לימודי דתות
שיעורים נבחרים
מספר הקורס

שם הקורס

מרצה

לו"ז

פילוסופיה של הדת 9אתאיזם

ד"ר מייקל אנטוני

יום ה 01-05

סוגיות בפילוסופיה של הדת
מדע הדתות 9היבטים היסטוריים
ותמטיים
דת ונשים 9מעמד הנשים בחברות
מסורתיות

ד"ר מייקל אנטוני
פרופ' אריה קופסקי

יום ב 05-11
יום ג 05-11

ד"ר ז'ני הורוביץ

יום ב 03-07

קורסי ליבה
016.2805א10
016.2806ב10
016.3811א10
004.3168א10
101.2017א10

קורסים נושאיים
004.2214א10
012.2031א10
004.3215א10
017.2311א10

נזירות א"י בשלהי העת העתיקה
האיקונוקלזם הביזנטי
צליינים ונוסעים לא"י
היסטוריה של ה"אחר" 9מאות
03-06

פרופ' אריה קופסקי
ד"ר אמה מעיין-פנר
ד"ר צור שלו
פרופ' עמוס מגד

יום ד 7-01
יום ה 7-01
יום ג 05-11
ימים א,ג 01-01

015.3154ב10
015.2177ב10

מבעד לעדשה ומאחורי הרעלה
סוגיות בהיסטוריה של המשפחה
בחברות מוסלמיות
חברות מוסלמיות בימה"ב-מבט
מהשוליים
אפוקליפטיקה והמציאות
ההיסטורית

ד"ר סולי שאהוור
פרופ' אבנר גלעדי

יום ב 01-05
יום א 05-07
יום ה 01-03
יום ג 01-01

ד"ר עופר לבנה

יום ד 05-07

014.3755ב10

סוגיות שונות בספרות החדית'

ד"ר עופר לבנה

יום ג 05-07

010.2537א10
013.2124א10
013.2125ב10
005.4231א10
005.4230ב10
005.3281א10
005.3280ב10
005.3203א10
005.3205ב10
005.3283א10
005.3284ב10
005.2521א10
005.2520ב10
005.3206א10
005.3207ב10
005.3201א10
005.3200ב10
005.2201ב10

סיפורי בריאה ומיתוסים
בין אפוקליפסה להיסטוריה

ד"ר דנאל קאהן
ד"ר הלל ניומן

יום ד 01-03
יום ד 7-01

א"י בהגות ובהלכה בתקופת
המשנה והתלמוד
מאגיה ויהדות 9על טאבו ותולדותיו

ד"ר הלל ניומן

יום ד 03-05

ד"ר יוסי חיות

יום ד 01-03

קריאה בספר הזוהר לאור ספרות
חז"ל
חיי רוח וחסידות בצפת של המאה
הט"ז
זרמים ביהדות זמננו

ד"ר יוסי חיות

יום ב 05-07

ד"ר יוסי חיות

יום ד 05-07

פרופ' מנחם קלנר

יום ה 7-01

בסודותיו של מורה נבוכים

פרופ' מנחם קלנר

יום ב 03-05

בין פילוסוף ומנהיג 9אגרות הרמב"ם

פרופ' אברהם מלמד

יום ב 7-01

גן-עדן גהינום וגלגול נשמות  -גורל
הנפש
דת ,תרבות ותקשורת

ד"ר אסי פרבר גינת

יום ג 05-11

ד"ר מישל רוזנטל

יום ד 01-03

גישות חקר תרבות פופולרית

ד"ר מישל רוזנטל

יום ב 01-03

015.3151א10
015.3152ב10
014.3746א10

117.2115א10
117.2116ב10
117.3012ב10

פרופ' אבנר גלעדי

117.3012ב10
010.3770א10
010.3771א10
011.2026ב10
011.3001א10

גישות בחקר תרבות פופולרית
ספרות המקרא על רקע המזרח
הקדום
הסוגות הקצרות בספרות האגדה
ובספרות העממי 9הפתגם והחידה
האם יש נשים בספרות חז"ל?

ד"ר דנאל קאהן

יום ב 01-03
?

ד"ר דינה שטיין

יום ג 01-05

ד"ר דינה שטיין

יום ה 7-01

