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"ד סיון, תשע"וכ  
2016יוני,  30  

 וע"תשהחלטות הסנאט 
 

 29.10.2015, 1ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד .1

הסנאט אישר את המלצתם של ועדת התארים והוועד המנהל להעניק תואר דוקטור 
 לפילוסופיה לשם כבוד לאישים הבאים: 

בקטגוריית "מועמדים אקדמיים": פרופ' שפי (שפרירה) גולדווסר, לפרופ' ברוס בואנו דה 
 מסקיטה, לפרופ' דוד נירנברג.

למר דורון לבנת, לגברת הרטה עמיר, לגוינג'יבר ופיטר   בקטגוריית "אישי מעש וכספים":
 קדאס, לפרופ' צ'רלס מילגרום.

 
 

 5.11.2015, 2ישיבה מס' 
 

 דיון ראשוני ובחירת ועדה –ועדה לקוד אתי באוניברסיטה  .1

תוקם ועדה ל"קוד אתי". חברי הוועדה הם: פרופ' חנן אלכסנדר, פרופ' מיכאל גרוס; ד"ר 
חוסיין, פרופ' שאול סמילנסקי, נציג הסטודנטים, אישי ציבור ונציג  לאה ויטנברג, ד"ר עלי

 עובדי המינהל.
 
 

 3.12.2015, 3ישיבה מס' 
 לא התקבלו החלטות •

 
 14.1.2016, 4ישיבה מס' 

 
 הצבעה על המלצת ועדת החיפוש למינוי פרופ' רון רובין לנשיא .1

 הסנאט הצביע בעד המלצת ועדת החיפוש למינוי פרופ' רון רובין לנשיא. 
 
 
 

 21.1.2016, 5ישיבה מס' 
 

לנוהל פעילות ציבורית  6.2בסעיף המשפט העליון בעניין תיקונים -אישור הצעת בית .1
 בקמפוס

לנוהל פעילות ציבורית  6.2המשפט העליון בעניין תיקונים בסעיף -הסנאט מאשר את הצעת בית
 קמפוס כדלקמן: ב

"הנשיא, לאחר שהתייעץ עם הרקטור, סגן הנשיא למינהל ודיקן הסטודנטים, מוסמך להורות 
בודה, אם לפי עימי  7על הפסקה או מניעה של הפעילות הציבורית לפרק זמן שלא יעלה על 

וזאת מנימוקים מפורטים שירשמו.  דעתו קיימת וודאות קרובה לסכנה מוחשית לשלום הציבור
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ההחלטה כאמור (וודאות קרובה לסכנה  יא יידע את הוועדה המתמדת מיד לאחר קבלתהנש
ימי עבודה, ובכפוף לאישור הוועדה המתמדת.  7מוחשית לשלום הציבור) אשר לא יעלה על 

קיבל הנשיא החלטה על פי סמכותו בסעיף זה , תפורסם החלטתו, מיד לאחר קבלתה, על 
 נימוקיה. "

 ז מחקר לתקשורת בריאות וסיכוניםהצעה לאישור הקמת מרכ .2

 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת "מרכז מחקר לתקשורת בריאות וסיכונים". 

 
 

 10.3.2016, 6ישיבה מס' 
 

 סנאטית-הצעת החלטה של הוועדה הבין .1

ה לאמץ את החלטת הוועדה הבינסנאטית כדלקמן: "סנאט אוניברסיטת חיפה קורא לור  
 

המל"ג, ועצמאות ממלאי התפקידים הבכירים בה, הם הרמה האקדמית הגבוהה של  .1
אינטרס חיוני של מערכת ההשכלה הגבוהה. הסנט קורא לאימוץ כללים מחייבים, 

במסגרת החוק הקיים, אשר יבטיחו זאת ויחזקו את האימון של הקהילה האקדמית 
 במל"ג.

