
     שנה ב'              מערכת תשפ"במיסטיקה   

 סמסטר א'                                            סמסטר ב'                                 

 חופשה יום ב' יום א' חופשה יום ב' יום א' שעה

 ד"ר אתי בהם 8-12 10-12
התערבות יצירתית 

 קבוצהעם 
 בחירה ב+ג

 לסירוגין-מקוון

 מדבר-פרופ' רוח
 ת בעידן החדשיויהדו

 בחירה ב+ג
 
 

 
 פרופ' אידל

 ראשית החסידות
 )ב+ג(

 ד"ר תאודור 
טקסטים מיסטים 

 בהינדואיזם 
 )ב+ג(

 

 ד"ר מור
 קולנוע ופולחן

 )ב+ג(

 פרופ' אידל
 החסידות המאוחרת

 )ב+ג(

 ד"ר מור 12-14
 כתיבה אקדמית

 
  

 ראס-אבוד"ר 
מבוא לאסלאם 

 וצופיות
 
 

 פרופ' אידל
 ראשית החסידות

 )ב+ג(

 ד"ר תאודור
 כתיבה אקדמית 

 
 

 ד"ר מור
 קולנוע ופולחן

 )ב+ג(

 פרופ' אידל
 החסידות המאוחרת

 )ב+ג(

 ד"ר מור 14-16
ביקורת תרבות 
 ופוסטמודרניזם

 
 

 ראס-ד"ר אבו
מבוא לאסלאם 

 וצופיות
 

 פרופ' אידל
 ראשית החסידות

 )ב+ג(

ד"ר מור מיסטיקה 
ואזוטריקה באמנות 

 המודרנית
 )ב+ג(
 

 רוח מדבר
 תפישות זמן רוחניות

 )ב+ג(

 פרופ' אידל
 החסידות המאוחרת

 )ב+ג(

 ד"ר מור 16-18
ביקורת תרבות 
 ופוסטמודרניזם 

 ד"ר דייגין
 שבתאות 

 )ב+ג(

 ד"ר הוך 
 שיטות מחקר
 קדרי/אידל

מלכות השכינה 
 בכתבי המקובלים

קדרי )הוך במכללה 
 קבלה בחירה מקוון(

 פיל של הדת
 ד"ר דייגין 

 

 

 מדבר-פרופ' רוח 18-20
 מגדר, דת ורוחניות

 )ב+ג(

 ד"ר דייגין
 שבתאות 

 )ב+ג(

 פיל של הדת 
 ד"ר דייגין 

 

 

 מדבר-פרופ' רוח 20-22
 מגדר, דת ורוחניות

 )ב+ג(

 

 
 

 
  



  שנה ג'מיסטיקה   מערכת תשפ"ב         

 סמסטר א'                                            סמסטר ב'                                 

 חופשה יום ב' יום א' חופשה יום ב' יום א' שעה

 ד"ר אתי בהם 8-12 10-12
התערבות יצירתית 

 עם קבוצה
 בחירה ב+ג

 לסירוגין-מקוון

 מדבר-פרופ' רוח
 בעידן החדש תיויהדו

 בחירה ב+ג
 
 

 
 פרופ' אידל

 ראשית החסידות
 )ב+ג(

 תאודור 
ים יטקסטים מיסט
 בהינדואיזם 

 ב+ג

 

 ד"ר מור
 קולנוע ופולחן

 )ב+ג(

 פרופ' אידל
 החסידות המאוחרת

 )ב+ג(

12-14    
 מדבר-רוחפרופ' 

מחקר שדה מונחה 
 אישי

 פרופ' אידל
 ראשית החסידות

 )ב+ג(

 מדבר -רוחפרופ' 
 באינטרנטדת 

 אינטרנט בדת
 בחירה ג

 ד"ר מור
 קולנוע ופולחן

 )ב+ג(

 פרופ' אידל
 החסידות המאוחרת

 )ב+ג(

14-16  
 ד"ר תאודור

 עיון בבהגווד גיטא 

 פרופ' אידל 
 ראשית החסידות

 )ב+ג(

ד"ר מור מיסטיקה 
ואזוטריקה באמנות 

 )ב+ג( המודרנית

 מדבר-פרופ' רוח
 ת בעידן החדשיויהדו

 בחירה ב+ג

 פרופ' אידל
 החסידות המאוחרת

 )ב+ג(

 ד"ר תאודור  16-18
 ניאו הינדואיזם

 ד"ר דייגין
 שבתאות 

 )ב+ג(

 סמינר 
 פרופ' אידל

תולדות הקבלה 
 הנבואית

 מדבר-פרופ' רוח
 תפישות זמן רוחניות

 

  

 מדבר-פרופ' רוח 18-20
 מגדר, דת ורוחניות

 )ב+ג(

 ד"ר דייגין
 שבתאות 

 )ב+ג(

 

 
 

 מדבר-רוחפרופ'  20-22
 מגדר, דת ורוחניות

 )ב+ג(

 

 
 

 
  

 


