
סגל יקר,
מאחלים לכם סוף שבוע נעים עם המשפחה והחברים! 

הישארו מעודכנים איתנו:

מה חדש בעברית...?

אנחנו
כאן.
האוניברסיטה העברית

נ.ב

התקדמות משמעותית בדרך למציאת 

תרופה לקורונה

מחקר: פחות נשים נרצחו השנה בישראל

מחלות נגיפיות מהוות איום בריאותי חמור, כפי שקל לראות 

דרך המאבק בנגיף הקורונה. יתר על כן, מחלות נגיפיות 

אחרות דוגמת קדחת דנגי, קדחת הנילוס המערבי, וקדחת 

זיקה, גובות מחיר משמעותי וכואב במיוחד בעולם המתפתח 

)ממערכת הבריאות ועד לכלכלה, פוליטיקה וחברה(. מעבר 

למניעת הידבקות דרך בידוד חברתי או עטיית מסכות 

במרחב הציבורי, מלחמה בנגיפים נעשית בשלושה ערוצים - 

חיסונים, מתן נוגדנים מחולים שהבריאו, וטיפול תרופתי. גם 

כאשר אחד מהערוצים הללו זוכה להצלחה, אין לשקוט על 

השמרים מאחר שנגיפים משתנים במהירות ויעילות הטיפול 

של אחד הערוצים )כדוגמת חיסונים( עלולה להידרדר ללא 

התרעה מוקדמת, כפי שניתן לראות כעת בווריאנטים של 

נגיפי הקורונה )ירידת אפקטיביות(. מציאת תרופות נגד 

המחלות, לפיכך, היא לא עניין שיש להקל בו ראש, ועבודות 

המחקר הרבות הנעשות כיום בתחום הן קריטיות להמשך 

ההתמודדות מול הנגיפים המדבקים. שתי עבודות מחקר 

חדשות של פרופ׳ שי ארקין מהמחלקה לכימיה ביולוגית באוניברסיטה העברית, שפורסמו 
במגזין המדעי Pharmaceuticals, ו-Viruses מתמקדות במציאת תרופות נגד נגיפים 

בהסתמך על חוליה חלשה במיוחד השכיחה בנגיפים רבים - תעלות יונים. 

בשני המאמרים שהתפרסמו במגזינים מובילים בעולם הווירולוגיה התמקדו פרופ' ארקין 

וקבוצתו בשתי תעלות בנגיף הקורונה: חלבון ה-E וחלבון 3a. במחקר הראשון, סרקו 

החוקרים ספרייה קטנה של חומרים המאושרים לשימוש בבני אדם על מנת למצוא מעכבים 

לחלבון זה, כשתוצאות הסריקה הניבו שני מעכבים: גליקלאזיד )תרופה המשמשת לטיפול 

בסכרת( וממנטין )תרופה לטיפול במחלת אלצהיימר(. במחקר השני והאחרון, שפורסם 

בסוף החודש שעבר, בוצעה סריקה של ספרית חומרים רחבה יותר )2,839 כימיקלים 
מספריית התרופות של MedChem Express( ונמצאו קרוב ל-10 מעכבים. הגידול בכמות 

המעכבים שנמצאו מגדיל את הסיכוי למציאת תרופה לקורונה. מאחר שכל המעכבים 
החדשים שנמצאו מאושרים אף הם לשימוש בבני אדם, יש ציפייה שכל המשוכות 

הרגולטוריות יהיו פחות מכשילות ופחות קשות למעבר כדי להשתמש בהן למחקר קליני. 

"30 אחוז מהתרופות הקיימות היום אושרו בדרך הזאת, ביניהן כמובן התרופות הקיימות 
כיום נגד הקורונה או אלה שניסו לבדוק אותן לאחרונה נגד נגיף זה, דוגמת 'רמדסיביר'", 

מסביר פרופ' ארקין ומוסיף: "יש לשער שהחומרים שנמצאו יעכבו גם את פעילות נגיף 
הקורונה, כפי שניסויים שנערכו לאחרונה במעבדת ה-BSL3 באוניברסיטה העברית 

בירושלים אכן הראו לאחרונה".
המחקר משמעותי מאוד למציאת פתרון לווריאנטים של הקורונה עצמם. מדוע? שני 

