
העולם היהודי משנה את פניו: מודרנה וחילון לצד חזרה למסורת; שילוב בחברה הסובבת לצד הסתגרות ותהליכי הדרה; זהות 
יהודית מובחנת לצד קוסמופוליטיות; קיומו של מרכז יהודי ריבוני בישראל לצד ריבוי קהילות במרחבים גיאוגרפיים ותרבותיים 

שונים ומגוונים; התהוות של תפוצות חדשות; השפעות מכיוון הגלובליזציה, ועוד.

כיצד כל זה קורה והאם העם היהודי ניצב כיום על פרשת דרכים? מה הקשר בין מדינת ישראל לבין התפוצה היהודית ומהם 
האתגרים העומדים בפני הקהילות היהודיות ברחבי העולם? מהן המערכות הארגוניות העיקריות הפועלות במרחב היהודי 
הגלובאלי? מהי משמעות העולם היהודי עבור מדינת ישראל ואזרחיה ומהי המשמעות של ישראל עבור יהודים ברחבי העולם? 

כיצד התמודדו בעבר עם אתגרים דומים ושונים לאלו וכיצד נשכיל להתמודד עמם כיום ובעתיד?

התוכנית לתואר שני בעמיות יהודית מתחקה אחר התהליכים שעיצבו את הקהילות היהודיות מחוץ לישראל בעת החדשה  	
ואת מערכות היחסים עם מדינת ישראל. יידונו בה סוגיות העומדות בלב השיח של הקיום היהודי בן זמננו במגוון זוויות: הגות, 

היסטוריה, סוציולוגיה, מחקר דמוגרפי, תרבות, אומנות, מדיניות ציבורית ומשפט.

הנושא יוצג הן באמצעות הנרטיב ההיסטורי והן בהסתכלות על המארג הארגוני המקומי והגלובלי המניע את הקיום היהודי.  	
ייבחנו מודלים שפותחו במרוצת השנים כדי ללבן שאלות קיומיות על זהות יהודית, שייכות לעם היהודי ואחריות כלפיו.

קהל היעד הוא סטודנטים ישראלים המתעניינים בשאלת הקיום היהודי בימינו, ובמיוחד לאלו העוסקים בפעילות ארגונית  	
וחינוכית בחיזוק הקשרים בין ישראל ליהדות העולם, הרואים צורך וחשיבות בהתפתחות אישית ואקדמית.

יתקבלו לתוכנית סטודנטים בעלי חתך קבלה גבוה ולאחר ראיון אישי.

בתכנית מתקיימים 2 מסלולים:

מסלול א' )תזה( מחקרי - 28 שש"ס: 7 קורסים במסגרת התכנית ולימודי שפה זרה, כתיבת 2 עבודות סמינריוניות וכתיבת  	
תזה, תינתן מלגת לימודים בסך 5000 דולר

מסלול ב' )ללא תזה( לא מחקרי - 36 שש"ס: 9 קורסים במסגרת התכנית, כתיבת 2 עבודות סמינריוניות ומבחן גמר, תינתן  	
מלגת לימודים בסך 4000 דולר

הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע, יום ג'
התכנית תתקיים במשך 3 סמסטרים עוקבים בשנת לימודים אחת

הקבוצה תצא לסיור לימודי של 6-5 ימים באירופה 
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