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 ,  סטודנטים יקרים  ,סטודנטיות יקרות

 
 

פרדות  יוה השנה, ציון דרך חשוב של התחלהמעגל   ו שלכמו כל חג המציין התחדשות ותחילת  ראש השנה הוא
  כוחות חדשיםעם  כפי שאנו סוגרים פרקים בחיינו כך אנו פותחים פרקים חדשים . בראיה ורציה מן העבר

ורצון להמשיך את הדרך שנסללה על ידי קודמנו. ברוח זו אני נכנס השנה לתפקד כראש המחלקה לספרות  
יוזמות ותוכניות משלי. אני    עם כוחות, חורין,-רואה את עצמי כממשיך את דרכה של פרופ׳ מיכל בן משווה
עשתה כדי להצמיח את תוכניות הלימודים  חורין על העבודה הרצינית שהיא -לפרופ׳ בן בשם המחלקה  מודה

כאחד. השילוב   , סטודנטיות וסטודנטים כולנו, סגלאך בעיקר על הדרך בה היא השפיעה על  השונות במחלקה
עם   הביאו לגדילה משמעותית של המחלקה  רוח וחזון ורך  אשל חן, עדינות, נימוס, עם נחישות, אצלה המבורך 

 ושת יציבות.  השראת אווירה רגועה ותח
 

אילן ולהכניס תכנים של לימודי ספרות  -הצטרף לצמיחתה של אוניברסיטת ברחזוני כראש מחלקה הוא ל 
אך  ומדעי הרוח בכלל, לתוכניות הלימודים ברחבי הקמפוס. ישראל היא בהחלט מעצמה טכנולוגית,  בפרט

מרכזת   יחד עם הצוות שלנו ובליווי צמוד של גב׳ מירב לוי .היא גם מעצמה ספרותית, קולנועית ותיאטרלית
הפכה להיות   בעידן בו האמתאני מתכוון לפעול להרחיב את השפעתנו כמחלקה באוניברסיטה.  המחלקה, 

נרצה להזכיר שעלינו מוטלת האחריות ללמוד איך   , מושג חמקמק והפרשנות תופסת מקום יותר ויותר מרכזי
לקרוא, איך לנסח מחשבות, איך להציג את יופיו וכיעורו של העולם ולהביא את שניהם לתשומת ליבם של  

 : ס יוסה כתבגהקוראים או הצופים. וכפי שמריו ור 
 
נחת שלא תסולא בפז, שמחדדת את  -מנע מהידלדלות הדמיון שלנו, ומהיעלמותה של האיאם רצוננו להי״

כי אז עלינו לפעול. נכון   -הרגישות שלנו ומלמדת אותנו לדבר ברהיטות ובנחישות, ומהיחלשות החופש שלנו 
 .״  יותר, עלינו לקרוא

 
 וא את המציאות בה אנו חיים.  ללמוד וללמד איך לקר  הסקרנות, רוסלעורר את א תפקידנו להטמיע פליאה,

 
מגוון הקורסים שמציעה   יחד עםהתעוררות זו מתבצעת אצלנו באופן שגרתי ובתוך מסגרת הלימודים.  

תפעלנה כעמודי תמך במפעל  אשר המחלקה, שתי המגמות המעשיות, כתיבה יוצרת ומגמת דרמה ותיאטרון 
בהן נכניס למחלקתנו, בזכות עבודתה המסורה של   סדרת הרצאות אורחנקיים  השנה  כמו כן  שתיארתי לעיל.

ודוברים חשובים מרחבי העולם האקדמי. מידע על   ד״ר חן בר יצחק, הרצאות באנגלית הניתנות על ידי דוברות
כולכן.ם  ך השנה האקדמית. ורלאדאג לעדכן את כולכן.ם נ  .בדף הפייסבוק שלנוו  באתרהמפגשים נמצא 

 מוזמנות.ים לפרסם את המחלקה, את לימודיה ואת תכניה, ברשתות החברתיות ומפה לאוזן. 
 

ברצוני   ואת הפוטנציאל של הלמידה מרחוק, למרות שכולנו מכירים את חשיבותן של הרשתות החברתיות,
יחד  כך,  –  וסטודנטים  סטודנטיותמרצים, , יזית שלנו כמרצותחשיבות העליונה של הנוכחות הפהלהזכיר את 

, בו  זה את זהכיר תוכלו לה בו  ובו תטעמו אוכל ויין, , אליו תוזמנו אנו עמלים לארגן אירוע  ,עם תחילת השנה
 ופעילה.   , ונתחיל ליצור קהילה פועמתאלה עם אלהנדבר 
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של המחלקה. בעניינים    והסטודנטים  ות להישאר קשובים לצרכי הסטודנטיברוח זו, וכבעבר, אנו מקפידים 
 הנוגעים לתכנית הלימודים ניתן לפנות למרכזת הנושאים הסטודנטיאליים והיועצת האקדמית של המחלקה,  

      breier@biu.ac.il-anat.koplowitzברייר, בכתובת המייל: -ענת קופלוביץ'ד"ר 
 

בנושאים בירוקרטיים, ענייני רישום וסיוע מול המדורים השונים באוניברסיטה, ניתן לפנות למרכזת  
 gr.comlit@biu.ac.il  ובכתובת האימייל  5318281-03בטלפון:    המחלקה, הגב' מירב לוי

 
לכן.ם שנה של קריאה, שנה של שאלות, של חיפוש, של מחקר ושל כתיבה, של משחק ושל פרשנות.  מאחל לכו

 שנה טובה ומתוקה.  
 
 

 בברכה,                                      
              
              

 
 ד"ר יעקב מאשיטי       

 ראש המחלקה לספרות משווה 
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