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לגעת ברוח



פעילותו האקדמית של פרופ' חיים 

היימס והישגיו המחקריים זיכו אותו 

 )I-CORE( במענק-מחקר יוקרתי מטעם

לצורך הקמת מרכז המצוינות הישראלי 

לחקר המרות דת ומפגשים בין-דתיים. 

הקמת המרכז היא חלק מיוזמתה של 

ממשלת ישראל לעידוד מחקר איכותי.

"ליבת המרכז, שהתחיל לפעול 

רשמית בחודש מאי האחרון, היא 

מאגר המידע שלו, שיהווה כלי-מחקר 

לחוקרים ברחבי העולם העוסקים 

בנושאים הקשורים להמרות דת, 

פולמוסים בין-דתיים ויחסים בין דתות", 

אומר פרופ' היימס. 

הוועדה המדעית של המרכז כוללת 

את ד"ר אפרים שהם-שטיינר מן 

המחלקה להיסטוריה של עם ישראל 

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ד"ר רם 

בן-שלום מן האוניברסיטה העברית 

בירושלים, וד"ר דב סטוצ'ינסקי 

מאוניברסיטת בר-אילן. עוד חברי-

סגל  מאוניברסיטת בן-גוריון התורמים 

את חלקם למיזם הם פרופ' דניאל 

לסקר וד"ר אברהם ריינר מן המחלקה 

למחשבת ישראל על שם גולדשטיין-

גורן, פרופ' יאיר נוימן, ראש המחלקה 

לחינוך, וד"ר נמרוד הורביץ, מן המחלקה 

ללימודי המזרח התיכון.

 המרכז יעסוק בעיקר בהמרות 

הדת בין הדתות האברהמיות )היהדות, 

הנצרות והאיסלאם( שאירעו בימי-

הביניים ובתחילת העת החדשה - המרות 

דת של יחידים והמרות דת של ערים 

וממלכות. יהיה בו מידע רב על ההמרות 

האלה והוא יאפשר כל מיני רמות של 

חיפושים וסינון של המידע. יהיו במאגר 

גם טקסטים מסוגים שונים וחומרים 

ויזואליים הנוגעים להמרות דת. "תרומתו 

המיידית והמרכזית של מאגר הנתונים 

תאפשר לנו להתעמק בדפוסי המרה של 

פרטים וקהילות שלמות, לגלות האם 

אנשים רבים יותר ממירים את דתם 

בסביבה עירונית או כפרית; וללמוד על 

הקשרים המשפחתיים בין גרים ובני 

דתם הקודמת", מסביר פרופ' היימס.

בתחילת השנה האקדמית הנוכחית 

הצטרפו למרכז כמה חוקרים, חלקם 

פוסט-דוקטורנטים וחלקם חוקרים 

המתמחים בנושאים הקשורים ישירות 

לעבודת המרכז. ד"ר אמיר אשור הוא 

מומחה לגניזה הקהירית. הגניזה מכילה 

מאות אלפי תעודות ומסמכים מן 

המאה ה-11 ואילך, ובתוכם חומרים 

רבים הקשורים להמרות דת ולמפגשים 

בין-דתיים. ד"ר נדיה זלדס היא מומחית 

לאינקוויזיציה בדרום איטליה וסיציליה, 

ועבודתה מתחברת ישירות למומחיות 

של ד"ר דב סטוצ'ינסקי, חבר ההנהלה 

המדעית של המרכז. "המקורות של 

האינקוויזיציה שופעים תעודות על 

המרות דת ועל אנשים שהתנצרו ולאחר 

מכן החליטו לחזור לדתם הקודמת 

)יהדות או איסלאם(, וכתוצאה מכך הפכו 

מטרה של האינקוויזיציה", אומר פרופ' 

היימס.

במהלך שנת הלימודים יקיים המרכז 

סמינרים לקהל הרחב בהשתתפות 

חוקרים מן הארץ ומחו"ל.  בחודש מאי 

2014 יתקיים הכנס הבינלאומי הראשון 

של המרכז, ויוזמנו אליו כ-20 חוקרים 

וגופים מאירופה ומארה"ב.

המועצה להשכלה גבוהה מממנת 

כשני שלישים של פעילות המרכז. את 

השליש הנותר תממן אוניברסיטת בן-

גוריון בנגב.  
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