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מדברי הסטודנטים במחלקה:
אתם מתלבטים כעת בין מחלקות ותחומי ידע ,בודקים תנאי קבלה
וחושבים גם על העתיד.
אנחנו ממליצים לכם לשקול את המחלקה להיסטוריה של עם ישראל ,בין אם
כתחום מרכזי ,ובין אם כלימודים משלימים לתחום המרכזי שאותו תבחרו.
בין אם בחרתם בניהול ,בסוציולוגיה ,בלימודי מזרח תיכון או פוליטיקה
וממשל ,בפסיכולוגיה ,בספרות – אנחנו מאמינים שהשלמת לימודים
בהיסטוריה של עם ישראל תתרום לכל דיון ומחשבה שתרצו לפתח
בהמשך .ידע בתולדות ישראל ,בהיסטוריות השונות של היהודים ,יפתח
בפניכם אפשרויות מחשבה על שורה של שאלות מפתח.
לימוד העבר מרחיב את הדמיון ומכיל אפשרויות מחשבה והבנה חדשות להווה.
לימוד העבר מלמד אותנו שמה שנראה לנו לפעמים מובן מאליו ,הוא למעשה
תוצר של תהליך היסטורי וכלל לא היה מובן מאליו לבני דורות קודמים.
בין הנושאים שאנו מעמידים במוקד:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

זיכרון קולקטיבי יהודי ותודעה היסטורית.
דפוסים של הנהגה יהודית ,היחס בין הלכה לחוק המדינה.
היהודים וההקשר ההיסטורי :יהודים בעולם נוצרי ובעולם המוסלמי ,יחסי רוב
ומיעוט באירופה ובמזרח התיכון.
יהודים בין מערב ובין מזרח
תרבות פופולרית ותרבות עילית; אנשי שוליים בחברות יהודיות.
מיהו יהודי? גבולות הקהילה היהודית.
משיחיות בעבר ובהווה ,תנועות של התחדשות דתית ומקורותיהן.
חילון ולאומיות

לימודי ההיסטוריה של עם ישראל?

רוביק דנילוביץ') ,סטודנט לשעבר( לתואר ראשון  -ראש העיר באר שבע:
לימודי במחלקה תרמו לעיצוב אישיותי ,להרחבת הידע ולהעמקת סוגיות מרכזיות
הקשורות להיסטוריה של עם ישראל .למדתי לשאול את השאלות הנכונות ,להיות
ביקורתי ,לחקור ומעל לכל ,להיות סקרן .קיבלתי כלים שסייעו לי לנתח תהליכים.

אבי-רם צורף )דוקטורנט(:
למדתי במחלקה להציב באופן מתמיד שאלות מול המבט שבו אני בוחר להתבונן
על תופעות שיש להן השפעה עמוקה על הקיום שלי כאן ועכשיו ,ולהעשיר את
הנקודות אליהן אני בוחר להפנות את המבט הזה.
מורן חבז )תלמידה לתואר שני(
במחלקה להיסטוריה למדתי כי בניגוד למה שחשבתי ,לא מתקיים לו עבר עומד
קפוא המחכה שאבחין בו .העבר זז איתי ,איתנו ,כל הזמן ואין לו משמעות אלא
מתוך הבחינה בהווה .לכן כשאני נשאלת מדוע בחרתי ללמוד לימודים כה "בלתי
אקטואלים" תשובתי היא שאני בעצם מנסה להבין את העכשיו.

יותם כהן )דוקטורנט(
כמי שראה את עצמו חילוני שהעולם היהודי לא ממש עניין אותו ,הלימודים
המעמיקים בהיסטוריה של קהילות מגוונות בזמנים שונים ,אפשרו לי לחבר לעצמי
את שרשרת השייכות והזהות שאני יצרתי במו ספריי

הדס חן )תלמידת לתואר שני(
לאחר שסיימתי תואר ראשון בהיסטוריה אני מתבוננת על המציאות מתוך
פרספקטיבה אחרת .קיבלתי את היכולת לנתח מזוויות שונות את אירועי העבר ואת
המתרחש במציאות העכשווית ולעמוד על מורכבותם

חנה שחם-רוזבי )דוקטורנטית(
במחלקה מצאתי מורות מורים מצויינים .מצד אחד ,הם פתחו בפני אוצרות של ידע
ודרכי מחשבה ומחקר ,ומצד שני ,תמכו בי וסייעו לי להתפתח להגיע לתוצאות
בעצמי.