 E-החלבונים בהם התמקדה קבוצתו של ארקין הם מהשמורים ביותר בנגיף - חלבון ה

בנגיף הקורונה הנוכחי כמעט זהה לחלוטין למקבילו בנגיף ה-SARS מ-2003 )93.5%( בעוד 

שחלבוני ה-spike בשני הנגיפים זהים רק ב-79.5%. לפיכך ניתן לשער שכל המעכבים 

שהתגלו המחקר האחרון לגבי החלבון E יהיו רלוונטיים לווריאנטים החדשים של נגיף 

הקורונה שמתפרצים באופן תדיר. כמו כן, בעוד שהחיסון עובד נגד המרכיב בנגיף 

שמשתנה בצורה תדירה ביותר, החלבונים שאותם צוות המחקר של פרופ' ארקין מצאו 

כמעכבים - משתנים באופן הנמוך ביותר, ולכן יש תקווה שהם יהיו פעילים נגד הווריאנטים 

החדשים שנמצאים בשטח, שהחיסונים מגיבים אליהם פחות. 

לפני מספר ימים התפרסם דו"ח חדש של 'התצפית הישראלית על רצח נשים', המציג תמונת 
מצב מרגיעה. מסד הנתונים של הדו"ח נבנה מתוך מעקב רציף אחר דיווחים באתרי חדשות 

מקומיים וארציים, שימוש בהתראות גוגל והצלבה עם מאגרי נתונים אחרים. על פי המסמך, 
בחציון הראשון של שנת 2021 נרשמו שמונה רציחות נשים לעומת 14 אשתקד. כלומר, חלה 

ירידה של 43% בסך מקרי הפמיסייד בחציון זה. בפרט, בחודש מרץ של השנה שעברה, 
החודש שבו הוכרזה מגפת הקורונה, נרצחו חמש נשים - בעוד שהשנה חודש מרץ היה נטול 

קורבנות.

עוד על פי המסמך, ישנם 1.3 מקרי פמיסייד בממוצע בכל חודש בישראל מתחילת שנת 
2021, לעומת 2.3 בחציון הזהה של 2020. בחציון הראשון של שנת 2021 הגיל הממוצע 

עומד על 50.1 שנים, בהשוואה לגיל הממוצע אשתקד של 39.6 - כלומר מרבית הקורבנות 
משמעותית מבוגרות יותר. בחציון הנוכחי הקורבן הצעירה ביותר הייתה בת 27, והמבוגרת 
 ,female geronticide ביותר הייתה בת 76. כ-38% מהמקרים בחציון הנוכחי היו מקרים של

כלומר רצח של קשישות. בנוסף, שני מקרים היו מטריסייד )matricide( - אמא שנרצחה 
על ידי בנה. היה מקרה אחר שבו גם הבן וגם בן הזוג היו חשודים ושוחררו, שלא נכנס 
לסטטיסטיקה. כ-38% מהמקרים היו מקרים של רצח על ידי בן הזוג, בעוד שבחציון 

הראשון אשתקד הנתון עמד על 57%.

נייר עמדה של מומחי בריאות הציבור 

בנושא היערכות לשנה"ל

שינויי האקלים בישראל

לא דמיינתם: הקיץ בישראל מתארך ויש יותר סופות 
מסוכנות בחורף

הצוות הבין-תחומי לילדים וקורונה של האוניברסיטה העברית והדסה - דר' אלכס 
גיללס-הלל, דר' חגית הוכנר, פרופ' דוד חיניץ, דר' קטיה יז'מסקי, פרופ' אמנון להד, 

פרופ' אורלי מנור, פרופ' רן ניר-פז, פרופ' אורה פלטיאל, מר ארי פלטיאל, פרופ' רונית 
קלדרון-מרגלית - פרסם נייר עמדה ובו הצעות שיש לנקוט לקראת שנת הלימודים 

הקרובה:

מחקר חדש, בהובלת ד"ר אפרת שפר 
מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, בחן 

את השינויים בעונה הגשומה בישראל ב-45 
השנים האחרונות. "שינוי האקלים לא פסח על 

ישראל. הממצאים מראים מגמה שתציב את 
התשתיות העירוניות בבעיה, אבל גם עשויה 
לשנות את המערכת האקולוגית כולה באזור 

שלנו בשנים הקרובות"

