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 עמוס שפירא — הנשיא החדש של אגודת ידידי
אוניברסיטת תל–אביב

המובילות  ומהדמויות  סלקום  חברת  מנכ"ל  שפירא,  עמוס 
ידידי  אגודת  לנשיא  נבחר  בישראל,  העסקים  בקהילת 
אוניברסיטת תל–אביב. שפירא מחליף בתפקידו את אלפרד 

אקירוב, שסיים תקופת כהונה של שבע שנים.
שפירא: "זכות גדולה היא לי להיבחר לתפקיד מכובד זה,   
הייחודי  הנכס  הוא  האנושי  המשאב  שליחות.  בו  רואה  ואני 
והחשוב ביותר של מדינת ישראל במאבק על קיומה ובתחרות 
זו יש לאוניברסיטה  הכלכלית עם מדינות אחרות. במשימה 
אעשה  ולהוראה.  למחקר  אקדמי  כמוסד  עליונה  חשיבות 
קהילת  את  לגייס  וכדי  מניסיוני  לסייע  כדי  יכולתי  כמיטב 
העסקים לשליחות זו" )ידיעה נרחבת על עמוס שפירא תופיע 

ב"בינינו" 2008(.
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מדורים

כתבת השער
חשיבה מחודשת על 

מקורות אנרגיה             2
פועלים  תל-אביב  אוניברסיטת  חוקרי 
להפקת  טכנולוגיות  של  מגוון  לפיתוח 
מהפכה  הוא  יעדם  מתחדשת.  אנרגיה 
טכנולוגית. באוניברסיטה תשע פקולטות 
הכוללות את כל הדיסציפלינות האקדמיות 
והמאפשרות גישה רב-תחומית, הדרושה 

לביצוע מהפכה זו. 

רשת חברתית — בסיס 
12 לזיהוי ולהזדהות 

על פי עדויות של ניצולות שואה יוצאות יוון, 
סולידריות  להיווצרות  בסיס  מוצאן  שימש 
עולה  שהוא  כפי  האתני  הממד  חברתית. 
מסיפוריהן אינו בהכרח יהדותן, אלא הקשר 

עם החברה היוונית.

מתקבצים ומסתגרים יחד 
9 במקום מגוריהם המגודר 

לבין  אדריכלות  זכויות  בין  הקשר  על  כנס 
הקהילות  בתופעת  עסק  אדם  זכויות 
בקהילה  מיעוט  שבו  מצב   — המגודרות 
מסוימת בוחר להתבדל ממנה וליצור בתוכה 

תת-קהילה נפרדת.

היצירה החזותית היהודית 
21 כמסמך היסטורי 

אמנות  קיימת  האם  שהשאלה  רב  זמן  זה 
יהודית כבר אינה נשאלת, אומרת החוקרת 
האמנות  לחקר  החדש  בפרויקט  הראשית 

והתרבות החזותית היהודית באוניברסיטה.
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והחשש  הנפט  מחירי  האמרת 
הארץ  כדור  התחממות  של  מהשפעותיה 
תל-אביב  מאוניברסיטת  חוקרים  הניעו 
ליצירת חלופות של ממש  להשתלב במרוץ 
לדלקים המאובנים )פוסילים(, שנוצרו בבטן 
ובראשם  שנים,  מיליוני  במהלך  האדמה 
הפחם, הנפט והגז. המדובר בחלופות נקיות, 
טבעיים.  ממשאבים  והמיוצרות  מתחדשות 
על  היא  אלה  ממקורות  המופקת  האנרגיה 
האנרגיה  ומקורות  לסביבה,  בטוחה  רוב  פי 
מיליוני  למשך  ומובטחים  עצמם מתחדשים 
חומרים  הן  אלו  לחלופות  דוגמאות  שנים. 
הרוח  דלקים,  לייצור  המשמשים  צמחיים 

ואור השמש.
לפי שעה, הטכנולוגיות הקיימות להפקת 
אנרגיה מתחדשת יקרות ואינן יעילות, וייצור 
עקב  במחלוקת  שנוי  מצמחים  דלקים 

חשיבה מחודשת על מקורות 
מיזוג אוויר זול ובלתי מוגבל, דלקים 
מצמחי מדבר, חשמל הנוצר על ידי 
פוטוסינתזה – אלה אחדים מן הפיתוחים 
החדשים של חוקרים באוניברסיטת תל-

אביב בתחום האנרגיה המתחדשת. 

המטרה: עקיפת טכנולוגיות 
קיימות היוצרות יותר בעיות 
משהן פותרות, ומציאת פתרונות 
אמינים לטווח ארוך מתוך הבנת 
הפוטנציאל הגלום במשאבי הטבע

דילמה  לפתור  כדי  מזון.  ייצור  עם  התחרות 
תל-אביב  אוניברסיטת  חוקרי  זו,  גלובלית 
פועלים בדחיפות לפיתוח מגוון של טכנולוגיות 
אנרגיה יעילות, ישימות ומשתלמות כלכלית. 
פחות  לא  טכנולוגית.  מהפכה  הוא  יעדם 
בכל  ונערך  תחומי  רב  הוא  המחקר  מזה. 
של  הגג  קורת  תחת  חלקו  הקמפוס,  רחבי 
פורטר  ע"ש  הסביבה  ללימודי  הספר  בית 
באוניברסיטה. צוות החשיבה של בית הספר 

הוא המוביל בישראל בתחום חקר הסביבה.
ועם  בכירים  סגל  חברי  כשלושים  "עם 
עשרות סטודנטים לתארים גבוהים הפועלים 
המתחדשת,  האנרגיה  בתחום  במרץ 
בעולם  שם  האוניברסיטה  לה  קנתה  כבר 
נשיא  גליל,  צבי  פרופ'  אומר  זה",  בנושא 

האוניברסיטה.

פרופ' אברהם 
קריבוס עם 
קולט שמש 
משולב לייצור 
חשמל וחום 
ביעילות גבוהה
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חשיבה מחודשת על מקורות 
אנרגיה
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חדש תחת השמש
ציירו בדמיונכם מיזוג אוויר בלי חשבונות 
המיוצר  הגבלה,  בלי  כבדים,  חשמל 
 – כלכלית  וישימה  מזהמת  לא  בטכנולוגיה 
פרופ'  לפינה.  מעבר  הנמצאת  מציאות  זו 
להנדסה  הספר  מבית  קריבוס  אברהם 
מכנית של הפקולטה להנדסה ע"ש פליישמן 
המונע  מתקן  יצר  תל-אביב  באוניברסיטת 
מיזוג  להפעיל  שבכוחו  סולרית  באנרגיה 
אוויר ולייצר חשמל בו בזמן. ישראל מובילה 
בה  פותחו  מאז  הסולרית  האנרגיה  בתחום 
ביעילות  )הפועל  מים  לחימום  השמש  דוד 
נרחב,  בהיקף  סולריות  כוח  ותחנות  רבה( 
את  ממשיך  קריבוס  פרופ'  של  ומחקרו 

מסורת החידושים בתחום זה.
עניין  עורר  קריבוס  פרופ'  של  המתקן 
האירופי  האיחוד  למימון  וזכה  בעולם  רב 

האירופי  "האיחוד  הבאות.  השנים  בשלוש 
אומר  הזה",  בפרויקט  רבה  חשיבות  רואה 
פרופ' יהודה בניהו, ראש בית הספר ללימודי 

הסביבה.
אנרגיה סולרית אמנם משמשת להפקת 
חשמל ברחבי העולם, אבל רק במידה מוגבלת. 
יעילות:  חוסר  היא  לכך  הראשונה  הסיבה 
נצילות התאים הפוטו-וולטאיים )המתקנים 
הממירים אור לאנרגיה( היעילים ביותר אינה 
עולה על 15%–30%, ורוב האנרגיה הסולרית 
אינה מנוצלת. מלבד זאת, עלות ייצורם של 
מהחומר  עשויים  הם  גבוהה:  הללו  התאים 

שמייצרים ממנו שבבי מחשב. 
של  העיקרון  את  מנצל  קריבוס  פרופ' 
ממשטח  אותם  ומפנה  האור  קרני  ריכוז 
מומר  האור  ושם  ביותר,  קטן  למשטח  גדול 
מסביר  הריכוז,  בעקרון  השימוש  לחשמל. 

