
 
 

 

English follows the Hebrew 

        June 28, 2022 

 שלום חברים,

  – אני שמח לשתף במספר עדכונים על הנעשה באוניברסיטה. באחרונה נערכו אצלנו שני אירועים ציבוריים  
שביטאו שוב את המעמד הציבורי המיוחד של האוניברסיטה   –ישיבת הממשלה ונאום של נשיא אוקראינה 

 שלנו.

: רות הכהן )החוג למוסיקולוגיה,  2022לשנת    פרס רוטשילד : ברכות חמות לחברינו, זוכי  פרסים והוקרה .  1
)המכון ל וייסבורד  ודיויד  זכו שני חוקרים מאוניברסיטת תלקרימינולוגיהמדעי הרוח(  -, משפטים(. עימם 

פרסי הצלחה בזהו הישג שמתווסף ל  .(ל עם ישראלהיסטוריה ש ( וג'רמי כהן ))פסיכולוגיה  יברמןנירה לאביב:  
הם חברי סגל באוניברסיטה )חרמונה שורק, רות לפידות וגידי  השנה  א.מ.ת., שם שלושה מבין שישה הזוכים  

 לביא(. -שלח

, חמישה  חברים החדשיםעשרה ה. מבין  למדעיםהישראלית  לאקדמיה הלאומית  הוכרזו המצטרפים החדשים  
מדעי  )  נעם ניסן  מדעי הרוח(,ספרות עברית,  )  שולמית אליצורהם חברות וחברי סגל באוניברסיטה העברית:  

( ורונית ריצ'י )לימודי אסיה,  משפטים)  מיכאיל קרייניטבע(,  מדעי ה)מדעי החיים,    רוג'ר קורנברג(,  המחשב
פיזיקה, אוניברסיטת תל  )  וולמן-אורה אנטין(,  ון ערים, הטכניוןתכנ)  רחל אלתרמןמדעי הרוח(. עימם נבחרו:  

להב ב"ג(,  -ואביב   ויצמן)  מאיר  מכון  לייזרוביץ(,  כימיה,  ויצמן)  לסלי  מכון  ו כימיה,  פרידמן(  חינוך,  )  נעמה 
  143מבין    62קרב חברי האקדמיה:  מ(. אנחנו ממשיכים להיות המוסד הדומיננטי גם  אוניברסיטת תל אביב

)כ למיכאיל 43%-החברים  לרוג'ר,  לנעם,  לשולמית,  חמות  ברכות  העברית.  באוניברסיטה  סגל  חברי  הם   )
 ולרונית על ההכרה היפה הזו בתרומה האקדמית המצוינת שלהם.

בוחרת בכל שנה   בזכייה במענקים לחברילהצליח  אנו ממשיכים   עזריאלי. הקרן  קרן  צעירים מטעם  סגל 
שמונה )והשנה תשעה( חברי סגל מצטיינים שהחלו לכהן השנה או צפויים להתחיל לכהן בשנה הבאה, וכל  
של   המועמדים  שישה  מבין  חמישה  שעברה  שבשנה  לאחר  מועמדים.  שישה  עד  להגיש  רשאי  מוסד 

במ זכו  השנה  במענק,  זכו  שלנו  המועמדיםהאוניברסיטה  שישה  כל  חדשים שהצענו  ענק  נקלטים   ,
קרמה  טבע(,  מדעי ה,  מדעי החיים )  ערן בלכר(,  קוגניציה ורפואה)  ענת ארזי באוניברסיטה העברית. הזוכים:  

 נועם זיגלמן ( ומדעי המחשב)  תום הופטבע(,  מדעי ה,  כימיה)  רונן גוטסמן, מדעי הרוח(,  מדעי הדתות)  בן יוחנן
(. ששה המענקים הללו, שמממנים חלק ניכר משכרם של הנקלטים בשלוש השנים  יהפסיכולוגיה וקוגניצ )

ת אלון )ומעוף(  והראשונות באוניברסיטה, מצטרפים לזכייה של שמונה נקלטים חדשים נוספים השנה במלג
 של ות"ת, באופן שמבטא את האיכות הגבוהה של הנקלטים השנה.  

