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מבוא

ועדה  באקדמיה,  הרוח  למדעי  החטיבה  יו״ר  קפלן,  יוסף  פרופ׳  מינה   2015 בקיץ 

לבדיקת תחום מדע הדתות באוניברסיטאות המחקר בישראל.

גדעון  פרופ׳  האקדמיה(,  וחבר  )יו״ר  סטרומזה  גדליה  פרופ׳  את  כללה  הוועדה 

נורית  פרופ׳  סילברסטיין,  אדם  פרופ׳  ניהוף,  מארן  פרופ׳  בן־דב,  יונתן  פרופ׳  בוהק, 

שטדלר ופרופ׳ שאול שקד )חבר האקדמיה(.

ינואר  עד   2016 מינואר  הסיכום(  ישיבת  )כולל  פעמים  חמש  התכנסה  הוועדה 

ועדה  חבר  בצירוף  אחד  )במקרה  סטרומזה  פרופ׳  בין  נערכו  נוספים  מפגשים   .2017

כולה במפגשים  הוועדה  רלוונטיים שלא עלה בידם להיפגש עם  לבין עמיתים  נוסף( 

שנערכו בתחומי האקדמיה. 

לתפקיד  מונה  היהודית,  הפילוסופיה  בתחום  מחקר  תלמיד  מיכאליס,  עומר  מר 

עיקרי  לוועדה.  ממצאיו  על  ולדווח  שונים  נושאים  לברר  נתבקש  הוא  המחקר.  עוזר 

הרוח  למדעי  החטיבה  רכזת  אז  פינצי,  גליה  גברת  לדוח.  כנספחים  צורפו  הממצאים 

באקדמיה, ניהלה ביעילות רבה את עבודת הוועדה בכל שלביה, ועל כך תודתנו לה.
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	תקציר

החברות . 1 כל  את  מלוות  לגֹוניהן  הדתיות  והתופעות  לסוגיה  הדתית  החוויה 

האנושיות משחר ההיסטוריה. על כן ראויות הן לעיון ממוקד ולענף מדעי משל עצמן. 

מלבד זאת, המאה העשרים ואחת מעמידה אותנו בפני כוחה הרב והמתגבר של הדת 

יותר,  ניכר  ואף  הוא,  וכך  כולו,  העולם  ברחבי  הדבר  הוא  כך  החברה.  מערכי  בכל 

ורבת  הישירה  השפעתה  התיכון.  המזרח  וברחבי  ישראל  מדינת  של  בתחומיה 

לעלייתה  העומק  גורמי  זאת  עם  ומובהקת.  ברורה  הכלל  חיי  על  הדת  של  הממדים 

המחודשת של הדת, עלייה המלווה פעמים רבות בפרצי אלימות, נותרו במידה רבה 

התופעה  להבנת  חוקרים  של  ומשותף  מרוכז  מאמץ  זה  עניינים  במצב  חידתיים. 

האקדמיה  של  החלטתה  השעה.  צו  הוא  החברה  לחיי  וזיקתה  זמננו  בת  הדתית 

להעריך את תחום מדע הדתות באוניברסיטאות המחקר בישראל היא אפוא מהלך 

מבורך ודבר בעתו.

הנעשה . 2 הדתות  מדע  של  רבים  בהיבטים  העשיר  מהמחקר  התרשמה  הוועדה 

היום באוניברסיטאות בישראל ומאיכותו. מחקרים הנעשים בישראל בתחומי מדע 

מבחינה  הן  איכותית  מבחינה  הן  העולמית,  ברמה  ולהשפעה  להכרה  זכו  הדתות 

למדע  הלאומית  הקרן  מטעם  שניתנו  המחקר  ממענקי  ניכר  ושיעור  כמותית, 

זאת  עם  הדתות.  לחקר  מובהקת  זיקה  בעלי  למחקרים  הופנה  הרוח  מדעי  בתחומי 

הנעשה  במחקר  הגלום  הפוטנציאל  את  כה  עד  מיצו  לא  עצמן  האוניברסיטאות 

חקר  בתחום  מובילה  כמדינה  לה  היאה  למקום  ישראל  את  הצעידו  ולא  בתחומן 

הדתות.

ובראשונה . 3 בראש  ניכרים  ואיכותו  בישראל  במוסדות  הנעשה  המחקר  היקף 

הנעשה  המחקר  זכה  שבו  המקרא,  מחקר  החל  היבטיה,  כל  על  היהדות,  בחקר 

בעלת  היא  בו  המחקר  שמסורת  תחום  האסלאם,  חקר  דרך  ניכרת,  להכרה  בישראל 

מוניטין במוסדות בישראל, וחקר הנצרות, וכלה בחקר הדתות האסייתיות, שזכה אף 

הוא לתנופה בשני העשורים האחרונים. כמו כן חוקרים ישראלים אחדים זכו להכרה 

בין־לאומית בתחומים הללו. 

מתוך . 4 זאת  עשו  הדתות  למדע  תרומה  שהרימו  הישראלים  החוקרים  מרבית 

התמחותם בתחומי דעת שונים, בדרך כלל בחקר תחום תרבותי מוגדר ומתוחם היטב 

הדתות.  למדע  לתרומתו  מודעות  בלא  אף  נעשה  מחקרם  לעיתים  לשונית.  מבחינה 

הדתות  במדע  והשוואתיים  מתודולוגיים  תיאורטיים,  היבטים  זו  אי־מודעות  בשל 

נשארים לעיתים קרובות בלי הדגש הראוי. 
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יש צורך לשמר את ההשפעה הבין־לאומית של המחקר הישראלי בענפיו השונים . 5

ברור  כיוון  כיוונים:  כמה  לחזק  יש  זה  לצורך  ולהרחיבה.  להעצימה  הדתות,  מדע  של 

אחד שדורש חיזוק הוא המחקר המשווה של היהדות, הנצרות והאסלאם, שלוש דתות 

זה  מעין  משווה  מחקר  הדורות.  לאורך  הדדית  והשפעה  הדדיות  עומק  זיקות  בעלות 

לחוקרי  למשל(  אסלאם,  או  )יהדות  הדתות  אחת  חקר  של  להנגשתו  רק  מיועד  אינו 

תופעות  של  יותר  עמוקה  והבנה  חדשות  תובנות  לאפשר  גם  אלא  האחרות,  הדתות 

דרך  אותן  בוחנים  כאשר  בבירור  נראות  שאינן  תובנות  ההיסטוריה,  לאורך  דתיות 

הדתות  חקר  יוכל  בכך  הדיסציפלינריות.  החלוקות  של  הקשיחות  העדשות 

האברהמיות בארץ להפוך בקלות יחסית לתחום מצוינות ברמה העולמית. 

כן . 6 ועל  השונות,  המחלקות  בין  מפוזר  הדתות  מדע  הרוח  למדעי  בפקולטות 

הניתנת  הלב  תשומת  החברה  למדעי  בפקולטות  יציב.  אינו  הוא  הפקולטות  במרבית 

לתופעה הדתית אינה שיטתית כלל וכלל, ואין ספק שתשומת הלב המחקרית הניתנת 

על  המבוססים  המחקרים  מספר  כך,  על  נוסף  בחסר.  לוקה  הדתיות  לתופעות  בהן 

שיתוף פעולה בין חוקרים ממדעי הרוח לחוקרים ממדעי החברה קטן במיוחד.

שיתוף . 7 הדתות  כמדע  בתחום  מינימלי.  הוא  הבין־אוניברסיטאי  הפעולה  שיתוף 

ושל  המתקדמים  בתארים  ההוראה  של  לשיפורם  רבות  לתרום  יכול  יותר  רב  פעולה 

המחקר, ועל כן יש לטפחו.

הדתות . 8 למדע  במפורש  מוקדשות  לימוד  תוכניות  ושתי  בלבד  אחת  מחלקה 

שינוי  צפוי  אין  ואחרות  תקציביות  מגבלות  בשל  בישראל.  המחקר  באוניברסיטאות 

רב בנתון זה בעתיד הנראה לעין.

כמהלך עיקרי לקידום מדע הדתות בארץ ולשימור השפעתו בזירה הבין־לאומית . 9

והתרבויות.  הדתות  לחקר  ארצי  מרכז  להקים  היא  הברורה  המלצתנו  ולהרחבתה, 

ויסייע  הדתות  חקר  בתחום  העצום  הפוטנציאל  את  למצות  יאפשר  כזה  מרכז 

ומערב,  מזרח  תרבויות  ונפגשות  נפגשו  שבו  בצומת  המצויה  ישראל,  של  להעמדתה 

כמרכז תוסס ומוקד של מחקר בתחומי הדתות, ובעיקר הדתות האברהמיות וקשריהן 

ההדדיים בעבר ובהווה. מרכז כזה יכול להיות מעוגן באחת האוניברסיטאות בארץ, 

אך אפשר שיוקם גם כמרכז משותף בין־אוניברסיטאי.

הדתות . 10 ״חקר  בתחום  היקף  רחב  מחקרי  מיזם  של  להקמתו  לחתור  יש 

והתרבויות״, שיופעל תחילה לפרק זמן של חמש שנים. מיזם כזה יהווה מסד להקמתו 

הנעשה  המחקר  של  הדדי  וחיזוק  איגום  באמצעות  מרובה,  שנחיצותו  המרכז,  של 

בין־לאומיים  חוקרים  של  לישראל  הבאתם  ובאמצעות  השונות  באוניברסיטאות 

הקשורות  השאלות  של  ההשוואתי  הקונטקסט  את  יבליט  המיזם  בתחום.  מובילים 

למקומה של הדת במאה העשרים ואחת. יעד זה יושג בפעילויות מוגדרות אך קשורות 

בין־ מחקר  קבוצות  סדנאות,  סמינרים,  שיכללו  שונים  במוקדים  אהדדי, 

אוניברסיטאיות ובין־תחומיות, סדרת פרסומים ואף דיונים ציבוריים, כדי לפנות גם 

לקהל הרחב. 
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הקדמה: הולדת מדע הדתות באירופה ומהותו

מדע הדתות המודרני נולד כתחום אקדמי במחציתה השנייה של המאה התשע־עשרה, 

לפילוסופיה  ברובן(,  )פרוטסטנטיות  לתיאולוגיה  פקולטות  בין  שהפגיש  בצומת 

וללימודי המזרח במוסדות מערב־אירופיים. שורשיו של חקר הדת מצויים במסורות 

עיסוק  אפוא  זהו  מגוונים.  מוסדיים  ובמבנים  שונים  דעת  בתחומי  אינטלקטואליות, 

נקראית  שבהם  השמות  בריבוי  גם  ניכר  זה  אופי  ובאופיו.  מראשיתו  בין־תחומי 

דת  לימודי  הדתות,  מדעי(  )או  מדע  דתות,  לימודי  הדת,  חקר  דת,  הדיסציפלינה: 

השוואתיים, תולדות הדת או הדתות — כל אלו ואחרים שימשו ומשמשים מחלקות 

אוניברסיטאיות הנדרשות ללימוד ולמחקר של הטקסט, המסורת או התופעה הדתיים 

ברחבי העולם.

התיאולוגיה  מן  להשתחרר  הדתות  חוקרי  ביקשו  החדשה  העת  ראשית  מאז 

הכנסייתי,  הממסד  אנשי  האירופית.  ההשכלה  בתקופת  הואצה  זו  מגמה  )הנוצרית(. 

הפקולטות  אנשי  מכן  ולאחר  פרוטסטנטיים,  באזורים  גם  כמו  קתוליים  באזורים 

התגלות  של  המוצא  הנחות  את  זנחו  אשר  בחוקרים  לחשוד  נטו  לתיאולוגיה 

ניתוח  כלי  באותם  הדתיות  התופעות  כל  את  לנתח  ביקשו  ואשר  הכנסייה  ומסורת 

אל  יחס  של  שונות  אנושיות  דרכים  כמייצגות  לכולן  ולהתייחס  אינטלקטואליים 

הקדוש. ואכן, ברחבי אירופה כולה חקר הדת שאינו מונחה־תיאולוגיה )כלומר מחקר 

נטיות  של  לצידן  בעקיבות  עמד  פסיכולוגי(  או  אנתרופולוגי  סוציולוגי,  היסטורי, 

ליברליות.

עם   ,1868 בשנת  בצרפת  לראשונה  הוקם  הדת  חקר  של  לחלוטין  חילוני  מודל 

 Section des Sciencesל־ והפיכתה  בסורבון  לתיאולוגיה  הפקולטה  של  ביטולה 

Religieuses  של ה־Ecole Pratique des Hautes Etudes, וכן עם פתיחתה של קתדרה 
המוקדשת לנושא במסגרת ה־Collège de France )ב־1879(. במדינות אירופיות רבות 

היסטוריה  הדת  חקר  משקף  הברית  ובארצות  והולנד,  בריטניה  כגרמניה,  אחרות, 

דתית, פוליטית או תרבותית פרטיקולרית, ורק לעיתים רחוקות הוא משוחרר לחלוטין 

מהנחות יסוד תיאולוגיות.

הקתדרה הראשונה שהוקדשה לתחום החדש הוקמה באוניברסיטת ז׳נווה בשנת 

אירופה.  במערב  שונות  בערים  דומות  קתדראות  אליה  הצטרפו  מהרה  ועד   ,1873

התחום החדש, שהגדיר עצמו מחקר משווה בעיקרו, הגיע לשיא בסוף המאה התשע־

עשרה ובראשית המאה העשרים. לאחר דעיכת ״הרגע המשווה״ ובד בבד עם פריצות 

כברוניסלב  ואנתרופולוגים  ובר  ומקס  דורקהיים  כאמיל  סוציולוגים  של  מחקריות 
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אשר  הפנומנולוגית,  האסכולה  הבכורה  את  נטלה  פריצ׳רד,  אוונס  וא"א  מלינווסקי 

הן  השנייה  העולם  מלחמת  פרוץ  לפני  הן  העשרים,  המאה  במרבית  בכיפה  שלטה 

תופעות  לחקר  קוגניטיבית  גישה  המציעה  הנוכחית,  המגמה  אם  יגידו  ימים  אחריה. 

דתיות, תצליח במשימתה להציג "תיאוריה לכידה של התחום".

דרכים  מציאת  מחודשת.  תנופה  הדתות  חוקרי  מחפשים  האחרונים  בעשורים 

הגוברת  הנוכחות  עם  אינטלקטואלית,  מבחינה  להתמודד,  בידינו  שיסייעו  חדשות 

ברמה  נאורות(  חברות  על  בכך  הכרוך  האיום  עם  רדיקלי,  מסוג  )לעיתים  הדת  של 

מוטל  שסיפוקו  דחוף,  צורך  היא  בישראל(  כולל  התיכון,  במזרח  )ובעיקר  הגלובלית 

על כולנו. צורך זה מחייב חוקרים מתחומי דעת שונים למאמץ משותף לקראת הבנה 

מחודשת של תופעה אוניברסלית זו.

גם בעידן פריחתה של הגישה ההשוואתית, עד לפני כמאה שנה, עסקו רוב רובם 

בקבוצה  המרוכז  ספציפי,  התמחות  בתחום  במחקר  המקרים,  ברוב  החוקרים,  של 

אחת.  ובדת  אחיד  ולשוני  תרבותי  בתחום  כלל  בדרך  דתיות,  תופעות  של  קטנה 

שונים  תרבות  בתחומי  דומות  לתופעות  רצינית  להתייחסות  הנדרש  הגדול  המאמץ 

פעולה  שיתוף  דרך  בעיקר  נעשה  ההשוואתי  והמחקר  ליחידים,  מוגבל  בהכרח  נשאר 

התיאוריות  כשנזנחו  היום,  וכמה  כמה  אחת  על  נכון  זה  אחרון  דבר  חוקרים.  בין 

הכוללניות על אופי הדת ומקורה.

מבט  מנקודת  דתיים  מושגים  של  בדיקות  לערוך  רצוי,  גם  ולעיתים  אפשר,  אכן 

עוסקים  כאשר  דווקא  וחדשני  מעמיק  מחקר  לערוך  פעם  לא  אפשר  אבל  משווה, 

בניתוח פנימי של מושגים דתיים, לא בהכרח מנקודת ראות של השוואת דתות.

כמה הערות על מדע הדתות

את  מדגיש  בישראל,  במיוחד  ואולי  בעולם,  הפוליטית  בזירה  הנוכחי  המצב  אומנם 

אקדמי  לדיון  העיקרית  ההצדקה  אך  הדתיות,  לתופעות  לב  תשומת  להקדיש  הצורך 

ההיסטוריה  למידת  האקטואליה.  איננה  הדתיות  בתופעות  המחקר  בתחום  ואנליטי 

החשיבה  של  במבנה  חשוב  פרק  למידת  פירושה  הדתית  והפנומנולוגיה  הדתות  של 

האנושית והבנה לעומק את התנהלותן של חברות אנושיות בתקופות שונות, באזורים 

שונים של העולם ובתרבויות שונות. 

מאחר שלרוב החוקרים בתחומי המדע השונים, ובכללם אלה הנמנים עם מדעי 

את  להציג  אולי  כדאי  הדת,  בתחום  המחקר  מושאי  על  ברורה  ידיעה  אין  הרוח, 

הנושא במילים קצרות: הדת על גילוייה השונים היא תחום ההתבטאות המיוחד שבו 

ולפעמים  שבמפורש,  ופרקטיקות  אמונות  של  סדרה  על  מסכימה  האנושית  החברה 

בטענות  תלויות  אינן  גם  ולפיכך  רציונלית,  להוכחה  ניתנות  אינן  במוסכם,  אפילו 

אמפיריות ואינן ניתנות להפרכה. אומנם הקביעה הזאת נשענת על סוג מסוים אחד 
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של תיאולוגיה, וטענות או הוכחות אמפיריות בקשר לאמיתות הדת נשמעות לעיתים 

אמונות  לבין  אישי  בניסיון  הקשורות  אמונות  בין  המתח  אך  שונות,  בדתות  קרובות 

שנמסרו במסורת, בין אמונות שמקורן בגילוי אמיתות באמצעות מדיום אנושי זה או 

אחר לבין אמונות הנשענות על היסטוריה חברתית וכיוצא באלה תופעות המייצגות 

את שני הקטבים השונים שבאמונה הדתית, הוא אחד ממושאי החקירה המרכזיים 

של הדת. 

