
 
 

 

 2022במאי  22         

 שלום לחברות ולחברי הסגל, 

הנה מספר עדכונים על פעילות האוניברסיטה בשבועות האחרונים, ובכלל זה פרטים בדבר חברי הסגל  
 האקדמי החדשים וחברי הסגל הפורשים לגימלאות.

לפילוסופיה, הפקולטה למדעי הרוח,  . ברכות חמות לימימה בן מנחם מהחוג פרסים והישגים אקדמיים.  1
הספר לרוקחות, הפקולטה  -כלת פרס ישראל לשנת תשפ"ב בתחום חקר הפילוסופיה; לרפי משולם מבית

 לרפואה, חתן פרס הארווי לשנה זו; לחיים סומפולינסקי ממרכז ספרא למדעי המוח, זוכה פרס גרובר במדעי
הספר לרוקחות, זוכי פרס קריל )קרן וולף(;  -ל מבית; למורן יסעור מהפקולטה לרפואה ולהיית'ם עמהמוח

   ח'ורי מהמחלקה לסוציולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, זוכת פרס גוגנהיים.-ולאריז' סבאע'

אגב, הנהלת האוניברסיטה החליטה לפעול לשיפור אופן ההגשה של מועמדות ומועמדים לפרסים אקדמיים.  
כהנים סגני הנשיא למו"פ ולבינלאומיות וסגן הרקטור( ומונתה  לשם כך הוקמה ועדה אוניברסיטאית )שבה מ

מסמכי לפרסים השונים ולסייע בהכנה של מועמדים עודד הגשת רכזת פרסים )אריאלה פלגר(, שתפעל כדי ל
 הגשת המועמדות. 

עידית תשובה, מהמכון לכימיה בפקולטה למדעי הטבע, נבחרה לתפקיד החשוב של סיו"ר מל"ג. עידית תוביל 
ת הגוף שמתווה את מדיניות ההשכלה הגבוהה בישראל, ובחירתה לתפקיד מרכזי זה היא ביטוי להערכה  א

 הרבה לכישוריה ולהישגיה.  

. האוניברסיטה ממשיכה במגמת הצמיחה במספר חברי הסגל האקדמי. נקלטים ופורשים בסגל האקדמי. 2
את הצטרפותם לסגל, ובשבועות   חברי סגל חדשים שאישרו 38בחודשים האחרונים הוחלט על קליטת 

הקרובים צפויה החלטה על מספר נקלטים נוספים )במדעים הניסויים(. בשנת הלימודים הקרובה יחלו לכהן  
(, שיעור  23%הן נשים )  11חברי סגל חדשים )על הקליטה של חלקם הוחלט בשנה שעברה(. מתוך אלה, רק   47

הוא ערבי. נמשיך ביתר שאת במאמצים לקדם שוויון  נמוך מן המקובל בשנים האחרונות ורק נקלט אחד 
(, שיעור מעט גבוה  13%וייצוג הולם בסגל. שישה מבין הנקלטים החדשים הם מחו"ל )אינם אזרחי ישראל( )

 מן הממוצע בשנים האחרונות. שמותיהם של הנקלטים החדשים מובאים בנספח למכתב.

סגל  יו, ות"ת מעניק מימון בגובה עלות השכר של חברמלגות אלון. בתכנית ז כניתזכינו להישגים יפים בת
סמך מצוינות אקדמית, - הזוכים נבחרים על .אישי מענק מחקרעבודתם ובשלוש השנים הראשונות לחדשים 

: ענת טלמון )עבודה  מקרב חוקרות וחוקרי האוניברסיטה העברית הזוכים השנה אלה  ידי ועדות מומחים.-על
ביגמן )מינהל עסקים(, איגור קרימרמן )מדעי הרוח(, מור ניצן )מדעי המחשב ופיזיקה(, יובל  סוציאלית(, יוחנן 

(, רפאל בן חמו )רוקחות( ועדי פיק )פיזיקה יישומית(. כמו כן, סאפי שמס ומדעי המחשב פלד )מתמטיקה
קרים מכל המלגות שהוענקו לחו 25)סוציולוגיה ופכ"מ( זכה במלגת מעוף. בתכנית מלגות אלון, מתוך  

( )שיעור הזכייה מבין המועמדים שהגשנו הוא  28%מלגות )  7-המוסדות, זכו חוקרי האוניברסיטה העברית ב
(. אחרי שנתיים לא טובות, מספר הזוכים ושיעור הזכייה חזר לרמה הגבוהה שאפיינה אותנו בעבר  44%

 ביטוי לאיכות הגבוהה של הנקלטים.  ו(. זה1)טבלה 

 . מלגות אלון 1
  י מועמד 

האוניברסיטה  
 העברית 

  זוכים 
מהאוניברסיטה  

 העברית 

מכלל  זכייה  שיעור  
 ( 25המלגות ) 

 20% 5 11 ( 2016תשע"ו )

 16% 4 15 ( 2017תשע"ז )

 16% 4 9 ( 2018תשע"ח )

