 
צורה, פסל, גיבור, אנדרטה, דימוי, וכד׳(, ולמשמעות שנותנים 

המיתוסים והאגדות לנסיון האנושי. 

לימודי דתות
ההקבץ מיועד לתלמידים המעונינים לשלב לימודים בהיבטים 
שונים ומגוונים של מחקר הדתות: נצרות, אסלאם, יהדות, דתות 
הודו, סין ויפן. רעיונות משותפים ומפרידים, דת ומיסטיקה ועוד.

לימודי נשים ומגדר
ההקבץ עוסק בהיבטים היסטוריים, אמנותיים, פוליטיים 
וחברתיים, בתיאוריות פמיניסטיות וכן בייצוגי המגדר במערכות 
הסמלים של תרבויות שונות ובתחומי אמנות וחברה ספציפיים 

כגון ספרות, קולנוע, ייצוגי גוף והיחסים בין המינים.

תרבות זמננו: מודרנה–פוסטמודרנה
איך קרה שתרבות זמננו עומדת במובהק בסימן המערביות 
המודרניות? מהו המפנה או הסדרה של מפנים, שלאחריהם 
עליונות המערב ביבשת אירופה ומחוצה לה הופכת נקודת 
אל חזור? למה יש דיבור על ‹שקיעת המערב׳ ואיך זה קשור 
לתהליכי גלובליזציה בעת הנוכחית? הקבץ ייחודי זה מאפשר 

לבחון שאלות מרכזיות ובוערות כגון אלה.

הקבצים בין תחומיים בתכנית
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היסטוריה ופילוסופיה של המדעים 
והרעיונות

הקבץ זה מקנה ידע בהיבטים היסטוריים ופילוסופיים של 
המדעים המדויקים, מדעי הטבע ומדעי החברה. המרכיב 
המרכזי של לימודי התכנית הוא הממד ההיסטורי, שבו 
מעוגנות גם התפיסה הפילוסופית וגם התפיסה הסוציולוגית 

והאנתרופולוגית של הידע המדעי.

לימודי שואה וג׳נוסייד
לימודי ג׳נוסייד מהוים אצלנו בסיס ללימוד חדשני של נושא 
השואה – הן בפרספקטיבות השוואתיות והן כחלק אינטגרלי 
מההיסטוריה של העולם המודרני, במיוחד במאה העשרים. 
תיאוריות עכשויות של ג׳נוסייד מאפשרות לדון בשאלות יסודיות 
ובתהליכים היסטוריים מרכזיים, מההתפתחות של המערכת 
הבין־לאומית של מדינות לאום מסוף המאה התשע־עשרה ועד 
ימינו; דרך סוגיות של זהות ודינמיקה של שייכות קבוצתית, דרך 
יחסים בין קבוצות והשתנותם בימי משבר, מלחמה ואלימות 
המונית, ועד הזיכרונות שמעצבים מחדש לאחר ג׳נוסייד 
יחסים חברתיים, תפיסות פוליטיות, מאמצי פיוס ודיונים 

בבתי משפט בינלאומיים

מדעי החברה
ההקבץ מאפשר שילוב של קורסי יסוד כמבוא לכלכלה )לאנשים 
שאינם כלכלנים(, פסיכולוגיה ופסיכולוגיה חברתית, סוציולוגיה, 
אנתרופולוגיה, שיטת המשפט בישראל, וכן קורסים מגוונים 

בעלי היבטים חברתיים מובהקים.

לימודי ישראל
הקבץ לימודי ישראל נועד להציג בפני הסטודנטים מבט 
בין־תחומי על החברה בישראל. ההקבץ יבחן את ההיסטוריה 
של החברה בישראל ומעט מן הפרה־היסטוריה שלה; את 
החברה שהתפתחה בה ואת היצירה התרבותית ואמנותית 
שנוצרה בה. השיעורים בהקבץ יציגו בפני הסטודנטים את 
הגישות החשובות לחקר החברה בישראל; היסטוריה חברתית 
ופוליטית; חקר הספרות והאמנות הפלסטית; סוציולוגיה 

ואנתרופולוגיה.

לימודים אמריקניים 
הקבץ זה מיועד להקנות לתלמידים ידע בתרבות האמריקנית, 
תולדותיה וקשריה עם העולם התרבותי הסובב אותה, הדגש 
ספרותי והדגש היסטורי. בהקבץ לימודים זה יוצעו קורסים 
הנוגעים לתרבות האמריקנית תוך גישה בין־תחומית לנושא.

קוגניציה ויצירה תרבותית
מדעי הקוגניציה עוסקים בהסבר יכולות מנטליות כמו שפה, 
תפיסה, יצירתיוּת ומודעות, ובהסבר היבטים של התגובה 
הרגשית. הקבץ זה מתמקד בחקר תחומים אומנותיים כספרות, 
מוזיקה, וקולנוע, תוך הפניית תשומת לב ליכולות קוגניטיביות 
המצויות בתחומים אלה כולם – הבנה נרטיבית או עיבוד 

מטפורות.

סייבר וטכנולוגיות המידע
כלל  לימודים  מתכנית  חלק  הינו  סייבר  לימודי  הקבץ 
אוניברסיטאית, שנועדה להקנות לסטודנטים ממדעי הרוח 
והחברה, מושגי יסוד בהיבטים הטכנולוגיים, או המדעיים-

הנדסיים, הכרוכים בתרבות הדיגיטלית.

תכנית הנדסה ורוח
מסלול המיועד לסטודנטים מצטיינים לתואר ראשון בהנדסה 

עם הקבץ בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח. 

לפרטים ולמידע נוסף
בניין גילמן, חדר 459
טל׳: 03-6409073
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השילוב בין משפטים לפילוסופיה יהודית ותלמוד	 
מפתח מיומנות בניתוח מקורות המשפט העברי, התלמוד 
וההלכה. השילוב מכשיר להתעמקות בסוגיות פילוסופיות 
ועיוניות בהגות היהודית ובקבלה כגון המסורת הפוליטית 

היהודית, דיני אישות ומשפחה, דיני מלחמה ועוד.

