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תמיד רציתם ללמוד אמנות ולא ידעתם מה עושים עם זה?
התכנית המשותפת במנהל עסקים ואמנויות היא תכנית לימודים דו-חוגית חדשה וייחודית ,המשלבת לימודי בוגר
במנהל עסקים ובתחום האמנויות (תולדות האמנות/מוסיקולוגיה/לימודי התאטרון) .התכנית פותחת בפניכם את
כל האפשרויות העתידיות שפתוחות לבוגרי מנהל עסקים וחוגי האמנויות ,ובנוסף מכינה אתכם להשתלב במוסדות
תרבות בתפקידים ניהוליים .הלימודים בתכנית משלבים הבנה עסקית ואמנותית של האופן בו מוסדות תרבות
ואמנות מנוהלים ומקנים לכם מערך כישורים ייחודי שיאפשר לכם להפוך את האהבה לאמנות למקצוע מבוקש
בעולם התרבות והאמנות.

מה לומדים?
הסטודנטים לומדים במסלול לתואר ראשון במנהל עסקים ובאחד מחוגי האמנויות (תולדות האמנות /
מוסיקולוגיה  /לימודי התאטרון) .בנוסף ,זוכים התלמידים להכשרה מיוחדת בקורסים ייעודיים לתכנית העוסקים
בחשיפה למגוון תחומי האמנויות ,בחוויה האמנותית ,בניהול בישראל ,ועוד .מהשבוע הראשון ללימודים יוצאים
התלמידים לשטח ומבקרים במגוון אירועי תרבות (תערוכות ,מופעים ,קונצרטים ,הצגות וכו') על מנת להכיר באופן
מעמיק את ההיצע האמנותי הירושלמי והישראלי .במקביל לביקור באירועים נפגשים התלמידים גם עם מנהלי
מוסדות אמנות מובילים ,כגון מוזיאון על התפר ,תיאטרון ירושלים ,הצוללת הצהובה ,מוזיאון תל אביב ועוד,
ומקבלים הצצה נדירה להתנהלותם של המוסדות מאחורי הקלעים .התכנית כוללת גם סדנאות המועברות על ידי
טובי המרצים ומקנות לסטודנטים הכשרה בנושאים ייעודיים כגון פיתוח אסטרטגיית שיווק דיגיטלי לארגוני
אמנות ,פיתוח משאבים לארגוני אמנות ,זכויות יוצרים באמנויות ועוד.

מה עושים עם זה?
עובדים בתאטרון ,במוזיאון ,במשרד הפקות ,בתזמורת ,בבית האופרה ובמוסדות אמנות שונים בתפקידים
ניהוליים ואחרים; משתלבים בתפקידי ניהול אמנויות ברשויות מקומיות ומשרדי ממשלה; עוסקים בהוראה;
עובדים כמנהלים; ממשיכים ללמוד לתארים מתקדמים ומשתלבים באקדמיה.

למידע נוסף:
קרן כהן ,רכזת אקדמית של התכניתkeren.cohen@mail.huji.ac.il ,050-2211989 :

אתר התכנית
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אודות החוג:
ההכשרה האקדמית בחוג נועדה לטפח את יכולת ההתבוננות ביצירות אמנות ולהקנות את הכלים לניתוח של השפה
החזותית שלהן .תוך שלוש שנות לימוד לתואר בוגר ,תלמיד מתפתח לחוקר צעיר עם הבנה מעמיקה ומקצועית של
הקשריהם ההיסטוריים ,החברתיים ,האידיאולוגיים ,הביוגרפיים ,הפסיכולוגיים והאסתטיים .החוג שלנו הוא
הוותיק והמוביל בארץ בתחום התרבות החזותית .אנו מטפחים קהילת סטודנטים תוססת ועסוקים בפעילות ענפה:
וועד הסטודנטים החוגי שלנו מפיק סיורים ומשיג הנחות וגישה למגוון אירועי תרבות ומבטיח קשר ישיר עם
מוזיאון ישראל ,הקהילה האמנותית בירושלים וברחבי הארץ ,וכן מפעיל יוזמות ברשתות החברתיות .סגל ההוראה
שלנו מונה חוקרים מעולים ומסורים ,בעלי שם בארץ ובעולם ,ועטורי פרסים.

למה תולדות האמנות?
התחום שבו אנו עוסקים כרוך בחקירה מהנה ומאתגרת של התרבות החזותית .מפגש עם תרבויות העבר
העתיקות ,עם אמנות ההווה ,הכיוונים המסתוריים של תרבות העתיד ,ובכלים מקצועיים לביקורת ,ניתוח והבנה
חזותית .אנו מאמינים כי כלים אלו ישמשו אותך היטב בעולם שבו התמונות הופכות לכלי תקשורת מרכזי ביננו.

מה עושים עם זה?

ידע על דימויים ותרבות חזותית חשוב מתמיד ויישומו נדרש בפיתוח יצירתי של תחומים שונים – עיתונאות,
שימוש חכם ברשתות חברתיות ,שיווק ,פרסומת ,בניית מאגרי מידע ,תיירות ,אוצרות ,והוראה.
הלימודים בחוג יכשירו אותך לקראת:
 המשך ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות. אוצרים בגלריות. ייעוץ לאספנים ולחברות. כתיבה ועריכת תוכן בגופי תקשורת שונים. הדרכה במוזיאונים ,בגלריות ,בתי תרבות ועוד. הוראה בבתיה"ס ובמסגרות בלתי פורמליות.אנו ערוכים לסייע בלימודיך באמצעות מלגות ,ותכנית פרסי הצטיינות כספיים המוענקים בשנה ג'.
/https://www.facebook.com/ArtHistoryHebrewUniversityofJerusalem

למידע נוסף:
יועצת ב"א :פרופ' גלית נגה-בנאיgalit.nogabanai@mscc.huji.ac.il ,
מזכירות החוג :גב' ענת רביבוanatr@savion.huji.ac.il 02-5883872 ,

אתר החוג
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אוהבים תאטרון ורוצים לדעת יותר? הצטרפו אלינו!
החוג ללימודי התאטרון באוניברסיטה העברית הוא אחד מהחוגים הוותיקים בישראל בהם לומדים תאטרון
כתחום אקדמי ואמנותי בו בעת .אנו מציעים מערכת מגוונת של שיעורים העוסקים בהיסטוריה של התאטרון,
בסוגי התאטרון השונים ,ובתורות המשחק ,הבימוי ,הדרמה והמופע .התלמידים לומדים להכיר את התאטרון
הישראלי והעולמי ,כמו כן את התאטרון הטיפולי ,התאטרון היהודי ,התאטרון הקלאסי והעכשווי ,ועוד.
החוג מטפח שיתופי פעולה יצירתיים וממושכים עם מוסדות תאטרון שונים בירושלים ,ובכלל זה תאטרון ירושלים,
פסטיבל ישראל ,צמי''ד  -פסטיבל תאטרון בינלאומי של אנשים עם מוגבלויות פיזיות ועוד.
צוות המרצים המלמד בחוג כולל חוקרים בעלי מוניטין בינלאומי ואמנים הנמנים עם היוצרים המבטיחים
והמצליחים בתאטרון הישראלי העכשווי .כגון במאית וכוריאוגרפית עמנואלה עמיחי ,אמן פרפורמנס קול ג'וזף
שפרינצק ,מעצבת במה ותלבושות פרנסואז קוריאט ועוד.
אנו מציעים תכנית לימודים משותפת לתואר ראשון עם ביה"ס למנהל עסקים ,שהיא התכנית האוניברסיטאית
הראשונה בארץ המיועדת להכשרת מנהלים אמנותיים ,מציעים לימודי מדור טיפול באמצעות אמנויות הבמה,
ומציע תכנית לימודים ייחודית לבוגרי ביה"ס למשחק ניסן נתיב .אנו מעודדים את התלמידים להיות גם יוצרים,
לארגן פסטיבלים שנתיים ותחרויות תאטרון.

מה עושים עם זה?
הלימודים בחוג מהווים תשתית פורה לפעילות ותעסוקה עתידיות במחקר ובביקורת תאטרון ,בניהול מוסדות
אמנות ובתי תאטראות ,בעבודה ארכיונית ,בהוראה ,בחינוך פורמלי ולא פורמלי ,בטיפול ותרפיה באמצעות
אמנויות הבמה ,בהפקה ובניהול אירועים אמנותיים .בוגרי החוג השתלבו בצמתים המרכזיים בפעילות התאטרונית
בישראל.

בוגרי החוג כוללים את:
מוטי לרנר ,המחזאי הישראלי בעל מוניטין בינלאומי; ג'קי לוי ,איש טלוויזיה ,מחבר ואמן סטנד אפ; ניר לנדא,
אמן תאטרון בובות ותאטרון רחוב; תאיר אבשלום ,מנהלת צוותי הפקה בירושלים; מאיה בואנוס במאית ואמנית
פרפורמנס ואחרים.

למידע נוסף:
ראש החוג :ד''ר ז'נט מלכין jmalkin@mail.huji.ac.il
יועצת החוג :ד''ר אולגה לויטן levitanolga6@gmail.com
מזכירות החוג :גב' אורלית קיסרorlitk@savion.huji.ac.il ,02-5883936 ,
אתר החוג
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מהי מוסיקולוגיה?
מוסיקולוגיה עוסקת בחקר מסורות מוסיקליות כתובות ובלתי כתובות בחברה האנושית .מוסיקולוגיה היא
ההיסטוריה של הנשמע .חקר המוסיקה הוא אחד המקצועות הרב-תחומיים ביותר במדעי הרוח ,ומוסיקולוגיה
דנה בכל השאלות של מדעי הרוח והחברה כמו היסטוריה ,פילוסופיה ,אנתרופולוגיה ,מגדר ,אמנות ויזואלית,
לימודי תרבות ,אסתטיקה ,פסיכולוגיה ,קוגניציה ,מדעי המוח ועוד.
החוג למוסיקולוגיה מציע תכנית לימודים ובה שלוש מגמות התמחות עיקריות )1( :היסטוריה ותיאוריה של
המוסיקה במערב )2( ,קוגניציה ומוסיקה ,ו ( )3אתנומוסיקולוגיה .התכנית עוסקת בשאלות יסוד כמו דינמיקת
השינוי של המוסיקה על ציר הזמן ההיסטורי ,אבולוציה מול רבולוציה במוסיקה ,חוקים תחביריים במוסיקה,
מסורות מוסיקליות בכתב ובע״פ מחוץ למערב ,מוסיקות דתיות ,מוסיקות של היהודים באירופה ובארצות
האסלאם ,מוסיקה ומוח ,ועוד.

מסלולים ומלגות:

תואר כפול עם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים:
גם תואר  B.Musמהאקדמיה וגם תואר  B.A.אוניברסיטאי .תכנית המשלבת את שני היתרונות של ביצוע או
הלחנה באקדמיה למוסיקה לצד לימודי מוסיקולוגיה באוניברסיטה בדגש על מחקר וכתיבה מחקרית .מתקבלים
למסלול זה ייהנו מפטור משכ״ל באוניברסיטה העברית ,וישנן גם מלגות מחיה נדיבות למתאימים.
תכנית משותפת עם החוג למנהל עסקים תכנית זו ,מציעה את כל היתרונות של תואר ראשון נפרד במנהל
עסקים ובמוסיקולוגיה ,ובנוסף לכך מכשירה אתכם לעבודה כמנהלי מוסדות תרבות ואמנות.