 28% 7 13 ( 2019תשע"ט )

 36% 9 16 ( 2020תש"ף )

 12% 3 18 ( 2021תשפ"א )

 20% 5 19 ( 2022תשפ"ב )

 28% 7 16 ( 2023תשפ"ג )

 
חברי סגל במסלול האקדמי הרגיל. חברות וחברים   31במהלך שנת הלימודים הנוכחית פורשים לגימלאות 

אלה, שרובם כיהנו כחברי סגל באוניברסיטה במשך למעלה משלושים שנה, הם חוקרות וחוקרים בעלי שם  
שלנו כמקום   עולמי, מטובי החוקרים בתחומם, שתרמו תרומה מכרעת לקידום המדע ולביסוס האוניברסיטה

שטוב להיות חלק ממנו. תודה לחוקרות ולחוקרים הללו על ההובלה המצוינת של האוניברסיטה ואיחולי  



 
 

 

המשך הנאה מפעילות אינטלקטואלית. האוניברסיטה מעודדת את הגימלאים להמשיך בפעילות הוראה  
 . קטע לכבודםומחקר. בסיום המכתב יש 

שך כבר שש שנים, והוא תורם רבות לצמיחת האוניברסיטה הגידול במספר חברי הסגל באוניברסיטה נמ
. מספר חברי הסגל בכל שנה אינו כולל את מי ששוהים בחל"ת )אך כולל את השוהים בשבתון(;  2)טבלה 

 המספרים לפי משרות מלאות(.

 תשע"ז  אקדמי   . סגל 2
2017 

  תשע"ח 
2018 

  תשע"ט 
2019  

 ף תש"
2020  

  תשפ"א 
2021  

  תשפ"ב 
2022  

 1,037 1015 980 949 934 917 רגיל, מקביל ונלווה 
 970 960 931 905 892 874 רגיל בלבד 

 36 29 35 36 32 27 בגין גיל   פורשים 
 48 50 69 68 55 45 קליטות 

.  16%-ובמדעים הניסויים בכ  6%-במדעים העיוניים בכבמסלול הרגיל בתוך חמש שנים גדל מספר חברי הסגל 
שנתית, שבמסגרתה הקצאת הקליטות לכל פקולטה ידועה  - האוניברסיטה פועלת לפי תכנית קליטות עשר

מראש. הדבר מאפשר הקדמה או דחייה של איוש תקנים, בהתאם להיצע המועמדות והמועמדים בכל שנה.  
חידות במדעים הניסויים, בשל מחסור בשנתיים האחרונות יש עיכוב בקליטת חוקרים חדשים בחלק מן הי

זמני במעבדות מחקר. תכניות הבינוי הנרחבות צפויות לאפשר הגדלה מחודשת של מספר הקליטות גם 
- היעד הוא כלעת עתה, בתחומים אלה. בתוך כשלוש שנים אנו צפויים להגיע למספר היציב של חברי הסגל:  

 (. 3במדעים הניסויים )טבלה  580- חברי סגל אקדמי בכיר במדעים העיוניים וכ 500

תשע"ז   לפי תחומים אקדמי בכיר  . סגל  3
 (2017 ) 

"ב  פ תש 
 (2022 ) 

תשפ"ה  
 (2025 ) 

 186 191 182 מדעי הרוח
מדעי החברה, עבודה סוציאלית, 

 310 316 277 מינהל עסקים, חינוך ומשפטים

 496 507 459 סה"כ מדעים עיוניים           
 261 238 198 מדעי הטבע ומדעי המוח

 68 49 40 מדעי המחשב
 138 130 119 מדעי הרפואה 

 116 113 101 חקלאות
 583 530 458 סה"כ מדעים ניסויים         

 1,079 1,037 917 הכול - סך 

בימים אלה שוקד צוות נרחב של חברי סגל, בהובלת סגנית הנשיא לאסטרטגיה ומגוון, על גיבוש תכנית  
 לאוניברסיטה, לעשור הקרוב. התכנית תוצג לחברי הסגל, לקבלת הערותיהם. אסטרטגית חדשה 

. כאן נגישה מפורטתה. התכנית 2022ביוני  15עד  12- מיתקיימו  85-ה . אירועי החבר אירועי חבר הנאמנים. 3
באירועים, שנועדו לחזק את הקשר עם ידידי  חברות וחברי הסגל המינהלי והאקדמי מוזמנים להשתתף 

האוניברסיטה בארץ ובעולם ולדווח להם ולקהילת האוניברסיטה על פעילותנו. במסגרת זו יתקיים ביום שני,  
, טקס הענקת תעודות דוקטור ב)אמפי(תיאטרון בהר הצופים. היחידות האקדמיות  17:30ביוני, בשעה   13

בנוכחות מקבלי התואר ומשפחותיהם, המנחים, תלמידי המחקר  מתבקשות לקיים לפני הטקס מפגש קצר
וחברי הסגל ביחידה, שבו תינתן הזדמנות למנחים ולמסיימים לומר דברי ברכה ותודה. כדאי לקיים את 

 המפגש בהר הצופים, סמוך לתחילת הטקס. 

