
הישארו מעודכנים איתנו:

קרן ERC תשקיע 6 מיליון אירו בשלושה חוקרים באונ' העברית – שניים מהם 
ממדעי הרוח.

 ,ERC-קרן המענקים של המועצה האירופית למחקר של האיחוד האירופי, ה
מקרנות המחקרים הגדולות בעולם )European Research Council( הודיעה 

כי תעניק כשישה מיליון יורו )24.5 מיליון שקל( לשלושה פרופסורים 
מהאוניברסיטה העברית: אורי כץ מהמחלקה לפיזיקה יישומית, רונית ריצ'י 

ראשת החוג ללימודי אסיה וראשת מדור הודו ואינדונזיה, ואורי גבאי מהמכון 
לארכאולוגיה.  כל אחד מחוקרים זכה במענק אישי של כשני מיליון יורו, 

כשסכום הזכייה הכולל עומד על 5,959,498 יורו. שני חוקרים – פרופ' ריצ'י 
ופרופ' גבאי – הם הזוכים היחידים במדעי הרוח מכל האוניברסיטאות בארץ. 

כל המענקים ניתנו במסגרת "ERC Consolidator Grant" של הקרן.

"הפקולטה למדעי הרוח מתברכת בחוקרים מצויינים, מן הטובים ביותר בעולם בתחומי 
 ERC במענקי  גבאי  אורי  ופרופ'  ריצ'י  רונית  פרופ'  של  והזכייה  ומגוונים,  רבים  מחקר 
התחרותיים היא עדות ברורה לכך. הם מצטרפים למספר מרשים של חברי פקולטה שזכו 
במענק זה בשנים האחרונות, וביחד הם סימן מובהק למצוינות המחקרית ולמובילות של 
הפקולטה בארץ ובעולם".  פרופ' מיכאל סיגל, דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה.

! ERC חוקרי העברית זכו בפרס 

בשורה לחולי הקורונה ?

אנחנו
כאן.
האוניברסיטה העברית

נ.ב

אגף משאבי אנוש מזמין את סגל האוניברסיטה לסדרת הרצאות:

סדנת מבוא ליזמות

אמנון דקל
סדנת הפתיחה שתועבר על ידי 

אמנון דקל, מנכ"ל מרכז היזמות 
.HUJI Innovate

06/01, 11:00, זום

סדנת סטורטלינג

דנה אשכזני
הסדנה תועבר על ידי דנה אשכנזי, 

יועצת בכירה בחברת קאטרו 
ותעסוק בבניית הסיפור והמצגת 
של המוצרים / השירותים שלכם 

באופן שייצר חוויה ויסחוף את מי 
שמולכם לרצות לשמוע עוד.

13/01, 11:00, זום

סדנת מיינדסט יזמי

אורי ארליך
הסדנה תועבר על ידי אורי ארליך, 

יועצת ארגונית ותעסוק במה הוא 
המיינדסט היזמי? מדוע רק חלק 

קטן ממיזמים מצליחים? כיצד 
אפשר לעבוד מתוך חוזקות שלך 

לעבר הצלחה.

20/01, 11:00, זום

פאנל מנהלי חדשנות

פאנל עם מנהלי חדשנות 
מארגונים שונים

27/01, 11:00, זום

חשיפה לנושאי 
חדשנות ויזמות

סגל מנהלי: פתחו יומנים...

אנחנו
כאן.
האוניברסיטה העברית

נ.ב

לקריאה נוספת <

לרישום לסדנאות <

פרופ' רונית ריצ'י

פרופ' אורי גבאי

פרופ' אורי כץ

קול קורא להגשת המלצות לפרסי הצטיינות 
אוניברסיטאיים לעובדים מנהליים

לפרטים נוספים <

תאריך אחרון
להגשת המלצות:

31.12.2020

קול קורא- המלצות לפרסי הצטיינות 

ועדת הפרסים האוניברסיטאית לבחירת עובדות ועובדים מצטיינים, 
מודיעה בזאת על פתיחת המועד להגשת המלצות להענקת פרסי 

הצטיינות לעובדים מצטיינים לשנת תשפ"א.

הנכן/ם מוזמנות/ים להמליץ על עובדות ועובדים הראויים לפרס, ובלבד 
שהם מועסקים באוניברסיטה במינוי לפחות 5 שנים ומועסקים 3 שנים 

ומעלה בתפקידם הנוכחי.

השנה פרסי ההצטיינות יוענקו ב-4 קטגוריות:
)יש ללחוץ על סוג הפרס על מנת למלא את הטופס בהצלחה(

פרס הצטיינות
פרס הצטיינות לצוות

פרס הצטיינות בגין תרומה ייחודית בתקופת הקורונה
פרס למתנדב/ת בקהילה ובחברה ולמען קהיליית האוניברסיטה

סגל יקר, 
תודה על עוד שבוע של עשייה מבורכת! 

מאחלים חג מולד שמח לקהילת הנוצרים 
באוניברסיטה העברית  ולכולנו סוף שבוע רגוע.

מתכוננים לסופ"ש נוסף

- Nature הזוכה בתחרות השנתית לחונכות במדע מטעם
 פרופ' חנה מרגלית-

פרופ' חנה מרגלית מהמחלקה למיקרוביולוגיה וגנטיקה 
מולקולרית בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית זכתה היום 

 Nature שני( בפרס לחונכות במדע לשנת 2020 מטעם המגזין(
בקטגוריה מפעל חיים.

