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 א. מטרות הקורס )מטרות על / מטרות ספציפיות(:
להכיר טקסטים מיסטיים מקומראן ולדון בטיבה של המיסטיקה הקומראנית,  –ורס מטרת הק
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 לקומראן 

 
 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 

  מגילות מדבר יהודה. מבוא  .1

  חיי עיוןאיסיים לפי יוספוס; פילון   .2

  תפיסות דתיות של עדת קומראן  .3
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  שירות עולת השבת. יחוד המיסטי ויחוד הליטורגי  .5
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  כנ״ל  .7

  כנ״ל  .8
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