השילוב בין משפטים לחוג ללשון העברית ובלשנות 	 
שמית מאפשר לסטודנטים, בין היתר, להשתלב במסלול 
לעריכה, בו ניתן לקבל הכשרה מקצועית המקנה יתרון 

חשוב בבניית טקסטים. 

השילוב בין משפטים ללימודי נשים ומגדר מחזק 	 
יכולות חשיבה ביקורתית והתמודדות שיטתית עם קטגוריות 
חברתיות שהן מרכזיות בתחומי משפט שונים, כגון מגדר, 
מיניות, גזע, מעמד, לאום, ויחסי הגומלין ביניהן. שילוב זה 
גם מאפשר העמקה בסוגיות שלהן זיקה ישירה למשפט 
הישראלי, דוגמת אפליה נגד נשים ולהט”ב, אלימות נגד 

נשים, הדרת נשים, ועוד.

השילוב בין משפטים ללימודי מזרח תיכון ואפריקה	 
פותח פתח להבנה ולתקשורת עם המרחב המזרח תיכוני 
והאפריקאי מתוך ראיה היסטורית של אזורים אלו, וכן תוך 

אפשרות ללימודי השפה הערבית. 

השילוב בין משפטים ללימודים קלאסיים חושף את 	 
הסטודנטים לשלבי ההתהוות הראשוניים של תרבות 
המערב וליסודות הרעיוניים מאחורי תפישת המדינה, 

החברה, הכלכלה והמשפט של ימינו. 

מה משותף לשילובים אלו?
כל שילוב בין לימודי משפטים לחוג נוסף בפקולטה למדעי 
הרוח מעניק כלים ומיומנויות האופייניים לו. בכל זאת ניתן 
לחלק את השילובים השונים לשתי קבוצות עיקריות: 1( חוגים 
שתרומתם העיקרית היא חידוד המחשבה, ההבנה והניסוח של 
טקסטים, ו-2( חוגים שפותחים פתח תרבותי ולשוני להשתלבות 
בחלקים שונים של העולם. עם זאת, כל השילובים מפתחים 
כישורים אינטלקטואליים מעמיקים המבוססים על ערכים 
הומניסטיים ומחזקים יכולת אנליטית מורכבת והתקשורת 
עם ארצות ותרבויות לא מוכרות. זהו היתרון של שילוב לימודי 
משפטים ולימודי מדעי הרוח עבור מי שרוצים להכשיר עצמם 

להיות משפטנים בעידן הגלובלי שבו אנו חיים.

התכנית למשפטים ומדעי הרוח
למצוינות משפטית חוצת גבולות
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לפרטים ולמידע נוסף
ראשת התכנית: ד״ר דוד שור

dschorr@tauex.tau.ac.il דוא"ל:
מרכזת מנהלית: עינת מיטל

lawhuman@tauex.tau.ac.il דוא"ל:

ההצטרפות לתכנית תתאפשר רק לאחר רישום וקבלה 
לפקולטה למשפטים ולפקולטה למדעי הרוח לפי הוראות 

ונהלי האוניברסיטה.

 למה כדאי להצטרף לתוכנית 
למשפטים ומדעי הרוח? 

תכנית זו מיועדת לתלמידים ולתלמידות שמודעים לכך שהעידן 
העכשווי מציב דרישות חדשות ומורכבות בפני מי שמבקשים 
לעסוק במקצוע המשפטי, ומבינים שבפקולטה למדעי הרוח 
ניתן לרכוש כלים לחשיבה המורכבת והיצירתית הנדרשת כדי 
להתמודד איתן. התכנית נבנתה במיוחד לתלמידים ולתלמידות 
שסקרנים לגבי אחד מתחומי הדעת הרבים בפקולטה למדעי 
הרוח, ומבקשים לשלב בין חיפוש אחר מענה לסקרנות 
האינטלקטואלית שלהם, לבין רכישת מקצוע מעשי, באופן 
שמאפשר להתחבר ברמות שונות לשינויים המהירים שעוברים 
על עולמנו. השדה המשפטי העכשווי מחפש משפטנים בעלי 
השכלה רחבה, הפורצת את גבולות המשפט ומעשירה אותו. 
התכנית פועלת כבר מספר שנים והוכיחה את עצמה במתן 
יתרון משמעותי ללוקחים בה חלק. בין היתר, כמה מבוגרי 
ובוגרות  התוכנית התקבלו להתמחות בבית המשפט העליון. 

התכנית כוללת שלושה קורסים ייעודיים לתלמידי התכנית 
בלבד )אחד בכל שנת לימוד(. בקורסים אלו מלמדים טובי 
המרצים והדיון בקבוצה קטנה הוא בעל יתרונות גדולים, הן 
לאיכות הלמידה והן ליצירת קשרים בין משתתפי התכנית. 

משך הלימודים:
4 שנות לימוד.

ניתן לשלב במסגרת התכנית לימודי משפטים עם כל 
אחד מהחוגים והתכניות מהפקולטה למדעי הרוח.

דוגמאות לשילובים אפשריים בין 
משפטים למדעי הרוח:

השילוב בין משפטים לפילוסופיה מפתח מיומנות לניתוח 	 
שיטתי ומעמיק של סוגיות משפטיות וערכיות, וכן כלים 

לבנייה וביסוס של טיעונים לוגיים ומשפטיים.

משפטים ללימודי אנגלית ולימודים 	  בין  השילוב 
אמריקניים מקנה שליטה בשפה האנגלית וידע בתרבות 
האנגלו-סקסית. יכולות אלו מעניקות יתרון בתקשורת 
בינלאומית ובהבנת חלק מרכזי ומשפיע בעולם המערבי. 

מכשיר 	  כללית  להיסטוריה  משפטים  בין  השילוב 
להתעמקות במקורות התפתחותה של התרבות המערבית 
ולהתבוננות בסוגיות בהקשרן הרחב, וכן מפתח כישורים 
לפענוח תעודות ומסמכים, המחדדים את יכולת ההתמודדות 

עם טקסטים משפטיים. 

השילוב בין משפטים לספרות פותח עולם תרבותי רחב 	 
ומעמיד לרשות הסטודנטים כלים לניתוח, בנייה והבנה של 
טקסטים, שמוסיפים רגישות לרטוריקה ולממדים הלשוניים 
והנרטיביים של חקיקה, פסקי דין וספרות מחקר משפטית.   