דוקטורט של קרן רוטשילד,  -הישגים יפים גם במענקים לחוקרות ולחוקרים צעירים: במלגת פוסטיש  אגב,  
שלושה מבין שישה הזוכים סיימו את לימודי הדוקטורט באוניברסיטה שלנו; ובקרן פולברייט, חמישה מבין  

התחרו-שבעה במלגות  גם  מצוינים  הישגים  העברית.  באוניברסיטה  דוקטורט  סיימו  הזוכים  תיות עשר 
הזוכים הם תלמידי מחקר באוניברסיטה העברית; ובקרן    12לתלמידי דוקטורט: בקרן קלור, חמישה מבין  

 הזוכים הם תלמידי מחקר באוניברסיטה שלנו.   22מבין  8עזריאלי, 

ור"ה, בהובלת סגן הנשיא לבינלאומיות    מל"ג ושל  : לאחר מאמץ ניכר של חוקרות וחוקרים בינלאומיים.  2
של  בנות זוג  ו  אישורי עבודה לבניאישרה הממשלה את ההצעה להעניק    ,טה העברית, אורון שגרירבאוניברסי

דוקטורט ותלמידי דוקטורט. המהלך  -חלה על חברי סגל, משתלמי פוסט  ההחלטהחוקרות וחוקרים באקדמיה.  
 רשות לבינלאומיות.באלינו. ניתן לקבל פרטים נוספים  צפוי להגביר את הביקוש של חוקרים מחו"ל להצטרף  

. אגף משאבי אנוש של האוניברסיטה ערך, בהתאם להוראות החוק, דוח על  שכר שווה לעובדות ולעובדים.  3
בשנת   העברית  באוניברסיטה  לגברים  נשים  בין  בשכר  השוויון  זמין  2021מידת  הדוח  הסגל כאן.  ארגון   .

 האקדמי לומד את הנתונים וצפוי לסייע בהפקת לקחים כדי לפעול לקידום שוויון גם בתחום חשוב זה.  

סמינריונית.  4 שמכונה עבודה  קורס  במסגרת  מחקר  עבודת  הסטודנטים  עורכים  הלימודים,  במסגרת   .
סקירת    "סמינריון". )לרבות  עצמאי  אקדמי  מחקר  עריכת  של  מיומנויות  לסטודנטים  להקנות  נועד  הדבר 

והצגת  אקדמית  כתיבה  של  הבוגר(,  בלימודי  אפשרית  אינה  ניסויי  מחקר  עריכת  שבהם  במקרים  ספרות, 
, והזדמנות להיכרות אישית עם חוקרת או חוקר באוניברסיטה. קיימת בעניין זה  י הכיתהבפנ  ממצאי המחקר

 . שונות רבה באוניברסיטה

ים אחד או שני  , מוחלת כמעט בכל החוגים הדרישה להשלמת סמינר)החוגים בהר הצופים(  במדעים העיוניים
 : הן, בין היתר, אלה  סוגיות שטעונות הסדרה בחוגים הללוהבתואר הראשון. 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/seder_gov190622/he/Seder_Gov_190622_seder_gov_highereducation.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/seder_gov190622/he/Seder_Gov_190622_seder_gov_highereducation.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/seder_gov190622/he/Seder_Gov_190622_seder_gov_highereducation.pdf
https://hr.huji.ac.il/sites/default/files/h-r/files/gender_payroll_report2021.pdf


 
 

 

מידה  -למורה ולסטודנט. במסגרת זו, יש לקבוע אמות  מסמך הנחיות יש לקבוע בכל חוג )או פקולטה(   •
באשר למתכונת העבודה, היקפה והציפיות באשר לתרומה המדעית שנובעת ממנה. במסגרת זו יש  

