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האוניברסיטה
העברית
האוניברסיטה העברית בירושלים נוסדה בשנת
 1918ונפתחה רשמית בשנת  .1925האוניברסיטה
זוכה למוניטין רב בעולם המדעי אשר נתמך
במיקומה הגבוה בדירוג שנגחאי ,הנחשב
לדירוג האוניברסיטאות הטוב ביותר בשל מדדיו
האובייקטיביים.
האוניברסיטה דוגלת במצוינות ומציעה
קשת רחבה של תחומי לימוד ומחקר :ממדעי
הרוח ,החברה והמשפטים ועד למדעי הטבע,
החיים ,החקלאות ,המחשבים ,מקצועות
ההנדסה והרפואה .האוניברסיטה מקדמת
שיתופי פעולה רב-תחומיים בארץ ובעולם
ומגשרת בין המחקר האקדמי ליישומו,
בתעשייה ובחדשנות מובילה.
רבים מבוגרי האוניברסיטה נמצאים בעמדות
השפעה בתחומים רבים בארץ ובעולם,
בתעשייה ,בהייטק ,בבתי משפט ובמשרדי
עורכי דין מובילים ,בעולם הפיננסי ,במגזר
הציבורי ,בעולם הרפואה ובמגזר השלישי.

המחקר והמדע החדשניים הובילו את חוקרי
האוניברסיטה העברית לזכייה בפרסים
יוקרתיים בארץ ובעולם .עד לשנת 2015
הוענקו לבוגרי האוניברסיטה שמונה פרסי
נובל ,מדליית פילדס למתמטיקה ,פרס
טיורינג למדעי המחשב 282 ,פרסי ישראל,
תשעה פרסי וולף 89 ,פרסי רוטשילד ו33-
פרסי א.מ.ת.
האוניברסיטה העברית מציעה את מספר
החוגים הגדול ביותר ללימודי תואר ראשון
בישראל .באוניברסיטה לומדים כ 24-אלף
סטודנטים ו 1,000-חוקרים בשבע פקולטות,
שישה קמפוסים 14 ,בתי-ספר ,יותר מ200-
חוגים ותכניות לימוד לתואר ראשון ושני
ולמעלה מ 5,000-קורסים.
בכל שנה מגיעים סטודנטים מכל העולם
ללמוד באוניברסיטה ,לתואר ראשון ושני,
לימודי דוקטורט ופוסט-דוקטורט .מעמדה
הבין-לאומי של האוניברסיטה וקשריה
הענפים עם העולם האקדמי בחו"ל מהווים
מוקד משיכה ועניין למחקר חדשני.
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מובילות
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מובילות
האוניברסיטה העברית היא
הוותיקה והמובילה בישראל.

האוניברסיטה

המצוינות האקדמית מתבטאת בדירוגים
הבין-לאומיים ובמדד המוביל בעולם
לדירוג מוסדות אקדמיים ,מדד שנגחאי ,בו
מדורגת האוניברסיטה באופן קבוע במקום
הראשון מבין האוניברסיטאות ומוסדות
המחקר בישראל ,ובמקומות גבוהים מבין
מוסדות הלימוד בעולם.
טובי החוקרים בכל התחומים מובילים
לפריצות דרך משמעותיות במדע המיושמות
בתעשייה ,בכלכלה ,ברישום פטנטים
ובקבלת מענקי מחקר ,זאת הודות למצוינות
האקדמית והמחקרית של האוניברסיטה.
האוניברסיטה מדורגת בין המקומות
הראשונים באירופה בקבלת מענקי מחקר
לחוקרים צעירים ( )ERCוכשליש ממענקי
המחקר התחרותיים בישראל ניתנים
לחוקרים מהאוניברסיטה .האוניברסיטה
מובילה במספר תארי הדוקטור שניתנו על
ידי מוסד אקדמי בישראל ובוגריה נמצאים
בעמדות מפתח באקדמיה ,בשירות הציבורי
ובמגזר העסקי.
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רב-תחומיות
"ערכו של חינוך אוניברסיטאי אינו טמון בלמידתן
של עובדות רבות ,אלא באימונו של המוח
לחשיבה על דברים שלא ניתן לקרוא בספרי
לימוד"

שילוב תחומי למידה מאפשר התמודדות עם
התפתחויות ושינויים ,מעמיק היבטים שונים,
מוביל לחדשנות ,מעניק מיצוי פוטנציאל אישי
לכל סטודנט בצורה הטובה ביותר ,ומקנה
כלים להתמודדות עם מציאות דינמית.

