"נ.ב אנחנו כאן"
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מתכונני

הפינה1925 ,

נ.ב

לסגל היקר שלנו,
עוד שבוע עבר ,והפינה המשותפת הזו שלנו היא
עוד אחת מתוך הרבה דרכים לייצר סוג של שגרה.
הישענו אחורה ,קראו בנעימים וקבלו אליכם את
סוף השבוע בזרועות פתוחות.

אנחנו
כאן.
האוניברסי
טה העברית

הוג'י עד הבית
כל היום מתנהלים דרך המחשב כשהגעגועים לקמפוס חזקים מתמיד?
במיוחד בשבילכם הכנו כמה סדרות של רקעי זום שישדרגו את העברת השיעורים
והפגישות המקוונות כמה שלבים הלאה ויקרבו קצת את הקמפוס ,את אולמות
ההרצאות ,את אווירת ה ...HUJI-ולא רק .מקווים שתמצאו אותם שימושיים!
השתמשתם ברקעים שלנו בשיעור? שלחו לנו צילום מסך ונשמח
לשתף אותו בניוזלטר הבא! marketing@savion.huji.ac.il

לכל הרקעים>

שמרו את התאריך

פתחו יומנים:
"נ.ב אנחנו כאן" חוזרת עם סדרת אירועים והרצאות שהותאמו במיוחד עבורכם,
סגל האוניברסיטה ,על מנת להעשיר את התקופה הקרובה ככל שניתן.

להרשמה

[ ההרשמה
מלאה ]

מבול של פרסים

לכתבה המלאה

נובלהמלאה
לכתבה
לרפואה
פרופ' יורם בורק מהאוניברסיטה העברית וזוכה פרס
פרופ' אדוארד מוזר זכו במענק מחקר יוקרתי בגובה של  10מיליון אירו,
במטרה לחשוף עקרונות פעולה של רשתות נוירונים במוח .המחקר
יתמקד באזורים במוח בהם מיוצג המיקום של בעל חיים במרחב.
 ERC Synergy Grantעל סך  10מיליון יורו מוענק השנה לפרופ' יורם
בורק יחד עם פרופ' אדוארד מוזר .המענק ניתן למחקר משותף של
השניים ,שנועד לחשוף את עקרונות הפעולה של רשתות נוירונים במוח,
המרכיבות על פי השערה רווחת את ה GPS-הפנימי של בעלי החיים
אזורי המוח שמעורבים בעיבוד מידע על המיקום של בעל-חיים במרחב
ומאפשרים את יכולת הניווט.

ד"ר אלון איזנברג מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית
זכה לאחרונה בפרס לכלכלן צעיר לשנת  2020מטעם קרן
ישראל צרפת ,המוענק השנה בפעם השנייה .ד"ר איזנברג
מתמחה בתחומי הארגון התעשייתי והאקונומטריקה ,ומחקריו
עוסקים באופן בו שווקים מודרניים מתפקדים .איזנברג מתמחה
במחקר אמפירי של העדפות הצרכנים ושל האופן בו העדפות
אלו משפיעות על מגוון המוצרים ,מחירם ואיכותם .המענק
הכספי לכל זוכה עומד על סך  40אלף יורו .ד"ר איזנברג הוא בעל
דוקטורט בכלכלה מאוניברסיטת ייל בארה"ב ,והינו חבר הסגל
הבכיר במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית מאז .2010

פרופ' אבישי דקל ממכון רקח לפיסיקה זכה בפרס מפעל
הפיס לאמנויות ומדעים ע"ש לנדאו לשנת  ,2020בקטגורית
אסטרופיזיקה וחלל.
"אבישי דקל הוא מבכירי האסטרופיזיקאים בישראל ואחד
מהחוקרים המובילים בתחום הקוסמולוגיה התיאורטית בעולם.
עבודותיו המדעיות מהוות ציון דרך בהבנתנו את מבנה היקום
ואת תהליך היווצרות הגלקסיות מהפרעות מזעריות בשדה
הצפיפות ההתחלתי .תרומותיו המצטברות והנוכחיות הניחו את
המסד להבנת ההתפתחות של מבנה היקום במסגרת הפרדיגמה
הקוסמולוגית המבוססת על תורת הכבידה של איינשטיין .פרופ' דקל אחראי לפיתוח
מודל חדשני המזהה זרימה של רצועות של גז קר בתוך הילות של חומר אפל כתהליך
מרכזי בעיצוב הגלקסיות הבראשיתיות .תרומה זו נחשבת לאבן-פינה בקוסמולוגיה
המודנית" ,נכתב בין היתר בנימוקי הבחירה בו .גובה הפרס עומד על  150אלף
שקלים.

כל הכבוד!
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פרס ניומן היוקרתי לספרות של האוניברסיטה העברית על סך  9,000דולרים יוענק
לזרחי על תרומתה לספרות הישראלית והיותה מן היוצרות המשפיעות ביותר על
התהוות השיח הפמיניסטי התרבותי בישראל.
פרס ניומן ע"ש ברטה וישראל ניומן ,מוענק אחת לשנה לסופר או משורר עברי
בולט בעל הישגים ותרומה ניכרת לספרות הישראלית .הפרס מוענק באוניברסיטה
העברית מאז  1963וכולל סכום כספי של  50,000שקלים .השנה הוחלט להעניק את
הפרס לסופרת והמשוררת המוערכת נורית זרחי על הישגיה ותרומתה המשמעותית
לחברה ולתרבות הישראלית .הפרס יוענק על ידי נשיא האוניברסיטה ,פרופ' אשר
כהן ונציגי משפחת ניומן.

אמנות בגן הבוטני
'בחזרה אל הטבע' היא תערוכת אמנות עכשווית חדשה שנפתחה עם
אישור פתיחת הגן הבוטני חזרה לפעילות ב ,19/10/2020-ביוזמת הגן
הבוטני באוניברסיטה העברית בירושלים ובשיתוף קרן אאוטסט לאמנות
עכשווית .לאור התקופה הנוכחית ומשבר הקורונה הופכות אפשרויות
הבילוי במקומות פתוחים לאטרקטיביות במיוחד ,בין היתר בגן הבוטני
המשתרע על פני  120דונם .בכניסה לגן יוכלו עובדי ואנשי ונשות הסגל
של האוניברסיטה העברית ליהנות מהנחה בגובה של  ,10%לסטודנטים
התשלום יהיה  25שקלים בלבד ,ועבור המנויים הכניסה היא חופשית.
התערוכה החדשה שאצרה הדס מאור כוללת כ 15-עבודות פיסול גדולות של אמנים
עכשוויים מובילים ,שהותאמו במיוחד לתנאי התצוגה בגן .בין העבודות יצירות
איקוניות של אמנים כמו מנשה קדישמן או דני קרוון ,עבודות של אמנים ותיקים כמו
ציבי גבע ,יהודית סספורטס או סיגלית לנדאו ,ועבודות של אמנים צעירים יותר כמו
אלה ליטביץ ,יערה צח ,סאהר מיעארי ,משה רואס ועוד .שתי עבודות חדשות הופקו
במיוחד לטובת התערוכה ובהתאמה למרחב הגן  -עבודת סאונד של האמנית מאיה
דוניץ ,המגיבה אל רחשי וקולות הגן ,ועבודה נוספת של האמנית יהודית סספורטס,
פרק מתוך העבודה .Liquid Desert

לפרטים נוספים

הישארו מעודכנים איתנו:

