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ניוזלטר האוניברסיטה העברית
לראשונה :תכנית לתואר שלישי משותף גרמניה-ישראל
ביום שלישי 10 ,בפברואר חתמו נשיא
האוניברסיטה העברית בירושלים ,פרופ' מנחם
בן-ששון ,ונשיא האוניברסיטה החופשית
של ברלין (  )Freie Universitätפרופ'
פיטר אנדרה אלט Peter-André Alt
על הסכם הקמת תכנית דוקטורט הראשונה
מסוגה בין מוסד גרמני וישראלי .סטודנטים מכל
אוניברסיטה יבלו בין תשעה חודשים לשנתיים
באוניברסיטה השותפה .לכל תלמיד יהיו שני
מנחים  -אחד בברלין ואחד בירושלים .בסיום
התכנית ,הסטודנטים יקבלו תואר דוקטור מכל
אחת מהאוניברסיטאות.
עם הסכם זה ,יחזקו שתי האוניברסיטאות את
השותפות האסטרטגית הרחבה שלהן ,הכוללת
פרויקטים רבים ובהם מחקר משותף במדעי

הטבע ,מדעי הרוח ומדעי החברה ,וכמובן
חילופי סטודנטים .בנובמבר  2014חתמו שתי
האוניברסיטאות על הסכם לשיתוף פעולה
במחקר ובהוראה ,באמצעות חילופי צוות טכני
ומנהלי .המשתתפים יוכלו ללמוד מדרכי העבודה
של עמיתיהם במדינה האחרת ,ולראות את
עבודתם בהקשר בין-לאומי.
לדברי נשיא האוניברסיטה ,פרופ' מנחם בן-
ששון "עוד לפני שגרמניה וישראל כוננו יחסים
דיפלומטיים ,שיתוף פעולה אקדמי ומחקרי סלל
את הדרך לפיוס עתידי בין העמים שלנו .היום
השותפות האסטרטגית בין האוניברסיטה העברית
והאוניברסיטה החופשית של ברלין עומדת כעדות
לכוחם של חוקרים ואנשי האקדמיה ,לדבר את
השפה האוניברסלית של מדע וחינוך ,כדי לקדם
את האינטרסים המשותפים לטובת האנושות".

נשיא האוניברסיטה נפגש עם האפיפיור בוותיקן
כ 50-חברים באגודות ידידי האוניברסיטה
העברית באירופה ,כולל יו"ר אגודת החברים
בצרפת ובשווייץ ,יו"ר חבר הנאמנים של
האוניברסיטה העברית מיקי פדרמן ונשיא
האוניברסיטה העברית פרופ' מנחם בן-ששון,
ביקרו ברומא ונפגשו עם האפיפיור פרנציסקוס.
נשיא האוניברסיטה העניק לאפיפיור את התנ"ך
של האוניברסיטה ולאחר מכן האזינו הנוכחים
לקונצרט מיוחד לכבוד יום השואה הבין-לאומי
ולציון  70שנה לשחרור אושוויץ .בקונצרט נוגנו
בפעם הראשונה יצירות ששרדו את מחנות הריכוז
והולחנו על ידי יהודים .היצירות הן חלק מאוסף
של המלחין והמנצח האיטלקי הנודע פרנציסקו
לוטורו אשר אצר במשך קרוב ל 30-שנה יותר
מ 12,000-יצירות ששרדו את השואה.
מדברי פרופ' בן ששון במפגש עם האפיפיור:
" 50חברים ממשלחת האוניברסיטה מרחבי
אירופה ,יו"ר חבר הנאמנים ואנוכי מוקירים את
האפיפיור בזכות סדרה של פעולות והתבטאויות
ובהן ביקורו בישראל ,שתחילתו בירושלים בקמפוס
האוניברסיטה בהר הצופים .השי שאנו מעניקים