הפרס הוענק זאת בעקבות הישגיה בתחום ההדרכה המדעית 
 Nature Research"(

Awards for Mentoring in Science"(. פרופ' מרגלית היא מהחוקרים 
המובילים בעולם בתחום הביואינפורמטיקה, והיא עוסקת במחקר 

שמשלב ביואינפורמטיקה, ביולוגיה חישובית וחקר מערכות 
ביולוגיות. הפרס היוקרתי מוענק השנה בפעם ה-15 ברציפות.

לקריאה נוספת <

גאווה מטעם האוניברסיטה!

התרופה המוכרת מגינה מקורונה - 
האם המחלה תהפוך לסוג של הצטננות תוך חודשים ספורים?

נתונים קליניים ראשונים מאוששים את התוצאות של פרופ' 
יעקב נחמיאס מהאונ' העברית לגבי יעילות תרופות 

ממשפחת הפיבראטים נגד הנזק שגורם נגיף הקורונה 
לריאות. חולים בסיכון גבוה שנוטלים תרופות ממשפחת 
הפיבראטים, החלימו מדלקת הריאות שגורם הנגיף תוך 
 TZD ימים ספורים בלבד. תרופות למחלת הסכרת מסוג

הרעו את תסמני המחלה.

SARS- פרופ' יעקב נחמיאס, ראש המרכז לביו-הנדסה באונ' העברית, גילה כי נגיף
CoV-2 גורם להצטברות שומן בתאי ריאה על מנת לשכפל את עצמו ומצא תרופה 

ותיקה ואמינה שהצליחה לדכא את פעילותו במעבדה. תוצאות הניסויים אוששו 
לאחרונה מנתונים שנאספו מ-1500 חולי קורונה בישראל, והשבוע יחל הניסוי 

הקליני בבית החולים ברזילי.

לקריאה נוספת <

 בשורה לחולי הקורונה? 

תכניות המצטיינים יוצאות לדרך- 

באוניברסיטה העברית לנוער !

  פתיחת הרשמה לתכניות מצטיינים 

תכנית אלפא

תכנית אידאה

תכנית אודיסיאה

כוללת מחקר מדעי מתקדם במעבדות האוניברסיטה העברית 
בליווי מיטב החוקרים לצד פעילות חברתית.

כוללת מחקר בתחומי הרוח והחברה בליווי מיטב 
החוקרים לצד פעילות חברתית ופדגוגית.

התוכניות מיועדות לתלמידי/ות כיתה ט' מחוננים ומצטיינים
הצגת התוכניות תתקיים ב- 5.1.2021 בשעה 18:00. לזום לחצו כאן.

לפרטים נוספים והגשת מועמדות לחצו כאן: אלפא/ אידאה.

תכנית ארבע-שנתית מכיתה ט' עד י"ב. במסגרתה
 נלמדים קורסים אקדמיים בפיסיקה מתמטיקה, וכן 

קורסי מעטפת, התנסות במעבדות מחקר ופעילויות חברתיות.

התוכנית מיועדת לתלמידי/ות כיתה ח' מצטיינים בתחומי המתמטיקה 
והמדעים 

הצגת התוכנית תתקיים ב- 10.01.2021 בשעה 21:00. לזום לחצו כאן. 
לפרטים נוספים והגשת מועמדות לחצו כאן.

בקרוב מאוד...

חוקרים מהאוניברסיטה העברית פיתחו בדיקת דם חדשה לאבחון 
וניטור סרטן שד.

השיטה עשויה לאפשר גילוי של המחלה בשלב מוקדם שמאפשר הגעה לריפוי 
מלא, כמו גם אינדיקציה ליעילות הטיפולים במחלה. "באמצעות הפיתוח נוכל 

לחסוך מהמטופלות בדיקות וטיפולים מיותרים"

תחום האבחון והניטור של גידולים סרטניים עובר בימים אלה מהפכה דרמטית. 
במשך עשרות שנים בדיקת הבחירה לשאלה ״האם יש סרטן״ היתה ביופסיה, 
כלומר דקירת האזור החשוד כגידול, הוצאת פיסת רקמה קטנה, וניתוח שלה 

במיקרוסקופ על ידי פתולוג מומחה. זוהי טכניקה ותיקה ויעילה, אך מעבר 
להיותה פולשנית ולעתים כואבת, ביופסיה דוגמת רק חלק קטנטן מהאזור 

החשוד ולא ניתן להשתמש בה כאשר לא ידוע היכן הגידול או האם יש בכלל 
גידול סרטני בגוף האדם.

  פריצת דרך באבחון סרטן השד  

לקריאת המחקר <

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%A7%D7%A8%D7%9F-erc-%D7%AA%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A2-6-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A0-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%E2%80%93-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%9D-%D7%9E%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97
https://docs.google.com/forms/d/1f8nIkrkie7nEUjROoz4eIGcssU1LIPAZtQm0eznkmWA/edit
http://www.huji.ac.il/htbin/huji/file.cgi?file=0766845118-1.pdf&ticket=81d2d932fa9e9f8ddc1206607c7ba7dc&name=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90+%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99+%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://new.huji.ac.il/news/%D7%92%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9A-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9D-nature-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://new.huji.ac.il/news/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%A1-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%99-%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://huji.zoom.us/j/89611143985?pwd=UUhucjU4bzZ3M0NsU0kyaGUybXd2UT09
https://belmonte.huji.ac.il/book/idea
https://belmonte.huji.ac.il/book/alpha
https://huji.zoom.us/j/89611143985?pwd=UUhucjU4bzZ3M0NsU0kyaGUybXd2UT09
https://belmonte.huji.ac.il/book/odyssey
https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(19)41720-1/pdf

