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ניוזלטר האוניברסיטה העברית
תוכן עניינים

מלגות 'צוק איתן'
במהלך ימי מבצע 'צוק איתן' בקיץ האחרון,
עשתה האוניברסיטה מאמצים רבים על מנת
לחזק את תלמידיה אשר נקראו לשירות מילואים
תוך מתן שורה של התאמות והקלות .משרתי
המילואים זכו להתאמות אקדמיות כמו דחיית
מועדי מבחנים ועבודות ושירותים נוספים כמו:
הפעלת קו חם לתמיכה רגשית וייעוץ פסיכולוגי.
בנוסף העניקה האוניברסיטה פטור משכר דירה
במעונות ללמעלה מ 100-משרתי מילואים.
במהלך המבצע הקימה האוניברסיטה קרן לגיוס
כספים לצורך מתן מלגות לסטודנטים אשר
משרתים בצו  8ולבניית מיגוניות נוספות בקמפוס
רחובות ,לטובת שימור השגרה האקדמית של

הסטודנטים והסגל .הכסף גויס דרך שוחרי ובוגרי
האוניברסיטה.
האגף לקשרי חוץ וארגוני השוחרים מכל
רחבי העולם התגייסו למשימה בוגרי ועובדי
אוניברסיטה אשר תרמו גם הם לטובת מטרה זו.
סך הכל גויסו לטובת הסטודנטים ששירתו במבצע
מעל  800,000דולר ולמעלה מ 755 -סטודנטים
וסטודנטיות ששירתו בצוק איתן קיבלו מלגות.
מבין מקבלי המלגות יותר מ 100 -נשים.
תודה לכולן ולכולם על ההתגייסות והתרומה!

"שמחנו על האוזן הקשבת" -מכתב מיו"ר אגודת הסטודנטים
אלדד פוסטן
מבצע צוק איתן נחת עלינו כרעם ביום בהיר.
באמצע ההכנות של האגודה לשנת הלימודים
הבאה נקראנו אני ועוד כ 800-סטודנטים
למילואים .רובנו נקראו לכמעט חודש ימים.
באמצע תקופת מבחנים נקרענו מהמציאות של
הספרים והמחברות למציאות של צבא ,מלחמה
ומדים .השינוי הוא מידי .אפילו שעברו כבר שנים
מאז ששוחררנו ,התייצבנו מיד וחזרנו להיות
חיילים לכל דבר ועניין .לשמחתי ,האוניברסיטה
עשתה שינוי מהיר מאוד בעצמה והבינה שגם
היא צריכה להירתם לטובת הסטודנטים שיצאו
למילואים .החל בהקלות אקדמיות שאיפשרו

לכולנו לקיים תקופת מבחנים סבירה וגיוס
מלגות יוצא דופן מתורמי האוניברסיטה .כאגודת
סטודנטים שמחנו מאוד על האוזן הקשבת ועל
הרצון הכן למציאת פתרונות נקודתיים ורוחביים
כאחד .מלגת הלימודים שהוענקה איפשרה
לסטודנטים רבים להתחיל את השנה עם שקט
כלכלי וזאת מכיוון שרוב ציבור הסטודנטים
מנצל את חופשת הקיץ לטובת עבודה -מה שלא
התאפשר לנו השנה.
אנחנו שמחים על שיתוף הפעולה ומקווים לעוד
רבים כאלה בהמשך.

מלגות צוק איתן
מכתב מיו"ר האגודה
שיתוף פעולה עם ברלין
תערוכה חדשה לאיינשטיין
 E .Tטלפן הביתה?
כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה
השגריר הטוב יותר
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שיתוף פעולה מנהלי בין אוניברסיטאות ברלין והעברית
האוניברסיטה שמחה לבשר על הסכם שיתוף
פעולה שנחתם בתחילת החודש עם האוניברסיטה
החופשית של ברלין .שתי האוניברסיטאות רואות
עצמן אוניברסיטאות מחקר בעלות אוריינטציה
בין-לאומית ונהנות מהכרה רחבה בעולם  -על כך
יעידו מדרגי איכות הוראה ומחקר הנערכים ע"י
גורמים שונים ומתפרסמים בתדירות גבוהה .שתי
האוניברסיטאות מאמינות שלצורך שמירה על
מעמדן הבינלאומי והמשך קידומן ,לא די במורים
וחוקרים מצטיינים ,אלא עליהן לטפח גם את
הסגל התומך בחוקרים ובמחקריהם .חובה עליהן
לקדם את מנהלני המדע על ידי חשיפתם לעולם
הרחב ולאפשר להם לחוות וללמוד מהמקבילים
להם באוניברסיטאות מובילות גם מחוץ

למדינותיהן .מסמך ההבנות שנחתם בתחילת
החודש הוא נדבך נוסף למערכות השיתוף הענפות
בין האוניברסיטה הברלינאית והאוניברסיטה
הירושלמית ,והוא יאפשר קיום מפגשים,
סמינריונים וכנסים לליבון סוגיות מרכזיות במנהל
אוניברסיטאות מחקר בינלאומיות וקיום סיורי
לימוד של בודדים או דבוקות קטנות אצל עמיתים
למקצוע ,ללמוד מהדומה והשונה שבעשייה
הניהולית של אוניברסיטאות אלו.
על ההסכם חתמו מר פיטר לנגה ,קנצלר
האוניברסיטה החופשית של ברלין והגברת בילי
שפירא ,סגן נשיא ומנכ"ל האוניברסיטה העברית.
אנו מקווים שפעילות זו תתרום רבות לציר ברלין-
ירושלים -שתי הבירות של שתי המדינות.