שינויי האקלים הוא כבר קונצנזוס בשיח 
המדעי והציבורי. ישנן תחזיות רבות ומגוונות 

שמנסות לחזות איך האקלים משתנה ומה 
צפויות להיות הטמפרטורות ומשטרי הגשמים בעולם בעתיד. לעומת זאת, השינויים 
במשטר הגשמים )האם היתה שנה גשומה יותר או פחות, פיזור עונת הגשמים ושנות 

בצורת( הרבה יותר מסובכים למדידה, בעיקר בגלל השונות הגדולה משנה לשנה. מחקר 
חדש שהתפרסם השבוע בכתב העת הנחשב Climatic Change, בהובלת ד"ר אפרת שפר 

מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, בשיתוף עם ד"ר רון דרורי 
מהאוניברסיטה העברית, ד"ר ברוך זיו מהאוניברסיטה הפתוחה, פרופ' הדס סערוני וגב' 
עדי אטקין מאוניברסיטת תל אביב, בחן האם עונת הגשם בישראל עוברת תהליכי שינוי 
בשנים האחרונות, מבחינת כמויות הגשם או פיזור הגשם לאורך העונה? "אחת המטרות 

המרכזיות הייתה לבדוק האם ניכר שינוי במשטר הגשם שיוכל להשפיע בעתיד על מידת 
ההתאמה של הצומח המקומי לתנאי האקלים המקומיים", הסבירה ד"ר שפר. "לדוגמה, 

צומח החורש והיער בישראל מותאם לשרוד לאורך עונה ארוכה ללא גשם, אבל לא ברור 
האם אותם צמחים יוכלו לשרוד גם אם אורך העונה היבשה יהיה אפילו ארוך יותר, או אם 

כמויות הגשם בעונה הרטובה יהיו קטנות יותר. ליכולת השרידות של הצמחים משמעות 
רבה לגבי מה ניתן יהיה לגדל פה ובאילו תנאים".

לקריאת הכתבה<

לקריאת הכתבה<

מה בע"ח שחיו לפני 600 מיליון שנה יכולים 

ללמד על המערכת החיסונית האנושית?

לקריאת הכתבה<

לקריאת הכתבה<

נגיפים הם טפילים מוחלטים. הם חיים בתוכנו, המאכסנים שלהם, ומתרבים בתוך תאינו, 
כשהם מבזבזים את משאבינו ואף עלולים להרוג אותנו. למעשה, אין באפשרותם להתרבות 

מחוץ לגופנו או מחוץ לגופם של בעלי חיים כלשהם, משושנת ים ועד בן אדם. כך מתקיים לו 
מרוץ חימוש אבולוציוני, בין הנגיפים לבין המאכסנים שלהם, ובעטיו מערכות חיסון אנטי-
ויראליות משתנות במהירות גבוהה. כתוצאה מכך, מערכת החיסון של חולייתנים כדוגמת 

דגים, עכברים ובני אדם, שונה מאוד מזו של 
תולעים וחרקים לדוגמה. במעבדתו של פרופ' 

יהוא מורן מהמחלקה לאקולוגיה, אבולוציה 
והתנהגות שבאוניברסיטה העברית, בדקו 
החוקרות והחוקרים את השוני בין מערכת 

החיסון האנטי-ויראליות של החולייתנים, לבין 
 Nematostella זו של שושנת הים הכוכבנית

vectensis, בעל חיים השייך לקבוצה קדומה, 
שזמן הפיצול האבולוציוני שלה מחולייתנים 

קדום בהרבה מזה של התולעים והחרקים. 
שושנה זו היא מין של צורבן הניתן לגידול 

במעבדה וחוקרים יכולים להנדס אותו גנטית.
פרופ' מורן ואנשי מעבדתו התמקדו במערכות 

הקיימות בתוך תאי השושנה ומאפשרות לתא הבודד להבחין בכך שהודבק בווירוס ולהגיב 
להדבקה. מערכות אלה עוצבו במהלך האבולוציה כך שיזהו מאפיינים של וירוס אשר אינם 

קיימים בתא בריא של המאכסן. מכיוון שמערכות אלה פועלות בצורה שונה ומשתמשות 
ברכיבים שונים בחולייתנים מול חסרי חוליות, ההנחה הייתה שבחיות פשוטות כמו שושנות ים 

המערכת תפעל כמו בתולעים או בזבובים. באופן בלתי צפוי, הראה מחקר חדש שהתפרסם 
בכתב העת המדעי Molecular Biology and Evolution של החברה לביולוגיה ואבולוציה 

