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 ברכת רקטור האוניברסיטה לדף השבועי 
  

עיוני ותרבותי מרתק שלאורכו פזורות , פותח העם היהודי במסע דתי, בתום חגי תשרי, בכל שנה
סיפורי התורה . הכנסת- השבוע שבתורה הנקראות מדי שבת בבית- ותי הן פרשאלוה – תחנות 54

אולם , לכאורה כמכרים ותיקים שאינם יכולים לחדש לנו הרבה, ות קבועהשבים ובאים במחזורי
' דבי ר: "זהבתלמוד הבבלי נאמר על . הם מספקים מספר רב ומרשים של זוויות ראייה ופרשנות

אף ,  מה פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות–) כט:כג' יר(' ּוְכַפִּטיׁש ְיפֵֹצץ ָסַלע' :ישמעאל תנא
  ). א"סנהדרין לד ע" (עמיםמקרא אחד יוצא לכמה ט

 לגלות בו פנים אפשרבכל עת הרי  ,גם אם הטקסט המקראי עצמו קבוע ועומד, הנה כי כן
   :לאומאיר -  זה כותב הרב ישראלבעניין. חדשות

ולעולם אין לחוש כאילו כבר , הקו החינוכי הוא שאף פעם לא גומרים ללמוד את התורה
תמיד צריך להתחיל בלימוד . היטב' חומר'ם את הקראנו ולמדנו די הצורך וכי אנו יודעי

', תלמיד חכם'כל ימינו אנו בבחינת . ולהרגיש כי אין מסיימים את התורה, התורה מחדש
שכן אדם חייב להפנים כי אינו יודע את התורה ', תלמיד' הדגש הוא על ה–' חכם'ולא 
  .  ללא הפסקה-תורה . ללמוד וללמד כל חייו, עליו לשנןו, כולה

" הדף השבועי"ין עשרות דפי פרשת השבוע המתפרסמים בראש חוצות תופס מקום של כבוד ב
 אלא אף , בחמשת חומשי התורה נידונות בוחשובותלא רק סוגיות . אילן-של אוניברסיטת בר

על ל מזווית ייחודית הכורכת יחדיו תורה ומדע ווהכ, נושאים עקרוניים הקשורים במועדי ישראל
חברי הסגל באוניברסיטה .  ימיהראשיתחינוכי שאימצה האוניברסיטה מ הקו האקדמיה פי

התורמים מפרי עטם לדף השבועי משלבים בין מורשת ישראל וערכי היהדות לידע העדכני 
לעתים ביאורי . המדעים המדויקים והמשפטים, מדעי החיים, מדעי החברה, בתחומי מדעי הרוח
ולעתים הם , וצגו בהרחבה בבמות אחרותתמצית של מחקרים אשר ההם הכותבים לפרשה 

  .עתידב נקודת מוצא למחקר שמשיםעצמם מ
ובמהלכן ראו , אילן את צעדיו הראשונים-  שנים חלפו מאז עשה הדף השבועי של בר14-כ
שהביקוש אליו הולך , קיימא- מספר מרשים זה מלמד על מפעל יציב ובר.  גיליונות780- אור כ

ורים  והנושאים הנידונים בדפים עונה על צורכיהם של ציּבעושר התכנים. וגובר במשך הזמן
  .מגוונים בעלי השקפות ונתוני רקע שונים בישראל ובעולם היהודי

ש פאול והלנה שולמן וללשכת רב "יסוד ביהדות ע-למרכז ללימודיברכותיי החמות נתונות 
 נותאת הגיליוולמרכז המחשבים שאנשיו מפיצים , האחראים על פרסום הדף השבועי, הקמפוס

  . את הרביםןכולי תקווה שנמשיך להגדיל תורה ודעת ולזכות בה. ל"באינטרנט ובדוא
  

  ,בברכת שנה טובה ופורייה



 2

  יוסף מניס' פרופ
  רקטור האוניברסיטה
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