השילוב בין משפטים ללימודי מזרח אסיה חושף את 	 
הסטודנטים לחלק מרכזי בעולם המדיני, הכלכלי והתרבותי 
של ימינו, תוך מתן הזדמנות ללמוד שפה נוספת )סינית, 
יפנית, סנסקריט או הינדי( ופותח פתח להשתלבות באזור 

שחשיבותו העולמית הולכת וגדלה.  
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סגל המכון
פרופ׳ ליאו קורי, פרופ׳ עדי אופיר )אמריטוס(, ד״ר אורי בלקינד, 
פרופ׳ ז׳וזה ברונר )אמריטוס(, ד״ר סנאית גיסיס, פרופ׳ חוה 
יבלונקה, ד״ר עדו יעבץ, ד״ר אהוד לם, פרופ׳ מנחם פיש 
)אמריטוס(, פרופ׳ גדעון פרוידנטל )אמריטוס(, פרופ׳ משה 
צוקרמן )אמריטוס(, פרופ׳ יוסף שורץ, פרופ׳ שאול קציר, ד״ר 
אחמד אע׳באריה, פרופ׳ שבתאי אונגורו )אמריטוס(, פרופ׳ 

זאב בכלר )אמריטוס(, פרופ׳ רבקה פלדחי )אמריטה(

תכנית לימודים מרוכזת בשנה 
אחת לתואר שני

פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית.
ראש התכנית: פרופ׳ שאול קציר

skatzir@tau.ac.il  :דוא”ל
יועצת אקדמית: ד״ר נועה גדי
ngedi7@gmail.com :דוא״ל
מזכירת התכנית: טליה סמולש

taliatal@tauex.tau.ac.il
טל׳: 03-6406367

בניין גילמן, חדר 435

הלימודים בתכנית 
מכון כהן מציע לתלמידיו אתגר אינטלקטואלי ייחודי, בנקודת 
המפגש שבין מדעי הטבע והמדעים המדוייקים לבין מדעי 

הרוח והחברה. 

מגוון רב של קורסים בתחומי ידע שונים מעניקים כלים 
להתבוננות ביקורתית ומעמיקה, מתוך פרספקטיבה רחבה, 
בביטוייה השונים של התרבות האנושית: מדע, פילוסופיה, 

אמנות, פוליטיקה ועוד

במוקד פעילותו של מכון כהן עומדים המחקר וההוראה על 
אודות ההיסטוריה, הפילוסופיה והסוציולוגיה של המדעים 
המדויקים, של מדעי הטבע ושל מדעי האדם, וכן של העשייה 

הטכנולוגית והאמנותית. 

מסלולי הלימוד
מכון כהן מציע שני מסלולי לימוד עיקריים לתואר שני, מסלול 

עיוני ללא תזה ומסלול מחקרי עם תזה. 

מבנה תכנית הלימודים
לימודי התואר השני במכון פתוחים לבעלי תואר ראשון ומעלה 
בכל תחומי הלימוד. מסלול הלימודים נפתח בשנה של לימודי 
השלמות הנחשבים ל״תשתית״, אשר נועדה להקנות מכנה 
אינטלקטואלי משותף לכל תלמידי המכון. לאחר סיום שנת 
ההשלמות בממוצע 85 לפחות, יכול התלמיד לבחור במסלול 

עיוני או מחקרי הנמשך שנתיים נוספות. 

שפה זרה שניה – על תלמידי המכון להגיע לרמת ״פטור״ 
בשפה אירופאית נוספת מלבד אנגלית. )במסלול המחקרי(

תנאי קבלה
ע״פ תנאי הקבלה לתואר שני הנהוגים בפקולטה למדעי הרוח.

נושאי לימוד וקורסים נבחרים 
של המכון

נושאי ההוראה במכון כוללים היסטוריה של הידע המדעי 
מהעת העתיקה ועד ימינו; הפילוסופיה והסוציולוגיה של 
מדעי החיים; ההיסטוריה והפילוסופיה של המתמטיקה; 
ההיסטוריה האינטלקטואלית של תרבות המערב. לצד אלה 

המכון מקיים גם קורסים כגון:

פילוסופיה של המתמטיקה	 
הוכחות מדעיות לקיום עולם חיצון	 
ידע ומוסדות ידע	 
שעונים וזמן מימי הביניים המאוחרים למאה העשרים	 

ועוד קורסים רבים נוספים. 

משך הלימודים 
שנה אחת לימודי השלמה ע״פ יעוץ אישי ושנתיים לתואר השני. 

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של 
המדעים והרעיונות ע״ש כהן
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humanities.tau.ac.il/cohn

לפרטים ולמידע נוסף
ראש המכון: פרופ׳ שאול קציר

skatzir@tau.ac.il דוא״ל:
עוזרת ניהולית: דנה ורונה 

dahnav@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
6409198 פקס: 03-6409463 טל׳:

שעות קבלה: ימים א, ב, ד, ה, 14:00-10:00, 
יום ג׳ 15:00-13:00` בניין גילמן, חדר 383
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מסע לגילוי התרבות כמעצבת 
את חיינו

היחידה למחקר התרבות היא הראשונה והיחידה בישראל 
המציעה מסגרת בין־דיסציפלינרית שיטתית למחקר התרבות 
ככלי הבונה את התפיסה והפעולה האנושית. היחידה חלוצית 
עוסק  בעולם. מחקר התרבות  מוניטין  ובעלת  בתחומה 
באפשרויות העומדות לרשות בני האדם, כקבוצות וכיחידים, 
לנהל את חייהם ביומיום ולאורך זמן, למשל: מה לאכול, איפה 
לגור, את מי לבחור כבן זוג, איך לגדל את הצאצאים, במה 
להאמין ובמה להשקיע מאמצים. האפשריות האלה לא נולדו 
מן הטבע, אף כי המבנה הביולוגי של האדם אפשר לו לפתח 

מגוון אפשרויות בצורה טובה יותר מכל בעל חיים אחר.

