
 

 

 

 

18/10/22 

  ,י הסגל האקדמי והמנהלי של הפקולטה למדעי הרוחות וחברכל חברשלום וברכה ל

ה בריאה, בשנ .םןאתכ תמברכ י,  אנ2022-2023, גפ"עם פתיחתה של שנת הלימודים האקדמית תש

עבוד ביחד בדיאלוג חברי מכבד ומעודד לטובת המשיך לנשכיל ל ופורייה. שנה בה ימהצעמעניינת, מ

המחקר, ההוראה והקהילה. שנה בה נשכיל להמשיך ולטפח את קהילת הפקולטה למדעי הרוח 

כקהילה מלוכדת, מעורבת בחיי הקמפוס והחברה ומובילה לקראת חברה מכילה, שוויונית, מגוונת 

                                                                ומטיבה יותר.                                          

שיטות. תוכניות לימודים רבות נושאים וההוראה והמחקר בפקולטה מתאפיינים במגוון של 

מאפשרות למידה באמצעות הוראה בקמפוס בקבוצות קטנות וגדולות, הוראה היברידית ומקוונת, 

 .ותסיורים ומפגשים עם חוקריםקורסים משלבי עשייה, תוך שילוב ימי עיון, סדנאות, 

. שיתוף הפעולה גדלהוראתי בתוך ובין בתי הספר הפעולה הברחבי העולם. שיתוף  .יותוסטודנטים

ואנו מקווים כי תהנו  ,מתרחב גם הוא תעם הספרייה המרכזית לקידום שיטות מחקר דיגיטליו

ותוכניות לימוד אף תרחיבו ותפתחו שיטות ותרחיבו את השימוש במגוון השיטות הקיימות, ו

 . חדשות

השנה ייפתח קורס פקולטתי בנושא משבר האקלים אשר פותח על ידי צוות של חוקרי הפקולטה 

שילמדו נושא זה מפרספקטיבה הומניסטית רב תחומית. הקורס מהווה חוליה נוספת במחויבות 

עולה בין חוקרות וחוקרי הקהילה הפקולטה לקידום העיסוק במשבר זה, ומקדם את שיתופי הפ

להשתתף בקורס זה ובפעילויות  .יות. אתם מזומנים לעודד את הסטודנטים.יותשלנו, והסטודנטים

 השונות המתקיימות בפקולטה בהקשר למשבר האקלים. 

ע"ש קרן מנדל ממשיכה להתרחב וקורסים חדשים של  הפקולטה יפתחו השנה תוכנית שאר רוח 

ושל הסגל  .ותהפקולטה שלנו. ההתרשמויות של התלמידים .ותערבי ולתלמידיהצד המ .ותלתלמידי

תח ומלמד את הקורסים הן חיוביות ומשמעותיות. אנו מעודדים אתכן.ם להיות מעורבים ישפ

 בתוכנית חשובה זו. 

 16הפקולטה ייפתח בסמסטר ב'. זהו הקבץ ייחודי של  .ותקבץ של מדעי הנתונים עבור תלמידיה

קבץ  כולל פרויקט גמר של ארבע שעות בו הפקולטה שלנו. הה .ותשעות שנבנה במיוחד לתלמידי

את הידע שרכשו במחקר של חוקרות וחוקרי הפקולטה. ניתן להצטרף  .ותמיישמים התלמידים

שלבים את שיטות מדעי מים הות.חוקרקבץ זה ולהיות חלק מקהילת הולהציע סמינר מחקר לה

 הנתונים במחקר שלהן.ם. 

של דן דויד מתחילה השנה בניהולה של  פרופ' אורית רוזין. ארבעת  יות.תוכנית הבתר דוקטורנטים

ם נקדם ן.התוכנית יצטרפו לקהילה החוקרת והלומדת שלנו, וביחד את ים הראשונים של ות.החוקר

אנו מקווים כי בחום ובברכה קבוצה מבטיחה ומעניינת זו.  את המחקר. אני בטוחה כי תקבלו

 להקים מרכז ללימודים מתקדמים בפקולטה יישאו השנה פרי. ו להרחיב מגמה זו תהניסיונו

 



 

 

 

 

 

חשוב לי להדגיש כי תוכניות עבודה נוספות שאנו עובדים עליהן יוצגו במועצת הפקולטה הקרובה. 

לפנות, לשתף ולבקש, ואנו נעשה ככל שביכולתנו לקדם  ם. אל תהססון.נמצאים כאן בשבילכ אנו

 פתרונות ורעיונות, להקל על קשיים ולסייע. 

 בברכת שנה אקדמית פורייה, מהנה ומוצלחת,  

 , פרופ' רחל גלי צינמון

 דקאנית הפקולטה למדעי הרוח 

 cinamon@tauex.tau.ac.il 
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