מה עושים עם זה?





ניהול מוסדות תרבות :תואר במוסיקולוגיה הוא יתרון בניהול מוסדות תרבות מהרמה המוניציפאלית
ועד הממשלתית.
עבודה בתקשורת :כמבקרים ,בעלי טורים בכתיבה על אודות מוסיקה ותרבות בעיתונות הכתובה
והאלקטרונית.
השתלבות בחברות הייטק העוסקות במחקר ופיתוח של מאגרי מידע של מוסיקה ושירותי מוסיקה
דיגיטליים.
לימודי המשך :תעודת הוראה ועיסוק בהוראה ,עיסוק בתרפיה במוסיקה ,המשך לימודים
מתקדמים במחקר מוסיקולוגי בארץ ובעולם.

למידע נוסף:
יועץ לבוגר :ד"ר אסף שלג shelleg.assaf@mail.huji.ac.il
מזכירות החוג :גב' אורלית קיסרorlitk@savion.huji.ac.il ,02-5883936 ,
http://youtu.be/x5UX216YFD4 :YouTube

אתר החוג

דף החוג

9

אוהבים את השפה האנגלית? מתעניינים בספרות האנגלית?
אם כן ,החוג לאנגלית מציע היכרות מעמיקה עם הספרות והתרבות של העולם דובר האנגלית ,כמו גם רכישת
מיומנויות הבעה בכתב ובעל-פה ברמה הגבוהה ביותר .כל השיעורים ניתנים באנגלית בלבד ,ומושקע מאמץ מיוחד
בהקניית ושכלול יכולות ההבעה בעל-פה ובכתב של התלמידים.
הטקסטים הנלמדים בחוג כוללים יצירות של סופרים ומשוררים חשובים מן העבר ,כמו גם יצירות מאת מחברים
בני זמננו .בלימוד מיושמות גישות ביקורתיות מסורתיות וחדשניות כאחד .העיסוק במגוון רחב של יצירות
ספרותיות ובסוגיות העולות מהן  -כגון סוגיות היסטוריות ,תרבותיות ואתיות  -מציע חוויה אינטלקטואלית
עשירה ,המרחיבה את עולמו של הלומד.

מה עושים עם זה?
השפה האנגלית רלוונטית לכל תחומי התעסוקה בעולם המודרני :תחומים חברתיים ,מדינתיים ותעשייתיים ולכן,
שליטה בשפה האנגלית פותחת דלתות רבות בתחומים רבים ומקנה יתרון בכל הזדמנות תעסוקתית בעולם המדעי,
העסקי והתרבותי .בוגרי החוג רוכשים מיומנות לשונית ברמה גבוהה המאפשרת להם לעסוק בתפקידים שבהם
השליטה באנגלית היא תנאי הכרחי .רבים מבוגרי החוג עובדים כמורים ,כעורכים ,כמתרגמים ,כעיתונאים או
משמשים בתפקידים מנהליים ,תוך טיפוח מתמשך של הידע שרכשו במסגרת החוג .חלקם ממשיכים לעסוק
בספרות במסגרת של קריירה אקדמית ,ורובם ממשיכים לטפח את העניין בספרות ואת הערנות האינטלקטואלית
בעזרת הכלים שרכשו במהלך לימודיהם.

תנאי קבלה מיוחדים:
רמת אנגלית -נוסף על עמידה בתנאי הקבלה לפקולטה ,מותנית הקבלה לחוג בידיעה טובה של השפה האנגלית.
המועמדים נדרשים לציון  134לפחות בפרק האנגלית בפסיכומטרי או ציון  220לפחות בבחינת אמי"ר.

למידע נוסף:
ראש החוג :ד"ר ראובן בורגRuben.Borg@mail.huji.ac.il ,
מזכירת החוג :גב' מיטל ביטוןmeitalb@savion.huji.ac.il 02-5883581 ,

אתר החוג
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מתעניינים/ות במזרח הרחוק? מחפשים/ות לעשות מזה תואר?
מזרח אסיה (סין ,יפן וקוריאה) ,דרום-מזרח אסיה (אינדונזיה) ודרום אסיה (הודו) הוא אזור בעל אוכלוסייה
אדירה בגודלה ,תרבויות עתיקות ומפוארות וחשיבות מכרעת בזירה העולמית העכשווית .הקשרים הפוליטיים,
הכלכליים והתרבותיים של ישראל עם מדינות אסיה מתפתחים משנה לשנה ,ועל רקע זה גדל בהתמדה גם הביקוש
לאנשים הבקיאים בשפות ובתרבויות אסיה .המהפכה האסייתית החלה ואנו מזמינים אתכם/ן לקחת בה חלק!

מה עושים עם זה?


השתלבות בחברות שמקיימות קשרי עסקים ,תרבות ותיירות עם אסיה



תעסוקה במשרדי ממשלה שונים וביניהם :משרד החוץ ,משרד האוצר ,משרד התעשייה והמסחר ומשרד
התיירות



תעסוקה בתחום התקשורת או בתחום ההוראה



לימודי המשך לתארים מתקדמים בתחום

למה לימודי אסיה?
 החוג הוותיק והמוביל בארץ ,עם מורים בעלי שם עולמי בתחומם
 תכנית לימודים חווייתית ומעמיקה ,שמאפשרת לעמוד על הסיבות לצמיחה המהירה של אסיה בעידן
המודרני ,ובה בעת – להבין גם את הרקע ההיסטורי והעומק התרבותי של האזור


אפשרות ללמוד את שפות אסיה השונות ברמה מתקדמת



רכישת סינית ויפנית תוך שימוש בשפות היעד כבר מן השיעור הראשון



התמחות במסגרת מדורים שונים בהתאם לתחומי העניין שלכם/ן :מדור סין ,מדור יפן ,מדור קוריאה,
מדור הודו-אינדונזיה ,מדור תרבויות אסיה ,או מדור אסיה העכשווית



למעוניינים בעסקים או בדיפלומטיה :תכניות ייחודיות בשיתוף עם ביה"ס למנהל-עסקים ועם המחלקה
ליחסים בינלאומיים



דגש על בינלאומיות :החוג מציע מספר רב של מלגות והסכמי חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות
באסיה ,קורסי-אורח של מיטב המרצים מחו"ל ,ואפשרות לצאת לסיורים לימודיים במדינות אסיה
השונות כבר במהלך התואר הראשון

למידע נוסף:

מזכירות החוג :גב' כנרת לוי kinneretl@savion.huji.ac.il ,02-5883648
היחידה ללימודי שפות :לחצו כאן
אתר החוג
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אוהבים את השפה הערבית?
בחוג לשפה וספרות ערבית  -הוותיק ביותר בארץ ובעל מוניטין בין-לאומיים – רוכשים התלמידים ידע עיוני ומעשי
בלשון הערבית לסוגיה ורבדיה – קלאסית ומודרנית ,ספרותית ומדוברת ,ומתוודעים גם לערבית-היהודית מימי-
הביניים ומן העת החדשה .תלמידינו נחשפים למקורות החשובים ביותר של הספרות הערבית הקלאסית והמודרנית
ולומדים גם על התרבות הערבית ודת האסלאם בשפת המקור.

מה לומדים אצלנו?
בחוג שלנו לומדים רק סטודנטים בעלי רקע קודם בשפה הערבית .תלמידי החוג רוכשים ידע מעמיק בספרות
הערבית לתקופותיה ,החל בקוראן ובשירה הערבית הקדם-אסלאמית וכלה בספרות המודרנית .הם מכירים את
תולדות השפה הערבית בכל התקופות ,ומסוגלים לעסוק באופן מעמיק בספרות הערבית לסוגיה – הקוראן והחדית',
ספרות ימי-הביניים והספרות היפה (אדב) – ובמקביל מתוודעים אל שלל הזרמים הדתיים והמחשבתיים באסלאם,
בעבר ובהווה :סונה ושיעה ,פילוסופיה ,תיאולוגיה וצופיות ,ואסלאמיזם מודרני .כן נחשפים התלמידים לעולם
הלהגים והשפה המדוברת בעולם הערבי ,ובכללם גם להגי הערבית היהודית .ניתן ללמוד שפה מזרחית נוספת
כדוגמת פרסית או תורכית.

עם מה ניתן לשלב לימודי ערבית?
ניתן לשלב את לימודי התואר בערבית עם לימודי האסלאם והמזה"ת ,הלשון העברית ,בלשנות ,כל חוג אחר
בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטות למדעי החברה והטבע .כן מוצע מסלול מיוחד המשלב לימודי ערבית ומשפטים.

מה עושים עם זה?
בוגרי החוג משתלבים במגוון עיסוקים מקצועיים :עולם התקשורת ,מכוני מחקר ,עבודות תרגום ,השירות הציבורי
ושירות המדינה במשרדי ממשלה רבים ואף בחברות פרטיות מגוונות .בוגרינו מפגינים ידע מעמיק ומרשים בשפה
הערבית ובתרבותה ,אשר נזקף לזכותם כאשר הם פונים למקומות תעסוקה רבים .אנו מציעים גם מסלול מיוחד
להכשרת מורים ומורות לערבית ,שבו ניתן ללמוד לצד התואר בערבית .תכנית ההכשרה נמשכת שנתיים ומרוכזת
בשני ימי לימוד בשבוע .מלגות עידוד ניתנות לתלמידים נבחרים.

למידע נוסף:
היועץ למועמדים ללימודים בחוג :ד"ר מיכאל אבשטייןMichael.ebstein@mail.huji.ac.il :
מזכירות החוג :גב' דבי מזן ,טלפוןdebim@savion.huji.ac.il 02-5883558 :

אתר החוג
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למה החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון?
החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון ,הגדול ביותר בפקולטה למדעי הרוח ומבין הוותיקים באוניברסיטה
העברית ,שומר על מסורת ארוכה ומפוארת של הוראה ומחקר .בנוסף ללימוד מעמיק של ההיסטוריה ,התרבות
והפוליטיקה המזרח תיכונית ,תלמידי החוג לומדים ערבית ברמה גבוהה ויכולים ללמוד גם את השפות תורכית או
בפרסית .כל זאת בסיוע סגל הוראה מצוין וקשוב.
החוג מציע שורה של מבואות היסטוריים ,פוליטיים ותרבותיים על האסלאם ומאמיניו ,לצד קורסים ממוקדים
המכסים חתך של אזורים גיאוגרפיים ומגוון רחב של נושאים :החל מפוליטיקה ,חברה וכלכלה ,דרך תרבות
חומרית ,וכלה בספרות וקולנוע.

