צבע

רגע בעברית
גיליון 21

רגע (ארוך) בעברית
שלושה חוקרים מהפקולטה למדעי הרוח זכו בפרס ישראל לשנת תשע"ו
גאווה גדולה לאוניברסיטה עם שלושה זוכים בפרס
ישראל :פרופ' עידית דורון בתחום חקר הבלשנות
העברית והכללית ,פרופ' יוחנן פרידמן בתחום חקר
המזרח הקרוב ופרופ' דוד שולמן בתחום חקר
מדעי הדתות והפילוסופיה.
בנימוקי ועדת הפרס צוין כי פרופ' דורון היא חוקרת
הנמצאת בקדמת המחקר הבלשני בארץ ובעולם הן
בתחום הבלשנות הכללית והפורמאלית והן בתחום
הבלשנות העברית והשפות השמיות" .מחקריה
עוסקים במנעד רחב של תופעות לשוניות ובמגוון
רב של שפות .במחקריה פורצי הדרך גילתה
תופעות חדשות הן בעברית הדבורה היום והן
בעברית הקלאסית על רבדיה .תובנות ממחקרים
אלה מהוות תשתית למחקרים בשפות רבות
הנחקרות בקהילה המדעית הבינלאומית".
"פרופ’ יוחנן פרידמן הוא אחד המומחים הגדולים
בארץ ובעולם לתולדות האסלאם” ,נכתב בנימוקי
הוועדה“ .הוא חוקר מוביל שחולל מהפכה במספר
תחומים :האסלאם בתת היבשת ההודית על גווניו

בתמונות (מימין) :פרופ' דוד שולמן ,פרופ' עידית דורון ופרופ' יוחנן פרידמן

השונים ,הגות ומשפט ,תפיסת הנבואה ,היחס
לדתות האחרות ,סובלנות וכפייה .פרופ’ פרידמן
הוא מורה מעולה שהעשיר את תלמידיו לאורך
השנים בהבנת המקורות המורכבים והקשים
בערבית ,פרסית ואורדו".
"מחקריו של פרופ' שולמן מצטיינים ברב-גוניות
של עיסוק בסוגות ספרותיות שונות ובנושאי מחקר
שונים ,ביניהם דת ,מיתוס ,אמנות ,פולקלור ודמיון.
הוא ייסד את תחום לימודי הודו בישראל ,ורוב חוקרי
הודו בארץ הם תלמידיו .הוא תרם תרומה חשובה
לניהול המחקר וההוראה באוניברסיטאות בארץ".
דיקאן הפקולטה למדעי הרוח ,פרופ' דרור ורמן
אמר כי "לא רק שזכיה משולשת של פקולטה אחת
בפרסי ישראל באותה שנה היא חסרת תקדים,
אלא שמה שיותר חשוב הוא שמנעד ופיזור שלושת
הזוכים משקף בצורה יוצאת מן הכלל את העושר
והמגוון של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה
העברית".

תוכן עניינים
פרס ישראל לחוקרי האוניברסיטה
ננו ארט
תערוכה בנתב"ג
תערוכת בין סינפסות
פסטיבל גיקפיקניק
תגלית במחקר תאי גזע
מעבדת מחשבים חדשה בעברית
מרכז הדפסות תלת מימד
בדיקת דם לזיהוי מחלות
גרביים חכמים
גידולים חקלאיים ללא תלות עונתית
פרופ' בנעלי בית 5
יום מעשים טובים ברשות למחשוב
עיצוב מרחב הסייבר
וועידת ירושלים לפכ"מ
כנס קץ החיים
יום הולדת לאיינשטיין
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 – Nano/Artמפגש מרתק בין ננומדע וננוטכנולוגיה לאמנות
צילום :באדיבות האמנית מעין ליבמן שרון

כיצד ניתן להבין את עולם הננו? האם ניתן לחבר
באמצעותו בין העולם המדעי המיקרוסקופי לעולם
האמנותי המקרוסקופי?
פרויקט משותף חדש פרי שיתוף פעולה בין
המרכז לננוטכנולוגיה שבאוניברסיטה ,עיריית
ירושלים וקבוצות מתחומי אמנות הבמה והאמנות
הפלסטיות הירושלמיות כגון מרכז מחול שלם,
הזירה הבין תחומית ומעמותה ,ניסו לענות על
שאלות אלה ואחרות.
במשך שנה שלמה שיתפו פעולה החוקרים
והאמנים בניסיון לתרגם איש את שדהו של השני.
לדברי מיכל מור ,אוצרת האוניברסיטה "תהליך
העבודה מרתק ,ואנחנו נמצאים רק בשלב בו
האמנים עדיין מנסים לתרגם את ששמעו מפי
החוקרים לכדי יצירת אומנות .זוהי הזדמנות חד
פעמית למפגש בלתי אמצעי בין הצדדים ותרגום
רעיונות מחקריים מסובכים לעולם האמנות".
באירוע מיוחד שהתקיים בבית בלגיה שבקמפוס
אדמונד י' ספרא נערכה חשיפה ראשונית לתהליכי
עבודה ופרי שיתוף הפעולה שבין מדענים של
האוניברסיטה ואמנים .המפגש שבין עולם הננו
לאמנות הוא מרתק וטומן בתוכו אפשרויות אין-
סופיות הן מבחינת אנשי האמנות ,והן כאמצעי

להעברת עולם קסום זה לקהל שאינו חשוף לו.
במפגש שהתקיים תחת הכותרת" :כיצד מדברים
ננומטרית?" הוצגו בין השאר עבודות של:
הרקדן עידו בטש ופרופ' דוד אבניר – המחקר של
פרופ' אבניר עוסק בסימטריות של חומרים כימיים.
הרקדן עידו בטש ינסה לייצר עבודת מחול סימטרית
בחלל סגור.
פרופ' נדב כץ וצבי סהר מהזירה הבינתחומית ינסו
לייצר תאטרון בובות מיקרוסקופי – המופע יהיה
ניתן לצפייה רק דרך מיקרוסקופ.
ד"ר עפרה בני והאמנית מעין ליבמן שרון – ניסיון
לחקות את פעילות התא ביצירת מחול :בתאים
בגוף מתקיימת אקראיות בתנועה שניתן לראותה
במיקרוסקופ .התאים מגיבים זה לזה ויוצרים
קשרים זה עם זה תוך שמירה על חוקיות מסוימת.
האם ניתן לבטא זאת ביצירת מחול בשילוב של
וידאו-ארט?
פרופ' דני מנדלר והאמנית שמרית מלול – האמנית
בודקת דרך מושא הגוף שלה ,כיצד חומרים כימיים
משפיעים על הגוף שלה כיוצרת כאשר למעשה
הגוף הופך לכלי האמנותי.

