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 תקציר הקורס בשפה העברית

 
עלמותו היף. בניגוד לתזת החילון אשר צפתה את קורס זה יעסוק בפניה המשתנים של הדת בחברה  לאחר מפנה האל

מפונדמנטליזם נוצרי, החל   וחדשים של הדת מהחיים הציבוריים, המציאות מראה את שגשוגם של מופעים דתיים שונים
ורוחניות של העידן החדש. במהלך הקורס נסקור את התיאוריות המובילות בנושא  מוסלמי ויהודי וכלה בדתות חדשות

נדון וועות דתיות חדשות ועוד  ובייחוד את הוויכוח סביב תזת החילון. הדת בעידן העכשווי: תיאוריות על פונדמנטליזם, תנ
כדוגמת השפעות המודרנה ו/או הגלובליזציה, מקומן של  נשים  בתוכם בתופעות השונות תוך הדגשת היבטים שונים

ל תופעות אלו, דגש מיוחד ינתן על ההיבטים הויזואליים שולאום מול דת.  בתנועות אלו, אינדיבידואליות מול קולקטיב
 מדיה לצורך הפצת האמונה וחיזוקה. -מדיה וניו-במולטי השימוש שלהן
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Social and cultural transformations in contemporary societies often involve radical changes in religious 
cultures. Old religions are transformed, a large variety of New Religious Movements (NRMs) are 
created, new forms of unchurched spirituality appear, and the dividing lines between the religious and 
the secular are blurred and contested. This course will explore some of the religious transformations in 
our society, among them Christian, Islamic and Jewish fundamentalism, New Religious Movements 
and New Age Spirituality.  

 
 


