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2019אוגוסט  15 –תשע"ט ט"ו באב   

 

 סטודנטיות וסטודנטים יקרים

 שלומות

 
 

 צורת האמנות 
 ,ל הספרות שהכריכמבין  שירה יוצאתשבה ה

 היא אמנות הריקוד. 
  באמצעות הריקוד, יכולה השירה

 ... שיאל העולם המממן העולם האידיאלי  תמועתקלהיות 
 

  המופלאיםיבלים והפסטהייחודיות הערים 
 . רוקדיםלריבוי של שנועד  ולשל מחהם מקומות 

 הריקוד הראשון במעלה, זכרו, כי אולם 
 . נכחו של היחיד ריקודו של היחידהוא דווקא ... 

 
 , ובתוך הריקוד עצמו

 המבט.  היא: המחווה הפשוטה ביותר
 כלפי הנוכחות  וה של המבטבמחו
 ... פשיר כל קפואהל, וחהככבר טמון 

 
 רגע. הף עם למבט אינו חוהכוחו של 

  ...שיישכח ודינו, דיבור נשכח
 . מבט לא יכבההואילו 

 , כחנולנוטה את מבי פעם הישירה עין שא
 לינו כל עוד אנו חיים. אה להביט כמשימ
 

  (פרנץ רוזנצוייג)                                             
 
 

 , הסתיימה קדמיתהשנה הא
 חלפו , כבר ועדי ב'אפילו מוי הבחינות, ועדמ

 , "תשש כוחה של חמה"כבר היום 
 ותים ויוצאות במחוליוצאשאפילו ויש 

 ודות עבכתיבת ל. ולפנות מעט זמן למנוחה, לנופש.. מותר כברכשיו, עו
 !נעימהשה המשך חופ, בולברך
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 , שימו לב
 והמתחדשות במחלקהדשות לתכניות הח •
 ולמלגות העידוד מטעם קרן פוזןת המורים, תכניול •
 ת" ישראליזהות  –למגמה החדשה "תרבות יהודית  •
 ראשון במחלקהדוד לימודי תואר לעי •
 במערכת השעות של השנה הבאהלשינויים  •
 תית לאפשרות הצפייה בהרצאה השנ •

 
 

 כנסים וימי עיון 
 

 שמתם לב, , וודאי ןכוכול כפי שכולכם
 . אקדמיים וכנסים מחלקתיים אירועים של ברצף, הסתיימה האקדמית הלימודים שנת

 פחות מן השנה הנוכחיתשה לא טיח, כי השנה הבאה תהא גדובכולים להואנו כבר י
 ם. משמעותייגשים הרצאות ומפ, כנסים עיוןאירועים מיוחדים, ימי ב

 

 "הלוגיקה האריסטוטלית בימי הביניים"  כנס .1
 . מתקדמים ללימודים הישראלי והמכון אילן בבר ישראל למחשבת של המחלקה כנס משותף

 כנס "ספרות וקבלה: פרספקטיבה בינתחומית"  .2
 . בשיתוף המחלקה לספרות משווה באוניברסיטה בר אילן שהתקייםכנס 

3. La nuit de la philosophie  
 . במסגרת "הלילה של הפילוסופיה"מתארחת "המחלקה למחשבת ישראל" 

 
  .ג. לויןע"ש מההרצאה השנתית במחשבת ישראל  .4

 את פרופ' מייקל וולצר, מגדולי הפילוסופים בעולםזכינו לארח בה 
 , מאתגרתהייתה  ת,של העת הזאהדחופה כשאלה  –גירה וקדשה לשאלת ההשהינת המצותו אהרצ

 המחלוקת ומעורר הסוער הדיון מן להתעלם קשה. הערכה של מקצועיות לתגובות זוכה ועדיין זכתה
 תייםהחבר, המוסריים והקשיים הנושא של הרלוונטיות על מכל יותר והעיד. ההרצאה בעקבות שהתקיים

 .בו הכרוכים והפוליטיים
    מייקל וולצררצאתו של הפניה לצפייה בה

 הנה
  

 ". אדם פני" הציורים תערוכת לכבוד, סומק רוניהמשורר והאמן  עם שנה סיום אירוע .5

 

 .הכנסים לקיום שנדרשו הרבה ולעשייה לארגון, ליוזמה שותפים שהיו מי כל את ולברך להודות אני מבקש
של כל  ובתפעול בהכנה, בארגון, בפרסום כרוכות שהיו הרבות במשימות ועמדש – שלנו יהמנהל לצוות מיוחדת תודה

   האירועים הרבים. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkoOXaFocmo&list=PLXF_IJaFk-9Ck6tdPWkag8tl_eszeXXmJ
https://www.youtube.com/watch?v=ZkoOXaFocmo&list=PLXF_IJaFk-9Ck6tdPWkag8tl_eszeXXmJ
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 מחלקהבומתחדשות ניות חדשות כת
 

 . פוזןשיתוף קרן ב, ת""תרבות יהודית ישראלי - מוריםתואר שני ל .א
 

, מסגרת של תואר שני במחשבת אנו שמחים לבשר על פתיחתה של התכנית "תרבות יהודית ישראלית" טובה בשעה
 יהדות" לימודי המעודדת את ,פוזן קרןהתכנית זוכה לתמיכתה של ישראל, המותאמת במיוחד למורים ולמורות. 

