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"תיקון עוול": חברי מל"ג מקדמים הכרה בלימודי
יהדות ספרד כתחום אקדמי עצמאי

במהלך תומכות רוב האוניברסיטאות והוא עשוי לעלות לדיון בעוד עשרה ימים. בעוד התומכים
טוענים שמדובר במהלך מתבקש, המתנגדים סבורים כי אין להפרדה הצדקה

חברים במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) מקדמים הכרה בלימודי יהדות ספרד והמזרח כתחום אקדמי
עצמאי. לדברי מקורות שהשתתפו בגיבוש המהלך, בימים האחרונים מתנהל מאבק אקדמי־פוליטי

בתוך המל"ג, על הבאת הנושא לדיון ואישור בישיבת המועצה הקרובה. הוויכוח נסוב בין יוזמי המהלך
לבין כמה מראשי הארגון שמתנגדים לו. מהמל"ג נמסר בתגובה כי "הנושא אינו עומד על הפרק

כרגע".

בשבוע שעבר כתבו בכירים בכמה מוסדות אקדמיים לראשי המל"ג בזכות ההכרה והתקצוב של לימודי
יהדות ספרד והמזרח כדיסציפלינה נפרדת. לדברי מקורות במועצה, המהלך זוכה לתמיכתן של רוב

האוניברסיטאות. "המטרה היא להוביל מהלך של ריפוי, תיקון ושדרוג התחום. האקדמיה צריכה
להפסיק לדמיין שהיא שלוחה אמריקאית במזרח התיכון", אומר פרופ' מאיר בוזגלו מהאוניברסיטה

העברית בירושלים. מנגד, בכיר במוסד אחר אומר כי "אין הצדקה לתחום־דעת נפרד. עדיף ללמד את
הנושא במסגרת החוגים הקיימים".

פרופ' חביבה פדיה מאוניברסיטת בן גוריון, שמובילה את היוזמה, מונתה לפני כארבע שנים לעמוד
בראש צוות פנימי במל"ג שהתבקש לקדם את לימודי "מורשת ותרבות יהדות ספרד והמזרח"

באוניברסיטאות ובמכללות. לפני כשנתיים הובילה צוות נוסף, אשר התמקד בחיזוק מדעי הרוח.
ההמלצות האחרונות אושרו במל"ג לפני כחצי שנה, בעוד שהראשונות לא הגיעו עדיין לכלל דיון.

הישיבה הבאה תתקיים בעוד כעשרה ימים, ועשויה לעסוק, לראשונה, בשאלות אודות תחום הידע
החדש ואיזה מקום יש לייצר עבורו בהשכלה הגבוהה. חלק מהמעורבים מדברים בהתרגשות על

חשיבות הקביעה כי מדובר בדיסציפלינה העומדת בפני עצמה; אחרים מזהירים מתגובת נגד מסתגרת
של האקדמיה. הדיון החדש הוא בהמשך לדו"ח "ועדת ביטון", שאומץ ב–2015 על ידי שר החינוך דאז

וראש הממשלה כעת, נפתלי בנט, אך כמעט ולא יושם בהשכלה הגבוהה.

לפני כשבועיים ערכה פרופ' פדיה כנס שהוקדש ל"מורשת וחקר תרבות יהדות ספרד והמזרח
בהשכלה הגבוהה", בהשתתפות כ–40 אנשי אקדמיה, מאוניברסיטאות ומכללות כאחד. בין השאר

היא התייחסה שם להמלצות המתגבשות של הצוות בראשותה: יש ביקוש גדול ללימודי יהדות ספרד
והמזרח אך התחום סובל מהידלדלות משאבים; המודל הנוכחי של לימודים במסגרת חוגים קיימים
אינו מספק; יש להכיר בתחום כדיסציפלינה אקדמית נדרשת, בהוראה במחקר; ואולי בניסיון לנטרל
התנגדות אפשרית — נאמר שפיתוח הנושא בדרכים חדשות לא סותר תפיסות אחרות של "מורשת

עם ישראל" או המשך הלימוד דרך חוגים שונים.
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עיקרון נוסף הוא שכל מוסד אקדמי יוכל להגדיר דגשים שונים. כך למשל "לימודי יהדות ספרד
והמזרח" מתייחסים בעיקר לספרד המוסלמית וליהודים שגורשו ממנה; "לימודי יהדות האיסלאם"

מציינים מרחב דתי ותרבותי, מצפון אפריקה ועד עיראק; "לימודים ים תיכוניים" מדגישים את השפות
והתרבותיות סביב הים התיכון והאינטרקציות ביניהן. היא הוסיפה בכנס כי פתיחת תוכניות בתחום

תבוא אך ורק מתוך יוזמות המוסדות המעוניינים בכך.