בתמונה :מופע מתוך אירוע ננומדע.

משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל פתח תערוכה
חדשה ראשונה מסוגה ובה מוצגים כ 60-פיתוחים
ותגליות מישראל שהשפיעו על העולם .התערוכה
מוצגת בנמל התעופה בן-גוריון למשך שנה על קיר
ענק באזור שלאחר מעבר הדרכונים ,עם פוטנציאל
חשיפה לכשמונה מיליון עוברים ושבים במהלך
השנה .בתערוכה כ 10-מיצגים ותמונות הקשורים
למחקרים ופיתוחים של חוקרי האוניברסיטה
העברית.
התגליות והפיתוחים מישראל נבחרו על ידי ועדה,
שהורכבה מנציגי האקדמיה הצעירה למדעים
ולשכת המדענית הראשית במשרד המדע ,בזכות
חדשנותם ,פריצת הדרך שעשו והשפעתם ,הישירה
או העקיפה ,על חיי מיליוני אנשים בעולם .בין
הפיתוחים שמוצגים :עגבניות השרי פרי פיתוחם
של פרופ' חיים רבינוביץ ופרופ' נחום קידר
ז"ל; מערכת למניעת תאונות דרכים של חברת
"מובילאיי" שמייסדה הוא פרופ' אמנון שעשוע;
תרופות לטיפול באלצהיימר ובפרקינסון של פרופ'
מרתה וינשטוק-רוזין והחוקרים פרופ' אלברטו

צילום :קובי גדעון ,לע"מ

תערוכה בנתב"ג של תגליות ופיתוחים ששינו את העולם
גביזון ופרופ' יחזקאל ברנהולץ .עוד מוצגים
בתערוכה גילויים ארכיאולוגיים חשובים כמו חירבת
קיאפה של פרופ' יוסי גרפינקל ומטמון הזהב
שמצאה ד"ר אילת מזר בחפירות בעפל ,שניהם
מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית.
חלק נכבד מהתערוכה הוקדש לשמונה חתני פרס
נובל וכלת הפרס מישראל ,לשלושה זוכי פרס
טיורינג במדעי המחשב ולזוכה מדליית פילדס,
המקבילה לפרס נובל בתחום המתמטיקה ,ובהם
פרופ' ישראל אומן שזכה בפרס נובל בכלכלה
ופרופ' אילון לינדנשטראוס שזכה במדליית פילדס
במתמטיקה .בתחילת התערוכה מוצגים אישים
היסטוריים מוכרים שתרמו רבות לתחום המדע
שקשורים למדינה כגון חיים ויצמן ,מגלה אם החיטה
אהרן אהרנסון ,הרמב"ם ,אלברט איינשטיין ועוד.
התערוכה פורסת פיתוחים ממגוון תחומי המדע:
רפואה ,חקלאות ,מדעי הסביבה ,ארכאולוגיה,
כימיה ,מדעי החברה ,מדעים מדויקים ועוד.
לאתר התערוכה
בתמונה :צייר התמונה ,עמירם עייני ,פרופ' מרתה ויינשטוק רוזן ושר
המדע ח"כ אופיר אקוניס
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צילום :מרים אלסטר /פלאש 90

שבוע אמנות ומוח והתערוכה בין סינפסות בבית האומנים

בתמונה :פרופ' ערן משורר בתערוכה

המוח הוא איבר פלסטי אשר משתנה תדיר
כתוצאה מהווצרות קשרים (סינפסות) חדשים בין
התאים המרכיבים אותו .סינפסות אלה ,הנספרות
במיליארדים רבים ,הן מרכיבים גמישים ודינמיים
ביותר .יצירתיות המונעת מדמיון ומחשבה היא
תהליך בו נוצרות סינפסות חדשות במוחו של
האדם ,אשר משנות את דפוס הפעילות המוחית.
פעילות חדשה שכזו משקפת רעיון או דימוי חדש
בתוך מוחנו .התבוננות באמנות משרתת גם היא
את האפשרות לגלות ולהרחיב את היכולת המוח,
בכך שהיא מעוררת "מצבי מוח" חדשים אשר
אינם נחווים במציאות היומיומית .במובן זה חוקר
המוח והאמן המפעיל את מוח הצופים באופן חדש
שלובים באופן הדוק זה בזה.
מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח
באוניברסיטה העברית ,החורט על דגלו את שיתוף
הפעולה הרב תחומי הגה את רעיון התערוכה
המשלבת אמנים ומחקרים חדשים בתחום מדעי
המוח .במהלך שנת  2015חברה לחוקרי המרכז
קבוצת אמנים צעירה לתהליך של יצירה משותפת.
המפגשים היו זירה לשיח מפרה שהעלה שאלות
שהעסיקו את האמנים בתהליך היצירה :מה הופך
אותנו ליצירתיים? האם קיים דמיון בין עולמו של
החוקר לזה של האמן? וכיצד מצליח האמן לייצר
את הדימוי המבוקש?

הקשר שנרקם בין האמנים והחוקרים הניב את
התערוכה "בין-סינפסות :דיאלוג מרחבי מדעי
המוח והאמנות" המוצגת כעת בבית האמנים
בירושלים .לדברי פרופ' אילון ועדיה העומד
בראש מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח
"אחרי חמש שנים של התמקדות במוח וקולנוע
ויצירת קהל נאמן של אלפי אנשים ,חשנו השנה
שיש צורך להרחיב את היריעה ,מאחר שהמוח כמו
האמנות לא מתמקד בתחום אחד ,אלא נפרש על
פני תחומים רבים .נשמח שכמה שיותר אנשים
יבינו שהמחקר והצלחות המדענים בחקר המוח
מאתנו בכל תחומי החיים,
משפיעים על כל אחד ִ
מתהליכים של קבלת החלטות ותפיסת המציאות
ועד למחלות מוח שונות .אנחנו מאמינים שחיזוק
הקשרים עם הקהילה והגברת המודעות הציבורית
לחשיבות חקר המוח הינם נדבך משמעותי
בעבודתנו החינוכית והמדעית".
אוצרת האוניברסיטה מיכל מור מציעה בתערוכה
נוספת הצצה אל תוך חדרי הסטודיו של האמנים
המקום בו יצירתם מתגלה ומעובדת .תערוכה זו
מוצגת בסינמטק בירושלים במסגרת שבוע אומנות
ומוח של מרכז אדמונד ולילי ספרא לחקר המוח.
הקהל מוזמן להציץ לעבודה שנעשתה מאחורי
הקלעים וכן לבקר בתערוכה המוצגת כעת בבית
האמנים בירושלים.

