
סגל יקר,
מאחלים סופ"ש נעים והצלחה בבחינות הקרבות

למרצים וגם לאנשי הסגל המנהלי שלומדים.
אנחנווכמובן- חופשה מהנה מההרצאות!

כאן.
האוניברסיטה העברית

נ.ב

הישארו מעודכנים איתנו:

על דבורים ופוריות...

מתכוננים לסופ"ש ]מבחנים[ נוסף

לכתבה המלאה <

מחקר חדש - מוח הדבורה משלם מחיר על מנת 
לאפשר התפתחות מואצת של השחלות

רבייה ובעיקר פיתוח השחלות והריון בנקבות דורשת השקעת אנרגיה 
ומשאבים רבים.

 במרבית מיני החרקים הורמון הנעורים )Juvenile hormone = JH( הוא 
הורמון מרכזי המעורב בבקרת הרבייה, אך לא בחרקים חברתיים כגון 

דבורת הדבש. במחקר שבוצע לאחרונה בהובלת ד"ר חגי שפיגלר 
מהמעבדה לחקר הדבורים של פרופ' גיא בלוך במכון למדעי החיים 

 Hormones שבאוניברסיטה העברית, ופורסם בחודש שעבר בכתב העת
and Behavior, ניסה צוות המחקר לענות על שתי שאלות מרכזיות: מדוע 

להורמון הנעורים תפקידים שונים בחרקים בעלי חברתיות מפותחת 
בהשוואה למינים יחידאיים או למינים בעלי חברתיות פשוטה יחסית, וכיצד מצליחות מלכות של נמלים 

ודבורי דבש להיות בעלות פוריות כה גבוהה ולמרות זאת לחיות שנים רבות, בעוד שאצל רוב בעלי 
החיים כמו גם אצל דבורים אחרות מתרחשת תופעת "שקלול תמורות", כלומר עלייה ברבייה המביאה 

לקיצור בתוחלת החיים?

"דבורי הבומבוס מהוות מודל נהדר לבחינת שאלות על האבולוציה של חברתיות, מאחר והן קרובות 
לדבורי הדבש, אך מראות רמת חברתיות פחות מורכבת" פרופ' גיא בלוך.

נכנסתם כבר ? אתר הקורונה של העברית

לאתר עם העדכונים<

מקווים שנחזור בקרובהקמפוס שומם...

כבר אימצתם את החבר הכי טוב?

מחקר מצא כי תקופת הקורונה עודדה אימוץ כלבים
האם היחסים בין כלבים ובעליהם הורעו במהלך משבר הקורונה? האם יותר כלבים אומצו ו/או 

ננטשו בעקבות התפשטות הנגיף בארץ והתעצמות בעיות כלכליות וחברתיות בקרב בעלי הכלבים? 
האם כלבים סבלו יותר במהלך משבר הקורונה – עד כדי הופעת 

בעיות חברתיות חדשות על ידי בעליהם? מחקר שבוצע לאחרונה 
על ידי חוקרות וחוקרים מהאוניברסיטה, ד״ר ליאת מורגן וד״ר טל 
רז מביה"ס לרפואה וטרינרית באוניברסיטה העברית, וד״ר בוריס 

יעקובסון מהשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות )נערך במימון 
מלא של השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות(, ופורסם בכתב 
 Humanities and Social Sciences Communications העת היוקרתי

מבית nature, ניסה לענות על שאלות אלה ובעיקר לבחון את השפעת 
הסגר והבידוד החברתי שנכפו על תושבי ישראל על ההתנהגות בעלי 

הכלבים והכלבים עצמם, ורווחתם האישית.

כך, לדוגמה, בתקופה שבין אבחון חולה הקורונה הראשון בארץ ועד תחילת הסגר הראשון המספר 
ממוצע הבקשות לאימוץ שהוגשו באופן מקוון היה 31.1 בקשות ליום בממוצע, במהלך הסגר המספר 

הממוצע של בקשות לאימוץ כלבים היה 111.3 בקשות ביום; ובמהלך הפתיחה ההדרגתית לאחר הסגר 
בחודש מאי הוגשו 73 בקשות אימוץ ליום. עם זאת, לפני התפרצות נגיף הקורונה בסין, הרבה לפני 

הבהלה העולמית, המספר היומי הממוצע של בקשות לאימוץ כלבים עמד על  25.7 בקשות ביום בלבד.

לקריאת הכתבה<

היום הבינלאומי לנשים במדע!

 SAVE THE DATE

פרטים נוספים בהמשך...

11/02/2021

אירוע מיוחד לחברות וחברי סגל האוניברסיטה לכבוד

היום הבינלאומי לנשים במדע!
נקיים פאנל, בו ישתתפו חוקרות מובילות מהאוניברסיטה בתחומים שונים, 

שיספרו על החוויה שלהן כנשים במחקר.

PICTURE A SCIENTIST -במהלך האירוע יוקרן הסרט עטור השבחים
סרט המתאר את מסען של שלוש מדעניות מובילות והקשיים עליהם היו 

צריכות להתגבר, בזמנים בהם הייתה דומיננטיות גברית מובהקת בתחומי 
המחקר שלהן.

וגם... הרצאה של העיתונאית המוערכת 

ענת סרגוסטי
משפטנית ואקטיביסטית, עורכת ספרים ויוצרת דוקומנטרית. ממייסדות תא 

העיתונאיות ומרכז מדיה נשים באג'נדה. 

