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 ם תשפ"במכתב לכבוד תחילת שנת הלימודי

  שלום רב לכל תלמידי ותלמידות החוג ולכל חברות וחברי הסגל,

בברכת שנה אקדמית פוריה ומוצלחת. החוג שלנו  כםברך את כוללחוג, אני שמח הראש כעם כניסתי לתפקיד החדש 

והעשירים בפקולטה, ותמיד התברך באיכות גבוהה של המשאב האנושי, הן מצד הסטודנטים והם  הוא מהותיקים

 מטעם המרצים. אני מרגיש זכות על שנבחרתי להוביל חוג כה תוסס ועשיר, ומצפה לבאות.

לתואר שני,  10-לתואר ראשון, כ 50-סטודנטים, כ 70-לפי נתוני המערכת המקוונת, בחוג שלנו לומדים כ 

(. החוג נמצא 60, ואמור להיות מעל פי הערכותינו המספר לתואר ראשון גבוה יותר-לדוקטורט )אם כי על 10ל ומע

בממוצע התלמידים בשנה א' בשנתיים האחרונות אל מול השנים  50% מעלבמגמת גדילה מובהקת, ויש גידול של 

ים גדולים בפקולטה, ומצביע על החוזקה הקודמות. מספר התלמידים לתארים מתקדמים הוא גבוה גם ביחס לחוג

בדה ומבורכת וחשובה, והיא טבעית לאור הע של החוג. הגדילה במספר התלמידים לתואר ראשון מיוחדתה

  ., ולאור קליטתם של מספר חברי סגל חדשים בשנים האחרונותשהתוכנית שלנו לתואר ראשון צעירה יחסית

נקלט בחוג דר' איאן ממש . בימים אלה ברי הסגל החדשים של החוגבהזדמנות זו אני שמח לברך את ח 

(, מומחה בבודהיזם טיבטי שהשלים את הדוקטורט באוניברסיטת הארווארד ובילה Ian MacCormackמקורמק )

קרן אפשר בזכות תרומה נדיבה של דוקטורנט באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה. המינוי שלו הת-שנתיים כפוסט

, שבזכותה מתאפשר לנו גם לקיים מגוון פעילות בלימודי בודהיזם. השנה, ובאופן בלתי שגרתי, דר' קיינטסה

צטרף להגעתה ממקורמק ילמד גם את השפה הטיבטית, שלא נלמדה באוניברסיטה מספר שנים. המינוי של איאן 

, מומחית לדת האסלאם, ובמיוחד לאסלאם המוקדם, (Hannelies Koloska) הברוכה של דר' האנליס קולוסקה

האנליס מגיעה ושמיישמת גישה מרתקת של חקר החוויה החושית ביחס לשלבי התהוותה והתקבלותה של דת זו. 

יחוד האירופי הניתן מטעם הא European Research Council (ERC) –באמתחתה מענק יוקרתי מטעם ה אשר כ

)גם פרופ'  לפרוייקטים מחקריים מעולים ושאפתניים, מה שיאפשר לה להניע פעילות משמעותית בתחום התמחותה

חן, מומחית לדת  , קלטנו בחוג בשנה שעברה את דר' רחלי שלומיעם האנליסיחד . רונית ריצ'י מנהלת מענק כזה(

הנים מהקורסים שהיא מציעה כבר מספר שנים. דר' המצרית העתיקה, שאולי מעט יותר מוכרת לתלמידינו שנ

 חן תהווה נדבך חשוב בביסוסו של מדור דתות העת העתיקה בחוג.  שלומי

יש להדגיש כי קליטה של שלושה חברי סגל בפרק זמן כה קצר בכל חוג היא מאורע נדיר ומיוחד,  וכי מדובר  

את החיוניות והצמיחה של החוג ואת ההבנה בפקולטה  תמבטאהתחדשות הזו ה. עבור החוגברוח גבית משמעותית 

אני מאוד מזמין את כל תלמידי החוג לחפש את הקורסים של מורים שהחוג מציע מוקד חשוב של הוראה ומחקר. 

כי העובדה שההוראה של חלק איתי ני מקווה שתסכימו ולהנות מהאופקים החדשים שהם מציעים. א חדשים אלה

  . זהלהתנסות ולפיתוח היכולת בתחום  מחברי הסגל החדשים תיערך בשלב ראשון באנגלית היא הזדמנות

זהו רגע של שינוי גם בתחום חשוב אחר. גב' מירב פישר, רכזת החוג מזה שנים ארוכות, שכולכם זכיתם  

. זו הזדמנות להודות למירב אכפתית, עוברת לתפקיד חדשמסורה והשקעתה המשלה וה נדיבנות מתשומת הלב הלה