פרופ' קריבוס, מאפשר בניית תאים פוטו-
וולטאיים קטנים פי כמה, מה שמפחית את 

עלות הייצור של המתקן במידה ניכרת. 
להגביר  גם  דרך  מצא  קריבוס  פרופ' 
כ-70%  הסולרי.  המתקן  נצילות  את  מאוד 
מהאנרגיה הסולרית הנאספת הופכת לחום 
טכנולוגיה  פיתח  קריבוס  פרופ'  ומתבזבזת. 
ללכידת חום זה ולניצולו ליצירת מוצר אנרגיה 
אנרגיה  של  האבודה  הכמות  "אמנם  נוסף. 
לשמש  יכולה  אינה  לוכדים  שאנו  סולרית 
כחום",  לנצלה  אפשר  אבל  חשמל,  לייצור 
פרופ' קריבוס מסביר. "אפשר להשתמש בה 
לחימום מים ומבנים ואף לנצל חום זה למיזוג 
האוויר. כאשר קרינת השמש חזקה ביותר יש 
שימוש  זהו  ולכן  האוויר,  למיזוג  רב  ביקוש 

אידאלי בחום". 
ואולם אי-אפשר להעביר חום למרחקים 
פיתוח  מציע  קריבוס  פרופ'  ולכן  גדולים, 
יחידות קטנות של קולטים סולריים שיוצמדו 
של  או  מגורים  בנייני  של  לקירות  או  לגגות 
אספקת  את  ישלימו  או  שיחליפו  משרדים, 

החום  גדולות.  סולריות  מחוות  החשמל 
שהקולטים ייצרו יומר למיזוג אוויר בבניין.

במקרה  שמש?  אור  כשאין  עושים  ומה 
יכולים  הצרכנים  קריבוס משיב,  פרופ'  כזה, 
להתחבר לרשת החשמל המקומית. בשעות 
למכור  יכולים  הצרכנים  בבית  איש  שאין 
לרשת את החשמל הסולרי העודף ולהתקזז 

ד"ר הדס 
ממן בוחנת 
טכנולוגיות 
חדשות ידידותיות 
לסביבה לפיתוח 
שיטה לטיהור 
מים
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בחשבון החשמל. אפשר גם לאגור את החום 
המופק מאנרגיית השמש לצורכי מיזוג אוויר 

– קירור או חימום.
באמצעות חברת רמות שליד אוניברסיטת 
פרופ'  של  הטכנולוגיה  מוסחרה  תל–אביב 
קריבוס על ידי הקמת חברת הזנק לפני שלוש 
ומפעיל  בנה  קריבוס  פרופ'  ובמקביל  שנים, 
את המתקן שפיתח במעבדתו – קולט קטן 
כמה  לחבר  )הכוונה  וחום  חשמל  המייצר 
אוויר(.  מיזוג  שיפיק  למתקן  כאלה  קולטים 
גדולה  השקעה  האחרון  בזמן  גייסה  החברה 
יהיה  לתעשייה אשר  ובונה עתה אב-טיפוס 

צעד ראשון בדרך למסחור הטכנולוגיה. 
בעיות  אין  "מנקודת המבט הטכנולוגית 
"השאלה  קריבוס.  פרופ'  אומר  עקרוניות", 
שנותרה היא כיצד להפוך את הקולט הקטן 
– היחידה הבסיסית בטכנולוגיה החדשה – 

לפיתוח  קריבוס  פרופ'  שפיתח  הסולרית 
ובקצב  גדולות  בכמויות  מים  לטיהור  שיטה 
יתרונות  כזו  חדשנית  לטכנולוגיה  מהיר. 
שאמצעיהן  מתפתחות,  במדינות  עצומים 
וגורמים  מזוהמים  ומימיהן  דלים,  הכלכליים 
היחידה  הדומה  הטכנולוגיה  למחלות. 
מים  )טיהור   SODiS נקראת  כיום  הקיימת 
סולרי(, ואפשר לטהר באמצעותה בכל פעם 
אינה  היא  לכן  מים.  של  קטנות  כמויות  רק 

יעילה ואינה עונה על הצרכים. 
לדברי ד"ר ממן, המערכת מבוססת על 
על-סגולה  קרינה  ושל  חום  של  "סינרגיה" 
שמקורם באור השמש. "הרעיון הוא למצוא 
התכונות  את  שתנצל  זולה  טיהור  מערכת 
למדינות  השמש.  קרינת  של  הטבעיות 
מתפתחות אין כסף, אבל יש להן אור שמש 

בשפע".

ואולם  אותה.  מחוללת  האטמוספרה 
הטכנולוגיה לייצור אנרגיית רוח אינה יעילה 
כיום מאחר שלצורך הפעלת טורבינות רוח 
לפיכך  גבוהה.  שמהירותן  רוחות  נדרשות 
מתאימים  מקומות  למצוא  האפשרויות 

לטורבינות ולהפעילן – מוגבלות. 
עובדים  קריבוס  ופרופ'  זייפרט  פרופ' 
על פיתוח טורבינת רוח שתפעל במהירויות 
רוח נמוכות מהמקובל היום. פרופ' זייפרט 
ע"ש  לאווירודינמיקה  שבמעבדה  מסביר 
פותחה  תל-אביב  באוניברסיטת  מדואו 
הקרויה  טכנולוגיה  שנה  עשרים  במשך 
באמצעותה  אקטיבית".  זרימה  "בקרת 
הזרימה  מהירות  את  לשנות  אפשר 
להבי  של  השטח  לפני  סמוך  הרוח  של 
הטורבינה, זאת בעזרת הזרקת כמות קטנה 
של אנרגיה במקום ובזמן המתאימים, וכך 
הטורבינה.  ביצועי  כלל  את  לשפר  אפשר 
אם יפותחו טורבינות רוח בעלות טכנולוגיה 
של בקרת זרימה אקטיבית לדרגת יעילות 
מרבית, יהיה אפשר למקמן אפילו באזורים 
ייווצרו  וכך  מתונות,  הרוחות  שבהם 
אנרגיית  לניצול  רבות  חדשות  הזדמנויות 

הרוח. 
שהטורבינות  בלבד  זו  לא  אבל 
רועשות,  גם  הן   – יעילות  אינן  הקיימות 
ולכן יש למקמן על פי רוב הרחק מאזורים 
פעולה  משתף  זייפרט  פרופ'  מיושבים. 
הספר  מבית  מילוא  טוביה  פרופ'  עם 
ועם פרופ'  להנדסה מכנית באוניברסיטה 
לוץ מהמכון לאווירודינמיקה באוניברסיטת 
גרמניה, להפחתת הרעש של  שטוטגרט, 
טורבינות רוח באמצעות אותה טכנולוגיה 
טורבינות  אקטיבית.  זרימה  בקרת  של 
שקטות יותר אפשר למקם באזורים רבים, 
שיפריעו  בלא  מגורים,  בשכונות  אפילו 

לתושבים.
הרוח  באנרגיית  רואה  זייפרט  פרופ' 
עצום.  פוטנציאל  בעל  מנוצל  לא  משאב 
יעילות  הרוח  טורבינות  יהיו  "אם  לדבריו, 
יותר, קטנות יותר, רגישות פחות לתנאי רוח 
מגורים,  באזורי  להצבה  וניתנות  משתנים 
תגבר במידה ניכרת יכולתנו להפיק אנרגיה 

מהרוח".

אל גור ינאם בכנס על אנרגיה מתחדשת שיתקיים 
באוניברסיטה

דוד דן  פרס  את  ויקבל  לישראל  יגיע  נובל  פרס  וחתן  לשעבר  ארה"ב  נשיא   סגן 

לשנת 2008.