מולקולרית, בהובלת קבוצת המחקר של פרופ' מורן, כי המערכת האנטי-ויראלית בשושנות 
ים מורכבת ביותר וכוללת גם רכיבים שקיימים בתולעים, אבל גם רכיבים שנחשבו עד עתה 

ייחודיים לחולייתנים, כשההנחה הרווחת הייתה שהם הופיעו רק בשלב מאוחר של האבולוציה.
החוקרים השתמשו בשיטות מתקדמות של ריצוף גנטי כדי לזהות איזה גנים מגיבים לסמנים 

הוויראליים, ובשיטות ביוכימיות על מנת לזהות קולטנים המשמשים את תאי השושנה 
בזיהוי וקשירת סמנים אלה. כמו כן, הם השתמשו בשיטות גנטיות על מנת למנוע את פעילות 

הקולטנים, דבר שהביא להפסקת התגובה האנטי-וויראלית והוכיח את מעורבות הקולטנים 
בזיהוי. תוצאות המחקר הצביעו על כך שבעלי חיים קדומים שחיו לפני 600 מיליון שנה, 

ושמהם התפתחו חסרי החוליות כגון שושנות הים, זבובים ותולעים וגם חולייתנים כמו 
הדגים והיונקים, השתמשו במערכת חיסון מורכבת. בנוסף לכך, המסקנה מהמחקר היא שכל 

אחת מקבוצות בעלי החיים, למעט הצורבנים, איבדה רכיבים שונים מהמערכת המורכבת 
הזו במהלך האבולוציה. זוהי דוגמה לכך שרמת המורכבות והתחכום של מערכת ביולוגית 
לא תמיד עולה לאורך האבולוציה, ולעיתים אובדן של רכיבים מתרחש עקב התמחות של 

המערכת באסטרטגיות הגנה אחרות המשתמשות ברכיבים אחרים.

פרידה מחתן פרס נובל, שתמיד סייע ועמד 

לצד ישראל

פרופ' צבי פירן ממכון רקח לפיסיקה נפרד מזוכה פרס נובל, הפיסיקאי 
סטיבן ויינברג, שנפטר במהלך סוף השבוע

סטיבן ויינברג, חתן פרס נובל לפיסיקה לשנת 1979, 
מגדולי הפיסיקאים בעולם וידיד מזה שנים רבות, 

נפטר בסוף השבוע האחרון בטקסס. לויינברג שמורה 
זכות ראשונים של מניחי היסודות לתורה המאוחדת של 
הכוחות האלקטרומגנטים והכוחות החלשים האחראים 

על הדעיכות הרדיואקטיביות. הכח האלקטרומגנטי 
והכח החלש הם שניים מארבעת הכוחות הבסיסיים 

המוכרים בטבע ואיחודם לאחד היה צעד ענק קדימה 
לקראת חלומה של הפיסיקה, איחוד הכוחות הנראים 
לנו שונים לכוח אחד. רעיונותיו של ויינברג המשיכו 

לעצב את תחום הפיסיקה התיאורטית לאורך כל חציה 
השני של המאה העשרים ותרומותיו משתרעות על 

תחומים רבים שונים – החל ממבנה החלקיקים הזעירים 
ביותר ועד למבנה היקום כולו. 

מלבד פועלו כפיסיקאי, ויינברג היה יהודי וציוני גאה. 

בשנת 1982, עם ההפשרה שחלה בסין באותה תקופה 

בעקבות היציאה ומהפכת התרבות, החלו הסינים בתכנון הכנס המדעי הראשון בסין. 

הכנס עסק בתורת היחסות הכללית של איינשטיין, נושא שויינברג תרם לו רבות. לכנס 

הוזמנו כל ״ידידי סין בעולם״. מכיוון שלישראל לא היו קשרים כלשהם עם סין באותה 

תקופה, ישראלים לא נחשבו ל"ידידים" ולכן לא יכלו להשתתף. בתגובה לכך ויינברג נלחם 

באופן תקיף כנגד החרמת המדענים הישראלים. לבסוף בזכות מלחמתו העיקשת, מדענים 

ישראלים השתתפו בכנס, ואני זכיתי להיות אחד מהם. 