פעילה ומתן משוב    לקבוע מהם רכיבי הציון )למשל, האם ניתן ציון בגין ההרצאה, בגין השתתפות
וכדומה( אחרים,  והיבטים לסטודנטים  בזוגות  הגשה  מותרת  האם  העבודות,  של  ההגשה  מועדי   ,

 .נלווים

לפחות  • לכלול  אמורה  ההנחיה  העבודה.  בכתיבת  הנחייה  מספק/ת  הקורס  שמורה  לוודא  הכרחי 
בפני   סטודנט  כל  של  הרצאה  ב(  להצעה;  ומשוב  המחקר,  הצעת  הגשת  א(  שלבים:  כלל ארבעה 

המשתתפים בקורס וקבלת הערות להרצאה; ג( הגשת טיוטה של העבודה וקבלת הערות לטיוטה; ד(  
 הגשת הגרסה המתוקנת וקבלת ציון, עם הערות מפורטות.

הזכות בגין סמינר. בחלק מן הפקולטות, ניתנים למורה ולסטודנט -יש שונות בקביעת היקף נקודות •
ועדת נה"ל   לול הציון הסופי או לעניין מכסת הנקודות לתואר(.נ"ז )לעניין שק  8או    6נ"ז ובאחרות    4

 הסדר אחיד. בחן אפשרות לקבועתדון בעניין ות

שונות רבה עוד יותר. בצד חוגים שבהם יש חובת הגשת עבודת  הסטטיסטיקה(,  חוג לבמדעים הניסויים )וכן ב
סיעוד(, בשאר החוגים אין חובה כזו, ולכל היותר מוצעת  ו  ריפוי בעיסוק מדב"ר,  רוקחות,  חקלאות,  סמינר )

 מחקר . הכנת עבודת  שאינו מיטבי האפשרות לכתוב סמינר, אך אין חובה לעשות כן. אני סבור שזהו מצב  
שעשויה   אישית,  להנחיה  הזדמנות  גם  היא  וכאמור  אקדמית  הכשרה  של  הכרחי  חלק  המשך    לעודדהיא 

מינריונית יכולה לכלול סקירת ספרות, דיון ביקורתי במאמר, הצעה  לימודים לתארים מתקדמים. עבודה ס
  ות הרלוונטי  היחידות ראשי  אני מקווה ש, גם בלי עריכת ניסוי.  לניסויים, ומכלול היבטים אפשריים נוספים

דיון   הקייםייזמו  המצב  שינוי של  הסגל  הלך  המבמסגרת  ,  לבחון  וחברי  גם חברות  פעילה.  למידה  לעודד 
 בעניין. פעולה לרתם מוזמנים להי

: צוות המרכז, שבראשו דפנה שחף ויובל בנימיני, מזמין  (CIDRנתונים ) תחומי במדע ה - רב מרכז למחקר  .  5
לחוקרים  את חוקרות וחוקרי האוניברסיטה לבחון קיום פעילות מחקר בשיתוף המרכז. המרכז נועד לספק  

  ברמה גבוהה. הנה עדכונים מאת מנהלי המרכז:מכל התחומים כלים, ידע ושותפים נחוצים לניתוח נתונים 

מדען נתונים  נתונים )מכל הדיסציפלינות(, ובדיוק גייסנו  -יש לנו מעבדה לתמיכה בפרויקטים מבוססי •
אם יש לכם פרויקט ואתם צריכים ייעוץ או תמיכה, מלאו   .נצלו את ההזדמנות  – חדש ורעב    ראשי
 .אתר שלנוב ניההפ טופסאת 

בעיה שנראה שאף שיטה    בקרוב, כנס "כלים ובעיות": בניתם כלי חדש שמחפש שימושים? יש לכם •
קיימת לא מתאימה לה ממש? בואו לספר על המחקר שלכם וללמוד על הבעיות והכלים של חוקרים 

 .כאןאחרים, ואולי תמצאו שיתופי פעולה מעניינים. להשתתפות לחצו 
יש לכם מאגר נתונים מעניין שאתם רוצים להנגיש )לחוקרים אחרים או לציבור(? צריכים שעות   •

בפרסום?   עזרה  סתם  אולי  או  אתר,  סביבו  לבנות  בשביל  איתנומתכנת  לבד דברו  שיישב  חבל   ,
  בחושך.