אוניברסיטת תל-אביב תקיים כנס בינלאומי בעל בולטות ציבורית על אנרגיה מתחדשת. 

הכנס יקדם את המחקר ואת מימושם של פתרונות לייצור אנרגיה בת-קיימא לטובת 

הכלל. אוניברסיטת תל-אביב, הגדולה והמגוונת מכל האוניברסיטאות בישראל, היא בית 

טבעי לכנס זה. פעילותה הענפה במחקר היא תשתית ליישומים המפותחים בה לפי 

צורכי החברה והמשק בארץ ובעולם ומשתקפת בכנס זה, העוסק בהיבטים שונים של 

סוגיית האנרגיה המתחדשת – מדעיים-טכנולוגיים, חברתיים, עסקיים ופוליטיים. בכל 

גור,  ביניהם קיימת התמחות אקדמית באוניברסיטה. אל  ובשילובים  אחד מהתחומים 

הפוליטיקאי המוביל בעולם בתחום האחריות לסביבה, יישא בכנס את נאום הפתיחה. 

כמו כן יישאו דברים אישים המייצגים את היבטי המדע, התעשייה, הכספים והמדיניות של 

תחום האנרגיה המתחדשת. במושב שייוחד למדיניות האנרגיה של ישראל ולעצמאותה 

בתחום זה בעתיד ישתתפו שרי ממשלה ובכירים ממגזרים שונים במשק הישראלי. 

רוצים  אנו  האפשר.  ככל  ולאמין  ליעיל  לזול, 
מה  שנה,   30-20 יפעלו  הללו  שהקולטים 

שמחייב תכנון הנדסי קפדני".
נוסף  פרויקט  מתכנן  קריבוס  פרופ' 
בשיתוף ד"ר הדס ממן, גם היא מבית הספר 
פורטר.  עמיתת  ולשעבר  מכנית  להנדסה 
האנרגיה  בטכנולוגיית  משתמשים  השניים 

התשובה נישאת ברוח 
והיא  בנדיבות,  בטבע  נמצאת  הרוח  גם 
"מקור אנרגיה מהנקיים ביותר שאנו יכולים 
לנצל", אומר פרופ' אבי זייפרט מבית הספר 

להנדסה מכנית באוניברסיטת תל-אביב.
לאנרגיית  הדוק  קשר  הרוח  לאנרגיית 
את  המחממת  השמש   - השמש 

למדינות מתפתחות אין כסף, אבל יש להן אור שמש בשפע.
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אחסון אנרגיית השמש והרוח
עוד חוקר הפוסע בצעדים גדולים בשדה 
פרופ'  הוא  והנקייה  המתחדשת  האנרגיה 
ע"ש  לכימיה  הספר  מבית  פלד  עמנואל 
מפתח  פלד  פרופ'  סאקלר.  ובברלי  ריימונד 
גדולות  כמויות  לאחסן  המסוגלים  דלק  תאי 
של אנרגיית רוח ושמש ולספק אותן לרשת 
החשמל הארצית. מערכת זו לאחסון אנרגיה 
מעטה  שעלותה  טכנולוגיה  על  מבוססת 
של  היישום  חברת  רמות,  רבה.  ויעילותה 
זו  אוניברסיטת תל-אביב, רשמה טכנולוגיה 

כפטנט.
לסוללה  הדומה  מתקן  הוא  דלק  תא 
שלו  הכימיקלים  אחד:  מכריע  בהבדל 
בתוכו.  ולא  למתקן,  מחוץ  מאוחסנים 
אנרגיה  ממירה  פלד  פרופ'  של  המערכת 
מהרוח  או  מהשמש  המופקת  חשמלית 
הנוצרים  הכימיקלים  כימית.  לאנרגיה 
לתא  מחוץ  מתאימים  במכלים  מאוחסנים 
את  הופך  הדלק  תא  צורך,  כשיש  הדלק. 
האנרגיה הכימית בחזרה לאנרגיה חשמלית 

ומזרים אותה לרשת החשמל או לצרכן.

תל- באוניברסיטת  שפותחה  המערכת 
של  גבוה  נצילות  בשיעור  מתאפיינת  אביב 
ולכן  נמוכה,  ובעלות   ,75% אנרגיה,  המרת 
אחסון  הצורכים  לשימושים  מתאימה  היא 

כמויות גדולות של אנרגיה.
גם  יכול  פלד  פרופ'  שפיתח  הדלק  תא 
להתגבר על בעיה מרכזית בהפקת אנרגיית 

בלילה,  בעיקר  בחוזקה  נושבת  היא   – רוח 
תא  נמוכה.  החשמלית  האנרגיה  כשצריכת 
יכול לאגור את אנרגיית הרוח במשך  הדלק 
החשמל  כשצריכת  ביום,  ולספקה  הלילה 

גבוהה.
"אם מתמודדים בהצלחה עם השתנות 
על  השמש  קרינת  ושל  הרוח  של  העוצמה 

בזמני  מהן  המופקת  האנרגיה  אגירת  ידי 
שיא פעילותן ועל ידי אספקתה בזמני השפל 
של פעילותן, אפשר להגיע לשלב שבו חוות 
יותר  או  לספק 50%  יוכלו  וחוות שמש  רוח 
פרופ'  אומר  בארץ",  החשמל  מצריכת 
מצרף  תכלול  אנרגיה  לאגירת  תחנה  פלד. 
אחד  )כל  דלק  תאי  של  רבות  מאות  של 

ותספק  קילוואט(  חמישים  של  הספק  בעל 
חשמל  של  וואט  מגה  מאות  עד  עשרות 

לרשת החשמל או לצרכן. 
הפרויקט של פרופ' פלד ממוסחר על ידי 
הזנק  חברת  הוקמה  האחרונה  בעת  רמות. 
הטכנולוגיה  פיתוח  את  להשלים  שמטרתה 

ולהחדירה לשוק.

חשמל מן הצומח
למזון  שמש  אור  הופכים  צמחים  שבאמצעותו  התהליך  הפוטוסינתזה, 
ולחמצן, היא מהטכנולוגיות המתקדמות ביותר שהנדסה "אמא אדמה". פרופ' 
תהליך  את  לרתום  דרך  מצא  תל-אביב,  באוניברסיטת  חוקר  כרמלי,  חנוך 

הפוטוסינתזה ליצירת חשמל.
הארץ,  כדור  פני  על  ביותר  הקדום  האנרגיה  מקור  הם  שהצמחים  היות 
של  מושלם  תהליך  לפתח  ביותר  הרב  הזמן  להם  היה  כרמלי,  פרופ'  מסביר 
הפוטוסינתזה  תהליך  השתכלל  שנים  מיליוני  מאות  "במשך  אנרגיה.  הפקת 

ונעשה יעיל ביותר".
כגון  שבשימושנו,  האלקטרוניים  המכשירים  הטכנולוגיה,  התקדמות  עם 
מזעור.  טכנולוגיות  יישום  בזכות  בהדרגה  קטנים  ניידים,  וטלפונים  מחשבים 
כתא  הפועל  ננו  בממדי  בחלבון  מתרחש  התהליך  בפוטוסינתזה:  הדין  והוא 
פוטו-וולטאי או כתא שמש – מתקן הממיר אור לחשמל – בתוך תאי הצמח. 
התאים  בין  האנרגיה  את  המזרימים  תיל"  כ"חוטי  פועלות  צמח  מולקולות 

הפוטו-וולטאיים. 
הופך  האור  שבו  הצמח  חלבון  את  לבודד  היה  כרמלי  פרופ'  של  הרעיון 
אלקטרודות,  שתי  בין  ולמקמן  מיובשים  חלבונים  של  שכבות  לייצר  לחשמל, 
שישמשו תחליף למולקולות המקשרות בתא הצומח. האלקטרודות שקופות, כך 
שאור השמש יכול לעבור דרכן ודרך החלבונים ולעורר את תהליך הפוטוסינתזה. 
"בשלב זה", אומר פרופ' כרמלי, "הצלחנו לייצר חשמל במעבדה מתאים אלה 
בשיטה לא מזהמת. פיתוחו של מתקן כזה יכול להיות זול מייצור תאי שמש 
רגילים, העשויים מחומרים יקרים, ולהוזיל את מחיר החשמל שאנחנו מייצרים 

כיום באמצעות תאי שמש שעלותם מסחרית", אומר פרופ' כרמלי. 

