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ובהדים  7-15במגעים בין מוסלמים ויהודים במאות  ,ים בין יהדות ואסלאםקשרעיון ב יעדי ההוראה:

הן עם יחסי. חלק מן הקורס יוקדש להיסטוריה של הקהילות היהודיות במזרח התיכון וכיום שלהם

הסביבה המוסלמית: מוחמד ויהודי ערב, מעמדם של יהודים במדינה המוסלמית, ארגונה של הקהילה 

שערוב, התאסלמות, פולמוס בהשפעה מוסלמית, ית" היהודית, צמיחתן של הקראות וה"צופיות היהוד

חלקו השני יוקדש לסוגיות משותפות במבט משווה: קוראן ותורה, שריעה והלכה, שהאדה  בינדתי, ועוד.

  ומוות על קידוש השם ומעמד האישה בשתי התרבויות.

ריאה )בהיקף דו"חות ק 5הגשת השתתפות פעילה בשיעורים על בסיס קריאה שוטפת במאמרים,  דרישות:

דרך אתר הספריה, חלקם  נגישיםמקוונים וחלק מחומרי הקריאה בחינה מסכמת. עמוד(, כחצי של 

 בסילבוס להלן. המופיע תהנדרשקריאה כולל קריאה נוספת לקריאת החובה. השמורים באתר, ש

באמצעות קריאה  נושאים רלוונטיים להשלים מתבקשיםתלמידים שלא למדו מבוא לדת האסלאם 

יפה בהוצאת -, של חוה לצרוסועוד שיחות על האסלאם, שיחות על האסלאםכגון:  בספרות יסוד

-, של נחמיה לבציון, דפנה אפרת ודניאלה טלמון מבוא היסטורי –האסלאם האוניברסיטה המשודרת, או 

  של מירי שפר. אסלאםהלר בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, או 

   הרכב ציון הקורס:

 70% ;(השיעור לפני, קריאה )יוגשו בחמישה שיעורים לפי בחירתכם דו"חות 25%השתתפות פעילה;    5%

יחושבו כחלק מן הציון הסופי  והשתתפות פעילה דו"חות הקריאה. 56: בקורס ציון עובר בחינה מסכמת.

 ללא קשר לציון המבחן.
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