היכולת של האדם לאגור את האפשרויות כפתרונות למצבים 
נתונים, להעביר את מאגר הפתרונות בין הדורות, ולייצר 
אפשרויות למצבים חדשים )כולל יצירת המצבים החדשים 
האלה עצמם( – כל אלה אפשרו לאדם לקיים חיים על פני 
כל כדור הארץ, בתנאים פיסיים וחברתיים השונים בתכלית 
זה מזה. הזיקה בין אפשרויות פעולת הפרט לתרבות הקבוצה, 
הגיוון שנוצר בתרבויות, דרכי התפשטותן, המעבר וההשתנות 
של מאגרי תרבות בין מרחבים חברתיים שונים, והמאבקים 
בין קבוצות עליהם – כל אלה הן אחדות מהשאלות הבסיסיות 

במחקר התרבות.

אספקטים של מחקר התרבות פותחו במגוון רחב של מקצועות 
שונים, מביולוגיה ועד אנתרופולוגיה, מהיסטוריה ועד כלכלה 
ופסיכולוגיה, מסוציולוגיה ועד בלשנות והבנת טקסטים. מחקר 
התרבות מפתח על בסיס אלה תפיסה אינטגרטיבית של 
התרבות במחקר והוראה במסגרת דיסציפלינה רבגונית אחת.

ביחידה חמש מעבדות המציעות 
התמחויות בלימוד ובמחקר:

	 המעבדה למחקר התרבות 	 המעבדה לפסיכו־תרבות 	
המעבדה לזהות ולפעילות סביבתית־חברתית )בשיתוף עם 
ביה״ס ללימודי הסביבה ע״ש פורטר( 	 המעבדה להיסטוריה 
שבעל פה של החברה בישראל )בשיתוף עם ד״ר חררדו לייבנר( 
	 המעבדה לתעביר, המעבדה למחקר תרבות חומרית, מגע 

בין תרבויות ותרגום, המעבדה לתיווך תרבותי של החוויה.

מטרת הלימודים
הכרת השאלות המרכזיות של מחקר התרבות, תיאוריות 

ושיטות מחקר, ופיתוח היכולת למחקר בתחום זה.

התבססות המחקר על:
	 סוציולוגיה   	 תרבותית  פסיכולוגיה   	 האדם  מדעי   	

אנתרופולוגיה 	 מחקר השיח 	 היסטוריה 	 ביולוגיה

לצורך זה מקיימת היחידה תכנית לימודים ייחודית, במבנה 
מודולארי, שחלקו לימודי הכשרה משותפים בנושאים עקרוניים, 
וחלקו נתפר כתכנית לימודים אישית לכל תלמיד בנפרד, כחלק 

מהפרויקט האישי המוביל לעבודת הגמר.

מסלולי הלימוד לתואר השני
מסלול עיוני )ללא עבודת תזה(- 36 ש״ס	 
מסלול מחקרי )עם עבודת תזה( - 28 ש״ס	 

מבנה תכנית הלימודים
לימודי השלמה )2-12 ש״ס): יוטלו על התלמידים על 	 

פי הרקע הקודם של לימודיהם. 

לימודי התואר נחלקים לשני שלבים:
לימודי הכשרה בהיקף של 20 ש״ס )במסלול ללא עבודת 	 

גמר: 26 ש״ס( – לימודי ההכשרה כוללים את הקורסים 
הייחודיים לתכנית, המשותפים לכל התלמידים.

פרויקט מחקר )לימודי התמחות( בהיקף של 8 ש״ס – 	 
במסגרת פרויקט המחקר יתמחה התלמיד בתחום ספציפי 
של המקצוע ויכתוב את עבודת הגמר בהנחיה של מורה 
או מורים מסגל היחידה או מחוץ ליחידה, באישור היחידה. 
עם תום שלב ההכשרה תחליט ועדת ההוראה של התכנית 

אם התלמיד זכאי לעבור לשלב ההתמחות.

תנאי רישום וקבלה
יתקבלו תלמידים שסיימו תואר ראשון בציון גמר של 80 לפחות.

תלמידים אשר יעברו למסלול המחקרי ידרשו להגיע לרמת 
פטור בשפה זרה שנייה, עד תום לימודיהם.

מלגות
מוצעות לתלמידי היחידה מלגות חלקיות מטעם קרנות מחקר 

של חברי הסגל, או מלגות על פי שיפוט מטעם הפקולטה.

אפשרויות תעסוקה לבוגרים
	 עבודה במחקר 	 הוראה 	 הדרכה 	 מדריכי טיולים 	 כתיבה 
אינטרנטית 	 תרגום ועריכה 	 עריכה ויעוץ לשוני 	 עריכת 

תוכן 	 הוצאה לאור 	 שירות החוץ 	 הפקה בטלוויזיה

סגל היחידה
פרופ' רקפת סלע־שפי, פרופ' איתמר אבן־זהר, פרופ' גדי 
אלגזי, ד״ר דלית בלוך, ד״ר שרית פז, ד״ר תגריד יחיא־יונס, 

פרופ' אריה אלטמן, מר רותם לשם. 

מחקר התרבות
במסגרת בית הספר למדעי התרבות

ע״ש שירלי ולסלי פורטר
ני

ש
ר 

וא
ת

2

http://www.tau.ac.il/tarbut

לפרטים ולמידע נוסף
ראשת היחידה: פרופ׳ רקפת סלע-שפי

יועץ אקדמי: פרופ' איתמר אבן־זהר
tarbut@post.tau.ac.il דוא״ל:

רכזת ניהולית בית הספר למדעי התרבות: רויטל צפורי
culture@tauex.tau.ac.il דוא״ל:

03-6409325 טל׳:
מזכירת תארים מתקדמים: עדנה דר

ednadar@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
03-6409880 טל׳:

שעות קבלה: ימים א-ה' 13:00-10:00
בניין גילמן, חדר 480
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הילד  תרבות  במחקר  השני  לתואר  הלימודים  תכנית 
והנוער הינה תכנית רב תחומית המקנה לתלמידים ידע 
מושגי במחקר התרבות, ובמיוחד במחקר תרבות הילד והנוער, 
וידע על פניה השונים והרב-גוניים של תרבות הילד והנוער 

בהיבטיהם ההיסטוריים והחברתיים.

