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פרופ' דורון בר  -נשיא מכון שכטר:
משלחת סטודנטים מאונ' אמסטרדם הגיעה

דנה ורון  :פרופ' דרון בר ,נשיא מכון שכטר למדעי היהדות שנצא
איתנו על הקו ,והוא רוצה לספר לנו על משלחת של 12
סטודנטים מהחוג ליהדות באוני' אמסטרדם הגיעו לארץ ללמוד
יהדות .שבוע טוב ,פרופ' דורון בר.
פרופ' דורון בר  :שלום שלום  ,מה שלומכם.
דנה ורון  :ברוך השם ,מצוין .אז אולי באמת תספר לנו קצת על
היוזמה הברוכה הזו.
פרופ' דורון בר  :אז באמת חיבור מאוד מאוד מעניין בין שלושה
מוסדות אקדמים ,בין מכון שכטר למדעי היהדות שנמצא בירושלים
לבין האוני' הפתוחה שגם יש לה שלוחה בירושלים ואוני'
אמסטרדם ,היא אחת האוני' הותיקות והחשובות באירופה ,והחיבור
המרתק והחשוב הוא שסטודנטים ומרצים משלושת המוסדות האלה
נפגשו בירושלים ובאו לעסוק ביהדות ,מה ללמוד יהדות בירושלים
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ולסייר בירושלים.
דנה ורון  :איזה תגובות אתה מקבל מהסטודנטים החוצניקים ,זה
מה שהכי מעניין מן הסתם.
פרופ' דורון בר  :זה מרתק ,אני הדרכתי אותם בסיור בעיר
העתיקה ,החוויה הזאת שלהם

לפגוש את המקומות הקדושים,

ואנחנו סיירנו ביחד בקבר דוד ובכנסיית הקבר ובכותל המערבי
וככה לראות את המפגש שלהם עם המקומות האלה ולעסוק
בנושאים האלה כאן בארץ כאן בירושלים ,התגובות היו פשוט
פשוט נלהבות מאוד מאוד מעניין.
דנה ורון  :כמה זמן הם אמורים להיות כאן.
פרופ' דורון בר  :הם באו לשבוע זה נקרא וינטר סקול ,בעצם
בי"ס חורף .הם עזבו את אמסטרדם הגשומה ובאו לירושלים
הגשומה קצת ,והם במשך שבוע שלם למדו יחד עם סטודנטים
ישראלים את הנושאים האלה של היהדות ומחלוקות ביהדות.
דנה ורון  :איך אתה מתרשם מרמת הבקיאות שלהם.
פרופ' דורון בר  :הם מאוד מאוד מרשימים ,זה סטודנטי לתארים
מתקדמים לתואר שני ולדוקטורט ,והם סטודנטים שיודעים ללמוד,
והם מכירים את החומר .מה שמעניין דרך אגב שלא כולם
יהודים ,היה חלק גדול בקבוצה שהם היו גם נוצרים וגם
מוסלמים .היתה בחורה שהגיעה ממרוקו ,היא כנראה נולדה
במרוקו ויש שם עניין מאוד מאוד גדול באירופה בנושא של מדעי
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היהדות.
דנה ורון  :איך אתה מסביר את העניין הזה ,מאיפה הוא נובע.
פרופ' דורון בר  :תראי זה תופעה מאוד מאוד מעניינת בשנים
האחרונות יש התעניינות הולכת וגוברת בנושא של מדעי היהדות,
ויש המון מקומות הרבה אוני' שמלמדות עברית .ז"א יש סטודנטים
שרוצים ללמוד עברית ,ואני חושב שהדבר הזה קשור לעובדה
שהיהדות יש לה שורשים ותיקים וחשובים באירופה ,והתרבויות
השונות באירופה הנוצרים שהם הרוב באירופה מבינים שהיהדות
היא חלק אינטגרלי מהתרבות שלהם ,היה התפתחות שלהם  ,והם
קצת מכים על חטא אני חושב על כך שהם הפנו עורף ליהדות.
אני מדבר כאן כמובן על התקופה הנוראית של מלחמת העולם
השנייה ושל השואה ,והדבר הזה כנראה קשור בדבר הזה .אני
חושב שהדבר היפה זה ,שבמכון שכטר אנחנו מצליחים ככה לחבר
את כולם לתכנים האלה ,אצלנו

כמובן הרוב זה סטודנטים

ישראלים שעוסקים בנושא במדעי היהדות ,שכמו שאת יודעת זה
אתגר מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות לחבר סביב עיסוק
ביהדות  ....אנחנו מצליחים לעשות את זה במכון בצורה מאוד יפה
אני חושב.
דנה ורון  :מעניין אותי לשמוע דווקא על מקומיים מכאן שרוצים
ללמוד יהדות ואין להם רקע דתי ,יש הרבה כאלה.
פרופ' דורון בר  :כן ,הכיתות שלנו אני אומר בגאווה מאוד גדולה,
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הכיתות שלנו מלאות בסטודנטים מכל הגוונים של המסורת של
האמונה ושל הישראליות ,ויש סטודנטים חילוניים שלומדים מדעי
יהדות ,יש סטודנטים דתיים ,וכולם יושבים ביחד באותה כיתה
וחולקים את הידע ועוסקים בתעודות הקדומות בתלמוד במדרש
ובתחומים כאלה ואחרים ,ומצליחים ביחד לעסוק בסוגיות האלה,
ויש תימהון רב וכמיהה גדולה מצד הישראלים לעסוק בתחום
הזה ,זה פשוט נהדר.
דנה ורון  :מרתק .ממש מפתיע ומרתק .פרופ' דורון בר ,נשיא
מכון שכטר למדעי היהדות ,אני מאוד מודה לך על הדברים.
ושיהיה בהצלחה.
פרופ' דורון בר  :תודה ,ושבוע טוב.
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