
באוניברסיטת חיפה צוללים לעומקה 
 של היהדות

רוצים להבין את החברה הישראלית לעומק? מתעניינים ביהדות בת 
בישראל ובעולם? ואולי דווקא עולם המקרא מושך אתכם?  –זמננו 

החוג לתולדות ישראל מציע שלוש תוכניות לימוד לתואר שני, 
 .שעוסקות בתולדות העם היהודי מראשיתו ועד ימינו
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מאסטר של אוניברסיטת חיפה שמה דגש על לימודים אינטגרטיביים ורב -מהפכת המולטי

תחומיים. החוג לתולדות ישראל הוא דוגמא מצויינת לכך, מאחר שהוא מורכב משלושה חוגים: 

דנט או החוג להיסטוריה של עם ישראל, החוג למחשבת ישראל והחוג למקרא. כך, סטו

סטודנטית שנרשמים לתוכנית באחד החוגים, נהנים מראייה רחבה ומאלמנטים נוספים 

שמגיעים מהחוגים האחרים. "הראייה הכוללת של ההסטוריה היהודית והקשריה המקראיים, 

כמו גם הפילוסופיים מעשירים את הלימודים בחוג לתולדות ישראל. הלומדים בחוג למקרא או 

נהנים גם הם מהרב גוניות שמציע החוג המורכב משלושה תחומי דעת", בחוג למחשבת ישראל 

 אמר ראש החוג, פרופ' אייל בן אליהו.
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אחת של כל  –לצד תכנית הלימודים המחקרית , מציעים בחוג לתולדות ישראל שלוש תוכניות 

לתואר שני ללא תיזה. שתיים מהתוכניות נלמדות בשנה אחת ואילו השלישית במשך  –חוג 

 שנתיים.

תוכנית "מדינת ישראל ויהדות בת זמננו", שהיא החוג להיסטוריה של עם ישראל מציע את ה

תוכנית לתואר שני בשנה. התוכנית עוסקת בחברה הישראלית ובקשר הייחודי של יהודי ארץ 

ישראל, החל מתקופת היישוב, עם יהודי התפוצות, תוך שהיא מעמיקה בהשפעה של תמורות 

ופ' בן אליהו, התוכנית הדורות האחרונים במזרח התיכון על יהדות העולם. לדבריו של פר
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מיועדת לאנשים שחשוב להם להבין את הפסיפס הייחודי של החברה הישראלית ואת 

 התהליכים שהובילו להיווצרותו של פסיפס זה.
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אחת, התוכנית הבינלאומית  החוג למחשבת ישראל מציע גם הוא תוכנית לתואר שני בשנה

ביהדות. התוכנית נלמדת באנגלית והיא כוללת תלמידים מישראל ומהעולם כולו. התוכנית 

עוסקת גם היא במיקומה של ישראל והיהדות הישראלית אל מול יהדות התפוצות, תוך שהיא 

קבלים משלב היסטוריה יהודית, מחשבת ישראל, פילוסופיה יהודית, קבלה, חסידות ועוד. המת

דולר. "יש יתרונות רבים ללימוד באנגלית עם  4000לתוכנית יוכלו לזכות במלגה של עד 

תלמידים בינלאומיים, מכיוון שמפגש מסוג כזה עם סטודנטים מהעולם הרחב יכול להעשיר את 

 מסביר פרופ' בן אליהו. הסטודנט ולהעניק לו נקודות מבט חדשות ובינלאומיות" , 

של החוג למקרא היא תוכנית לתואר שני של שנתיים, המקרא ועולמו. התוכנית השלישית, 

התוכנית מיוחדת לאנשים שזקוקים במסגרת עבודתם להעמיק את הידע על תקופת המקרא 

 כמו מורים לתנ"ך או מורי דרך.

 