השפה הערבית ושפות מזרחיות נוספות
השפה הערבית היא כלי מרכזי בהכרת תולדות האסלאם והמזרח התיכון ,ולכן לימוד השפה מהווה חלק בלתי נפרד
מתכנית הלימודים .סטודנטים שלמדו ערבית בביה"ס התיכון או במסגרת אחרת ,ייבחנו בבחינת מיון כדי לקבוע
את רמתם.
סטודנטים ללא רקע מוקדם בשפה הערבית ירשמו בשנה א' לקורס 'ערבית למתחילים' .החל משנת הלימודים
הקרובה יתקיימו שני מסלולי לימוד בערבית למתחילים :במסלול הראשון יתקיימו השיעורים בעברית ואילו במסלול
השני יתנהלו השיעורים בערבית (בשיטת 'ערבית בערבית') .הבחירה ביניהם תיעשה בסיוע יועץ.
לבעלי פטור מלימודי ערבית תינתן אפשרות ללמוד שפה אחרת מלשונות האזור (פרסית ,תורכית).
כמו כן ,מוצעים לכלל התלמידים בחוג הדגשים בלימודי איראן/תורכיה.

מה עושים עם זה:
לימודי המשך לתארים מתקדמים והשתלבות באקדמיה; השתלבות בגופים ממשלתיים; תעסוקה בעולם
התקשורת; תעסוקה במכוני מחקר; השתלבות בכוחות הביטחון; השתלבות בארגונים פוליטיים; הוראה; תעסוקה
בחברות פרטיות בעלות קשרים עסקיים עם מדינות במזרח התיכון .ובכלל ,מבינים טוב יותר את העולם שבו אנו
חיים.

למידע נוסף:
מזכירת החוג :ספיר כהן ,טלפון02-5881220 :
מיילislam-mideast@savion.huji.ac.il :

אתר החוג
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החוג להיסטוריה הוא מן הוותיקים באוניברסיטה העברית .לחוג יש מוניטין בינלאומי והוא שוקד לטפח קשרים
הדוקים עם מיטב מוסדות המחקר בעולם .מסורת החוג בנויה על ההשקפה שכל מעשי האדם בעבר חשובים
וראויים להתבוננות מחקרית על מנת להבינם .הבנת העבר מאפשרת התמצאות בהווה ופרספקטיבה שיטתית אל
העתיד .מטרתנו להעמיד לרשות הלומדים את הכלים הנאותים ,המאפשרים השתתפות בשיח ההיסטורי,
האינטלקטואלי והתרבותי.

תחומים הנלמדים בחוג לפי תקופות:
המדור הקדם-מודרני עוסק בסוגיות היסטוריות מן העת העתיקה ועד לימי-הביניים; המדור המודרני עוסק בחקר
ההיסטוריה בעת החדשה מן הרנסנס למאה ה.21-

מה עושים עם זה?
בוגרי החוג המשיכו את דרכם המקצועית במסלולים הבאים:
 .1המשך ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות.
 .2עיסוק במחקר ,הדרכה ואוצרות ,אם באוניברסיטה ,בארכיונים ,מכוני מחקר או מוזיאונים.
 .3לימודי המשך לתעודת הוראה ועיסוק בהוראה.
 .4תעסוקה בגופי מחקר העוסקים בקבלת החלטות.

פרסים ומלגות:
פרס ע"ש ניצה מאיר ,פרס ע"ש ג'ורג' ל' מוסה ,פרס ע"ש מיכאל הד ,פרס ע"ש יעקב ל' טלמון ,פרס קונרד בלק.

מצטיינים? יש לנו תכנית עבורכם!
תכנית המצטיינים של המכון להיסטוריה מציעה קורסים ייעודיים לתלמידים נבחרים .הקבלה לתכנית מותנית
בהצטיינות בלימודי שנה א' ובראיון .התלמידים יקבלו מלגה בגובה מחצית משכר הלימוד בכל אחת משנות
הלימודים בתכנית.

למידע נוסף:
מזכירת החוג :גב' שרה פרנסה ,טל02-5883764 :
sarap@savion.huji.ac.il

אתר החוג
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על אודות החוג לתלמוד
הספרות התלמודית היא ספרות מרתקת ,מגוונת מאוד בתכניה ובשלל צורותיה הספרותיות .ספרות זו עומדת
בתשתיתם של חיי התרבות והמחשבה היהודית ושל אורח החיים היהודי המסורתי ,והיא גם מהווה מעיין ספרותי
המזין דורות של מחברים ויוצרים.
מאז הקמת האוניברסיטה העברית ניצב החוג לתלמוד באוניברסיטה העברית בחזית המחקר התלמודי ,והוא נושא
הדגל של חקר ספרות חז"ל על כל ענפיה בארץ ובעולם .מחקר זה ,שהגיע להישגים חשובים מאוד בעשרות השנים
האחרונות וממשיך להתפתח ,עוסק בתחומי ידע מגוונים והוא בעל פוטנציאל חדשני רב  -הוא מאפשר לנו להתבונן
בטקסטים העתיקים מזוויות חדשות ,לעמוד על התגלגלותם במהלך הדורות ולגלות בהם תכנים מהותיים שאינם
מתגלים בדרך הלימוד המסורתית.
לחוג לתלמוד מסורת מחקרית חזקה ,ובין מוריו היו שישה שזכו בפרס ישראל ,ושלושה שזכו בפרס אמ"ת .החוג
הצמיח חוקרים בכירים המשמשים במשרות חשובות באוניברסיטאות בארץ ובעולם .המחקר המתנהל בחוג הניב
מפעלי מחקר ופרסומים חשובים ביותר בתחום הספרות התלמודית .העוצמה הזאת מאפשרת לנו לתת לתלמידינו
את ההכשרה הטובה ביותר.

למי מיועדים הלימודים בחוג לתלמוד?
הלימודים מיועדים לכל המבקש לרכוש הבנה מעמיקה של הספרות התלמודית ולעמוד באתגר של לימודים
אינטנסיביים ברמה גבוהה .הלימודים מתאימים למגוון רחב של תלמידים ,הן לאלה שהם בעלי ידע קודם בספרות
התלמודית המעוניינים ללמוד את הספרות הזאת מזווית חדשה ומרתקת ולסגל את שיטות הלימוד והמחקר
הנהוגות בחוג ,והן לאלה שאין להם ידע קודם והם מבקשים לזכות בהיכרות מעמיקה ומעניינת עם הספרות
התלמודית מנקודת המבט של המחקר המודרני .בשנים האחרונות הוענקו לתלמידים חדשים מתאימים מלגות
מטעם החוג לתלמוד.

למידע נוסף:
ראש החוג :ד"ר יואב רוזנטלyoavrr@mail.huji.ac.il ,
מזכירת החוג :גב' ענת חיים ג'אני ,טלanatj@savion.huji.ac.il 02-5883605 :

אתר החוג
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אודות החוג:

בחוג למחשבת ישראל נעסוק בלימוד יצירות המופת של המחשבה והתרבות היהודית לדורותיה .נעמיק גם בקשר
שבין דפוסי החשיבה היהודיים לבין ההגות הכללית .שיטת הלימוד שלנו משלבת עיון רעיוני ,חקירה פילולוגית
ותיאור היסטורי .בלימודים נתמקד בזווית הראייה המייחדת את המחשבה היהודית ואת קשריה למחשבה הכללית
לתקופותיה.
תכנית הלימודים מעניקה לתלמידים בסיס רחב בהכרת תולדות מחשבת ישראל וידיעה מעמיקה יותר בתחומי
ההתמחות השונים.
החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה ,המשתייך למכון למדעי היהדות ,נולד מאיחוד החוג לפילוסופיה יהודית
וקבלה עם החוג לת ולדות המחשבה היהודית ונעשה למרכז הגדול ביותר המוקדש לחקר המחשבה היהודית בארץ
ובעולם.
רבים מן החוקרים הבכירים בתחום זה ,המצויים באוניברסיטאות השונות בארץ ,הם בוגרי החוג שבאוניברסיטה
העברית .כמו כן רבים מן המרכזים ללימודי יהדות ,מכוני המחקר והמסגרות ללימוד מחשבת ישראל יוסדו ע"י
בוגרי החוג או מוריו .נמנו ונמנים עם מורי החוג חברי סגל שזכו בפרסים יוקרתיים בארץ (פרס ישראל ,פרס
אמ"ת ,פרס ביאליק ,פרס לחקר הקבלה ע"ש גרשם שלום ,פרס פולונסקי ופרסים אחרים) .תלמידים מצטיינים
בתארים המתקדמים זוכים לפרסים מטעם החוג

למידע נוסף:
ראש החוג :פרופ' מארן ניהוף maren.niehoff@mail.huji.ac.il ,
מזכירת החוג :גב' ענת חיים ג'אני ,טלanatj@savion.huji.ac.il 02-5883605 :

אתר החוג
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מה זו בכלל פילוסופיה?
השאלה הזו כשלעצמה היא ככל הנראה שאלה פילוסופית ,אף שפילוסופים מיעטו לעסוק בה .פילוסופיה היא בחינה
שיטתית ומעמיקה בשאלות גדולות :שאלות שאינן ניתנות לבירור על ידי תצפית בלבד ,שאלות חידתיות או
מעוררות פליאה ,שאלות קיומיות ,שאלות שדורשות בחינה מהפרספקטיבה הרחבה ביותר .על חלק מהשאלות
האלה מן הסתם כבר חשבת :למשל ,האם ידיעה היא בכלל אפשרית? מה בדיוק קיים בעולם? כיצד ראוי לנהוג?
האם יש אלוהים? האם אנחנו חופשיים? דיון פילוסופי בשאלות אלה ,יהיה שיטתי ומעמיק יותר ,מדויק יותר,
אחראי יותר אינטלקטואלית ,ולעתים גם יותר עשיר היסטורית מהדרכים בהן הן נידונות בהקשרים אחרים.

מדוע כדאי ללמוד פילוסופיה?
בראש ובראשונה כי זה מאוד מעניין! פילוסופיה היא חלק מהותי מחייהם של כל איש ואישה חושבים .אי אפשר,
ולא רצוי ,להעביר חיים שלמים מבלי לחשוב מדי פעם על "השאלות הגדולות" הללו .ולכך ,אין זמן טוב יותר
מעכשיו .את מה שנדחה לרגע של פנאי ,לעולם לא נעשה .ואם כבר ,מדוע לא לחשוב עליהן היטב?
החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים הוא החוג המוביל בישראל .המסורת של מצוינות שהוא מגלם
מאז היווסדו מקנה לו מקום של כבוד בחוגים מובילים בעולם .תלמידנו ותלמידותינו הם ,ללא ספק ,חתך
התלמידים/ות המרשים ביותר בחוגים לפילוסופיה בישראל .ובוגרי התארים המתקדמים בחוג מצליחים מאוד
בזירה התחרותית של משרות אקדמיות בפילוסופיה.