ב  Data Science for Social Goodיוזמת   • לדרך  ישתתפו    .יוליחודש  יוצאת  סטודנטים  קבוצות 
 . dssg.cidr@mail.huji.ac.ilדאטה עם ארגונים ממשלתיים ועמותות. לפרטים, -ים מבוססיבפרויקט

החדש שלנו בקמפוס גבעת רם קרוב לפתיחה, וחברי המרכז יכולים להזמין את חדר הישיבות  המרחב   •
 .אימיילשלנו. לקבלת הוראות, שלחו לנו 

 חוץ מזה, למי שלא מכיר, אלה הפעילויות השגרתיות שלנו שיכולות לעזור לכם:

 : תמיכה בחוקרים

קולות  אנחנו מציעים מלגות ומענקים לתמיכה בפרויקטים שלכם. אם פספסתם את מועדי ההגשה ל •
שלנו, עקבו אחר הפרסומים באתר וברשימת התפוצה )להצטרפות השיבו למייל זה( כדי   הקוראים

 לדעת על הזדמנויות נוספות. 
ק • מלמדים  אתם  אם  בקורסים.  תומכים  סיוע  אנחנו  מציעים  אנחנו  נתונים,  בניתוח  העוסק  ורס 

 במימון מתרגלים ועוזרי הוראה, פרסום הקורס ופתיחתו לסטודנטים מחוץ לתוכנית הרשמית.
 cidr@mail.huji.ac.il? כתבו לנו ונתקדם משם: CIDRרוצים להיות חברי מרכז   •

 : תמיכה בסטודנטים

(: אנו מציעים קורס ייחודי לבעלי רקע בסיסי בתחום MOOCקורס מבוא למדע המידע בקצב אישי ) •
יים" ולפגוש עוד אנשים שעושים  )וגם אמביציוזיים חסרי ניסיון( שייתן לכם "ללכלך קצת את היד

וניתוח  מיומנויות באיסוף  צעדים ראשונים במדע נתונים. הקורס מאפשר לתלמידי מחקר לפתח 

http://orrappelkroyzer.com/
http://orrappelkroyzer.com/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%94/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%94/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%94/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%94/
https://cidr.huji.ac.il/he/
https://forms.gle/r3TMRkVC5gNmghxp7
https://forms.gle/LFbBbpofL3QpY73Y8
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-dggs/
mailto:dssg.cidr@mail.huji.ac.il
mailto:cidr@mail.huji.ac.il?subject=Booking
https://cidr.huji.ac.il/en/open-calls/
https://cidr.huji.ac.il/en/open-calls/
mailto:cidr@mail.huji.ac.il


 
 

 

דאטה, בקצב אישי ובכלים הרלוונטים למחקר הספציפי שלו/ה. הלמידה אמנם אינדיבידואלית אך  
לפי שם או מספר    שנתוןנעשית בקבוצה מונחית וידידותית, שתבטיח התמדה והתקדמות )חפשו ב

 (. 67876הקורס "מבוא למדע המידע בקצב אישי"  
  פרסומים באתרבתחומי הליבה של מדע נתונים: עקבו אחר המלגות לתלמידי תארים מתקדמים   •

להצטרפות השיבו למייל זה( למידע על המלגות שאנחנו מציעים מדי שנה  וברשימת התפוצה שלנו )
 דוקטורט.-לתלמידי תואר שני, שלישי ופוסט

, להכיר  לוח אירועים, להתעדכן בכז והחזון שלנופעילות המרבאתר שלנו תוכלו לקרוא על    רוצים לדעת עוד?
ם  תוכלו לקרוא על המחקרים שנעשי החדשות  ועוד. אם התחום מעניין אתכם, בעמוד    CIDRחברי מרכז  את  