הלימודים עוסקים במגוון המוסדות שבמסגרתם נוצרים 
ומתארגנים חייהם של ילדים ובני הנוער, במגוון טקסטים, 
לשוניים ואחרים, שנוצרים בעבורם וכן בטקסטים הנוצרים 
על ידי הילדים ובני הנוער באינטראקציה בינם לבין עצמם. 

הלימודים בתכנית מקנים לתלמידים ידע ויכולת מחקרית, 
וכן אפשרות להתנסות מעשית באחד מן הגופים הפעילים 

בייצור טקסטים בעבור ילדים ונוער.

למי מיועדת התכנית ואפשרויות 
תעסוקה

לימודי התואר השני במחקר תרבות הילד והנוער מיועדים 
לתלמידים המבקשים ללמוד את התחום ולעסוק במחקר שלו 
בלימודיהם לתואר השני והשלישי באוניברסיטת מחקר. בנוסף 
מיועדים הלימודים למי שעוסקים בפועל במקצועות השונים של 
תרבות הילד והנוער, כגון: הוראה, עיתונות ותקשורת, ספרות 
ועיתונות לילדים ולנוער, ספריות ומדיה, תרבות הפנאי של 
ילדים, תרבות דיגיטלית לילדים ויוצרים בתחום של תרבות 

הילד והנוער. 

מסלולי הלימוד:
לתכנית שלושה מסלולים: 

מסלול מחקרי )עם תזה( הלימודים במסלול המחקרי 	 
נותנים מענה לביקוש ההולך וגובר מצד חוקרים המבקשים 

להתמחות בתחום ולחקור אותו.

מסלול עיוני )בלא תזה( הלימודים במסלול העיוני מיועדים 	 
לתלמידים המעוניינים להעמיק את השכלתם בתחום וכאלה 
העוסקים, או המתכוונים לעסוק, במגוון המקצועות הנוגעים 
לתרבות הילד והנוער, בהם אנשי החינוך הפורמאלי 
והלא-פורמאלי: מורים, גננות, ספרנים, עורכים, כותבים 
ומוציאים לאור, אנשי תקשורת, קולנוע ואינטרנט ועוד, וכן 
מי שעוסקים בהיסטוריה החברתית של ילדים ובני נוער. 

מסלול עיוני עם התנסות מעשית )בלא תזה(במסלול 	 
ההתנסות המעשית ניתנת לתלמידים הזדמנות להתנסות 

בכתיבה או בתחום טכנולוגיה דיגיטלית לילדים. מותנה 
במספר התלמידים המבקשים להירשם לסדנה.

מורי התכנית
בתכנית מלמדים חוקרים בעלי מוניטין במחקר התרבות בכלל

ובתרבות הילד בפרט, מחלוצי מחקר תרבות הילד והנוער
בארץ ובהם: פרופ' יעל דר, ד"ר טל קוגמן, פרופ' זהר שביט, 
ד"ר טלי ברנר, ד"ר סיגל ברק-ברנדס, ד"ר מעיין הראל, הקאדי 
ד"ר איאד זחאלקה, ד"ר טליה פפרמן, ד"ר רתם פרגר-וגנר, 

ד"ר רונית קמפף, ד"ר רימה שיכמנטר

תנאי קבלה
לתכנית יתקבלו מועמדים שסיימו תואר “בוגר אוניברסיטה” 

ממוסד אקדמי מוכר, בציון 80 לפחות. 

מועמדים שיתקבלו לתכנית יחויבו בלימודי השלמה, על-פי 
שיקול דעת של ועדת הקבלה. היקף לימודי ההשלמה יקבע 
לפי תכנית הלימודים שלמדו במסגרת לימודי התואר הראשון. 
התלמידים ידרשו לסיים את לימודי ההשלמה בציון 80 לפחות.

במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים שאינם עומדים 
בתנאי הסף, מועמדים אלה יתבקשו לכתוב מכתב מנומק 

ולהציג את נימוקיהם בראיון אישי.

יש להדגיש כי כל המתקבלים ללימודים בתכנית ירשמו למסלול 
העיוני. בתום שנת הלימודים הראשונה יכולים תלמידים 
המעוניינים במסלול המחקרי או במסלול עם ההתנסות 
המעשית לבקש לעבור למסלולים אלה. בקשה כזו תאושר 
על ידי היועצת האקדמית, בהתאם לדרישות הסף של מסלולים 

אלה.

מחקר תרבות הילד והנוער
במסגרת בית הספר למדעי התרבות ע״ש שירלי ולסלי פורטר
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http://humanities.tau.ac.il/child-culture

לפרטים ולמידע נוסף
ראשת התכנית: פרופ׳ זהר שביט

zshavit@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
יועצת אקדמית של התכנית: פרופ׳ יעל דר

yaelda@post.tau.ac.il דוא״ל:
מזכירת התכנית: איה ביטמן

ayab@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
03-6409995; פקס: 03-6407247 טל׳:

קבלת תלמידים: יום ג׳ 14:00-10:00, יום ד׳ 15:00-10:00
בניין גילמן, קומה ד׳ חדר 478א׳
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הלימודים  לימודים מתקדמים בתחומי  התכנית מציעה 
הקוגניטיביים של השפה ושימושיה,  והכשרת תלמידות/ים 
לתכנן ולבצע מחקרים בתחומים אלה. נושאי הלימוד כוללים 
תחומי ידע כמו חקר השיח והשימוש בשפה )פרגמטיקה(, 
פסיכו־בלשנות )תהליכי הבנת שפה, הפקת שפה, ורכישת 
שפה(, בלשנות, דו־לשוניות, פילוסופיה של הלשון, והיבטים 
מוחיים של השפה. התכנית מאפשרת לתלמידיה לבחור גם 
תחומים אחרים הקשורים לשפה מחוגים אחרים בקמפוס.

מסלולי הלימודים בתכנית  
לימודי התואר השני יתקיימו בשני מסלולים: מסלול מחקרי 

עם עבודת גמר ומסלול עיוני ללא עבודת גמר. 

המעבר למסלול המחקרי מותנה במציאת נושא ומנחה 
לעבודת התיזה, ובהשלמת 12 ש"ס בממוצע של 90 ומעלה.