מה עושים עם זה?
לימודי הפילוסופיה מעניקים השכלה ומרחיבים דעת ,ומטפחים יכולות אינטלקטואליות מועילות גם בעיסוקים
מעשיים יותר .יכולות כמו חשיבה מופשטת ,כושר ניתוח ,ביקורתיות ,דיוק ,הגיון ,יצירתיות ,וחשיבה מחוץ
לקופסה.
ניתן לשלב לימודי פילוסופיה עם חוג לימודים נוסף .למשל לימודי כלכלה ,סוציולוגיה או פסיכולוגיה ,ביולוגיה,
מתמטיקה או מדעי המחשב ,ותחומים רבים אחרים .שילוב כזה יקנה בנוסף לעולם הידע ולכלי הניתוח של אותו
חוג לימודים ,גם את המחשבה הביקורתית של פילוסופיה ובכך יעשיר ויעמיק את ההבנה באותו תחום ידע.
החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים ידוע כ"מקום של חכמים/ות" .סיום לימודי הבוגר  -ודאי
בהצטיינות  -עשוי להעניק יתרון יחסי בפנייה לקבלה לכל תפקיד ומשרה.

למידע נוסף:

ראש החוג  :פרופ׳ דני אטאס | טל | 02-5883775 :דואלdaniel.attas@huji.ac.il :
יועץ לימודי ב"א :ד״ר איתי ניסן-רוזן | טל | 02-5880357 :דואלittay.nissan@mail.huji.ac.il:
מזכירות החוג :גב' לימור אילון | טל | 02-5883759 :דואלlimorp@savion.huji.ac.il :
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האם רציתם אי פעם לדעת עוד על השפות הסובבות אותנו?
היכולת להשתמש בשפה מורכבת ועשירה היא יכולת ייחודית לאדם .היא מעמידה לרשותנו כלי חיוני לא רק
לתקשורת אלא גם לחשיבה .מכאן העניין הרב בחקר השפה ,ובהבנת מאפייניה ועקרונותיה .האם יש עקרונות מבנה
המשותפים לשפות כולן ,או שהשפות השונות נבדלות זו מזו ללא הגבלה? כיצד ניתן להשוות בין שפות? אילו תפיסות
עולם בלשניות קיימות כיום בחקר הלשון? בחוג שלנו חוקרים שאלות כאלה מכמה וכמה זוויות ותלמידינו רוכשים
כלים שונים המאפשרים להם לבחון אותן באופנים שונים.

למה בלשנות?
החוג לבלשנות באוניברסיטה העברית בירושלים הוא החוג הוותיק והמוביל בארץ ,המציע מגוון רחב ביותר של
התמחויות במיומנויות בלשניות שונות ,והמורים בו הם בעלי שם עולמי בתחומם .היכרות מעמיקה עם שלל שפות
לבחירת התלמיד :שפות שמיות (כולל עברית ,ערבית ,ארמית ,אכדית ,ושפות אתיופיות שונות); שפות אפריקאיות
ממגוון משפחות ,לרבות שפות בנטו ,מצרית עתיקה וקופטית ,ושפות "קליקים" מאפריקה הדרומית; שפות הודו-
אירופיות (כולל שפות רומאניות ,גרמאניות ,סלאוויות ,בלטיות ,קלטיות ועוד) .שפות יהודיות כגון יידיש ,ארמית
חדשה ועוד .רב-תחומיות :הלימודים בחוג משתלבים מצוין עם קורסים בפילוסופיה ,בפסיכולוגיה ,במדעי המחשב,
ומעודדים השתתפות במעבדות מחקר בהן נבדקים הידע הלשוני המובלע של האדם והתנהגותו הלשונית.

מה עושים עם זה?


פתח לקריירה אקדמית



הוראת שפות



תרגום ,עריכה לשונית



אמצעי התקשורת



יישומים ממוחשבים המשתמשים בשפה אנושית



קלינאות תקשורת

למידע נוסף:

ראשת המדור לבלשנות גנרטיבית :ד"ר נורה בונהnora.boneh@mail.huji.ac.il 02-5883981 :
ראש המדור לבלשנות פונקציונאלית :פרופ' ערן כהןcohen.eran@mail.huji.ac.il 02-5883834 :
מזכירות החוג :גב' דבי מזן ,טלפוןdebim@savion.huji.ac.il 02-5883558 :
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אם אתם אוהבים את הלשון העברית ומתעניינים בגלגוליה במרוצת הדורות – לימודים בחוג
ללשון העברית הם בדיוק בשבילכם!
החוג ללשון העברית הוא הבית למחקר ולהוראה של הלשון העברית על כל רבדיה ,העתיקים והחדשים .התלמידים
בחוג נחשפים לעולם העשיר של כל תקופותיה וסגנונותיה של השפה העברית – לשון המקרא ,לשון חז"ל ,לשון
תקופת הביניים והעברית החדשה וקונים הכשרה בלשנית שיטתית במגוון תחומי הלשון :תורת ההגה והצורות,
התחביר ,הסמנטיקה ,הסוציולינגוויסטיקה ועוד.
החוג ללשון באוניברסיטה העברית הוא מן המובילים בארץ ובעולם בחקר הלשון העברית .על מורי החוג בעבר
ובהווה נמנים חתני פרס ישראל ,חתני פרס אמ"ת וחברי האקדמיה הלאומית למדעים .במסגרת החוג פועלים
שלושה מרכזי מחקר ויוצאים לאור שני כתבי עת" :מחקרים בלשון" ו"מסורות" והסדרה "עדה ולשון" .רמתם
הגבוהה של המורים וזמינותם לתלמידי החוג מבטיחות חוויית לימוד איכותית וייחודית .חוקרי החוג אינם
מסתגרים במגדל השן אקדמי אלא מפשילים שרוולים ומובילים את העשייה בלשון העברית המתהווה באמצעות
הקשר המיוחד הקיים בין החוג ובין האקדמיה ללשון העברית .רוב מורי החוג בעבר ובהווה הם חברי האקדמיה
ללשון העברית ומשמשים יושבי ראש וחברים בוועדות של האקדמיה.

מה עושים עם זה?
בפני בוגרי החוג פתוחות אפשרויות רבות לתעסוקה וביניהן :מחקר והוראה באוניברסיטאות ,מחקר ושירות
הציבור באקדמיה ללשון העברית (במפעל המילון ההיסטורי ובמזכירות המדעית) ,הוראה במכללות ,באולפנים
ובבתי ספר ועריכת לשון בתקשורת הכתובה והאלקטרונית ,בהוצאות לאור ובשירות הציבורי.

מבנה הלימודים:
ניתן ללמוד בחוג לתארים בוגר ,מוסמך (מחקרי ,לא-מחקרי ומוסמך במגמת עריכה) ודוקטורט.
הלימודים בתואר הראשון מאפשרים ללמוד לתואר מוסמך במגמת עריכה.

למידע נוסף:

ראש החוג ויועץ לתלמידי הבוגר :פרופ' סטיב פסברג steven.fassberg@mail.huji.ac.il
מזכירות החוג :גב' דבי מזן ,טלפון debim@savion.huji.ac.il 02-5883558
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מתעניינים בעולם הקלאסי? מחפשים להתמחות בתחום?
תחום הלימודים הקלאסיים עוסק בחקר העולם היווני והרומי על כל היבטיו :השפות ,התרבות ,הספרות,
ההיסטוריה וההגות.
במסגרת הלימודים בחוג רוכשים התלמידים היכרות מעמיקה עם אוצרות הרוח של התרבות הקלאסית היוונית
והרומית על כל רבדיה ,וזאת מתוך מפגש בלתי-אמצעי עם יצירות המופת של הספרות הקלאסית ,הטרגדיה
והקומדיה ,השירה ,הפילוסופיה ההיסטוריוגרפיה והנאום בשפות המקור .כן נחשפים תלמידי החוג למגוון תחומי
מחקר ומתודולוגיות מדעיות המכשירים אותם למחקר מתקדם בלימודים קלאסיים ובתחומים משיקים.
במסגרת הלימודים אנו מציעים קורסי בחירה הממוקדים במגוון יצירות מסוגות שונות ,באמצעותן נחשפים
התלמידים למכלול רחב של נושאים ותחומי מחקר ,כגון בלשנות ,ביקורת הנוסח ותולדות ההשתמרות של הטקסט
הקלאסי ,ספרות וביקורת הספרות ,היסטוריה ,תולדות התאטרון והאמנות החזותית ,מבנים חברתיים ומוסדות
התרבות ועוד.

מבנה הלימודים
שנה א' מוקדשת ללימוד של הלשונות הקלאסיות ,יוונית ורומית ,ולשיעורי מבוא שמטרתם יצירת היכרות ראשונית
ורוחבית עם התרבות הקלאסית.
החל משנה ב' ייחשפו התלמידים למגוון רחב של יצירות מן הספרות הקלאסית ,במגוון סוגות ,בתחומי הפילוסופיה,
ההיסטוריה והנאום ,השירה והדרמה ,וגם לטקסטים דוקומנטריים על גבי פפירוסים וכתובות .הלימודים
מתקיימים תוך קריאה מעמיקה במקורות יווניים ורומיים בלשונות המקור ,במסגרות קטנות ובהדרכה צמודה
ואישית של המרצים.
החוג מקיים מגוון פעילויות חוץ-מסלוליות :סמינריון מחלקתי בהשתתפות טובי החוקרים והתלמידים בתארים
המתקדמים ,וסיורים לימודיים באתרים ארכאולוגיים מן התקופה הקלאסית.
תכנית הלימודים בחוג מציעה חווית לימודים אינטימית ,בקבוצות קטנות ובליווי והנחייה אישית של כל תלמיד/ה
ע"י המרצים בחוג.

למידע נוסף:
ראש החוג :פרופ' דנה שלוdonna@mail.huji.ac.il ,
מזכירת החוג :גב' מירב פישר ,טלפוןmeiravfi@savion.huji.ac.il ,02-58880287:

אתר החוג
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אוהבים ספרות יפה? רואים את עתידכם בתחום?
כוחה של יצירת הספרות נובע מיופייה ומעושרה ומהדיאלוג המובלע שהיא מקיימת עם קוראיה ועם ספרות
שנכתבת במסורות ובשפות שונות .אנשי הספרות ההשוואתית אינם מסתפקים בהבנת היצירה הספרותית מתוך
הקשרה התרבותי המקומי ,אלא שואפים גם למקמה אל מול מסורות ספרותיות ועולמות חשיבה שונים.
בחוג ניגע ונעמיק בספרות על היבטיה השונים דרך מפגש עם מגוון יצירות מספרות העולם .התלמידים ירכשו מושגי
יסוד בתורת הספרות ,יפתחו ראייה היסטורית ואנליטית ,ויעמיקו בטקסטים וז'אנרים ספרותיים שונים .הפיתוח
של היכולת לפרש ספרות יישאב מצורת לימוד המדגישה את הזיקה שבין ספרות לבין עולמות תוכן קרובים כגון:
פילוסופיה ,היסטוריה ,אתנוגרפיה ,בלשנות ,פסיכואנליזה ,תאטרון וקולנוע.