נגישה לכלל הציבור,  . אנו פועלים לעודד פרסום מאמרים במתכונת ( open accessפרסום מאמרים נגישים ) .  4
זמנית: האחד, האצת המגעים עם המוציאים לאור על  -ם. הפעילות נעשית בשני מישורים בוושלללא צורך בת

הרחבת ההסכמים הקיימים, כך שיכללו לא רק אפשרות לקרוא את המאמרים אלא גם לפרסם מאמרים  
ור"ה(, הגענו להסכמים -סיטאות בנגישים. כפי שכבר דיווחתי, בעזרת מחב"א )שפועלת מטעם כלל האוניבר

ה, עם ציון  כתבי העת שמפרסמים בתי הוצאה אל(, וב כאןכאלה עם מספר מוציאים לאור )הרשימה המלאה 

https://bog.huji.ac.il/
https://huji-il.libguides.com/c.php?g=859434&p=8814504


 
 

 

השייכות לאוניברסיטה העברית, מתקבלת אוטומטית האפשרות לפרסום נגיש ללא תשלום. אנו מעריכים 
שבקרוב נגיע להסכמים כאלה עם שני מוציאים לאור גדולים נוספים. הדבר כרוך בהגדלת התשלום שמשלמת 

  1-החל מ האוניברסיטה למוציאים לאור ומאפשר לחוקרים לייעד מקורות למטרות אחרות. בנוסף לכך,
בכתבי של מאמרים של חוקרי האוניברסיטה תשתתף האוניברסיטה במימון עלות הפרסום  2022באוקטובר 

עת שטרם הושג עימם הסכם כאמור. בשלב ראשון, המימון יהיה בגובה מחצית מדמי הפרסום בכתבי עת  ה
פרסם בקרוב את אופן . החזר העלות יעשה באמצעות רשות הספריות, שתבתחומם שמדורגים ברבעון העליון

הגשת הפנייה. לאחר תקופת הרצה של שבועות אחדים, ככל שיתברר שהסכום שהוקצה לפרויקט מספיק  
 לממן שיעור גדול יותר מעלות דמי הפרסום, נעדכן את השיעור. 

כתבי עת רבים מתפרסמים כיום במתכונת משולבת )"היברדית"(, שבה ניתן לבחור אם לפרסם את המאמר  
משמעית שלנו היא להעדיף פרסום -( או מוגבל לקריאה בתשלום. ההמלצה החדOAנגיש ) כך שיהיה

במתכונת נגישה. כך בוודאי כאשר זו דרישת הגורם שהשתתף במימון המחקר, אך מוטב לנהוג כך גם כאשר 
צוות רשות הספריות וועדת הדירוגים הבינלאומיים שלנו )בראשות סגן ערכו אין דרישה כזו. במחקר ש

נשיא לבינלאומיות( נמצא שמספר הציטוטים הממוצע של מאמר שמפורסם במתכונת נגישה גדול במידה  ה
ניכרת מזה שמתפרסם במתכונת שאינה נגישה. הנה הנתונים שמתייחסים לפרסומים של חוקרות וחוקרי  

 (:4, בכתבי העת שבמאגר סקופוס )טבלה 2021עד   2015האוניברסיטה העברית בשנים 

, חוקרי  2021-2015ופוס,  . מאגר סק 4
סה"כ מאמרים   סיווג המאמר  האוניברסיטה העברית 

 )אחוז( 

 ציטוטים 

 ממוצע למאמר  הכול - ך ס 

 כל המאמרים 
 10,485 (48.4% ) 180,721 17.2 ( OAנגישים ) 

קריאה  
 9.8 109,507 ( 51.6%) 11,176 בתשלום 

 רבעון העליון כתבי עת ב מאמרים ב 
 4,931  (57% ) 126,131 25.6 ( OAנגישים ) 

קריאה  
 16.9 62,798 ( 43%)  3,706 בתשלום 

כאמור, אנחנו מעריכים שבתוך חודשים אחדים, במרבית כתבי העת חוקרות וחוקרי האוניברסיטה העברית 
יוכלו לפרסם מאמרים נגישים ללא תשלום כלל או בתשלום מופחת במידה ניכרת. אגב, במחקר נוסף, שבחן  

מאמרים(,  6,000-כאת כל הפרסומים של חוקרי האוניברסיטה העברית במדעי הרוח בעשר השנים האחרונות )
ציטוטים למאמר( לבין מספר    2.7בין מספר הציטוטים הממוצע של מאמר בכתב עת ) גדולנמצא פער 

 ציטוטים(.  0.7הציטוטים של מאמר שפורסם בספר ערוך )

. הביקוש ללימודים לתואר ראשון באוניברסיטה העברית ממשיך להיות גבוה מאד וממשיך  סטודנטים. 5
ידי ות"ת, אנו נאלצים  -לשנה. לאור כך שמספר הסטודנטים שאנו רשאים לקלוט מוגבל עללעלות משנה 