"אפשר להגיע לשלב שבו חוות רוח וחוות שמש יוכלו 
לספק 50% או יותר מצריכת החשמל בארץ.

חלבון 
פוטוסינתטי 
הממיר אור 
לחשמל
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קרקע פורייה לשינוי
חומרים   – מביומסה  אנרגיה  הפקת 
נעשתה   – יבולים  כגון  אורגניים מתחדשים, 
מקובלת בארה"ב בשנים האחרונות. בעקבות 
נוזליים  זינק השימוש בדלקים צמחיים  זאת 
המופקים  וביו-דיזל,  אתנול  כגון  לתעבורה, 

בעיקר מגידולים חקלאיים.
שנוי  גם  צמחיים  בדלקים  השימוש 
חיטה  תירס,  דוגמת  גידולים  במחלוקת: 
כמזון,  ורק  אך  שימשו  שבעבר  סויה,  ופולי 
משמשים כיום גם כדלק, והתוצאה היא עלייה 
מהגידולים  שחלק  היות  במחיריהם.  תלולה 
הבשר,  בתעשיית  לבהמות  כמזון  משמשים 
נוספת  בעיה  מאמירים.  הבשר  מחירי  גם 
היא שאפשר לנצל רק 15% מצמח התירס 

להפקת דלק צמחי.
במרכז מן למדעי הצמח בפקולטה למדעי 
החיים ע"ש ג'ורג' ס' וייז באוניברסיטת תל-

אביב מחויבים להרחבת הידע העולמי באשר 
למקור  להפוך  יכול  צמחי  דלק  שבו  לאופן 

אנרגיה זול ויעיל.

מפתחת  תל-אביב  "אוניברסיטת 

ואת  גבוה  צמחים בעלי מקדם עלות-תועלת 

אומר  אורגני",  לדלק  להמרתם  הטכנולוגיה 

פרופ' ברוך אפל, ראש מרכז מן. העתיד, לדבריו, 

טמון בשימוש בצמחים עתירי תאית )צלולוזה( 

אלה  שצמחים  ומאחר  צמחי,  דלק  להפקת 

אינם אכילים, הם לא יתחרו בגידולי חקלאות. 

אולם התאית מצויה לרוב בגבעולים ובחלקים 

ולכן  לפירוק,  קשה  והיא  הצמח,  של  הקשים 

השקעה רבה של אנרגיה דרושה כדי לשחרר 

את מולקולות הסוכר האגורות בה.
שימוש  הוא  זו  לבעיה  אפשרי  פתרון 
אנזימים  ומפרישות  המייצרות  בפטריות 
מפרקי-תאית. כשהפטריות באות במגע עם 
התאית  את  הופכות  הן  מוצק  צמחי  חומר 
קלות  ביתר  לעבד  אפשר  ואותה  לגלוקוזה, 

לדלק אורגני.
השיטה  במימוש  העיקרי  המכשול 
האנזימים  מכמות  מושפע  שהתהליך  הוא 
לתנאי  ומרגישותה  מפרישה  שהפטרייה 
פרופ'  מפורקת.  התאית  שבה  הסביבה 
עמיר שרון ממרכז מן מסביר: "כשהפטריות 
 – שונים  חומרים  צמחי,  חומר  על  פועלות 
משתחררים,   – לפטריות  רעילים  שחלקם 

ואלו מעכבים את פעולתן". 

הפרחת המדבר לשם ייצור דלקים אורגניים
החיים  למדעי  מהפקולטה  ויזל  ויואב  אשל  עמרם  הפרופסורים  חודש  בכל  ימים  כמה 
וייז באוניברסיטת תל-אביב קמים בחמש בבוקר כדי לטפל בחלקת ניסויים  ע"ש ג'ורג' ס' 
לגידול צמחים בחום הכבד של הערבה באזור קיבוץ יוטבתה, 350 ק"מ מדרום לאוניברסיטת 
תל-אביב. הם מגיעים לשם בשלוש השנים האחרונות כדי לפתור את אחת מבעיות המוסר 
חומר צמחי להפקת  לגדל  הכורח  כיום:  הביולוגיים  ביותר בתחום הפקת הדלקים  הקשות 
תחליפים לדלק בלי לנצל לשם כך משאבים המיועדים לחקלאות – קרקעות הראויות לעיבוד 

חקלאי ומים מתוקים הנחוצים לייצור מזון. 
פרופ' אשל מסביר שאף שחלק מהגידולים שהוא ועמיתיו מנסים לפתח להפקת תחליף 
דלק אינם אכילים – למשל יאטרופה ועשב-פיל – מגדלים אותם על קרקע המתאימה לגידול 

צמחי חקלאות ומשקים אותם במים שיכולים לשמש למטרות חקלאיות אחרות.
הגילוי העיקרי של קבוצת המחקר הוא שאפשר לגדל עצים מסוג אשל – סוג מקומי של 
צמחי מדבר עמידים במיוחד – בחום הכבד של אדמת המדבר ולהפיק מהם כמויות גדולות 
במים  מושקים  אלה  עצים  מזאת,  יתרה  קצר.  זמן  בתוך  )ביומסה(  צמחי  חומר  של  מאוד 
מלוחים ובמי שופכין מושבים. "הרעיון שלנו היה להתרחק מאדמות חקלאות, לנצל שטחי 
מדבר שוממים ולהשתמש בצמחייה בעלת פוטנציאל להפקת חומרים לתחליפי דלק", אומר 

פרופ' אשל.
העצים שהחוקרים מגדלים בחלקת הניסוי במדבר מושקים במים מלוחים המסולקים 
ממפעלים להתפלת מים. לדברי פרופ' אשל, סילוק מים מלוחים היה "בעיה בלתי פתירה 
יכולים לעשות בהם  הוכחנו שאנו  הים.  בכל מפעלי ההתפלה שאינם ממוקמים על שפת 

שימוש ראוי לגידול עצים. זו הפעם הראשונה שנמצא שימוש למים האלה", הוא אומר.
פרופ'  ולכן  לדלק,  ביומסה  כמויות מסחריות של  לייצור  ישראל קטנה מלשמש מקור 
אשל ופרופ' ויזל מציעים ליישם את הטכנולוגיה שפיתחו באזורי מדבר גדולים יותר, דוגמת 
אלה שבאפריקה. הטכנולוגיה להפקת דלק מביומסה של עצים עדיין בשלבי פיתוח, אבל אנו 
חושבים על הטווח הרחוק, אומר פרופ' אשל. "לכשתבשיל הטכנולוגיה להפקת דלק מעצים, 

לנו כבר יהיה חומר הגלם". 
הפרויקט מתנהל במסגרת שיתוף פעולה בין בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר 

באוניברסיטה לבין המשרד לאיכות הסביבה, היבשה והים בממשלת איטליה. 
צוות החוקרים בודק עתה אם אפשר לנצל את החלבלוב הרותמי – שיח מדבר המייצר 
העלו  הרעיון  ביו-דיזל. את  להפקת  – כמקור  ומוצאו במדבריות מזרח אפריקה  גומי  שרף 
מדענים כבר לפני עשרים שנה, אבל לא היה טעם לממשו בעת שמחיר חבית דלק היה רק 
עשרים דולר. המצב הכלכלי כיום שינה את התמונה מקצה לקצה, והחוקרים בודקים עתה 

את כדאיות גידולו של הצמח בתנאי מדבר. 