הוא תנ"ך האוניברסיטה העברית  -עותק זהה לזה
שהענקנו ליוחנן פאולוס השני בביקורו לפני 15
שנה בירושלים .זהו עותק שמשקף את הנוסחים
המדויקים של התנ"ך כפי שהם מתועדים בטובים
שבכתרי התורה ובעיקר כתר ארם צובה .המשלחת
נמצאת כאן ברומא לציון יום הזיכרון הבין-לאומי
לשואה בקונצרט מיוחד לשוחרי האוניברסיטה
שבו מנוגנות יצירות מוסיקליות שנכתבו בגטאות
ובמחנות הריכוז בזמן השואה.
"אנחנו מדגישים ביום זה כי המדע צריך להיות
שפת היצירה האנושית ושפת השיח הבין לאומי;
מדע שאינו יודע גבולות של דת ,לאום ,גזע ,מין;
מדע שרק האמת היא הבסיס ליצירתו ולבחינתו;
מדע ששיתוף הפעולה הכלל אנושי הוא יסוד
מוסד לפעילותו .אנחנו מצפים שביום כזה ידע
העולם להיזהר מכל אפליה וליצור את התשתית
הנאותה לכל על יסודות המחקר ושיתוף הפעולה.
מכאן וביום הזה אנו קוראים למנוע החרמה
והדרה במדע".

תוכן עניינים
תואר שלישי משותף לישראל-גרמניה
מפגש נשיא האוניברסיטה והאפיפיור
התקדמות בחקר הסרטן
פענוח פעילות מוח של עיוורים
פגישה בין מנכ"ל האוניברסיטה לאשת
ראש ממשלת יפן
סיום קורס תורת המזון ואמנות הבישול
המרתון האקדמי הוזנק בפעם השניה
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חוקרים מהפקולטה לרפואה מצאו דרך נוספת לרתום את המערכת
החיסונית למלחמה נגד הסרטן
חקר הסרטן התמקד בעשורים האחרונים בהבנת
תהליכים בסיסיים במחלה לצורך זיהוי נקודות
תורפה שניתן יהיה לנצלן לפיתוח טיפולים
חדשים .באופן מסורתי התבססו הטיפולים
בסרטן על הקרנות וכימותרפיה .בעשור האחרון
נעשו מאמצים רבים לפיתוח של גישות חדשות
למלחמה בסרטן על ידי הפעלת המערכת
החיסונית כנגד תאי הסרטן .מאמצים אלו נשאו
פרי ונמצאו מספר טיפולים המאפשרים למערכת
החיסונית לפגוע בתאי הסרטן באופן יעיל מבלי
לפגוע ברקמות הבריאות .עם זאת ,טיפולים אלה
התבררו כיעילים במגוון מצומצם של חולים וברור
כי אף שטמון בהם פוטנציאל רב ,יש לעבור כברת
דרך רבה עד לריפוי מחלת הסרטן.
לאחרונה מצאו פרופסור צביקה גרנות
מהמחלקה לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
בפקולטה לרפואה ,וד"ר צבי פרידלנדר מהדסה
עין כרם כי תאי דם לבנים מסוג נוטרופילים אינם

אוכלוסייה אחידה וכי נמצאים בקרבם תאים
המעורבים בתהליכים המעכבים את התקדמות
הסרטן ,כמו גם כאלה המעורבים בתהליכים
המקדמים את המחלה .בנוסף ,מצא פרופ'
גרנות כי הרכב הנוטרופילים בדם עשוי להעיד על
מידת ההתקדמות של מחלת הסרטן .ממצאים
אלו ,המבחינים בין תאים מועילים לבין ומזיקים,
מהווים בסיס לגישות אבחוניות וטיפוליות חדשות.
בימים אלה בודק פרופ' גרנות את ההשלכות של
שינויים בהרכב התאים מתוך כוונה למצוא את
ההרכב שיעכב את התקדמות המחלה .בעתיד,
כך הוא מאמין ,נוכל להוסיף נדבך חדש למלחמה
בסרטן על ידי הגדלת מספר התאים המועילים,
הנלחמים בסרטן ,תוך פגיעה בתאים המזיקים,
התומכים בסרטן .במידה ותצליח ,גישה טיפולית
זו עשויה להוות צעד משמעותי לקראת ריפוי
המחלה.