דתי  אופי  בעלי  סממנים  קרובות  לעיתים  יש  מובהקות  חילוניות  בתופעות  גם 

תנועות  עצמן  על  המכריזות  תנועות  של  בתופעות  בעיקר,  אולי  הדין,  והוא  מובהק, 

אנטי־דתיות או תנועות היוצאות נגד דת מסוימת או נגד קבוצה דתית מסוימת. 

העומדות  אלה  מצויות  התיאורטי  העניין  מבחינת  המרתקות  הדתיות  בתופעות 

יש  לכך  גם  דתית.  בקבוצה  חברים  מחזיקים  שבהן  האמונות  של  וכיסוי  הסתר  על 

כמובן אנלוגיות בחיים של קבוצות חילוניות. דו־המשמעות הנלווית לביטויי הדעות, 

ההשקפות והמעשים הנלווים להם היא אחד הדברים המשותפים לחקר הדת ולחקר 

בהיותה  האנושיים  החיים  תחומי  מכלל  מיוחדת  אולי  הדת  בכלל.  האנושית  החברה 

בנויה להכיל מאגר של מבעים ותחושות נאצלים ביותר, עד שהם כמעט אינם ניתנים 

לביטוי, ועם זאת היא עשויה לעיתים לשמש גם כלי להבעות של שנאה ואכזריות מן 

הסוג המכוער והמעוות ביותר. 

בדמות  מרהיבים  דמיון  במוצרי  משתמשת  ההיסטוריים  במופעיה  הדת 

ארכיטקטוניים  מבנים  סוחפת,  ומוזיקלית  מילולית  שירה  מיתולוגיים,  נאראטיבים 

ויצירות פלסטיות וצבעוניות. בקצה ההפוך של אותו הקו מצויים ביטויים של הימנעות 

מוחלטת מיצירה נאראטיבית, מביטויים שיריים ומוזיקליים ומדמויות ריאליסטיות. 

הדו־קוטבית  במסגרת  תפקיד  ממלאת  הדת  אין  שבו  חיים  תחום  אין  כמעט 

הזאת, והדבר חל באותה מידה גם על ענייני אכילה ושתייה שהדת מעורבת בסיווגם, 

הדין  הוא  מהם.  קיצונית  בהימנעות  או  להם  ומסגרות  גבולות  בקביעת  בהבלטתם, 

בענייני מין, שבהם באה לידי ביטוי לעיתים קרובות הדרישה להתגברות מוחלטת על 

הדחף המיני או להתרה רחבה של אותו הדחף, או לחלופין למילוי הדרישה שהדחפים 

האחרים,  ההיבטים  לצד  מבוקרת.  סאקראלית  מסגרת  לתוך  יוכנסו  המיניים 

הקיום  בהמשך  מוצאת  שהדת  לחשיבות  עמוק  קשר  קשורה  המין  לחיי  ההתייחסות 

האנושי )או לעיתים בשלילת הקיום האנושי(. 

הדתות השונות מתכננות את חיי היום־יום, את מחזור החיים הפרטי ואת מערכת 

החיים הקבוצתית של חברי הארגון הדתי. הן מנהלות את הטיפול ברך הנולד וקובעות 

את  המוות,  לאחר  שיבוא  למה  הציפייה  את  גם  כך  ובתוך  למוות,  הציפייה  אופן  את 

יגיע  שהעולם  לאחר  שיבואו  החיים  מבנה  ואת  והאנושות  העולם  של  הקיום  סוף 

או  להם  והדומים  הללו  הנושאים  למערכת  מסביב  שיטתה  את  בונה  דת  כל  לקיצו. 

לחלופין מתוך התנכרות לחלקים מתוך המערכת הזאת. רוב הדתות קובעות מסגרות 

ניטרליים  שעות  או  ימים  בין  בהבחינן  החברה  של  הזמנים  בסדר  התערבות  של 
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למקודשים או למלאי סכנה. דתות רבות עוסקות בפירוט בשאלות הקשורות בשמירה 

על ניקיון ריטואלי, לאמור על טוהרה, ובמניעת זיהום ריטואלי.

יש להניח שאין דת בהיסטוריה שאינה נשענה על מסורת שבעל פה או שבכתב, 

ובדרך כלל המסורת הזאת, היכולה לכלול כמעט את כל הזיכרון הקולקטיבי של הגוף 

הדתי, מכונסת ושמורה במסגרות שנועדו לשמר את תוכנה ולהבטיח את המשכיותה. 

המעניינים  המרכיבים  אחד  הוא  אף  פה  שבעל  למסורת  כתובה  מסורת  שבין  המתח 

בחקר הדתות, והוא הדין גם במתח הקיים בדרך כלל בין המסגרת הדתית המובהקת 

לבין הרגשות הקיבוציים )או הפוליטיים( המאפיינים את בני הקבוצה הדתית.

מכל  יותר  באופייה  טוטליטרית  שהיא  הוא  הדתית  המסגרת  של  הבולט  הייחוד 

להיות  הדת  של  נטייתה  את  מוצאים  אנו  בהיסטוריה  החברות  ברוב  אחרת:  מסגרת 

והחברה,  הפרט  חיי  וניהול  סידור  ארגון,  של  ביותר  והמפורטת  הרחבה  המסגרת 

והחברה מקבלת את משמעותה המלאה על פי תכתיביה של הדת.

חיים בחברה שהיא ברובה חברה חילונית אין פירושם להתעלם מן הממד הדתי 

ואם חילונית(.  )אם הם במסגרת הקוראת לעצמה דתית  ושל החיים  של ההיסטוריה 

שהחיפוש  פי  על  אף  מדעית,  במסגרת  הדתות  חקר  של  העיקרית  התרומה  היא  זאת 

אחר דיסציפלינה שתעסוק בחקר הדת עדיין בעיצומו. דיסציפלינה, יש להדגיש, אינה 

)וספק אם ניתן או רצוי לעשות זאת( אלא השילוב  בהכרח תיאוריה כוללת של הדת 

הנכון והמוצלח ביותר של נקודות ראות שבאמצעותן אפשר לבנות תיאור מספק של 

מבנה של דת זו או אחרת. 
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מדע	הדתות	בהשכלה	הגבוהה	בישראל

הערה	מקדימה

מדיניות ההוראה באוניברסיטאות בישראל היא באחריותן הישירה של האוניברסיטאות 

לה.  הכפופה  )ות״ת(  ולתקצוב  לתכנון  והוועדה  )מל״ג(  גבוהה  להשכלה  המועצה  ושל  עצמן 

ההוראה אפוא איננה מצויה בתחום אחריותה של האקדמיה, אשר מוקדה ועיקר עניינה 

אפוא  החליטה  בישראל  באוניברסיטאות  הדתות  מדע  תחום  לבדיקת  הוועדה  במחקר. 

נותרו  זאת  )בעקבות  בישראל  המחקר  באוניברסיטאות  להתמקד  הראשונה  בישיבתה 

המכללות, אשר אינן עוסקות במישרין ובמובהק במחקר, מחוץ לטווח הבדיקה וההערכה(. 

אף שעיקר מאמצינו לא הוקדשו להוראה ולמערכי לימוד, בכל זאת היה ברור מלכתחילה 

המוצעות  החינוך  מסגרות  לבין  ובעתיד  בהווה  המחקר  בין  לחלוטין  להפריד  אפשר  שאי 

באוניברסיטאות השונות. 

הוועדה קיימה חמש ישיבות )כולל ישיבת הסיכום( מינואר 2016 עד ינואר 2017. 

לבין  נוסף(  ועדה  חבר  עם  אחד  )במקרה  הוועדה  יו״ר  בין  נערכו  נוספים  מפגשים 

עמיתים שונים שלא עלה בידם להיפגש עם הוועדה כולה. בסך הכול ריאיינה הוועדה 

יותר מתריסר חוקרים מאוניברסיטאות המחקר השונות, בהם דקני הפקולטות למדעי 

במשמעות  דנה  גם  הוועדה  ומזכירּה.  דתות  לחקר  הישראלית  האגודה  נשיא  הרוח, 

ממצאי הבדיקות השונות שערך מר מיכאליס. 

של  הראשונים  בימיה  הוא  בישראל  הגבוהה  בהשכלה  הדתות  מדע  של  ראשיתו 

האוניברסיטה העברית, באמצע שנות העשרים של המאה שעברה, כאשר הן המכון 

ליהדות  רבה  מחקרית  לב  תשומת  הקדישו  המזרח  למדעי  המכון  הן  היהדות  למדעי 

הרוח  למדעי  בפקולטות  הדתות  חקר  של  ומעמדו  קיומו  עצם  בהתאמה.  ולאסלאם, 

בראשית  האסלאם  וחקר  היהדות  חקר  של  והתהודה  ההשפעה  מן  רבה  במידה  נובע 

הניתוח  ונותר  היה  אלו  מחקרים  של  מרכזי  היבט  העברית.  האוניברסיטה  ימי 

הדתיות  התופעות  נותרו  כזאת  אינטלקטואלית  במסגרת  והפילולוגי.  הטקסטואלי 

היריעה  התרחבה  יותר  מאוחר  המקור.  בשפת  עצמו  הטקסט  לקריאת  משניות 

משדה  מחקריות  וגישות  היסטורי  מחקר  וכללה  הדת  לחקר  הנוגע  בכל  המחקרית 

חקר  ואף  פסיכולוגיה(  גם  מה  ובמידת  אנתרופולוגיה  )סוציולוגיה,  החברה  מדעי 

בחשיבותו  משני  הדתיות  התופעות  של  סוציולוגי  מחקר  נותר  זאת  למרות  המשפט. 

על  שקד  שאול  של  מאמרו  אור  ראה   2002 בשנת  יחסית.  וחלש  הפילולוגי  למחקר 

הישראלית.  החברה  על  השפעתו  ועל  ואופיו  הדת  בתחום  האקדמי  המחקר  תולדות 

הניתוח והמסקנות המוצעים במאמר זה, המצורפים כנספח לדוח, עודם תקפים.
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מעמדו של מדע הדתות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל נותר מעורפל, ותפיסתו 

במידת  הבאים.  הדוח  בעמודי  יתבררו  אשר  שונות,  מסיבות  אמביוולנטיות  משקפת 

והאמביוולנטיות  אחרים,  במקומות  גם  הדתות  חקר  מצב  את  משקף  הערפול  מה 

קשורה לאופיו הבין־תחומי של הנושא ולאי־היותו תחום דעת בפני עצמו. עם זאת יש 

לערפול ולאמביוולנטיות אלה גם היבטים ייחודיים לישראל, המשקפים את התנאים 

המקומיים המיוחדים למחקר שבה.

בין  נובע  בישראל  הגבוהה  להשכלה  במוסדות  הדת  חקר  של  המעורפל  מעמדו 

הציבורית  בזירתה  הדת  של  ומעמדה  מקומה  אשר  צעירה  מדינה  מהיותה  השאר 

בתנאים  לישראל.  חוקה  של  כינונה  את  כה  עד  שמנעה  במידה  במחלוקת  שנויים 

הללו המונח ״דת״ עצמו נתפס במקרים רבים כאיום קיומי בעיני חלק מן האליטות 

רבים  יהודים  סגל  חברי  בעיני  כבעייתית  נתפסת  ה״דת״  האינטלקטואליות. 

בפקולטות למדעי הרוח, בין שהם מוגדרים דתיים ובין שלא, ובמיוחד בתחום מדעי 

את  להגדיר  מעדיפים  והם  ב״דת״,  מעיסוק  להימנע  נוח  לכולם  כי  נראה  היהדות. 

האחרון  הדוח  על  להצביע  ניתן  זה  יחס  להדגים  כדי  אחרות.  בצורות  מחקרם  תחום 

ושלושה  עשרים  מונה  הדוח  בישראל.  הרוח  מדעי  מצב  על  מל״ג־ות״ת  של   )2016(

בישראל  באוניברסיטאות  דוקטור  עבודות  נכתבות  בהם  אשר  התמחות״   ״תחומי 
ורק  אך  נלמדים  הללו  התחומים  ושלושה  מעשרים  חלק  כאשר   ,)135—124 )עמ׳ 

כן  הרשימה.  מן  נפקד  הדתות  מדע  הפלא,  למרבה  בשתיים.  או  אחת  באוניברסיטה 

2016 הוכר ״מדע הדתות״ כתחום אשר מוענק  על העובדה שרק בשנת  ניתן להצביע 

בו פרס ישראל )בהצמדת התחום ל״פילוסופיה״; הפרס הוענק לפרופ׳ דוד שולמן מן 

החוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית בירושלים, חבר האקדמיה(. 

גיסא קיים עניין מחקרי  יצר פרדוקס של ממש: מחד  המצב, כפי שתואר עד כה, 

בולט שיבול פירותיו המחקריים )ספרים ומאמרים( מרשים ואיכותו לעיתים מצוינת, 

כל  על  ליהדות,  הנוגע  בכל  )כמובן  הדתות  בתולדות  רבים  תחומים  מקיף  והוא 

תחומיה, אך גם בחקר האסלאם, הנצרות ודתות אחרות(. ניתן לומר, ואין זו הפלגה, 

הבין־לאומית.  ברמה  מובילים  חוקרים  הם  בישראל  הדת  חוקרי  רבות  שמבחינות 

מאידך גיסא רק לעיתים רחוקות חוקרים אלה רואים עצמם עוסקים ב״דת״, ועל כן 

רובם  רוב  לחלוטין.  כמעט  ״שקופה״  נותרת  בישראל  המחקר  במפת  ה״דת״  נוכחות 

חוקרי  ובכללם   — בישראל  דתיות  תופעות  של  בהיבטים  העוסקים  החוקרים  של 

דת,  חוקרי  ולא  היסטוריה  או  ספרות  חוקרי  למשל,  עצמם,  את  מגדירים   — היהדות 

נכונה  להעריך  כדי  הדת.  לחקר  מכרעת,  ואף  חשובה,  תרומה  תורם  כשמחקרם  גם 

ומתודולוגי  שיטתי  מאמץ  נחוץ  הדתיות  התופעות  להבנת  הישגיהם  משמעות  את 

שלעיתים קרובות אינו בנמצא.

חיפה  ובאוניברסיטת  אביב  תל  באוניברסיטת  השני  התואר  ללימודי  התוכניות 

)למרות  בר־אילן  באוניברסיטת  אך  התחום,  לקידום  ולשאיפה  טוב  לרצון  עדות  הן 

נראה  בן־גוריון  ובאוניברסיטת  תוכנית,  תקום  אכן  כי  ביטחון  אין  בנושא(  דיבורים 
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עניינים  מצב  כי  הוא  הוועדה  חברי  שקיבלו  הברור  הרושם  כזאת.  כוונה  כל  שאין 

)בשל היעדרה של  )רק חוג אחד בלבד למדע הדתות בישראל(, למרות חסרונותיו  זה 

תחרות מפרה(, אינו עומד להשתנות בעתיד הנראה לעין.

הרוח  מדעי  עתיד  על  האקדמיה  לדוח  הלב  שימת  את  מפנה  הוועדה  לפיכך 

לכל  אחד  חוג  של  קיומו  חשיבות  את  שהדגיש   ,)2007( בישראל  באוניברסיטאות 

לראויים  הנחשבים  בתחומים  והוראה  מחקר  של  גבוהה  רמה  ישמר  אשר  הפחות 

ועל  זו,  בהגדרה  העומד  תחום  בפירוש  הוא  הדתות  מדע  בישראל.  ולטיפוח  לשימור 

כן יש לחזק ככל הניתן את החוג האחד הקיים — החוג למדע הדתות באוניברסיטה 

העברית בירושלים — שכן הוא נושא באחריות, ברמה הלאומית, להכשרה הנאותה 

בתחום הן ברמת התואר הראשון הן ברמת הלימודים המתקדמים. מסקנה זו תואמת 

את המלצות דוח מצב המדע בישראל 2016 של האקדמיה )עמ׳ 23(.

שיאפשר  והתרבויות,  הדתות  לחקר  ארצי  מרכז  של  להקמתו  לפעול  יש  כן  כמו 

ויעודד מפגשים ושיתופי פעולה בין חוקרי הדתות ותלמידי המחקר הרבים בפקולטות 

את  לחזק  מנת  על  האוניברסיטאות,  בכל  החברה  ולמדעי  לאומנויות  הרוח,  למדעי 

התיאורטית־מתודולוגית  החשיבה  את  ולקדם  הדתות  בחקר  הבין־תחומית  הפעילות 

למחקר  חשובה  תרומה  שיהיה  מוסף  ערך  ליצור  יוכל  כזה  מרכז  זה.  מחקר  בתחום 

של  מקומה  להבנת  לתרום  יכולה  האקדמיה  שבה  לדרך  חשוב  ומודל  בעולם  הדתות 

הדת בימינו.

ממצאי	הבדיקה

ממצאי הבדיקה והצגה גרפית שלהם מצורפים לדוח זה כנספח. נדגיש כאן כמה מן 

הממצאים הראויים לציון. 