  4,700-ולקבל ללימודים רק כ לדחות מספר גדול מאד של מועמדות ומועמדים שעומדים בסף הקבלה
החוגים לתואר   100-מתוך כ 30- . בשנתיים האחרונות נאלצנו להעלות את סיפי הקבלה בכסטודנטים בשנה

וההרשמה לחוגים רבים נסגרה שבועות ספורים לאחר תחילת ההרשמה. המשך הגידול בביקוש ללמוד  ראשון
באוניברסיטה העברית הוא כמובן מבורך, והוא במידה רבה תוצאה של המצוינות של חברות וחברי הסגל 

ינו מיטבי. אנו  האקדמי והמינהלי באוניברסיטה. בה בעת, המצב הזה, שבו איננו יכולים לענות על הביקוש, א
ממשיכים בניסיונות שלנו להביא להגדלת מכסת הסטודנטים שקבע ות"ת )כזכור, מדובר במדיניות שמבטאת 

מספר חברי הסגל בהם  אביב, שני מוסדות ש-שוויון בין האוניברסיטה העברית לבין אוניברסיטת תל-אי
סטודנטים  19,300-העברית היא כותמהיל מקצועות הלימוד דומה, אך בעוד המכסה שמוקצה לאוניברסיטה 

סטודנטים(. בצד זאת, אנו בוחנים  24,000-אביב היא כ-לתארים ראשון ושני, המכסה של אוניברסיטת תל
קבע תקופת  תי, ההרשמה מועדדרכים לשנות את מתכונת הקבלה לחוגים מבוקשים, כך שבמקום קבלה לפי 

 כלל המועמדים.המתקבלים מתוך  ובחרירישום של כמה שבועות, שבסופה 

הברית נמנעים כמעט לחלוטין מהגדלת מספר -עובדה ידועה היא שהמוסדות האקדמיים המובילים בארצות
- חברי סגל, מקבלת מדי שנה רק כ 2,400-רד, שכוללת כאלמשל, אוניברסיטת הרוו הסטודנטים לתואר ראשון.

העובדה שמבחינת איכות הלימודים ולמרות  ללמוד בה הרבסטודנטים לתואר ראשון, למרות הביקוש   2,000
תחרותי, שבו  זהו ביטוי להעדפת מודל  .מספר הסטודנטים בעשרות אחוזים אתלהגדיל ללא קושי אפשר היה 

מערכת ההשכלה הגבוהה מבוססת על סינון ומיון, כך שרק הטובים ביותר מצליחים לסיים בהצלחה את 
היעד  לפיו מודל מכיל, שהשוויון. אנו מעדיפים  -את אי. זהו מודל שפוגע ברווחה החברתית ומחמיר הלימודים

מסוגלים להצליח בלימודיהם במוסד האקדמי המוביל בישראל  רבים ככל האפשר מבין מי שהוא לאפשר ל



 
 

 

לעשות זאת. המגבלה היחידה צריכה להיות מקום פיזי בכיתות ובמעבדות והבטחת יחס נאות בין מספר  
- אליטה חברתיתיצור )ולעיתים לשמר( לקביעת מכסה שתכליתה ל המורים למספר הסטודנטים. אין מקום

 שוויון בחברה הישראלית.-אנו מחויבים לתרום את חלקנו לצמצום אי  .מצומצמתכלכלית 

היבט שבו טרם הצלחנו הוא הגדלת מספר הסטודנטים לתארים מתקדמים, בעיקר לתואר שני מחקרי. 
ממשיכים בהגדלת מספר המלגות שמוצעות לסטודנטים )בשנת  הגידול בתחום זה הוא מתון בלבד. אנו 

סטודנטים לתואר שני במדעים  250-כמלגות מחייה להלימודים הקרובה יוענק מימון מתקציב האוניברסיטה ל
, בנוסף  במדעים העיוניים 250- תלמידי מחקר במדעים הניסויים ולכ 350-הניסויים; ובלימודי דוקטורט, לכ

(. היחידות האקדמיות הונחו למקד  ן בתקציבי מחקר אישיים שבהם זוכים המנחיםכמובן למלגות שמקור
ספר ללימודים מתקדמים,  -מאמצים בשיפור תכניות הלימודים ואיכות ההכשרה. אנו פועלים גם להקמת בית

 את הפעילות בנושא זה. קדםתחילה במדעים הניסויים, שי

ברירתית"  -להימנע ככל האפשר משימוש ב"בחינה רב לקראת תקופת הבחינות, אני חוזר על ההמלצה החזקה
שינון ידע, ולהעדיף בחינות בחומר פתוח, שמעודדות חשיבה. מומלץ  ן שעיקר ותבחינמ)מבחן אמריקאי( ו

מאד לפתור במהלך השיעורים )לא רק בתרגול( שאלות שהופיעו בבחינות קודמות, כאמצעי לוודא הבנה  
 ות.  טובה של החומר ועידוד למידה בקבוצ 

לבסוף, אנו פועלים כדי לשמור על האווירה הטובה בקמפוס. המתיחות הביטחונית מעוררת דאגה, ויש  
הקוראים לנו להצר את חופש הביטוי. בצד כך שאנו פועלים בתקיפות כלפי כל גילוי של אלימות או איום  

ות, אף אם הן  סובלנות כלפי התבטאוימידה רבה של לנקוט אלימות, אנו ממשיכים בגישה שמבטאת 
 מקוממות ומרגיזות. נקווה שנצליח להתמיד בכך. כרגיל, הערות והצעות, בכל נושא, יתקבלו בברכה.