גיקפיקניק
איור :מתוך אתר הפסטיבל ,סטודיו גג

האוניברסיטה העברית חברה לאירוע מדעי ענק
שיתקיים בחול המועד פסח בגן סאקר בירושלים:
גיקפיקניק .הגן יהפוך למרכז מעורר דמיון והשראה
של טכנולוגיה ,רובוטיקה ,מדע ואמנות המשלב
בילוי לכל המשפחה .זוהי הפעם הראשונה שאירוע
כזה מגיע לישראל.
האוניברסיטה העברית תציג בו מחקרים פורצי דרך
והרצאות של חוקרים במחלקות השונות.
נשיא האוניברסיטה ,פרופ' מנחם בן ששון אמר:
"זהו אירוע מבורך המדגיש שוב את חוזקה של
מדינת ישראל כמובילה עולמית בתחום המדע
והטכנולוגיה ,ובתוכה ירושלים והאוניברסיטה
העברית שעומדת בחוד החנית של המדע העתידי.
בתמונה :מפת האירוע

האוניברסיטה העברית גאה להיות שותפה בהבאת
הפסטיבל אל לב ליבה של העיר ירושלים .אני סמוך
ובטוח כי כל מי שיגיע לפסטיבל ,קטן כגדול ,ימצא
עניין ויוכל ללמוד על העתיד המחקרי והטכנולוגי
שצפוי לכולנו".
פסטיבל  Geek PicNicמשלב רובוטיקה ,חלל,
מדע ,מדע בדיוני ,פנטזיה ,עתידנות ,הדפסות
תלת ממד ,חידושים מדעיים וטכנולוגיים ,אקדמיה
פורצת דרך ,גאדג'טים וחידושים מהחזית
הטכנולוגית עם פסטיבל פארק ובו שלל דוכנים,
פעילויות משפחתיות ואוכל טוב.
עובדי האוניברסיטה זכאים לרכוש כרטיסים מוזלים.
לאתר הפסטיבל
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תגלית פורצת דרך במחקר תאי הגזע :מדענים יצרו סוג חדש של תאי
גזע עובריים הנושאים מחצית מהחומר התורשתי
צילום :באדיבות החוקרים

תאי גוף האדם נושאים דנ"א המחולק ל46-
כרומוזומים המאורגנים ב 23-זוגות ויוצרים
עותק כפול של הגנום .לראשונה הצליחו מדענים
מירושלים וניו-יורק ליצור סוג חדש של תאי גזע
עובריים מאדם הנושאים עותק אחד בלבד של
הגנום.
עד כה הוערך שרק תאי המין באדם יכולים להתקיים
עם עותק יחיד של הגנום ,דבר המאפשר הפריה בין
שני פרטים .המחקר התבצע בשיתוף פעולה מדעי
בין פרופ' נסים בנבניסטי מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ופרופ' דיטר אגלי מאוניברסיטת
קולומביה ומוסד המחקר של הקרן לתאי גזע בניו
יורק .בהובלתו של תלמיד המחקר עידו שגיא,
הצליחו החוקרים לבודד את תאי הגזע העובריים
הייחודיים על ידי גירוי ביציות לא מופרות ,פעולה
המדמה הפריה ומעוררת חלוקה תאית.
מחקרים דומים הובילו בעבר ליצירתם של תאי
גזע דיפלואידיים ,כלומר תאים המכילים שני
עותקים של הגנום ו 46-כרומוזומים .אולם ,במחקר
הנוכחי בודדו תאי גזע הפלואידיים ,הנושאים 23
כרומוזומים בלבד .בדומה לתאי גזע דיפלואידיים,
צוות המחקר הראה שתאי הגזע החדשים מסוגלים
להתמיין לסוגי תאים שונים ,כמו תאי עצב ,תאי לב
ותאי לבלב ,תוך שהם שומרים לעצמם עותק אחד
בלבד של כל כרומוזום .בניגוד למקובל בספרות,
הממצאים מדגימים כי מספיק עותק בודד של כל
גן על מנת לקבל תאי אדם בוגרים.
פרופ' בנבניסטי ,ראש מרכז עזריאלי לתאי גזע
ומחקר גנטי ,הוא אחד החוקרים המובילים בעולם
במחקר תאי גזע והיה הראשון להדגים כיצד
מתמיינים תאי גזע עובריים מאדם במבחנה.
"לגילוי של תאי הגזע האנושיים החדשים הללו יהיו
השלכות רבות משמעות עבור מחקרים גנטיים
ורפואיים באדם ",מסביר פרופ' בנבניסטי" .התאים
הללו יהוו כלי חדשני בידי החוקרים להבנת תהליכים
התפתחותיים בבני אדם ,וכן להבנת הסיבות שבגללן
אנו מתרבים בצורה מינית ולא מהורה אחד בלבד".

בנוסף ,אחד היתרונות הבולטים של תאים
הפלואידיים טמון בקלות שבה ניתן לבצע בהם
שינויים גנטיים .בתאים דיפלואידיים קשה יותר
לזהות אפקטים ביולוגיים הנובעים משינוי בגנים
מסוימים כאשר אותו שינוי מופיע רק בעותק אחד
מתוך שני העותקים הקיימים בתא ,שכן העותק
הנוסף משמש כ"גיבוי".
במחקר זה הראו החוקרים כי התאים ההפלואידיים
יכולים לשמש מערכת רבת עוצמה לסריקות
גנטיות ,בזכות העובדה שניתן למקד את השינוי
הרצוי כלפי עותק בודד .היכולת להשפיע על גנים
בצורה פשוטה יחסית תאפשר להאיץ מחקרים
גנטיים בתחומים רפואיים כמו חקר הסרטן ורפואה
רגנרטיבית.
לתאי גזע מאדם פוטנציאל אדיר בכל הקשור
לטיפולים המבוססים על תרפיה תאית ,וזאת הודות
לפוטנציאל ההתפתחותי המגוון שלהם ולאפשרות
להכווין אותם להפוך לסוגי תאים שונים בתרבית.
לתאי הגזע ההפלואידיים שהתגלו במחקר זה
פוטנציאל נמוך יותר לדחייה חיסונית ,ועל כן הם
עשויים לשמש בעתיד גם לפיתוח טיפולים עבור
מחלות כמו עיוורון וסוכרת ,וייתכן שאף למטרות
פוריות.
"עבודה זו מהווה דוגמה יוצאת מן הכלל לכך
ששיתופי פעולה בין מוסדות שונים ,היושבים
ביבשות שונות ,יכולים לסייע בפתרון בעיות בסיסיות
במדעים ביו־רפואיים ",אמר פרופ' דיטר אגלי.
מחקר זה ,הנתמך על ידי קרן ניו-יורק למחקר תאי
גזע ( ,)NYSCFתכנית המדע לתאי גזע במדינת
ניו יורק וקרן עזריאלי ,מדגיש את תרומתה של
הפילנתרופיה הפרטית בקידום מדע פורץ גבולות.

