
מתכוננים לסופ"ש )חגיגי( נוסף
סגל יקר,

לכבוד חג האורים, מאחלים שבת שקטה וחמימה 
ומקווים לחזור לעוד שבוע של עשייה מבורכת. 

בברכת חג שמח ומואר לכם ולבני משפחותיכם.

אנחנו כבר הפסקנו לספור כמה סופגניות אכלנו...

וכבר מתחילים להתכונן לחג המולד!

אנחנו
כאן.
האוניברסיטה העברית

נ.ב

הישארו מעודכנים איתנו:

חנוכה? בריא? כן!

קורונה וחברה: מה נסגר?

חיסונים, כלכלה ומה שביניהם

איך הכינו נרות לפני יותר מ-1000 שנה?

הדור הבא בבדיקות ממוגרפיה

לכתבה המלאה <

לכתבה המלאה <

להאזנה לראיון המלא <

לפרטים נוספים <

מחקר ישראלי חדש הצליח להוביל בפעם הראשונה בעולם הרפואה לפיתוח סמן מתכלה לטובת 
בדיקת ממוגרפיה. לאחר שפותח סמן מחומרים טבעיים ומוכרים נערך ניסוי בבעלי חיים, שתוצאותיו 

היו מבטיחות - נשללה רעילות החומר, והוא נעלם תוך מספר מועט של חודשים מגוף החיות. מאמר 
מדעי לגבי המחקר פורסם בכתב העת ACS applied biomaterials. האוניברסיטה העברית רשמה על 

הטכנולוגיה החדשה פטנט.

בתהליך בדיקת ממגורפיה, כאשר מתגלה רקמה החשודה כסרטנית מבוצע דיגום ביופסיה של אותה 
הרקמה, ולעיתים אף משאירים את הרקמה למעקב לאורך מספר חודשים כדי לוודא שאין התפתחות 

 )marker( של גידולים. כדי לסמן את הרקמה החשודה לטובת הטיפול הרפואי, מזריקים לשד הנבדק סמן
מתכתי בגודל של כ-5 מ"מ, שנותר בשד למשך כל חיי הנבדקת. פרופ' זהבה גלימידי, ראש שרות 

הממוגרפיה בבית חולים רמב"ם, הייתה מוטרדת מכך שנשים רבות מסרבות לקבל את הסמן המתכתי 
שלרוב נותר בגוף האישה עד מותה, ולכן פנתה לפרופ' אבי דומב, ראש ביה"ס לרוקחות באוניברסיטה 

העברית בירושלים, כדי שיפתח סמן מתכלה שיעלם מהגוף לאחר סיום הבדיקות וחודשי המעקב 
הרפואי.

לדברי פרופ' דומב, "אישה שעוברת בדיקת ממוגרפיה נאלצת להישאר עם סמן מתכתי בגופה לכל 
אורך חייה, ולעיתים יותר מסמן אחד אם מדובר במספר מוקדים החשודים כסרטניים בגופה. החשש 

של אותן נשים להשתמש באותם סמנים בלתי מתכלים מובן, וכמובן שמרתיע. במחקר זה הגישה 
שלנו הייתה לנסות ולחשוב איך ניתן להקל על המצוקה של אותן נשים, ליצור סמנים שהם מתכלים, 

פולימרים או חומרים אורגניים, שעשויים להתאים אותם מערכות הדמיה בהם משתמשים לביצוע 
בדיקת ממוגרפיה. אגב, מרכיבים מתכתיים יכולים לנוע בגוף ולצאת החוצה ממנו ברבות השנים 

בדרכים לא רצויות, ולכן מובן מבחינתי גם שעדיף לא להישאר עם אותם מתכות בגוף לאורך זמן".

מטמון נדיר מהתקופה האסלאמית הקדומה התגלה בחפירה מטעם המכון לארכיאולוגיה באונ' 
העברית בי-ם, בראשות ד"ר אורן גוטפלד. עשר תבניות של נרות שמן ששרדו בשלמותן, עשויות 

מחמר ומעוטרות בדגמים גיאומטריים וצמחיים, מאפשרים הצצה נדירה לאופני עבודה בימי קדם.