שנכתבו  בספרים  לעיון  זכו  אשר  השונים  הנושאים  פילוח  את  בדקה  הוועדה 

בין  בהבחינה   ,1996 שנת  מאז  הדת  חקר  של  השונים  בענפיו  סגל  חברי  בידי  ונערכו 

אפשריים  ושינויים  מגמות  על  לעמוד  מנת  על  המאוחר,  לעשור  המוקדם  העשור 

פרסום  את  לנתח  הוועדה  ביקשה  כן  כמו  בתחום.  מחקרי  לפרסום  הנוגע  בכל 

נבחרות  בשנים  אור  שראו  המאמרים  דגימת  באמצעות  בתחום   המאמרים 

התפוקה   .)2011—2010 השנים  ואת   2001—2000 השנים  את  שכלל  ארבע־שנתי  )מדגם 

בשלוש  בתחום  סגל  חברי  של  לזו  הושוותה  הישראלים  הסגל  חברי  של  המחקרית 

קיימברידג׳  אוניברסיטת  פרינסטון,  אוניברסיטת  לישראל:  מחוץ  אוניברסיטאות 

גדל  אור  שראו  והמאמרים  הספרים  שמספר  להדגיש  יש  הומבולדט.  ואוניברסיטת 

בשפה  אור  ראה  הפרסומים  מן  )כ־50%(  ניכר  שיעור  מזאת,  יתרה  האחרון.  בעשור 

היהדות  בחקר  ומאמרים  ספרים  בפרסום  הגדולה  העלייה  בשל  בעיקר  האנגלית, 

בשפה האנגלית )ולא בעברית כפי שהיה נהוג בעבר(. זוהי התפתחות שיש לברך עליה, 
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רחב  לקהל  היהדות,  מדעי  בתחום  בעיקר  הישראלי,  המחקר  את  חושפת  היא  שכן 

המחקר  פירות  את  שהשוותה  המדגמית  הבדיקה  מגוון.  מחקרי  עניין  ובעל  בהרבה 

לא  הדברים  )מטבע  בתפוקה  ניכרים  הבדלים  הראתה  לא  לה  שמחוצה  לאלו  בארץ 

ביקשנו להעריך את איכות הפרסומים עצמם(. אחד הנתונים הבולטים הוא מיעוטם 

של הפרסומים בעלי אופי השוואתי או מתודולוגי מובהק בין סך כל הפרסומים של 

החוקרים בארץ.

)על  האחרונות  השנים  בעשרים  הדתות  חקר  בתחום  הדוקטור  עבודות  כתיבת 

עלייה  ניכרת  זה  בעניין  גם  היא.  אף  נבחנה  נבדלים(  מחקר  עשורי  שני  של  פילוח  פי 

ניתן להעריך, בשל הגידול במספר תלמידי המחקר(.  זאת,  )אף  מעשור אחד למשנהו 

כ־15% מעבודות הדוקטור נכתבו בשפה האנגלית. בדיקה מדגמית של יבול העבודות 

פרינסטון  ייל,  באוניברסיטאות  הנכתבות  העבודות  שמספר  כצפוי,  הראתה, 

ואוקספורד גדול בהרבה ממספר העבודות הנכתבות בכל אחד מן המוסדות בארץ.

שונים  מוסדות  מטעם  שניתנו  המענקים  מספר  את  הוועדה  בדקה  כן 

 Deutsche Forschungsgemeinschaft, German Israeli למדע,  הלאומית  )הקרן 

 Foundation for Scientific Research and Development, Deutsch-Israelische
Projektkooperation( וגילתה כי 30%—40% מן המענקים שניתנו בעשורים האחרונים 
חברי  את  אף  שהפתיע  מרשים,  מספר   — הדתות  לחקר  הנוגעים  לתחומים  הוקדשו 

הוועדה.

בכל  ורוחבו,  הדתות  מדע  תחום  של  היקפו  בשל  שיעור,  לדבר  אין  שכמעט  אף 

השונים,  במוסדות  המחקר  ספריות  מצב  את  ולהעריך  לנסות  הוועדה  ביקשה  זאת 

רשימה  של  בהכנתה  נעשתה  זו  הערכה  בתחום.  מחקר  לכל  חשוב  יסוד  הן  אלה  שכן 

השונים  בענפים  התשתיתית  הספרות  מן  כותרים  וחמישים  כמאה  של  מדגמית 

הממצאים  ובהשוואת  בישראל  המוסדות  בכלל  המצאי  בבדיקת  הדתות,  מדע  של 

אינן  הבדיקה  תוצאות  ובאירופה.  הברית  בארצות  מובילים  מוסדות  לחמישה 

משמחות: רכישת הספרות המחקרית הצטמצמה בעשור האחרון, ורק מעט מזער מן 

השונים.  במוסדות  נרכשים  עברית  או  אנגלית  שאינן  בשפות  המתפרסמים  הספרים 

זוהי מגמה מדאיגה בכל הנוגע למחקר עתידי, ויש לשנותה באמצעות רכישת זכויות 

שימוש בפרסומים אלקטרוניים בפלטפורמות השונות.

ללימודים  הישראלי  במכון  הדת  בחקר  העיסוק  טווח  את  הוועדה  בדקה  לבסוף 

בירושלים(.  העברית  באוניברסיטה  מתקדמים  ללימודים  המכון  )לשעבר  מתקדמים 

התברר כי קיים במכון עיסוק ניכר בדת, והוא אף כולל את הרכיב ההשוואתי כרכיב 

יסודי בקבוצות המחקר השונות.
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מצב	המחקר	באוניברסיטאות	בארץ
)לפי סדר הקמתן(

האוניברסיטה	העברית	בירושלים

אבותיה המייסדים של האוניברסיטה העברית ראו לנכון להקצות במוסד שאך זה הוקם 

מקום מכובד למחקר האקדמי של הדת ְּכדת. נשיאה הראשון של האוניברסיטה יהודה 

המועמד  היה  בובר  )מרטין  הדת  לחקר  מרכז  או  קתדרה  להקים  ביקש  מאגנס  לייב 

מדעי  מתחום  מרצים  בידי  פעם  אחר  פעם  סוכלה  זו  תוכנית  כזאת(.  לקתדרה  הטבעי 

היהדות  מדעי  של  הבכורה  מעמד  את  להחליש  עלולה  זו  גישה  כי  שחששו  היהדות 

בתוכנית הלימודים. אופוזיציה ״ניאו־תיאולוגית״ זו ללימוד השוואתי של הדתות, שבו יש 

והיא  מפתיעה,  אינה  המחקריים,  הכלים  באותם  הדתיות  התופעות  כל  את  לחקור 

באירופה  באוניברסיטאות  עת  באותה  המצב  את  המתבקשים,  בהבדלים  משקפת, 

ובארצות הברית.

כששניהם  בזה  זה  שלובים  והוראתה  הדת  מחקר  העברית  באוניברסיטה 

מכל  כמעט  חוקרים  כמובן,  הדתות.  למדע  החוג  של  לתחומיו  מעבר  הרבה  חורגים 

לנושאים אלה:  ישירות  החוגים העוסקים בחקר היהדות פרסמו מחקרים הנוגעים 

ההגות  התלמוד,  ובתקופת  הבתר־מקראית  בתקופה  היהדות  המקראית,  הדת  חקר 

העתיקה  העת  בשלהי  הרבנית  הספרות  החדשה,  ובעת  הביניים  בימי  היהודית 

בדומה  באלו.  וכיוצא  היהודי  העם  תולדות  של  דתיים  היבטים  הביניים,  ובימי 

בהגות  הקוראן,  בחקר  עסקו  העברית  באוניברסיטה  המזרחנים  מן  רבים  לזה, 

המוסלמית הקדומה, הביניימית והמודרנית, במשפט הדתי המוסלמי וכיוצא באלו. 

למדע  החוג  מן  חוקרים  דור  לפני  התווספו  מחקרית  מצוינות  של  אלו  למסורות 

האיראניות,  הדתות  של  שונים  היבטים  לחקר  מאמציהם  את  שהקדישו  הדתות, 

זכתה  החדשה  ובעת  הביניים  בימי  הנצרות  ההודיות.  והדתות  הקדומה  הנצרות 

ספרות.  וחוקרי  האומנות  תולדות  חוקרי  היסטוריונים,  מצד  מרובה  לב  לתשומת 

חוקרים  וכן  ופסיכולוגים,  סוציולוגים  ובעיקר  החברה,  מדעי  מתחום  חוקרים  גם 

נח  שמואל  של  הסמינריונים  הדת.  לחקר  חשובה  תרומה  תרמו  המשפט  מתחום 

רבות,  שנים  במשך  עסקו  תרבויות,  של  ההשוואתי  ללימוד  שהוקדשו  אייזנשטדט, 

במידה  ההיסטוריה.  במהלך  השונות  הדתות  בתפקיד  ובריאני,  ובדגש  במישרין 

רבים  במובנים  האוניברסיטאות.  בשאר  אף  המצב  את  מייצגת  זו  תמונה  מסוימת 

כבוד  של  למקום  זכה  והלא־תיאולוגי  האקדמי  הדת  חקר  כי  אפוא  לומר  אפשר 

באוניברסיטאות בישראל.
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העברית  האוניברסיטה  של  התפקיד  בתפיסת  הדת  לימוד  של  מרכזיותו  אף  על 

יש  החוג  של  הקמתו  את  הדתות.  למדע  החוג  בה  הוקם   1956 בשנת  רק  ייסודה,  בעת 

אביו  היה  רק  לא  שלום  פרופ׳  שלום.  גרשם  פרופ׳  של  למאמציו  רבה  במידה  לזקוף 

חוקרי  חשובי  עם  נמנה  אף  אלא  היהודית  במיסטיקה  המודרני  המחקר  של  מולידו 

בתחום  ברובן  מתמקדות  שלום  פרופ׳  של  עבודותיו  הבין־לאומית.  בזירה  הדתות 

בכל  אחרות.  בדתות  דומות  לתופעות  מפורשת  השוואה  בלא  היהודית,  המיסטיקה 

הקמתו,  לאחר  שנה  שישים  כיום,  הדתות.  מדע  בתחום  מובהקות  עבודות  הן  זאת 

זהו עדיין החוג היחיד מסוגו בישראל. כשהוקם החוג למדע הדתות, ובו שתי דמויות 

לתואר  לימודים  ורק  אך  במסגרתו  הוצעו  ורבלובסקי,  צבי  ור״י  פלוסר  כדוד  חזקות 

השני. עם השנים צורפו לחוג חוקרים נוספים שהביאו לשינוי הן בהיקפו הן בתוכנית 

ראשון,  לתואר  לימודים  גם  להציע  החוג  החל   )2009—2008( בתשס״ט  הלימודים. 

המתמקדים בנצרות ובדתות הודו וטיבט.

מסוימת  אכזבה  הביעה  החוג  של  פעילותו  את   2010 בשנת  בדקה  אשר  בקרה  ועדת 

העברית  באוניברסיטה  הדתות  של  וההוראה  המחקר  מן  גדול  כה  שחלק  מהעובדה 

נעשים מבלי שיהיה קשר בינם לבין החוג למדע הדתות. הוועדה הציעה שאפילו שמו 

הוועדה   .Religious Studiesל־ יוחלף   )Comparative Religion( החוג  של  האנגלי 

ומתודולוגיות  תיאורטיות  בסוגיות  המתמחה  מוביל  חוקר  למנות  בחום  המליצה 

בחקר  והשני  היהדות  בחקר  האחד  שיתמחו  נוספים  חוקרים  ושני  הדת  בחקר 

שויכו  מוסדית  מבחינה  שכן  החוג,  במסגרת  יוצגו  לא  אז  שעד  דתות  שתי  האסלאם, 

לחוגים אחרים. אותה ועדה גם הביעה ביקורת על מבנהו הלא־מאוזן, הדו־ראשי, של 

כי  שאף  הוא  שלנו  הרושם  וטיבט.  הודו  ובדתות  הקדומה  בנצרות  המתמקד  החוג, 

יציבה  אינה  המתקדמים  הלימודים  תוכנית  משגשגים,  בחוג  הראשון  התואר  לימודי 

לוקה  מתודולוגיות  בשאלות  והעיסוק  לכידות,  חסרת  היא  מסוימת  ובמידה  דייה, 

משום  במיוחד  ודחוף,  חיוני  צורך  לנו  נראית  מחלקתי  סמינר  של  הקמתו  בחסר. 

שמדובר במסגרת החוגית היחידה בארץ.

מחודשת  דינמיות  כי  לתקווה  מקום  נותנים  בחוג  לאחרונה  שנעשו  חדשים  מינויים 

בתחום  הן  חדשים,  בכיוונים  התפתחותו  את  ותאפשר  נוספים  כוחות  לחוג  תעניק 

אלה.  כיוונים  של  טיבם  מה  לומר  מוקדם  עדיין  כי  אף  המחקר,  בתחום  הן  ההוראה 

של  בנייה  מעודדת  פינה״,  ״אבני  העברית,  באוניברסיטה  הרחבה  ההשכלה  תוכנית 

שיעורי מבוא רחבים המיועדים לציבור מגוון. כמו כן שינויים שנעשו בעת האחרונה 

הנראה,  כפי  יאפשרו,  הרוח  למדעי  בפקולטה  ראשון  לתואר  הלימודים  בתוכנית 

למספר רב יותר של תלמידים ללמוד בשיעורי המבוא בתחום חקר הדתות. התפתחות 

זו תעניק חשיפה רחבה יותר לחוג למדע הדתות ועשויה להביא לעלייה ניכרת במספרי 

התלמידים לנושאים הנלמדים בחוג.

אך  העברית,  באוניברסיטה  הנעשה  למחקר  ישירות  נוגע  אינו  זה  חידוש  אומנם 

תלמידים  שבקרב  אפשר  מחקר.  לבין  הוראה  בין  לחלוטין  להפריד  אפשר  אי  הרי 
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עבודות  יכתבו  ובהמשך  בחוג,  שני  תואר  ללימודי  להירשם  שיחליטו  מי  יהיו  אלו 

דוקטור וייעשו לחוקרים צעירים בתחום. באוניברסיטה העברית תלמידי הדוקטורט 

אינם באחריותם הישירה של החוגים, ולבד מעובדת היותם תלמידיהם של המנחים 

השונים, הם משויכים בעיקר לרשות לתלמידי מחקר. על כן קשה להעריך מהו מספרם 

המדויק ומהם נושאי המחקר של תלמידי דוקטורט העוסקים בהיבטים השונים של 

חקר הדתות. 

פעילות  נעשית  הענפה  המחקרית  ופעילותו  היהדות  למדעי  החזק  המכון  לצד 

שני  הנצרות,  לחקר  ובמרכז  לבציון  נחמיה  ע״ש  האסלאם  לחקר  במרכז  מחקרית 

היריעה  להרחבת  תרמו  ואשר  שנה  מעשרים  פחות  לפני  הוקמו  אשר  מרכזים 

באוניברסיטה  רק  לא  והאסלאם  הנצרות  בתחומי  מחקר  של  הנראות  ולהגברת 

פומביות,  הרצאות  והבין־לאומית.  הלאומית  ברמה  לה,  מעבר  אף  אלא  העברית 

כל   — בתר־דוקטורט  ולהשתלמויות  דוקטור  לתוארי  מלגות  כינוסים,  סדנאות, 

ניכרת להפיכתה של האוניברסיטה העברית למוקד של פעילות  אלה תרמו תרומה 

מחקרית מרשימה על היבטים רבים של שתי הדתות האמורות )אף כי מרכז לבציון 

מתמקד בהיבטים של תולדות האסלאם ותרבותו שאינם קשורים בהכרח ובמובהק 

לאסלאם כדת(.

הדתות  חקר  בתחום  אוקספורד  אוניברסיטת  עם  התלמידים  חילופי  תוכנית 

הרביעית.  בשנתה  עתה  מצויה  פולונסקי,  קרן  בתמיכת  שיוסדה  האברהמיות, 

בין־ מחקרי  סמינר  של  בקיומו  מתמקדת  והיא  מחקר,  לתלמידי  מיועדת  התוכנית 

בבד  בד  מתקיים  הסמינר  שנה(.  מדי  המשתנה  )בנושא  האברהמיות  בדתות  תחומי 

כעשרים  מציגים  בקיץ,  לאחריו,  הלימודים.  שנת  לאורך  האוניברסיטאות  בשתי 

הנערכת  משותפת,  בסדנה  עבודתם  את  אוניברסיטה(  מכל  )עשרה  מחקר  תלמידי 

כי  לומר  ניתן  אלה,  בשנים  שנרכש  הניסיון  פי  על  לסירוגין.  ובאוקספורד  בירושלים 

הן הסמינרים הן הסדנאות הוכיחו את עצמם כמועילים ביותר לסטודנטים בחושפם 

ולגישות מגוונות למחקר. מלבד זאת ראוי לציין שפעילותם  אותם לנושאים חדשים 

בין־ מעמד  לירושלים  הקנתה  ותלמידיו  שולמן  דוד  פרופ׳  של  והמרשימה  הנמרצת 

לאומי איתן ללימודי דתות )ליד ספרויות( דרום אסיה.

עוד יש לציין כי ועדת הבקרה שבדקה בשנת 2010 את החוג למדע הדתות קראה 

שהוגש:  הדוח  לדברי  והחברה.  הדת	 לחקר	 ירושלים	 מרכז	 של  להקמתו  במפורש 

כנסים  סמינרים,  הכוללות  פעילויות  של  מגוון  ויעודד  יאפשר  יתאם,  כזה  ״מרכז 
ירושלים  של  הייחודי  מקומה  על  בונה  כשהוא  חדשניים,  מחקריים  ופרויקטים 

באיסלאם, ביהדות ובנצרות״.
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אוניברסיטת	בר־אילן

הן  במחקרם  הן  עוסקים  בר־אילן  באוניברסיטת  סגל  וחברות  חברי  של  ניכר  שיעור 

של  כוחה  עיקר  כאשר  הדתות,  לחקר  מובהקת  זיקה  בעלי  בנושאים  בהוראתם 

אחרות  כאוניברסיטאות  שלא  והאסלאם.  היהדות  בחקר  הוא  האוניברסיטה 

)אורתודוקסי(,  יהודי־דתי  בישראל, אוניברסיטת בר־אילן נוסדה מלכתחילה כמוסד 

ברמה המבנית כמו גם כעניין בעל השלכות סמליות.

ביהדות  שיעורים  ללמוד  נדרשים  האוניברסיטה  של  היהודים  תלמידיה  כל  ראשית, 

גדול, דיספרופורציוני, של  יש מספר  בלי קשר למסלול הלימודים שבו בחרו. שנית, 

עוסק  שמחקרם  הרוח  ולמדעי  החברה  למדעי  למשפטים,  בפקולטות  סגל  חברי 

מצויה  בר־אילן  באוניברסיטת  שלישית,  בכלל.  דתיות  ובסוגיות  בפרט  ביהדות 

חברי  ועשרות  סטודנטים  מאות  בה  אשר  היהדות  למדעי  בעולם  היחידה  הפקולטה 

סגל חוקרים את היהדות על מלוא היבטיה )אף שכפי שצוין, פקולטה זו אינה היחידה 

שבה נחקרת היהדות באוניברסיטה(.