בתמונה :פרופ' ניסים בנבניסטי ותלמיד המחקר עידו שגיא

בתמונה :תאי גזע עובריים
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צילום :ברונו שרביט

מעבדת מחשבים חדשה נפתחה באוניברסיטה העברית בחסות מרכז
הפיתוח של מיקרוסופט בישראל

בתמונה :מעבדת המחשבים החדשה

ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב ע"ש רחל
וסלים בנין פתח ,בשיתוף עם מרכז הפיתוח של
מיקרוסופט בישראל ,מעבדת מחשבים חדשה.
המעבדה תשמש את הסטודנטים בפיתוח
טכנולוגיות חדישות במהלך לימודיהם בתחום.
התרומה של מיקרוסופט כוללת בנייה של חלל
לימוד ועבודה מעוצב ,ברוח הסטארטאפים ,וחדר
שרתים חדיש אשר משדרג את יכולת העבודה
של הסטודנטים והחוקרים בביה"ס בצורה ניכרת.
חדר השרתים החדש למעשה מעניק יתרון גדול
לחוקרים והסטודנטים וכולל גם תשתית ענן לכל
צרכיהם.
פרופ' יאיר וייס ,ראש ביה"ס להנדסה ולמדעי
המחשב אמר כי "מעבדות המחקר של מיקרוסופט
נחשבות לאחד מגופי המחקר המובילים בעולם
בתחום מדעי המחשב .אני רואה בהשקת המעבדה
צעד ראשון לקראת שיתוף פעולה פורה בין שני גופי
מחקר מצויינים שיניב פירות לשני הצדדים".

באירוע הפתיחה נכח גם ראש עיריית ירושלים ניר
ברקת שאמר" :ירושלים הפכה להיות עיר מובילה
בחדשנות ובטכנולוגיה המושכת אליה את מיטב
החברות בעולם .הגעתה של חברת מיקרוסופט
לעיר ירושלים ולאוניברסיטה העברית היא חיזוק
נוסף לירושלים ומהווה נדבך חדש וחשוב בפיתוח
העיר והאוניברסיטה ובהשארת צעירים בירושלים".
המעבדה בביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב היא
חלק משיתוף פעולה מתמשך בין מרכז הפיתוח
של מיקרוסופט לאוניברסיטה העברית .שיתופי
פעולה אלה הם חלק מתוכנית מקיפה של מרכז
המחקר והפיתוח של מיקרוסופט המתמקדת
במוסדות אקדמיים ,סטודנטים וחוקרים בישראל.
התכנית כוללת תמיכה בסטודנטים ,תכניות
פדגוגיות ,מענקי מחקר ,גישה לכלים ולמשאבים
של מיקרוסופט וכן אירוח סדנאות וכנסים .מטרת
התכנית לעודד מצוינות אקדמית במחקר ולימוד על
ידי מינוף יכולותיה ומשאביה של החברה.

מרכז הדפסות תלת מימד
הדפסה תלת-מימדית היא תהליך של יצירת
עצמים מוצקים תלת-מימדים ממודל דיגיטלי.
ההדפסה מבוססת בדרך כלל על תהליך הוספה,
שבו שכבות החומר מודפסות באופן סדרתי והעצם
התלת-מימדי נבנה כתוצאה מחיבור של שכבות
רבות .תחום זה צובר כעת תאוצה רבה ומרכז
פעילות ענפה בקבוצות מחקר אקדמיות ובחברות
שונות ברחבי העולם (אחת מהחברות המובילות
בעולם ,StrataSys ,ממוקמת בישראל).
שילוב של הדפסה פונקציונלית עם תהליכי
הדפסה תלת-מימדית עשוי לאפשר יצירת מבנים
פונקציונליים חדשים ,כגון פיגומים להדפסת
איברים חיים ,תאים סולריים רב-שכבתיים גלולות

לטיפול תרופתי ייחודי ,ואפילו הכנת מטעמים על
ידי גסטרונומיה דיגיטלית.
מרכז חדש שהוקם בקמפוס אדמונד י' ספרא
בראשותו של פרופ' שלמה מגדסי יאפשר שילוב
של חוקרים מדיסציפלינות שונות במטרה לחקור
אפשרויות חדשות בתחום מתפתח זה .כבר
כעת יש כעשרים חוקרים באוניברסיטה מתחומי
הכימיה ,הפיסיקה ,הביולוגיה ,המחשבים ,הרפואה
והחקלאות שעוסקים או מתכננים לעסוק בהדפסה
תלת-מימדית ופוקציונלית ,תוך שימוש במכשור
המתקדם של המרכז החדש.
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בדיקת דם חדשה מזהה מחלות רבות על פי דנ"א המשתחרר מתאים
מתים למחזור הדם
צוות חוקרים בין-לאומי בראשות ד"ר רות
שמר ופרופ' יובל דור מהפקולטה לרפואה של
האוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' בנימין
גלזר מהמרכז הרפואי הדסה ,פיתח בדיקת דם
המאפשרת זיהוי רגיש ומדויק של מחלות רבות,
כולל סוכרת ,סרטן ,ניוון מוחי ופגיעות טראומה.
הבדיקה מזהה דנ"א המשתחרר לזרם הדם במהלך
תמותת תאים ברקמות ספציפיות ,כמדד לפגיעה
או מחלה ברקמות אלה.
הממצאים פורסמו במאמר בכתב העת
Proceedings of National Academy
.of Sciences USA

