
 

 

 

December 10, 2018 

 

Announcement regarding Studies in English at The Hebrew University of Jerusalem 

  

Pursuant to notices in the press, we would like to provide an update about this topic. 

The notifications alleging that the Hebrew University has decided to completely convert the 

curriculum to English are incorrect.  We continue to be committed to teaching, research and 

public activity in the Hebrew language.  At the same time, the University leadership recognizes 

the importance of advancing the University’s international academic standing.  To that end, we 

must increase the number of top students from abroad who study at the University jointly with 

Israeli students, and continue to recruit and absorb leading faculty members from abroad, 

alongside top Israeli academics.  

The University is acting to promote these two goals: advancing academic excellence and the 

preservation and development of the local culture – via the following four components:  

 All studies for the Bachelor’s degree will continue to be conducted in Hebrew. English 

language studies at the Bachelor’s level are done in the framework of student exchange 

programs, through which our students study for one semester abroad at a leading University. 

In addition, students who begin in this academic year forward are required to take at least 

one English language course at the University, together with international students. 

 Studies for the Master’s degree in the Humanities and Social Sciences will continue to be 

taught in Hebrew.  A few special programs, which do not have an important local element, 

are taught in English. In a number of fields there exists, alongside Hebrew language study 

programs, similar study programs in English.  

 Master’s degree studies in the experimental sciences will in part, in coordination with the 

relevant units, be converted into English. The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food 

and Environment has already decided to convert their master’s programs to English, as has 

the Faculty of Dental Medicine and ELSC. In other units the policy continues that studies 

are in Hebrew, but in those courses where a student or faculty member who does not speak 

Hebrew is present, the language of study will be English.  

 

 



 

 

 

 

 Doctoral theses may be written in Hebrew or in English, as per the choice of the student and 

with the approval of the faculty sponsor and the doctoral committee. 

  

The University is proud of its vast contribution to the advancement of the Hebrew language and 

it is our intention to continue to act in this direction. Alongside this, thanks to the solid standing 

of the Hebrew Language and given the need to increase the number of students and faculty 

members from abroad who come to Israel, and in order to best prepare Israeli research students 

for the scientific world which is conducted in English, it is our intention to increase the number 

of courses and programs available in English, as mentioned above. 

  

 

Yours, 

Barak Medina, Rector 

Oron Shagrir, Vice-President for International Affairs  
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 ,שלום

 . שבנדון בעניין אתכם לעדכן מבקשים אנחנו, בתקשורת בנושא פרסומים בעקבות

 אנו. כוזב לצערנו הוא לאנגלית גורף באופן הלימודים את להסב החליטה האוניברסיטה שלפיו הפרסום

 הנהלת, בעת בה. העברית בשפה ציבורית ולפעילות למחקר, להוראה מחויבים להיות ממשיכים

 את להגדיל נחוץ כך לשם. האוניברסיטה של הבינלאומי המעמד קידום של בחשיבות מכירה האוניברסיטה

 סטודנטים עם יחד משותפות בתכניות באוניברסיטה שלומדים ל"מחו המצטיינים הסטודנטים מספר

 . מצוינים ישראלים סגל חברי לצד, ל"מחו מובילים סגל חברי לקלוט ולהמשיך ישראלים

 המקומית התרבות ופיתוח ושימור אקדמית מצוינות קידום – הללו היעדים שני לקידום פועלת האוניברסיטה

 באוניברסיטה בוגר לתואר הלימודים כל( א: רכיבים ארבעה שכוללת, ביניים בדרך נקיטה באמצעות –

 במסגרת בעיקרם נעשים הבוגר לימודי במסגרת תהאנגלי בשפה ולימודים, העברית בשפה להיות ממשיכים

 באוניברסיטאות, ל"בחו אחד סמסטר במשך הבוגר תלמידי לומדים שבהן, סטודנטים לחילופי תכניות

 כל מחויבים שבו, באוניברסיטה הלימודים במסגרת באנגלית לפחות אחד בקורס וכן, בעולם המובילות

 העיוניים במדעים מוסמך לתואר הלימודים( ב. ואילך ט"עתש-ב בלימודים שהחלו בוגר לתואר הסטודנטים

 במספר. באנגלית נלמדות, משמעותי מקומי רכיב אין שבהן, אחדות תכניות. העברית בשפה להיות ממשיכים

 במדעים מוסמך לתואר הלימודים( ג. באנגלית תכנית גם, בעברית הלימודים תכנית לצד, מתקיימת תחומים

 החליטה כבר לחקלאות הפקולטה. האנגלית לשפה, הרלוונטיות היחידות עם בתיאום ,בחלקם יוסבו הניסויים

 זה נהוגה אחרות ביחידות. שיניים לרפואת הפקולטה גם וכמוה, לאנגלית שלה המוסמך תכניות את להסב

 ה/שאינו מורה או ית/סטודנט ת/נוכח שבהם בשיעורים אך, עברית היא ההוראה שפת שלפיה המדיניות מכבר

, באנגלית או בעברית כתובה להיות יכולה דוקטורט עבודת( ד. אנגלית היא ההוראה שפת, עברית ת/ברדו

 .המלווה והוועדה המנחה ובאישור ה/התלמיד בחירת לפי

, זאת לצד. זה בכיוון לפעול להמשיך ובכוונתנו העברית השפה לקידום הרבה בתרומתה מתגאה האוניברסיטה

 הבינלאומיים והחוקרים הסטודנטים מספר בהגדלת הצורך ולאור העברית השפה של האיתן מעמדה בזכות

 מעמדה קידום של והחשיבות באנגלית המתנהל מדעי לעולם הישראלים המחקר תלמידי בהכנת, בישראל

 .לעיל כאמור, באנגלית הלימודים ותכניות הקורסים היצע את להגדיל בכוונתנו, האוניברסיטה של הבינלאומי

 

 

 , בברכה

 רקטור, מדינה ברק

 לבינלאומיות נשיא סגן, שגריר אורון

   

 

 