מבנה תכנית הלימודים
התכנית מציעה מספר מוקדי התמחות, המשמשים בסיסים 
למחקרים רב־תחומיים: שיח ופרגמטיקה, בלשנות, פסיכו־

בלשנות ונוירובלשנות. לרשימת המוקדים עשויים להתווסף, 
מדי פעם, מוקדים חדשים. 

התכנית כוללת שלושה קורסי חובה )יסודות הפסיכו-בלשנות, 
היבטים קוגנטיביים של שיח, שיטות מחקר( ומגוון קורסי בחירה.

היקף הלימודים לתואר שני הוא 36 ש”ס במסלול העיוני ו־28
ש”ס במסלול המחקרי.  

משך הלימודים
משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים.

תנאי קבלה 
תינתן עדיפות לבעלי הכשרה קודמת בתחומי הלימודים 
הקוגניטיביים של השפה ושימושיה, במתכונת של תואר באחד 
מן החוגים — מדעי המוח, בלשנות, הפרעות בתקשורת, 

פסיכולוגיה, פילוסופיה או מדעי המחשב.

יוכלו להתקבל לתכנית גם תלמידים ללא הכשרה מוקדמת 
בתחומי הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה, אולם 
הם יתקבלו במעמד “על תנאי” עד שיעמדו בלימודי השלמה 
בהיקף הנדרש. סף הקבלה: ממוצע של 85 לפחות בלימודי 

ה־ב.א.

אפשרויות תעסוקה
בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בתחומי המחשבים והבינה 
המלאכותית, בתחומי החינוך וההוראה, ובענפים נוספים 
הדורשים ידע מעמיק בשפה וקוגניציה. בנוסף, הבוגרים 
יוכלו להמשיך ללימודי דוקטורט ולהשתלב בחזית המחקר 

וההוראה באקדמיה.  

בין מורי התכנית
פרופ' מירה אריאל, פרופ' ישעיהו שן, פרופ' אורנה פלג, פרופ' 
חוה בת זאב שילדקרוט, פרופ' רחל גיורא, פרופ' אותי בת-אל, 
ד"ר חמוטל קריינר, ד"ר נועה שובל, ד"ר רמה עמישב, ד"ר 
רוני קציר, ד"ר איה מלצר, ד"ר אוון-גרי כהן וד"ר עינת שטרית.
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http://humanities.tau.ac.il/cognitive

לפרטים ולמידע נוסף
ראשת התכנית: פרופ׳ אורנה פלג
pelegor@post.tau.ac.il דוא״ל:

מזכירות התכנית: אינה זילבר יחזקאל
   innazy@tauex.tau.ac.il דוא"ל:

073-3804797 טל:
שעות קבלה: א', ב', ד' 13:00-10:00, יום ג' 15:00-13:00

בניין גילמן, חדר 435

תכנית הלימודים הקוגניטיביים של 
השפה ושימושיה

במסגרת בית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע
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מטרת הלימודים 
מטרתה של התכנית לתואר שני במדעי הדתות היא להכיר 
לתלמידיה מסורות דתיות שונות, מערביות ומזרחיות, חדשות 

ועתיקות.

התלמידים לומדים, חוקרים ומשווים בין מערכות אמוניות 
שונות, מונותיאיסטיות ופוליתיאיסטיות; בין ריטואלים וטקסים 
דתיים מגוונים, מן המזרח ומן המערב; בין תפיסות שונות של 
האל, ודרכים שונות לשחרור או גאולה. דגש מיוחד מושם 
על רוחניות עכשוויות ועל היכרות עם קבוצות דתיות שונות 
בישראל – בכלל זה דרך מפגשים עם מנהיגים דתיים, וסיורים 

מיוחדים )ללא תשלום( לאתרים דתיים ברחבי הארץ.

בוגרי התכנית יקבלו את התשתית האקדמית הנחוצה, כולל 
כלים ביקורתיים מושחזים, כדי להמשיך ולחקור תופעות דתיות 

רבות ומגוונות כתלמידי מחקר לתואר שני ושלישי.

הלימודים בתכנית יסייעו למגוון של תחומי עיסוק המחייבים 
היכרות עם היסטוריה ופילוסופיה של הדת, ודת בישראל 
בפרט – בכלל זה מדריכי טיולים; הוראת היסטוריה, אזרחות, 
פילוסופיה וספרות; עובדי השלטון המקומי; עובדי מערכת 

הביטחון; ופעילים בעמותות אזרחיות. 

מבנה תכנית הלימודים
התכנית מאפשרת שני מסלולי לימוד שונים:

מסלול מחקרי )הכולל עבודת גמר(

מסלול עיוני )ללא עבודת גמר(

משך הלימודים
לתואר שני: שנתיים

תנאי רישום וקבלה
״בוגר  ללימודים מועמדים בעלי תואר  רשאים להירשם 
אוניברסיטה״, או בעלי תואר זהה המוענק על ידי מוסד 

להשכלה גבוהה, בציון גמר ״טוב״ )80( לפחות.

אפשרויות תעסוקה
עובדי מדינה, אנשי ארגונים לא ממשלתיים, מדריכי טיולים, 

אנשי חינוך ודת

סגל התכנית
פרופ' אוריה שביט, פרופ' גידי בוהק, ד"ר ארי אנגלברג, ד"ר 
סימה זלצברג, ד"ר ברברה מאייר, ד"ר תומר פרסיקו, ד"ר 
נחמה ורבין, פרופ' רון מרגולין, ד״ר שרה זלצברג וכן מרצים 

מחוגים ופקולטות אחרות. 

מדעי הדתות
במסגרת בית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

http://humanities.tau.ac.il/religious_studies

לפרטים ולמידע נוסף
ראש התכנית: פרופ׳ אוריה שביט

oriyasha@post.tau.ac.il דוא״ל:
מזכירת התכנית: אינה זילבר יחזקאל

innazy@tauex.tau.ac.il דוא״ל:
073-3804797 טל׳:

שעות קבלה: א', ב', ד' 13:00-10:00, יום ג' 15:00-13:00
בניין גילמן, קומה 4, חדר 435



39

תוכנית לימודי התעודה בעריכת לשון בעברית פועלת במסגרת 
החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית.