 
 שני שלישים מהמועצה יהיו אנשים בעלי מעמד בכיר בהשכלה הגבוהה. .2

רכב יהיה לפחות מדען  אחד מכל אוניברסיטת מחקר, כדי שנקודות המבט השונות בכל ה
תבואנה לידי ביטוי. הסנט מברך על ההבנה שהושגה באשר למינוי  מדענים אלה בין שר 
החינוך לבין ור"ה, דהיינו : השר יפנה לור"ה לצורך התייעצות. ור"ה תציע ארבעה עשר 

עמדים האלה. הסנט מצפה כי נוהל התייעצות זה מועמדים, והשר יבחר שבעה מבין המו
 יעוגן בכללים מחייבים לעתיד. 

כל המועמדים, הן אלה מהאוניברסיטאות והן המועמדים האחרים למקטע זה של "בעלי 
מעמד בכיר בהשכלה הגבוהה " יעברו ועדת סינון מטעם האקדמיה הלאומית למדעים 

  .ע)(נשיא האקדמיה הלאומית הוא יועץ הממשלה למד
 

 
תפקידי סיו"ר המל"ג ויו"ר הות"ת יאוישו לפי הנוהל המקובל לגבי מינוי נגיד בנק  .3

 .ישראל,  בשינויים המתחייבים
 

מספר חברי הות"ת ייקבע בהחלטת ממשלה . שני שלישים מהרכב  הות"ת יהיו בעלי  .4
מעמד בכיר בשדה ההשכלה הגבוהה , ואלו ימונו בדרך דומה לזו שבה נבחרים חברי 

 המל"ג.
 

 סנאט האוניברסיטה קורא לו"רה לייצג עמדה זו מול יו"ר המל"ג . 
 
 
 

 7.4.2016, 7ישיבה מס' 
 

 בחירות לרקטור .1
 לא התקבלו החלטות •
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 19.5.2016, 8ישיבה מס' 
 

 קריאת הפקולטה למדעי החברה על שם "הרטה ושמואל עמיר" .1

 
"הפקולטה למדעי  -להסנאט אישר, את ההצעה להסב  את שם הפקולטה למדעי החברה 

 החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר"
 

 הנוסח באנגלית: 
The Herta and Paul Amir Faculty of Social Sciences."" 

 
 
 

 16.6.2016, 9ישיבה מס' 
 

 בחירות לרקטור .1

 רופ' גוסטבו מש מבחר לרקטור האוניברסיטה לשנים תשע"ז, תשע"ח ותשע"ט.פ
 

 וע"תשהחלטות הוועדה המתמדת 
 

 14.10.2015, 1ישיבה מס' 
 

 הארכת כהונת ראשי מרכזים / מכונים .1

הוועדה המתמדת מבקשת מרשות המחקר הבהרות לגבי החריגות שמצדיקה חידוש מינוי של 
כל אחד מהמרכזים/המכונים והצעדים שננקטים במרכזים/במכונים השונים על מנת להבטיח 

 דור המשך לניהול המרכז/המכון. 
 

הצעה לשינוי שם תכנית התמחות (ספח) בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, הפקולטה  .2
למדעי החברה: מ"התמודדות עם מצבי חירום לאנשי מערך הכיבוי וההצלה" 

 לימודי אש" –ל"התמודדות עם מצבי חירום 

ההצעה לשינוי שם תכנית התמחות (ספח) בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, הפקולטה למדעי 
חברה: מ"התמודדות עם מצבי חירום לאנשי מערך הכיבוי וההצלה" ל"התמודדות עם מצבי ה

 לימודי אש" הובאה ליידוע הוועדה המתמדת.   –חירום 
 

בביה"ס לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה  MD ,MPH מסלול משולב  .3
 והבריאות והפקולטה לרפואה בטכניון

בביה"ס לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  MD ,MPHמסלול משולב 
 והפקולטה לרפואה בטכניון הובאה ליידוע הוועדה המתמדת.