מרחוק  -אפליקציית מעקב, ועד לאלגוריתם שמנתח עדויות שואהמפיתוח    -בתחום באוניברסיטה העברית  
ועזרו לנו    CIDRספרו לקולגות ולסטודנטים שלכם על    במסעם מאירופה לאפריקה ובחזרה.  אחר ציפורים

 . תחומית שלנו-בלהגדיל את הקהילה הר

. הושלמה בחירת נושאי התפקידים למשרות של ניהול נושאות ונושאי תפקידים חדשים באוניברסיטה.  6
 : 1.10.22- אקדמי. ממלאי התפקיד החדשים יחלו בתפקידם ב

 : תמיר שפר )במקום הח"מ(. רקטור •

 זמיר(; -דפנה לוינסון –: תומר ברודי )הדיקנית היוצאת שפטיםהפקולטה למדיקן  •

 בני חפץ(;  – : שאול בורדמן )הדיקן היוצא חקלאותהפקולטה לדיקן  •

 תמיר שפר(;  –: גילי דרורי )הדיקן היוצא מדעי החברהל נית הפקולטהדיק •

  – צא  גוריון( )המנהל היו-רסיטת בןבהספר לחינוך: אדם לפסטיין )שמצטרף אלינו מאוני-מנהל בית •
 משה טטר(;

הטבע   • במדעי  מכונים  איינשטיין    – ראשי  מכון  שרון(;  ערן  )במקום  כץ  נדב  לפיסיקה:  רקח  מכון 
 למתמטיקה: ג'ייק סולומון )במקום תמי ציגלר(; המכון למדעי החיים: גיא בלוך )במקום עודד ליבנה(;

 ונה שנייה(; )נבחר לתקופת כה יצחק )איציק( חן :ראש המכון הישראלי ללימודים מתקדמים •

ראש מכון טרומן לחקר השלום: יובל שני, ובשנה הקרובה יפעת מעוז )סיימה את תקופת כהונתה   •
 סרוסי(; -ורד ויניצקי

 . : אילן בנשלום )מסיים את כהונתו אהרן פלמון((יה"להיחידה להוראה ולמידה )ראש  •

הפתיחה הידועה באחד השירים של  אולי מתאימה לכאן שורת  ;  תודה למי שמסיימים את תקופת הכהונה
בן "-אברהם  ֹצרּויצחק,  ִיקְׁ ֹלא  וְׁ ִעים  ַהּזֹורְׁ ֵרי  דֹוד,  ַאשְׁ נְׁ ִחיקּו  ַירְׁ גם  ִכי  תודה  על  ".  החדשים,  המשרה  לנושאי 

 תנדב למלא תפקידים ציבוריים באוניברסיטה שלנו.נכונותם לה

צבנו בדירוגים הבינלאומיים )לאחר במכתב הבא אעדכן באשר למהערות והצעות יתקבלו בברכה.  קיץ נעים.  
 באוגוסט(. 15-פרסום מדד שנחאי, שצפוי ב 

 בברכה, ברק

  

http://shnaton.huji.ac.il/
https://cidr.huji.ac.il/en/open-calls/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a0%d7%95/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a0%d7%95/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a0%d7%95/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%9b%d7%aa-%d7%9c%d7%9c%d7%9e/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%a6%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%a8%d7%a7-%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%a4%d7%aa/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%a6%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%a8%d7%a7-%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%a4%d7%aa/


 
 

 

 

        28 June 2022 

Dear colleagues, 

I’m happy to share some updates on what is happening at the University. We recently hosted two 
public events–a Government meeting and a speech delivered by the President of Ukraine—which 
again underscored our University’s special public status. 