מוות של תאים הוא תהליך ביולוגי חשוב ביותר.
הוא עשוי להצביע על מחלה מתפתחת (לדוגמא
גידול סרטני או מחלה ניוונית) ,על התקדמות של
מחלה ידועה ,לשקף מידת הצלחה של טיפול,
לזהות רעילות של תרופות ועוד .כיום ,זיהוי ומדידה
של מוות תאי ברקמות אדם דורש לרוב התערבות
פולשנית (ביופסיה).
בדיקת הדם החדשה מזהה מוות של תאים ברקמות
ספציפיות באמצעות שילוב של שני עקרונות
ביולוגיים חשובים .ראשית ,תאים מתים משחררים
מקטעים קצרים של דנ"א לזרם הדם .עובדה זו
ידועה כבר עשרות שנים .אולם מאחר שרצף הדנ"א
בכל תאי הגוף הוא זהה ,לא ניתן לקבוע את רקמת
המוצא ממנה השתחרר הדנ"א ,ולכן מדידות
פשוטות של כמות הדנ"א החופשי בדם אינן
מאפשרות זיהוי של פתולוגיה ספציפית .העיקרון
השני הוא שהדנ"א של כל סוג תא בגוף נושא סמן
כימי ייחודי :מתילציה (קבוצות מתיל []CH3
המוצמדות לחלק משיירי הציטוזין בדנ״א) .דגמי
המתילציה מהווים חלק חשוב מהזהות של כל
תא ,וקובעים אילו גנים יופעלו ואילו יושתקו .דגמי
המתילציה הם זהים בכל התאים מאותו סוג ,זהים
בין פרטים שונים ,ושומרים על יציבות במצבי
בריאות וחולי .לדוגמא ,דגם המתילציה של דנ"א
בתאי לבלב שונה מדגם המתילציה של יתר סוגי
התאים בגוף.
החוקרים זיהו דגמי מתילציה אופייניים לסוגי תאים
ספציפיים ,שעשויים לשמש כסמנים ביולוגיים
לגילוי דנ"א שמקורו באותם תאים .לאחר מכן הם

פיתחו שיטה לזיהוי אותם סמני מתילציה בדנ"א
חפשי בדם ,והדגימו את היכולת של השיטה לזיהוי
המקור הרקמתי של דנ״א חפשי בפלסמה במחלות
שונות.
באופן זה הצליחו החוקרים למדוד מוות של תאי
ביתא מייצרי אינסולין בדמם של חולי סוכרת מסוג
 ;1מוות של תאי גליה היוצרים את מעטה המיאלין
מסביב לסיבי עצב בחולי טרשת נפוצה; מוות של
תאי מוח בחולים לאחר פגיעת ראש או דום לב;
ומוות של תאי לבלב בחולים עם סרטן לבלב או
דלקת לבלב כרונית.
"עבודתנו מראה שניתן לזהות את המקור הרקמתי
של דנ״א חפשי בדם באמצעות דגמי מתילציה.
השיטה מזהה באופן רגיש ביותר מוות של תאים
ברקמות ספציפיות ,ומהווה גישה חדשנית לאבחון
מחלות" ,הסבירה ד"ר רות שמר מהאוניברסיטה
העברית ,מומחית למתילציה של דנ"א ואחת
מהמחברים הראשיים של המאמר.
השיטה החדשה תאפשר לזהות דנ"א חופשי (cell
 )free DNAשמקורו בכל סוג תא בגוף האדם,
על מנת לנטר ולאבחן באופן לא פולשני קשת
רחבה של פתולוגיות .כמו כן היא תסייע להבין טוב
יותר דינמיקה של תמותת תאים ברקמות אנושיות
בריאות.
"בטווח הארוך ,אנו צופים סוג חדש של בדיקת
דם שתוכל לזהות באופן רגיש ביותר נזק לרקמות
ספציפיות ,גם ללא חשד קודם למחלה מסוימת.
אנו מאמינים כי לכלי כזה יהיו שימושים רחבים
ביותר ברפואה אבחנתית ובחקר הביולוגיה
האנושית ",אמר פרופ' בנימין גלזר ,ראש המחלקה
לאנדוקרינולוגיה במרכז הרפואי הדסה ואחד
המחברים הראשיים של המחקר.
המחקר בוצע על ידי דוקטורנטים מהאוניברסיטה
העברית :רוני להמן-ורמן ,דניאל ניימן ,חי
זמור ,יהושע מוס ועמיתת המחקר ד״ר
יהודית מגנהיים ,בשיתוף עם רופאים ומדענים
מהמרכז הרפואי הדסה ,המרכז הרפואי שיבא
ומוסדות מחקר רפואי בגרמניה ,שוודיה ,ארה"ב
וקנדה שסיפקו דגימות דם חשובות של חולים.
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צילום :באדיבות החוקרים

גרביים חכמים ואפליקציה סלולרית מסייעות לחולי סכרת
סטודנטים מהאוניברסיטה פיתחו גרביים המכילים
חיישני לחץ שבעזרת חיבורם ליישומון (אפליקציה)
בטלפון הנייד הם מתריעים מפני לחץ העלול לגרום
לכיבי רגליים בקרב חולי סכרת.
הפיתוח נועד לסייע לחולים בנוירופתיה סוכרתית,
הנגרמת מנזק עצבי כתוצאה מעיוות אנטומי ,לחץ
מוגזם או אספקת דם לקויה .יותר מ 130-מיליון
איש ברחבי העולם סובלים מנוירופתיה סוכרתית,
שעלולה להוביל לקטיעה של גפיים.
חולי סוכרת עוברים בדיקות שגרתיות לניטור הלחץ
המוגבר ברגליים ולגילוי כיבים .מאחר שהכיבים
מאובחנים רק לאחר שהם מתרחשים ,נדרש זמן
החלמה שמגדיל באופן משמעותי את סבלם של
החולים ואת עלויות ההבראה.
"זו בעיה רפואית משמעותית המשפיעה על חייהם
של מיליונים .חשבנו שחייבת להימצא הדרך למנוע
לחלוטין את הפצעים האלה ",אומר דני בבלי,
המהנדס הראשי של ביו-דיזיין (,)Biodesign
התוכנית לחדשנות רפואית המשותפת
לאוניברסיטה והמרכז הרפואי הדסה.
כדי להתמודד עם האתגר ,חבר בבלי לשגיא
פרידמן מהמרכז ע"ש פיטר ברוידא לחדשנות