חלקת ניסויים של 
גידול אשלים באזור 
קיבוץ יוטבתה
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עתה,  חוקרים  וצוותו  למד  פרופ' 
פוטנציאל  חיידקים  של  לאסטרטגיה  האם 
בתהליכי ביו-המרה, האם לשיטת הצלולוזום 
חומרי  בפירוק  מעשי  יתרון  המלאכותי 
פועלים  ועמיתיו  הוא  מורכבים.  ביומסה 
תכנון  פי  על  צלולוזומים  יצירת  של  בשיטה 
שמקורם  צלולוזום  מרכיבי  צירוף  ידי  על 

בכמה סוגי חיידקים.
ל"צלולוזום  מסביר:  למד  פרופ' 
מאשר  אקראי  פחות  מבנה  מלאכותי" 
לבחון את השפעתו של  וכך אפשר  לטבעי, 
ארגון התת-יחידות במכלול על יעילותו. "אנו 
שהוא  'מפרק-על'  צלולוזום  ליצור  מקווים 

בן-כלאיים מלאכותי פשוט יחסית". 

לפתרון הבעיה פיתח פרופ' שרון פטרייה 
שרידות  כושר  בעלת  גנטית  מהונדסת 
ויכולת לפעול בתנאי סביבה קשים,  משופר 
כגון התנאים הדרושים לפירוק תאית הצמח. 
גדילה  כושר  הזאת  הטרנסגנית  "לפטרייה 
יותר  עמידה  היא  יותר,  טוב  אנזימים  וייצור 
בפני חום ובפני רעלים. תכונות אלו יש בהן 

משום יתרון בעת פירוק תאית". 

אנרגיה: הצעד הראשון — חיסכון
כלכלי,  כורח  היא  מאובנים  בדלקים  התלות  "הפחתת 

זו",  מטרה  להשגת  במהירות  לפעול  ועלינו  ופוליטי,  סביבתי 

הספר  בית   – לניהול  מהפקולטה  כהנא  יהודה  פרופ'  אומר 

באוניברסיטת  רקנאטי  ליאון  ע"ש  עסקים  במינהל  למוסמכים 

תל-אביב וראש המכון לסביבה ועסקים ע"ש אלפרד אקירוב-

שנים  כמה  בעוד  ולייצר  לפתח  במאמץ  כסף  להשקעת  "במקביל  לדבריו,  אלרוב. 

אנרגיה מתחדשת ו'ירוקה' – עלינו לפעול מיד לצמצום צריכת הנפט. צמצום הצריכה 

ב-10% שקול לביטול הצורך להקים תחנות כוח יקרות ומזהמות. אין זו משימה קשה 

מדי: כל פרט וכל עסק יכולים לחסוך אנרגיה מרובה על ידי צמצום הנסיעות, כיבוי 

תאורה לא נחוצה, הגבלת השימוש במיזוג אוויר, הנמכת הטמפרטורות של מכונות 

לשאיבה,  מרובה  אנרגיה  )הצורכים  במים  חיסכון  בשמש,  כביסה  ייבוש  הכביסה, 

להולכה ולחימום( וכו'. צעדים אלה, הכרוכים במאמץ מזערי, יפחיתו מיד את צריכת 

הדלק בעולם ויעלו את איכות החיים.

ולהביא  מתחדשת  לאנרגיה  הנכונות  הטכנולוגיות  את  בזהירות  לבחור  "עלינו 

כל  שלא  מאחר  שלהן  המלאות  והאקולוגיות  הכלכליות  העלויות  את  בחשבון 

הפתרונות להפקת אנרגיה מתחדשת 'ירוקות' לחלוטין", מזהיר פרופ' כהנא. "לכמה 

ייצור  על  השפעה  ומים,  קרקע  משאבי  של  יתר  ניצול  כגון  מזיקות,  תוצאות  מהן 

ובטבע בכללו. לשם הערכת פרויקטים כאלה  ופגיעה בחיות הבר  ועל מחירו  המזון 

עלינו לאמץ מנגנוני תמחור חדשניים, עקביים, מדויקים ושקופים יותר, אשר מביאים 

בחשבון גם את העלות של המדרך האקולוגי". 

צמצום צריכת הנפט חיונית מסיבה נוספת: מחירי נפט גבוהים מעשירים מדינות 

יצרניות נפט, רובן אינן ידידות של ישראל ואינן דמוקרטיות, מציין פרופ' כהנא. "עלייה 

של 70 דולר לחבית נפט פירושה רווח של כשבעה מיליארדי דולרים ליום או 2.5 טריליוני 

דולרים לשנה, הזורמים למשטרים האלה", הוא מדגיש. "הסכומים דמיוניים: אם נערום 

חבילה של טריליון דולרים בשטרות של דולר, היא תגיע עד לירח", הוא אומר. "אין זה 

הגיוני שנתרום במו ידינו להתחזקות כה אדירה של מדינות שאינן מידידותינו. כספים 

אלו מאפשרים להן להשתלט על הכלכלה בעולם, וחלקם מפרנסים את הטרור". 


נשיא  סגנית  מסר-ירון,  חגית  פרופ' 
ולפיתוח,  למחקר  תל-אביב  אוניברסיטת 
מסכמת: "באוניברסיטת תל-אביב, בקמפוס 
כל  את  הכוללות  פקולטות  תשע  יש  אחד, 
והמאפשרות  האקדמיות  הדיסציפלינות 
גישה רב-תחומית הדרושה לפיתוח נכון של 
זו מביאים  גישה  אנרגיות מתחדשות. מתוך 
גם  כמו  בחשבון את האתגרים הטכנולוגיים 
והכלכליות  החברתיות  השפעותיהם  את 
לתועלת  המיטביים  האיזונים  את  ומוצאים 
החברה. אוניברסיטת תל-אביב היא המקום 
ואת  מחקרן  את  להוביל  בארץ  המתאים 
פיתוחן של אנרגיות מתחדשות, וחברת רמות 

תורמת להפיכת המחקרים למוצרים".

העתיד טמון בשימוש 
בצמחים עתירי תאית 

להפקת דלק צמחי 
מאחר שהצמחים האלה 

אינם אכילים ולכן לא 
יתחרו בגידולי חקלאות.

החלבון 
שמאריך חיים 
וגורם לגדילה 
משופרת )צבוע 
בירוק( מיוצר 
במיטוכונדריה 
של תאי פטרייה 
טרנסגנית 
)צבועים 
באדום(

המפרק  חיידק  של  זן  גילה  למד  פרופ'  וייז. 
 Clostridium הקרוי  זה,  זן  ביעילות.  תאית 
חלבונים  של  מכלול  מכיל   ,thermocellum
פרופ'  ומפרקה.  התאית  את  התוקף 
ממכון  באייר  אדוארד  פרופ'  ועמיתו  למד 
"צלולוזום"  המונח  את  טבעו  למדע  ויצמן 
השימוש  למד,  פרופ'  לדברי  למכלול.  ככינוי 
בצלולוזומים לפירוק תאית יעיל עד פי עשרים 

מהשימוש בפטריות לאותה המטרה.

