
קצת עלינו  
גלובלית,  בחברה  וישראלית  יהודית  זהות  הפוסט־מודרני,  בעידן  היהודית  המחשבה 
החיפוש אחר הסוד והחסידות בעידן רציונלי, מקומה של האמונה והרוחניות בעולם 
של  תפקידה  מעמיקים,  הפערים  שבו  בעולם  וסביבתי  חברתי  צדק  וטכנולוגי,  מדעי 
משקל  כבדות  וסוגיות  אלו  סוגיות   – הקיימות  אתגרי  לנוכח  היהודית  הפילוסופיה 
יהודית  לפילוסופיה  במחלקה  והפעילות  הדיון  הלימוד,  בלב  עומדות  אחרות 

באוניברסיטת בר־אילן. 
היהודית  הפילוסופיה  דרך  חז"ל,  מחשבת  למן  היהודית  המחשבה  נפרשת  במחלקה 
הקלסית, עולם הסוד הקבלה והחסידות ועד ההגות היהודית והפילוסופיה העברית 
של ימינו. מתוך שאיפה להעשיר את הלימודים העיוניים בחוויה ובהידיינות פורה, אנו 
ואף עורכים סמינר קיץ ברחבי העולם,  יוצאים אל השטח  לימודי,  מעודדים רב־שיח 
ולצד אלו מקיימים ומארחים במחלקה עושר של מפגשים מיוחדים, כנסים אקדמיים 

וימי עיון. 
ייחודיותה של המחלקה שלנו טמונה בקהילת הלומדים שבה, סטודנטים וסטודנטיות 
יהודים,  ולא  יהודים  ומסורתיים,  חרדים  וחילוניים,  דתיים  הישראלי:  הפסיפס  מכל 
הזהות  גוני  כל  את  המכילה  פלורליסטית,  לקהילה  ההשתייכות  וימנים.  שמאלנים 
היהודית־הישראלית, תזמן לך חוויה מלאה ותאפשר לך לחקור זהות זו על מורכבותה 

ולהוסיף משלך לכתיבתה ולבנייתה של הפילוסופיה היהודית. 

מה לומדים אצלנו? 
בלימודי התואר הראשון מציעה המחלקה גם שילובים דו־חוגיים וגם תוכנית מיוחדת 
אינטגרלי  כחלק  חברתית  ומעורבות  עשייה  ומעודדת  יהודית־חברתית  לפילוסופיה 
מלימודי הפילוסופיה היהודית והקבלה. הסגל שלנו עתיר ניסיון, מניע את הסטודנטים 
המרצים  בהתאם.  להכשרתם  ומחויב  מתקדמים  לתארים  להמשיך  והסטודנטיות 
והגות  מחקר  לכתיבת  כלים  לך  ויקנו  פילוסופית  חשיבה  לפתח  לך  יסייעו  והמרצות 

יהודית עברית מקורית. 
חסידות  של  הרוחני  עולמה  הזהר;  בספר  חדשות  קריאות  הקורסים:  ממגוון  טעימה 
הפוסט־מודרני;  בעידן  היהודית  המחשבה  האמונה;  עיקרי  ושאלת  הרמב"ם  חב"ד; 
המצאת ההיסטוריה היהודית – בעקבות גרץ; מנדלסון וראשית היהדות המודרנית; 
היהודית  ההשכלה  הפמיניזם;  במבחן  הסופים; היהדות  של  המיסטי  לעולמם  מבוא 
ואתגר המודרניות; לחשוב על אלוהים לאחר השואה; מוסר מול פני האחר; האחריות 
להומניזם יהודי; אברהם אבינו – מן המדרש אל המיסטיקה; תורת הסוד – על קבלה 

ומיסטיקה.

מעזים לחשוב.
רוצים להשפיע  



"אייכה"
שאל אלוהים את 

אדם בגן העדן,
ומרטין בובר מוסיף, 

השאלה "אייכה?" 
ממשיכה ללוות כל 

אדם, בכל עת
ובכל מקום

רוצה לשמוע עוד?
בשמחה!