מכלול פריטים נדירים בגודלם, באיכותם ובשלמותם התגלו לאחרונה בטבריה במסגרת חפירה 
ארכאולוגית שנערכה על ידי ד"ר אורן גוטפלד, מיכל הבר וטל רוגובסקי מהמכון לארכיאולוגיה של 

האוניברסיטה העברית בירושלים, וכן בסיוע רשות העתיקות. החפירה נערכה באתר שנחשב לשכונת 
מגורים מהתקופה האסלאמית הקדומה )ליתר דיוק לתקופות האומיית, העבאסית והפאטימית, ממחצית 
המאה ה-7 לספירה ועד למחצית המאה ה-11 לספירה(, כשמרבית הממצאים באתר מתוארכים לתקופה 

זו. בחפירה נחשפו בין היתר שרידי בנייה רבים בהם מבני מגורים, אך בעיקר מתקנים שונים, תעלות 
מים וכבשנים ששימשו לצרכי תעשייה קלה, ובמיוחד להפקת נרות שמן עשויים מחמר. כ-500 מ' 

דרומה מאתר זה נמצא לפני כ-20 שנה, על ידי ד"ר גוטפלד ופרופ' יזהר הירשפלד ז"ל, אף הוא מהמכון 
לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, מטמון כלי המתכת האסלאמי הגדול ביותר בעולם, המוצג כיום 

במוזיאון ישראל.

ד"ר גוטפלד: "הממצאים שהתגלו בשטח החפירה חשפו מרקם חיים ייחודי שמשלב בין שכונת 
מגורים לתעשייה. בנוסף לתבניות, נרות השמן והכבשן התגלו גם חמישה בורות ספיגה ששימשו 

כשירותים ובאר בנויה היורדת עד למפלס פני הכנרת לעומק של כ-3.5 מ'. על סמך מפולת של פריטים 
אדריכליים שנמצאו סביב הבאר, בעיקר עמודים קטנים וכותרות, נראה כי הבאר הייתה במרכז חצר 

מעוטרת בפריטי אבן יפים. המפולת נחפרה ונראה כי מדובר בעדות מרשימה לרעידת האדמה של 
1033 בה חרבה טבריה״.

פרופ' אורי חפץ, מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית ובית ספר למנהל עסקים בקורנל ארה"ב, 
משוחח על החיסון לקורונה ועל התגובות של הציבור ומידת ההיענות שלו להתחסן.
הראיון נערך במסגרת תוכנית הרדיו "המילה האחרונה" בפינת זמן קורונה בגלי צה"ל.

פרופ' אורי חפץ, מומחה בכלכלה התנהגותית מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית, משוחח על 
 החיסון לקורונה ועל התגובות של הציבור ומידת ההיענות שלו להתחסן.

 הראיון נערך במסגרת תוכנית הרדיו "המילה האחרונה" בפינת זמן קורונה בגלי צה"ל.

בראיונו דיבר פרופ' חפץ על על החיסון החדש לקורונה ועל רמת ההיענות של הציבור הרחב להתחסן 
לאור החששות ממהירות אישור החיסון. חפץ מתייחס לחיסון החדש כניהול סיכונים ומציע להתייחס 

לקשת הדעות כלפיו בצורה פתוחה ומכילה, תוך שקיפות מקסימלית. שקיפות, טען פרופ' חפץ, הכרחית 
לשיתוף פעולה מצד הציבור, מתוך הבנה שככל שהציבור ידע יותר על תהליך אישור החיסון ויוכל לגבש 

עמדה מוצקה לגביו, כך גם יפחתו החששות המלווים להתחסנות.

כן כן, קראתם נכון: אנחנו מורגלים לחשוב על חנוכה כחג של סופגניות אבל הוא למעשה גם חג של 
מסיק שמן הזית. לאורך חודשי השנה, מסמלים חגי ישראל גם סיפורים עתיקים, אך גם את עונות השנה 

והחקלאות. כמו למרבית החגים גם לחנוכה יש הקשר חקלאי מסורתי. החג נחגג בתיאום מושלם עם סיום 
המסיק ועצירת שמן הזית. 

ריכזנו לכם שלושה טיפים לחנוכה מאת מחברי הספר "לבחור נכון" - המדריך השלם לבחירת מזונות 
בריאים יותר: פרופ' רם רייפן - מומחה למחלות דרכי עיכול ותזונה בילדים ופרופ' לתזונת האדם 

מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה והתזונאית הקלינית מרב מור-אופיר, מומחית בקידום בריאות 
ובוגרת ביה״ס לתזונה בעברית.

הפקולטה למדעי החברה מציגה: 
סדרת הרצאות על סוף העולם לקראת סוף השבוע

הרצאות החושפות מחקרי קורונה של חוקרות וחוקרים מהפקולטה למדעי החברה ממגוון נקודות מבט.
ההרצאות תתקיימנה ב-ZOOM בימי חמישי בין השעות 12:30-13:30.