צלולוזומים על פי תכנון
פתרון אחר לבעיה עשוי להימצא הודות 
מהמחלקה  למד  רפאל  פרופ'  של  למחקרו 
ולביוטכנולוגיה  מולקולרית  למיקרוביולוגיה 
ס'  ג'ורג'  ע"ש  החיים  למדעי  בפקולטה 
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אדר‘ הלל שוקן, 
ראש בית הספר 
לאדריכלות ע“ש 

עזריאלי

ע
צב

ת 
תב

כ

רון
אג

ה 
למ

ת
ת: 

מא

מתקבצים ומסתגרים יחד 
במקום מגוריהם המגודר

כנס שהתקיים באוניברסיטה עסק בתופעה של 
אדריכלות המשפיעה על המשמעות של זכויות 
אדם ועל היקפן: קהילות מגודרות. יש קבוצה 
שנמצאת בתוך ה"גדר" ויש מי שנמצאים מחוץ 
לה. בדרך כלל מי שבפנים רוצים למנוע את 
הכניסה ממי שבחוץ, ומי שבחוץ מוצאים פסול 
בעצם זכותה של הקבוצה שבפנים לקבוע מי 
יורשו להיכנס ומי יישארו בחוץ 

הספר  בית  ראש  שוקן,  הלל  אדר' 
שככל  מאמין  עזריאלי,  ע"ש  לאדריכלות 
אדם  בני  עם  אדם  של  קשריו  שמרובים 
יכולתו  לשרוד.  סיכוייו  מרובים  כך  אחרים, 
עולה  אחרים  עם  קשרים  ליצור  אדם  של 
אדם  בני  מצויים  הקרובה  שבסביבתו  ככל 
בגישה  דבק  שוקן  מכיר.  שאינו  יותר  רבים 
תאורטית הנקראת "אנונימיות אינטימית", 
לשרוד  שהזכות  ההנחה  על  המבוססת 
היא זכות יסוד של כל בן אנוש, ושהמרחב 
של  למימושה  הכרחי  מרכיב  הוא  הציבורי 
זכות זאת. על פי גישה זו, העיר היא מקום 
"קיום  בזמן  בו  אדם  לבני  המאפשר  מחיה 
ִקרבה  של  שונות  ברמות  יחסים  מערכות 
מוחלטת".  אלמוניות  על  שמירה  מתוך 
חללים:  טיפוסי  משני  מורכבת  העיר  לכן 
הציבוריים  החללים  וציבוריים.  פרטיים 
כוללים שטחים פתוחים דוגמת דרך, רחוב, 
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כיכרות וגנים וכן שטחים פרטיים שיש בהם 
הציבוריים  "החללים  לציבור.  מעבר  זכות 
נועדו לאפשר לבני אדם להיות חלק ממאגר 
גדול של היכרויות אפשריות, כלומר להיות 
בקרבת אנשים לא מוכרים. מטבע הדברים, 
יתקיימו  אלמונים  בין  אקראיים  מפגשים 
בעיקר בחללים ציבוריים ומכאן חשיבותם".

על  אלמונים,  בין  למפגש  לסייע  כדי 
החללים הציבוריים להיבנות כך שהם יקרבו 
את הנעים בהם זה לזה. לכן גודלו הפיזי של 
החלל העירוני חייב להיקבע על פי מספרם 
שוקן  באקראי.  בו  שינועו  מי  של  המשוער 
בין  השוואה  באמצעות  טענתו  את  מדגים 
דואומו  דל  הפיאצה  במילנו:  אתרים  שני 
האוניברסיטאי  במתחם  הראשית  והכיכר 
של  תכנונו  פרי  "ביקוקא",  החדש  והעסקי 
הפיאצה  גרגוטי.  הנודע  האיטלקי  האדריכל 
מעבר  צומת  והיא  העיר,  במרכז  נמצאת 
ואילו  שונים,  לכיוונים  ההולכים  להמונים 
ואין  העיר,  בשולי  נמצאת  "ביקוקא"  כיכר 
איש עובר שם באקראי, לבד מהמשתמשים 
העוברים  מיעוט  "למרות  עצמו.  במתחם 
ושבים תוכננו חללים גדולים מדי, ולכן נמוך 
הפרטת  אדם.  בני  בין  למפגש  הסיכוי  בהם 
החלל הציבורי למען קהילה מסוימת קוטעת 
וחוסמת את רצף החללים העירוניים, מחד, 
ויוצרת  לקהילה  רצויים  לא  קהלים  ומדירה 

אחידות בקהלה, מאידך". 

תכנון מרחב לעולם אינו ניטרלי
על  בדיון  זו  משנתו  את  שטח  שוקן 
שהתקיים  בכנס  מגודרות"  "קהילות 
זכויות  בין  הקשר  בנושא  באוניברסיטה 

התנהל  הדיון  אדם.  זכויות  לבין  אדריכלות 
ב"זכויות  ראשית,  קביעות:  שתי  של  לאורן 
אדם" תמיד יש הבחנה בין בעלי זכויות ובין 
של  עיצוב  או  תכנון  שנית,  זכויות;  משוללי 
לעולם  ארכיטקטוני  מבנה  של  או  מרחב 
כוחות  יחסי  משקפים  אלא  ניטרליים,  אינם 
או  כלכליים  חברתיים,  מגדריים,   – בחברה 
מבנן  רחוב,  שכונה,  אלו  יהיו    – תרבותיים 
)בלוק עירוני( או עיר. את הכנס קיימו מרכז 
למשפטים  בפקולטה  אדם  לזכויות  מינרבה 
ע"ש  לאדריכלות  הספר  ובית  בוכמן  ע"ש 

עזריאלי באוניברסיטה.

בעיקרו  הוא  המגודרות  הקהילות  רעיון 
מצב שבו קבוצה אחת מציבה חיץ בינה לבין 
בקהילה  מיעוט  שבו  מצב  אחרת,  קבוצה 
וליצור  ממנה  להתבדל  בוחר  מסוימת 
ומסתגרת,  נפרדת  תת-קהילה  בתוכה 
התוכניות  מנהלת  זיו,  נטע  ד"ר  אומרת 
ציבורי  במשפט  המתמחות  הקליניות 
"יש  באוניברסיטה.  למשפטים  בפקולטה 
או  הפיזית  ה'גדר',  בתוך  שנמצאת  קבוצה 
לגדר.  מחוץ  שנמצא  מי  ויש  הווירטואלית, 
את  למנוע  רוצים  שבפנים  מי  כלל  בדרך 
הכניסה ממי שבחוץ, ומי שבחוץ – גם אם 
ולהיות  להיכנס  מעוניינים  אינם  עצמם  הם 

בתוך המרחב המגודר – מוצאים פסול בעצם 
כוחה או זכותה של הקבוצה שבפנים לקבוע 
מי יורשה להיכנס ומי יישאר בחוץ. קהילות 
מגורים  מתחמי  להיות  יכולות  מגודרות 
מוגדרות  אוכלוסייה  לקבוצות  המיועדים 
פרויקטים  או  קבלה  ועדות  והמקיימים 
ל'בני  הטבות  המעניקות  שונות  ערים  של 

המקום'".

פתרון שהממד הפרטי שלו חזק
התופעה  של  מבקריה  זיו,  ד"ר  לדברי 
שבה  מרצון  ההיבדלות  עצם  את  שוללים 

החזק – כלומר מי שיכול לבנות לעצמו גדר – 
מבקש להתרחק מהאחר, בדרך כלל השונה 
קהילות  של  "התופעה  ממנו.  החלש  או 
מגודרות בצורותיה השונות עומדת בסתירה 
למה שראוי ב'חברה טובה', ומכאן ההתנגדות 
להתפשטות התופעה או חוסר הנחת ממנה. 
לחזקים  לאפשר  נכון  זה  אין  טובה  בחברה 
של  מבעיותיה  'לברוח'  רוב  לקבוצות  או 
פתרונות  לעצמם  לאפשר  כדי  המערכת 
פרטיים. עמדה זו תקפה גם באשר למערכות 
או  הבריאות  מערכת   – נוספות  ציבוריות 
למשל,  הבריאות,  שירותי  החינוך.  מערכת 
נקנים היום בכסף, ובו בזמן מערכת הבריאות 

מילנו: פיאצה 
דל דואומו 
נמצאת במרכז 
העיר, והיא 
צומת מעבר 
להמונים

קהילות מגודרות יכולות להיות מתחמי מגורים המיועדים 
לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות והמקיימים ועדות קבלה או 

פרויקטים של ערים שונות המעניקות הטבות ל'בני המקום'.
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הציבורית הולכת ומידלדלת ונעשית נחלתם 
של החלשים. בקהילות מגודרות יש היבדלות 
חזק.  שלו  הפרטי  שהממד  פתרון  ומציאת 
הקהילה  סוגיית  הערכית,  הבחינה  מן  לכן 
סולידריות  של  לסוגיות  נוגעת  המגודרת 