אז מה עושים עם התואר? 
הבוגרים והבוגרות שלנו משתלבים באקדמיה ובמחקר 

והם נושאים בתפקידי הדרכה וניהול במערכת 
החינוך הפורמלית והלא־פורמלית, במכינות קדם 

צבאיות, בעולם הישיבות והמדרשות ובבתי המדרש 
הפלורליסטיים. הם משמשים מורים ומורות במערכת 
החינוך הממלכתית והממלכתית־דתית, מובילים את 
הוראת המקצוע החדש שיצר משרד החינוך "תרבות 

יהודית ישראלית". 
הבוגרים והבוגרות שלנו מביאים לשילובו של השיח 

האתי והפילוסופי היהודי בעולם העשייה – בחברות 
הייטק מובילות ובחברות התרופות, בבנקאות 

ובמשפט. ההכרה בחשיבות לימודי הפילוסופיה 
היהודית והאתיקה לחברה הישראלית ולמנהיגות 

העתיד, היא פתח לעשייה חשובה וערכית.  

יש לנו מלגות להציע
מידע במזכירות המחלקה
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חפשו אותנו גם בפייסבוק
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..................................................................................................................לבחור בתוכנית המתאימה לך 
תואר ראשון חד־חוגי )מורחב( במחלקה לפילוסופיה יהודית בלבד
תואר ראשון דו־חוגי מובנה בפילוסופיה יהודית ופילוסופיה כללית

תואר ראשון דו־חוגי לא מובנה, לימודי פילוסופיה יהודית ותחום נוסף על 
פי בחירתך. שילובים מומלצים: תולדות ישראל ויהדות זמננו, חינוך ולימודים 

קלאסיים, אולם כל האפשרויות פתוחות

תואר שני 
• מסלול לתואר שני עם תזה 
• מסלול לתואר שני ללא תזה

• תואר שני במגמת "תרבות יהודית – זהות ישראלית", תוכנית המותאמת 
לאנשים עובדים, המעוניינים להעשיר את עולמם הרוחני ואת זהותם התרבותית

• תוכניות מותאמות למורים ולמורות, לאנשי ולנשות חינוך
• מסלול משולב לתואר שני ולתואר שלישי

תואר שלישי
מגוון התמחויות לתואר שלישי: מיסטיקה וחסידות, מחשבה יהודית 

אקזיסטנציאלית, פילוסופיה יהודית ומוסלמית בימי הביניים, פילוסופיה יהודית 
של העת החדשה ועוד

• מסלול לתואר שלישי
• מסלול ישיר מתואר ראשון לתואר שלישי
• מסלול משולב מתואר שני לתואר שלישי

..................................................................................................................לעמוד בתנאי קבלה 
תואר ראשון 

• יש לך ממוצע בגרות 90 ומעלה? אין צורך במבחן פסיכומטרי, יש לעמוד בציון
הסף בבחינת המיון באנגלית 

• ממוצע הבגרות פחות מ־90? אפשר לבדוק סיכויי קבלה בשקלול ממוצע
הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי במחשבון הערכת סיכויי הקבלה באתר 

האוניברסיטה, בכפוף לעמידה בציון הסף באנגלית 
תואר שני 

תואר ראשון בציון ממוצע 76 לפחות ובכפוף לדרישות השלמה

תואר שלישי 
לתנאי הקבלה לתואר שלישי יש לפנות למזכירות המחלקה

..................................................................................................................להירשם
יש למלא את טופס ההרשמה המתאים באתר אוניברסיטת בר־אילן

)מילות חיפוש בגוגל: הרשמה בר אילן(

זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולצאת 
אתנו לדרך מסתורית ומרתקת, דרכה של 

הפילוסופיה היהודית 

כמה צעדים ויצאת...
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