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הישארו מעודכנים איתנו:

התקדמות גדולה בחקר האוטיזם

הקשר בין זיהום האוויר לגשם 

ביה"ס למנהל עסקים במיזם יצירתי וייחודי להענקת 
תעודות סיום התואר

מתכוננים לסופ"ש נוסף

מאות עוברים ושבים שגדשו ביום שישי )18.12( בצהריים 
את פארק צ'ארלס קלור בחוף הדרומי של תל אביב, נתקלו 

במחזה משונה. באמצע הרחוב נעצר אוטובוס שנשא את 
הסמל והצבעים של האוניברסיטה העברית, ומתוכו יצאו 

מספר חברי סגל. הם חצו את המדשאה, ניגשו לאחת 
המשפחות שישבה על שמיכה דקה, נהנתה ממזג האוויר 

הנעים וערכה פיקניק - ופנו לאישה הצעירה שישבה שם. 
"רותם מזל טוב. בשעה טובה, אנחנו שמחים להעניק לך 

את תעודת סיום התואר השני במנהל עסקים, בהצטיינות!", 
הודיעה ד"ר רננה פרס, סגנית הדיקן בבית הספר למנהל 

עסקים, לצעירה המופתעת.

הטקס הזה, שחזר על עצמו באותו יום ביישוב בית חורון, בכפר האורנים שליד מודיעין, בגבעתיים 
ובמקומות שונים ברחבי תל אביב, וימשיך גם בשבועות הקרובים בימי שישי הוא חלק ממיזם יצירתי 

וייחודי שיזמו מרצי ועובדי בית הספר למנהל עסקים "תואר עד הבית". בראש המיזם עומדת ד"ר פרס, 
שיצאה אל השטח כדי לחלק את התארים. בגלל אילוצי הקורונה, סטודנטים שסיימו את התואר הראשון 

במנהל עסקים או חשבונאות, ומסיימי ה-MBA לא זכו לחגוג השנה את טקס הסיום המסורתי טקס הסיום 
המסורתי. בביה"ס למנהל עסקים שם הם לומדים הוחלט כי אם הסטודנטים לא יכולים להגיע לטקס – 

המרצים עצמם יגיעו לביתם או למקום מפגש כדי להעניק להם אישית את התואר.

לכתבה המלאה <

לכתבה המלאה <

חום וזיהום אוויר מעצימים סופות גשמים בערי חוף 
שבאזורים טרופיים - האם ניתן להסיק מכך לגבי ערי 

החוף בישראל?
שילוב של חום עירוני עם זיהום אוויר בערי חוף שנמצאות באזורים טרופיים מגביר באופן משמעותי את 
 ,AGU Fall Meeting 2020 כמות המשקעים שיורדים בהן — כך עולה ממחקר שפורסם לאחרונה בז'ורנל

בו לקח חלק פרופ' דניאל רוזנפלד מהמכון למדעי כדור הארץ. שילוב זה גורם גם ככל הנראה להעצמת 
הסופות מעל מישור החוף בארץ, אם כי במידה פחותה בהרבה מאשר באזורים טרופיים. בתחילה ייחסו 

זאת לתופעת אי-החום העירוני, שבה הטמפרטורות של הסביבה העירונית הן גבוהות יותר לעומת 
השטחים שמסביב לה, בשל הצטברות של חום בתוך מבנים ואספלט.

לדברי פרופ' רוזנפלד, "אי-החום העירוני גורר תרמיקות חזקות יותר שהופכות לעננים עוצמתיים יותר 
בכמויות המשקעים שהם ממטירים כאשר הם עולים לגובה".

לכתבה המלאה <

תכניות המצטיינים באוניברסיטה העברית לנוער !

  פתיחת הרשמה לתכניות מצטיינים 

תכנית מושבה על מאדים

 תכנית חקר דו-שנתית במדעי החלל
 לתלמידים מצטיינים בתיכון.

 רפואה וחלל -פעילות מערכת החיסון
 בתנאי מיקרו-כבידה.

מה בתכנית? 

 < לימודי מדעי החלל הכוללים ניסויים    
   בטכנולוגיה מתקדמת, תצפיות כוכבים, 

   סיורי שטח ומחנות לינה במדבר.

 < סימולציות אסטרונאוטים במושבות בחלל.
 < מחקר בנושא תפקוד מערכת החיסון בחלל           

ופיתוח דרכים לשיפור פעילותה.

תוכנית העשרה במתמטיקה

התכנית מיועדת לתלמידי תיכון בכיתה י' 
מאזור ירושלים רבתי.

התכנית תחל במרץ 2021. הלימודים 
יתקיימו בימי ד' אחה"צ במרכז נוער שוחר 

מדע ע"ש מאירהוף, קמפוס ספרא )גבעת רם(. 

התכנית ממומנת ע"י סוכנות החלל הישראלית 
וההשתתפות בה כרוכה בעלות סמלית. 

לרישום למיונים נא לחצו כאן.
nsmada@savion.huji.ac.il :לפרטים נוספים

התכנית מיועדת לתלמידי כיתות ח'-ט'  
ההרשמה לשנה”ל תשפ”א בעיצומה!

כדי להירשם למבחן המיון ו/או 
לקבל מידע נוסף יש לשלוח מייל 

youth@math.huji.ac.il :לכתובת

התוכנית מופעלת ע”י מכון איינשטיין 
למתמטיקה בשיתוף האוניברסיטה 
העברית לנוער ומיועדת לתלמידות

ותלמידים שאוהבים אתגרים מתמטיים.