 בתחום שני תוארומעודדת לימודי ומורות, התומכת מורים  הקרן במערכת החינוך. "ישראלית יהודית תרבות"ו", כתרבות
 ". ישראלית יהודית תרבות"ראת הוו" ישראל מחשבת" הוראת -  היהודית הפילוסופיה

גה שתצטרף . מלוקרן פוזן( המחלקה מטעם) עידוד למלגת יזכו, החינוך משרד של בקריטריונים שעומדים המורים
 רים"המפמ מטעם תמיכה למלגה ובנוסף(, החינוך משרד ידי על המועסקיםת וומור מורים זכאים לו) הלימוד שכר להחזר

 . הרלוונטיים במקצועות
 . וף השבועשל סהתפרסמה בעיתונות פת המודעה שזה מצורלמייל 

    קרוב ורחוק. ת המודעה בקרב מעגל אנא עזרו בהפצ

 

 בר אילן: "אסכולת פריז" והגות היהודית הצרפתית –תכנית מתנאל  .ב
 
 הכותרת תחת, הצרפתית היהודית ההגות של למחקר חדש פורום המחלקה במסגרת נקיים, פ"תש הלימודים משנת חלה
 בעקבות וההוראה המחקר ולעודד לפתח, והפורום התכנית של מטרתה". צרפתית יהודית להגות – מתנאל תכנית"
 של המחקר עידוד ובעיקר, הרחב לקהל פתוחות הרצאות, המחלקה בתוך קורסים נקיים, היתר ביןז". פרי אסכולת"

  . זה בתחום דוקטורנטים ובתר דוקטורנטים
 . ץלהפים זמנות ומוזמנילט מו, ואתם בהחשהתפרסמה בעיתונות המודעה גם מצורפת זה למייל

 

 (שלךהתואר הראשון השני במחלקה ) ראשון תוארלימודי  .ג
 

 תואר" במסגרת אילן בבר ראשון לתואר וסטודנטיות סטודנטים להיות שבוחריםאנו מבקשים לעודד צעירים וצעירות, 
 מחפשים שהם משום חלקם?  בכך שיבחרו מדוע .ישראל במחשבת ראשון תואר – נוסף ראשי במקצוע לבחור", מעשי

 המיוחד ובצירוף הרוח מדעי של בחשיבותם שיכירו משום חלקם. למידה והמשך משמעות גם אלא מקצוע רק לא
, והמחשבה ההגות ותולדות היהודית התרבות של ידע, פילוסופיים כלים בו שיש תואר:  להם מאפשרת שלנו שהמחלקה

 . וחברה זהות, אמונה, מוסר של שאלות על אחריות ולקחת לחשוב וקריאה
 

 אר שני לא מחקרי תו -"תרבות יהודית זהות ישראלית"  .ד
 

בשלב השני של הקריירה שלהם, וגברים אנו מזמינים נשים , ישראלית"זהות  –ת במסגרת המגמה "תרבות יהודי
, ללמוד אצלנו במחלקה. המסגרת המבקשים להעשיר את עולמם, ולעסוק בשאלות של זהות, מוסר ורוח
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שת, מתוך היצע של קורסים אלות של התרבות העברית המתחדהמוקדשים לשמאפשרת גם בחירה של קורסים 
 .מחלקות אחרות באוניברסיטהשחלקם ניתנים במסגרת 

 
 

 בתכניות הלימודיםודגשים שינויים  - לקראת שנת הלימודים הבאה
 

 סמינריוניים ורסיםק .א
הקורסים רגילים ובין ורסים המתקיימת הפרדה בין הקהבאה, החל מן השנה , "ועדת ההוראההחלטות "על פי 

 האט, הדרכרפרהכוללים  – "ןסמינריוהקלאסית של "כמסגרת יתקיימו  במחלקה. הקורסים הסמינריוניים סמינריונייםה
 ת.עבודווכתיבת 

 . בלבד סמינריוניים קורסים העארבכוללת  השעות של השנה  הבאהמערכת  שימו לב,
 

 המחלקתי מינרהס .ב
ה של הדיאלוג המחקרי במחלקה, כולל היכרות עם ביותר להבניהיא ההזדמנות הטובה  מסגרת הסמינר המחלקתי

גרת המאפשרת את המפגש שבין חברי הסגל ובין המס והיחקר של העת הזאת. זושאים ותחומים העומדים בחזית המנ
 הלומדים לתארים מתקדמים במחלקה. ות והלומד
 טודנטים הלומדים לתארים מתקדמים מחקריים. תפות בסמינר המחלקתי היא חובה המוטלת על כל הסההשת

 מספר. כמו כן, 14:00 שעהובשנה הבאה הוא יתקיים בימי שני ב) המחלקתי הסמינר מועדב שינוי ימו לב, חלש
 בלבד. 4 – 3 לוגבל הבכל סמסטר  המפגשים

 
 לרשתות החברתיותשמו היר

 
 הרשתות החברתיות הן כיום אחד הערוצים המרכזיים לספר על, לשתף, להזמין ל. 

 בשיתופים של מודעות והודעות באתרהירשמו והרבו  אז...
https://www.facebook.com/BIU.jewish.thought 

 
 למרצים ולמרצות, חברי סגל המחלקה תודה ד לכבוד לי, לשוב ולהגי

 על השותפות. בעיקר ובעיקר , ההנחיהכל העשייה המרובה בתחומי המחקר, ההוראה, ההדרכה, על 
 

 עבודת המנהל המבורכת. כל הפנים, על העזרה ועל מאור על ולריקי, לעינת, 
 

 בברכה ובהצלחה 
 חנוך בן פזיפרופסור 

 למחשבת ישראל  ראש המחלקה 

https://www.facebook.com/BIU.jewish.thought