חקר האסלאם באוניברסיטה נרחב אף הוא, וסגל חוקריו מונה כעשרים וחמישה חברים, 

כאן  אף  התיכון.  המזרח  ללימודי  למחלקה  וחלקם  לערבית  למחלקה  חלקם  המשתייכים 

הדגש הוא על הזיקות בין המסורת היהודית לזו האסלאמית, ויש באוניברסיטה מסורת 

את  אף  לציין  יש  ואסלאמית.  יהודית  פילוסופיה  ושל  ערבית־יהודית  לימודי  של  נכבדה 

המפעלים המחקריים שנוסדו בבר־אילן או זכו בה לאכסניה, והמוקדשים ליהדות הקדם־

השאלות  ספרות  את  המרכז  השו״ת,  פרויקט  הוא  שבהם  והמוערך  הנודע   — מודרנית 

והתשובות היהודית בימי הביניים, ואף קיבל את פרס ישראל בשנת 2007.

האחד  זה:  דוח  בנושא  עיקריים  פערים  שני  על  לעמוד  יש  לעיל  האמור  אף  על 

בכלל(  )אם  אחדים  רק  באוניברסיטה.  נצרות  לימודי  של  הצורם  היעדרם  הוא 

חשובה  דת  של  והתפתחותה  יסודותיה  את  מלמדים  באוניברסיטה  הסגל  מחברי 

שיעורים  שם,  זעיר  פה  זעיר  שיש,  אף  אליה.  כלשהי  זיקה  בעל  מחקר  עושים  או  זו 

ריבוי  אף  על   — השני  הפער  הוזנח.  ככלל  התחום  הנצרות,  מן  מעט  בהם  שנלמד 

המוקדים שבהם נלמדת היהדות או הדת באוניברסיטה )מוקדים אשר חלקם אינו 

במדע  המיקוד  חשבון  על  באה  התחום  של  תפוצתו  כי  הרושם  מתקבל  בעליל(  צפוי 

מקום  בכל  באוניברסיטה  נלמדת  הדת  אליו.  המתודולוגית  הלב  ושימת  הדתות 

ובשום מקום.

יוזמה  משווה(  לספרות  החוג  )ראש  מועלם  שלומי  ד״ר  מוביל  זו  לאקונה  תיקון  לשם 

תוכנית  של  להקמתה  שתביא  ושאפשר  בדיאלוג״,  ״דתות  שתיקרא  תוכנית  של  להקמתה 

זכתה  התוכנית  באוניברסיטה.  דתות  של  משווה  ללימוד  ומחויבת  רצינית  אקדמית 

לתמיכה ראשונית של הממסד האוניברסיטאי. אם תשכיל האוניברסיטה להקים תוכנית 

גם משרה המיועדת למחקר  יש להניח שיכללו  )אשר  יוצעו משרות חדשות  ולתקצבה,  זו 

הנצרות( כחלק מתוכנית הלימודים לתארים מתקדמים בחקר הדתות.
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אוניברסיטת	תל	אביב

מרוכזים  והם  דתות,  הוא  עיסוקם  שתחום  רבים  חוקרים  אביב  תל  באוניברסיטת 

בעיקר בפקולטה למדעי הרוח. קבוצה נוספת קיימת בפקולטה לאומנויות, וקבוצות 

האוניברסיטה  למשפטים.  ובפקולטה  החברה  למדעי  בפקולטה   — יותר  קטנות 

התברכה ב״מסה קריטית״ של חוקרים מעולים בדתות רבות, כולל היהדות, הנצרות 

התיאורטי  ההיבט  זאת  לעומת  העתיק.  העולם  ודתות  אסיה  מזרח  דתות  והאסלאם, 

הרבים  החוקרים  של  במחקריהם  מיוצג  איננו  כמעט  הדתות  מחקר  של  והמתודולגי 

העוסקים בחקר דתות.

״תוכנית הלימודים במדעי הדתות״, הממוקמת בפקולטה למדעי הרוח, נוסדה בשנת 
מטרתה  הייתה  מלכתחילה  בידרמן.  שלמה  ופרופ׳  גרינולד  איתמר  פרופ׳  בידי   1990

באוניברסיטת  דתות  של  ובהוראה  במחקר  הקיימים  הכוחות  את  לאגם  התוכנית  של 

התוכנית  יועדה  לפיכך  האפשר.  ככל  ומגוונת  רב־תחומית  שתהיה  במסגרת  אביב  תל 

מהיווסדה לתואר שני בלבד, וגם כיום היא מעניקה אך ורק תואר שני — עם או בלי 

תזה — ומרכזת הקבצים לתלמידי תואר ראשון במסגרת החוג לב״א כללי. כל תלמידי 

הפקולטה  חוגי  מכלל  שונים  בתחומים  סמינרים  של  רחב  למגוון  נחשפים  התוכנית 

ואף מחוצה לה, וכמו כן מקבלים רקע כללי יותר במחקר דתות בשיעורי מבוא למדעי 

הדתות ובסמינר מתודולוגי ובסמינר אינטגרטיבי, שאותם מלמדים מורי התוכנית.

בתחילת דרכה התקיימה התוכנית ללא כל תקנים משלה, אולם עם הזמן, ובשל 

הצלחתה המוכחת במשיכת תלמידים רבים ומוכשרים, קיבלה התוכנית כמה תקנים, 

בדרך כלל של חוקרים שיש להם מינוי חלקי גם בחוג אחר, למשל בחוגים לפילוסופיה 

יהודית ותלמוד, לפילוסופיה או לערבית ולאסלאם. כל שנה נרשמים לתוכנית כעשרה 

תלמידים חדשים, ולכל אחד מהם מורכבת תוכנית אישית של לימודי השלמה ברמת 

הב״א )במידת הצורך( ושל סמינרים למ״א. רבים מבוגרי התוכנית המשיכו ללימודי 

ספציפי  בתת־תחום  כלל  בדרך  בחו״ל,  מובילות  ובאוניברסיטאות  בארץ  דוקטורט, 

של מדעי הדתות )כגון חקר היהדות, דתות מזרח אסיה וכו׳(.

להפוך  כוונה  אביב  תל  לאוניברסיטת  אין  הרב־תחומי  המודל  של  הצלחתו  בשל 

את תוכנית הלימודים במדעי הדתות לחוג נפרד, אולם יש שאיפה לחזק את התוכנית, 

ואת הפקולטה, בתחומים ספציפיים, כגון חקר דתות זמננו או הצדדים התיאורטיים 

והחווייתיים־ הסוציולוגיים  האנתרופולוגיים,  ההיבטים  גם  כמו  הדתות,  מדע  של 

קוגניטיביים של התופעה הדתית בכללותה. 

ובין־דתיים,  דתיים  ללימודים  מרכז  הרוח  למדעי  בפקולטה  קיים  כך  על  נוסף 

Center for Religious and Interreligious Studies( CRIS(, שהוקם בידי פרופ׳ מנחם 
פיש. מטרתו של המרכז ליצור מסגרת למחקר בין־דתי של שלוש הדתות האברהמיות, 

בעיקר  בין־לאומי,  פעולה  שיתוף  של  חשובים  ערוצים  כמה  פתח  גם  הוא  כך  ולשם 

שיתוף  בפרנקפורט.  גתה  אוניברסיטת  ועם  באנגלייה  קיימברידג׳  אוניברסיטת  עם 
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ובסדנאות משותפות לתלמידי מחקר  לידי ביטוי בכינוסים משותפים  זה בא  פעולה 

מתקדמים העוסקים בנושאים שונים של חקר היהדות, הנצרות והאסלאם והמגיעים 

ממספר רב של חוגים בפקולטה.

אוניברסיטת	חיפה

באוניברסיטת חיפה חוקרים פעילים רבים בתחום של חקר הדתות, בעיקר בפקולטה 

בעשור  שנקלטו  צעירים  חוקרים  החברה.  למדעי  בפקולטה  גם  אך  הרוח,  למדעי 

האחרון ממשיכים את פעילותם של הדורות שפרשו ושל החוקרים המבוססים, שגם 

היא  אשר  ז״ל,  ירדני  מרים  פרופ׳  את  להזכיר  יש  בפועלם.  ממשיכים  כמובן  הם 

ועמיתיה בחוג להיסטוריה כללית ביססו יחד בחיפה מוקד חשוב של מחקר ההיסטוריה 

הדתית באירופה של ימי הביניים ושל העת החדשה המוקדמת.

ובעת  הביניים  בימי  התיכון  והמזרח  אסלאם  האלה:  בתחומים  ניכרת  הפעילות 

)שתי  לענפיהם  היהדות  מדעי  אלה(,  בתחומים  שונים  מחקר  מרכזי  )כולל  החדשה 

הנצרות  קהיר(,  גניזת  לחקר  המרכז  על  נוסף  אלה  בנושאים  מתמקדות  קתדרות 

דתות  חקר  אסיה,  דתות  החדשה(,  העת  ועד  המאוחרת  העתיקה  העת  )מן  לדורותיה 

מחקר  אלה(,  לנושאים  וקתדרות  מחקר  מרכזי  )באמצעות  הבהאית  והדת  איראן 

פילוסופיה   — ואנתרופולוגיה  פסיכולוגיה  בעיקר   — החברה  מדעי  של  בכלים  הדת 

של הדת, מוזיקה ואומנויות דתיות. שני פורומים פעילים של בית הספר להיסטוריה 

ישירות  מוגדרים  אינם   — והרנסנס  הביניים  ימי  ופורום  העתיקה  העת  פורום   —

בית  זה.  לנושא  ממפגשיהם  ניכר  חלק  מקדישים  בפועל  אך  הדת,  בחקר  כעוסקים 

העתיקה,  בעת  העוסק  סגל  חבר  לגיוס  מכרז  לאחרונה  ערך  להיסטוריה  הספר 

של  זהותו  שיגויס.  הסגל  חבר  של  המשימה  בהגדרת  תהיה  הדתות  לחקר  והמחויבות 

המועמד הסופי מונחת כעת על שולחן המשא והמתן.

התוכנית  את  הדתות.  במדע  מ״א  תוכנית  באוניברסיטה  פועלת  שנים  כעשר  זה 

מפעילה  התוכנית  מגד.  עמוס  פרופ׳  אותה  מנהל  וכיום  קופסקי,  אריה  פרופ׳  הקים 

קורס בין־תחומי רחב באנתרופולוגיה היסטורית של דתות ומציעה מבחר קורסים מן 

החוגים השונים. יש כוונה להרחיב את התוכנית ולפנות לקהל היעד המגוון המאפיין 

של  )המקבילה  הרוח״  ״דרך  תוכנית  במסגרת  כך,  על  נוסף  חיפה.  אוניברסיטת  את 

התוכנית ״אבני פינה״ של האוניברסיטה העברית בירושלים( נחשפים תלמידי הב״א 

למגוון רחב של קורסים ממדעי הרוח, שחלקם עוסק בדתות.

 Haifa Center for ,בשנת הלימודים תשע״ז נפתח באוניברסיטה מרכז מצוינות חדש

 ,)Rothschild Faculty Planning Initiative(  RFPI במימון   ,Mediterranean History
מייסודה של יד הנדיב. המרכז ינוהל בידי שני היסטוריונים שחקר הדת הוא בתחום 

עיסוקם, ויקדיש מכוחו וממשאביו גם לחקר הדת.
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חוג  תקים  לא  הפקולטה  כי  הובהר  הנכנס  הדקן  ועם  היוצא  הדקן  עם  בפגישה 

באמצעות  למשל  הדתות,  של  השוואתי  חקר  של  באג׳נדה  תתמוך  אך  הדתות,  למדע 

בית הספר להיסטוריה. 

אוניברסיטת	בן־גוריון	בנגב

כמה חוקרים מצוינים ונמרצים המתמחים בהיבטים שונים של חקר היהדות, הנצרות 

והאסלאם וכן בתחומים נוספים, כדת ודתיות ביוון הקדומה והסוציולוגיה של הדת, 

פעילים  מהם  חלק  בן־גוריון.  באוניברסיטת  והמחקר  ההוראה  סגל  חברי  עם  נמנים 

במיזמים מחקריים ברמה הלאומית והבין־לאומית. במשך כמה שנים הייתה תוכנית 

חוקרים  האוניברסיטה  אל  והביאה  מחקרי  מוקד  ונוצרית  יהודית  לספרות  דייכמן 

נדפסו  התוכנית  במסגרת  שנישאו  הפומביות  ההרצאות  העולם.  מרחבי  שם  בעלי 

בסדרה של ספרים בעברית )למרבה הצער, ניכר כי התוכנית איננה פעילה עוד(.

המצוינות  מרכז  של  הקמתו  עם  התרחשה  הדת  חקר  בתחום  חשובה  התפתחות 

)מרכז I-Core( לחקר המרת דת ולמפגשים בין־דתיים בתמיכת ות״ת והקרן הלאומית 

הרוח  למדעי  הפקולטה  דקן  היום  היימס,  חיים  פרופ׳  עומד  זה  מחקר  )בראש  למדע 

על  גבוהה  ברמה  מחקרית  פעילות  כוללת  המרכז  של  הנמרצת  פעילותו  והחברה(. 

היבטים שונים של המרת דת לאורך ההיסטוריה ובהקשרים תרבותיים שונים. המרכז 

הצליח לאגם חוקרים מכל האוניברסיטאות בישראל, הקצה מלגות דוקטורט ובתר־

הלאומית  ברמה  וסדנאות  כינוסים  במסגרתו  ואורגנו  צעירים,  לחוקרים  דוקטורט 

ותקצובו  מתכלה,  המרכז  תקציב   ,I-Coreה־ מרכזי  ככל  זאת  עם  והבין־לאומית. 

מובטח לחמש שנים בסך הכול.

על אף הפוטנציאל הרב המגולם הן בחוקרים המתעניינים בהיבטים השונים של 

חקר הדת הן במשאבים האוניברסיטאיים לא נתגבש באוניברסיטת בן־גוריון מוקד 

המוקדשים  קורסים  או  לימודים  תוכנית  במוסד  אין  הדת.  בחקר  מובהק  מצוינות 

לחקר הדתות, והרושם שקיבלנו הוא כי מיקומו של התחום בסדר העדיפויות המוסדי 

אינו גבוה במיוחד. 

האוניברסיטה	הפתוחה	

של  שונים  בהיבטים  מצוינים  חוקרים  בכמה  מתברך  הפתוחה  האוניברסיטה  סגל 

לימוד  ספרי  השנים  במהלך  פרסמו  אלו  חוקרים  והאסלאם.  הנצרות  היהדות,  מדע 

מעמיקים על הדתות האמורות. עם זאת מצאה הוועדה כי המוסד אינו מציע בתוכניות 

הלימודים השונות שיעור מבוא לדתות או קורס הדן במרוכז בדתות האברהמיות.
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שש  זה  הפעיל  ומוסלמים,  נוצרים  יהודים,  בין  היחסים  לחקר  המכון  של  קיומו 

שנים, יכול עקרונית להיות משקל־נגד למצב זה. עם ייעודיו נמנים קידום מחקר בין־

מחקר  ממוסדות  חוקרים  בשילוב  אקדמיות  יוזמות  וקידום  וחוצה־מחלקות  תחומי 

שונים בישראל וברחבי העולם.

כגון  אחר,  בנושא  שנה  בכל  הדן  בין־לאומי,  שנתי  כינוס  נערך  המכון  במסגרת 

וכו׳.  וכלכלה  דת  השונות,  בדתות  המשפחה  של  מעמדה  הפוליטי,  והתחום  הדתות 

והמודרניזציה  החילון  בנושא  במספר,  השישי  הכינוס,  דן  הנוכחית  האקדמית  בשנה 

בדתות המונותאיסטיות. לכל כינוס מוזמן חוקר בעל מוניטין בין־לאומי להיות מרצה 

ראשי. 

נתון(  רגע  בכל  במספר  )כשלוש  מחקר  קבוצות  מפעיל  המכון  כינוסים  מלבד 

של  סגל  חברי  הן  חברים  אלה  בקבוצות  הצורך.  לפי  כספי  סיוע  להן  ומעניק 

האוניברסיטה הפתוחה הן חוקרים ממוסדות אחרים. כמו כן מקיים המכון ״מפגשי 

הדיוואן״, בערך פעם בחודש. בכל מפגש כזה נישאת הרצאת אורח המלווה בדיון. 
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דברים אחדים על לימוד הדת וחקרּה מחוץ לישראל

הוועדה התקשתה להשוות את מצב חקר הדת בישראל לזה שבמדינות אחרות, בעיקר 

לזה שבמערב אירופה ובצפון אמריקה. קושי זה נובע מסיבות שונות: סיבה אחת היא 

סקירה  בקצרה  יספקו  אשר  דומות  ועדות  של  והעדכניים  המרוכזים  הדוחות  מיעוט 

והערכה בת סמכא של מצב המחקר וההוראה בחקר הדת במדינות ספציפיות. 

בשנת  הוכן  ותיאולוגיה״,  הדתות  חקר  בתחום  המחקר  ״הערכת  שכזה,  דוח 

זה  מפורט  דוח   .)QANU( בהולנד  באוניברסיטאות  איכות  לבקרת  במוסד   2013

 ]Downloads/ubd_theologie_en_religiewetenschappen_oz_2013%20.pdf[
מתאר בפרוטרוט את הסגל, את תוכניות הלימוד ואת ההישגים המחקריים של שבע 

אוניברסיטאות הולנדיות )שארבע מתוכן הן מוסדות תיאולוגיים(. 

)כמעט כמו  מבחינת פעילות הוועדה תועלתו של הדוח מוגבלת, משום שבהולנד 

במהודק  כרוך  הדת  חקר  נוצרית(  תרבותית  מסורת  בעלות  שהן  המערב  מדינות  בכל 

בלימודי תיאולוגיה ובהכשרה כנסייתית. בדוח ההולנדי למשל הודגשו במידה ניכרת 

שהיא  כפי  הנוצרית  התיאולוגיה  האקדמית,  התיאולוגיה  של  עתידה  כמו  נושאים 

נלמדת מבפנים או תיאולוגיה והכנסייה — כולם נושאים הזרים לחקר הדת בישראל. 