 בברכה, ברק

 

 האמנות באור המצפון", תרגמה רנה ליטוין(  –)מתוך "להט אדום  "האמנות באור המצפון"  מרינה צווטיאבה 

וגם   ,שגם כשאינו קשור יעמוד בפיתוי  ,גיבור הוא זה.  לא משורר ,על ספינתו של אודיסאוס לא היו לא גיבור"
שגם עם שעווה    ,שגם כשהוא קשור יטיל את עצמו לפנים ,ומשורר הוא זה,  ללא שעווה באזניים יעמוד

 ". כלומר, שוב יטיל את עצמו לפנים, באזניים ישמע

 

  



 
 

 

         May 22, 2022 
Dear faculty members, 

Below are a few updates on the University's activities in recent weeks, including details regarding 
new academic faculty members and retiring faculty members. 

1. Awards and academic achievements. We offer our warm congratulations to Yemima Ben-
Menahem of the Department of Philosophy (Faculty of Humanities), winner of the 2022 Israel Prize 
in the field of philosophy research; Raphael Mechoulam from the School of Pharmacy (Faculty of 
Medicine), winner of this year’s Harvey Prize; Haim Sompolinsky of ELSC, winner of the Gruber 
Prize in Neuroscience; Moran Yassour of the Faculty of Medicine and Haitham Amal of the School 
of Pharmacy, winners of the Krill Prize (Wolf Foundation); and Areej Sabbagh-Khoury of the 
Sociology Department (Faculty of Social Sciences), winner of the Guggenheim Prize. 

By the way, the University administration has decided to improve submissions of candidates for 
academic awards. A University committee was established (in which the vice presidents of R&D and 
international affairs and the vice-rector serve), and awards coordinator (Ariela Fleger) was 
appointed. The award coordinator will work to encourage submissions of candidates for the various 
awards and assist in the preparation of application documents. 

2. Newly absorbed and retiring academic faculty members. The University is continuing its growth 
in the number of academic staff members. In recent months, the University decided to absorb 38 
new faculty members who have confirmed that they will be joining the faculty. We expect a 
decision on a number of additional recruits (in STEM) in the coming weeks. In the coming academic 
year, 47 new faculty members will begin to serve (the absorption of some of these faculty members 
was decided last year). Of these, only 11 are women (23%), a lower rate than usual in recent years, 
and only one new faculty member is Arab. We continue our efforts to promote equality and 
adequate representation on the faculty. Six of the new recruits are from abroad (not citizens of 
Israel) (12%). The names of the new recruits are listed in the appendix to this letter. 

We have achieved well on the Alon Fellowships program. Under this program, the BPC provides 
funding of a faculty member’s salary for the first three years of employment at the University, as 
well as a personal research grant. The winners are selected on the basis of academic excellence. The 
winners this year from the Hebrew University are: Anat Talmon (Social Work); Yochanan Bigman 
(Business Administration); Igor Kreimerman (Humanities); Mor Nitzan (Computer Science and 
Physics); Yuval Peled (Mathematics and Computer Sciences); Raphael Benhamou (Pharmacy); and 
Adi Pick (Applied Physics). In addition, Safi Shams (Sociology and PEP) won a Maof Fellowship.  

In the Alon Fellowships program, out of the 25 scholarships awarded to researchers from all 
institutions, Hebrew University researchers received 7 scholarships (28%) (the winning rate among 
the applicants that we submitted is 44%). After two less successful years, the number of winners and 
the winning rate returned to the high level that we obtained in the past (Table 1). This is an 
expression of the high quality of our recruits. 

1. Alon 
Fellowships 

Hebrew 
University 
Candidates 

Winners from 
the Hebrew 
University 

Winning 
percentage (out of 
all 25 scholarships) 

2016  11 5 20% 
2017  15 4 16% 
2018  9 4 16% 
2019 13 7 28% 
2020  16 9 36% 
2021 18 3 12% 
2022 19 5 20% 
2023 16 7 28% 



 
 

 

During the current school year, 31 faculty members from the regular academic track are retiring. 
These faculty members, most of whom have served at the University for over thirty years, are 
world-renowned researchers, among the best researchers in their field, who have made a crucial 
contribution to advancing science and establishing our University as an excellent institutions to be a 
part of. Thank you to these researchers for your excellent leadership of the University and best 
wishes for continued enjoyment of intellectual activity. The University encourages retirees to 
continue teaching and research activities. 

