מי מרתיח לנו קומקום?

ם לסופ"ש נוסף
מתכונני
נ.ב

סגל יקר,
זה הזמן להרתיח את הקומקום ,להכין כוס תה
טובה ,להישען אחורה ולקבל את סוף השבוע.
מאחלים שבת שקטה וחמימה ולחזור לעוד שבוע
של עשייה מבורכת.

אנחנו
כאן.
האוניברסי
טה העברית

הכל בסיר אחד

תחרות
מתכוני
חורף
עד ה6/12-

שלחו לנו את מתכון
החורף המנצח שלכם,
אחד שאי אפשר להעביר
את דצמבר בלעדיו!
להגשה יש לצרף:
שם מלא ,אגף ,טלפון,
תמונה של המנה
ומתכון מוקלד.

את המתכונים שלחו לכתובת המייל
gohuji@savion.huji.ac.il
פרס מפנק במיוחד למנצחים בתחרות!

לשליחה >

שעת היזמות
לכבוד שבוע היזמות הגלובלי באוניברסיטה העברית ,מרכז היזמות HUJI
 INNOVATEשמח להזמין אתכם ,סגל האוניברסיטה ,להשתתף בהרצאה

"קפה ומעשה" ,ביום א' ,ה 22.11-בשעה .18:30
איך אני יודעת אם הרעיון שלי חדשני?
האם אפשר ללמוד איך לחדש?
מצאתי בעיה שאני רוצה לפתור ,אבל איך מתחילים?
איך רותמים את כוחה של הקהילה לטובת הרעיון?
אלה רק חלק מהשאלות שנפצח יחד במפגש זה.
במהלך המפגש נכיר את מושג החדשנות ,ואת סוגי החדשנות הקיימים ,נלמד איך
אפשר לעודד חשיבה חדשנית בעזרת מתודולוגיות מחשבתיות ,וכמובן -ניישם.
את המפגש יוביל יותם זך ,מנהל הקהילות של -Huji Innovate
המרכז ליזמות וחדשנות של האוניברסיטה העברית.

להרשמה >
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להרשמה >
ליצור סרטון אנימציה בטכניקת סטופ מושן ,לדעת להכין קוביה
באוריגמי (ועל הדרך ללמוד גיאומטריה) ולהצטרף למדענים
צעירים שעושים ניסויים זה נקרא לנצל היטב את זמן המסך!
מגיעים אליכם הביתה וגם דרך ה ZOOM -שמים דגש על החוויה
של שאילת שאלות מדעיות ,חווית המחקר ,חווית התגלית
וההמצאה ,והחוויה של רכישת ידע בצורה פעילה.

החוגים יפתחו בשבוע של
ה 9-לדצמבר .2020
בכל חוג יתקיימו 12
מפגשים מקוונים בממשק
.ZOOM

חוג 'קיפול מחושב' אוריגמי
מקוון לכיתות ה'-ו'

חוג אנימציה מקוון
לכיתות ג'-ד'

חוג 'מדענים צעירים'
מקוון לכיתות ה'-ו'

עלות ההשתתפות בכל
חוג הינה  870ש"ח.

ילדי עובדים קבועים או עובדים ארעיים המועסקים באוניברסיטה מעל חמש שנים ברציפות ,פטורים מתשלום שכ"ל בהתאם לחלקיות משרתם ותקופת המינוי וזאת
בהתאם להוראת הנהלה מס'  .05-017סכום הפטור ייזקף להכנסתו של ההורה לצורך חישוב ניכויי המס .במקרה של פטור חלקי משכ"ל החלק היחסי ישולם ע"י ההורה.
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האוניברסיטה העברית וביה"ח הדסה ביצעו  130,000בדיקות קורונה
תוך חיסכון של  76%מערכות הבדיקה.
קבוצת חוקרות בראשות ד״ר מורן יסעור ופרופ' דנה וולף מציגה ממצאים ראשונים
מסוגם אודות הרגישות והיעילות של שיטת האיגום ,המאפשרת לבדוק עד שמונה
נבדקים בעזרת בדיקה יחידה .כתב העת  natureשיבח את תוצאות המחקר
בעדכון הקורונה העתי שפרסם לחודש נובמבר.
בחודשים אפריל-ספטמבר ביצעה מחלקת הווירולוגיה של בית החולים הדסה
בסיוע האוניברסיטה העברית בירושלים כ 130,000-בדיקות קורונה בשיטת איגום
מבחנות (פולינג .)Pooling ,שיטה זו ,שיושמה באופן חלוצי בארץ על ידי הצוות
המשותף להדסה והאוניברסיטה ,נועדה לביצוע בדיקות סקר בתפוקה גבוהה תוך
חיסכון משמעותי בערכות בדיקה.
מניתוח נתוני הבדיקות שבוצע לאחרונה במסגרת מחקר על ידי החוקרות פרופ'
דנה וולף מבית החולים הדסה ,ד״ר מורן יסעור והסטודנטית נטע ברק מהפקולטה
לרפואה ומביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב ,עולה כי הבדיקות של 133,816
נבדקים א-סימפטומטיים בוצעו באמצעות  32,466ערכות בדיקה בלבד  -חיסכון
של כ 76%-מהבדיקות.

לכתבה המלאה
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ברנו ההודים!
האוניברסיטה העברית מאחלת לחבריה
מהקהילה ההודית חג דיוואלי שמח!
חג הדיוואלי נחגג השבוע ,בתאריך .14/11
במסורת ההינדית הדיוואלי שייך לסדרת חגי האור,
המציינים את ניצחון האור על החושך והטוב את הרע.
בברכות החג נהוג לברך שהאור יגבור על החושך
ויספק שמחה ,בריאות וברכות טובות.
גאים לשתף כי כ 25%-מהסטודנטים הבינלאומיים לפוסט-דוקטורט אצלנו בעברית
הם חברי הקהילה ההודית .שיתוף הפעולה המחקרי של העברית עם הודו מתהדק
ומתפתח בשנים האחרונות ואנו שמחים וגאים לייצר קשרים משמעותיים אלו.
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נפתחה ההרשמה לתכניות החילופים של העברית!
כולם כנראה צמאים מאוד לצאת לחו"ל ,השנה יותר מתמיד .בתחילת נובמבר
נפתחה ההרשמה לתכניות החילופים של האוניברסיטה.
ביום שלישי  ,17/11יום הסטודנט הבינלאומי ,ערכה הרשות לבינלאומיות את יריד
חילופי הסטודנטים הוירטואלי הראשון ,אליו נרשמו למעלה מ 1000 -סטודנטים!
נתון זה מוכיח עד כמה הסטודנטים מעוניינים להתנסות בחוויה בינלאומית כחלק
מלימודי התואר.
היריד המקוון כלל מפגשים עם נציגים של אוניברסיטאות מחו"ל ,בוגרי התוכנית,
נציגות הרשות לבינלאומיות האמונות על תכניות הרבות לחילופי הסטודנטים וכן
שיחה עם דיקן הסטודנטים ,פרופ' גיא הרפז ,שסיפר על חלק מהסיבות הרבות
שהופכות את החילופים לתקופה חשובה ומשמעותית בחיים הסטודנטיאליים.
בהצלחה לכל מגישי המועמדות!
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מדע יוצר מציאות
האוניברסיטה
העברית לנוער
גאה להציג
בפניכם את ליל
המדענים לשנת
 :2020מדע יוצר
מציאות.
האירוע יתקיים
ב3/12/2020-

הישארו מעודכנים איתנו:

