
סגל יקר,
מאחלים לכם סוף שבוע נעים,

מקווים שנוכל להיפגש בקרוב ולהמשיך בעשייה 
אנחנוהמבורכת...מקרוב.
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הישארו מעודכנים איתנו:

בוגרי העברית-החוקרים המובילים בעולם

מיזם חדשני שהוצג בהאקתון COMMUNICITY של 
מאגד JLM IMPACT מנסה ליצור מרחב ציבורי בטוח 

יותר לנשים

מתכוננים לסופ"ש נוסף

הרעיון היצירתי זכה במקום הראשון בהאקתון הירושלמי 
של מאגד החדשנות JLM IMPACT מטעם האוניברסיטה 

העברית, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ועזריאלי 
מכללה אקדמית להנדסה. הפרס: 15,000 שקל

 Huji מטעם האוניברסיטה העברית הובילו את המהלך
innovate, מרכז החדשנות והיזמות של האוניברסיטה 

העברית.  האקתון COMMUNICITY נחשב למוצלח ולגדול 
מבין ההאקתונים שנערכו בישראל בשנים האחרונות. השתתפו בו מעל ל-300 סטודנטים וסטודנטיות, 
שהתחלקו ל-61 קבוצות. הסטודנטים נעזרו ב-61 מנטורים, בוצעו 45 הגשות, ואירוע הגמר כולו נמשך 

לאורך שעתיים )התקיים ביום חמישי ה-7.1(. הפתרונות שהציעו הסטודנטים שהשתתפו באירוע נשפטו 
על ידי פאנל של 22 מומחים, הכולל אושיות ירושלמיות מובילות בעולם התרבות והעסקים, סגן נשיא 

ומנכ"ל האוניברסיטה העברית ישי פרנקל; סגנית נשיא בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב אדר' ליאת 
בריקס אתגר; מנכ"ל וסגן נשיאת 'עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים' ד"ר רפי אבירם, ומנהל 

רשות המחקר, חדשנות ויזמות במכללה מיכאל מזרחי; סגנית נשיא השף והמסעדן אסף גרניט; סגנית 
ראש עיריית ירושלים פלר חסן נחום, מנכ"ל אינטל ירושלים נעם אבני; מנכ"ל תנועת רוח חדשה יוסי 

קלאר; נציגים מאמזון ישראל ונציגי אקדמיה בכירים ועוד. בין המנטורים שהשתתפו: יו"ר התעוררות 
בירושלים ויו"ר האופוזיציה עופר ברקוביץ; יושבת ראש עמותת הבית הפתוח בירושלים לגאווה 

ולסובלנות נעם יבין; מנהל אגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים אמיר חכימיאן, ועוד.

לכתבה המלאה <

לכתבה המלאה <

5 בוגרי האוניברסיטה מככבים ברשימות 10 החוקרים 
המובילים בעולם בתחומם

במחקר חדש של חוקרים באוניברסיטת סטנפורד היוקרתית פרסמו פורסמה רשימה הכוללת את 2% 
החוקרים והחוקרות המובילים בעולם בתחומים שונים.  הרשימה מכילה כ-160,000 חוקרות וחוקרים 

מ-149 מדינות ב-22 מדיסיפלינות מדעיות ו-176 תחומי משנה.

על פי המחקר, חמישה בוגרי האוניברסיטה העברית דורגו בעשירייה הראשונה מבין החוקרים בעולם 
בתחומי המחקר שלהם - שלושה מהם עדיין פעילים באוניברסיטה העברית. בין הנכללים ברשימה 

המכובדת: פרופ' דרור פייטלסון. מדובר בהישג הטוב ביותר מבין כל ארגוני הבוגרים במוסדות 
האקדמיים בישראל. פרופ' דרור פייטלסון מביה"ס להנדסה ומדעי המחשב על שם רחל וסלים בנין של 
האוניברסיטה מדורג במקום ה-8 בתחום הבינה המלאכותית; פרופ' אמריטוס איתמר וילנר מהפקולטה 

למתמטיקה ולמדעי הטבע של האוניברסיטה נמצא במקום ה-10 בתחום הננוטכנולוגיה; פרופ' אמריטוס 
אריק כהן מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה של האוניברסיטה מדורג במקום הרביעי; ופרופ' 

יצחק מרכוס שפרש לגמלאות מהמכון לכימיה באוניברסיטה נמצא במקום השישי בתחום הכימיה. פרופ' 
סטיב ויינר שעובד כיום במכון וייצמן למדע מדורג ראשון בעולם בתחום מדעי היסטוריה.