למה ספרות כללית והשוואתית?
בחוג לספרות כללית והשוואתית איננו מסתפקים בלימוד של ספרות לאומית אחת ,אלא מעודדים את תלמידינו
להיחשף למגוון ספרויות מתרבויות העולם .ההטרוגניות של לימודי הספרות בחוג מאפשרת לכל סטודנט/ית לעצב
מסלול לימודים התואם את תחומי העניין שלו/שלה.
השכלה בעולם הספרות של החברה האנושית מסייעת בגיבוש כלים לחשיבה ביקורתית החיוניים לכל בחירה
מקצועית .הצטרפו אלינו! לחוג שנוסד ב 1960-על ידי לאה גולדברג.
אוהבים לכתוב? החוג לספרות כללית והשוואתית מציע למעוניינים מסלול מיוחד בשילוב עם התכנית לכתיבה
יוצרת .כן מציע החוג הדגש מיוחד בתרגום ספרותי.
חושבים קדימה? אנו מכשירים תלמידים כמורים להוראת הספרות במוסדות החינוך.

מה עושים עם זה?
-

המשך ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות.
עיסוק במחקר ספרותי ,אם באוניברסיטה ,בארכיונים ,במכוני מחקר ובמוזיאונים.
תעסוקה בעולם המו"לות והשתלבות בעמדות מפתח בהוצאות ספרים שונות במגוון משרות של כתיבה ,עריכה,
תרגום וניהול.
תפקידי עריכה ,כתיבה ותרגום בעולם העיתונות ,באמצעי התקשורת והאינטרנט.
לימודי המשך לתעודת הוראה ועיסוק בהוראה.
עיסוק כמבקרי ספרות וכעורכים לשוניים במסגרות שונות וכעצמאיים.

למידע נוסף:
ראש החוג :ד"ר גור זקgur.zak@mail.huji.ac.il ,
יועצת ב"א :ד"ר קרולה הילפריךcarola.hilfrich@mail.huji.ac.il ,
מזכירת החוג :גב' מיטל ביטון ,טלפוןmeitalb@savion.huji.ac.il ,02-5883581 :
אתר החוג
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אוהבים לכתוב?
החוגים לספרות באוניברסיטה העברית הצטרפו בשנים האחרונות למגמה עולמית בלימודי הספרות :שילוב של
כתיבה יוצרת עם לימודי ספרות עיוניים .לאדם הכותב חיוני לדעת מה לקרוא ואיך לקרוא היטב ,לא פחות
מאשר לדעת לכתוב .אי אפשר להקנות כישרון כתיבה למי שחסר כישרון כזה ,אבל בהחלט אפשר להעצים ולשפר
כישרון קיים למי שניחן בו.

למה כתיבה ספרותית באוניברסיטה?
סדנאות לכתיבה יוצרת יש לא מעט בישראל ,אך רק במסגרת האוניברסיטאית משולבים לימודי הכתיבה עם
לימודי קריאה .בעוד שסדנאות הכתיבה הפרטיות מבוססות בעיקר על כתיבה ,הסטודנטים באוניברסיטה
מוקפים בספרייה הגדולה של הספרות העברית והכללית וכותבים באווירה זו ,מתוך היכרות עם חשיבה
היסטורית ותאורטית על ספרות .לעבודה כזאת ,שבה אנו יושבים לשולחן הכתיבה לצד גדולי הספרות ,יש ערך
מוסף משמעותי.
המורים במגמה לכתיבה יוצרת באוניברסיטה העברית הם כותבים ועורכים מן הבולטים בישראל .כתיבת פרוזה
מלמדים הסופרים דרור בורשטיין (מר ֵּכז התכנית) ואילנה ברנשטיין; כתיבת שירה – המשוררת והעורכת ליאת
קפלן והמשוררת בַּ כֹּל סרלואי; כתיבת מסה אישית – אילנה פרדס ,ותרגום – רונן סוניס .אליהם מצטרף מדי שנה
הזוכה בפרס היוקרתי ע"ש דוליצקי ,שהוא השנה זלי גורביץ' .בין הזוכים בפרס בשנים שעברו :מאיר ויזלטיר,
אגי משעול ושרון אס.

מה עושים עם זה?
לא כל בוגרי סדנת הכתיבה יהיו סופרים ומשוררים פעילים .אלו שיבחרו בדרך הכתיבה יקבלו קרש קפיצה אל
המים העמוקים של עשיית הספרות ,יכירו כותבים אחרים ומורים בכירים בתחום .כל משתתפי התכנית יזכו
בשיפור ניכר בכתיבתם וביכולות העריכה העצמית שלהם.

למידע נוסף:
מזכירות החוג לספרות עברית :גב' אדוה כהן ,advac@savion.huji.ac.il ,טל' 02-5883616
מזכירות החוג לספרות כללית והשוואתית :גב' מיטל ביטון ,meitalb@savion.huji.ac.il ,טל' 02-5883581

אתר התכנית
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"יש חורים עצומים בתרבות שלנו ,הרבה מאוד דברים שלא תורגמו עד היום .החורים האלה הופכים תרבות לרעועה.
תשובה כמו 'שיקראו בשפת המקור' או 'שיקראו באנגלית' איננה תשובה ,משום שתרגום לעברית הוא חלק
אינטגרלי מהספרות העברית .בלעדיו ,הספרות העברית תהיה יצור משונה ביותר( ".עמינדב דיקמן)
אין לתאר את הספרות העברית ללא מגעיה עם ספרויות אחרות .אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בתהליך הזה
באופן הפעיל ביותר שאפשר להעלות על הדעת – תרגום לעברית .כך תוכלו לקרב את קוראי העברית ליצירות
האהובות עליכם בספרות העולם ולהציע סדר יום חדש לשיח התרבותי.
פרופ' עמינדב דיקמן מרכז את הוראת התרגום ולצידו ד"ר רונן סוניס ומתרגמים אורחים ממיטב העוסקים בתחום.

למה ללמוד תרגום לעברית?
"איזו צורה ניתן לשַּ ּוֹות לזה בעברית?" (מאיר ויזלטיר)
ליוצרים וליוצרות לעתיד מעניקים לימודי התרגום נקודת מבט חדשה – אפשרות לנוח לרגע מחיפוש הקול הייחודי
שלהם ולהתמסר לקול אחר.
לחוקרים ולחוקרות לעתיד מעניקים לימודי התרגום אפשרות לקרוא את היצירות ולבנות אותן מחדש מלמטה
למעלה – מי שמתרגם יצירה לומד להכירה מבפנים.
לאוהבי ואוהבות העברית מעניקים לימודי התרגום הזדמנות לקרוע בעברית חלונות ולהצעידה לעבר מחוזות שטרם
ביקרה בהם ,להטעימה מטעמם של זמנים אחרים ותרבויות זרות – כל זאת מתוך נאמנות למקור והכרת הסגנונות
העבריים הקיימים.

מה עושים עם זה?
 תרגום ועריכה בהוצאות ספרים ,בעיתונות ובתיאטרון. -השתלבות במחקר ובהוראה אקדמית במסגרת לימודים מתקדמים.

למידע נוסף:
ייעוץ :פרופ' עמינדב דיקמן ,טלפוןaminadav.dykman@mail.huji.ac.il ,03-5298313 :
מזכירות החוג לספרות עברית :גב' אדוה כהן ,טלפוןadvac@savion.huji.ac.il 02-5883616 :
מזכירות החוג לספרות כללית השוואתית  :גב' מיטל ביטון  ,טלפוןmeitalb@savion.hji.ac.il 02-5883581 :
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"הספרות העברית היא ארמון החוכמה והיופי הכי נפלא ,בשפה שאני מבין הכי מקרוב .ללמוד אותה זה לגור
בארמון הזה"( .דרור בורשטיין)
הספרות העברית היא תשתית החיים הישראליים מ"בראשית ברא" ועד "גדר חיה" .היא מצטיינת בעושר ,רבגוניות
ויופי נדיר .הלימודים בחוג מאפשרים מפגש עם שירה וסיפורת בשפת המקור .לימודים בעברית על עברית .הלימודים
בחוג מתבססים על קריאה קשובה והיכרות מעמיקה עם יצירות מן העת העתיקה ועד היום ,בהקשרן ההיסטורי,
החברתי והתרבותי.
הצטרפו אלינו ללימודים עם מיטב החוקרים והמורים של הספרות העברית!

למה ללמוד ספרות עברית?
"רק בזכות הספרות והלימוד שלה גיליתי שאפשר לעשות את עצמי ל ְַמ ָמש ,בפירוש ראיתי שהנה אני וכל-כולי
נמצאים כאן בעולם" (סמי ברדוגו)
לימוד הספרות העברית מחדד את יכולת הקשב והביטוי .אין כמו לימוד ספרות עברית כדי להכשיר לכתיבה משוררים,
סופרים ,עורכים ,מורים ,מבקרים ,ואף משפטנים ,פסיכולוגים ,אנשי תקשורת ועסקים .הלימודים בחוג מאפשרים
את הרחבת הידע הספרותי ,ומפגש עם אוצרות תרבות בלתי מוכרים .אנו מציעים הדגשים בכתיבה יוצרת ובתרגום.
פרופ' דרור בורשטיין מרכז את סדנאות הכתיבה ולצדו אילנה ברנשטיין ,ליאת קפלן ובכל סרלואי .פרופ' עמינדב
דיקמן מרכז את הוראת התרגום לצידו ד"ר רונן סוניס ומתרגמים אורחים.

סטודנטים מצטיינים?
אנו מציעים מלגות לימודים בגובה מחצית שכר הלימוד!

מה עושים עם זה?
-

השתלבות בעמדות מפתח בהוצאות ספרים ובמוסדות תרבות
תפקידי עריכה ,כתיבה ותרגום בעולם העיתונות והאינטרנט; כתבים באמצעי התקשורת השונים; ביקורת
ספרות ועריכה לשונית.
השתלבות במחקר ובהוראה אקדמית במסגרת לימודים מתקדמים.
לימודי המשך לתעודת הוראה ועיסוק בהנהגה חינוכית ובהוראה.
עיסוק במחקר ספרותי בארכיונים ,במכוני מחקר ובמוזיאונים.

למידע נוסף:
ראש החוג :ד"ר תמר הס ,טלפוןtamar.hess@mail.huji.ac.il 050-2057588 :
מזכירות החוג :גב' אדוה כהן ,טלפוןadvac@savion.huji.ac.il 02-5883616 :

אתר החוג
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מחפשים חווית לימודים מרתקת? בואו לחפור איתנו!
החוג לארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום באוניברסיטה העברית הוא הוותיק מבין חוגי הארכאולוגיה בארץ
והמוביל מבחינת תחומי המחקר ,מספר החפירות ,הפרסומים המדעיים והדרכת סטודנטים במגוון היבטים של
הארכאולוגיה בארץ ישראל ובמזרח הקרוב הקדום .זהו המקום היחיד בארץ בו ניתן ללמוד את רצף התרבות
האנושית משחר הפרהיסטוריה ועד לתקופה המוסלמית ,בכל התארים  -מבוגר עד דוקטורט.
בלימודי הארכאולוגיה נעסוק בתולדות האדם על פני רצף של כ  2.5מיליון שנים :ציידים ולקטים (פרהיסטוריה),
המהפכה החקלאית והתקופה הניאוליתית ,הופעת הכתב ,התרבות הכנענית ,תקופת המקרא ,העולם הקלאסי
(התקופות ההלניסטית ,הרומית והביזנטית) ,עולם האסלאם וימי הביניים .כמו-כן ,נלמד שיטות חפירה ,תיעוד
ותיעוד דיגיטאלי ,ניתוח ביקורתי והיסטורי .נסייר באתרים המרכזיים בארץ ישראל ובאתרים בחו"ל.
בלימודי המזרח הקרוב הקדום נעסוק בתרבויות מסופוטמיה (עמקי הפרת והחידקל) :השומרים ,האשורים,
הבבלים ובמצרים העתיקה (עמק הנילוס) ובהיבטים מתרבות העולם העתיק :היסטוריה ,חפצי אמנות וממצא
ארכיאולוגי .כמו -כן נלמד שפות קדומות שנכתבו בכתב יתדות ,שומרית ואכדית ובמצרית עתיקה שנכתבה
בהירוגליפים.
המכון לארכאולוגיה מעניק מידי שנה מלגות מחיה ומלגות מחקר לתלמידים מצטיינים בתארים מתקדמים.