 
תכנית התמחות (ספח) לתואר שני בכלכלה התנהגותית בחוג לכלכלה, הפקולטה למדעי  .4

 החברה, משותפת לפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון
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ההצעה לפתיחת  תכנית התמחות (ספח) לתואר שני בכלכלה הוועדה המתמדת מאשרת את 
התנהגותית בחוג לכלכלה, הפקולטה למדעי החברה, משותפת לפקולטה להנדסת תעשייה וניהול 

  .בטכניון
 

 
 11.11.2015, 2ישיבה מס' 

 
 תכנית לימודים לתואר שני בלימודי אסיה עם התמחות בשווקי אסיה .1

 
הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בלימודי אסיה עם ספח 

 התמחות בשווקי אסיה, במסגרת החוג ללימודי אסיה, בפקולטה למדעי הרוח. 
 

 הארכת כהונת ראשי מרכזים / מכונים .2

הוועדה המתמדת אישרה את המלצת מועצת רשות המחקר להארכת הכהונה בשלוש שנים 
 ות, דהיינו: תשע"ו, תשע"ז ותשע"ח לראשי המרכזים והמכונים הבאים:נוספ

 
 מכון המוח לחקר רגשות-לוין-לפרופ' גל ריכטר

 מכון שטרוכליץ לחקר השואה -לפרופ' אריה כוכבי
 המרכז לחקר ביטחון לאומי-לד"ר דן שיפטן

 המרכז להתפתחות הילד -לפרופ' אבי שגיא שוורץ
 לחקר האקטואריההמרכז  -לפרופ' אהוד מקוב

 תרבותיות וחקר החינוך-המרכז לרב-חאג'-לפרופ' מאג'ד אל
 המכון לחקר אלטרנטיבות בחינוך -לפרופ' מיכל ירושלמי

 
 

 16.12.2015, 3ישיבה מס' 
 

 תנאי הקבלה לשנת הלימודים תשע"ז .1

תנאי הקבלה כפי  אישרה את תנאי הקבלה לשנת הלימודים תשע"ז. להלןהוועדה המתמדת 
 שאושרו:

 

 סיפי הקבלה ייקבעו ע"י החוגים באישור של הדיקן והרקטור.  .א
 

את טווח הקבלה של החוגים  15.3.16-ראשי החוגים ימסרו למחלקת ההרשמה עד ה .ב
 לשנת תשע"ז.  

 
בחלק האנגלי של המבחן הפסיכומטרי, או ציון  85אנגלית: סף הקבלה באנגלית הוא ציון  .ג

באמי"ר). סטודנט אשר אינו עומד בתנאים אלה, וציון האנגלית  185"ם (במבחן אמיר 85
, יוכל להתקבל ללימודים בתנאי שיגיע לרמת ידע "בסיסי" בתום שנה 50-84שלו הוא בין 

 . 13.6.13בהתאם למתווה המל"ג מיום  –א' 
 

 . 120עברית: הסף בבחינת יע"ל הוא  .ד
 

מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית: מועמדים אלו יתקבלו ללימודים על  .ה
 500והציון הפסיכומטרי שלהם יהיה  90-119תנאי, ובלבד שציונם בבחינת יע"ל יהיה בין 
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ומעלה. המשך לימודיהם של תלמידים אלה יותנה בעמידה בבחינת יע"ל עד סוף השנה 
ס הכנה בתשלום לבחינת יע"ל יתקיים במכינה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה. קור

ומעלה) את מבחן  120האוניברסיטאית. בסיום על התלמידים לעבור בהצלחה (בציון 
 יע"ל. 

 
 

תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות במנהל במוסדות להשכלה גבוהה, במסגרת המגמה  .2
 ינוךלניהול מערכות חינוך, בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לח

 
הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה לתכנית לימודים לתואר שני בהתמחות במנהל במוסדות 

להשכלה גבוהה, במסגרת המגמה לניהול מערכות חינוך, בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, 
 הפקולטה לחינוך.