לקריאת הכתבה<

פרופ' מומי דהן בראיון ייחודי 

לגבי חוק ההסדרים

״חוק ההסדרים משקף את המצב הפוליטי שבתוכו אנחנו 
נמצאים״, אמר לפני מספר ימים פרופ' מומי דהן מביה"ס 
פדרמן למדיניות ציבורית לאתר ׳דבר׳, ״חוק כזה הוא לא 

דבר נכון בתוך תהליך קבלת החלטות של מדינה מתוקנת״. 
דהן, חוקר ומרצה במחלקה למדיניות ציבורית באוניברסיטה 

העברית, קורא לצמצם את חוק ההסדרים למינימום 
ההכרחי. את האחריות לכך הוא תולה קודם כל בחברי 

הכנסת ונבחרי הציבור.

״החוק הוא תולדה של כנסת לא מתפקדת כמוסד מחוקק. 
מצטבר מלאי של תכניות כלכליות שעכשיו מנסים להוציא 

לפועל״, אומר דהן, ״מנקודת מבט שמסתכלת על העתיד, 
אחד הדברים שהכי מטרידים את אלו שמצדיקים חוק 

הסדרים גדול הוא החשש שהכנסת שוב לא תתפקד - לכן 
כדאי לאשר כמה שיותר חוקים ורפורמות בהקדם״.

לקריאת הכתבה<

לקריאת הכתבה<

מחקר: ירידה משמעותית בערך נדל"ן משרדי

ירידה משמעותית בערך נדל"ן משרדי בשל חוסר הביקוש 
של החברות ורצונם לעבור לעבודה מהבית

מאז התפרצות וירוס הקורונה, המגזרים העסקיים נאלצו, בעקבות התקנות הממשלתיות, 
לשנות את אופן התעסוקה באופן נרחב, כאשר העבודה מהבית הפכה לחלק בלתי נפרד 
מהשגרה. נראה כי השינויים בעולם העבודה ש"נכפו" על המעסיקים בתקופת המשבר, 

כמו המעבר לעבודה מהבית, הוכיחו גם 
לחברות העוגן במשק כי עבודה מהבית לא 

פוגעת בהכרח בתפקוד של החברות, ואף 
עשויה לחסוך הוצאות תפעוליות בצורה 

משמעותית.

מחקר חדש שפורסם בכתב העת האקדמי 
Journal of Facilities Management על ידי ד"ר 

מיכאל נאור, עמית הוראה בביה"ס למנהל 
עסקים באוניברסיטה העברית, בשיתוף עם ד"ר 

גבריאל דויד פינטו מנהל המחלקה להנדסה, 
תעשייה וניהול במכללת עזריאלי, והסטודנטים 

אמיר ישראל חקקיין ועקיבא ג'ייקוב ממכללת 
עזריאלי, בדק האם ארגונים ממשיכים לשכור 

שטחי משרדים נרחבים לאור המעבר לעבודה 
מהבית בתקופת הקורונה ומהי ההשפעה של 

הקורונה על שוק הנדל"ן?

החוקרים מספרים שבחרו לחקור את שאלתם במדינת ישראל בשל ייחודיותה, ד"ר נאור: 
"ישראל מספקת זירה ייחודית גם בשל צפיפות האוכלוסין הגבוהה וגם בשל מעמדה 
המוערך כאומת סטארט-אפ עם כוח אדם טכנולוגי מיומן שמועסק בתעשיית היי-טק 

מתקדמת". הם ערכו ניתוח של מילות מפתח הקשורות למשבר קורונה דרך מנוע החיפוש 
של גוגל, סקרי שוק וראיונות אישיים עם סוכני נדל"ן.

התוצאות מראות מגמת ירידה בערך נדל"ן משרדי למטר רבוע בשנת 2020 בשל חוסר 
ביקוש וביטול חוזים ומתוך רצון חברות לעבור למודל היברידי המשלב עבודה מהבית, גם 

לאחר הסרת מגבלות ריחוק חברתי. 

יצירת מתווה שיאפשר המשך שגרת הוראה פרונטלית במסגרות החינוך ושיצמצם  . 	
למינימום אפשרי בידוד תלמידים וצוותי הוראה, תוך הבאה בחשבון של סטטוס 

ההתחסנות של צוותי הוראה, הורים ותלמידי חטיבות ותיכונים.
האצלת סמכויות והקצאת משאבים לרשויות המקומיות ולבתי הספר והגנים לנהל . 	

