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   ברכת נשיא האוניברסיטה לדף השבועי
  

ברצוני לברך בשנת בריאות הגוף ונהורא מעליא את כל חברי , בפרוס השנה החדשה הבאה עלינו לטובה
סגל האוניברסיטה שתרמו במשך הזמן מחכמתם ומידיעותיהם למאמרים המרתקים המופיעים בדף 

:  נתונה לעורכי הדף השבועי ומעניקי החסותברכתי, כמו כן. השבועי על פרשות השבוע ועל המועדים
אשר מפיץ את גיליון באינטרנט ובדואר (לשכת רב הקמפוס ומרכז המחשבים , הפקולטה למדעי היהדות

  ).האלקטרוני
אילן נותן ביטוי נאמן לזיקה הייחודית בין תורה ומדע -      הדף השבועי של אוניברסיטת בר

טה משלבים בין מורשת ישראל וערכי היהדות למצבורי הידע חוקרי האוניברסי. שנתברך בה מוסדנו
תוך שימת דגש על חידושים בפרשת , מדעי החיים והמדעים המדויקים, מדעי החברה, במדעי הרוח

  .בכתיבה למדנית ומדעית גם יחד, השבוע
אילן -חשיבותה של בר. אילן את שנת החמישים להיווסדה-      אשתקד חגגה אוניברסיטת בר

ניגודי , בזמנים של קיטוב ופלגנות. ת ישראל ולעם היהודי כולו גדולה כיום יותר מאי פעםלמדינ
כבוד הדדי וסובלנות בין כל , האוניברסיטה מהווה דגם נדיר של שיתוף פעולה, השקפות וחילוקי דעות

  . כל זאת תוך שאיפה מתמדת למצוינות ועמידה באתגרים אקדמיים וחברתיים–חלקי העם 
אילן הכפילה -אוניברסיטת בר. תבר כי המסר שלנו מדבר ללבם של יותר ויותר ישראלים      מס

עשרות אלפי בוגרינו הם ההוכחה הטובה ביותר . בעשור האחרון הן את מספר תלמידיה הן את שטחה
להישגינו המרשימים ביובל שנות קיומנו . קדמה ומדע, להצלחת השזירה הייחודית של דת ומסורת

וכן ידידים , חברי חבר הנאמנים, הסטודנטים,  חברי הסגל האקדמי והמנהלי– וטובים שותפים רבים
  .ותורמים מסורים בכל רחבי העולם

  .ה להגדיל תורה ולהפיצה ברבים"      כולי תקווה שגם בשנה הקרובה נזכה אי
  

  ,בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה
  

  משה קוה' פרופ    
   האוניברסיטהנשיא    
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