1. Awards and Recognition: Warm congratulations to our colleagues, recipients of the 2022 
Rothschild Award: Ruth HaCohen (Musicology, Humanities) and David Weisburd (Criminology, 
Law). Two researchers from Tel-Aviv University also won the award: Nira Lieberman (Psychology) 
and Jeremy Cohen (Jewish History). This achievement is in addition to our success at the EMET 
Awards, where three of this year’s six winners are Hebrew University faculty members (Hermona 
Soreq, Ruth Lapidoth and Gideon Shelach-Lavi). 

The new members of the Israel Academy of Sciences and Humanities have been announced. Five 
of the ten new members are Hebrew University faculty members: Shulamit Elizur (Hebrew 
Literature, Humanities), Noam Nisan (Computer Science), Roger Kornberg (Life Sciences, Science), 
Michael Karayanni (Law) and Ronit Ricci (Asian Studies, Humanities). With them were also selected: 
Rachelle Alterman (Urban Planning, Technion), Ora Antin-Wellman (Physics, Tel-Aviv University 
and Ben-Gurion University), Meir Lahav (Chemistry, Weizmann), Leslie Leiserowitz (Chemistry, 
Weizmann) and Naama Friedmann (Education, Tel-Aviv University). We continue to be the 
dominant institution in terms of number of members of the Academy as well:  62 of the 143 
members of the Academy (43%) are faculty members at the Hebrew University. Congratulations to 
Shulamit, Noam, Roger, Michael and Ronit for this well-deserved recognition of their excellent 
academic contributions. 

We continue to succeed in winning grants for new faculty members from the Azrieli Foundation. 
The Foundation selects eight (and this year nine) outstanding faculty members who have begun to 
serve this year or are expected to begin serving next year, and each institution may submit up to 
six candidates. Last year, five of our university’s six candidates were awarded grants. This year, all 
six candidates who we proposed (newly absorbed Hebrew University faculty members), were 
awarded grants. The winners are: Anat Arzi (Cognitive Sciences and Medicine), Eran Belcher (Life 
Sciences, Science), Karma Ben Jochanan (Comparative Religion, Humanities), Ronen Gottesman 
(Chemistry, Science), Tom Hope (Computer Science) and Noam Siegelman (Psychology and 
Cognitive Sciences). These six grants, which fund a significant portion of the salaries of those 
absorbed in their first three years at the University, are in addition to eight more new incoming 
faculty members this year who were awarded the PBC Alon (and Maof) Scholarships. These 
accomplishments express the high quality of our new incoming faculty members this year. 

We also attained fine achievements in grants for graduate students: Three of the six winners of the 
Rothschild Foundation's Postdoctoral Fellowships and 5 of the 17 winners of the Fulbright 
Foundation completed their doctoral studies at our University. We also attained excellent 
achievements in competitive scholarships for doctoral students: 5 of the 12 winners of the Clore 
Foundation scholarships and 8 of the 22 winners of the Azrieli Foundation scholarships are research 
students at the Hebrew University. 

2. International Researchers: Following considerable efforts made by the Council for Higher 
Education and the Association of University Heads, led by the Vice President for International 
Affairs at the Hebrew University, Oron Shagrir, the Israeli Government approved the proposal to 
grant work permits for partners of researchers in academia. The decision applies to faculty members, 
postdoctoral fellows and doctoral students. The move is expected to increase the demand for 
researchers from abroad to join us. Further details are available from the International Office. 

  

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/seder_gov190622/he/Seder_Gov_190622_seder_gov_highereducation.pdf


 
 

 

3. Equal pay for employees. In accordance with the provisions of the law, the University’s Human 
Resources Division prepared a report on the equality of salaries of women and men at the Hebrew 
University in 2021. The report is available here. The University’s academic staff organization is 
studying the data and is expected to help draw lessons from the report to promote greater equality. 

4. Seminar papers. As part of their studies, students prepare research “seminar” papers. It provides 
students with skills such as conducting independent academic research and literature review, 
academic writing and oral presentation of research findings. It also provides an opportunity for 
personal acquaintance with a University researcher. There is a great deal of variation in this matter 
at the University. 