חברתית". 
התופעה.  את  מבקר  הוא  אף  שוקן 
בעולם  מקורותיה  חדשה:  היא  אין  לדבריו, 
ובעולם,  ביישובים מוקפי חומה בארץ  הישן 
ובחמישים השנים האחרונות היא התרחבה 
במדינות  מגודרות  קהילות  של  הקמתן  עם 
המערב, ובעיקר בארה"ב. בהולנד אף הוקמה 
מצודה  כמו  שנראית  לפוליטיקאים  שכונה 
"בישראל  מים.  תעלת  מוקפת  עתיקה 
יישובי  בדמות  מגודרות  קהילות  התקיימו 
הטוענים,  ויש  והקיבוצים,  ומגדל'  'חומה 
במידה לא מבוטלת של צדק, שהקמת גדר 
כולה  ישראל  מדינת  את  הופכת  ההפרדה 

ל'קהילה מגודרת'". 
בביטויה  בכנס  בדבריו  התמקד  שוקן 
סימנה  לדבריו,  וגם  התופעה,  של  העירוני 
המובהק הוא הפרטת המרחב הציבורי. עיקר 
המבקשים  עשירים  כלפי  מופנית  ביקורתו 
"בעת  החברה:  שאר  מפני  "להתגדר" 
בפרויקט  כאלה  במקרים  נתקלנו  האחרונה 
גם   – מסוימת  ובמידה  ביפו,  'אנדרומדה' 
בפרויקט 'לב העיר' במרכז תל-אביב. בשלביו 
קיבלו  אנדרומדה  פרויקט  של  הראשונים 
עליהם היזמים והדיירים להתיר לציבור מעבר 
חופשי דרך המתחם, אבל אין זה המצב כיום. 
זו.  נועד לאכוף עליהם חובה  מהלך משפטי 
גם במתחם לב העיר נדרשו היזמים לאפשר 
רצף של חללים לשימוש הציבור, אך בפועל 

נחסמו  וההנחיות,  התוכניות  פי  על  ושלא 
הדירות  לרוכשי  ויועדו  לציבור  המעברים 

בלבד". 
גם  לבקר  מקום  שיש  סבור  שוקן 
כאן  אנחנו  "גם  האקדמית:  הקהילה  את 
כיתר  מגודרת,  קהילה  בבחינת  בקמפוס 
אצל  כמו  בארץ.  גבוהה  להשכלה  המוסדות 
לגידור  שאר הקהילות המגודרות, הנימוקים 
מעדיפים  אנו  וכך  וכלכליים,  ביטחוניים  הם 
שערי  של  מצומצם  מספר  על  שמירה 
לאוניברסיטה מהצבת שומר בפתחו  כניסה 
קמפוס  של  זה  מודל  ואולם  בניין.  כל  של 
ומקורו  המציאות  מחויב  אינו  אוניברסיטאי 
במאה העשרים. בנייניהן של אוניברסיטאות 
אחרות, דוגמת אוניברסיטת ניו יורק במנהטן 
עריהן,  ברחובות  מפוזרים  בפריז,  וסורבון 
הערים  קהילות  את  מעשירות  וקהילותיהן 

ומועשרות על ידן.

שטחים ציבוריים ריקים מאדם
תופעת הקהילות המגודרות מתממשת 
פארקים  היי-טק,  קריות  בדמות  גם 
הרשות  טכנולוגיים.  גנים  או  ידע  לתעשיות 
גן   – גט"י  את  הקימה  ירושלים  לפיתוח 
של  ומוגן  מגודר  מתחם  ירושלים,  טכנולוגי 
ידי  על  בחלקם  המאוישים  משרדים  בנייני 
מהנדסים  ידי  על  ובחלקם  היי-טק  חברות 
לראות  אפשר  המתחם  בצילומי  דין.  ועורכי 
משופעים  אלה  הציבוריים":  "השטחים  את 
המתחם  מאדם.  ריקים  אך  חוץ,  בפסלי 
והנה,  תושביה.  ואל  העיר  אל  גב  מפנה 
יוזמה  על  הודעה  "נתפרסמה  שוקן,  אומר 
חדשה, וזו לשון ההודעה: 'קומפלקס מגורים 

ו-330  קומות   30 בני  מגדלים  שני  הכולל 
תל- במזרח  אמפא  במתחם  יוקם  דירות 

בו  לרכוש  יוכלו  היי-טק  עובדי  רק  אביב. 
הרכישה:  לקבוצת  לקבלה  התנאים  דירות. 
מי שעובדים בתחום ההיי-טק או מי שעבדו 
 30 במהלך  חודשים   12 לפחות  בתחום 
רשאית  הקבלה  ועדת  האחרונים.  החודשים 
רוכשים  קבלת  מיוחדים,  במקרים  לאשר, 
שאינם מתחום ההיי-טק'. לא די להם שהם 
ב'פארק  שכמותם  עם  מבלים  וצאצאיהם 
אחרי  גם  הנה  היום,  בשעות  הטכנולוגי' 
העבודה והגן הם מתקבצים ומסתגרים יחד 

במקום מגוריהם המגודר". 
לדברי שוקן: "התופעה היא עדות נוספת 
החברה  עם  ההזדהות  של  להתפוררותה 
בין  המתגבר  לקיטוב  המערב,  במדינות 
עשירים לבין עניים, להיחלשותה של הערבות 
מחובותיו  הממשל  ולהתנערות  ההדדית 
הבסיסיות מתוך העברתן בהדרגה לארגונים 
שמחוץ לממסד. בגלל כל אלו בני אדם חשים 
מאוימים ותרים אחרי פתרונות שישפרו את 
קהילתם  של  החם  בחיקה  האישי  ביטחונם 
מדומה  זו  ביטחון  תחושת  ואולם  המגודרת. 
והמוגדרת  המגודרת  שבהתקהלותם  מאחר 
גוזלים המגודרים הן מעצמם והן מזולתם את 
מבוססים  בהיותם  הציבורי.  למרחב  הזכות 
שאינם  מאחרים  גוזלים  בעצם  הם  כלכלית 

בני מזל את הזכות הבסיסית לשרוד".
אדם  בני  של  הסתגרותם  שוקן,  לדעת 
בתוך  לנישואים  משולה  מגודרות  בקהילות 
ילדים   – אלו  של  תוצאתם  המשפחה. 
פגומים. ההסתגרות בקהילות מגודרות היא 

ביטוי לחברה פגומה. 

מילנו: כיכר 
“ביקוקא“ 

נמצאת בשולי 
העיר, ואין 

איש עובר שם 
באקראי
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פ
ו  

רשת מ
חברתית — 

בסיס לזיהוי 
ולהזדהות

מחקרה של פרופ' חנה הרצוג 
מאוניברסיטת תל-אביב על 

ניצולות שואה יהודיות ששרדו 
ממחנה הריכוז ראוונסבריק 

זורה אור על פרק נשכח 
בהיסטוריה של המחנה ומוסיף 

לחקר השואה נקודת מבט 
סוציולוגית 

במאי  נפתח  ראוונסבריק  הריכוז  מחנה 
פוליטיות  לאסירות  בראשיתו  ויועד   1939
הנאצי  המשטר  מתנגדי  עם  שנמנו 
יהווה(  עדי  כת  חברות  או  )קומוניסטיות 
בלשון  מחודש",  ל"חינוך  שנזקקו  ולנשים 
בו  והושמדו  אליו  גורשו  כך  אחר  המשטר. 
נשים וילדים יהודים. מחנה זה היה מחנה 
הריכוז לנשים השני בגודלו אחרי אושוויץ-
בירקנאו והיחיד שמלכתחילה נועד לנשים. 
בו מצומצם  העוסק  זאת המחקר  למרות 
שכן  שהמחנה  מאחר  היתר,  בין  מאוד, 
במזרח גרמניה, והארכיונים שנותרו במקום 
לאחר  המערב.  חוקרי  בפני  חסומים  היו 
חקר  התרחב   1995 בשנת  גרמניה  איחוד 
הניצולות היהודיות ששהו במקום. מרגרט 
היתה  בובר,  מרטין  של  בתו  בובר-נוימן, 
של  במעמד  במחנה  ונכלאה  קומוניסטית 
בובר-אגסי  יהודית  בתה  פוליטית.  אסירה 
למפעל  שהפך  הנושא,  על  מחקר  יזמה 
שמונה  נמשך  הוא  מחקר: 
בו  והשתתפו  ויותר,  שנים 
והיסטוריוניות  סוציולוגיות 
תל-אביב,  מאוניברסיטת 
בהן פרופ' חנה הרצוג מהחוג 
ולאנתרופולוגיה  לסוציולוגיה 
מהאוניברסיטה  וחוקרות 
ברלין.  של  החופשית 
הקרן  במימון  נעשה   המחקר 
למחקר  הגרמנית-ישראלית 