בבסיס התוכנית עומדת התפיסה שהכשרת כוח אדם משכיל 
ומיומן של עורכי לשון היא אחת  להשבחת צורתם וסגנונם של 
פרסומים בכתב הרואים אור בעברית. החוג ללשון העברית 
התברך בחוקרים מעולים שתחומי מחקריהם עשויים לפרנס 
כהלכה את לימודי העיון העומדים בבסיס ההכשרה הדרושה. 

התוכנית מעניקה לבוגריה תעודת עורך לשון.

תנאי קבלה
לקראת  לימודיהם  את  ימו  שסי מועמדים  יתקבלו 
לפחות.  )80( "טוב"  בציון  אוניברסיטה"  "בוגר  התואר 

הקבלה מותנית בתוצאות בחינת מיון וריאיון אישי. חסרי תואר 
אקדמי בלשון עברית נדרשים ללימודי השלמה מקדימים.

משך הלימודים
משך הלימודים בתוכנית גופה הוא שנה אחת והיקפם 28
ש"ס. מי שאינם בעלי תואר ראשון בלשון עברית יהיו חייבים 
בלימודי השלמה בהיקף של 12 ש"ס קודם להשתלבותם 
בתוכנית. משך הלימודים לחייבים בלימודי השלמה הוא 
שנתיים. לימודי התוכנית גופה מתקיימים בימים שני ורביעי 
בשעות 12:00–20:00 . לימודי ההשלמה מתקיימים ברובם 
בקבוצות מקבילות הניתנות לבחירה והמאפשרות את ריכוז 

הלימודים בשניים עד שלושה ימים.

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים היא שילוב של לימוד תיאורטי, שעיקרו עיון 
בסגנונותיה השונים של העברית, עם הקניית ידע מעשי 
בעריכת לשון. המסלול מדגיש תחומי ידע ומחקר שיש להם 
נגיעה ישירה לסגנונותיה של העברית לתקופותיהם ולאופני 

עריכתם.

מבנה תכנית הלימודים
לימודים עיוניים בין-תחומיים	 

סדנאות עריכה	 

קריאה עצמית	 

סדנאות וקורסים נבחרים
עריכת דברי מדע, עריכה עיתונאית בתקשורת הנדפסת 	 

והאלקטרונית, עריכת תרגום מאנגלית, עריכת טקסטים 
מתחום הפרוזה, עריכה במדיה דיגיטלית ועוד

לימודי תעודה בעריכת לשון )0699)
 במסגרת החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית
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humanities1.tau.ac.il/editing-program

לפרטים ולמידע נוסף
יועץ אקדמי וראש התכנית: פרופ' משה מורגנשטרן

mmorgen@post.tau.ac.il דוא"ל:
עוזרת מנהלית בחוג: רות טיטונוביץ'

ruty@tauex.tau.ac.il דוא"ל:
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם 
anatav@tauex.tau.ac.il דוא"ל:

03-6409787 ,03-6409790 טל':
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
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affairs. Students who complete the program are 
awarded an MA degree in Middle Eastern History 
from Tel Aviv University‘s prestigious department 
of Middle Eastern and African History. Located in 
Israel‘s cultural, financial and business hub, Tel Aviv 
University is the largest and most comprehensive 
of Israel‘s institutions of higher education.

In addition to the excitement and challenges of 
studying in a foreign country, students who are 
enrolled in the MAMES Program will find their 
studies greatly enriched by the international pool 
of students studying with TAU International each 
year. Participants hail from Europe, North and South 
America, Africa, Australia, and other locations in the 
Middle East. Both in the classroom and outside, 
diversity in backgrounds and opinions of the 
students guarantee that debate and discussion 
will be lively and provocative.

Master of Arts in Archaeology and 
Ancient Near Eastern Cultures
The International Program in Ancient Israel 
Studies: Archaeology and History of the Land 
of the Bible by the Department of Archaeology 
and Ancient Near Eastern Cultures of Tel Aviv 
University, in collaboration with TAU International, 
is a unique program; allowing students from a 
variety of countries across the globe to study the 
Archaeology and History of the Land of the Bible—IN 
the Land of the Bible.

Throughout the duration of the program 
students are offered a unique window into the 
country’s complex past via theoretical classes, 
field work experience, and guided tours to 
some of the most renowned excavation sites 
in Israel. 

The academic curriculum focuses on the 
periods between the late-second millennium 
BCE through the Roman Period, while also 
offering ancient languages and Modern Hebrew 
classes, and providing students with the most up-
to-date, modern and scientific research tools.

BA in the Multidisciplinary 
Program in the Humanities 
In the Fall of 2012, Tel Aviv University’s Faculty of 
the Humanities opened its first English-language 
BA degree in the Liberal Arts, the only program of 
its kind in Israel.

For over 25 years, Tel Aviv University‘s Hebrew-
language Multidisciplinary Program in the 
Humanities has been one of the university‘s largest 
and most successful undergraduate programs. 
Each year its graduates are accepted into top MA 
and PhD programs around the world. 

This three-year BA program provides students 
with the foundations of a strong Liberal Arts 
education while empowering them to succeed in 
an increasingly diverse, complex, and fast-changing 
world. It is designed to motivate students to explore 
beyond the confines of single disciplines, by offering 
a broad selection of courses in various fields of the 
Humanities and Social Sciences.

At the same time, TAU‘s Multidisciplinary Program 
in the Humanities ensures focus by allowing 
concentrated study in our seven major fields: Middle 
Eastern Studies; Philosophy; Literature; Israel and 
Jewish Studies; Psychology, Psychoanalysis, and 
Culture; French Studies; and Digital Culture and 
Communication. Concurrent with their coursework, 
students deepen their understanding of local and 
international topics via study trips throughout Israel.

MAMES – Master of Arts in Middle 
Eastern and African History
Taught in English, the Master of Arts in Middle 
Eastern Studies program is a one-year )three 
semesters(, full-time graduate degree program 
open to international students interested in an 
immersion in the history and current affairs of the 
modern Middle East. Those who are interested in 
pursuing careers pertaining to the Middle East in the 
fields of journalism, diplomacy, government, think 
tank research, advocacy/activism, and academia 
will find an unparalleled opportunity to acquire an 
in-depth understanding of the political, social and 
economic dimensions of the region from within.