בהנדסה ומדעי המחשב באוניברסיטה וד"ר
דוד מורגנשטרן ,מומחה בכירורגיה אורתופדית
ממרכז רפואי הדסה .יחד עם חברי קבוצת ביו-
דיזיין מהאוניברסיטה הם פיתחו את ,SenseGo
גרב המכיל עשרות חיישני לחץ המוסווים בבד הגרב.
הגרב מזהה לחץ הנוצר מיציבה לא נכונה ,עיוות
אנטומי או נעליים לא מתאימות ,והוא שולח אותות
שמופיעים ביישומון בטלפון החכם המתריעים על
הסיכון ליצירת כיב.
"בעקבות הזינוק החד בהוצאות לבריאות בעשור
האחרון ,גובר הצורך בשירותי בריאות שעלותם
תהיה סבירה .חדשנות רפואית ממלאת תפקיד
חיוני בהפיכת הרפואה ליעילה ובד בבד נגישה
כלכלית והכרחית לשיפור הטיפול ולשיפור
תוצאותיו .על ידי יצירת הכלים למניעת התפתחות
כיבים למטופלים ולבני משפחותיהם ,אנחנו יכולים
להפחית את עלויות הבריאות הקשורות לסוכרת
באופן דרמטי ",אומר פרופ' יעקב נחמיאס ,מנהל
התוכנית ביו-דיזיין.
הפיתוח של  SenseGOמצטרף לשוק שמוערך
בכ 1.3-מיליארד דולר בארה"ב לבדה.

לסרטון על הפיתוח לחצו כאן

בתמונה :הגרביים והיישומון

צילום :באדיבות החוקרים

חוקרים מהאוניברסיטה העברית :זיהינו אצה המקרבת אותנו לפיתוח
גידולים חקלאיים ללא מגבלות עונתיות וגיאוגרפיות
אור הוא הבסיס לתהליך הפוטוסינתזה המאפשר
לצמחים לייצר סוכרים וחמצן הנחוצים לקיומנו.
עם זאת ,אור ,ובייחוד יותר מדי ,רעיל ומזיק
למערכת הפוטוסינטטית של מרבית הצמחים
בגלל תוצרי לוואי שפשוט "שורפים" את הצמח
בתהליך שמכונה פוטואינהיביציה (פוטו=אור,
אינהיביציה=עיכוב  -עיכוב ע"י אור).
לאחרונה בודדו פרופ' אהרון קפלן ותלמיד
הדוקטורט חיים טרבס מהמחלקה למדעי הצמח
והסביבה במכון למדעי החיים אצה שבניגוד לכל
הידע המדעי שהצטבר עד כה אינה רגישה כלל גם
לעוצמות אור קיצוניות של פי  1.5ויותר מקרינת
השמש המקסימלית .את האצה בודדו מקרומי
קרקע מדבריים באזור ניצנה ,אחת הסביבות
הקיצוניות ביותר לקיום חיים.
במאמרשפורסםלאחרונה בNew Phytologist-
ונבחר להיות מוצג ב Editor Choice-של
בתמונה :אזור ניצנה בו התגלתה האצה

 Science magazineהראו החוקרים כיצד
האצה תוך שינויים ביוכימיים ,מבניים ואחרים,
מתחמקת מהנזק ואף מתעלת את העודף הקיצוני
של האנרגיה (שמהווה בד"כ סכנה לכל צמח שחווה
אותו) .האצה זכתה לשם Chlorella ohadii
לכבודו של פרופ' יצחק אוהד מהמכון למדעי
החיים ,מחשובי החוקרים בתחום הפוטוסינטזה.
הפוטנציאל של שימוש באצה להשבחת גידולים
חקלאיים היא אדירה .בימים אלה עובדים
החוקרים על פיצוח הגנום של האצה וזיהוי הגנים
שמאפשרים לה להתמודד עם תנאים אלה .כשיזוהו
גנים כאלה ,הם יהפכו מיידית למועמדים להחדרה
לגידולים חקלאיים כבסיס להרחבת מגבלות הגידול
שלהם גם מבחינת גבולות גיאוגרפיים וגם מבחינת
עונתיות .העבודה נעשתה בשיתוף פעולה עם
פרופ' ניר קרן.
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פרופ' בנעלי בית  - 5והשנה בסימן מרצות וחוקרות

צילום :מרים אלסטר ,פלאש 90

פרויקט ''פרופ' בנעלי בית'' של האוניברסיטה
נערך השנה בפעם החמישית ביום ג' .8.3.2016
האירוע התקיים ביום האישה הבין לאומי,
ובמהלכו חגגנו את העשייה יוצאת הדופן של
המרצות והחוקרות במחלקות השונות של
האוניברסיטה .כ 20-מרצות הרצו בדירות ברחבי
ירושלים ויצרו מפגש מרתק עם הקהילה
בדירותיהן הפרטיות של המרצות ושל סטודנטים
ברחבי העיר.
ההרצאות היו פתוחות לקהל הרחב ללא תשלום
והתקיימו בדירות ברחביה ,קטמון ,בית הכרם
ומרכז העיר.

צבע

בין ההרצאות:
פרופ' אורנה קופרמן מבית הספר להנדסה ולמדעי
המחשב וסגנית הרקטור "שימושים של תורת
המשחקים במדעי המחשב";
פרופ' בת שבע כרם מהמחלקה לגנטיקה " -מחלות
גנטיות  -מהמחקר הגנטי לפיתוח תרופות".
פרופ' מונא חורי -כסאברי מבית הספר לעבודה
סוציאלית ולרווחה חברתית " -עבריינות נוער".

הרשות למחשוב נרתמה לפעילות באוניברסיטה בנושא נגישות ביום
המעשים הטובים

עיצוב מרחב הסייבר :חשיבותו של הגורם האנושי
התפתחותה המואצת של הטכנולוגיה הובילה
לתלות במרחב סייבר יציב ובטוח .חיי היום-יום שלנו,
עתידנו הכלכלי והחברתי וביטחוננו האישי והלאומי
נגזרים מאופיו של מרחב הסייבר .עיצובו של מרחב
זה מציב אתגרים כבירים בפני פוליטיקאים ,קובעי
מדיניות ,גורמי אכיפת החוק ,וחוקרים באקדמיה
ובתעשייה.
המחקר על עיצוב נורמות התנהגות ,פשיעה
ורגולציה במרחב הסייבר התמקד עד כה בפתרונות
טכנולוגיים ופחות בגורם האנושי וחשיבותו לעיצוב
המרחב .נקודות התורפה של מרחב הסייבר אינן
מושפעות רק מהארכיטקטורה ומהתשתיות
הטכנולוגיות שלו אלא גם מההתנהגות האנושית
של יחידים וקבוצות במרחב.
בשבוע שעבר התקיים כנס באוניברסיטה בו נפגשו
חוקרים וקובעי מדיניות מתחומים שונים אשר עמדו
על הקשר של הגורם האנושי בעצוב מרחב הסייבר.