למה ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום?
ארץ ישראל יושבת במקום החיבור בין אסיה ,אפריקה ואירופה .כל תהליך תרבותי מרכזי בתולדות האדם משתקף
בארכאולוגיה של ארץ ישראל .ממצאים ארכאולוגיים שמקורם בישראל שופכים אור על תקופות רבות ומגוונות;
כאן פותח האלף-בית הקדום ,כאן נכתב התנ"ך וכאן התפתחו הדתות המונותיאיסטיות .המחקר הארכאולוגי בארץ
נמצא כיום במוקד ההתעניינות העולמית!

מה עושים עם זה?
ארכאולוגיים רבים מועסקים כיום באקדמיה ברחבי הארץ ובעולם ,במוזיאונים ,ברשות העתיקות וברשות הטבע
והגנים .חלקם עוסקים בחפירות ארכאולוגיות ,בחקר ממצאים ואחרים עוסקים בשימור עתיקות וממצאים.

למידע נוסף:
ייעוץ :ד"ר אורי דוידוביץ uri.davidovich@mail.huji.ac.il , 02-5883627
מזכירת החוג :גב' אורנה אבידר ornaa@savion.huji.ac.il ,02-5882404 ,

אתר החוג
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למה ללמוד בחוג למדע הדתות ?
החוג למדע הדתות נוסד בשנת  1956על ידי פרופ' צבי וורבלובסקי ופרופ' דוד פלוסר והחל משנת  2008מציע תכנית
לתואר בוגר ,הכוללת לימודי ליבה בחקר הדתות ,תיאוריות של הדת ,חקר דתות גדולות ,תופעות דתיות מרכזיות.
ברורה לכל הרלוונטיות של חקר הדתות לעולם העכשווי .למרות המדע והמודרנה ,אנשים רבים ותרבויות שונות
עדיין מגדירים את עצמם ביחס למערכת הדתית בה צמחו .דתות מגדירות את ערכי האדם ,את גבולות העולם ,את
הטוב ואת הרע ,את "אנחנו" ו"הם" ועוד ועוד .הדרך לגרום למיליוני אנשים ואף למאות מיליונים לפעול יחד למען
מטרה אחת היא לדבר בשם הדת ומכאן חשיבות הבנת השיח הדתי בתקופות ובהקשרים היסטוריים שונים.
מדע הדתות מאגד בתוכו תחומי ידע רבים הפותחים פתח לפרשנות ולשיח דתי-תרבותי חשוב ורלוונטי לכולנו .הדת
קשורה בהגות ובפילוסופיה ,בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה ,בהיסטוריה ובאמנויות ,בפסיכולוגיה ובמשפטים .מיטב
הספרות ,דברי ההגות ,השירה והאמנות לאורך ההיסטוריה האנושית נוצרו בהקשר הדתי-חברתי.
החוג למדע הדתות הוא אחד החוגים הוותיקים באוניברסיטה ויחד עם זאת ,הוא מציע קורסים חדשניים ומגוונים
ע"י סגל צעיר ודינמי.
הצטרפו אלינו לחוויית לימודים אינטלקטואלית מאתגרת!
החוג למדע הדתות הוא החוג היחיד בארץ המציע תכנית לימודים מלאה ומובנית לתואר ראשון ולתואר שני.

קצת לעומק
החוג מציע לתלמיד בוגר להתמחות באחד מחמשת האשכולות הבאים :נצרות ,אסלאם ,אסיה כולל הודו ,טיבט
ואינדונזיה ,יהדות ודתות העת העתיקה .הלימודים כוללים סיורים ומושם דגש על הכרת הדתות בימינו
ובמקומותינו .החוג מעניק מלגות לסטודנטים מצטיינים ומקיים הרצאות וכנסים בינלאומיים בהשתתפות טובי
החוקרים בארץ ובעולם .במסגרת לימודי הבוגר ניתן לשלב לימודי שפה .תלמידי החוג מופיעים מדי שנה ברשימות
המצטיינים של הפקולטה (מצטייני דיקן ,רקטור ונשיא).

למידע נוסף:
מזכירות החוג :מירב פישרmeiravfi@savion.huji.ac.il ,02-5880287,

אתר החוג
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בחוג ללימודים רומאניים נחשפים התלמידים והתלמידות לעושר התרבותי ,הספרותי וההיסטורי של המרחב
האיטלקי והצרפתי בעבר ובהווה .הלימודים בחוג כוללים את לימודי השפה האיטלקית והצרפתית בהתאם
לסטנדרטים המוכרים בידי אוניברסיטאות מובילות באירופה ( ,)CEFRותכנית הלימודים בה מותאמת לרמת הידע
הלשוני המצטבר של הסטודנט/ית .הלימודים בחוג מבוססים על היכרות מקיפה ומעמיקה עם התרבות האיטלקית
והצרפתית תוך שימת דגש על שילוב בין תחומי ידע שונים ובכללם :היסטוריה ,תולדות האמנות ,לימודים
קלאסיים ,ספרות ,מדעי המדינה ,בלשנות ,פילוסופיה ,תקשורת ולימודי קולנוע .הלימודים בחוג מתקיימים
במסגרת לימודי בוגר  ,מוסמך ודוקטורט.

למה לימודים רומאניים?


התכנית מבוססת על גישה אינטרדיסציפלינרית רחבה ומאתגרת .הסטודנטים ירכשו ידע רב-תחומי
בהיבטים היסטוריים ,תרבותיים ,ספרותיים ,חברתיים ובלשניים של דרום ומערב אירופה ובאזורים שהיו
תחת שלטון צרפתי ואטלקי בצפון אפריקה.



קורסי השפה נלמדים במסגרת היחידה ללימודי שפות ,הפועלת בארץ ברוח ה ,CEFR-המסגרת האירופית
המשותפת לשפות .שיטת הלימוד באיטלקית וצרפתית היא בשפת המקור כבר מהשיעור הראשון.



בסיוען של קרן  Vigevaniושל קרן בית צרפת  - Maison de France -באוניברסיטה העברית ,מקדם
החוג חילופי סטודנטים ,מלגות ללימודי שפה באיטליה ובצרפת ושיתופי פעולה עם אנשי אקדמיה ומוסדות
אקדמיים באיטליה ובצרפת.

מה עושים עם זה?
בוגרי התכנית משתלבים:


באקדמיה ובמוסדות מחקר והוראה בארץ ובעולם.



במשרד החוץ ,האו"ם ,מרכזי תרבות ובמוזיאונים ,ארגונים ללא כוונת רווח ,עבודות תרגום ועוד.

למידע נוסף:
ראש החוג :פרופ' מנואלה קונסוניmanuela.consonni@mail.huji.ac.il :
מזכירת החוג :גב' אדוה כהן טלפוןadvac@savion.huji.ac.il ;02-5883616 :

למידע בנושא לימודי השפה :היחידה ללימודי שפות
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טיילתם באמריקה הלטינית והתאהבתם בנופיה ובאנשיה? רוצים לקרוא את דון קיחוטה בשפת המקור? רוצים
להבין מהו פופוליזם או כיצד נפלה האימפריה של האינקה? מתעניינים בגירוש היהודים מספרד או בחיי משפחה
בעולם ההיספאני? מעוניינים לדבר ספרדית או פורטוגלית שוטפת? החוג ללימודים ספרדיים ולטינו אמריקניים
מזמין אתכם ללמוד על כמה מהאזורים הדינמיים והמרתקים ביותר בעולם במסגרת תוכנית בינתחומית
ומעמיקה ,המשלבת היסטוריה ,ספרות ,לימודי תרבות ושפה.

למה לימודים ספרדיים ולטינו-אמריקנים?
תכנית הלימודים של החוג תעניק לכם כלים לשוניים אפקטיביים וידע נרחב ומעמיק בהיבטים היסטוריים,
סוציולוגיים ותרבותיים ,של אמריקה הלטינית ,ספרד ופורטוגל.
ספרדית היא כיום אחת השפות המדוברות ביותר בעולם עם למעלה מ 800-מיליון דוברים .שליטה בספרדית והבנה
של התרבות ההיספאנית תאפשר לכם לתקשר עם מיליוני בני אדם ברחבי העולם והיא עשויה לפתוח בפניכם
הזדמנויות בשוק העבודה הגלובאלי.
ניתן לשלב את הלימודים בחוג עם לימודים בחוגים נוספים במדעי הרוח ,החברה ,משפטים או מדעים מדויקים.

מה עושים עם זה?
.1
.2
.3
.4

מגזר ציבורי :משרד החוץ ,או"ם ,הסוכנות היהודית ,מרכזי תרבות ,מוזיאונים ועוד.
מגזר פרטי :שיווק בינלאומי ,יחסי ציבור ודוברות ,תעשיית ההייטק ועבודה בתאגידים בינלאומיים ,תרגום,
הוראת שפות ,הדרכת טיולים ,עיתונות.
מגזר שלישי :השתלבות בארגונים ללא כוונת רווח ( )NGOבעלי זיקה לאזורים הנלמדים בחוג ,כגון קשר עם
הקהילות היהודיות באמריקה הלטינית.
השתלבות באקדמיה ובמוסדות מחקר והוראה בארץ ובעולם.

ועוד הרבה סיבות טובות ללמוד אצלנו:
 קורסים בהנחיית מרצים אורחים מאמריקה הלטינית ,אירופה וארה"ב.
 תוכנית לחילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות מובילות באירופה ,ארה"ב ואמריקה הלטינית.
 מלגות ופרסים לתלמידים מצטיינים.

למידע נוסף:
מזכירת החוג :גב' אדוה כהן :טל' advac@savion.huji.ac.il ; 02-5883616
למידע בנושא לימודי השפה :היחידה ללימודי שפות
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אוהבים את התרבות הרוסית? אוהבים היסטוריה רוסית? רוצים לעשות מזה תואר?
הלימודים במדור ללימודים רוסיים מציעים מגוון רחב של קורסים בכל תחומי הספרות ,התרבות וההיסטוריה
הרוסית .הלימודים מיועדים למגוון רחב של תלמידים :בעלי ידיעה קודמת טובה ברוסית ,כאלה המכירים את
השפה אך גדלו וחונכו בשפה העברית ,וצברים המתחילים את לימודי השפה מא"ב ובסיומה הינם מסוגלים לקרוא
ולדבר ברמה טובה .גם בתחום ההיסטוריה ,הלימודים במדור פונים לתלמידים בעלי מגוון רחב של ידיעות קיימות.