פענוח פעילות מוח של עיוורים עוזר לפתור תעלומות מרכזיות
בחקר מוח האדם
פענוח פעילות המוח של אנשים עיוורים יכול
לסייע בפתרון אחת התעלומות המעניינות
ביותר בחקר המוח האנושי :כיצד קרה שלשפה
כתובה ולסימנים מספריים יש אזורים ראייתיים
ספציפיים ושונים זה מזה במוח  -חרף העובדה
שסימנים לשפה הומצאו לפני כ 5,500-שנים (זמן
אפסי במובנים אבולוציוניים) ,ומה היה תפקידם
של אזורים אלו לפני שנדרשו לפענח שפה
ומספרים?
מאמר חדש של פרופ' אמיר עמדי ועמיתיו
אשר מתפרסם בימים אלה בכתב העת היוקרתי
"  ,"Nature Communicationsמראה
בפעם הראשונה שראייה כלל אינה דרושה
להתפתחות אזור המיוחד לסימנים מספריים.
המאמר מציע לראשונה את קיומו של דפוס

קישוריות מיוחד ושונה בין אזור המספרים לאזורי
כמות הנמצאים בצד ימין של המוח ,ובין אזור
הקריאה לאזורי השפה ,הנמצאים בצד שמאל של
המוח.
מנגנון על בסיס קישוריות קיימת שהתפתחה
אבולוציונית למטלות אחרות מאפשר יצירת
התמחויות מוחיות מהירות במרווחי זמן קצרים
יחסית ,ולפיכך יכול להיות כלי עוצמתי בידי המוח,
הנדרש להסתגל לסביבה טכנולוגית משתנה.
יכולת זאת היא חשובה במיוחד בעידן הנוכחי
שמתקרב לסינגולריות  -הגדלת הכוח החישובי
והתפתחויות טכנולוגיות שמואצות בצורה מהירה
בכל שנה.
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אבא אקיאו ,אשת ראש ממשלת יפן נפגשה עם סגן נשיא ומנכ"ל האונ'
בילי שפירא ,לארוחת ערב
ראש ממשלת יפן אבה שינזו הגיע לביקור גומלין
רשמי בישראל לאחר שראש הממשלה נתניהו
ביקר ביפן במאי האחרון .מדובר בביקור ראשון של
ראש ממשלה יפני מאז ביקורו של ראש הממשלה
קואיזומי ג'ונאיצ'ירו לפני  9שנים.
רעיית ראש ממשלת יפן ,אבה אקיאו ,נפגשה עם
סגן נשיא ומנכ"ל האוניברסיטה ,בילי שפירא
לארוחת ערב בה השתתפו נגידת בנק ישראל
קרנית פלוג והגב' עדינה בר שלום .אקיאו היא
אישיות מפורסמת ביפן בשל עמדותיה החברתיות
והפוליטיות שלעיתים מנוגדות לאלה של בעלה,
היא תומכת בזכויות להט"בים והשתתפה במספר
הפגנות בטוקיו .במהלך ביקורה ,ביקרה אקיאו
בבית הספר הדו-לשוני בירושלים ,שם היא
שוחחה עם תלמידים .אחת הילדות שליוו את
ביקורה בבית הספר הייתה עדן אוטמזגין ,בת
לאם יפנית ולאב ישראלי שמלמד באוניברסיטה
העברית – פרופ' ניסים אוטמזגין מהחוג
ללימודי אסיה .עדן סיפרה לאקיאו על הלימודים

בבית הספר המשותף  -ביפנית שוטפת .במהלך
הביקור אירחה אשת ראש ממשלת יפן לארוחת
צהריים את פרופ' ניסים אוטמזגין ,פרופ' בן-
עמי שילוני ופרופ' אהוד הררי מהחוג ללימודי
אסיה באוניברסיטה העברית.
המשלחת כללה כמאה אנשי עסקים ופקידים
יפנים בהם נציגים של חברות מובילות ביפן .כמו
כן ,הצטרפו למשלחת סגן שר החוץ וסגן מזכיר
הממשלה .בעוד שחברות קוריאניות וסיניות
משקיעות בישראל ומקימות מרכזי פיתוח ,חברות
יפניות עדיין נמנעו מלעשות כן בגלל חשש מאי
יציבות ביטחונית .בפגישות שקיימו המשלחות,
סיפרו הישראלים על החדשנות המקומית שעשויה
לעניין את היפנים .דוגמא בולטת היא חברת וויבר
הישראלית שנמכרה לפני כשנה לענקית מסחר
יפנית בכמיליארד דולר .במהלך הפגישה נחתמו
מספר הסכמים חשובים שעשויים לעודד שיתוף
פעולה מחקרי ומסחרי בין המדינות.

