
  ה"ל תשע"רשימת קורסים לשנה -מדע הדתות

  

מספר  שם הקורס  מרצה  חוג  ז"לו
  הקורס

   קורסי ליבה   

', סמסטר ב
, יום שלישי

10-12 

' פרופ  פסיכולוגיה
בנימין בית 

  הלחמי

התפתחות 
קבוצות ותנועות 

  דתיות

  01ב.202.4606

', סמסטר ב
, יום שלישי

16-20 

החוג ללימודי 
 ארץ ישראל

אריה ' פרופ
 קופסקי

: מדע הדתות
היבטים 

היסטוריים 
 ותמאטיים

 01.ב.115.4279

  ',סמסטר ב
, יום רביעי

12-14  

לימודי נשים 
 ומגדר

ר "ד
מריאנה 

 מדבר-רוח

 01.ב.128.4011 מגדר ורוחניות

          
         

   קורסי בחירה   

  ',סמסטר ב
  ,יום רביעי

10-14  

ר מישל "ד  החוג לתקשורת
  רוזנטל

דת תרבות 
ותקשורת 

  המונים

  01.ב.208.3148

  ',סמסטר א
  , יום ראשון

10-14  

התכנית 
 ללימודי יוון

ר רחל "ד
  גוטסמן

להיחלץ 
מהלבירינט 
ולהרוג את 

: המפלצת
מיתולוגיה ודת 

בעולם היווני 
  העתיק

 01.א.123.3057

', סמסטר ב
  10-12יום שני 

  וגם
-14יום רביעי 

16  

החוג 
להיסטוריה של 
 המזרח התיכון

יצחק ' פרופ
  ויסמן

האסלאם 
 הפוליטי

  01.ב.106.3609

', סמסטר ב
  ,יום שני

 14-18  

החוג 
להיסטוריה של 
  המזרח התיכון

יצחק ' פרופ
  ויסמן

מסורת ותמורה 
  באסלאם ההודי

  01.ב.106.4068

  ',סמסטר ב
  ,יום שני

10-14  

החוג 
להיסטוריה של 
  המזרח התיכון

ר סולי "ד
  שאהוור

מבעד לעדשה 
: ומאחורי הרעלה

דת , חברת
ותרבות באיראן 
המהפכנית בראי 

  הקולנוע

  01.ב.106.4065

  ',סמסטר א
יום ראשון 

14-16   
  וגם

החוג לשפה 
  וספרות ערבית

עפר ' פרופ
  לבנה

טכסטים על 
משיחיות 
  באסלאם

  01.א.105.3862



יום חמישי 
14-16  

  ',סמסטר ב
   12-14יום שני 

  וגם
יום חמישי 

14-16  

החוג לשפה 
  וספרות ערבית

 עפר' פרופ
  לבנה

אלמנטים 
סגפניים במסורת 

  המוסלמית

  01.ב.105.3864

  ',סמסטר א
  יום רביעי

12-14  
  וגם

  ',סמסטר ב
  יום רביעי

12-14  

חוג למחשבת 
  ישראל

' פרופ
אברהם 

  מלמד

בין פילוסוף 
אגרות : ומנהיג
  ם"הרמב

  01.א.116.4310
  

  וגם
  

  01.ב.116.4311

  ',סמסטר ב
  ,יום שני

14-18  

חוג למחשבת 
  ישראל

אסי  ר"ד
  פרבר גינת

 -בצלמנו כדמותנו
-האלוהות הדו

  .מינית במחשבה

  01.ב.116.3431

', סמסטר ב
  ,יום שני

 8-10  
  

ר יונתן "ד  חוג למקרא
  בן דב

מגילות מדבר 
  יהודה

  01.ב.101.3055

', סמסטר א
, יום שלישי

12-16  

החוג ללימודי 
  ארץ ישראל

אריה ' פרופ
  קופסקי

הגיאוגרפיה 
י "הקדושה של א

העת בשלהי 
  ב"העתיקה וימה

  01.א.115.4300

  ',סמסטר א
  יום רביעי

14-18  

חוג ללימודי 
  אסיה

ר איתמר "ד
  תאודור

רבינדרנאת 
מהטמה , טאגור
ושרי , גנדהי

  אורובי

  01.א.125.3515

  ', סמסטר ב
  ,יום שלישי

8-12  

חוג להיסטוריה 
  כללית

עמוס ' פרופ
  מגד

התרבויות 
העתיקות של 

אמריקה 
  התיכונה

  01.ב.108.4967

  ',סמסטר ב
  ,יום שלישי

12-16  

החוג 
להיסטוריה 

  כללית

ר אורי "ד
  אמיתי

רומא והדתות 
  המונותיאיסטיות

  01.ב.108.4964

 