עובדה ידועה )ומצערת מאוד( היא שבישראל אין המועמדים לקבלת סמיכה לרבנות 

יתרה  אקדמי.  תואר  בעלי  להיות  נדרשים  אימאמים  לכהונת  או  )אורתודוקסית( 

מזאת, הכשרה אקדמית כזאת מתקבלת בחשדנות מרובה, והממסד הדתי אינו רואה 

אותה בעין יפה. מנגד, להוציא את אוניברסיטת בר־אילן, כל אוניברסיטאות המחקר 

חקר  בר־אילן,  אוניברסיטת  כולל  אחת,  עד  ובכולן  חילוניים,  מוסדות  הן  בישראל 

המשמשים  הפילולוגית־היסטורית,  המתודה  לכללי  מחויבות  מתוך  נעשה  היהדות 

בחקר דתות אחרות והטקסטים שלהן.

כי  ההמלצה  הוא  ההולנדי  בדוח  ביותר,  המעניין  אולי  המעניינים,  הנתונים  אחד 

״מוסדות ההשכלה הגבוהה בהולנד יתחייבו, ויחתרו באופן פעיל ומתואם, לשימורה 
מרובה־ דעת  כתחום  לתיאולוגיה  אחת  שלמה  מחלקה  או  פקולטה  הפחות...  לכל  של 

לשמר  תוכל  אשר  פעולה,  ולשיתוף  בין־תחומי  מחקר  של  סוג  לכל  הפתוחה  ענפים 

ולהבטיח את המוניטין הבין־לאומיים של המחקר הנעשה בהולנד בתחום התיאולוגיה, 

9(. בשינויים המתבקשים, המלצה  )עמ׳  מוניטין שהולנד עלולה כעת לאבד בהדרגה״ 

כזאת נראית לנו מודל מתאים שאפשר להחילו גם על ההשכלה הגבוהה בישראל. 

את   )Wissenschaftsrat( למדעים  הגרמנית  המועצה  פרסמה   2010 בשנת 

באוניברסיטאות  הדתות  ומדעי  התיאולוגיה  לקידום  באשר  המלצותיה 
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שהן  לתיאולוגיה,  בפקולטות  מסורת  של  כעניין  הדת  נלמדת  בגרמניה  הגרמניות. 

ועל  כתביה  על  הנצרות  נלמדת  אלו  בפקולטות  פרוטסטנטיות.  או  קתוליות  או 

תולדותיה )תמיד באופן שהוא מזדהה מבחינה דוקטרינרית(, וכך גם המקרא. בדרך 

ולא  המודרנית  או  הביניימית  היהדות  של  במחקר  או  בהוראה  עוסקות  הן  אין  כלל 

ההינדואיזם  האסלאם,  לימודי  אסיה.  ומזרח  אסיה  דרום  ודתות  האסלאם  של 

והבודהיזם נעשים בדרך כלל בפקולטות ללימודי המזרח, והדגש המושם בהן )בצדק( 

ורגש  )השואה  העשרים  במאה  מרכזיים  מאורעות  המקור.  לשונות  בלימוד  הוא 

האשמה בעקבותיה מחד גיסא, וגלי הגירה מארצות האסלאם מאידך גיסא( הביאו 

בעת האחרונה לייסודם של מחלקות ומרכזים לחקר היהדות ולימודה ולהקמתן של 

פקולטות אחדות לתיאולוגיה אסלאמית )יש לציין כי הפקולטות ללימודי האסלאם 

עכשיו  להעריך  קשה  דת(.  אנשי  להכשרת  תיאולוגיים  כמוסדות  מלכתחילה  הוקמו 

יחזיקו  מבעיות,  חפים  אינם  אשר  החדשים,  המוסדיים  והמערכים  המבנים  אם 

מעמד ויהוו תשתית מחקרית איתנה לעתיד.

חוגים אחדים למדע הדתות )Religionswissenschaft( הוקמו לאחרונה בפקולטות 

לפילוסופיה. לחוגים אלה יתרונות וחסרונות: יתרונם המובהק מצוי באי־מחויבותם 

להנחות המוצא התיאולוגיות המאפיינות פקולטות לתיאולוגיה. יתרה מזאת, מאחר 

בכל  לעסוק  אלה  חוגים  יכולים  המזרח,  ללימודי  לפקולטות  משויכים  הם  שאין 

על  הוויתור  כמובן  הוא  העיקרי  חסרונם  זמננו;  בנות  בחברות  כולל  הדת,  היבטי 

רבות  )ופעמים  היקף  את  מאוד  מגביל  הדבר  השפות.  לימוד  ועל  הלשונית  ההכשרה 

אף את איכות( ההכשרה הניתנת בהם ואת המחקר המופק במסגרתם. חיסרון נוסף 

יחיד.  נעוץ במסורת הגרמנית, שעל פיה נבנה מכון המוסד המחקרי סביב פרופסור 

ייבנו  פיהן  שעל  האמור,  המוסדי  המבנה  לשינוי  אחדות  הצעות  נשמעו  לאחרונה 

זו  גישה  הפחות.  לכל  שונים  פרופסור  תקני  ארבעה  בסיס  על  הדתות  למדע  החוגים 

והוראה  מחקר  של  הקריטית  המסה  את  להפוך  נטען,  כך  שתאפשר,  היחידה  היא 

לשיתוף פעולה מלכד.

אחרות,  במדינות  הדתות  חקר  על  נוספים  דוחות  להשיג  בידינו  עלה  שלא  מאחר 

מן  כמה  משקפות  בהיותן  בעיקר  מצוי  וערכן  התרשמות,  בגדר  הן  שלהלן  ההערות 

הבעיות המובנות בתחום חקר הדתות במסגרות אקדמיות אחרות.

של  ההכשרה  מוסדות  במקור  הינן  )אשר  בבריטניה  לתיאולוגיה  פקולטות 

בשנים  חשו  מהן  ואחדות  המסורתי,  מתפקידן  הרבה  איבדו  האנגליקנית(  הכמורה 

הפקולטה  למשל,  קיימברידג׳,  באוניברסיטת  שמן.  את  לשנות  בצורך  האחרונות 

נקראת עתה בשם Faculty of Divinity, ובאוקספורד הוענק לפקולטה השם החדש 

Faculty of Theology and Religion. המערכת הבריטית חווה גם רבות מן הבעיות 
המקור  שפות  שהוראת  העובדה  )למשל  הגרמניות  האוניברסיטאות  על  המכבידות 

של  בחשיבותם  ההכרה  המזרח(.  ללימוד  בפקולטות  נעשית  האסייתיות  הדתות  של 

במינויים  משתקפת  חברתית(  ואנתרופולוגיה  סוציולוגיה  )ובייחוד  החברה  מדעי 
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דעת  תחומי  לתוכן  לקבל  מוכנות  הפקולטות  כי  הוא  הכללי  הרושם  אך  אחדים, 

הקשורים אליהן בקשר רופף ולחיות עימם בלא התלכדות למטרה אינטלקטואלית 

משותפת. 

באוניברסיטאות בצרפת לא הוקמו, מסיבות היסטוריות ואידיאולוגיות, מחלקות 

)והחשוב מאוד( בתחום הדתות נעשה במוסדות  ועיקר המחקר הישיר  לחקר הדתות, 

פריזאיים, שהם בלי ספק מכובדים מאוד, אך נותרים שוליים למערך האוניברסיטאי 

 Ecoleה־  ,Ecole Pratique des Hautes Etudes (Sciences Religieuses)ה־ הכולל: 

אינו  )אשר   Collège de Franceוה־  des Hautes Etudes en Sciences Sociales
זו, הקשורה להפרדת הכנסייה מן המדינה בראשית  מעניק תארים כלשהם(. מסורת 

כאשר  הזאת,  בעת  הציבוריים.  הרוח  חיי  על  עמוק  חותם  הטביעה  העשרים,  המאה 

של  מנוכחותו  הנובעות  בבעיות  לטפל  הדחוף  הצורך  עם  להתמודד  נדרשת  צרפת 

של  מובנית  מסורת  בחסרונה  בולטת  הצרפתית,  החברה  בתוך  רב  מוסלמי  ציבור 

חשיבה על תופעות דתיות.

במובנים רבים המערך האקדמי המוצלח ביותר התפתח דווקא באוניברסיטאות 

כמו  למחקר.  באשר  הן  להוראה  באשר  הן  אמורים  והדברים  האמריקאיות,  העילית 

באירופה, כך גם בארצות	הברית, חשיבה על התופעה הדתית ולימודה התחילו כדרך 

מסורת במוסדות תיאולוגיים להשכלה גבוהה, אשר לעיתים קרובות נקראו בארצות 

להקים  רשאיות  אינן  ציבוריות  אוניברסיטאות  אולם   .Divinity Schools הברית 

שהן  )כפי  הדתות״  ל״לימודי  במחלקות  בהן  נעשה  הדת  ולימוד   ,Divinity Schools
)למשל  הברית  בארצות  המובילות  מהאוניברסיטאות  בכמה  כלל(.  בדרך  נקראות 

Divinity School ומחלקה  באוניברסיטאות ייל, שיקגו והרוורד( מתקיימים בד בבד 

)הרוורד(.  הדת  ללימוד  או  )שיקגו(  הדתות  ללימודי  תוכנית  או  )ייל(  הדתות  ללימודי 

 Divinity )שכן  הראשון  התואר  ברמת  הוראה  על  מופקדים  אלו  וחוגים  מחלקות 

נועדו לתת הכשרה מקצועית לתלמידים מתקדמים(, אך יש שהם אחראים   Schools
בדור  לכפילויות.  להביא  יכולה  זו  עובדה  מתקדמים.  לתארים  לימוד  לתוכניות  גם 

האחת  הדתות,  של  השוואתי  לחקר  אסכולות  שתי  הברית  בארצות  בלטו  הקודם 

קנטוול  וילפרד  של  זו  בהרוורד,  והשניה  אליאדה,  מירצ׳אה  של  בהנהגתו  בשיקגו, 

הדיסציפלינריות  ושהמגמות  נחלשו,  אלו  אסכולות  ששתי  נראה  לאחרונה  סמית. 

)״הצנטריפוגיות״( התחזקו גם שם.

על פי דוח על מצב מדעי הרוח שפרסמה לא מכבר )2015( האקדמיה האמריקאית 

מאות  כחמש  הברית  בארצות  יש   ,)humanitiesindicators.org( ולמדעים  לאומנויות 

היחסית  חשיבותו  את  להראות  כדי  בה  שיש  השוואה  לשם  הדת.  ללימודי  מחלקות 

של התחום, נציין שנמנו בדוח כשלוש מאות מחלקות לתולדות האומנות, תשע מאות 

מחלקות  ומאתיים  ואלף  לאנגלית  מחלקות  וחמישים  אלף  להיסטוריה,  מחלקות 

בחמש  הנעשה  המחקר  רמת  את  להשוות  צורך,  אין  ואף  אפשר,  אי  זרות.  לשפות 

מאות המחלקות הללו לזה הנעשה בישראל. עם זאת יש לציין כי 30% מחברי הסגל 
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לקביעות  במסלול  מצויים  אינם   40% וכי  חלקית,  במשרה  מועסקים  אלו  במחלקות 

זו, אשר יש לה מקבילות במקומות אחרים, מצביעה  )tenure track(. תמונה מדאיגה 

על חולשה שיכולה למצוא את ביטויה במספר הפרסומים ובאיכות המחקר.

באוניברסיטאות האמריקאיות מסתמנות מגמות מדאיגות נוספות אשר השפעתן 

להיעדר  קשורה  הללו  המגמות  מן  אחת  יחד.  גם  ובהוראה  במחקר  ניכרת  השלילית 

מספר  )וגם  כזה  ידע  ברכישת  העניין  של  ואף  זרות  שפות  דרישת  של  מוחלט  הכמעט 

לכנות  שניתן  למה  נוגעת  נוספת  בעיה  בירידה(.  זרות  ולספרויות  לשפות  המחלקות 

ואשר  פוליטית״,  ״תקינות  לפי  או  אינטלקטואליות  אופנות  לפי  שנקבע  היום  סדר 

את  נותנת  זו  מגמה  החוקרים.  את  המעסיקות  המחקר  שאלות  על  דרמטית  משפיע 

אותותיה בתחומי דעת מרובים, במדעי הרוח והחברה ואף בשדה מחקר הדתות.

לזה  ורק  אך  להשוות  ראוי  הדת  חקר  בתחום  בישראל  הנעשה  המחקר  מצב  את 

שמטבע  משום  דווקא  לאו  ובאירופה,  אמריקה  בצפון  המובילים  במוסדות  שנעשה 

שאנו  המטרה  להיות  ראויה  שזו  משום  אלא  זו,  לקבוצה  שייכים  אנו  הדברים 

מציבים לעצמנו. ואכן, הישגיהם של רבים מן החוקרים הישראלים בכל תחומי חקר 

חוקרים  לארץ.  מחוץ  שבעמיתיהם  הבכירים  של  להישגיהם  בהחלט  משתווים  הדת 

ישראלים מפרסמים את מחקריהם בכתבי העת החשובים ביותר בתחומם ובהוצאות 

ולהרצות במוסדות המובילים בעולם,  ביותר. הם מוזמנים ללמד  הספרים הנכבדות 

מתבקשים להרצות את הרצאות הפתיחה )keynote( בכינוסים בין־לאומיים, תוכניות 

לימוד בין־לאומיות מחזרות אחריהם, והם מארחים בישראל, דרך קבע, את החוקרים 

המובילים בזירה הבין־לאומית.
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מכל האמור לעיל ברור כי באוניברסיטאות המחקר בישראל נעשה דרך קבע מחקר 

באיכות מעולה על היבטים רבים של הדת. במובן מסוים, מחקר הדת או מדע הדתות 

ש״שדרוג״  אפשר  זה  במובן  שונות.  מחלקות  של  ולרוחבן  לאורכן  השני  כחוט  עובר 

מעמדו של חקר הדתות בישראל יהיה גם זרז לפתיחת אופקי מחקר חדשים בתחומי 

קשור  בישראל  הדתות  מדע  ב״שדרוג״  הקושי  עיקר  כי  ברור  כן  כמו  עצמם.  הדעת 

למבנה השיח המחקרי. העולם האקדמי בישראל הוא דיסציפלינרי במובהק, בתפיסתו 

מתייחסים  בישראל  המחקר  באוניברסיטאות  יחד.  גם  הארגוני  ובמבנהו  העצמית 

בין  המסורתיות  לחלוקות  כבוד  של  יחס  ויש  הדיסציפלינרי,  לתיחום  רבה  ברצינות 

המעלות  אחת  בהווה,  ועודנה  בעבר,  הייתה  זו  דיסציפלינרית  רצינות  התחומים. 

ההישגים  מן  רבים  שאפשרה  והיא  בישראל,  האוניברסיטאות  של  העיקריות 

האקדמיים שהושגו בהן. אך כדרכן של מעלות, גם מעלה זו כרוכה במחיר לא מבוטל 

והוא הקושי היחסי לחצות גבולות בין תחומי דעת שונים ולעסוק לעומק במחקר בין־

תחומי. אופיו הבין־תחומי המובהק של חקר הדתות, שעליו עמדנו לעיל, הוא האחראי 

האוניברסיטאות  במסגרת  וראוי  מתאים  מקום  עבורו  למצוא  לקושי  רבה  במידה 

 )22 )עמ׳   2016 המדע  מצב  בדוח  כאשר  באקדמיה,  העניין  צוין  לאחרונה  בישראל. 

ואת התרבויות שאיתן בא  והישראלית  נכללה המלצה לחקור את התרבות היהודית 

העם היהודי במגע במשך הדורות.

בשאר  כמו  כי  הוא  ידוע  דבר  הרוח.  מדעי  של  הנוכחי  מצבם  את  לצרף  יש  לזה 

זו היא חלק  העולם, גם בארץ מדעי הרוח עוברים תקופה קשה. השאלה אם מצוקה 

ממשבר ההשכלה הגבוהה בכלל או שהיא ייחודית למדעי הרוח איננה מענייננו כאן, 

 ,)failure of nerve( תעוזה״  ״כשל  למעין  הוביל  הנוכחי  המצב  כי  לציין  חשוב  אך 

פתיחת  על  לחשוב  או  חדשות  ביוזמות  להסתכן  הנכונות  את  ניכרת  במידה  המנטרל 

חוקרים  ועם  פקולטות  דקני  עם  הוועדה  נפגשה  רבים  במקרים  חדשים.  אפיקים 

כי  היה  הוועדה  של  הברור  הרושם  אך  ליוזמות,  ופתוחים  קשובים  כלל  בדרך  שהם 

גופים מחוץ למוסדות עצמם. אולם כדי  את היוזמות שהזכרנו לעיל יצטרכו להוביל 

שיוזמות אלה תצלחנה, נחוצה כמובן תמיכתם המלאה של המוסדות ושל חברי הסגל 

השונים. אנו עומדים אפוא בפני בעיה שאינה קלה לפתרון.

עם זאת הוועדה מבקשת להציע כמה צעדים פשוטים יחסית, שיש בהם כדי לתרום 

לשינוי ניכר בנוכחותו ובמעמדו של חקר הדתות בתוכניות הלימוד האוניברסיטאיות 

ברמת התואר הראשון וברמת תלמידי המחקר, ואף במחקר. 
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הוראה

בישראל.  המחקר  מצב  את  לבדוק  לעיל,  כאמור  היא,  הדוח  של  העיקרית  מטרתו 

ההמלצות בנושא ההוראה מכוונות לבניית עתודה מחקרית בתחום. 

לימודי תואר ראשון

כדי לעודד את העניין המחקרי בחקר הדתות על האוניברסיטאות להציע שיעורי	. 1

מן  אחת  בכל  יש  עתה  כבר  הספציפיות.  בדתות  וכן  הדתות  בתולדות  מבוא	

יוכלו ללמד שיעורי מבוא כאלה  האוניברסיטאות די חוקרים ברוכי כישרונות אשר 

בצורה אחראית ומעניינת )בחלק מהאוניברסיטאות כבר ניתנים קורסים כאלו(. רצוי 

גם להעלות לרשת חלק מקורסים אלה.