 
 

הצעה לתיקון ותוספת סעיפים בתקנון לימודי תואר שני שלישי לעניין הנחיית קרובי  .3
 משפחה

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לתיקון ותוספת סעיפים בתקנון לימודי תואר שני 
 שלישי לעניין הנחיית קרובי משפחה כדלקמן: 

 
 תואר שני

 
"הוועדה החוגית תוודא מניעת יחסי תלות בין התלמיד למנחה במקרה של ניגוד  4.4סעיף 

 ון למניעת ניגוד עניינים במחקר". לתקנ 5עניינים, לרבות ניגוד עניינים כאמור בסעיף 
 
 

:  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יוכל להתמנות כמנחה מי שהוא 4.5יתווסף סעיף 
קרוב משפחה של התלמיד, אלא באישור הדיקן ללימודים מתקדמים במקרים חריגים 

 ומטעמים מיוחדים שיפורטו בהחלטת הדיקן. 
 

נתן הדיקן אישור כאמור, יקבע הדיקן תנאים לביצוע ההנחיה, בהתאם למאפייני המקרה 
 הנדון ותוך התייחסות למנגנונים אפשריים לבקרה או מזעור של ניגוד העניינים. 

בת זוג (בהווה או בעבר), הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, -בן -קרוב משפחה לעניין סעיף זה
אחות, בן דוד/ה, חותן, חותנת, חם, חמות, -בת אח, בן אחות, בתאח, -גיסה, דוד, דודה, בן

 חתן, כלה, נכד או נכדה, והכל לרבות קרבת משפחה חורגת או כזו הנוצרת עקב אימוץ. 
 
 

 תואר שלישי
: "וידוא מניעת יחסי תלות בין התלמיד לשופט במקרה של ניגוד עניינים". (ראה 2.3סעיף 
 ).5.3סעיף 

 
מניעת יחסי תלות בין המנחה לבין התלמיד המונחה במקרה של ניגוד  : "וידוא3.2סעיף 

 ).5.3עניינים". (ראה סעיף 
 

: "הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תוודא מניעת יחסי תלות בין התלמיד למנחה 5.3
לתקנון למניעת ניגוד עניינים  5במקרה של ניגוד עניינים, לרבות ניגוד עניינים כאמור בסעיף 

 ר". במחק
 

: מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יוכל להתמנות כמנחה מי 5.4כמו כן יתווסף סעיף 
שהוא קרוב משפחה של התלמיד, אלא באישור הדיקן ללימודים מתקדמים במקרים חריגים 
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ומטעמים מיוחדים שיפורטו בהחלטת הדיקן. נתן הדיקן אישור כאמור, יקבע הדיקן תנאים 
תאם למאפייני המקרה הנדון תוך התייחסות למנגנונים אפשריים לבקרה לביצוע ההנחיה, בה

 או מזעור של ניגוד העניינים. 
בת זוג (בהווה או בעבר), הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, -בן -קרוב משפחה לעניין סעיף זה

אח, בת אחות, בן דוד/ה, חותן, חותנת, חם, חמות, -אח, בן אחות, בת-גיסה, דוד, דודה, בן
 חתן, כלה, נכד או נכדה, והכל לרבות קרבת משפחה חורגת או כזו הנוצרת עקב אימוץ. 

 
 

-הצעה לתיקון ותוספת סעיף בתקנון לימודי תואר שלישי לעניין העסקת דוקטורנטים על .4
 ידי חברי סגל במקום עבודה פרטי

ת עקב התאמו -לכללי זכויות הסטודנט  4הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה לתיקון סעיף 
, באופן 2012-תשע"ב-טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

שייקבע כי תקופת ההיעדרות המותרת עבור סטודנטית לאחר לידה תעמוד על שישה שבועות 
 לפי הגבוה. -מכלל השיעורים 30%או 

 
 שאר התקנון נותר בעינו.