This program equips its graduates with the 
analytical tools and knowledge base to eventually 
become experts on a region whose geo-political 
developments regularly affect the state of global 

International Programs

תכניות למנהלים: תואר שני בשנה אחת
המזרח התיכון בן זמננו	 

talalo3@tauex.tau.ac.il | טל אלון     
פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית	 

taliatal@tauex.tau.ac.il | טליה סמולש     
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www.education.tau.ac.il

בית הספר לחינוך
ע״ש חיים וג׳ואן קונסטנטינר

החוג לחינוך מיוחד ולייעוץ 
חינוכי )תואר שני(

תכנית בייעוץ חינוכי כולל התמחות בגיל הרך והתמחות 	 

באנשים עם צרכים מיוחדים

תכנית בלקויות למידה 	 

תכנית בלקויות למידה עם התמחות בחינוך ללקויי שמיעה	 

החוג למדיניות ומנהל בחינוך 
)תואר שני(

מינהל ומנהיגות בחינוך	 

מדיניות החינוך	 

התמחות בהיסטוריה ופילוסופיה של החינוך	 

התמחות במערכות חינוך מקומיות וארציות	 

התמחות בחינוך דמוקרטי	 

כולל התמחות בסוציולוגיה של החינוך

M.A. EXECUTIVE תכנית
בשנה אחת במנהל ומנהיגות בחינוך

החוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי
)תואר שני(

הוראת מתימטיקה, מדעי המחשב, מדעים וטכנולוגיה

התכנית בחינוך רב לשוני )תואר שני(

תעודות הוראה

תואר ראשון בחינוך
תהליכי התפתחות ולמידה, חדשנות וחברה, טכנולוגיה

לפירוט של כל תכניות הלימוד בביה״ס ראו חוברת נפרדת

התפתחות, התחדשות וטכנולוגיה בלימודי • 
התואר הראשון

תארים מתקדמים בחינוך מיוחד וייעוץ • 
חינוכי; בחינוך ומינהל; בחינוך מתמטי, מדעי 

וטכנולוגי; ובחינוך רב לשוני

לתת יד בעיצוב דור העתיד עם תעודות • 
ההוראה שלנו

בעקבות כל מה שתגלו 
על חינוך ללא הפסקה

תואר ראשון, שני ותעודת הוראה בבית הספר לחינוך

 https://education.tau.ac.il/ :פרטים נוספים בבית הספר לחינוך ובאתר
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 תהיו פרקטיים 
תלמדו מה שבאמת 

מעניין אתכם.

אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

5  דברים ש)אולי( לא ידעתם
על מדעי הרוח וקריירה:   

לפי מחקר שפורסם בניו יורק טיימס, מעסיקים מחפשים עובדים בעלי יכולות, 	 
אותן מעניקים לימודי מדעי הרוח, כמו כתיבה ופתרון בעיות. בשלושת העשורים 
האחרונים, משרות אשר דורשות “יכולות רכות” וכישורי חשיבה נמצאות בצמיחה 

הגדולה ביותר מבחינת תעסוקה ושכר.

במחקר שביצעה גוגל לגבי הצלחה בגיוס עובדים, מנהלי החברה נדהמו לגלות 	 
ש-7 המאפיינים הראשיים המנבאים הצלחה בגוגל הם כולם “כישורים רכים”, 
ובהם: תקשורת טובה ויכולת להקשיב, חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות, אמפתיה 
כלפי אחרים וחיבור בין רעיונות מורכבים.  בעקבות ממצאי המחקר של גוגל, שונתה 

פרקטיקת הגיוס בחברה וכיום מחפשים בגוגל גם בוגרי מדעי הרוח ואמנויות.

 	  "It is in Apple‘s DNA that technology :סטיב ג’ובס אמר  iPad 2  בעת ההשקה של
 alone is not enough—it‘s technology married with liberal arts, married
with the humanities, that yields us the results that make our heart sing.“  

לפי מחקר שמתבצע בימים אלה באוניברסיטת תל אביב וכלל עד כה 835 בוגרים 	 
של מדעי הרוח מהשנים 2010-2016 90% מהם מועסקים כיום ומחצית מאלה 
שאינם מועסקים לומדים לתואר מתקדם.   45%  מהשכירים מצאו את מקום 

העבודה הראשון שלהם תוך כדי ועד חודש מסיום הלימודים!

על-פי מחקר של חברת פיצ’בוק, הבוגרים של אוניברסיטת תל אביב מדורגים זו 	 
השנה הרביעית ברציפות במקום ה-9 בעולם, והראשון מחוץ לארה”ב, במספר 
הסטרטאפים שגייסו הון לחברות שהם הקימו. ביניהם יש 18 בוגרים בחינוך, 16 
בוגרי פילוסופיה ו-6 בוגרי היסטוריה, ובוגרים מתחומי רוח נוספים. מספר הבוגרים 

הממלאים תפקידי ניהול בכירים בחברות האלה גדול הרבה יותר.   

 ולכן, אנחנו אומרים לכם האוהבים 
את מדעי הרוח: תהיו פרקטיים, 
תלמדו את מה שמסקרן אתכם.

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

הפקולטה למדעי הרוח 
ע״ש לסטר וסאלי אנטין

אוניברסיטת תל אביב



43



ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

הפקולטה למדעי הרוח 
ע״ש לסטר וסאלי אנטין

אוניברסיטת תל אביב

בעקבות הלא נודע

go.tau.ac.il מידע והרשמה:
ובמוקד כל האוניברסית״א

im@tau.ac.il דוא״ל:
03-6405550 טלפון:

פרטים בנושאי רישום וקבלה 
לאוניברסיטה:

tau2go אוניברסיטת תל אביב

מדעי הרוח | חינוך | אמנויות
תכניות מצטיינים | רפואה ובריאות | מדעי החיים

מדעי המוח | מדעים מדויקים | הנדסה | לימודי הסביבה
מדעי החברה | עבודה סוציאלית | ניהול | משפטים


