
 

 

 00-1020302:  מספר הקורס

 מבוא לנצרות: IIמחשבת המערב : שם הקורס בעברית

 Western Thought II: Introduction to Christianity: שם הקורס באנגלית

 ף"תש: שנה"ל

 ד"ר כרמה בן יוחנן: שם המרצה

 לימודים הומניסטייםהתוכנית ל: שם תוכנית הלימודים

 ש"ס 2', אסמסטר : משך והיקף הקורס

 שיעור :  מבנה/סיווג הקורס

 נ"ז 2:   נקודות זכות אקדמיות

 ללא דרישות קדם:  דרישות קדם

 3061:-03:71ימי א, : מועד שעות הקבלה

 karmab@vanleer.org.il: פרטי קשר של המרצה

 

 מטרות הקורס:

הקורס יוקדש להיכרות ראשונית עם המסורת הנוצרית. הסטודנטים יתוודעו לסוגיות 

שהיו בעלות השפעה מכרעת על התפתחות בתולדות הנצרות היסטוריות ותיאולוגיות 

יום. היכרות זו תאפשר להם לזהות את כהתרבות המערבית כפי שאנו מכירים אותה 

 עקבותיה של המסורת הנוצרית באמנות, בספרות ובהגות שמקורה בתקופות שונות. 

 תיאור הקורס: 

לעידן  הקורס יעסוק בסוגיות מפתח בתולדותיה של הנצרות המערבית מראשיתה ועד

הפיכת הנצרות נעסוק בסוגיות היסטוריות כגון הולדתה של הנצרות מן היהדות, המודרני. 

לדת האימפריה הרומית והמהפכה הפרוטסטנטית. בנוסף לכך נתעמק בסוגיות תיאולוגיות 

כגון טיבה של הגאולה, מושג האלוהות הנוצרי, החטא הקדמון ויחסה של הנצרות לתנ"ך 

בספרות  תוך התבוננות יםשיעורמהלך הייבחנו ב אחרותשאלות אלו וולעם היהודי. 
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