את שנת הלימודים בצל המגפה, תוך סיוע ליישובים מתקשים.
עידוד פעילויות לימודיות, חברתיות וספורטיביות בחוץ, עד כמה שניתן.. 	
עידוד תכניות לאיתור ושיקום הנזקים הלימודיים, הנפשיים והחברתיים שחוו ילדי . 	

ישראל מסגרים ממושכים ובידודים ארוכים.

המומחים מבהירים בנייר העמדה כי למרות שהילדים אינם מחוללי המגפה וכמעט 
שאינם נפגעים מהמחלה עצמה, הם מהנפגעים העיקריים של המדיניות לצמצום 

התחלואה וצפוי שהם ישלמו מחירים חינוכיים, בריאותיים ורגשיים לטווח ארוך. "מוטלת 
עלינו חובה חברתית, בריאותית ומוסרית למנוע נזקים עתידיים ולדאוג לשיקום וצמצום 

הפערים שכבר נוצרו", הם כתבו בנייר העמדה.

צילום: אנטון מיסלבסקי

Larry D. Moore :צילום

״ גן מגוון ״

גן הילדים הרב תרבותי באוניברסיטה העברית הינו גן 
רב גילאי לילדים בגילאי 1.6-4.6.

הגן הינו חלק מקהילת האוניברסיטה העברית ובו לומדים ילדים וילדות 
ממשפחות של עובדי האוניברסיטה, מזרח ומערב ירושלים ותלמידי חו"ל. 

על אף השנה המאתגרת הצלחנו גם השנה להמשיך ולקיים פעילויות רבות עם 
מחלקות וסטודנטים שונים באוניברסיטה. להכיר את הטבע ולטייל בגן הבוטני, 
להאזין לקונצרטים וללמוד בספריות, להכיר סטודנטים במדשאות ובמסדרונות 

ולצאת להפגנות ותערוכות. 
אנו מאחלים לכולם חופשת סמסטר נעימה! ומקווים לראותכם שוב בשנה הבאה!

מוזמנים לבוא לבקר אותנו תמיד.

הורים שמעוניינים- נותרו עוד מספר מצומצמם של מקומות פנויים לילדות 
ולילדים. לביקורים ותיאומים ניתן לדבר עם אור: 055-6668351

לצפייה בסרטון שאי אפשר להישאר אדיש אליו<

לקריאת הכתבה<

מתנות לעובדי חברות הנקיון

האוניברסיטה שמחה להודיע שכחלק משיפור תנאי ההעסקה של 
עובדי חברות הנקיון וכהוקרה על השירות המסור שלהם, החליטה 

האוניברסיטה לחלק מתנות לכבוד ראש השנה

נמצאו חומרים המאושרים כבר לשימוש בבני אדם המעכבים 
את היכולת של הנגיף להיתפס בגוף

פרופ' יהוא מורן מצא שרמת המורכבות והתחכום של מערכת 
החיסון האנושית לא בהכרח עלתה לאורך האבולוציה

ד"ר שלוה וייל מביה"ס לחינוך יזמה מחקר מטעם 
'התצפית הישראלית על רצח נשים'

   יש למלא את הפרטים 
           ולהעביר למפקח עד ל-04/08/2021                                                                                                                       

שם ומשפחה _____________________________     טלפון נייד__ __ __ __ __ __ __ - __ __ __

מס’ המתנה המועדפת ____ שם המתנה __________________

ספח בחירת מתנה

אנו מזמינים אתכם לבחור את מתנת החג המועדפת עליכם, הבחירה באמצעות 
מילוי הספח המופיע בתחתית העלון

סט סכו"ם נירוסטה איכותי 24 חלקים ל-6 סועדים

מערכות סכו"ם מבית סולתם ידועות באיכותן יוצאת 
הדופן. מערכות הסכו"ם משלבות קו עיצוב נקי 

ומוקפד עם איכות חומר בלתי מתפשרת. סט סכו"ם 
שאינו מחליד ושומר על הברק למשך שנים רבות.

