
סגל יקר,
מקווים לראותכם בקרוב ומקרוב.

בנתיים, שיהיה לכם סופ"ש חמים ונעים.

אנחנו
כאן.
האוניברסיטה העברית

נ.ב

הישארו מעודכנים איתנו:

בזכות החוקרת מהעברית:

מחקר חדש: הרחבת ההשכלה חשובה לסטודנטים 
חדשים לא פחות מרכישת מקצוע

מתכוננים לסופ"ש נוסף

ההרשמה לאוניברסיטאות, למוסדות האקדמים ולמכללות נפתחה 
ב-17.1. בשנה שעברה חלה עלייה במספר הנרשמים ברוב מוסדות 

הלימוד, המסלולים, החוגים והפקולטות, לעומת השנה שעברה 
)תשפ"א לעומת תש"פ(, זאת למרות התפרצות מגיפת הקורונה 

והאילוץ שנוצר ללמוד מרחוק. האם הצורך לרכוש מקצוע 
בתקופה מדאיגה ומאתגרת כמו זאת שאנחנו נמצאים בה כיום 
הוא שמוביל צעירים רבים להצטרף לעולם האקדמי, או דווקא 

הלחץ הסביבתי שמופעל עליהם? האם לסטודנטים חדשים חשוב 
להרחיב אופקים יותר מאשר לרכוש מקצוע מכובד בבואם ללמוד 
באקדמיה? האם היוקרה שבלימודי התואר הראשון חשובה להם?

מחקר שנערך לאחרונה בעברית על-ידי צוות שכלל את הדוקטורנטיות תרצה וילנר ושאדה קשקוש, 
בהנחית ובהובלת דר' יוליה ליפשיץ-ברזילר, מרצה בבית הספר לחינוך ע"ש שלמה )סימור( פוקס 

באוניברסיטה ופרופ' איתמר גתי מביה"ס לחינוך והמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה, ניסה לענות על 
שאלות אלה. המחקר ביקש לבדוק מהי הסיבה המרכזית שבעטיה סטודנטים חדשים נרשמים ללימודים 

אקדמיים.

לכתבה המלאה <

לכתבה המלאה <

פוענחה כתובת בת 1,500 שנה, "כריסטוס, שנולד 
ממריה", שנחשפה ע"י רשות העתיקות

בחפירת רשות העתיקות בכפר טייבה שבעמק יזרעאל, נמצאה לאחרונה 
כתובת הקדשה לישוע, בנה של מריה הכתובת היתה שייכת למשקוף דלת 

כנסייה בתקופה הביזנטית )שלהי המאה ה-5 לספירה( ונחרתה ביוונית על 
אבן. היא נמצאה כשהיא משולבת בשימוש חוזר, באחד מקירותיו של מבנה 

מפואר המתוארך לתקופה הביזנטית או הערבית הקדומה, אשר ממנו נחשפו 
שני חדרים בעלי רצפת פסיפס עם עיטור גיאומטרי. הכתובת התגלתה במהלך 

חפירה ארכיאולוגיות שניהלו צחי לאנג וקוג'אן חאכו מרשות העתיקות, לפני 
סלילת כביש פנימי ביישוב. כחלק ממדיניות רשות העתיקות לקירוב הציבור 

לארכיאולוגיה, השתתפו בחפירה חניכי המכינות הקדם-צבאיות הרדוף וחנתון, 
תלמידים מבית הספר "דמוקרטי בעמק", וכן מתנדבים ועובדים מהקהילה 

המקומית.

ד"ר לאה די-סגני, מומחית לכתובות יווניות עתיקות מהמכון 
לארכיאולוגיה בעברית, אשר פיענחה את הכתובת, אמרה כי "הביטוי 'כריסטוס שנולד 
ממריה', נועדה להגן על הקוראים אותה מעין הרע, והיא הייתה נפוצה בתחילת כתובות 

ומסמכים בני התקופה. 'כריסטוס' - בתרגום מיוונית - 'משיח', היה כינויו של ישוע". 
די-סגני הוסיפה כי הכתובת מברכת את הבאים לשערי המקום ומברכת אותם דבר שמעיד 

על כך שהיא הוצבה במקור על כנסייה ולא מנזר. "בעוד שהכנסייה ברכה על כניסת מאמינים 
בשעריה במנזרים נמנעו מלעשות כן", ציינה.

למה לבחור ללמוד בהשכלה גבוהה?

סגר שמגר... העיקר שהגיע הסופ"ש!
                   

                   

הנצחת שואה בצורה מקוונת

לכתבה המלאה<

יום השואה הבינלאומי: איך הקורונה שינתה את הנצחת 
השואה בארץ ובעולם?

מחקר חדש בעברית בוחן איך מתמודדים מוזיאונים ואנדרטאות להנצחת השואה עם מגבלות מגפת 
הקורונה, וחושף דרכים מקוריות, חדשות ודיגיטליות להנצחת זיכרון השואה.

כמדי שנה ב־27 בינואר יציינו בעולם ובישראל את יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, היום שבו שוחרר 
מחנה ההשמדה אושוויץ מידי הנאצים. ביום זה, בתקופה שגרתית, פוקדים מאות אלפי יהודים את אתרי 

ההנצחה המרכזיים לשואה ולגבורה. מדינות רבות לוקחות חלק בהנצחה, וברחבי העולם קיימים כיום 
מעל 400 מוזיאונים, אתרי הנצחה ואנדרטאות לזכר השואה. התפשטות נגיף הקורונה )COVID-19( עצרה 

את היכולת להנציח את השואה בדרכים המקובלות עקב המגבלות המשמעויות שהוטלו בעולם.