האוניברסיטה העברית מעודדת מצויינות
ויצירתיות ושמה לדגש הכשרת דור של
חוקרים אשר יתאימו עצמם למציאות
הדינמית והמשתנה של ימינו.

באוניברסיטה ניתן ללמוד את רוב תחומי
הלימוד בשילוב תחום לימודים אחר .בכל
שנה נפתחות תכניות לימוד מתחומים שונים
שנועדו לא רק לגוון ולהעשיר את השכלתם
של הסטודנטים ,אלא גם לפתח חשיבה
יצירתית ,ראיית מאקרו וחידוד יכולות.

(אלברט איינשטיין ,ממייסדי האוניברסיטה)

חוקרי האוניברסיטה יוצרים יחד תחומי
לימוד ועולמות מחקר חדשים המובילים
למדע מתקדם ופורץ דרך .ריבוי התחומים
הנלמדים מאפשר התפתחות יצירתית,
מובילה ומפתיעה.
בעולם משתנה ודינמי ,כלים פרקטיים
חשובים אולם אינם מספיקים לחדירה לשוק
העבודה .האוניברסיטה מאמינה כי יכולות
חשיבה וניתוח הניתנות לסטודנטים במהלך
התואר הן אלו שמעניקות את היתרון לבוגריה
ולחוקריה בשוק התעסוקה ובעולם המחקר.
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יצירתיות

צילום :סיוון ניר ,דוקטורנטית בקב' מחקר של ד"ר מיטל רכס,
מתוך תערוכת ננו ארט2014 ,

חשיבה יצירתית בעולם משתנה.

האוניברסיטה העברית היא מרכז של
מחקר חדשני בכל תחומי הדעת ומקור
לחשיבה יצירתית חוצת גבולות אשר
ממציאה ,מפתחת ויוצרת חידושים לרווחת
האדם והסביבה.
רבים מהפיתוחים וההמצאות של חוקרי
האוניברסיטה העברית נרשמו כפטנטים
ומוסחרו :עד כה נרשמו יותר מ7000-
פטנטים ויותר מ 600-מוסחרו .כשליש
מההמצאות האקדמיות שמוסחרו בישראל
שייכות לאוניברסיטה העברית ולחוקריה.
ההמצאות שפותחו באוניברסיטה הניבו כמה
מהפיתוחים הישראליים המוכרים ביותר
במגוון תחומים :בריאות ,חקלאות ,מדעי
המחשב ואיכות הסביבה .בין ההמצאות
ניתן למצוא את חברת מובילאיי ()Mobileye
של פרופ' אמנון שעשוע שפיתחה מערכת
המסייעת למניעת תאונות דרכים וביצעה
את ההנפקה הגדולה ביותר אי-פעם בוול-
סטריט עבור חברה ישראלית.
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רב-תרבותיות
האוניברסיטה מאמינה שחינוך הוא יותר מיצירה
וצבירה של ידע אקדמי ,ושואפת שבוגריה יהיו
אנשים סבלניים המוקירים את המגוון ,מעריכים
ומכבדים את ריבוי הזהויות ואת נקודות המבט
השונות בחברה הישראלית.

האוניברסיטה שואפת לחנך דור מנהיגים
שיאמינו כי חברה רב תרבותית ומגוונת היא
מקור לעושר ולגאווה וכי הדמוקרטיה היא
העוגן להגשמת החיים המשותפים.
האוניברסיטה היא מקום מפגש עבור
סטודנטים ממגוון רב של קהילות :יהודים
לצד ערבים ,דתיים לצד חילונים וחרדים,
ותיקים לצד עולים .האוניברסיטה רואה
אחריות רבה ביצירת סביבה פלורליסטית
המאפשרת לסטודנטים להכיר ולכבד אלו
את אלו במהלך תקופת הלימודים והמחקר.
האוניברסיטה פועלת להגברת הנגישות
להשכלה גבוהה עבור קבוצות ללא ייצוג
ראוי ,ומעניקה מדי שנה מלגות בהיקף של
מיליוני שקלים לסטודנטים בגין מצב כלכלי,
רקע חברתי ,שירות צבאי או אזרחי ,מקום
מגורים ועוד.
כמו כן ,באוניברסיטה פועלים מרכזי מחקר,
תכניות מיוחדות וקרנות לימודים המסייעים
בשילוב סטודנטים מכל חלקי החברה.
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בין-לאומיות
תכניות בין-לאומיות ,חילופי סטודנטים ,מלגות
מחקר ,שיתופי פעולה בין חוקרים ויצירת
קמפוס גלובלי  -כל אלו אפשריים הודות
למעמדה של האוניברסיטה העברית בקהילה
האקדמית העולמית.