In the Humanities and Social Sciences (the departments on Mount Scopus), nearly all departments 
require undergraduate students to complete one or two undergraduate seminars. The following 
issues (among others) require standardization: 

• A guidelines document should be established in each department (or faculty) for the teacher 
and the student. Criteria should be set regarding the work format, scope and expectations 
regarding the scientific contribution that results from it. As part of this, the grading 
components should be determined (for example, whether a grade is given for the lecture, 
for active participation and feedback to other students, etc.); submission dates for the 
papers; whether work is allowed for pairs of students (joint submission) and related aspects. 

• It is necessary to make sure that the course instructor provides guidance on how to write 
the paper. The guideline should include at least four steps: a) submitting the research 
proposal and receiving feedback on the proposal; b) delivering a lecture by each student to 
course participants and receiving comments on the lecture; c) submitting a draft of the work 
and receiving comments on the draft; d) submitting the revised version and receiving a 
grade, with detailed comments. 

• There are differences in the scope of credit points for a seminar. In some faculties, the 
instructor and student are given 4 credits, while in others, the students are given 6 or 8 
credits (for the purpose of weighting the final grade, or as pertains to the quota of points 
for the degree). The Teaching and Study Procedure Committee will discuss the matter and 
examine the possibility of establishing a uniform arrangement. 

In STEM (as well as in the Department of Statistics), the differences are even greater. While some 
departments require students to submit a seminar paper (in the fields of agriculture, pharmacy, bio-
medical sciences, occupational therapy and nursing), in other fields (on the Ein Kerem and Safra 
campuses) there is no such obligation. In those departments, students are sometimes offered the 
option of writing a seminar paper, but there is no obligation to do so. I believe that this is an 
undesirable situation. Preparing a seminar paper is a necessary part of academic training, and as 
mentioned also provides an opportunity for personal advising, which may encourage students to 
pursue a graduate degree. I hope that the heads of the relevant units will initiate a discussion to 
examine a change in the current situation, as part of the move to encourage active learning. Faculty 
members are also invited to take action. 

5. The Center for Interdisciplinary Data Science Research (CIDR). The academic directors of CIDR, 
Dafna Shahaf and Yuval Binjamini, invite the faculty to participate in interdisciplinary research. Here 
is their message: 

The main goal of the CIDR is to help researchers from all disciplines find the tools, knowledge and 
collaborations necessary to analyze their own data. We wanted to let you know about some of our 
new initiatives. 

• We run a lab to support data-driven projects (across all disciplines), and we just hired a new 
chief data scientist. If you have a project and need advice or support, fill out the referral 
form on our website. 

https://hr.huji.ac.il/sites/default/files/h-r/files/gender_payroll_report2021.pdf
http://orrappelkroyzer.com/
https://cidr.huji.ac.il/en/reception-questionnaire/
https://cidr.huji.ac.il/en/


 
 

 

• Coming soon, the "Tools and Problems" Conference: Have you built a new tool and are 
looking for applications? Do you have a problem and no existing method seems to really 
apply? Come tell us about your research or learn about the problems and tools of other 
researchers, and perhaps even find interesting collaborations. Click here to participate. 

• Do you have an interesting dataset that you want to make accessible (to other researchers 
or to the public)? Need programmers to build a website around it, or maybe just to help 
advertise it? Talk to us. You wouldn’t want your data to just sit alone in the dark, right?  

• The Data Science for Social Good initiative launches in July! Student groups will participate 
in data-driven projects with the public sector and nonprofit organizations. For details, 
dssg.cidr@mail.huji.ac.il. 

• Our new physical space in Givat Ram campus is opening soon, and members of the Center 
can book our conference room. For instructions, email us. 

Besides, if you don’t know us, here are some of our usual activities that might help you. For 
researchers: 

• We offer scholarships and grants to support your projects. If you missed the submission 
dates for any of our open calls, follow our website or join our mailing list (to join, reply to 
this email) to learn about more opportunities. 

• Class support: If you are teaching a class that deals with data analysis, we offer help in 
funding TAs and graders, advertising the class and opening it to students from other 
disciplines. 