תערוכה חדשה שופכת אור על חייו של אלברט איינשטיין
אגדות רבות נכתבו על חייו של אלברט איינשטיין
ופרטים שונים סופרו על חייו ועל קשריו הענפים
עם מדינות שונות מסביב לגלובוס.
אז מי היה בעצם אלברט איינשטיין? האם היה
פיזיקאי גרמני -אמריקאי? או שמא פיזיקאי יהודי
עם דרכון שוויצרי? ומתי בכלל הפך לאוסטרי?
"אלברט איינשטיין -גרמני ,שוויצרי ואמריקאי?"
היא תערוכה חדשה של  GOOGLEהמבוססת
על חומרים מארכיון איינשטיין בירושלים ועונה על
שאלות אלה ורבות אחרות.
לאתר התערוכה לחצו כאן
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 E.Tטלפן הביתה?
אחת השאלות המטרידות כאשר אנו מחפשים
חיים חוצניים בכדור הארץ היא מדוע לא זכינו
עד כה לביקור של ציויליזציות מתקדמות יותר.
בגלקסיה שלנו יש מיליארדי כוכבים וכיום אנו
יודעים שלרובם יש מערכות של כוכבי לכת .ניתן
לצפות שחיים יתפתחו ברבות ממערכות אלה
ושברבים מהמקרים הציויליזציות שיתפתחו יהיו
מתקדמות יותר מאיתנו ויגיעו לשלב שבו יוכלו
לנוע במהירות ברחבי הגלקסיה .מדוע אם כך לא
זכינו עד כל לביקורים כאלה?
פתרון אפשרי לחידה זאת הוצע לאחרונה על ידי
פרופ' צבי פירן ממכון רקח לפיסיקה ופרופ'
ראול חימנז מאוניברסיטת ברצלונה וזכה לפרסום

רב במאמר שפורסם במגזין האקונומיסט .פירן
וחימנז משערים שפתרון התעלומה טמון בהבזקי
קרינה גאמה – התפוצצויות קוסמיות שמנעו
התפתחות חיים כאשר היקום היה צעיר יותר.
מכיוון שקצב הבזקי קרינת הגאמה היה גבוה יותר
בעבר ,פירן וחימנז מציעים שהתפוצצויות תכופות
אלה מנעו התפתחות חיים בגלקסיה כאשר היא
היתה צעירה יותר .גם כיום ההתפוצצויות תכופות
מאד באזור הפנימי של הגלקסיה בו מרוכזים רוב
הכוכבים ומונעים התפתחות חיים ומכאן ניתן
להסיק כי קיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ
מוטל בספק רב.

כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה
"כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה" ,סדרת
המפגשים של המרכז לחינוך משפטי קליני
באוניברסיטה העברית ,מתקיימת זו השנה
השנייה במטרה לחבר בין אקדמיה לפרקטיקה
במגוון תחומים משפטיים .במסגרת היוזמה
יתקיימו לאורך השנה מפגשים אשר יעסקו
בנושאים כמו קידום שוויון מגדרי ,ייצוג אנשים עם
מוגבלויות בתעסוקה ועוד .במהלך אותם מפגשים
ישוחחו ביניהן דמויות אקדמית עם דמויות
מהפוליטיקה ומהפרקטיקה הציבורית וידונו על

סוגיות חברתיות בוערות בסדר היום הישראלי.
במפגש הראשון שהתקיים בשבוע שעבר הגיעו
לקמפוס הר הצופים ח"כ אורית סטרוק ופרקליט
המדינה לשעבר עו"ד משה לדור ,שם שוחחו עם
פרופ' מרדכי קרמניצר על חופש הביטוי והסתה
בזמן מלחמה .את המפגש הנחתה העיתונאית
רינה מצליח לעיני אולם מלא.
למידע נוסף על המפגשים הבאים לחצו כאן.
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השגריר הטוב ביותר
ליצ'או טאנג ,סטודנט סיני בן  24שעושה תואר
שני בבית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג
באוניברסיטה העברית ,הוזמן על ידי ערוץ
הטלוויזיה הלאומי של סין להשתתף בשעשוען
ידע נגד סטודנטים מאוניברסיטת הרווארד ,ייל,
קיימברידג' ואוניברסיטאות מובילות אחרות.
"אני שמח להיות חלק מהקשר בין האוניברסיטה
העברית ומדינתי סין" ,אמר ליצ'או בפתח דבריו
בתכנית" .זוהי הזדמנות תרבותית מרגשת
ומעניינת עבורי להציג את האוניברסיטה העברית
לסין מנקודת מבטו של סטודנט".
ליצ'או מספר כי יש דמיון רב בין העם היהודי והעם

הסיני ,ממנהגים לפסטיבלים ופילוסופיות .הוא
סיפר" ,אני מאמין ששני העמים החשובים הללו
צריכים לשתף פעולה במסגרת הגלובליזציה.
האנשים שלי צריכים לדעת יותר על העם היהודי
ולהיפך .ואני רוצה להיות שליח ביניהם".
ליצ'או סיים את התואר הראשון שלו באוניברסיטת
אורגון בארצות הברית ,שם גילה את לימודי
היהדות" .השפה העברית כבשה אותי לחלוטין
ולכן בחרתי ללמוד עוד" הוא אומר .כיום הוא
מלמד עברית באינטרנט באמצעות " One-
 Manאוניברסיטה" -סטארט אפ חינוכי סיני.
לצפיה בהופעתו של טאנג לחצו כאן.

הידעת?
למעלה מ 2500-איש השתתפו
באירועים השונים סביב
"איינשטיין בעזה"
שהתקיים בתחילת החודש .נתראה
בשנה הבאה!

לחדשות ואירועים נוספים
WWW.HUJI.AC.IL

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

