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 היהודייםדתות אחיות: יהודים ונוצרים במקורות 

 תיאור הקורס:

אה הראשונה לספירה הקורס יעסוק ביהדות ובנצרות במאות הראשונות לספירה, מתוך עיון משווה בטקסטים מן המ

ועד המאה הששית, מאזורים גאוגרפיים שונים, מתוכם עולה התמונה המורכבת של יחסי היהודים והנוצרים. נתרכז 

בספרות הרבנית היהודית ונדון במגע והיחסים שבין שתי הדתות, והדרך שבה ראו בני כל דת ודת את העולם 

 .ין המבדיל בין שתי הקבוצות הללושסביבם והאחד את השני, תוך הבחנה בין המשותף וב

 

 דרישות והרכב ציון:

 יעלה שלא היא בשיעור לגיטימית נהלי האוניברסיטה קובעים שהיעדרותנוכחות חובה בשיעורי הקורס.  .א

. במקרה של היעדרות מעל למותר לא 'וכו מחלה, מילואים עקב היעדרות כוללת הלימוד, משעות 20% -על

 . לא יהיו יוצאי דופןרס. תותר הגשת עבודה לציון בקו

 (.100%בחינה ) .ב
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