בפרויקט מחקר חדשני מטעם האוניברסיטה בוחנים ד"ר טוביאס אברכט-הרטמן ותום דיבון, סטודנט 
למחקר מתקדם במחלקה לתקשורת, את האתגרים שעובר תחום ההנצחה. כחלק מהמחקר, שפורסם 

בידי ד"ר אברכט-הרטמן בכתב העת "Media, Culture & Society" ונתמך על ידי המכון למדעי האדם 
בווינה )IWM(, נבדקו הדרכים בהן מוזיאונים ואנדרטאות התמודדו בשנה החולפת )2020( עם ההנצחה 

תחת מגבלות הקורונה.

ספרו למשפחה ולחברים!

SAVE THE DATE
יום פתוח לתואר ראשון בעברית

zoom | 24.2.21

שימו לב! ההרשמה מסתיימת ב- 30.04

סיפרתם כבר למשפחה ולחברים?

לקריאה נוספת<

הרשות לבינלאומיות: 

מחקר חדש: כך מקים הגוף צוות חירום ייחודי נגד שבץ 
מוחי 

שברי RNA-מוביל, שעד לאחרונה נודעו כשלבי פירוק של הרנ״א המוביל בדרך לסילוקם מהגוף, התגלו 
במחקר חדש שבוצע בהובלת פרופ' חרמונה שורק מעברית, כמולקולות בעלות חשיבות רבה למניעת 

קריסת מערכת החיסון בעקבות שבץ מוחי, שהסיכון לו עולה בחולי קורונה.

אחד הגורמים המרכזיים לתמותה ולנכות בגיל מבוגר הוא שבץ מוחי, חסימתי או דימומי. זוהי מחלה שכיחה 
מאוד, והיא נחשבת לבעיה מרכזית בכל מערכות הרפואה בעולם המערבי מפני שהיא גורמת הוצאה 

כלכלית עצומה של טיפול ארוך טווח במיליוני חולים שנותרים עם נכות קשה. הטיפול העיקרי כיום בשבץ 
חסימתי הוא מתן תרופות לדילול הדם שתפקידן להמיס את קריש הדם כדי שזרימת הדם באזור תתחדש, 
אולם הטיפול מוגבל לחולים שפרק הזמן שעבר מרגע הופעת תסמיני השבץ בהם קצר מארבע וחצי שעות.

בתקופה האחרונה התגלו צעירים שהגיעו לחדרי מיון לאחר שעברו שבץ מוחי, רובם בגילאים שלא היו 
צפויים להיפגע מקרישי דם במוח, כשלפחות מחצית מהם אובחנו עם קורונה. רופאים וחוקרים רבים כיום 

מציינים כי חלה עלייה במקרי השבץ במיוחד באנשים עם COVID-19, וחלקם מתייחסים לכך כאל אחת 
מתוצאות הפגיעה של הנגיף במערכת הנשימה. שבץ אף עלול לגרום להחרפה משמעותית מצבם של חולי 

קורונה שעוברים שבץ, זאת מאחר ומערכת החיסונית שלהם סובלת מדיכוי חיסוני חריף ומרגישות לדלקת 
ריאות.

התמודדות הגוף עם שבץ והקשר לקורונה

לכתבה המלאה <

70 שנות יחסים דיפלומטיים 
כחלק מהאירועים לציון 70 שנות יחסים דיפלומטיים 

בין פינלנד לישראל, הרשות לבינלאומיות ערכה 
ב-21.1.21  אירוע חגיגי מקוון משותף לאוניברסיטה 

העברית ואוניברסיטת הלסינקי. 
האירוע נפתח בברכות של שגרירי פינלנד וישראל, 

נשיא העברית, פרופ' אשר כהן ורקטור אוניברסיטת 
הלסינקי, פרופ' שרי לינדבלום.  

במפגש, שנערך בהשתתפות הנהלת האוניברסיטאות, 
סגל, אנשי צוות וסטודנטים עלה מסר ברור ואופטימי 

אודות חשיבות הקשר האקדמי הבין מוסדי, שנולד 
בשנת 2006, ותקווה להמשך פיתוח פעילויות משותפות 

וחדשות לטובת קהילותינו, הכוללות חילופי סטודנטים וסגל, פיתוח תכנית דוקטורט משותפת, 
וקידום שיתוף הפעולה המחקרי.

https://www.youtube.com/channel/UCYGQGjMPuZkVk2vy9biZ-2w
https://corona-analysis.huji.ac.il/
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%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%97%D7%A5-%D7%9E%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90
https://new.huji.ac.il/news/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%97%D7%A5-%D7%9E%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90
https://new.huji.ac.il/news/%D7%91%D7%96%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%91%D7%AA-1500-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%93-%D7%9E%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%94
https://new.huji.ac.il/news/%D7%91%D7%96%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%91%D7%AA-1500-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%93-%D7%9E%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%94
https://new.huji.ac.il/news/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%93%D7%92%D7%A9-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%90%D7%95%D7%AA
https://new.huji.ac.il/news/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9D-%D7%A0%D7%97%D7%A4%D7%A8%D7%95-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%90-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%93-%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%93
https://new.huji.ac.il/news/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%93%D7%92%D7%A9-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%90%D7%95%D7%AA
https://new.huji.ac.il/news/%D7%91%D7%96%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%91%D7%AA-1500-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%93-%D7%9E%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%94
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