מחקר חדש חושף את ההשלכות השליליות הנגרמות 
למוח הקטן כתוצאה ממוטציה גנטית

בשנים האחרונות הייתה התקדמות גדולה בחקר הגנטיקה של אוטיזם ונמצא שמוטציות בעשרות 
רבות של גנים מעורבים באוטיזם והפרעות נוירו-התפתחותיות אחרות. הממצאים הללו העלו שאלות 

לגבי המשותף לגנים אלו וכיצד הם משפיעים על המוח. במחקר קודם במעבדה של פרופ' שגיב שיפמן 
מהמכון למדעי החיים והמרכז לאוטיזם נמצא שהדבר שמייחד חלק גדול מהגנים הקשורים לאוטיזם 

הוא מעורבותם בבקרה של פעילותם של גנים רבים אחרים, הפעילים במיוחד בשלושה אזורים של המוח 
- הקורטקס )קליפת המוח(, הסטריאטום )חלק תת-קורטיקלי של המוח( והצרבלום )המוח הקטן(. 

המוח הקטן משחק תפקיד מרכזי בתיאום פעילות מוטורית, ולאחרונה מתרבות העדויות שהוא משתתף 
גם בהתפתחות של פעילות קוגניטיבית וחברתית. לפיכך, הבנת פעילותו של המוח הקטן והגנים 

המשפיעים עליו תוכל לסייע בהבנה של המנגנונים המעורבים באוטיזם, ואולי גם להוביל לדרכי טיפול 
חדשות.

תואר עד הבית

2021, יש לנו ציפיות גדולות ממך :-( 

יש דבורה חדשה בכוורת

מין חדש של דבורת בר התגלה בישראל
Lasioglossum dorchini התגלתה במקרה, במחקר 

שערכו פרופ' יעל מנדליק והדוקטורנטית כרמית לוי 
מהפקולטה לחקלאות, שעסק בשיקום בתי גידול

 חוליים של מאביקי בר בגן הלאומי נחל אלכסנדר. 
גם במחקר המקורי התגליות מעודדות

מאביקי בר, דבורי בר בפרט, מספקים שרותי האבקה 
חיוניים הן לגידולים חקלאיים ולתזונת האדם, והן 

לקיומם של צמחי בר במערכות אקולוגיות. עם זאת, 
במקומות רבים בעולם קיימת ירידה משמעותית במגוון 
ובשפע המאביקים, דוגמת דבורים, כשאחד מהאיומים 

המרכזיים על מאביקי בר הוא אובדן ושינוי של בתי גידול. לכן, שיקום של בתי גידול הוא אחד הכלים 
החשובים בשמירה על המאביקים, ועל המגוון הביולוגי בכלל. במחקר המבוצע על-ידי צוות חוקרות 

מהאוניברסיטה העברית נבדקות השפעות מאמצי השיקום של בית גידול נדיר באזור השרון.  במהלך 
המחקר נמצא , לגמרי במקרה, מין חדש של דבורת בר שלא היה ידוע קודם לכן. הממצא פורסם 

.Belgian Journal of Entomology לאחרונה בכתב העת המדעי

לקריאת המאמר<

מה אתם עושים בסגר השלישי ?

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

למשפחות העברית.
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להרשמה <

מי תהיה המשפחה שתזכה בפרס 
משפחתי מפנק ?

חושבים שיש לכם את השאלה 
הקשה ביותר? מוזמנים לכתוב 

אותה בטופס ההרשמה ולאתגר 
את איתי הרמן בזמן אמת!

עכשיו כשיש סגר שלישי... 
זה הזמן להתכונן ולראות האם אתם 

מסוגלים להיות אלופי הטרוויה של 
העברית.

מחקר מקיף: רעידת אדמה בעוצמה 6.5 צפויה בארץ 
בשנים הקרובות

רעידת אדמה ?!

רעידת האדמה האחרונה בעוצמה של 6.5  בסולם 
ריכטר הורגשה בבקעת ים המלח ב-1927, אז נפגעו 
מאות אנשים בעמאן, בירושלים, בבית לחם ואפילו 

ביפו. כעת, בעקבות ממצאי המחקר, החוקרים 
מתריעים שרעידת אדמה נוספת עלולה בסבירות 
גבוהה לקרות עוד בימי חיינו, בשנים הקרובות או 

בעשורים הקרובים. או ליתר דיוק, רעידת אדמה הרסנית בעוצמה של 6.5 צפויה לפגוע באזורנו בשנים 
הקרובות. 

המחקר נערך בהובלת צוות חוקרים בינלאומי, בהשתתפות פרופ׳ אמוץ עגנון מהמכון למדעי כדור 
הארץ באוניברסיטה העברית, פרופ' שמואל מרקו - ראש בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ 

באוניברסיטת תל אביב, ד"ר ין לו - פוסט דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב,, ד"ר ניקולס ולדמן 
מאוניברסיטת חיפה, ד"ר נדב ווצלר מהמכון הגאולוגי וד"ר גלן ביאסי מהמכון הגאולוגי האמריקני.

לכתבה המלאה <

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%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%A1-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%95%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%AA-%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA
https://new.huji.ac.il/news/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%A1-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%95%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%AA-%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA
https://new.huji.ac.il/news/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A3-%D7%A9%D7%91%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A7-%D7%9E%D7%9B%D7%9A
https://new.huji.ac.il/news/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A3-%D7%A9%D7%91%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A7-%D7%9E%D7%9B%D7%9A
https://new.huji.ac.il/news/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A3-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%9F-%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
https://new.huji.ac.il/news/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A3-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%9F-%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
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