מה עושים עם זה?
 .1תעסוקה במשרד החוץ ,בעבודות מאתגרות באו"ם ,בסוכנות היהודית,
השתלבות במרכזי
תרבות ובמוזיאונים ,בעסקים ובארגונים בחו"ל וכד'.
 .2עבודות תרגום ,עריכה לשונית ,דוברות ועיתונאות ,הדרכת טיולים בארץ
ובחו"ל.
 .3הוראת השפה הרוסית וספרותה.

למידע נוסף:
יועץ ב"א :ד"ר נינה רודניקninarudnik@gmail.com ,
מזכירת החוג :גב' מיטל ביטון meitalb@savion.huji.ac.il ,טלפון02-5883581 :
למידע בנושא לימודי השפה :היחידה ללימודי שפות
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כ
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מתעניינים במקרא? מחפשים להתמחות בתחום?
בשנים האחרונות תופס המקרא מקום מרכזי בשיח הציבורי ,בהתדיינות פילוסופית ובספרות הכללית והישראלית.
החוג למקרא באוניברסיטה העברית הוא בין המובילים בעולם בלימוד מדע המקרא .במסגרת תכנית הלימודים
נעסוק בלימוד הלשוני ,ההיסטורי והספרותי של הספרות המקראית .כמו כן כוללת התייחסות רחבה גם לתחומים
של היסטוריה ,ספרות ,מדע המדינה ,פילוסופיה יהודית ומחשבת ישראל וארכאולוגיה של ארץ-ישראל .המרצים
בחוג שמים דגש על השילוב של הישגי הדורות בקרב מפרשי המקרא בישראל ובעמים עם גילויי המדע בעת החדשה
 ביחס לתולדות ישראל בימי קדם ,לשפות השמיות ,לתרבות המזרח הקדום וספרותו ,לארכאולוגיה המקראית,ולחקירה הביקורתית של שלבי התהוותם ,חיבורם ומסירתם של כ"ד ספרים ,של מגילות מדבר יהודה ושל
התרגומים העתיקים.
למה מקרא?
לימודי התואר הראשון בחוג מספקים חלון הצצה מרתק להתפתחותו של 'עם הספר' ,וליחסיו עם התרבויות
הסובבות אותו ,החל משחר ימיו .לימודי תואר ראשון במקרא ,השייכים לתחום מדעי הרוח ,מאפשרים מבט
ביקורתי על גיבוש היצירה המקראית ,ועל עולם המקרא והעולמות הסובבים אותו .תכנית הלימודים בחוג מספקת
לכל תלמיד את הרקע החיוני להכרת המקרא ופרשנות המקרא לאורך הדורות
מה עושים עם זה?
 .5המשך ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות.
 .6עיסוק במחקר המקרא ,אם באוניברסיטה ,בארכיונים ,מכוני מחקר ,מוזיאונים.
 .7החוג מציע מסלול לימודים משולב עם תעודת הוראה ,החל מן התואר הראשון.
 .8השתלבות כמדריכים וכאוצרים במוזיאונים ,באתרים היסטוריים וארכאולוגיים ובחברות התיירות.

למידע נוסף:
ראשת החוג :פרופ' נילי ואזנהnili.wazana@mail.huji.ac.il ,
מזכירות החוג :גב' ענת חיים ג'אני ,טלפוןanatj@savion.huji.ac.il ,02-5883605:
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מדעי הקוגניציה עוסקים בהסבר יכולות מנטאליות כרכישת שפה ,תפיסה ,קבלת החלטות ,זיכרון ,יצירתיות
ומודעות .חקר הקוגניציה מעוגן בתחומים שונים כגון פסיכולוגיה ,בלשנות ,פילוסופיה ,לוגיקה וחישוביות ומדעי
המוח .הייחוד בתכנית הוא השילוב בין התחומים השונים ,שילוב שמטרתו לחשוף את התהליכים העומדים בבסיס
התופעות המנטאליות.

למה מדעי הקוגניציה?
מטרת התכנית היא להכיר לתלמידים את התכנים ,שיטות המחקר וסוגי החשיבה השונים המאפיינים את מדעי
הקוגניציה ,ובכך לפתח גמישות מחשבתית ומיומנות בין-תחומית שיפתחו בפני הבוגרים אפשרויות תעסוקה
מגוונות .בוגרי התכנית יוכלו ,בין השאר ,להמשיך במחקר מדעי בתחומים השונים במדעי הקוגניציה ,ולהתמחות
בתחומים ייחודיים בתעשיית ההי-טק כמו בלשנות חישובית ,לשון ולוגיקה ,חישוביות עצבית וחישוביות ומוסיקה.

מה עושים עם זה?
 המשך ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות. השתלבות והובלת מחקר מדעי בתחומים שונים במדעי הקוגניציה. השתלבות בתעשייה בתחומים מגוונים ,בדגש של הי-טקתכנית הלימודים היא במסלול דו-חוגי  .דוגמאות לשילובים :פסיכולוגיה ,פילוסופיה ,תקשורת ועיתונאות,
בלשנות ,מדעי המחשב ,מדעי החיים ,מתמטיקה ,סטטיסטיקה" ,אמירים"-רוח מוסיקולוגיה ,חינוך ,פיזיקה,
כלכלה ומשפטים .משך הלימודים הוא שלוש שנים.
מספר תלמידים מצטיינים בכל מחזור יוכלו להתקבל למסגרת מיוחדת של לימודי תואר שני מואץ תוך ארבע שנים
מתחילת הלימודים.

למידע נוסף:
ראש החוג :פרופ' ענת מרילanat.maril@mail.huji.ac.il :
יועצת ב"א :ד"ר אילת לנדאוayelet.landau@gmail.com :
מזכירת החוג :גב' זיוה רחמין ,טל'zivara@savion.huji.ac.il ;02-5883758 :

אתר החוג

דף החוג

34

הלימודים בחוג מקיפים את תולדות בני ישראל והעם היהודי מתקופת המקרא ועד ימינו ,בארץ ובתפוצות.
הקורסים המגוונים מעניקים ראייה מקיפה של ההיסטוריה היהודית בהקשרים רחבים ,ופותחים לפניכם שער
להתמחות בתקופות שונות .כאן תלמדו לחשוב יצירתית וביקורתית ,נוכח שאלות מורכבות .אנו מחוייבים להכשיר
אתכם במיומנויות החשיבה והכתיבה האקדמית בהיסטוריה .כתלמידי החוג תהיו מעודכנים יותר בהבנת העבר
ותעמיקו את ההתמצאות שלכם בהווה.

למה ללמוד אצלנו?
כל המתעניינים בהיסטוריה ,מקומכם אצלנו! אנחנו החוג הטוב והוותיק בארץ ובעולם להיסטוריה יהודית
ואצלנו מלמדים טובי המורים והחוקרים בתחום .אצלנו תלמדו שההיסטוריה היהודית היא לא מה שחשבתם,
אלא הרבה יותר רב גונית ומפתיעה.
וכל מי שמתכנן ללמוד בחוג אחר כי הוא או היא רואים את עתידם  -בשרות הציבורי ,במערכת החינוך ,בשרות
החוץ ,במגזר הפרטי בארגונים חברתיים ,בארגונים יהודיים ,בתקשורת ,או בכל תחום אחר – אנחנו החוג השני
הראשון שלכם .הרי אי אפשר לעסוק בכל אלה בלי להכיר את שורשי מציאות הקיום היהודי והישראלי.

אנו מציעים:


מלגות הצטיינות כבר בשנה א' ותכנית פרסים עשירה בכל התואר



אפשרות ללמוד במהלך התואר סמסטר באוניברסיטה יוקרתית בחו"ל



סיורים לימודיים בארץ ובחו"ל



תקופת התמחות במוסדות מחקר ,מוזיאונים וארגונים יהודיים החל משנה ב'



מצוינות אקדמית לצד אווירה נעימה ושימת לב אישית לכל תלמיד



ההכשרה בחוג פותחת עבור בוגריו אופקים תעסוקתיים רחבים

למידע נוסף:
ראש החוג :פרופ' אלי לדרהנדלרeli.lederhendler@mail.huji.ac.il :
יועץ ב"א :ד"ר נח חכםnoahh@mail.huji.ac.il :
מזכירת החוג :גב' איריס נהרי irisn@savion.huji.ac.il ,02-5881388

אתר החוג

דף החוג

35

"לימודי יהדות" היא תכנית רב-תחומית המיועדת למתעניינים בקורות עם ישראל ותרבותו .התוכנית שואפת
להקנות השכלה וידע רחבים בתחומי מדעי היהדות ונגישות למגוון תחומי הדעת מבלי להאלץ להצטמצם בתחום
יחידי בשנה א' התלמידים יילמדו בעיקר סוגיות יסוד מתחומים שונים בתרבות ישראל ,ובשנים ב' וג' יבחרו מגמת
התמחות.
התכנית מיועדת לתלמידי התואר הראשון בלבד.

הדגשים בתכנית הלימודים:
א .הכרה רחבה של ההיסטוריה היהודית ושל התרבות היהודית וספרותה .הסקירה ההיסטורית כוללת קורסי
מבוא בהיסטוריה של עם ישראל בתקופות השונות (התקופה העתיקה; ימי הבית השני ותקופת המשנה
והתלמוד; ימי-הביניים; העת החדשה) .ברובד הספרותי ייבחנו היצירות העיקריות שעיצבו את התרבות
היהודית .בנוסף יילמדו קורסי מבוא נוספים כרקע כללי במדעי היהדות (כגון "מבוא למחשבת ישראל") ,ותרגיל
בקריאת מקורות בתרבות ישראל.
ב .הרחבה והעמקה במגמת לימודים ראשית באחת משתי האפשרויות:
 .1באחד ממקצועות מדעי היהדות (היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו ,הלשון העברית ולשונות היהודים,
מחשבת ישראל ,מקרא ,ספרות עברית ,יידיש ופולקלור ,תלמוד והלכה)
 .2בלימודי הדגש סביב נושא מרכזי ,במסגרת חטיבות לימוד מובנות ,מתוך החטיבות המוצעות ע"י החוגים
במדעי היהדות ,או חטיבות נוספות בזיקה להן מחוגים אחרים ובתיאום עם היועץ ,וכתיבת עבודה
סמינריונית בתחום.
תכנית הלימודים מציעה לתלמידים בנייה והרכבה אישית של תכנים מתוך מבחר גדול ,המתאים לצרכיהם
ולנטיותיהם.
מומלץ לשלב את התכנית בלימודי היהדות עם חוג אחר במדעי היהדות או במדעי הרוח בכלל ,אך אפשר לשלבה
עם כל חוג הנלמד באוניברסיטה העברית .מתוך תיאום עם ראש התוכנית ועם יועצי החוגים האחרים במדעי
היהדות ,בוגרי התוכנית יוכלו להמשיך בתחום הבחירה בלימודי התואר השני.

