ג' בחשון תשע"ה
 72באוקטובר 7102
לכל התלמידים ,המורים והסגל המנהלי של הפקולטה למדעי הרוח
שלום רב,
אנחנו פותחים השבוע את שנת הלימודים תשע"ה .לחלקכם זו פתיחה של דרך חדשה במקום
חדש ,לחלקכם זו שיבה לשנה חדשה.
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לתלמידי ותלמידות התואר הראשון ,אני רוצה לאחל לכם/ן שנת לימודים מעשירה ,פוריה,
מאתגרת ומהנה .הגעתם/ן לאוניברסיטה ולפקולטה למדעי הרוח לא רק כדי ללמוד "חומר".
שנות הלימוד שלכם/ן אצלנו הן הזדמנות יחידה במינה להרחיב אופקים ,להיחשף לדברים
שלא פגשתם/ן בעבר ,להעמיק במורכבויות של חברה ותרבות ,ללמוד ניתוח פרשני של כל
תוצרי התרבות לסוגיהם מספרות דרך מוסיקה וקולנוע ועד לשברי חרסים ,לחשוב חשיבה
ביקורתית גם על אמיתות שלקחתם/ן תמיד כמובנות מאליהן ,ולהידבק מההתלהבות של
חוקרים וחוקרות שעוסקים/ות במחקר של שאלות שונות ומשונות הקשורות לאדם ולרוחו.
לתלמידי ותלמידות המחקר בתארים השני והשלישי ,כל שאמרתי לעיל חל גם עליכם/ן
כמובן .ובנוסף ,אני רוצה לאחל לכם/ן הצלחה רבה במחקריכם/ן ,שירתקו אתכם/ן עד כדי
כך שיעירו אתכם ואתכן בלילה מהתרגשות ,ושתפיקו מהם את ההנאה המיוחדת הזו שיש
לכל מי שמוצא/ת את עצמו/ה תורמ/ת תרומה חדשה למאגר הידע האנושי.
למורים/ות ולחוקרים/ות ,שתהיה לכולנו שנה מצוינת ופוריה במחקר ,בהוראה ובשותפותנו
בקהילה האקדמית והאינטלקטואלית שלנו שאנו כה גאים בה .בפרט אאחל עוד למרצים
הנקלטים החדשים שיתרגלו בקלות למערכת של האוניברסיטה העברית ושיהנו עד מאד
מתלמידינו המעולים.
לחברי הסגל המנהלי אני רוצה לאחל שתהיה שנה קסומה שבה נעבוד כולנו ביחד בהרמוניה
ובחיוך ,שתהיה שנה פוריה ומאתגרת אך לא מתסכלת ,ושנה שבה נמשיך לבנות ביחד
קהילה פקולטטית יוצאת מן הכלל.
ולבסוף ,אני אאחל גם משהו לעצמי ,כדיקן חדש שזה עתה נכנס לתפקידו – שאצדיק את
התקוות והשאיפות שאתם/ן תולים ותולות בי ,שלא אעשה יותר מדי טעויות של טירון
ובכלל ,ושכשאעשה את השגיאות הבלתי נמנעות שהן תתקבלנה בהבנה ככל שניתן...
שתהיה לכולנו יחד שנת לימודים ופעילות מרתקת ,מעשירה ומהנה!
בברכה חמה,
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