 

 27.1.2016, 4ישיבה מס' 
 
 

 ללוח שנה"ל תשע"זהצעה  .1

 
 הוועדה המתמדת מאשרת את לוח תשע"ז כדלקמן:

 
            

     2016/2017לוח שנת הלימודים תשע"ז 

 סמסטר חורף -סמסטר א' 

 .   30.10.16יום ראשון, כ"ח תשרי, תשע"ז,    תחילת הלימודים:

 -12:00השעות (בין  2.11.16יום רביעי, א' חשון, תשע"ז,   טקס פתיחת שנת הלימודים:

     14:00 .( 

 .   25.12.16יום ראשון, כ"ה כסלו, תשע"ז,     חופשת חנוכה:

 .   25.12.16יום ראשון, כ"ה כסלו, תשע"ז,    חופשת חג המולד:

 .     27.1.17יום שישי, כ"ט טבת, תשע"ז,     סיום סמסטר א':

 , עד יום שישי, כ"א29.1.17 מיום ראשון, ב' שבט, תשע"ז,  מועד א': *בחינות סמסטר א': 

 .    17.2.17שבט, תשע"ז,                                                                            

 , עד יום שישי, ה'19.2.17מיום ראשון, כ"ג שבט, תשע"ז,    מועד ב':                      

 .   3.3.17אדר, תשע"ז,                                

 סמסטר אביב –סמסטר ב'    
 .    5.3.17יום ראשון, ז' אדר, תשע"ז,    תחילת הלימודים:

 ( הלימודים  9.3.17חמישי, י"א אדר, תשע"ז, יום     תענית אסתר:

 ). 18:00מסתיימים בשעה                                                         

 . 12.3.17ראשון, י"ד אדר  , תשע"ז, יום     חופשת פורים:
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, עד יום שני, כ"א ניסן, 6.4.17מיום חמישי, י' ניסן, תשע"ז,  חופשת פסח:

   .  17.4.17תשע"ז, 

 הלימודים יתחדשו ביום שלישי, כ"ב ניסן, תשע"ז,

 18.4.17    . 

 .    23.4.17יום ראשון, כ"ז ניסן, תשע"ז,   :ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

 ) 18:00(הלימודים מסתיימים בשעה                                                                              

 -12:00(בין השעות  24.4.17יום שני, כ"ח  ניסן, תשע"ז,   :עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה

      14:00 .( 

 . 26.4.17יום רביעי, ל' ניסן, תשע"ז,   מרוץ האוני' ע"ש אילן שפירא:

-12:00(בין השעות  30.4.17יום ראשון, ד' אייר, תשע"ז,   :עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל

      14:00              .(     

 )18:00(הלימודים מסתיימים בשעה       

 .     1.5.17יום שני, ה' אייר, תשע"ז,  :יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)

 .     2.5.17יום שלישי, ו' אייר, תשע"ז,    חופשת יום העצמאות:

 ייקבע    יום הסטודנט:

 .30.5.17-31.5.17ו' סיוון, תשע"ז, -רביעי, ה'-שלישי ימים   חופשת חג שבועות:

 .   20.6.17יום שלישי, כ"ו סיוון, תשע"ז,     סיום סמסטר ב':

 , עד יום שלישי, י"ז21.6.17מיום רביעי, כ"ז סיוון, תשע"ז,   מועד א': חינות סמסטר ב':*ב

 .  11.7.17תמוז, תשע"ז,      

 , עד יום שלישי, ב' 12.7.17מיום רביעי, י"ח תמוז, תשע"ז,   מועד ב':   

 .   25.7.17אב, תשע"ז,      

 

 .    16.7.17ב תמוז, תשע"ז, יום ראשון, כ"                 תחילת סמסטר קיץ:

 טרם ידוע                           **חופשת סיום צום הרמדאן 

   טרם ידוע                :   *** חופשת סיום צום חג הקורבן

 .     1.8.17יום שלישי, ט' באב, תשע"ז,     :  חופשת ט' באב

 .   1.9.17יום שישי, י'  אלול תשע"ז,                                             סיום סמסטר קיץ:

ועד ליום שישי, כ"ד אלול  3.9.17מועד א':         יום ראשון, י"ב אלול תשע"ז,          *בחינות סמסטר קיץ:

 .  15.9.17תשע"ז,                

                                       

