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 ,שלום לחברי וחברות קהילת האוניברסיטה

אנו ממשיכים לעדכן באופן . , עדיין תחת הצל הכבד של משבר הקורונה'אנו פותחים את השבוע השני של סמסטר ב

ניתן למצוא את כל העדכונים באתר האוניברסיטה. במכתב הזה נתמקד . החדשותשוטף על כל ההתפתחויות 

הקורונה שמתנהל בימים אלה באוניברסיטה, -בשלושה נושאים חשובים: ההוראה המקוונת, המחקר הענף ממוקד

  .ההמגפוהתרומה החשובה של הפקולטה לרפואה ושל סגל הסטודנטיות והסטודנטים שלנו להתמודדות עם 

עברנו בבת  .התנאים המוקדמים לכך היו קשים .שבוע של הוראה מקוונת וניתן לומר שעשינו זאת בהצלחהעברנו 

אחת מהוראה יחסית מזערית מרחוק להוראה כמעט מלאה, וכל זאת תחת מגבלות עבודה קשות מאד על הסגל 

היא לא פחות ממופלאה.   ההתגייסות של הסגל המנהלי בתנאים האלה .המנהלי, שהוטלו על ידי גורמים חיצוניים

העבודה המצוינת של הסגל האקדמי ושיתוף הפעולה וההבנה של ציבור הסטודנטיות והסטודנטים השלימו את 

איננו מתעלמים מהקשיים שהתעוררו ושאותם הצוות המסייע עוזר . התמונה וגרמו להצלחה אף רבה משציפינו

תעורר בעיות מקומיות אבל היכולת שלנו לפתור בעיות אנו מניחים שגם השבוע עלולות לה. לפתור באופן שוטף

מכתב ל קישורמצורף . כאלה הולכת וגדלה ואנו מאמינים ששבוע ההוראה הנוכחי יהיה אף מוצלח יותר מקודמו

 .שמתייחס בפירוט למרכיבים שונים של ההוראה המקוונת הרקטור

העולמי בנושאים שונים הקשורים לקורונה.  חוקרות וחוקרי האוניברסיטה שותפים בצורה מרשימה למחקר 

פרויקטים שונים של מחקר כזה. אלה כוללים, בין היתר:  50ברחבי האוניברסיטה יש כרגע או מתוכננים מעל 

מחקרים המתמקדים בשיפור של בדיקת נשאי הנגיף בצורות שונות; מחקרים הבודקים אפשרויות שונות של חיסון 

דרכים שונות לחיזוק המערכת החיסונית לשיפור ההתמודדות עם הנגיף וזיהוי  מפני הנגיף; מחקרים שבודקים

המרכיבים הגנטיים שיתכן ומבדילים בין אלה שלא מגלים תסמינים לאלה שחולים בצורה קשה; מחקרים 

המתמקדים ברמות השונות בשרשרת הצעדים לפיתוח תרופות למחלה; מחקרים שעוסקים בפיתוח חומרים 

ת הידבקות; מחקרים שמתמקדים בשאלות חברתיות, עסקיות, תרבותיות ופוליטיות שקשורות מתקדמים למניע

 .האלה ברחבי האוניברסיטה תיאור מפורט של המחקריםלמצורף קישור  .לפרוץ המגפה; ועוד

הפקולטה לרפואה התגייסה לעזרת מערכת הבריאות באופן מחמם לב. במעבדה הוירולוגית בהדסה, בראשות 

נה וולף שהיא גם פרופסור מן המניין באוניברסיטה,  מתקיים תהליך האבחון של נשאים וחולים מכל פרופסור ד

רחבי ירושלים רבתי, כולל אלו שנבדקים על ידי אנשי מד"א. הבדיקה ממבוססת על שיטות מולקולריות שבהן יש 

קרות וחוקרים של האוניברסיטה (. אני גאה לציין שחוPCRלאוניברסיטה ידע רב וציוד מתקדם )רובוטים ומכשירי 

מחלקתי שלנו -הצליחו להביא להגדלה משמעותית של כמות בדיקות הנשאים באמצעות שימוש בציוד הבין

ובאמצעות ציוות עובדי מעבדה, דוקטורנטים ודוקטורנטיות מיומנים של האוניברסיטה במעבדות הבדיקה. חשוב 

 טה בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים. מזה כמה ימים מתקיימת לציין שהאוניברסיטה בעזרתה של פרופסור וולף נק

 

https://vp-director.huji.ac.il/sites/default/files/officeceo/files/dkvn_qvrvnh_hvrh_29.3.20_0.pdf
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 לכולנו .במגמת עליהן של הבדיקות , מבוצעות מאות בדיקות ביממה ומספר24/7עבודה רציפה במעבדה במשמרות 

 .ברורה החשיבות של הגדלת מספר בדיקות הנשאים

גימות. הפקולטה ביחד עם מד"א בנוסף, מאות סטודנטיות וסטודנטים של הפקולטה עוזרים למד"א בלקיחת ד

ארגנה קורסי בזק לבצוע הבדיקות תוך שמירה קפדנית על בטיחות המתנדבים. הסטודנטים גם משולבים במעבדות 

הרוטינה של בתי החולים המסונפים לפקולטה כולל הדסה ושערי צדק. יש גם סטודנטים וסטודנטיות שהתנדבו 

 .פאות ורופאים על מנת שיוכלו להמשיך לעבודלעשות שמרטפות לילדים של אחים ואחיות רו

לאלה מצטרפים סטודנטים שלומדים בפקולטות אחרות, שמתנדבים גם הם במגוון רחב של תחומים, ובכלל זה 

הספר, לקשישים ובדרכים מגוונות אחרות. זה ביטוי נוסף לכך שהסטודנטים שלנו מצטיינים -בסיוע לתלמידי בתי

 .ות חברתית וקהילתיתלא רק אקדמית אלא גם בפעיל

אנחנו מבינים שבתקופה הזאת מתעוררים קשיים רבים.  חלקנו אינו עובד בתקופה הזאת, ומתעוררות בעיות רבות 

כפי שמפורט במכתב הרקטור כבר נקטנו  .נוספות.  גם ברמת האוניברסיטה אנו מתמודדים עם אתגרים משמעותיים

חוסנה של קהילה נבחן  .במספר צעדים להקלת המצוקה ובימים הקרובים ננקוט באמצעים נוספים ככל שנוכל

איננו שמחים בלשון המעטה שההזדמנות לבחינת חוסן הקהילה נקרתה בדרכנו אבל אנו מאד  .בעתות משבר

קהילה רבת מתנדבות ומתנדבים שמראה פעם אחר פעם את  התמונה המצטיירת היא של .מתרשמים מהתוצאה

  ם.היפיפניה 

   ו!משפחותינבריאות לכל קהילת האוניברסיטה ובני 
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