קורסים	. 2 מקבצי	 להציע	 המחקר  ממוסדות  אחד  בכל  הרוח  למדעי  הפקולטות  על 

בתחום	הדתות	אשר יאפשרו לתלמידים לתואר הראשון לפתח עניין בהיבט כלשהו של 

הדתות  באחת  להתמחות  או  הדתות  מדע  ללמוד  רוצים(  )או  יכולים  אינם  אם  אף  הדת 

כחוג ראשי או משני. למקבצים אלו שמות שונים באוניברסיטאות השונות )מקבץ, הקבץ, 

אשכול, חטיבה וכיו״ב(, ומבנם הארגוני משתנה ממוסד למוסד )הם עשויים למשל להכיל 

בכל  למצוא  יחסית  בקלות  ניתן  כי  מאמינים  אנו  וסמינר(.  תרגיל  מבוא,  שיעור 

צורך  בלא  הראשון  התואר  ברמת  הדתות  לימוד  את  ולטפח  לעודד  דרך  אוניברסיטה 

להקים חוגים חדשים ואף לא תוכניות ייעודיות. 

תארים מתקדמים

ברמת התארים המתקדמים הצורך הדוחק הוא קיומם של סמינרים מתודולוגיים . 1

וסמינרים בעלי אופי השוואתי, אשר יסייעו לתלמידים מתקדמים להרחיב את תחומי 

ביותר  פשוטה  דרך  חדשות.  מבט  ולנקודות  לשאלות  אותם  ויחשפו  שלהם  העניין 

לארגון סמינרים מעין אלו היא שיעורים משותפים שאותם ילמדו שניים או שלושה 

נעשה  שכבר  )כפי  שונות  תרבותיות  במסורות  או  דתות  בחקר  המתמחים  סגל  חברי 

בחלק מן המוסדות, אם כי לא בשיטתיות(. סמינרים כאלה הם הזירה המובהקת ביותר 

דקני  על  החברה.  ממדעי  חוקרים  לבין  הרוח  ממדעי  חוקרים  בין  פעולה  לשיתוף 

הפקולטות השונות לעודד הוראה משותפת של סמינרים לתארים מתקדמים, ובכלל 

זה סמינרים בנושאי דת.

האגודה . 2 מחדש  הוקמה  שעברה  בשנה  בין־אוניברסיטאי:  פעולה	 שיתוף	

צבי  פרופ׳  בידי  שנה  כארבעים  לפני  לראשונה  שנוסדה  דתות,  לחקר  הישראלית 

חברים,  כשבעים  מונה  האגודה  שנים.  במשך  משותקת  הייתה  ואשר  ורבלובסקי 

)שנשיאה  האגודה  מכללות.  בכמה  וגם  בארץ  האוניברסיטאות  בכל  המלמדים 

שבאמצעותו  לקוות  ואפשר  מבורך,  מכשיר  היא  גרינולד(  איתמר  פרופ׳  הוא  הנוכחי 
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על  משותפות  פעילויות  להשגה:  ניתן  כבלתי  כה  עד  שנראה  במה  ההצלחה  תתאפשר 

את  מביעה  הוועדה  השונים.  המוסדות  מן  ותלמידים  חוקרים  שישלבו  קבוע  בסיס 

תקוותה כי האגודה תמצא דרכים להקים מסגרות לתקשורת בין חוקרי דת ישראלים. 

מסגרות אלה יכולות להיות מסוגים שונים, כגון כינוס שנתי, קורס קיץ, סדנאות או 

מן  וחוקרים  מתקדמים  תלמידים  שיכללו  מחקר  לתלמידי  מרוכזים  סמינרים 

האוניברסיטאות השונות.

מחקר

המחקר  לעתיד  לדאוג  ביותר  הטובה  שהדרך  סבורה  הוועדה  האסטרטגית  ברמה 

מרכז	ארצי	לחקר	הדתות	והתרבויות. מרכז כזה יוכל  בנושאי דת היא הקמתו של 

אוניברסיטאות  ובשיתוף  שונים  דעת  בתחומי  מחקר  יקדם  סדירה,  פעילות  לקיים 

יהיה  הוא  בכך  השונים.  החוקרים  בין  שתקשר  מחקרית  רשת  הקמת  ויאפשר  שונות 

דעת  ובתחומי  שונים  בהיבטים  הדת,  בחקר  המתעניינים  החוקרים  לכל  טבעי  בית 

שאלות  של  ובליבונן  בין־תחומיים  פעולה  שיתופי  של  בגיבושם  ויסייע  שונים, 

תיאורטיות ומתודולוגיות במחקר הדתות. מרכז כזה יאפשר ניצול מרבי של מיקומה 

הייחודי של ישראל לא רק כ״ארץ הקודש״, אשר מצויה בצומת שבין מזרח למערב, 

הדת  לחקר  מוגבל  בלתי  כמעט  אפשרויות  טווח  בעלת  ממש  של  כמעבדה  גם  אלא 

רבים  שחוקרים  מתחום  בארץ  הדתות  מחקר  את  יהפוך  הוא  בכך  ובהווה.  בעבר 

פועלים בו כל אחד בנפרד — לתחום שבו הקהילה האקדמית בישראל מציעה אמירה 

חדשנית כוללת גם ברמה הבין־לאומית.

מודלים  קיימים  אך  המחקר,  מאוניברסיטאות  באחת  יעוגן  זה  שמרכז  אפשר 

אחרים )כגון מרכז בין־אוניברסיטאי( שגם הם באים בחשבון.

ובראשונה  בראש  מכוונות  זה  דוח  המלצות  כי  סבורים  הוועדה  חברי 

דקני  ושל  הרקטורים  של  אחריותם  בתחום  מצויות  והן  עצמן,  לאוניברסיטאות 

וליישמן מוטלת בעיקר על אותם חוקרים  הפקולטות. האחריות לבחון המלצות אלו 

שיוכלו,  הם  אלו  חוקרים  הדת.  בחקר  המתעניינים  החברה  ומדעי  הרוח  ממדעי 

במאמץ משותף, להפיח רוח חדשה בתחום. 

כמגדלור של מצוינות מחקרית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מופקדת 

על קביעת סטנדרטים גבוהים ועדכניים, ובעיקר על השראת רוח של חדשנות שתעודד 

פילוס נתיבים חדשים, פורצי גבולות, עבור המחקר והמדע הישראליים. יש לקוות כי 

להתחדש  לתחום  תאפשר  הדתות  מדע  תחום  את  לבחון  האקדמיה  שנקטה  היוזמה 

ולמצוא את מקומו הראוי בקהילה האקדמית בישראל ובחו״ל.
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 מיזם

״חקר הדתות והתרבויות״

תרומה  להרים  בעיקרו  המיזם  מיועד  ז״ל  אייזנשטדט  נח  שמואל  של  מפעלו  ברוח 

בתמורות  הדת  של  והמכריע  המורכב  תפקידה  להבנת  הבין־לאומית  בזירה  מיוחדת 

חברתיות ובזיקות בין־תרבותיות ברמה הגלובלית. מיזם זה אמור להוות את התשתית 

שעליה יקום המרכז הארצי לחקר הדתות והתרבויות.

כמו כן המיזם יכלול עיון ומחקר חדשים בהיבטים מרכזיים בחברות בנות זמננו. 

על  נוסף  בהיסטוריה.  ההשוואתי  המחקר  מתחום  בתובנות  המיזם  יסתייע  זה  לצורך 

את  ויטפח  ישראלים  חוקרים  בין  פעולה  שיתופי  של  מערך  ליצור  המיזם  יבקש  כך, 

בארץ  חוקרים  בין  משותפים  מחקר  דפוסי  ושל  אינטלקטואליות  רשתות  של  יצירתן 

ובעולם.

כחלק מתוכנית חומש יוכל המיזם לכלול את אלה:

סדנה בין־לאומית שנתיתא. 

שיכנסו ב.  בתחום  מובילים  חוקרים  שינחו   )master classes( אומן״  ״סדנאות 
תלמידי דוקטורט מכל האוניברסיטאות

מן ג.  חוקרים  ישתתפו  שבו  בין־תחומי  מחקר  של  משותפים  במיזמים  תמיכה 

האוניברסיטאות השונות

הרצאות ודיונים פומביים בנושאים שעל סדר היום )על פי המודל של האקדמיה ד. 

הבריטית(

הקמתם  את  יזמו  ואף  אלו  מעין  יוזמות  קידמו  העולם  ברחבי  שונות  אקדמיות 

 The Fundamentalism( של מרכזים אחדים, וראו למשל את ״מיזם הפונדמנטליזם״

Project( באוניברסיטת שיקגו, אשר הוקם ביוזמת האקדמיה האמריקאית לאומנויות 
וזכה להצלחה רבה. המיזם הביא לחיבורם של מחקרים רבי   ,)1995—1987( ולמדעים 

השפעה בתחומי הדת השונים בעולם ולהשפעת הדת על תחומים רבים. 

 ,Berlin Brandenburg Akademie der Wissenschaften האקדמיה הברלינאית, 

בין־תחומיות,  מחקר  קבוצות  גם  טווח,  ארוכי  מיזמים  שלושים  מלבד  היא,  אף  יזמה 

וכן תמכה במיזמים אשר הוקמו מחוץ לתחומיה ותקצבה אותם. 
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נספח	א:	חברי	הוועדה

פרופ׳ גדליה סטרומזה, יו״ר הוועדה )חבר האקדמיה(

באוניברסיטה  הדתות  למדע  בובר  מרטין  שם  על  בקתדרה  אמריטוס  פרופסור 

העברית בירושלים ופרופסור אמריטוס לחקר הדתות האברהמיות באוניברסיטת 

אוקספורד

פרופ׳ גדעון בוהק

הדתות  במדעי  הלימודים  ובתוכנית  ותלמוד  יהודית  לפילוסופיה  בחוג  פרופסור 

באוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ יונתן בן־דב

פרופסור חבר למקרא בקתדרה על שם ג׳ורג׳ ופלורנס ווייז ליהדות בעת העתיקה 

באוניברסיטת חיפה

פרופ׳ מארן ניהוף

קופר  מקס  שם  על  בקתדרה  ומכהנת  ישראל  למחשבת  בחוג  פרופסור 

באוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ׳ אדם סילברסטיין

פרופסור חבר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר־אילן

פרופ׳ נורית שטדלר

העברית  באוניברסיטה  ואנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  במחלקה  חבר  פרופסור 

בירושלים

פרופ׳ שאול שקד )חבר האקדמיה(

העברית  באוניברסיטה  הדתות  ולמדע  איראניים  ללימודים  אמריטוס  פרופסור 

בירושלים
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נספח	ב:	מועדי	ישיבות	הוועדה	ותיאורן

)כל הישיבות נערכו בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים אלא אם צוין אחרת(

ומתודות.  פרמטרים  יעדים,  נדונו  הוועדה  של  הראשונה  בישיבתה   :2016 בינואר   7

המחקר  מעוזר  הציפיות  הוגדרו  וכן  אפשריים,  מרואיינים  בדבר  אפשרויות  הועלו 

לוועדה. נקבעו תאריכים לישיבות עתידיות.

את  מיכאליס  עומר  מר  הציג  שבה  הוועדה,  של  השנייה  ישיבתה   :2016 באפריל   7

הדת  בחקר  והנוגעים  השונים  הדעת  בתחומי  אור  שראו  ספרים  על  הראשונים  ממצאיו 

מר  נתבקש  הישיבה  במהלך  האחרונים.  העשורים  בשני  בישראל  באוניברסיטאות 

כפרסום  נוספים  שדות  הוועדה  בשביל  ולסקור  הבדיקה  יריעת  את  להרחיב  מיכאליס 

מאמרים, מענקי מחקר, קבוצות מחקר במכון ללימודים מתקדמים וכיוצא באלו.

ביטון־אשקלוני  ברוריה  לפרופ׳  סטרומזה  פרופ׳  בין  פגישה   :2016 במאי   8

בנגב(  בן־גוריון  )אוניברסיטת  הוס  בועז  לפרופ׳  בירושלים(  העברית  )האוניברסיטה 

נתבקשו  זו  פורמלית  לא  פגישה  במהלך  חיפה(.  )אוניברסיטת  קופסקי  אריה  לפרופ׳ 

הדתות  בחקר  שונים  ובעיות  כשלים  ליקויים,  על  להצביע  בתחום  בכירים  חוקרים 

בין־ פעולה  שיתופי  וליצירת  המחקר  לשיפור  אפשריים  נתיבים  ועל  בישראל 

אוניברסיטאיים.

ממצאי  את  ניתחה  הוועדה  הוועדה.  של  השלישית  ישיבתה   :2016 במאי   15

הבדיקה המורחבת שערך מר מיכאליס ודנה בהם. במהלך הישיבה גם רואיינו פרופ׳ 

איתמר גרינולד, נשיא האגודה הישראלית לחקר דתות, ומר שי פררו, מזכיר האגודה. 

בעצת דקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר־אילן זימנה הוועדה לריאיון את 

פרופ׳ שלומי מועלם, הממונה על תכנון התוכנית ״דתות בדיאלוג״, אשר תאפשר, אם 

היה  סילברסטיין  לפרופ׳  באוניברסיטה.  הדתות  חקר  של  פיתוחו  המשך  את  תוקם, 

חלק בדיון, ויש לקוות כי כמה מן ההצעות שהוצעו בישיבה ייושמו אם וכאשר תוקם 

התוכנית האמורה.

הפקולטה  דקן  ורמן,  דרור  לפרופ׳  סטרומזה  פרופ׳  בין  פגישה   :2016 ביוני   9

השינויים  את  תיאר  ורמן  פרופ׳  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  הרוח  למדעי 

הרחיב  הוא  הדתות.  חקר  על  החיובית  השפעתם  ואת  בפקולטה  שנעשו  הארגוניים 

בפרט  והחוג  בכלל  התחום  כי  תקווה  והביע  הדתות  למדע  בחוג  חדשים  מינויים  על 

סטודנטים  חילופי  שיכללו  מיזמים  לקידום  מחויבותו  את  הביע  הוא  לתחייה.  יזכו 

עם  הפעולה  )שיתוף  לארץ  מחוץ  למוסדות  בירושלים  העברית  האוניברסיטה  בין 

עם  מתוכנן  פעולה  ושיתוף  האברהמיות  הדתות  בתחום  אוקספורד  אוניברסיטת 

פוטנציאל  רואה  ורמן  פרופ׳  קדימה.  התחום  את  ושיזניקו  פרינסטון(  אוניברסיטת 

באוניברסיטאות  הדקנים  נקיטת  כי  תקוותו  את  והביע  הדתות  חקר  בתחום  עצום 

השונות פעולות שונות יכולה להוליד שיתופי פעולה בין־אוניברסיטאיים חדשים. 

)דקן  שניר  ראובן  לפרופ׳  בן־דב  ופרופ׳  סטרומזה  פרופ׳  בין  פגישה   :2016 ביוני   15
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בפקולטה  מיועד  )דקן  אלרואי  גור  ופרופ׳  חיפה(  באוניברסיטת  הרוח  למדעי  הפקולטה 

לדיון  הוקדש  הפגישה  עיקר  בחיפה.  נערכה  הפגישה  חיפה(.  באוניברסיטת  הרוח  למדעי 

באפשרויות השונות לקידום חקר הדתות באוניברסיטת חיפה, בין השאר ביצירת דינמיות 

כי  ניכר  אפשריים.  פיתוחים  בדבר  הצעות  הועלו  הדתות.  מדעי  לימודי  בתוכנית  מחודשת 

פרופ׳ אלרואי קיבל בברכה את ההצעות והיה פתוח ליוזמות בתחום.

דוד  ד״ר  אלה:  עם  נפגשה  הוועדה  הוועדה.  של  הרביעית  ישיבתה   :2016 ביוני   19

סתרן, ראש החוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ׳ עמוס מגד, 

ראש  מרגולין,  רון  פרופ׳  חיפה,  באוניברסיטת  הדתות  מדעי  לימודי  תוכנית  ראש 

מאלי,  יוסף  ופרופ׳  אביב  תל  באוניברסיטת  הדתות  למדעי  הבין־תחומית  התוכנית 

סגן דקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. עיקר הדיון הוקדש למצבן 

מאלי  פרופ׳  )בירושלים(.  החוג  של  ולמצבו  ובחיפה(  אביב  )בתל  התוכניות  שתי  של 

קיבל בברכה את רעיון הקמתו של מרכז ארצי שיוקדש לחקר הדת, אשר במסגרתו 

היוזמה הזאת  כי את  זאת הבהיר  בין־אוניברסיטאיים. עם  יתאפשרו שיתופי פעולה 

צריכה לנקוט האקדמיה או האגודה לחקר דתות ולא האוניברסיטה עצמה.

11 ביולי 2016: פגישה בין פרופ׳ סטרומזה לבין פרופ׳ חיים היימס, דקנה המיועד 

פרופ׳  בנגב.  בן־גוריון  באוניברסיטת  החברה  ולמדעי  הרוח  למדעי  הפקולטה  של 

עניין  הדברים  מטבע  גילה  ועניין,  דבר  לכל  דתות  חוקר  להחשיבו  יש  אשר  היימס, 

של  קידומו  לאפשרות  באשר  הסתייגות  הביע  הוא  זאת  אף  על  הוועדה.  של  בפועלה 

את  סותמים  אשר  תקציביים,  בקשיים  קשור  האחד  עיקריים:  טעמים  משני  התחום, 

הגולל על ייסודם של תחומי מחקר חדשים בתקופה אשר בה פקולטות למדעי הרוח 

)ולמדעי החברה( נאלצות להיאבק כדי לשמר את התחומים הקיימים. ההסבר השני 

בלחצים  נתונים  בארץ  חוקרים  ולתנאיהם.  בישראל  האקדמיים  החיים  לטיב  נגע 

חדשה,  יוזמה  כי  להאמין  קשה  היימס,  פרופ׳  לדברי  לכן,  שונים.  מגורמים  מרובים, 

חוקרים  יאזרו  אם  אף  זמן.  לאורך  לשרוד  תוכל  מאוד,  מבטיחה  תיראה  אם  אף 

המושקעים בחקר הדת את מרב כוחותיהם ותקוותיהם, בתוך זמן מה תגווע יוזמתם. 