בין היתר ,הוצג בכנס מחקר חדש הבודק את
התנהגותם של האקרים כאשר יוצרים עמם קשר
ו"מדברים" איתם בזמן הפריצה ובעצם מרתיעים
אותם על ידי שימוש בפתרון התנהגותי ושאינו
טכנולוגי .המחקר נעשה על ידי הטמנת "מלכודות
דבש" ראשונות מסוגן ברשת ,פרצות מכוונות
שהביאו אליהן את ההאקרים שנבדקו במחקר.
כמו כן ,הוצג מחקר המביא נתונים חדשים לגבי
בִּ יּוש ברשת" -שיימינג" ,לפיו  3.4%מהנבדקים
בוישו ברשת 30% ,מתוכם חוו ביוש יותר מפעם
אחת 70% .מהנבדקים נחשפו לביוש ברשת ,רובם
יותר מפעם אחת .לגבי נכונותם של אנשים לבייש
אחרים ,ניתן היה לראות כי גיל המבויש הינו גורם
משפיע ( 60%התנגדו לביוש ילדים) וכן יותר אנשים
מוכנים לקחת חלק בביוש קיים מאשר ליזום אחד.
גורם משפיע נוסף הוא סוג העבירה שבוצעה ,יותר
אנשים הסכימו לבייש אדם שגנב ,מאשר אדם
שהטריד מינית או נקט עמדה גזענית.

צילום :מרים אלסטר ,פלאש 90

יותר מ 30-מעובדי הרשות למחשוב התגייסו
לעזרה בסימון של מקומות ישיבה יעודיים
בכיתות ואולמות לימודים לטובת שמירתם לקהל
הסטודנטים עם צרכים מיוחדים .העובדים התגייסו
לעבודה במשך שעה חצי ,ביום המעשים הטובים,
ביום שלישי  .15.3הסימון נעשה באמצעות הדבקת
מדבקות "זכות קדימה לנגישות" שחולקו ע''י
יחידת הנגישות של דיקנט הסטודנטים .הפעילות
התקיימה בשני קמפוסים – הר הצופים ואדמונד י'

ספרא ,ובמהלך כשעה וחצי שהוקצו לפרויקט זה ,הצליח
צוות המתנדבים לסמן מקומות שמורים ברוב מרחבי
הלמידה של שני הקמפוסים.
דיקן הסטודנטים פרופ' אודי שביט הודה למתנדבי
הרשות למחשוב ואמר כי "ההתגייסות והעבודה למען
הזולת ועבור סטודנטים בעלי מוגבלויות חשובה ואנו
מוקירים את העבודה שנעשתה".

בתמונה :עובדי הרשות למחשוב ביום המעשים הטובים
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צבע

ועידת ירושלים לפכ"מ תיערך בפעם השלישית
ועידת ירושלים לפכ"מ (פילוסופיה ,כלכלה ומדע
המדינה) תיערך זו השנה השלישית באוניברסיטה.
האוניברסיטה העברית היתה הראשונה להקים
תוכנית פכ"מ ,מתוך ראייה כי שילוב של
הדיסיפלינות השונות יכול לתת מענה טוב באשר
לסוגיות שונות על סדר היום הציבורי ,ולהעניק
לסטודנטים כלים לפתרונן .ועידת ירושלים לפכ"מ
נוצרה על ידי בוגרי התוכנית וסטודנטים שלה ,מתוך
שליחות והבנה כי יש להם את היכולות להביא לדיון
מעמיק סוגיות שונות.
הועידה מפגישה קובעי מדיניות ומובילי דעת קהל
לדון בסוגיות העומדות על סדר היום הציבורי ,תוך
שימת דגש על נושאי חברה ומדינה .נושא הועידה
השנה יהיה" :מי מחליף את המדינה?" ויתמקד
בבחינה ודיון באוזלת ידה של המדינה בפתרון בעיות
על סדר היום החברתי הציבורי במדינה ,וכניסתם
של גורמים וארגונים מהמגזר השלישי אל תוך
הואקום הזה.
השנה תתמקד הוועדה בהשלכות של כניסתם של
גופים חדשים לשדות ולתפקידים שבעבר היו נחלת
המדינה :גופים מהמגזר השלישי ,תאגידים ,גופים
מוניציפאליים-אורבנים וגופים על-מדינתיים.
בסיומה של הוועדה יוצג מסמך מדיניות והמלצות
לפעולות ,אשר אף יוגש לגופים השונים.
בכנס צפויים להשתתף – כמרצים ,כפאנליסטים,

כמנחים וכמאזינים –גורמי מפתח מהמגזר הציבורי,
העסקי והאקדמי ,לצד סטודנטים ובוגרים של
האוניברסיטה העברית .בין הדוברים הצפויים בכנס חברי
כנסת מכל הקשת הפוליטית ,בכירים במגזר הציבורי,
אנשי אקדמיה מובילים ,אנשי רוח (סופרים ואומנים
שונים) ואנשי תקשורת.
לדברי מור לוין ,סטודנט בתוכנית וממארגני הוועדה:
"ועידת ירושלים נוסדה במטרה למלא את החלל ,ולבסס
את מעמדה של העיר ירושלים כשחקנית מרכזית בדיון
הציבורי הישראלי .הוועדה שמה לה למטרה להוות
פלטפורמה שתייצר שיח עצמאי ,חדשני ומשפיע אודות
האתגרים העומדים בפני החברה הישראלית .ועל כן
הוועדה השנה צפויה להיות גדולה ,רחבה ומשמעותית.
אנו מאמינים שהעיר ירושלים והאוניברסיטה העברית
יכולים לבנות כנס בעל תהודה ארצית ,שיהווה מוקד
משיכה ,יסייע בקידום העיר ,יחזק את תדמיתה ויבצר את
מעמדה כעיר בירה המעודדת ומנגישה שיח רב תחומי
משפיע בתחומי מדיניות".
הוועידה תתקיים ב 30-במארס  2016במכון טרומן
בקמפוס הר הצופים .ההשתתפות בוועדה אינה כרוכה
בתשלום ,אולם מספר המקומות מוגבל ועל כן היא
מותנית בהרשמה מראש
להרשמה ולפרטים נוספים לחצו כאן