The net increase in the regular of faculty members at the University has been ongoing for six years, 
and this contributes greatly to the University’s growth (Table 2; the number of faculty members 
each year does not include those who are on leave, but it does include those on sabbatical; The 
numbers are according to full time positions): 

2. Academic staff 2017 2018 2019  2020  2021  2022  
Regular, parallel 
and accompanying 917 934 949 980 1015 1,037 

Regular only 874 892 905 931 960 970 
Retiring due to age 27 32 36 35 29 36 
New recruits 45 55 68 69 50 48 

The University operates according to a ten-year absorption program, in which the allocation of 
absorption to each faculty is known in advance for the next decade. This allows for the 
advancement or postponement of staffing positions, depending on the available candidates each 
year. In the last two years, there has been a delay in the absorption of new researchers in some of 
the units in the experimental sciences, due to a temporary shortage in research laboratories. 
Extensive construction plans are expected to allow for an increase in the number of faculty 
members absorbed in these areas as well. In about three years, we are expected to reach the steady-
state number of faculty members: the current target is about 500 senior academic staff members in 
the Humanities and Social Sciences and about 580 in STEM (Table 3). 

3. Senior academic staff (by areas) 2017  2022 2025  
Humanities 182 191 186 
Social Sciences, Social Work, Business 
Administration, Education and Law 277 316 310 

Total non-empirical sciences 459 507 496 
Natural sciences and neuroscience 198 238 261 
Computer Science 40 49 68 
Medical Sciences 119 130 138 
Agriculture 101 113 116 
Total in the empirical sciences 458 530 583 
Total 917 1,037 1,079 

These days, an extensive team of faculty members, led by the Vice President for Strategy and 
Diversity, is working on formulating a new strategic plan for the University, for the next decade. 
The plan will be presented to faculty members for their comments. 

3. Board of Trustees events. The 85th Board of Trustees events will take place June 12-15, 2022. The 
detailed program is available here. Members of the HUJI administrative and academic staff are 
cordially invited to participate in the events, which are designed to strengthen the connection with 
the University's friends in Israel and around the world, and to report on the University’s activities.  

https://bog.huji.ac.il/


 
 

 

As part of the BOG events, a doctoral degree ceremony (the Convocation) will be held on Monday, 
June 13, at 5:30 PM at the Amphitheater on Mount Scopus. We ask that the academic units hold a 
short meeting before the ceremony, for the degree recipients and their families, the doctoral 
advisors, and the unit’s research students and faculty members. At this gathering, the advisors and 
graduates will be given the opportunity to say congratulations and thank you. We suggest that the 
academic units hold these meetings on Mount Scopus, shortly before the beginning of the degree 
conferral ceremony. 

4. Publication of open access articles. We are working to encourage the publication of articles in a 
format that is accessible to the general public, not limited to those who pay to read the articles. We 
are carrying out these efforts on two levels simultaneously: one, is by accelerating negotiations with 
publishers on expanding existing agreements so that they include not only the right to read articles, 
but also to publish open access articles. As I have already reported, with the help of the Inter-
University Computation Center, we have already reached such agreements with a number of 
publishers (the full list is available here). Under these agreements, the possibility of free accessible 
publication is automatically given upon indication of affiliation with the Hebrew University. We 
estimate that we will soon reach such agreements with two other major publishers. This involves 
increasing the fee the University pays publishers, to allow researchers to reallocate funding resources 
to other purposes. In addition, as of October 1, 2022, the University will participate in financing the 
cost of publication in the journals with which such an agreement has not been reached. In the first 
phase, the funding will be a subsidy of half of the publication fees in journals that are ranked in the 
top quartile (Q1). The publication fee reimbursement will be made through the HUJI Library 
Authority, which will soon publicize how to apply for the reimbursement. After a trial period of a 
few weeks, as soon as it becomes clear that the amount allocated to the project is sufficient to fund 
a larger percentage of the publication cost, we will update the subsidy percentage. 

Many journals are now published in a "hybrid" format, where one can choose whether to publish 
the article so that it is accessible (OA) or limited to paid reading. Our unequivocal recommendation 
is to prefer publishing in an open access format. This is certainly the case when open access 
publication is a requirement of the entity that participated in the research funding, but it is better to  
publish in the open access format even when there is no such requirement. A study conducted by 
the Library Authority's staff and our International Rankings Committee (chaired by the Vice 
President for Internationalism) found that the average number of citations of an article published in 
an open access format is significantly greater than for an article published in an inaccessible (paid-
reading) format. Here are the data relating to the publications of Hebrew University researchers 
from 2015 to 2021, in the journals included in the Scopus database (Table 4): 

4. Scopus Database, 
2015-2021, HUJI 
researchers 

Article 
classification 

Total Articles 
(Percent) 

Citations 

Total Average per 
article 

All articles 
Open Access 10,485 (48.4%) 180,721 17.2 
Paid reading 11,176 (51.6%) 109,507 9.8 

Articles in journals 
in the top Quartile 

Open Access 4,931 126,131 25.6 
Paid reading 3,706 62,798 16.9 

As stated, we estimate that within a few months, Hebrew University researchers will be able to 
publish open access articles completely free of charge, or at a significantly reduced fee in most 
journals. By the way, another study, which examined all of the publications of Hebrew University 
researchers in the Humanities over the last ten years (about 6,000 articles), found a huge gap 
between the average number of citations of an article published in a journal (2.7 citations per article) 
and the number of citations of an article published in an edited book (0.7 citations). 