הסט כולל:
•6 יח' סכין

•6 יח' מזלג
•6 יח' כף

•6 יח' כפית
*ללא התחייבות לדגם

שווי החלפה:
 ₪ 329

 EVERYDAY סט סירי מיני 5 חלקים דגם
 MINI

הסט כולל:
•סיר מיני -  14 ס"מ ומכסה, 1.75 ליטר

•סיר מיני 16 ס"מ ומכסה,  2 ליטר
•מיני סוטאז' שקשוקה 16 ס"מ, 2 ליטר

•צבע סגול

שווי החלפה:
 ₪ 320

•בלנדר שייק ייעודי להכנת מיצי פירות טבעיים
 BPA FREE )כולל 2 בקבוקי שייק )מיכלים•

לשמירה על הבריאות 
•מתאים גם לכתישת קרח, הכנת מזון תינוקות 

ושייקים
300W מנוע חזק במיוחד בעוצמה של•

•בצבע אדום / כסוף ללא התחייבות לצבע 
 

אחריות ניופאן לשנה.

CRB55 בלנדר שייק בריאותי דגם
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                            يجب تعبئة كل التفاصيل وارسال الملحق لمراقب الحرم ح�ت موعد اقصاه 04/08/2021                                                
االسم الكامل _____________________________    رقم الخلّيوي__ __ __ __ __ __ __ - __ __ __

رقم الهدية المفضلة ____         اسم الهدية __________________

ملحق اختيار الهدية

ي 
ندعوكم إلختيار هدية العيد المفضلة لديكم،  يتم االختيار عن طريق تعبئة الملحق الذي يظهر �ف

اسفل المنشور.

مجموعة ادوات مائدة ذات جودة ومقاومة للصدأ 24 قطعة ل6 
اشخاص 

ي  كة سولتام بجودتها االستثنائية وال�ت تشتهر مجموعة ادوات المائدة من �ش
ن التصميم الحاد والدقيق مع جودة المادة الغ�ي قابلة للتسوية.  تجمع ب�ي

مجموعة ادوات للمائدة الغ�ي قابلة للصدأ والي تحتفظ بلمعانها لسنوات 
عديدة.

تتكون المجموعة من: 
ن ● 6 قطع من السكاك�ي
● 6 قطع من الشوك

● 6 قطع من المالعق
ة  ● 6 قطع من المالعق الصغ�ي

ام بالنموذج ن * ال يوجد ال�ت

قيمة التبديل:
 ₪ 329

 EVERYDAY ة 5 قطع نموذج مجموعة قدور صغ�ي
 MINI

 تتكون المجموعة من: 
● قدر صغ�ي 14 س"م مع غطاء, 1.75 ل�ت

● قدر صغ�ي 16 س"م مع غطاء، 2 ل�ت
● سوتاج صغ�ي للشكشوكة 16 س"م، 2 ل�ت 

ي ● لون بنفس�ج
قيمة التبديل:

 ₪ 320

● خالط مخصص لتحض�ي عصائر طبيعية من الفواكه 
ن BPA من اجل الحفاظ عىل الصحة ● يشمل عىل قنينت�ي

● مناسب لسحق الثلج، تحض�ي طعام اطفال وعصائر 
مختلفة 

● محرك قوي للغاية بقوة 300 واط 
ام للون ن ي بدون ال�ت

● متوفر باللون االحمر\الف�ن

ضمان نيوفان لمدة سنة

CRB55 ط صّحي نموذج
ّ

خل
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הצעות והמלצות לקראת שנת הלימודים הקרובה

פרופ' מומי דהן: "חוק הסדרים גדול הוא לא דבר נכון במדינה מתוקנת"

https://www.youtube.com/channel/UCYGQGjMPuZkVk2vy9biZ-2w
http://https://vp-director.huji.ac.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.facebook.com/thehebrewuniversity/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDL97v50gBRROzO8rB9uCseJV6ty-z8aYhmbU6624aEqzlgM7g0IxKVIM84LGAuSaF-LKr8hsskT-hl
https://twitter.com/hebrewu?lang=he
https://www.instagram.com/hebrewuniversity/
file:///C:/Users/gagal/Downloads/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%98%D7%9B%D7%A1%20%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2%202021.pdf
file:///C:/Users/gagal/Downloads/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%98%D7%9B%D7%A1%20%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2%202021.pdf
https://new.huji.ac.il/news/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%98-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91
https://new.huji.ac.il/news/%D7%A4%D7%A8%D7%A1-%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9F-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA
https://new.huji.ac.il/news/%D7%A4%D7%A8%D7%A1-%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9F-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA
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