"במשך הדיון התגבשה מקהלה אנושית־מחקרית איתנה, המבקשת כבר בשלב הראשון לזכות בהכרה
של התחום מצד המל"ג ובשלב השני לאפשר תקצוב ראוי שלו", כתבו לאחר הכנס הפרופסורים יפעת

ביטון, נשיאת מכללת אחווה, וכן נסים אוטמזגין, דוד וטשטיין ושמואל רפאל, המשמשים כדיקנים
באוניברסיטה העברית, בן־גוריון ובר־אילן (בהתאמה), לסגן יו"ר המל"ג, פרופ' אדו פרלמן. הארבעה

ביקשו "להמשיך ולמנף עשייה בתחום, שכולנו מסכימים כי גלומה בו חשיבות גדולה לפסיפס התרבותי
של החברה בישראל".

"משמעותה של הכרה היא חלוקה חדשה של תקנים ותקציבים", אומרת פרופ' ביטון, "היעדר הכרה
מביא לכך שיש מיעוט חוקרים בנושא ואין מי שילמד אותו. הדבר משפיע על תחומי ידע נוספים, ולא

רק במדעי הרוח. זו דינמיקה של הכחשה, והתוצאה שלה היא שחיקה העלולה להגיע למחיקה
תרבותית. לאקדמיה יש עכשיו הזדמנות לתקן עיוות היסטורי". לדברי פרופ' אוטמזגין, דיקן מדעי

הרוח באוניברסיטה העברית, "בתחום הלימוד של יהדות ספרד והמזרח יש ידע עשיר ועצום שעדיין
לא נחקר. מדובר בתחום לגיטימי ומבטיח בפני עצמו. הוא לא צריך להיות תמונת ראי לתחומי ידע

אחרים אלא לאתגר תפיסות קיימות — פוליטיות, תרבותיות, וחברתיות — לגבי העבר וההווה".
בשנת הלימודים הבאה תיפתח באוניברסיטה תוכנית חדשה לתואר שני בחקר יהדות ספרד והמזרח.

"אנחנו לא רוצים שיתעלמו מאיתנו", הוסיף פרופ' רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות בבר אילן.
לדבריו, החידוש הטמון בכנס שלפני שבועיים היה ב"קריאה שצריך לייצר דיסציפילנה עצמאית ולא

'איים נפרדים' של תוכן, המפוזרים בכל מיני מחלקות. אסור להגיע למצב שתחום כל כך מהותי יהיה
תלוי ברצון משתנה של בעלי תפקידים באוניברסיטאות או בתרומות מזדמנות. יש דיסציפלינות צעירות

יותר שאף אחד לא מערער עליהן, למשל לימודי מגדר. הגיע הזמן להכרה ולתקצוב של תחום הנוגע
למחצית מהאוכלוסייה היהודית בישראל".

לדברי פרופ' בוזגלו, "בכנס, כל אחד דיבר על מצוקתו האישית, ופתאום הבין שהוא חלק מסיפור כללי,
של מרכזי מחקר שנסגרים ותקנים שלא מתחדשים". הוא הוסיף: "אני לא מצליח להבין מה הסיבה
לחרדה באקדמיה מהנושא, להתבצרות מפני כל שינוי. זה שריד מתקופה אחרת. אי אפשר למנוע

מאנשים את הגישה להיסטוריה שלהם. מדעי הרוח צריכים להפוך לישראליים — לא במובן
שוביניסטי־לאומני אלא דיאלוג עם מרכזים אחרים מסביב".

מנגד, אומר בכיר באחת האוניברסיטאות כי "אין הצדקה להתייחס ליהדות ספרד והמזרח כתחום
אקדמי נפרד. זהו חלק מ'פוליטיקת הזהויות' שמשפיעה גם על האקדמיה. כדי לחקור וללמד את

האינטרקציות בין תרבויות שונות ובתוך העם היהודי, נדרשת מסגרת מאחדת ולא מפצלת".

 


