
 

 

 

 

 ערב ראש השנה תשע"ח
 
 

 ,חברות וחברי סגל מנהלי ואקדמי יקרים, סטודנטיות וסטודנטים
 

 !שנה טובה וחג שמח
 

אנו . ח"פגש בקמפוס לפתיחת שנת הלימודים תשענשוב ונ, עם סיום תקופת החגים, עוד כחודש
בשנת  .רוצים לנצל הזדמנות זו ולאחל כבר עכשיו לכולנו שנת לימודים פורייה ומוצלחת

. הלימודים הקרובה נמשיך לעשות את המכסימום כדי להיות הכי טובים שאנו יודעים ויכולים
נמשיך להתעקש על . היוקרתיות והתחרותיות ביותר, נמשיך להתמודד על מלגות המחקר הגדולות

 נמשיך להוביל את המחקר במדעי החברה. רצי דרך בבמות המובילות בעולםפרסום מחקרים פו
 .הפקולטאות המובילות בעולם למדעי החברה 60-50 ולהיות בין, בישראל

 
. שעד כה לא ראינו מהם די בינינו, השנה נעשה מאמץ מיוחד לפתוח את שערינו בפני סטודנטים

אנו עושים . סטודנטים מהמגזר החרדיהראשונה היא . אנו מדברים בעיקר על שלוש קבוצות
השנייה היא . וכבר רואים סימנים ראשונים להתקדמות, מאמצים לשלבם ככלל הסטודנטים

אנו מקווים לראות כבר השנה סטודנטים אשר התקבלו אלינו , למשל. סטודנטים מהמגזר הערבי
חלק כ – פסיכומטריללא צורך במבחן , על סמך ציוניהם בבחינות הבגרות של הרשות הפלשיתינית

 . העברית יברסיטהמפיילוט שעורכת האונ
 

אנו פותחים השנה תכנית בינלאומית חדשה . הקבוצה השלישית היא סטודנטים בינלאומיים
גדולים בכדי לקדם תכניות  ציםונשקיע משאבים ומאמ(, ון סכסוכיםמשפט בינלאומי ופתר)

מספר הסטודנטים שלנו היוצאים  להגדיל את, להביא אלינו סטודנטים זרים, בינלאומיות נוספות
. ל"ולחזק את שיתופי הפעולה של הסגל האקדמי שלנו עם עמיתים בחו ל"לחילופי סטודנטים בחו

 . נפעל לחזק היבטים אלה באמצעות יחידה בינלאומית חדשה אותה הקמנו השנה בפקולטה
 

 של מדובר ביחסאין : המנהלי כקהילה אחתהסגל הסגל האקדמי ו ,את הסטודנטים איםאנו רו
תגובתיות וכבוד , כולנו מחויבים לאדיבות. לומדת וחוקרת אלא בקהילה "לקוחות"ו" נותני שירות"

נמשיך לפעול בדרכים שונות כדי לחזק את . לצד עמידה בדרישות אקדמיות ואתיות גבוהות, הדדי
ם שנעים בשבועות הקרובים נתחיל לשפץ את המסדרון כדי להפכו למקו, למשל. הקהילה שלנו
פרויקט זה יתבצע באמצעות תמיכה אוניברסיטאית בפרוייקטים שמטרתם שיפור . יותר לשבת בו

, אנחנו מקווים שבמסדרונות האלה יצמחו בשנה הקרובה רעיונות חדשים. חווית הסטודנטים
 . חברויות חדשות וחוויות לימודיות פוריות ומהנות

 

 ,שלכם
 

 דיקן , תמיר שפר' פרופ
 משנה  דיקן, בל-מירי שטרן

 סגנית דיקן לענייני הוראה, לימור שיפמן' פרופ
 לענייני הוראה ותלמידיםמזכירה , רונית ששון

  



 

 

Dear Students and Faculty Members, 

 

Happy Jewish New Year! 

About a month from now, at the end of the holiday season, we will meet again on the 

campus to open the new academic year. We would like to take this opportunity to wish 

us all a successful and productive academic year. 

This year we will continue to try and be the very best we can be. We will continue to 

compete for the largest, most prestigious and competitive research grants. We will 

continue to insist on publishing groundbreaking research in the world's leading 

journals. We will continue to lead research in the social sciences in Israel and to be 

among the top 50-60 social science faculties in the world. 

This year, we have made a special effort to open our doors to students whom we have 

not previously seen enough in our midst. We are referring, in particular, to three 

different groups. The first is students from the Ultra-Orthodox sector. We are making 

efforts to integrate them in the general student body and are already seeing signs of 

progress. The second is students from the Arab sector. We are hoping to already see 

students who have been admitted to our faculty based on their grades in the 

matriculation exams of the Palestinian Authority without the need for the psychometric 

test, as part of a pilot scheme conducted by the Hebrew University.  

The third group is international students. We are launching a new international 

program (international law and conflict resolution) and will be investing considerable 

energy and resources into promoting additional international programs, attracting 

foreign students, increasing the number of our students studying in foreign exchange 

programs, and strengthening collaborations between our academic staff and their 

colleagues abroad. We will work to strengthen these aspects in a new international unit 

that we established this year. 

We see the students, academic staff, and administrative staff as one community, a 

community dedicated to learning and researching. We are all committed to courtesy, 

responsiveness, and mutual respect, while at the same time adhering to high academic 

and ethical standards. We will continue to work in various ways to strengthen our 

community. For example, in the coming weeks we will begin a renovation of the corridor 

to make it a more pleasant place in which to sit. This project is part of a university-wide 

project to improve the student experience. We hope that these foyers will generate new 

ideas, new friendships, and fruitful and enjoyable learning experiences. 

 

Yours, 

Prof. Tamir Sheafer, Dean 

Miri Stern-Lev, Associate Dean 

Prof. Limor Shifman, Vice Dean for Teaching 

Ronit Sasson, Secretary for Teaching and Student Affairs 