אירוע סיום חגיגי של החוג לניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות
בסוף חודש ינואר התקיים אירוע סיום חגיגי של
החוג לניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות.
אורח הכבוד ב"-בופה" הגדול שהתקיים
בפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ברחובות היה
השף צחי בוקששתר.
כיום מגישים תלמידי החוג לניהול מלונאות,
משאבי מזון ותיירות ,המסיימים את קורס תורת
המזון ואומנות הבישול ,את מיטב תוצרתם
הקולינארית בשלל מטבחים בעולם .באירוע
הסיום החגיגי הציגו התלמידים את מיטב היצירה
הקולינארית שלהם יחד עם יינות ישראליים
שהותאמו במיוחד.
ד"ר עליזה שטרק מבית הספר למדעי התזונה
בפקולטה לחקלאות והשף אבנר ניב ,שלמד

במכון הקולינארי האמריקאי ,העבירו את
הקורס ואת האירוע המסכם .ניב הקים את ארגון
ה slow food -בישראל ,היה ממקימי עמותת
שפים למען שלום וניהל מטבחים גדולים בחברות
אל-על ואינטל .ניב מלמד בפקולטה גם את קורס
תורת היין ומשקאות אלכוהוליים וקורסים נוספים
המיועדים לתלמידי המלונאות.
תלמידים בשנתם האחרונה לתואר בחוג לניהול
מלונאות משאבי מזון ותיירות נחשפו וקיבלו
כלים לבישול ואמנות הבישול על ידי טובי המורים.
במשך שנה זו בישלו ,אפו ונחשפו לכל החידושים
בתחום ,כחלק מהכשרתם לקראת ההשתלבות
בניהול בתי מלון ,מסעדות וברים בישראל.
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המרתון האקדמי השני הסתיים עם שלושה זוכים
בסוף חודש ינואר הוזנק בקמפוס הר הצופים
המרתון האקדמי הייחודי לאוניברסיטה העברית.
במהלך המרתון האזינו המועמדים ללימודים
ל 23-הרצאות ממגוון התחומים הנלמדים
באוניברסיטה ובסיומן ענו על מבחן אמריקאי.
לאחר ששלושה מתמודדים הצטיינו וקיבלו את
הציון המקסימלי במבחן ,העניקה האוניברסיטה
לשלושתם פטור אוטומטי מתשלום שכר לימוד
לשנה הראשונה .שלושת הזוכים הם :איתן מוזס
מאלון שבות ,איל גוטמן ממצפה עדי ,ואוהד ליב
מפתח תקווה.
במהלך המרתון קפצו להרצאות הפתעה כמה
אורחים מעניינים .בשעות הערב הגיעו ענת לשם
מבר הסירטאקי ועוזי-אלי איש האתרוגים
להרצאה על העולם המרתק של שוק מחנה

יהודה ,בשעה  3:00לפנות בוקר הגיע (מיד אחרי
שידור המשחק בין מכבי תל אביב לריאל מדריד)
עורך הספורט של ערוץ  10טל שורר להרצאה על
מודלים עסקיים בספורט הישראלי ,ובשעה 5:00
לפנות בוקר הופיע נשיא האוניברסיטה ,פרופ'
מנחם בן-ששון ,וסיפר למתמודדים על השעות
הקטנות והגדולות של כנסת ישראל.
כ 200-מתמודדים התחילו את המרתון האקדמי
ו 120-סיימו אותו .במהלך כל היממה קיבלו
המתמודדים אוכל ,שתייה וזמן מנוחה .כעשרה
מועמדים ללימודים ביקשו להירשם לאוניברסיטה
מיד עם סיום המרתון.
לצפיה בסרטון המסכם את המרתון האקדמי
לחצו כאן.

הידעת?
האוניברסיטה התחדשה באתר
הרשמה חדש ועדכני.
קפצו לבקר
/http://info.huji.ac.il

יום משפחה שמח!
לחדשות ואירועים נוספים
WWW.HUJI.AC.IL

חומרים והצעות ניתן
לשלוח לדוא"ל:
pr@huji.ac.il