עם זאת פרופ׳ היימס לא פסל את הקמתו של מיזם שיוקדש לדתות, למשל במסגרת 

מרכז המפרי למחקר חברתי, כמו גם את הקדשתה של חטיבת לימוד לתואר הראשון 

חשוב,  הוא  כזאת  חטיבה  להקים  הרעיון  לדבריו  ואסלאם.  נצרות  יהדות,  ללימודי 

וניתן להגשימו בלא קושי.

 I-Coreפרופ׳ היימס דן בפגישה זו בפעילות המחקרית החשובה הנעשית במרכז ה־

בקרוב,  להסתיים  עתיד  המרכז  תקצוב  כי  אף  עומד.  הוא  בראשו  אשר  דת,  להמרות 

הביע פרופ׳ היימס את תקוותו כי תימצא הדרך להבטיח את המשך קיומו.

1 בספטמבר 2016: שיחה בין פרופ׳ סטרומזה לד״ר ישי לנדא, חבר במכון לחקר 

נוצרים, מוסלמים באוניברסיטה הפתוחה. ד״ר לנדא סקר את  יהודים,  היחסים בין 

עיקרי פעילותו של המכון, ובשיחה הועלו רעיונות שונים להרחבת הפעילות בעתיד.

8 בינואר 2017: ישיבת סיכום.
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נספח ג: טבלאות נתונים 

1. Surveyed scholars in the past 20 years (including retired and  emeriti)

University Overall no. of scholars 
in the field

Hebrew University 154

Bar Ilan 145

Tel Aviv 110

Haifa 66

Ben Gurion 53

2. Books authored and edited by Israeli scholars in the study of religion, 
2005 –2016
a.	 Review	of	the	findings	with	respect	to	intra-religious/comparative	studies

University Total no. of books in the 
field

Comparative or 
methodological

Hebrew University 188 (+73) 25 (+15)

Bar Ilan 150 (+54) 14 (+12)

Tel Aviv 76 (+21) 7 (+2)

Haifa 49 (+18) 8 (+3)

Ben Gurion 41 (+6) 8 (+1)

(no.	in	brackets	relates	to	data	from	previous	decade)
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b.	 Review	of	the	findings	with	respect	to	specific	religious	traditions

University Total no. of 
books in the 
field

Judaism Christianity Islam South/
East Asian 
religions 

Hebrew	
University

188 (+73) 170 (+71) 20 (+13) 9 (-2) 3

Bar	Ilan 150 (+54) 134 (+44) 7 (+3) 12 (+9) 1

Tel	Aviv 76 (+21) 60 (+21) 7 (0) 6 (+2) 6

Haifa 49 (+18) 36 (+18) 13 (+3) 4 (0) - (0)

Ben	Gurion 41 (+6) 35 (+7) 6 (-1) 4 (+2) - (0)

(total	no.	in	column	may	not	correspond	to	sum	total	due	to	the	omission	of	
comparative	studies	and	of	those	on	Ancient	Near	Eastern	religious		traditions)

3. Books authored by Israeli scholars in the study of religion, 1996 –2005
a.	 Review	of	the	findings	with	respect	to	intra-religious/comparative		studies

University Total no. of books in the 
field

Comparative or 
methodological

Hebrew	University 115 10

Bar	Ilan 96 2

Tel	Aviv 55 5

Haifa 31 5

Ben	Gurion 35 7
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b.	 Review	of	the	findings	with	respect	to	specific	religious	traditions

University Total no. of 
books in the 
field

Judaism Christianity Islam South/
East Asian 
religions

Hebrew	
University

115 99 7 11 1

Bar	Ilan 96 90 4 3 1

Tel	Aviv 55 39 7 8 5

Haifa 31 18 10 4 –

Ben	Gurion 35 28 7 2 –

(total	no.	in	column	may	not	correspond	to	sum	total	due	to	the	omission	of	
comparative	studies	and	of	those	on	Ancient	Near	Eastern	religious		traditions)

4. Publication of articles 
A	sample	of	20	scholars	per	university.
Each	of	the	scholars	selected	has	published	a	book	in	the	study	of	religion	in	
the	respective	decade.
a.	 Articles	authored	by	Israeli	scholars	in	the	study	of	religion,	2010–2011

OverallComparative or 
methodological

University

889 Bar	Ilan

6410Ben	Gurion

527 Haifa

6619 Hebrew	University

479 Tel	Aviv
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b. Articles authored by Israeli scholars in the study of religion, 2000 –2001

OverallComparative or 
interreligious

University

1069Bar Ilan

523 Ben Gurion

382 Haifa

598 Hebrew University

355 Tel Aviv

c. Comparison to scholars from international institutions.
For each international institution a sample of 20 scholars from different 
 disciplines was selected

Year Israeli scholars 
avg. publication

Princeton Cambridge Humboldt

2000  –2001 2.9 2.7 2.4 3.2

2010 –2011 3.17 2.9 2.8 3.4

5. Languages
a. Categorization of articles (sample of 20 scholars per university) according 
to language of publication

OverallHebrew overallEnglish overallYears

290150 (51%) 135 (46%) 2000 –2001

317109 (34%) 205 (65%) 2010 –2011
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b. Categorization of books (1996 –2005) according to language of publication

University Total no. of books in 
the field

Books in 
English

Percentage

Hebrew University 115 44 38%

Bar Ilan 96 38 39%

Tel Aviv 55 20 36%

Haifa 31 23 74%

Ben Gurion 36 26 72%

c. Categorization of books (2006 –2015) according to language of publication

University Total no. of books in 
the field

Books in 
English

Percentage

Hebrew University 188 97 51%

Bar Ilan 150 71 47%

Tel Aviv 76 32 42%

Haifa 49 29 59%

Ben Gurion 41 21 51%
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6. PhD dissertations in subjects pertaining to religious studies  
(all disciplines)
a.	 Dissertations	in	the	field	for	two	periods:	1996 –2005	and	2006 –2015

University Total no. of diss. in the 
field: 1996 –2005

Total no. of diss. in  
the field: 2006 –2015

Hebrew	University 202 264 (+62)

Bar	Ilan 181 221	(+40)

Tel	Aviv 137 156	(+29)

Haifa 67 81	(+14)

Ben Gurion 65 79	(+14)

b.	 Comparison	 in	 dissertation	 rate	 in	 Israeli	 universities	 to	 international	
 institutes

Year Israeli universities 
avg. publication

Princeton Yale Oxford

2000 13.04 68 25 41

2010 16.02 50 30 44

7.	 Grants: ISF, DFG, ERC, DIP, GIF Grants in the field
a.	 Summary	of	the	past	decade

Year Total grants in  
the study of religion

Grants awarded for 
comparative projects

2006 15 1

2007 19 3

2008 25 2

2009 20 –

2010 19 4
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2010 19 4

2011 19 1

2012 25 5

2013 25 4

2014 26 2

2015 23 2

b. Sorted according to institutions

Year Bar Ilan HUJI BGU Tel Aviv Haifa Other 
Institutions

2006 5 6 2 2 – –

2007 4 6 – 7 – 2

2008 9 4 – 9 3 –

2009 1 11 1 3 1 3

2010 2 5 2 6 1 –

2011 2 7 4 3 1 1

2012 11 6 3 3 1 1

2013 7 7 4 6 – 1

2014 3 8 4 8 2 1

2015 5 8 2 6 2 –

Sum 49 68 22 53 11 9
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8. Research groups at the Israel Institute of Advanced Studies
A survey of research groups at the Israel Institute of Advanced Studies, 
1996 –2015

Total groups in the field Comparative

23 14

1996 –2005 2006 –2015

11 Groups 12 Groups

9. Libraries
Sample of 145 books in 6 languages, primary (in original languages and in 
translation) and secondary sources (categorized by publication before 2000 
and after 2000), pertaining to the study of Judaism, Islam, Christianity, Greek 
and Roman religions, South and East religions and other religions as well as 
to comparative studies 

Israeli 
universities, 
Overall

Princeton Ludwig-
Maximilian

Islam: Primary sources 
published before 2000

4/5 5/5 5/5

Islam: Primary sources 
published after 2000

3/5 5/5 5/5

Islam: Primary sources in 
translation, before 2000

5/5 4/5 5/5

Islam: Primary sources in 
translation, after 2000

3/5 5/5 3/5

Islam: Monographs and 
collections, before 2000

5/5 5/5 5/5

Islam: Monographs and 
collections, after 2000

5/5 5/5 5/5
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Islam: Handbooks and 
companions

4/5 5/5 4/5

Christianity: Primary sources 
published before 2000

5/5 5/5 5/5

Christianity: Primary sources 
published after 2000

4/5 5/5 5/5

Christianity: Primary sources 
in translation, before 2000

5/5 5/5 5/5

Christianity: Primary sources 
in translation, after 2000

4/5 5/5 5/5

Christianity: Monographs and 
collections, before 2000

3/5 5/5 5/5

Christianity: Monographs and 
collections, after 2000

4/5 5/5 5/5

Christianity: Handbooks and 
companions

4/5 5/5 4/5

Judaism: Primary sources 
published before 2000

5/5 5/5 5/5

Judaism: Primary sources 
published after 2000

5/5 4/5 4/5

Judaism: Primary sources in 
translation, before 2000

5/5 5/5 4/5

Judaism: Primary sources in 
translation, after 2000

5/5 5/5 4/5

Judaism: Monographs and 
collections, before 2000

5/5 5/5 5/5

Judaism: Monographs and 
collections, after 2000

5/5 5/5 5/5

Judaism: Handbooks and 
companions

5/5 5/5 5/5
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Comparative studies 9/10 10/10 9/10

Greek & Roman religions 8/10 10/10 10/10

South/Asian religions 6/10 10/10 8/10

Other religions 7/10 10/10 9/10

Overall 123/145 143/145 134/145
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 What has been said of the movement of traditions may also be taken, 
if you like, as a metaphor for the practice of our science in national or 
regional schools of research. We like to think in terms of distinct cen-
tres, each with a character of its own, but we know full well the extent 
to which each of these centres is dependent on its predecessors and 
on other contemporary centres of research. When it does succeed in 
developing its own flavour, it seldom does so by breaking away dra-
matically from the others, but in most cases by merely adding a small 
distinctive drop of its own essence into the shared brew of scholarly 
discourse.
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practice of the minor groups, or they can adopt an attitude of indiffer-
ence. All three attitudes have been documented.
 It is fascinating to follow the give-and-take relationship between 
the major tradition and the minor groups and to investigate the affin-
ity between the ideas and practices of a minor group within the major 
tradition with those of the corresponding groups in the other major reli-
gious traditions.
 Let us take a concrete example, bearing in mind that it will not be 
possible to develop the idea properly in this forum. We can assume, 
however, on the basis of the available material, that the practice of 
incantations being written on bowls in Aramaic, was often the work 
of Jewish specialists for the sake of pagan, Christian, or Zoroastrian 
customers. These specialists used the material available to them, 
which consisted of characteristic Jewish elements such as Biblical 
quotations, certain well-established Talmudic notions (e.g. the idea 
of the Jewish deed of divorce as applied to the demons; the figures 
of Rabbi Joshua bar Perahia and Rabbi Hanina ben Dosa, and oth-
ers), and set phrases from Jewish liturgy and pious literature (e.g. 
Hekhalot). Their repertory also included a large number of notions 
borrowed from their non-Jewish environment, or rather, were shared 
by Jews and non-Jews alike, such as a pantheon of angels and de mons 
derived from various sources, historiolae that are part of a much 
vaster corpus of oral literature, in addition no doubt to practices not 
always made explicit to us in the texts. In these texts, the Jews are 
revealed to us as forming part of their own tradition, but they are also 
seen to form part of a much more complex network of connections 
with practitioners in other traditions.
 The Jewish, as well as the non-Jewish, customers of the Jewish 
texts quite often also used texts prepared by other specialists. 
Those other texts were also derived from a substrate of shared 
traditions, in which the Jewish component is by no means negligi-
ble. How one should formulate the network of connections which 
thus emerges is quite a delicate task, but one which could throw 
light on some of the mechanisms used to transmit religious tradi-
tions, as well as on the delicate balance that needs to be achieved 
between exclusiveness and a shared culture.
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contained within them, alongside the major religious structure. One 
may speak here of a large area of religious affinity, rather like the 
linguistic term ‘Sprachbund’, in contrast to a structural or genetic kin-
ship between religions.
 Gnosticism and mysticism are not easily distinguishable from each 
other in the world of Late Antiquity: What has been termed by Scholem 
’Jewish gnosticism, i.e. the type of religiosity that has its expression in 
the Hekhalot literature, is in reality a kind of visionary mysticism. Both 
of them have a close relationship with magic. All three are shared by 
Judaism and Christianity (possibly also by Zoro astrianism, of which 
we know too little), and all seem to function as minor traditions within 
the larger tradition, while enjoying close af finity with movements that 
are very similar to them in the neighbouring religions. Each one has 
its individual shape within the larger tradition, but at the same time is 
related, and apparently able to exchange easily with its counterpart in 
the other religious traditions. These movements also exist outside the 
framework of Judaism, Christianity and Islam. All three have corre-
sponding expressions in the pagan movements of Late Antiquity, and, 
as far as we can tell, in Zoroastrianism too. It is characteristic of them 
that it is difficult to establish whether they came into being within the 
monotheistic tradi tion or outside it.
 What I am trying to suggest is a terminology for dealing with the 
relationship between the major religious establishment and the minor 
movements within it, and between the various minor traditions of a 
cluster of religions that coexist as neighbours. In all three cases, the 
major establishment of the religions in question assumes an ambigu-
ous attitude towards the minor movements. It both accepts and con-
demns them. They represent, on the one hand, a heightened degree 
of piety, but constitute, on the other hand, a danger to the estab lished 
religion in several respects. They are suspect doctrinally, they are 
close to the faith of alien peoples, they deviate from the strict wording 
of the traditions. They are capable of enriching the major tradition, 
but they also carry the threat of divesting it of its power and speci-
ficity. The upholders of the major tradition can reject and perse cute 
the representatives of the minor groups (although this is not often 
the case), they can extol the virtues embodied by the doctrines and 
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the popular religion of Late Antiquity is cer tainly one that has to be 
taken more into account than has hitherto been the case.
 One of the elements of which the popular religion of Late Antiq uity 
consisted is gnosticism. The greatness of gnosticism lies not merely in 
the large expanse of territory that it covered, in the multi tude of local 
traditions which it penetrated, and in the continuity of its existence 
through several centuries, well into the Middle Ages and down to our 
own time, its greatness lies also in its ability to express in sharp terms, 
with poetic imagination, some of the truths that defy expression in 
any other way, and that are capable of finding echoes in the minds 
of people in different periods and cultural milieus. Magic is another 
system of life, thought, faith and practice. It reached one of its peaks 
in world history during the Late Antiquity period, although it enjoyed 
popularity in different times and places, both before and after that 
time. Mysticism is another movement that has existed in various cul-
tural traditions as part of a larger whole, and in some cultures it can be 
said to have occupied a central position, assuming the role of a major 
expression of culture.
 Gnosticism, magic and mysticism are three well-known catch-
words. All three defy precise definition, and as a consequence all three 
are subject to the claim that they are more or less meaningless terms, 
serving no useful purpose. They are said to lack a coherent and unique 
entity, and that they are therefore separate phenomena in their different 
cultures. I, for one, do not believe that we should give in to such counsel 
of despair.
 All three belong to the type of religious movement that crosses over 
ethnic, religious and cultural boundaries. Religious ideas are notori-
ously capable of travelling from one culture to another, but as a rule 
they adjust to the religious system by which they are absorbed. In the 
case of the three movements which we have just mentioned, viz. gnos-
ticism, magic and mysticism in the context of Late Antiq uity, there 
seems every justification to speak in terms of a different type of trans-
fer. We can talk of a whole complex of ideas that is not peculiar to a 
given religion, but is shared by more than one commu nity. The out-
come of this situation is that it forms a cluster of reli gious communi-
ties that have one feature in common: a similar minor religion that is 
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within a religion may be perfectly valid, it is often the case that a single 
person, a man or a woman, takes part in rituals or beliefs that belong 
to different divisions on the vertical axis, sometimes without even real-
izing it, especially when the divisions are not sharply delin eated. The 
divisions within a religious community are not always conceived of in 
vertical terms, and similar observations may be made with regard to the 
simultaneous adherence of individuals to more than one of them. There 
are, for example, mystical or devotional groups dedicated to a specific 
cult, but which do not necessarily clash with the mainstream religion. 
The organization of such groups can be loose, consisting merely of a 
variable gathering of people around a charismatic leader, or it can be 
rigid. I do not include sectarian divisions in these observations. When 
sectarian groups are formed, a different situation obtains, one that is 
usually more rigorously struc tured and that does not normally allow 
membership in another type of group.
 One is confronted with these problems when one deals (as I do) 
with the Zoroastrian religion of the Sasanian period. It is clear that the 
official religion as it was formulated in a set of books that have come 
down to us gives only a very limited view of the religious situation. 
One cannot help feeling that the religious conceptions that were not 
incorporated into the fragmentary corpus of extant tradi tion, were at 
least as much a part of the living reality of the period as that which we 
have inherited through the intermediary of the official religion.
 Related to this is the problem of popular religion, expressed in the 
magical writings of Late Antiquity in both the Greek-speaking world 
and in the predominantly Semitic-speaking world of Babylonia. A 
sub-culture common to Jews, Christians, Mandaeans, Zoroastrians, 
 Manichaeans and pagans, all members of the large and rather diffuse 
society of Sasanian Babylonia, seems to have largely dominated the 
scene. Popular religion may well have had a significance equal to that 
of the established religion, and in any case it was certainly a promi-
nent part of the culture of Late Antiquity. It could also be argued that 
the established religion, or religions, as they emerged after this period, 
would not have been the same but for the presence of this element in 
them, invisible though it was. Islam was still not existent at the time, 
but among the other elements it absorbed and that shaped its character, 
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gestures, ritual elements, items of faith, and the social aspects, in order 
to explain their function within the whole. The significance of each 
one of these elements cannot be established on its own, but essentially 
in conjunction with the other parts of the whole. Religion operates on 
different levels at the same time, and it is fundamental to a description 
of its functioning to realize that much of the workings of a religion are 
effected by a tension and a relation of complementari ness between its 
two constant aspects, the inner and the outer. The social and outwardly 
ritual aspect of the religious life is related in numerous subtle ways to 
an internal experience that is not always explicitly expressed. To show 
how these aspects complement and sometimes contradict each other, is 
one of the central, though diffi cult, tasks of the investigator.
 As in other aspects of human experience, the religious situation 
in which we find ourselves encompasses different chronological lay-
ers that coexist at any given moment: religion is invariably conserva-
tive, and tradition tends to be paramount; but change and renewal are 
always part of the religious life. Present-day Judaism makes constant 
reference to the scriptures – Judaism, like Christianity and Islam, has 
a high awareness of history and tradition – but these references are 
often deceptive, because they rely on ideas and practices that no longer 
apply, while pretending to have direct continuity and har mony with 
earlier perceptions. Continuity is achieved through re interpretation 
and assertions of fidelity. When Christianity makes use of the Old 
Testament by applying it to the Christian situation, or when it claims 
that the teachings of the primitive church of Jerusalem are still part 
of the living reality of the Church, it is actually performing that same 
double act. The history of every religion is full of examples of this kind 
of phenomenon. The dichotomy between the past and its reinterpreted 
present, between the present and its recre ated past, exists in every reli-
gious community.
 No less complicated is the tension between different levels of prac-
tice or social organization in a synchronous setting. Seldom does an 
individual belong to only one layer of religion, and the simultaneous 
layering of society is quite capable of going in different directions too. 
It often includes a division between a higher, or established, form of 
the religion and a lower, or more popular one. Although the divi sions 
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 Finally we may ask: What is the impact of the study of religions on 
other academic disciplines? A heightened awareness of the religious 
element in history and literature, in language and art, goes hand in 
hand with the realization that religion, for its part, is not merely a state-
ment that can be judged on its truth value, but a system, a whole uni-
verse of life and thought. Religion expresses a culture’s perception of 
the world, it establishes attitudes, and constructs a picture that is both 
an oblique expression of things that cannot be directly ex pressed, and a 
reflection of things that can only be perceived through their reflection. 
In studying it we have to take it apart. We should, however, never forget 
that we are merely tackling some of the bolts and nuts of a substance 
that will for ever elude us. There is simply no other way of treating the 
primary concerns of religion with the verbal and intellectual tools at 
our disposal. The study of religious phenom ena, like that of esthetic 
creations, has an effect similar to that of dissecting a living organism. 
What one gains in understanding, one loses in terms of its vitality and 
truth.