בין-לאומיות כיעד אסטרטגי הובילה את
האוניברסיטה לעידוד והקמה של יותר
תוכניות אקדמיות וקורסים באנגלית ,תכניות
משותפות ללימודי תואר עם מוסדות לימוד
בחו"ל ועלייה מתמדת בהסכמים אקדמיים
עם שותפים אסטרטגיים.
האוניברסיטה היא חלק מרשת עולמית של
שיתופי פעולה בתחומי המחקר וההוראה
והיא צד ל 150-הסכמים לחילופי סטודנטים
ב 24-מדינות .חברי הסגל באוניברסיטה
מקיימים קשרים עם הקהילה המחקרית
בחו"ל ,דבר התורם ליצירה ולפיתוח מחקר
עכשווי ,גלובלי ובעל השפעה נרחבת.
לבית ספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג
מגיעים מדי שנה למעלה מ 2,000-סטודנטים
מ 80-מדינות מרחבי העולם ,לתקופות לימוד
קצרות וארוכות.
ההכרה הבין-לאומית של האוניברסיטה
פותחת בפני בוגריה אפשרויות רבות ללימודי
המשך באוניברסיטאות המובילות בעולם
לתארים מתקדמים ולתכניות קצרות מועד.

06

ירושלים

||07
ירושלים
חלק גדול מהחוויה של הסטודנטים הלומדים
בעברית היא העיר ירושלים.
ירושלים משלבת תרבות ,קהילה ,דתות ,ריבוי
דעות ומגוון אנשים.
אפשר למצוא בירושלים את החדש והישן.
ללכת לכותל וגם לצאת לבלות בשוק ,לראות
סרט בסינמטק ולטייל ליד החומות ,להיות
קרוב להיסטוריה עתיקה וגם להיות חלק
מהמקומות בהם מתקבלות ההחלטות על
עתיד המדינה.
סטודנט ירושלמי עובר חוויה שמתאפשרת
רק בירושלים ,והחיים בעיר מציעים רצף של
אירועים ומקומות  -חוצות היוצר ,פסטיבל
הקולנוע ,שבוע העיצוב ,הרצאות אקדמיות,
מוזיאון ישראל ,פאבים ,הופעות ,שוק איכרים,
מתחם התחנה ,מחנה יהודה ,ימין משה  -אלו
רק חלק מהחוויות שסטודנט ירושלמי יכול
להיחשף אליהן במהלך שנותיו באקדמיה.
סטודנטים בירושלים זוכים להטבות ,מלגות,
השתתפות במיזמים ופרויקטים מיוחדים,

מעורבות בקהילה ומפגש עם סטודנטים מכל
רחבי העולם.
לירושלים ולאוניברסיטה קשר ארוך והדוק
המתבסס על שיתוף פעולה ותרומה לעיר,
למרקם החברתי בה ולכלכלתה .שיתוף
פעולה זה מציע לתושבים ולסטודנטים מגוון
אירועים ומיזמים משותפים :אירוע "איינשטיין
בעזה" מציע הרצאות אקדמיות הניתונות
לקהל הרחב בבתי עסק לאורך רחוב
עזה ,תכניות מתמחים משלבות סטודנטים
במשרדי ממשלה ובתי עסק פרטיים ברחבי
העיר ,שיתופי פעולה תרבותיים מתקיימים
לאורך השנה בין האונברסיטה למוסדות כמו
הסינמטק ,מתחם התחנה הראשונה ועוד.
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