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למען ההיסטוריה, עבור העתיד
המכללה האקדמית אחוה מציעה לבוגרי תואר ראשון מאיזור קריית גת, קריית מלאכי ואשקלון לימודי תואר שני 

במתכונת היברידית בתרבות עם ישראל. "זכות לשמר את המורשת בקרב הדור הצעיר", אומר ראש התכנית |

מה נשמע בעיר // חדשות

העם היהודי הוא אחד העמים 
אלו  מבין  בעולם  העתיקים 
שהצליחו לשרוד עד היום. ממצאים 
ארכיאולוגיים העלו כי ההיסטוריה 
של עם ישראל מתחילה כבר לפני 
ושזורה  שנה,  מ-3,000  למעלה 
באירועים המשמעותיים ביותר של 
כמו  דתיים  ממשפיעים  האנושות: 
אבות הדתות המונותאיסטיות בעת 
העתיקה ועד הממציאים והמדענים 
הגדולים בהיסטוריה בעת החדשה. 
הנצרות  בצל  שרד  היהודי  העם 
פריחה  בתקופות  האיסלאם,  ובצל 
ובעיתות פוגרומים. בכל הזמן הזה 
תרבותו  את  לשמר  הצליח  הוא 
שגם  חדשים  דורות  ולהצמיח 

הושפעו מהסביבה בה חיו.
ישראל  תואר שני בתרבות עם 
המרתקים  התארים  לאחד  נחשב 
האקדמית  שמציעה  והייחודיים 
אחוה, והוא זוכה להתעניינות רבה 
בכללו,  הדעת  הציבור שוחר  מצד 
על רבדיו והמוצאים השונים שלו. 

והיא  ומגוונת,  עשירה  התוכנית 
קורסים,  של  רחב  היצע  כוללת 
ומבוא  לזוהר  'אשנב  לדוגמה 
הספרים  ארון  מול  'אל  לקבלה', 
בסיפור  'המופלא  ואף  היהודי' 

העם העברי לדורותיו'. 
בתרבות  השני  התואר  תוכנית 
היא  אחוה  באקדמית  ישראל  עם 
התוכנית  בארץ.  מסוגה  היחידה 
היברידים  לימודים  מציעה 
בשבוע  אחד  יום  המתקיימים 
בלבד  סמסטרים  בארבעה 
עבודה  בין  שילוב  ומאפשרים 

ללימודים.
לצד  כוללת,  עצמה  התוכנית 
סדנאות,  גם  עיונית,  הלמידה 
סיורים וביקורים באתרים יהודיים 
הלימודים  כאשר  היסטוריים, 
שיתופית  ייחודית,  בגישה  נעשים 

ורבת-דיאלוגים. 
תוכנית  צדיק,  פרופ'  לדברי 
בעבר,  רק  לא  עוסקת  הלימודים 
"תוכנית  ובעתיד.  בהווה  גם  אלא 

ייחודיות  זוויות  מציגה  הלימודים 
השלם  המכלול  של  ומרתקות 
ישראל,  עם  תרבות  הנקרא 
היסטוריה  לימודי  בתוכו  הכולל 
מקרא,  גם  כמו  ישראל,  עם  של 
על  ועומדת  ופילוסופיה,  ספרות 
השורשים התרבותיים של מורשת 

את  מדגישה  שהיא  תוך  ישראל, 
לחיים  הרלוונטיים  האספקטים 
ולחברה בישראל של המאה ה-21. 
לראשונה  פותחת  התוכנית  השנה 
בהוראת ההיסטוריה והתרבות של 
כך  ובתוך  יהודי ארצות האסלאם, 
ליהודים  האסלאם  ביחס  תעסוק 

וליהדות, נושא בעל רלוונטיות של 
ממש לחיי כולנו".

צדיק,  פרופ'  לדברי 
בהרשמה  הגוברת  ההתעניינות 
הרחב  מהציבור  מגיעה  לתוכנית 
אקדמי  רקע  ומבעלי  גווניו,  על 
מבקשים  אתה  או  את  "אם  מגוון. 
בחוויות  גדוש  אישי  למסע  לצאת 
ותובנות על העבר, ההווה והעתיד 
של כולנו - מקומך איתנו בתוכנית 
לתרבות עם ישראל של האקדמית 

אחוה", מסכם פרופ' צדיק.

חצי מהלימודים יתקיימו באופן מקוון, לנוחות הסטודנטים. האקדמית אחוה |

פרופ' דניאל צדיק |