למידע נוסף:
ראש התכנית :ד"ר יאיר פורסטנברגyair.furstenberg@mail.huji.ac.il :
מזכירת התכנית :גב' ציפי ביבלניק tsipib@savion.huji.ac.il ,02-5880031
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מתעניינים ביהדות? מתעניינים בחינוך ובהוראה?
תכנית "רביבים" היא ייחודית לאוניברסיטה העברית והוקמה מתוך חזון ליצירת מנהיגים חינוכיים שיתרמו
לקידום הוראת מקצועות היהדות במערכת החינוך הממלכתית בישראל .במסגרת הלימודים נשלב בין לימוד
אקדמי מעמיק במדעי היהדות לבין הכשרה מעשית בהוראה .תכנית הלימודים מבוססת על השקפת עולם יהודית
מגוונת ופלורליסטית ומעניקה כלים המאפשרים התמודדות עם תכנים של מדעי היהדות מתוך גישה ביקורתית.
תכנית הלימודים עשירה בתכנים ובפעילויות כדוגמת סיורים ,ימי עיון ,הרצאות אורחים ועוד.

למה "רביבים"?
תכנית הלימודים שלנו מכשירה מורים בעלי השכלה רחבה ועמוקה ,מיומנים באמנות ההוראה ובעלי כלים לחשוף
בפני תלמידיהם את התרבות היהודית על רבדיה בדרך מעניינת ,מאתגרת ובעלת משמעות .התלמידים ילמדו עם
מיטב החוקרים העוסקים במדעי היהדות ובחינוך .ייחודה של התכנית הוא בשילוב התנסות בהוראה כבר במקביל
ללימודים לתואר הראשון.
הצטרפו אלינו! לצוות פדגוגי מעולה ,לליווי אישי לאורך הלימודים ולהזדמנות לסיים תואר בוגר (בחוג למקרא
ובתכנית ללימודי יהדות) ,מוסמך (באחד מן החוגים במדעי היהדות) ותעודת הוראה ב 4-שנים בלבד .כמו כן תזכו
במלגת שכר לימוד ומחיה במשך כל תקופת הלימודים בתכנית.

מה עושים עם זה?
בוגרי התכנית ממשיכים את דרכם המקצועית כמורים מובילים למקצועות היהדות במערכת החינוך הממלכתית
העל-יסודית .בהמשך ,רבים מבוגרי התכנית משתלבים גם בתפקידים נוספים כגון :מנהלי בתי ספר ,מנהלי מכינות
קדם צבאיות ,מנהלי הדרכה ופיתוח תוכן בארגונים שונים ,ועוד....

למידע נוסף:
ראש התכנית :ד"ר רוני גולדשטייןrongol@mail.huji.ac.il ,
מזכירת התכנית :גב' זלדה אשכנזי ,טלפון.revivim@savion.huji.ac.il 02-5881970 :
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–
תכנית "אמירים" הינה תכנית לימודים ייחודית המיועדת לתלמידים מצטיינים המעוניינים ללמוד מדעי הרוח
לצד התמחות בחוג לימודים נוסף .התכנית משלבת לימוד של טקסטים ממורשות תרבותיות מכל העולם עם חשיפה
לגישות תאורטיות שונות .קורסי התכנית מועברים בהנחיית סגל מוביל בתחומו.

למה "אמירים"?
תכנית לימודים זו הינה מהיחידות בעולם שמציעות קורסים בין-תחומיים אשר תוכננו במיוחד עבור התכנית.
מתכונת הלימוד היא אינטימית – לומדים במסגרת כיתה אורגנית לאורך המסלול כולו ,זאת במגוון רחב של
נושאים ,תקופות ותרבויות .דרך כך ,התכנית מעודדת חשיפה לגישות מחקר שונות ומטפחת חשיבה ביקורתית
מגוונת .בשנה השלישית ללימודים מתקיימת סדנה מסכמת המשלבת נסיעת לימודים לחו"ל במימון התכנית.
התכנית שואפת במיוחד להכשרת דור החוקרים הבא של מדינת ישראל ולשם כך מעניקה כלים להצלחה בעולם
האקדמי.

מה עושים עם זה?
.1
.2
.3
.4

השתלבות במשרות מחקר והוראה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות.
השתלבות בסקטור הציבורי במגוון משרות.
כותבים ועורכים בתקשורת הישראלית.
גם :השתלבות בעמותות וארגונים חברתיים ,בחינוך במערכת הפורמאלית והבלתי פורמאלית ,בתאגידים
פיננסיים ,בתעשיית ההיי-טק ,במערכת הבריאות הישראלית ובשירות הפסיכולוגי הציבורי והפרטי ,במערכת
המשפט ועוד.

פרטים נוספים:
 פטור משכר לימוד  -תלמידים שיתקבלו לתכנית יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד במהלך שלוש שנים.
 מועדון אמירים :מסגרת של מפגשים חברתיים ואינטלקטואליים של תלמידי התכנית ,מוריה ובוגריה .מפגשי
המועדון כוללים הרצאות ,דיונים ,מופעי תרבות וסיורים בנושאים מגוונים .התלמידים פעילים במועדון ובקביעת
תכני המפגשים.


למידע נוסף:
ראש התכנית :פרופ' צחי זמירTzachi.zamir@mail.huji.ac.il ,
רכז התכנית :מר דניאל להמן daniel.lehmann@mail.huji.ac.il
מזכירת התכנית :גב' ציפי ביבלניק ,טל' tsipib@savion.huji.ac.il 02- 5880031
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מעוניינים לרכוש שפה נוספת?
הפקולטה למדעי הרוח השיקה לאחרונה תוכנית חדשה ללימודי שפות זרות ,ראשונה מסוגה בארץ .קורסי השפה
החדשים נבנים בהתאם למסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות ( .)CEFRגישה זו מדגישה את מה
שהלומד מסוגל לעשות בשפה ,להבדיל מידע תאורטי על השפה.
שיטת הלימוד ,המוכרת בארץ בעיקר בזכות האולפן לעברית ,דוגלת ברכישת השפה מתוך שימוש בשפה עצמה .כל
קורס שפה במתכונת החדשה מתנהל בשפת היעד כבר מהשיעור הראשון .בצורה זו מבססים בו בזמן את מיומנויות
הקריאה ,הכתיבה ,השמיעה והדיבור ,ובונים ביטחון בשפה.

מה עושים בקורסי השפה?







מתקשרים בשפת היעד עם המורה ועם החברים לכיתה
נחשפים לשפה בהקשרים טבעיים ומתנסים מבלי לחשוש לטעות
מכירים את התרבות ואת עולמם של דוברי השפה "מבפנים"
מבססים מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות
לומדים כיצד להתקדם עצמאית בלימודי השפה גם מחוץ לכיתה
פעילים לכל אורך תהליך הלמידה ,ונהנים!

אילו שפות לומדים? למי מיועדים הקורסים?
החל משנה"ל תשע"ח היחידה מפעילה קורסי גרמנית וסינית במתכונת החדשה .בשנה"ל תשע"ט לימודי השפה
בצרפתית ,איטלקית ,ספרדית ,רוסית ויפנית חודשו ,ובשנה"ל תש"פ גם לימודי הערבית יצטרפו למערך
המחודש .הקורסים מיועדים לסטודנטים בתוכניות הלימודים שבהן נלמדות שפות אלה ולסטודנטים
מתחומים אחרים שלימודיהם מאפשרים בחירה בקורסי שפה.

בינלאומיות
התאמת תוצרי הלמידה למקובל באוניברסיטאות בחו"ל מאפשרת להשתלב באופן מיטבי בקורסי שפה במסגרת
תוכניות לחילופי סטודנטים ובקורסי קיץ בחו"ל .המעבר למתכונת החדשה אף מעוגן בבחינות סטנדרטיות בין-
לאומיות ,שמוכרות לצרכים אקדמיים ותעסוקתיים .היטמעות בשפה ,באופן בלתי-אמצעי – בכתב ובעל-פה –
פותחת צוהר להשתלבות ולהצטיינות באקדמיה ,בשוק העבודה ובמגזר השלישי.
ראשת היחידה :חיה פישר ,טל' chaya.fischer@mail.huji.ac.il 02-5882664
מזכירת היחידה :ציפי רבינוביץ' ,טל' language.center@mail.huji.ac.il 02-5882771
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תכניות בינלאומיות בפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית והפקולטה למדעי הרוח על חוגיה השונים מציעות לתלמידים מגוון אפשרויות ללימודים
בחו"ל ,ומעודדות אותם בחום לנצל אותן .הלימודים באוניברסיטה בחו"ל נועדו להעשיר את הידע ,להעניק התנסות
בלימודים בחו"ל ,לתת חשיפה למרצים מרכזיים בתחום הלימודים ולאפשר מפגש עם סטודנטים מרחבי העולם.

איזה סוג תכניות חילופי סטודנטים יש?
ישנן תכניות חילופי סטודנטים שונות ומגוונות לכל התארים ולכל הסטודנטים (לתלמידי תואר בוגר ,מוסמך
ודוקטורט) .חלק מהתכניות פתוחות לכל הסטודנטים של האוניברסיטה העברית וחלקן פתוחות רק עבור תלמידי
הפקולטה למדעי הרוח .למשל ,לאחרונה נחתמו תכניות חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות עילית אמריקאיות,
לתלמידי הפקולטה למדעי הרוח בלבד :ייל ,פרינסטון ,שיקאגו ,בראון ,ברקלי ,פנסילבניה ועוד.

היחידה ללימודי שפות וחילופי סטודנטים עם דגש על לימודי שפה
ישנה יחידה חדשה ללימודי שפות בפקולטה למדעי הרוח וניתן דגש לתכניות חילופי סטודנטים שבמסגרתן ניתן גם
ללמוד שפות שונות כמו גרמנית ,צרפתית ,סינית ועוד.

יש הגבלות?
חלק מתכניות חילופי הסטודנטים הייעודיות של הפקולטה פתוחים רק לתלמידי תואר מסוים וחלקן פתוחות
לתלמידי כל התארים .יש לשים לב לפרסומים שיוצאים בתחילת שנת הלימודים .כל הסטודנטים מוזמנים לנסות
להירשם לתכניות חילופי הסטודנטים הפתוחות עבורם ,והרוב מתקבלים!

מתי נוסעים?
תלמידי תואר ראשון בדרך כלל נוסעים לתכניות חילופי סטודנטים בסמסטר החמישי ללימודים (בסמסטר הראשון
לשנת הלימודים השלישית) ותלמידי מוסמך בסמסטר השלישי (בסמסטר א' בשנה השנייה) .יחד עם זאת ,ישנן
תכניות קיץ ללימודי שפות שניתן להתקבל אליהן כבר בסוף השנה הראשונה ללימודים .בהצלחה!

יש לי עוד שאלות ,לאן לפנות?
רכז תכניות בינלאומיות  :מר נעם עברי ,טלפון ,02-5880297 :דוא"לhum_internatioanl@savion.huji.ac.il :
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