הנהלת האוניברסיטה העברית והיועצת לענייני מגדר 
מזמינים אתכן/ם:

האוניברסיטה העברית מציעה לסטודנטים לינה לרגל 
התקופה הלחוצה ביותר בשנה האקדמית

השקט שלפני הבחינות

משבר הקורונה החזיר את כולם לבתים, ומשפחות שלמות נאלצו להתכנס בתוך עצמן ואף 
להתבודד ימים ארוכים בבית, כשהנפגעים המרכזיים מכך הם הסטודנטים והסטודנטיות, 

שמחפשים קצת שקט לקראת תקופת המבחנים המתקרבת. באוניברסיטה העברית זיהו 
את המצוקה ולקראת תקופת הבחינות החליטו להציע לסטודנטים לתארים ראשון ומוסמך, 
הזקוקים לתנאי למידה נוחים יותר, אפשרויות מגוונות יותר של לינה ומגורים לתקופות של 

יום אחד, שבוע, חודש, סמסטר שלם במעונות ובשטחי האוניברסיטה.

פרופ' גיא הרפז, דיקן הסטודנטים של האוניברסיטה העברית: "אנחנו בעיצומו 
של משבר סטודנטיאלי חסר תקדים. הסטודנטים שלנו חווים קשיים כלכליים, 

אקדמיים, נפשיים וטכנולוגיים. עלינו לנסות ולסייע לסטודנטים ולהקל עליהם ולו 
במעט. לכל הסטודנטים, ולדיירי המעונות בפרט".

פרופסור גיא הרפז

לקריאת הכתבה<

צוות בין-תחומי לניתוח של הדינמיקה והתגובה 
למגפת הקורונה

מכון רקח לפיסיקה, הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

קבוצת המחקר עוסקת בניתוח מגמות צפויות באמצעות מודלים והתאמה שלהם לתצפיות באוכלוסיה 
בישראל ובמדינות נוספות. 

הניתוח מבוצע על בסיס מודלים גלובליים וחיזוי באמצעות שיטות המבוססות על תצפית נוכחית 
)nowcasting(. המודלים מבוססים על שיטות בסיסיות בדינמיקה לא לינארית וניתוח סטטיסטי של 

מערכות רועשות, ומשלבים מידע אפדימילוגי וקליני לגבי אופן התפתחות המחלה.

תוצרי הניתוחים המוצגים באתר מועברים באופן תדיר לקבינט הקורונה ולצוותים יעודיים במשרדי 
הממשלה השונים ובמל״ל העוסקים בהכוונת ההתמודדות עם המגפה בישראל.

החוקרים: פרופ' ינון אשכנזי, פרופ' דורון גזית, פרופ' נדב כץ  , פרופ' רונית קלדרון - מרגלית ופרופ' רן 
ניר-פז.

אין על הסטודנטים שלנו!

"תודה"
תקופת הקורונה אתגרה סטודנטים 

ומרצים כאחד. עידן הזום פתח דרכים 
חדשות ללמידה אך גם הציב לא מעט 

קשיים ושאלות כיצד ניתן לבצע למידה 
חוויתית ואפקטיבית כאשר היא מתבצעת 

מרחוק. 

מחווה שתפסה תעוצה בעברית בימים 
אלו היא מחוות ה"תודה" שבה הסטודנטים 
מודים למרצה שלהם ומרימים שלט ועליו 
כתוב "תודה".  הכל החל בשיעור האחרון 

של תלמידי שנה א' בבית ספר לרוקחות 
שרצו להודות למרצה האהוב עליהם, ד"ר 

יוסי בוגנים, על ההשקעה והתכנים שהעביר 
בשיעורי הביולוגיה למרות כל הקשיים 

המצויים בלמידה מרחוק. הם הציגו שלטי "תודה" ויצרו מחווה מרגשת. דוגמא נוספת הייתה בקורס שנה 
א' בקורס "פוליטיקה השוואתית" שכללה 300 סטודנטים בהובלת פרופסור משה מאור.

לדף הפייסבוק <

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<

רק מזכירים לכם... 

אנחנו
כאן.
האוניברסיטה העברית

נ.ב

אגף משאבי אנוש מזמין את 
סגל האוניברסיטה להרצאה:

ענת הראל

ענת הראל, מאמנת לאורח חיים בריא ומנחת טלוויזיה, 
דרך  חיינו  את  לשדרג  כיצד  ותדריך  מיתוסים  תשבור 
ניהול אורח חיים בריא, תוך הפניית תשומת לב לשילוב 
מתחים  וניהול  מאוזנת  תזונה  גופנית,  פעילות  של  נכון 

בחיי היומיום.

של  דקות  ו-15  דקות   45 של  הרצאה  יכלול  המפגש 
כיסא  על  בישיבה  תרגילים  והדגמת  גופנית  פעילות 
המיועדים לעובדים היושבים שעות רבות במשך היום 

)אין צורך בבגדי ספורט או ציוד מיוחד(.

 25/01/21 11:00-12:00, זום

להחליט.
לעשות.
לשנות.

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%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
https://corona-analysis.huji.ac.il/
https://corona-analysis.huji.ac.il/
https://new.huji.ac.il/news/%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%91-%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A6%D7%90-%D7%9B%D7%99-%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A5-%D7%9B%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D
https://new.huji.ac.il/news/%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%91-%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A6%D7%90-%D7%9B%D7%99-%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A5-%D7%9B%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D
https://new.huji.ac.il/news/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%98-%D7%A9%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%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%9E%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A6%D7%94
https://new.huji.ac.il/news/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%98-%D7%A9%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%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%9E%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A6%D7%94
https://www.facebook.com/thehebrewuniversity/photos/a.10152264197477571/10160787610022571/
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