  

https://huji-il.libguides.com/c.php?g=859434&p=8814504


 
 

 

5. Students. The demand for admission to undergraduate studies at the University continues to be 
very high, and continues to rise from year to year. Due to the fact that the number of students we 
are allowed to accept is set by the PBC, we are forced to reject a very large number of candidates 
who meet admission thresholds. Over the past two years, we have had to raise the admission 
thresholds in about 30 out of 100 undergraduate degree departments, and registration for many 
departments closed just a few weeks after the commencement of the registration period. We 
welcome the continued increase in demand to study at the Hebrew University, and this is largely a 
result of the excellence of the University’s academic and administrative staff. At the same time, this 
situation, where we are unable to meet the demand to study with us, is not optimal. We are 
committed to doing our part to reduce inequality in Israeli society and continuing to raise the 
admission thresholds may harm the goal of ensuring diversity among the student body. We are 
continuing our efforts to attain an increase in the student quota set by the BBC (as you will recall, 
this is a policy that reflects inequality between the Hebrew University and Tel Aviv University, two 
institutions with a similar number of faculty members and a similar mix of academic disciplines 
available to study, yet the quota allocated to the Hebrew University is about 19,300 undergraduate 
and graduate students, while the quota allocated to Tel Aviv University is about 24,000 students). At 
the same time, we are looking at ways to change the admission format for departments in high 
demand, so that instead of admission according to registration date, a several week-long registration 
period will be set, and at the end this period, we will select the students admitted to the requested 
departments from among all applicants. 

One aspect we have not yet succeeded in is increasing the number of graduate students, especially 
for a research master’s degree. The growth in this area is only moderate. We continue to increase 
the number of scholarships offered to students (in the coming academic year, funding from the 
University budget will be provided to about 250 master’s degree students in the STEM; as well as to 
350 doctoral students in the STEM, and to 250 doctoral students in the Humanities and Social 
Sciences).  The academic units have been instructed to focus efforts on improving curricula and the 
quality of training. We are also working to establish a school for advanced studies, first in the STEM, 
that will coordinate activities on this topic. 

Ahead of the exam period, I reiterate my strong recommendation to avoid "multiple-choice exams," 
and any exam that is mainly about memorizing information, as much as possible. We encourage you 
to give preference to “open-ended” exams that encourage thinking. We recommended highly that 
you have students solve questions that appeared on previous exams, during classes, as a means of 
ensuring good understanding of the material, and to encourage learning in groups. 

Finally, we are working to maintain a good atmosphere on campus. Security tensions are worrying, 
and some are calling us to restrict freedom of expression. While acting firmly against any 
manifestation of violence or a threat to resort to violence, we continue to uphold an attitude that 
expresses tolerance towards expression, even if such expression is outrageous and annoying. 
Hopefully, we will be able to continue in this way. As usual, we welcome your comments or 
suggestions on any subject.  

Sincerely,  

Barak 

  



 
 

 

  
 

 תשפ"ג - נספח: נקלטים ופורשים תשפ"ב

 , נקלטים  רגיל אקדמי  מסלול  
 מדעים עיוניים 

החלטה   אקדמית   יחידה שם 
 ב בתשפ" 

תחילת כהונה  
 ג בתשפ" 