ולאחל לה הצלחה בתפקיד החדש. כמובן שאנו לא ניוותר יתומים, ולחוג מונתה רכזת  על תרומתה הגדולה לחוג

https://khyentsefoundation.org/
https://khyentsefoundation.org/
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הספר להיסטוריה ורכזת המלגות -מצוינת חדשה בדמותה של שרה פרנסה, שהיתה קודם לכן מזכירת בית

בפקולטה. נאחל לשרה הצלחה והנאה בתפקידה החדש. לשמחתנו מירב נותרת בתפקיד בתוך הפקולטה ותוכל 

  .לסטודנטים גם בחודש הקרוביעוצים את הי ך, כאשר היא תמשיך לערולהקל על שרה בתקופת המעבר

שהוביל את החוג  ,במקביל, אנא שימו לב להחלפת התפקידים בין חברי הסגל של החוג. דר' נפתלי משל 

נכנס כעת דר' יוני מוס,  .בשלושת השנים האחרונות, יצא לשנת שבתון ואני נבחרתי להחליפו. לתפקיד יועץ הב.א

ות לענייני החוג באופן נאשקלוני שבה להתפ-. פרופ' ברוריה ביטוןראשון שיהווה כתובת אמינה לסטודנטים לתואר

. כולנו נהנה מנסיונה רשות לתלמידי מחקרשל הה מלא יותר, לאחר שורה של תפקידים באוניברסיטה ובכללם הובל

 וממקצועיותה, ובכלל זאת תלמידי המוסמך אותם היא תשרת כיועצת המ.א.  

טעם החוג. הסמינר המחלקתי ישוב לפעילותו לאחר ההפסקה המאולצת מהשנה מתוכננות מגוון פעילויות  

שם -יעל קרמר. ההרצאה השנתית על המוסמך תלמידתבזמן הקורונה, בארגונה של האנליס קולוסקה יחד עם 

מאוניברסיטת  מי למאגיה, מומחה עולTheodore de Bruyn ידי-רודין דריסקול תיערך בשלהי נובמבר, ותינתן על

הכנס שמארגנת פרופ' ריצ'י ביחד עם  נציין אתנוספים שאפשר למנות, קרובים ההארועים מבין ה. אוטווה בקנדה

, Exploring Gendered Perspectives on Religion in Indonesia and the Middle East –בנושא מרים לוקינג 

ד פרישתה של חוקרת וארח )בזום( כנס לכבנ לנובמבר 7-9בין בנוסף, . ספר מנדל-שבועיים בבית ייערך בעודש

 בודהיזם, פרופ' פיליס גראנוף מאוניברסיטת ייל, בשיתוף עם אגודת גלוריסאן הבודהיסטית.מובילה בלימודי הודו ו

 From Jetavana to Jerusalem: Sacred Biography in Asian Perspectives and Beyondתוכנית הכנס, הנקרא 

  לה ואחרים תקבלו כמובן הודעות בנפרד.על ארועים א  .כאןנמצאת 

החוג למדע הדתות תמיד  .ביוזמתוו הועד החוגיצפויים ארועים חברתיים ואקדמיים בשיתוף עם בנוסף,  

הון האנושי המיוחד של מדע הדתות, כאשר בינות למצוינות ה לשבביטוי  כאן מדובר גם - פעיל חוגיעד וותברך בה

האקדמית תמיד ידענו לשמור על רוח אנושית חמה ועל אוירה קרובה ונעימה בין כל חברי החוג. אני מתכוון בתקופה 

מוע את נקודת מבטכם ולהבין מה ניתן לשפר מנת לש-הקרובה גם ליצור הזדמנויות למפגש עם סטונדטים, על

במסגרת חידושים שונים שהחוג נערך אליהם )בין השאר בדיוקים בתוכנית הלימודים ובפיזור השעות של 

 הקורסים(. כבר יזמתי פגישה ראשונית עם חברי הועד, לקראת פגישה בהיקף רחב יותר בהמשך.

השנה הקרובה. למדנו כבר כי הקורונה אינה תמיד  קשה לדעת איזו תקופה עומדת לפנינו וכיצד תיראה 

, מתאימה עצמה לתוכניותינו, ושגם בלעדיה האתגרים בשילוב בין האקדמיה לחיים אינם תמיד קלים. יחד עם זאת

החזרה לקמפוס בשנה שעברה הבהירה כמה הלימודים יכולים להיות משמעותיים ומזינים. כולי תקווה שנדע זמנים 

, למצות את האפשרויות הרבות שהחיים כאחד לכולנו, סטודנטים וחברי סגל ואפשרי, ששל רוגע ובריאות

 האקדמיים מזינים, ושנוליך יחד את החוג קדימה אל עבר הישגים חדשים.

 כולם, ושנת לימודים טובה ומניבה.אני שב ומאחל הצלחה ל 

  פרופ' אביתר שולמן        

https://glorisunglobalnetwork.org/from-jetavana-to-jerusalem/