*הסדרה פתוחה ללא עלות לקהילת האוניברסיטה ולקהל הרחב, בכפוף להרשמה מראש.

דרכונים רפואיים בעברית

.1.2

מי שביצעו בדיקת קורונה באוניברסיטה העברית וזקוקים לדרכון רפואי  )אישור באנגלית על תוצאות 

בדיקה שלילית( יכולים לקבלו בעלות מוזלת של 82 ש"ח )70 ש"ח+ מע"מ( בשתי דרכים:

בהגעה למתחם הקורונה 

שבבית החולים הדסה עין כרם 

)בניין דוידסון - קומת כניסה( 

עם תוצאות הבדיקה.

.info2@hadassah.org.il בפניה למייל

בפרטי המייל יש לציין שם מלא, טלפון, תאריך ביצוע 

הבדיקה וצילום דרכון. אנא היו זמינים לשיחה חוזרת תוך  

כשעתיים משליחת המייל )בשעות העבודה(.

הדרכון יונפק ויישלח תוך שעות אחדות )בשעות  הפעילות( 
מקבלת הפנייה למי שתוצאת הבדיקה שלהם מופיעה 

במערכת. לבירורים: 050-5172753

דרכון רפואי לנבדקי קורונה 
באוניברסיטה העברית

לסטודנטים וחברי סגל

.1.2.3
הסוד לטיגון קצר עם מעט 
שמן? מבשלים את הירקות 

לפני  בישול מלא או חלקי  

שמכינים את הלביבות.

הסוד לטיגון בריא יותר? 
משתמשים בשמן זית ישראלי 

איכותי וטרי. במהלך טיגון 

בשמן זית איכותי הרכיבים 

הבריאותיים נודדים לשכבה 

החיצונית של המזון המיטגן.

שמן זית איכותי מתאים גם 
לאפיית עוגות. האפייה מעדנת 
את הארומות ושמן הזית מוסיף 

לעוגה מרקם נימוח. 

הרכיבים הבריאותיים בשמן 

הזית אף שומרים על טריות 

העוגה. בכלל שילוב של 

מרכיבים בריאים במאפים, 

כגון שמן זית איכותי, משפר את 

הערך התזונתי שלהם.

הוספת שמן זית איכותי לירקות 
ולפירות צבעוניים תסייע 
בהגברת ספיגת הרכיבים 

הבריאותיים הנמצאים בהם 

כגון: 

בטא-קרוטן )כתום(,

ליקופן )אדום( 

ולוטאין )צהוב-כתום(.

מי יהיה אלוף הטריוויה של העברית?

בהנחיית איתי הרמן:
הצ'ייסר מתכנית המרדף בכאן 11, 
במפגש שאלות שנכתבו במיוחד 

לעובדי העברית.

עובדי האוניברסיטה, 
חושבים שאתם יכולים לנצח 

במשחק? זה הזמן לנסות...

ם
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תן 
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צי

תחרות 
הטריוויה 

של העברית

07/01/21
אנחנובשעה 19:00

כאן.
האוניברסיטה העברית

נ.ב

להרשמה <

חושבים שיש לכם את השאלה 
הקשה ביותר? מוזמנים לכתוב 

אותה בטופס ההרשמה ולאתגר 
את איתי הרמן בזמן אמת!

ההרצאות 
הקרובות:

חמישי 24.12.20
 COVID-19 ההשפעה של"

על חולי הפרעה טורדנית-
כפייתית וההיתכנות והיעילות 
של טיפול מקוון יחיד לחרדה 

"COVID -הקשורה ל
ד"ר אייל קלנטרוף, המחלקה 

לפסיכולוגיה

חמישי 7.1.21
"זיכרון דיגיטלי ורחוק: על 
הנצחת השואה המשתנה 

בעידן הקורונה". ד"ר 
טוביאס אברכט-הרטמן, 

המחלקה לתקשורת 
ועיתונאות ע"ש נח מוזס, 

ופורום אירופה

מי יהיה אלוף הטריוויה של העברית?

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/
https://new.huji.ac.il/news/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%A1%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%AA%D7%99-%E2%80%93-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%A2-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A0-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/BkGz2XXnD
https://www.ifatmediasite.com/ms/radio/2020/12/13/10342014.mp3
https://social.huji.ac.il/coronamanisgar
https://lp.vp4.me/ccha