 ועד ליום שלישי,י"ג תשרי  17.9.17מועד ב':            יום ראשון, כ"ו אלול תשע"ז,               

 .   3.10.17תשע"ח,             

ועד ליום שישי,                         20.9.17: יום רביעי, כ"ט אלול תשע"ח, חופשת ראש השנה   חופשות:

 .  22.9.17ב' בתשרי תשע"ח,                  

 

 . 30.9.17 – 29.9.17י' תשרי תשע"ח, -שבת, ט'-: ימים שישיחופשת יום כיפור    חופשות:
      
 
ועד יום חמישי, כ"ב 4.10.17: יום רביעי, י"ד תשרי תשע"ח, חופשת סוכות    
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      . 12.10.17תשרי תשע"ח,     

 

 .  22.10.17:        חפתיחת שנת הלימודים תשע"

  
 

 במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים* 
 

 עדיין לא ידוע מועד מדויק** 
 

 *** עדיין לא ידוע מועד מדויק 
 
 

 יום הסטודנט .2

 
החל  25/5/2016-ההוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה יום הסטודנט יתקיים ביום רביעי, 

 לא יתקיימו לימודים.  26/05/2016 -הוביום חמישי  16:00מהשעה 
 
 

 "לא השלים" בקורס חובה –הצעה לתיקון בתקנון לימודים לתואר ראשון  .3

 
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי בתקנון תואר ראשון לא השלים בקורס חובה 

 כדלקמן:  
אי עמידה בדרישות  .ו מחייבים חזרה על הקורס בשנה העוקבתכשלון בקורס חובה או אי השלמת 6.4

 שלון.יקורס חובה כמוה ככ
 . חובה הינו הקורס שבו חוג/מסלול באותו לימודיו יופסקו, פעמיים התלמיד נכשל     

 יש לשנות גם את פרק הפסקת לימודים ביוזמת החוג
 הפסקת לימודים ביוזמת החוג

קורס חובה חייב לחזור עליו בשנה העוקבת. נכשל או לא השלים "סטודנט שנכשל או לא השלים 
 יופסקו לימודיו. -את הקורס בשנה העוקבת 

במקרה כאמור יהיה הסטודנט רשאי להירשם מחדש לחוג בתום תקופה של שלוש שנים, ויהיה 
 עליו לעמוד מחדש בתנאי הקבלה של החוג, כפי שיהיו באותו מועד.

ייחשב הסטודנט לסטודנט חדש ולא יהיה זכאי להכרה בקורסים מובהר כי בתום תקופה זו, 
  קודמים שלמד".

 
 

 16.3.2016, 5ישיבה מס' 
 

 מחשוב תהליך הזנת ציוני קורסים .1

 
 הוועדה המתמדת מאשרת את מחשוב תהליך הזנת ציוני קורסים. 

 
 תוכנית לימודים לתואר שני בהתמחות באוצרות מורשת .2

הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה לתוכנית לימודים לתואר שני בהתמחות באוצרות מורשת, 
 ישראל, הפקולטה למדעי הרוח. -בחוג ללימודי ארץ
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 שינוי שם תוכנית ההתמחות בלימודי תואר שני בחוג לכלכלה .3

ן "מימו-הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי שם תוכנית התמחות בלימודי תואר שני: מ
 "מימון", במסגרת החוג לכלכלה, הפקולטה למדעי החברה. -לחשבונאים" ל

 
ספרות מחשבה  –"תרבות ישראל -שינוי שם תוכנית ההתמחות בלימודי תואר שני מ .4

 והיסטוריה"

 
"תרבות -וועדה המתמדת אישרה את ההצעה לשינוי שם תוכנית התמחות בלימודי תואר שני: מה

" תרבות ישראל מחשבה והיסטוריה", במסגרת החוג -והיסטוריה"  לספרות, מחשבה -ישראל
  לתולדות ישראל, הפקולטה למדעי הרוח.

 
 

 ישראל בשפה האנגלית-שינוי שם החוג ללימודי ארץ .5

 
 ישראל בשפה -הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי שם החוג ללימודי ארץ

 . "Israel Studies"-האנגלית ל
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