Some methodologIcal conSIderatIonS

  What is interesting is not so much the elusive intrinsic significance 
of symbols, but rather the rules that govern their use, their relation-
ship to each other, and the contexts in which they are made to function. 
Borrowing from the terminology of linguistics, we could say that it is 
not the sounds of a language, its phonetics, that count, but the phonol-
ogy, the rules governing how certain sounds are used within a system of 
language and under the rules of a language. What counts even more are 
the morphology and syntax, the principles that underlie the inflection of 
words and their arrangement in a certain order. From the point of view 
of the system as a whole, the phonetic elements tend to become arbitrary 
building blocks. Much the same observation would apply to symbols 
or to individual concepts or ritual acts, because they tend to draw their 
meaning from their con text, i.e. their being part of a larger structure.
 The aim of research into a religion should ultimately be to reach 
an understanding of the interaction of its various elements: symbols, 
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on society? The simple answer to these questions would is nega tive: 
i.e. there is little likelihood that it would have such an impact. If I may 
express my own view: the aim of the study of the history of religions is 
not, cannot, and should not be to influence social atti tudes. Its very pur-
suit, however, may make an impact, even though that may be secondary 
and so subtle as to be imperceptible.
 The important point, however, is not that of a short-term relation-
ship between academic study and social attitudes. The hope exists 
that reflection on history, including religious history, may sometimes 
replace an emotional discourse that calls itself religious zeal. But then, 
is it right to entertain such hopes? Some of the most ponderous devel-
opments in religious history, more particularly that of Judaism, were 
brought about by zealots and extremists, who refused to see the other’s 
point of view, considering only their own inner truth, as abso lute, irre-
futable, and eternal. By extolling the virtue of impartiality, of a diver-
sity of approaches and beliefs, are we not actually taking sides, are we 
not going against that which is essentially religious?
 The faith of many of the founders of the modern science of reli gion 
was deeply anti-religious. Quite typical of the evolutionistic ap proach 
of the English school of the nineteenth-century science of religion (as 
represented, for example, by Edward Tylor and James Frazer) was the 
idea that religion is a phase of human development which science can 
help us supersede by rational analysis and reflec tion. Other formula-
tions of the role of religion, such as those put forward, for example, by 
Emile Durkheim or Sigmund Freud, were not much more sympathetic 
to the idea of religion as possessing intrinsic value. Are we not falling 
into the trap of passing judgement on the phenomenon of religion by 
assuming the point of view of intellectual observers, which may serve 
as a cover to hidden arro gance?
 I have no solution to this dilemma. However hard we try to be oth-
erwise, we remain part of our environment, our period, our up bringing, 
and hence our bias. Inevitably, we also carry with us a reaction to our 
upbringing. A certain sense of modesty – and perhaps a sense of respect 
towards the human spirit as well, including the message from beyond 
that it so persistently expresses – is perhaps a healthy corrective to the 
danger of intellectual arrogance.
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with problems of alien religions, and with the problems of its own faith, 
in a more or less detached manner, Israeli society shows itself willing 
and capable of sustaining, alongside the heated discussions surround-
ing the burning issues of the day (many of which are indeed pressing 
existential problems), a dedication to intellectual and purely theoreti-
cal study. It is clear that there is readiness in Israel to accomodate a 
research into historical questions with a critical mind without there 
being any sense of scandal or over-committment.
 It should be noted that a critical approach to Judaism is no innova-
tion in Jewish intellectual life. The secular movement and the various 
dissident religious movements within Judaism even before that have 
gone to considerable lengths to dismantle the aura of untouchability 
from the notions of orthodoxy. What is new, however, in the current 
situation is a twofold development; on the one hand, there is a consid-
erable increase in fundamental orthodoxy, numerical growth in terms 
of population, as well as an increase in the vehe mence of expression 
and in the intensity of orthodox involvement within society as a whole. 
While this obviously creates certain difficulties, it also opens the way 
to some form of dialogue, which would be inconceivable if there were 
no friction at all. On the other hand, the ability to discuss religious 
history, whether Jewish or alien, within the detached atmosphere of 
academic freedom, also seems – paradoxi cally c to have increased.
 These then constitute developments in two diametrically opposed 
directions, and it may seem amazing that both are taking place at the 
same time. There are, of course, occasional breaches in this separation 
of domains. Some scholars of Kabbalah and Hasidism, for ex ample, 
are reputed to maintain contacts with Hasidic circles in which the 
mystical doctrines studied at the university are an actual way of life, 
thereby attempting perhaps to combine two objects that cannot eas-
ily be brought together. There seems, however, to be no danger of the 
 borderline between an objective study that aims at insight and under-
standing, and mystical practice, that aims at achieving certain well-
defined religious goals, becoming obliterated.
 To what extent does the study of religions aspire to influence social 
attitudes and perceptions? To what extent can one assume that the intel-
lectual study of religious history in universities will have an im pact 

ix



נספחים

 The last half-century, in particular, has also seen some interesting 
developments in the internal discourse within Jewish society, seem-
ingly without any direct connection with the academic study of the 
history of religions. The debate as to the extent of, and the limits to, 
the desirable political commitment on the part of the Jewish religion, 
and in particular of its main representatives, as well as to the direc-
tion of such a commitment, has been prominent in the public eye, 
and is far from being resolved as yet. The limits of the interaction 
between morality and religion, between social activism and passivity, 
and more in particular between Jewish nationalism and spirituality, 
have been subjects of constant reference. One of the most outspoken 
exponents in this field was the late Yeshayahu Leibowitz, a profes-
sor of biochemistry at the Hebrew University, a political enfant ter-
rible and a sharp social, political and religious critic. These were, of 
course, debates from within a particular religious perspective, and 
do not properly belong to the academic study of religious attitudes 
and phe nomena. It seems, however, that the fact that they have taken 
place, and that they are very much part of the intellectual climate in 
Israel, advanced the debate about religious phenomena, even if this 
was not the primary intention of the participants in these dialogues. 
This is an ongoing process.
 It is appropriate to ask: what is the relationship between the aca-
demic pursuit of religious studies, and the needs and aspirations of 
society? It is, after all, the theme of the present conference. Although it 
is a difficult question to answer, I think we can perhaps try to address 
it on a number of different levels, an exercise which may provide use-
ful material for a balanced reply. The first question to ask is: In what 
sense does the academic pursuit represent the preoccupa tions of Israeli 
society? The commonplace answer to this question is, of course, obvi-
ous, because it is generally conceded that there is no study of an alien 
culture that is not a study of one’s own. The interest that exists in Israeli 
universities in the study of different, sometimes remote, cultures is an 
indication of the need to understand ourselves better. One of the best 
ways of achieving this is to look at others.
 From a different angle, it can also be said that it illustrates the level 
of maturity achieved by Israeli society. By making it possible to deal 
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one of the foremost interpreters of the religious world of the Dead Sea 
Scrolls. His basic approach was philological, but it was spiced with a 
great deal of historical imagination and intuition.
 Werblowsky has his roots in a number of different European schools. 
He enjoyed a special personal relationship with  Gershom Scholem 
and Carl Gustav Jung. He naturally represented within the nascent 
Jerusalem school for the study of religions an emphasis on theory and 
method. He had been particularly drawn to anthropology and psychol-
ogy, and used phenomenology, as practised and devel oped by Gerardus 
van der Leeuw and Mircea Eliade, and later also the structural anthro-
pology of Claude Lévi-Strauss, as the chief tools of his analysis. His 
insatiable intellectual curiosity also led him to the study of Japanese 
religions, among many other fields. He has, be sides, been one of the 
leading forces in the international scholarly forum, especially through 
his active participation in the work of the International Association for 
the History of Religions.
 Both these scholars have been active over the years, each in his own 
way, in creating channels of discourse between the Jewish, Christian 
and Muslim communities, and in enhancing an atmos phere of openness 
and tolerance in society. Their work has contrib uted to sharpening the 
awareness of scholars working in the fields of Jewish and Islamic stud-
ies, among others, to questions of religious phenomenology, and they 
were able to transmit it to their students. We are now living through 
the second and third generations of scholars working in this field and 
it is not easy to characterize this group, particularly when one speaks 
about it from within. The world of university training in Israel has wid-
ened, and it is no longer possi ble to discuss it in terms of the Hebrew 
University alone. Tel Aviv University and Bar-llan, in particular, have 
developed their own dis tinctive programmes for the study of religions. 
It is, however, per fectly legitimate to try and point out a number of 
characteristics which Israeli scholars in this field seem to share. These 
are, perhaps, a respect for history, and a thorough philological ground-
ing; a particular interest in the history of religious exchanges across 
cultural boundaries as well as within them; and – this may be viewed 
as a limitation – a fascination with faith, doctrine and ideas, much more 
than with ritual and practice.
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yet spiritually relevant. The trend still con tinues, with many young men 
and women spending periods of time travelling in the east before they 
settle down.
 The need was also felt to study the origins of Christianity from the 
perspective of its historical Jewish background. These were the heady 
days following the initial discovery of the Dead Sea Scrolls, and it was 
clear that the perception of Judaism at the time of Christ and of the emer-
gence of Christianity, were undergoing considerable trans formation.
 In the climate of Israel, the study of Christianity as a major field of 
specialization was then somewhat problematic, and to some extent, it 
remains the case even today. The unhappy common history of Jews 
and Christians, and the series of tragic confrontations between them 
throughout history, the latest being so recent and so traumatic, had 
left their scars in the minds of many Israelis. It is true that the impact 
of the holocaust was not interpreted primarily in religious terms, and 
yet it seems impossible to separate the demonization of the Jews, 
which served as a background to the negative perception of the Jews 
in Europe, from the Christian tradition. The Jews, furthermore, had 
a tradition of regarding Christianity as a monstrous distortion of the 
true faith, and as a threat to Jewish identity. Introducing the study of 
Christianity as a major field of study, beyond its being an ancillary to 
the study of European history, literature and art, needed some cour age 
and psychological adjustment. Reservations of this kind did not exist 
with regard to Islam, despite the political conflict between Jews and 
Arabs, and notwithstanding the historical repression of Judaism (and 
Christianity) under Islam.
 It so happened that two brilliant scholars and gifted teachers, Zwi 
Werblowsky and the late David Flusser, were available to the He brew 
University at the time of its post-war expansion, in the early 1950s, 
and with them a department for the study of religions could be started. 
Both men were different in character and background, but they comple-
mented each other in a most fortunate manner. Flusser came from a 
background of classical studies, but had ac quired, as part of his ency-
clopedic knowledge, a thorough grounding in early Christian literature 
and in the Jewish sources, besides much else. Those were the days of 
the exciting discoveries of the Qumran texts, and Flusser soon became 
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humanistic study at the Hebrew University. The philological study of 
the Hebrew Bible in a spirit of critical scholarship, and of other sacred 
Jewish scriptures, including the Talmud, the Kabbalah, and mediae-
val Jewish literature, has been part of the pursuit of scholars teaching 
at the Hebrew University from its inception. The same applies to the 
study of Islamic literature, including Qur’an and Hadith, Sufi litera-
ture, theological literature, and philosophy, which were represented at 
the Hebrew University in its early days, from the late 1920s onwards, 
firstly by Josef Horovitz (of Frankfurt), and then by a group of impor-
tant scholars, among whom D.H. Baneth and S.D. Goitein deserve spe-
cial mention. The religions of the Classical world and of Late Antiquity 
saw their exponent in Hans Lewy and a group of prominent historians 
of Classical Antiquity. A broader per spective, and deeper impact, was 
exercised by Martin Buber, who was appointed to the Department of 
Sociology, and by Gershom Scholem, whose teaching was officially 
confined to Kabbalah. Buber, whom I got to know personally only in 
his old age, gave occasional lecture courses on Oriental religions long 
after his retirement, and attracted a modest crowd. His approach in 
teaching, as in his writ ings, was very general and rather abstract, with 
a strong emphasis on his own philosophical point of view. Scholem was 
a magnetic teacher to a small number of dedicated students, whom he 
used to entertain from time to time also at home. His approach was 
always based on a close analysis of texts, on which he commented and 
which he ampli fied in meticulous detail. Many of those who teach reli-
gious subjects in Israeli universities are directly or indirectly indebted 
to him.
 In the early 1950s, shortly after the establishment of the State of 
Israel, there was growing pressure to offer to students the study of reli-
gions and cultures not previously available in Jerusalem. A need was 
felt to provide instruction concerning the cultures of Asia, in particular 
those of India, China and Japan, as well as the cultures of Africa and 
Oceania, which at the time were mostly the domain of anthropologists 
and ethnographers. At the same time, the disciplines of sociology, cul-
tural anthropology, and religious studies were also being developed. 
Young people were opening up to the wider world in the early days of 
Israel, and many felt the urge to study cultures that seemed remote and 
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‘Department of Comparative Religion’. Comparison is indeed one of 
the methods being used in the study of religions, although it is hardly 
the only one, or even the most conspicuous. ‘History of Religions’ is 
another way of referring to our discipline. This latter label has the 
merit of being more neutral and more modest in its claims, but it comes 
nowhere near to describing what specifically is being done when one 
studies religious phenomena. History is only one aspect of the study 
of religions. Other aspects include the study of religious expressions 
through ritual and liturgy, the social organization of reli gious groups, 
the interaction between religion and society, the workings of individual 
piety, and further themes that do not easily lend themselves to histori-
cal enquiry. These enquiries can be conducted partly from a historical 
point of view, although much else needs to be done that is not normally 
subsumed under history.
 The Hebrew University, the only institute of higher learning in Israel 
up to the mid-l950s (apart from the Technion, a technical institute, in 
Haifa, and the Weizmann Institute in Rehovot, a scien tific research 
institute), was established as an outspoken secular school of academic 
study, although many of its faculty members have always been obser-
vant and believing Jews. There was never any question of establishing 
a theological faculty as part of the Hebrew University. The concept of 
a school of theological studies is, in itself, alien to Judaism, which does 
not regard theology as a necessary discipline within religious studies, 
and places much greater emphasis on the study of exegesis, ritual and 
practice. An orthodox rabbinical school, for the same token, could not 
accommodate a study of secular sciences with the traditional pursuit of 
religious learning, and cer tainly not a critical study of scriptures. The 
two approaches have had no history of amicable partnership in Judaism, 
and only recently have some exceptions to this rule been established. 
This was first achieved by the non-orthodox religious streams within 
Judaism, and closer to our own time by some of the more liberal circles 
of rabbinic Judaism. The latter, however, have persisted in rejecting a 
critical enquiry into the Bible, and have only, to some extent, tolerated 
a philological approach to the Talmud.
 The scholarly and objective study of Jewish texts and of those of 
other religions has nevertheless always been an important part of 
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IntroductIon

The problems with our discipline begin with its name.  English does not 
particularly favour the combination of ‘science’ with disciplines that 
belong to the field of humanities. English, which is imposed on us in 
an international forum, is perhaps unique in  making a rigid and some-
what arbitrary distinction, one that is historically unjustified, between 
‘sciences’ and ‘arts’ or ‘humanities’. The name to apply to the study of 
religion thus becomes, partly because of the limitations of English, an 
issue that distracts attention from the actual subject -matter.
 Hebrew, like Dutch, German, French, Italian, and many other 
languages, has a general term for ‘science’ which covers all kinds of 
enquiry and all fields of knowledge. The relevant department at the 
Hebrew University is accordingly called in Hebrew ‘Department for 
the Science of Religions’. In English we usually call our department, 
for want of a better term that would not sound too outlandish, the 

                
* Shaked, S., ʻThe Science of Religion in Israel with Notes on Interlocking 

 Circles of Traditionsʼ, in Modern Societies & the Science of Religions: 
Studies in Honour of Lammert Leertouwer, ed. Gerard Wiegers in association 
with Jan Platvoet, Leiden–Boston–Köln 2002, pp. 258–271.
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