• Want to be a member of CIDR? Write to us and we will take it from there: 
cidr@mail.huji.ac.il 

For students: 

• Self-paced intro to data science class (MOOC): We offer a unique class for those with a 
basic background (for inexperienced but ambitious students) that lets students get their 
hands dirty and meet more people who are taking their first steps in data science. The class 
helps graduate students develop skills in data collection and analysis, at their own pace and 
tailored to their specific research. Learning is done in a guided and friendly group, 
encouraging progress. Look for class number 67876 in the class index. 

• Scholarships for graduate students in the core areas of data science: Follow the publications 
on the website and on our mailing list (to join, reply to this email) for information on the 
scholarships we offer each year to graduate and postdoctoral students. 

Want to know more? On our website you can read about the Center's activities and vision, stay up-
to-date on events, get to know the members of the center and more. If data science interests you, 
on the news page you can read about the research being done at the Hebrew University – from 
developing an algorithm that analyzes Holocaust testimonies (Hebrew), to tracking wild birds on 
their journey from Europe to Africa and back. Tell your colleagues and students about CIDR and 
help us expand our multidisciplinary community! 

6. New positions at the University. The selection of academic management positions was completed. 
The elected faculty members will assume their positions on October 1, 2022. 

• Rector: Tamir Sheafer (who will replace the undersigned). 

• Dean of the Faculty of Law: Tomer Broude (the outgoing dean Daphna Lewinsohn-Zamir); 

• Dean of the Faculty of Agriculture: Saul Burdman (Benny Chefetz); 

• Dean of the Faculty for Social Sciences: Gili Drori (Tamir Sheafer); 

https://forms.gle/r3TMRkVC5gNmghxp7
https://forms.gle/LFbBbpofL3QpY73Y8
https://cidr.huji.ac.il/en/data-science-for-social-good/
mailto:dssg.cidr@mail.huji.ac.il
mailto:cidr@mail.huji.ac.il?subject=Booking
https://cidr.huji.ac.il/en/open-calls/
mailto:cidr@mail.huji.ac.il
https://shnaton.huji.ac.il/
https://cidr.huji.ac.il/en/open-calls/
https://cidr.huji.ac.il/en/about-us/
https://cidr.huji.ac.il/en/events-archive/
https://cidr.huji.ac.il/en/team/
https://cidr.huji.ac.il/en/news/
https://cidr.huji.ac.il/he/%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%9b%d7%aa-%d7%9c%d7%9c%d7%9e/
https://cidr.huji.ac.il/en/birding-more-than-just-a-quiet-morning-with-binoculars/
https://cidr.huji.ac.il/en/birding-more-than-just-a-quiet-morning-with-binoculars/


 
 

 

• Heads of Institutions at the Faculty of Science—Racah Institute of Physics: Nadav Katz (Eran 
Sharon); Einstein Institute of Mathematics: Jake Solomon (Tamar Ziegler); Institute of Life 
Sciences: Guy Bloch (Oded Livnah); 

• Director of the School of Education: Adam Lefstein (who joins us from Ben-Gurion 
University) (Moshe Tatar is the outgoing Director); 

• Head of the Truman Institute for the Study of Peace: Yuval Shany, and in the coming year, 
Ifat Maoz (Vered Vinitzky-Seroussi is concluding her term). 

• Head of the Israel Institute of Advanced Studies: Yitzhak (Itzik) Hen (elected for a second 
term); 

• Head of the Teaching and Learning Unit: Ilan Benshalom (Aharon Palmon is concluding his 
term).  

Thank you to those who are completing their tenure (perhaps the well-known opening line in one 
of Avraham Ben-Yitzhak's poems is fitting here: "Blessed are they that sow, and shall not reap / For 
they will wander far away"). Thanks also to those who volunteered to fill public positions at our 
University.  

As always, we welcome your comments and suggestions. Enjoy your summer! 

Sincerely, 

Barak 