 1 - משפטים, קרימינולוגיה  מייקל וולפוביץ 

 ⅓ - משפטים )עם מדעי הרוח(  אורית מלכה 

 - 1 משפטים ילנה צ'צקו 

 1 1 עבודה סוציאלית אוהד גילבר 

 1 1 עבודה סוציאלית )פמ"ה( אביגל גבירץ 

 - ½ עבודה סוציאלית )פמ"ה( יונתן גבירץ 

 1 - חינוך מאיר ברנרון 

 1 1 חינוך לורן ארדרייך 

 1 1 חינוך )חינוך יהודי(  עדי שרצר 

 1 1 חינוך )פמ"ה( אדם לפשטיין )לא סופי( 

 1 - חברה, גיאוגרפיה וגלוקל  שירה בוקצי'ן פלס 

 1 - חברה, יחב"ל  עומר סולודוך 

 ½ - חברה, אירופה )עם מדעי הרוח( יובל טל 

 1 - פכ"מ -סוציולוגיה ו חברה,  סאפי שאמס 

 1 1 כלכלה  חברה, אלכסיי חזנוב 

 1 1 פסיכולוגיה חברה, גל לצרוס 

 - 1 מדיניות ציבורית  חברה, ערן פוליצר 

 ½ ½ פסיכולוגיה )עם קוגניציה(  חברה, נעם זיגלמן 

 1 1 חברה, תקשורת בלייק הלינן 

 1 1 חברה, מדע המדינה ופורום אירופה טריסטאן קלינגהופר 

 1 - רוח, פילוסופיה ]מרכז לאתיקה[  עודד נעמן 

 ½ - רוח, לימודים רומניים )ומדעי החברה(  יובל טל 

 ½ - קוגניציה )ורפואה(   ענת ארזי 

 ½ ½ קוגניציה )עם פסיכולוגיה(  חברה, נעם זיגלמן 

 ⅔ - רוח, תלמוד )עם משפטים( אורית מלכה 

 1 1 רוח, מקרא )פמ"ה(  סטפן שורש 

 1 1 רוח, ספרות אנגלית  לזרוס מיכה  

 1 1 רוח, דתות כרמה בן יוחנן 

  



 
 

 

 1 1 רוח, היסטוריה של עם ישראל דוד גדג' 

 1 1 רוח, מוסיקולוגיה  עודד ארז 

 ½ ½ ( ½רוח, תולדות האמנות )כבר היה   נעם גל 

 1 - מינהל עסקים יוחנן ביגמן 

 1 - מינהל עסקים מיכאל גופמן 

 1 1 עסקים, חשבונאותמינהל  לי ביטון - הילל 

 - 1 מינהל עסקים אנטוניו קסטילאנוס 

 1 1 מינהל עסקים אלה שגב 

 28 21  סה"כ 

 
 מדעים ניסויים 

החלטה   יחידה אקדמית  שם 
 ב תשפ"

תחילת כהונה  
 ג תשפ"

 ½ - רפואה )וקוגניציה(   ענת ארזי 

 1 1 רוקחות צבי יערי 

 1 1 ביוכימיה , חקלאות גלית פיכמן   

 1 1 חקלאות, צמח  יותם זית 

 1 1 חקלאות, צמח  הילה טופוריק 

 1 1 וטרינריה עומר רווח 

 1 1 אלס"ק  ראונק באסו 

 1 1 טבע, מדעי החיים ערן בלכר 

 1 1 טבע, מתמטיקה ליאור ינובסקי 

 1 1 טבע, פיזיקה  סיון גינזבורג 

 1 1 טבע, פיזיקה  עפרי תלם 

 1 1 טבע, כימיה רונן גוטסמן 

 - 1 טבע, כימיה יגאל לוין 

 1 - טבע, פיזיקה יישומית  ארבל חיים 

 1 - טבע, מדעי כדור הארץ  אסף הוכמן 

 1 - מדעי המחשב  יוסי עדי 

 - 1 מדעי המחשב אמיר גלעד 

 1 1 מדעי המחשב אורון סבג 

 1 1 מדעי המחשב תום הופ 

 1 1 מדעי המחשב עמית קליין 

 1 1 מדעי המחשב אלון עדן 

 18.5 17  סה"כ 



 
 

 

 
 2022במהלך שנת    פורשים לגימלאות ,  בכיר אקדמי  סגל  

 

 פקולטה   שם 

 מדעי הרוח ברויאר  יוחנן 
 מדעי הרוח הכהן  רות 

 מדעי הרוח חזון  אסתר 
 מדעי הרוח שי - עיר  עודד 
 מדעי הרוח פישלוב  דוד 

 מדעי הרוח פרידמן  ליובה 
 מדעי הרוח פרנקל  מרים 
 מדעי הרוח שוורץ  דניאל 

 מדעי הרוח שחם  רוני 
 )מקביל(  מדעי הרוח אופנהיים  נועה 

 מדעי החברה אבנון  דן 
 משפטים אריה - גור  מרים 

 משפטים וייסבורד  דוד 
 משפטים פסברג  סיליה 

 מינהל עסקים מושיוב  גור 
 חינוך אליצור  יואל 

 )מקביל(  חינוך דיטשר  אהרון 
 חינוך הורנצ'יק  גבריאל 
 חינוך רסניק  ג'וליה 

 )מקביל( תלמידי חו"ל טישלר  גוני 
 )מקביל( תלמידי חו"ל נוימן  קרן 

 )מקביל( תלמידי חו"ל שמאלי  מירה 
 חקלאות אדם  צח 

 חקלאות אלקינד  יונתן 
 חקלאות וולך  רוני 

 חקלאות וולף  שמואל 
 חקלאות פליישר  עליזה 

 חקלאות רייפן  רם 
 חקלאות שוורץ  ברטה 
 מדעי הטבע אגרנט  אהרון 
 מדעי הטבע אורן  אהרון 
 מדעי הטבע מאירסון  ברוך 

 מדעי הטבע שהם  גיל 
 רפואה חודר - אמסטר  אורנה 
 רפואה פינס  עפרי 

 רוקחות הופמן  אמנון 
 
 
 

 