כנס קץ החיים
מוות יכול להיות אירוע פתאומי או מתמשך,
תוך הדרדרות הדרגתית במצב הרפואי .מחלות
מסויימות מוגדרות כ"סופניות" ,והחולים בהם
מתנהלים תחת צילו של המוות הצפוי .גם תהליכי
הזקנה מובילים למוות בלתי נמנע .ככלל ,אנשים
חוששים פחות מהמוות עצמו ויותר מהסבל הכרוך
בתקופה שלפני המוות ,תקופת סוף החיים.
לתחומים רבים יש נגיעה לסוף החיים ,הכוללים
רפואה ,סיעוד ,עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה,
סוציולוגיה ,משפטים ,היסטוריה ,ביולוגיה ,ספרות,
אמנות ועוד.
כנס ייחודי שיתקיים באוניברסיטה ב 13-12-באפריל
יעסוק בהיבטים שונים של סוף החיים ,כולל ,בין
היתר ,נושאים חברתיים ,רפואיים ,תרבותיים
ואתיים בהקשר של סוף החיים .פרופ' דורית שחם,
ראש התוכנית אדם ורפואה בפקולטה לרפואה
באוניברסיטה העברית אומרת כי "כוונת הכנס היא
ליצור פלטפורמה אקדמית בינתחומית למחקר,

הוראה ושירות ,מתוך מטרה להעלות את מודעות הציבור
לסוגיות הנוגעות לסוף החיים ולהקל על ההתמודדות
בתקופה קשה זו .הכנס שאנו מארגנים ייחודי בכך שהוא
משלב דיסיפלינות שונות ,שעוסקות בנושא של סוף
החיים".
פרופ' שחם מוסיפה כי "למיטב ידיעתנו ,זהו הכנס
הראשון בארץ ואולי אף בעולם שמשלב דיסיפלינות
בהיקף כה רחב כולל רפואה ,סיעוד ,עבודה סוציאלית,
מדעי החברה ,ביולוגיה ,אתיקה ,ספרות ,מוזיקה,
משפטים".
את הכנס יפתח הסופר עמוס עוז .לכנס יגיע עוד BJ
 ,Millerמומחה לרפואה פליאטיבית ,אשר בעצמו עבר
תאונה קשה ממנה החלים עוד בהיותו סטודנט.
הכנס יתקיים ב 13-12-באפריל ,באולם וייז ,בקמפוס
אדמונד י' ספרא.
לתוכנית הכנס המלאה לחצו כאן
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שר המדע והטכנולוגיה ,חבר הכנסת אופיר אקוניס ,הגיע לאוניברסיטה
העברית לחגיגות יום ההולדת של אלברט איינשטיין

צילום :מרים אלסטר ,פלאש 90

שר המדע והטכנולוגיה ,חבר הכנסת אופיר
אקוניס ,ביקר בארכיון אלברט איינשטיין הנמצא
בקמפוס אדמונד י' ספרא של האוניברסיטה
העברית בירושלים .השר אקוניס ,בצוותא עם
נשיא האוניברסיטה פרופ' מנחם בן ששון
וסגן הנשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים מר
יוסי גל ,הגיע להתרשם מהמסמכים המקוריים
אותם כתב איינשטיין לפני כ 100-שנה ובהם
חזה את קיומם של גלי כבידה .בפברואר האחרון
התקיימה מסיבת עיתונאים מיוחדת בארה"ב
בה גילו מדענים כי הצליחו לאתר לראשונה את
אותם גלי כבידה וכי איינשטיין ,למעשה ,צדק.
ראש החוג לפיזיקה באוניברסיטה העברית,
פרופ' ברק קול ,הסביר לשר את משמעות
התגלית וסיפר כי היא ככל הנראה תזכה את
החוקרים בפרס נובל יוקרתי .לאחר דבריו
של פרופ' קול הציג ד"ר רוני גרוס ,מנהל
הארכיון ,את המסמכים המקוריים בכתב ידו של
איינשטיין .בסיום האירוע ציינו הנוכחים את יום
הולדתו ה 137-של איינשטיין שחל ב 14.3-עם
עוגת יום הולדת חגיגית.

לפני כמאה שנה ניבא איינשטיין את קיומם
של גלים גרביטציונים או גלי כבידה .מדובר
בתנודות חלשות בשדה הגרביטציוני  -תנודות
המתפשטות במהירות האור כמו גלי אור ,אבל
בניגוד לגלי אור ,קשה מאוד לגלות אותן .כיום,
כאמור ,יש עדות ישירה לקיומם.
שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס אמר:
"ישראל מציינת את יום המדע הלאומי לכבוד
יום הולדתו של המדען הגדול ביותר בתולדות
העם היהודי :אלברט איינשטיין .כמו שתגליותיו
של איינשטיין היו פורצות דרך ,כך מדינת ישראל:
מובילת חדשנות ופורצת דרך שמוערכת בכל
העולם" .עוד אמר אקוניס" :המקום הזה הוא
נכס לאומי ואני אפעל בממשלה להקמת מוזיאון
איינשטיין בירושלים ,שיהיה נגיש לציבור כולו"
איינשטיין הוא ממייסדי האוניברסיטה העברית
והוריש לה את כל קניינו הרוחני .המסמכים
המקוריים נמצאים בארכיון איינשטיין שבקמפוס
אדמונד י' ספרא של האוניברסיטה.

צבע

בתמונה :יוסי גל ,ד"ר רוני גרוס ,שר המדע ח"כ אופיר אקוניס ונשיא
האוניברסיטה ,פרופ' מנחם בן ששון

הידעת?

פורים שמח!

גם האוניברסיטה לקחה חלק פעיל
בשבוע הכפילים בפייסבוק והחליפה את
תמונת הפרופיל בעמוד הרשמי ללוגו של
"הוגוורסט" -מוסד לימודיו של הארי פוטר.
הפוסט זכה למחמאות רבות וללמעלה
מ 1000-לייקים.

לחדשות ואירועים נוספים
www.huji.ac.il
חומרים והצעות ניתן לשלוח לדוא"ל:
pr@savion.huji.ac.il