שמעתם על המיזם החדש של האקתון?

רק עוד קצת וניפגש...

המכון למחקר ע"ש הרי ס. טרומן מציג:

איך העגבנייה יודעת שבא אביב?

לכתבה המלאה <

איך העגבנייה יודעת שבא אביב ואיך היא מתאימה את 
עצמה לסביבה משתנה?

ניסיון של חוקרים לפתח עגבניות שיהיו עמידות ליובש, בלי שתנובת הפירות שלהן תיפגע, הסתיים 
בכישלון. אבל הניסוי הוביל לפענוח המנגנון הגנטי שבאמצעותו הצמחים יודעים להתאים את עצמם 

לשינויים בתנאי הסביבה שבה הם גדלים

כשעונת החורף מתקרבת, אין ספור בעלי חיים מתחילים 
לנדוד בעקבות השמש. אולם העשבים, השיחים והעצים 

נדרשים להתמודד עם שינויים במזג האוויר ובמצב הקרקע 
לאורך השנה והיממה ואין ביכולתם להגיע לנקודה מתאימה 

יותר לצרכיהם. מחקר חדש שהתפרסם באחרונה בכתב 
העת המדעי The plant Cell מציג סגנון גנטי שמאפשר  

לצמחי העגבנייה להתמודד עם השינויים התכופים במצב 
בסביבה שלהם.

המחקר גם מטיל אור על השאלה מדוע לצמחים יש מספר 
רב של עותקים כמעט זהים של גנים.

בלי אדמת הלס סביר להניח שלא היינו "ארץ זבת חלב 
ודבש": מדוע העדיפו חקלאי העבר את הרי ירושלים על 

פני הרי הצפון?

בהרי ירושלים, שפלת יהודה ואזור השומרון ניכר כי השטח עוצב במשך אלפי שנים על ידי בני אדם, 
לרוב על ידי בניית טרסות. באזורים אלה ישנם ממצאים ארכיאולוגיים רבים, ביניהם בתי בד, גתות, 
שומרות ושאר מתקנים חקלאיים, המעידים כולם על קיום של חברה חקלאית משגשגת במשך אלפי 

שנים. אלא שבהרי הגליל, בהם ניכר כי יש עושר רב במשקעים אך מיעוט בעדויות על חקלאות עניפה. 
האם ומדוע מדוע העדיפו חקלאי העבר הקדום את אדמת הרי ירושלים על פני הצפון? מה היה כל כך 

ייחודי בה? על תשובה זו ניסו פרופ' יהודה אנזל ממכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית וד"ר 
רבקה אמית וד"ר און כרובי מהמכון הגיאולוגי לענות במחקר חדש, שהתפרסם לאחרונה בכתב העת 

.Geology

ההנחה של החוקרים הייתה שהקירבה לאדמת הלס באזור הדרומי של הארץ היתה סודם של החקלאים 
הקדומים המקומיים.

לכתבה המלאה <

מה יש בהרי ירושלים שאין בצפון?

הגרפים לא משקרים...

לכתבה המלאה <

מחקר חדש - האם אנחנו מאמינים שאנו בריאים יותר 
מבעבר?

בישראל נרשמת עליה מתמדת בתוחלת החיים לאורך 
השנים, כלומר מספר השנים הממוצע שאנו צפויים לחיות 

עולה בהתמדה. מגמה זו מעלה את השאלה האם רמת 
הבריאות שלנו טובה יותר כעת מכפי שהתאפיינה בדורות 

הקודמים, או שמא אנו חיים יותר שנים עם מחלות כרוניות? 
ישנן מדינות המדווחות על ירידה ברמת התחלואה, בעוד 

שאחרות לא מצאו שיפור ואף הצביעו על החמרה. 

מהן המגמות המסתמנות בישראל? האם אנו עוברים מגמת 
שיפור או החמרה? מחקר חדש שבוצע על ידי ד"ר ענת זיו 

מאוניברסיטת New Brunswick שבקנדה ופרופ' יונה סכלקנס מהמחלקה 
 Israel Journal-לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית ופורסם ב

of Health Policy Research, ניסה לבחון זאת. "מחקרים מעטים ניסו להסביר את המגמות ברמת 
הבריאות לצד העלייה בתוחלת החיים, וזהו המחקר הראשון שבוחן תופעה זו על נתונים מחוץ לארה"ב", 

מדגישים החוקרים.

ההרשמה הרגילה מסתיימת ב-30.4

17.1 - ההרשמה לעברית נפתחת!

האוניברסיטה העברית קשה, אבל הכי טוב.

HUJImeet > למפגש פתיחה |

ההרשמה נפתחת- ספרו למשפחה ולחברים!

 

המכון למחקר ע"ש הרי ס. טרומן למען קידום השלום

מי רוצה להיות מתווך? 
ביידן, מזרח תיכון חדש והסכסוך 

הישראלי-פלסטיני
מפגש בשידור חי (וובינר)

   לקראת השבעת הנשיא ה-46 של ארה"ב
יום ב, 18 בינואר, 18:00-20:00 (שעון ישראל) 

בהשתתפות:

דברי פתיחה - פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי, ראשת מכון טרומן

מושב א - 

מבט על דיפלומטיה, תיווך ומשא ומתן - 18:00-18:45 

גב' ציפי לבני, שרת החוץ לשעבר

ד"ר דניס רוס, דיפלומט אמריקאי, לשעבר שליח מיוחד לאזור

מנחה: טלי ליפקין-שחק, עיתונאית

מושב ב - 

מבט על מרוקו, האמירויות, מזרח תיכון ותיווך חדש - 18:50-20:00

פרופ' אלי פודה, האוניברסיטה העברית בירושלים 

ד"ר אבתסאם אל קטבי, נשיאת מכון המחקר האמירתי

מוחמד דראושה, מרכז שוויון, גבעת חביבה

ד"ר דניאל זיסנויין, מכון טרומן 

INSS ,ד"ר שרה פוייר

מנחה: ד"ר עמרי גרינברג, מכון טרומן 

 ZOOM-המפגש יערך בשפה האנגלית ב

ויועבר גם בשידור חי בעמוד הפייסבוק של מכון טרומן

ניתן יהיה להעביר שאלות למשתתפים במהלך השידור

לינק לזום ישלח לנרשמים ביום האירוע ויתפרסם גם בעמוד הפייסבוק 

http://bit.ly/BidenWebinar :לינק להרשמה

http://bit.ly/BidenFacebook :לינק לאירוע בפייסבוק<להרשמה<לינק לאירוע בפייסבוק

תקפצו לקפה?

לרישום < אנחנו
כאן.
האוניברסיטה העברית

נ.ב

עובדים יקרים, 
אנו מזמינים אתכם לפגישה 

על כוס קפה עם סגן נשיא
ומנכ"ל, ישי פרנקל.

27.1, בשעה 13:00, בזום

נשוחח על ניהול בצל הקורונה וקבלת החלטות, 
הערכות החירום של האוניברסיטה, על השינויים 

הטכנולוגיים שנדרשנו לעשות לצורך מעבר להוראה 
מקוונת, ההשלכות על התקציב, על המאמצים 

לבדיקות בתוך הבית ועל היתרונות בקידום הבנייה 
והרכבת הקלה בתקופה זו.

לרישום למפגש<

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%9E%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%92-%D7%91%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%AA%D7%95%D7%9F-communicity-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%93-jlm-impact-%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%97
https://new.huji.ac.il/news/%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%92-%D7%91%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%AA%D7%95%D7%9F-communicity-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%93-jlm-impact-%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%97
https://new.huji.ac.il/news/5-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-3-%D7%9E%D7%94%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9B%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-10-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://new.huji.ac.il/news/5-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-3-%D7%9E%D7%94%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9B%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-10-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://www.ifatmediasite.com/CustomerMedia/S_ShowItem.aspx?FromMail=true&ItemID=KIKMFEHID&CustomerID=EDDHFHE&InfoTypeID=0&PageIndex=1&EmailGroupID=FEHIF
https://www.ifatmediasite.com/CustomerMedia/S_ShowItem.aspx?FromMail=true&ItemID=KIKMFEHID&CustomerID=EDDHFHE&InfoTypeID=0&PageIndex=1&EmailGroupID=FEHIF
https://new.huji.ac.il/news/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%9C%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%97-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%96%D7%91%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%91-%D7%95%D7%93%D7%91%D7%A9
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