 .)GiF( ולפיתוח מדעיים

קשרים של מוצא
חוקרת  הרצוג  פרופ' 
אתניות  של  שונים  ביטויים 
ובעבודתה  גזענות,  ושל 
היתר,  בין  עסקה,  זו 
בהתגבשותה של רשת נשים 
היה  שבסיסה  בראוונסבריק, 
הנשים  של  המשותף  מוצאן 
– יוון. הרצוג מצאה שבעדויות 
בלטה  יוון  יוצאות  הנשים 
היוונית  לזהותן  ההתייחסות 
שנטוותה  הקשרים  ולרשת 
האימה  שנות  במהלך  ביניהן 
נוצרה  זו  רשת  ולאחריהן. 
באושוויץ והמשיכה להתקיים 
הועברו  לשם  בראוונסבריק, 

נשים בצעדת המוות. הרשת, על גבולותיה 
הנזילים, נשמרה גם לאחר המלחמה. 

חוקרי  רוב  הרצוג,  פרופ'  לטענת 
ניסיון  לפירוק  ומנציחיה מתנגדים  השואה 
קבוצות  קבוצות:  של  לניסיונן  השואה 
קבוצות  או  אתניות  קבוצות  מגדר,  או  גיל 
כלומר  הזיכרון,  אחרות, מחשש להפרטת 
לכלל  המשותף  הסבל  מן  הדיון  להסטת 
נקודת  פרטים.  של  בסבלם  לדיון  היהודים 
המבט הסוציולוגית של מחקרה "מאתגרת 
שלל  הנאצי  שהמשטר  בטענה  זו  תפיסה 
מחיקת  ידי  על  אנושיותם  את  מהיהודים 
כל זהות והבחנה ביניהם, ותהליך ההאנשה 
פניהם  גילוי  משמעו  השואה  חקר  של 

האישיים והמגוונים של הקורבנות". 
של  מעדויות  הרצוג,  פרופ'  לדברי 
הניצולות יוצאות יוון עולה שגם בִקרבן גרמו 
התנאים במחנה להתעלמות מסבל האחר 
בזיכרונותיהן  ואולם  חשבונו,  על  ולקיום 
מתופת  להישרדותן  באשר  ובהסבריהן 
מעמידות  אחרות,  ניצולות  כמו  הן,  זו 
אחת  האנושי-חברתי.  הגורם  את  במרכז 
מהן אומרת: "כל אחת רצתה להציל את 
בין  לזו". קשרים  זו  עזרנו  גם  אבל  עצמה, 
נשים ועזרה הדדית לא רק שהתקיימו, אלא 
הראיונות  מן  אלו.  נשים  שרדו  שבזכותם 
השלטון  של  ניסיונותיו  שלמרות  מסתבר 
הנאצי למחוק כל זהות אישית וקבוצתית, 
שהתקיים  החברתי  הסדר  של  אלמנטים 
לפני המלחמה חלחלו לעולם המחנה. לפי 
מוצאן  שימש  יוון,  יוצאות  של  זיכרונותיהן 
וסולידריות  תמיכה  רשת  להיווצרות  בסיס 
מסמן  בסיפוריהן  האתני  הממד  חברתית. 
לקהילה,  שייכות  של  מסגרת  אחד  מצד 
זרותן  גבולות  את   – בזמן  ובו  למשפחה, 
וסומנו "אחרות"  זו לזו  ושונּותן. הן נקשרו 
בתוך המחנה בראש ובראשונה בגלל שפתן 
מוצאן.  ארץ  של  לתרבות  הקשר  ובגלל 
הנשים  כל  של  המשותף  גורלן  למרות 
היררכיות  היומיום  בחיי  רווחו  במחנה, 
בחיים  שמקורם  וסטראוטיפים  חברתיות 
שלפני המלחמה. כך למשל, בעיני הנשים 
מיוון, נשים שהגיעו מסלוניקי הוערכו יותר 
יוון  יוצאות  אחרים.  מאזורים  שהגיעו  ממי 
גם ראו בעצמן את "היהודיות האמיתיות", 
ואילו יוצאות פולין במחנה נחשבו בעיניהן 

"אחרות", "חסרות תרבות". 

צעירה וילדה 
יווניות על 
סיפון אוניית 
מעפילים, 
 ;1946
באדיבות ארכיון 
“יד ושם“
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"השפה היתה מן המסמנים המובהקים 
בסיס  שימשה  היא  למוצאן.  הקשר  של 
לתקשורת הראשונית ובכך סייעה להסתגלותן 
של האסירות החדשות שהגיעו מיוון, אך גם 
אפשרה לוותיקות לשמוע חדשות ממולדתן. 
וכאוס.  ניכור  שוליות,  ייצגה  היא  בזמן  בו 
כליאתן  תהליך  פשר  את  הבינו  לא  היווניות 
והשפלתן. כך למשל, בהגיען למחנה 'קלטו' 
שערן  את  גזזו  אותן,  הפשיטו  היינו   – אותן 
ולקחו מהן את תכשיטיהן – אסירות יהודיות 
צ'כיות ופולניות. אבל בהעדר שפה משותפת 
וזה  יהודיות  אלה  שאף  היווניות  הבינו  לא 
תפקידן, ולא נוצר קשר בין אסירות מארצות 
ביתן.  באותו  כלואות  שהיו  שונות  מוצא 
רק  לא  הזרות  גבולות  את  שרטטה  השפה 
ביחס לגרמנית, שפת המדכא, אלא גם ביחס 

לשפת האסירות האחרות. 

הזהות האתנית כמשאב של סולידריות
"אנו מדברים בדרך כלל על אתניות כעל 
גורם מפלג, יוצר חיץ", אומרת פרופ' הרצוג, 
גם  האתנית  בזהות  לראות  אפשר  "אבל 
משאב של סולידריות ומקור עוצמה. הממד 
של  מסיפוריהן  עולה  שהוא  כפי  האתני 
הנשים הללו אינו בהכרח יהדותן, אלא הקשר 
היהודית  דווקא  לאו   – היוונית  החברה  עם 
– הקשר שנותק עם פרוץ המלחמה ונבנה 
שזכו  מהנשים  רבות  השחרור.  עם  מחדש 
להגיע לעת השחרור חיפשו את נציגי השלטון 

היווני שעזרו לניצולים וביקשו לחזור ליוון. 
מקשרים  נרקמה  החברתית  "הרשת 
אישיים,  מקשרים  דווקא  לאו  מוצא,  של 
אישיים  קשרים  של  רשת  נעשתה  אבל 
מדי  נפרמה  זו  שבו  במקום  דווקא  וסייעה 
יום ביומו בגלל תנאי קיום בלתי אפשריים: 
חברות לרשת גוועו ברעב, מתו ממחלות, 
רשת  הגזים.  בתאי  הומתו  או  נרצחו  נורו, 
ותמכה  להתקיים  המשיכה  החברּות 
הנשים  לארץ.  עלייתן  לאחר  בניצולות 
קושי מלבד הקשיים שחוו  עוד  חוו  האלה 
כל ניצולי השואה: מאחר שהיו יוצאות יוון 
ובתודעת החברה של  הן שויכו לספרדים, 
שנות החמישים נחשבו הספרדים לשוליים 
ניצולי  לקטגוריית  שייכים  שאינם  ולמי 
השואה. מחקר זה מבקש להשיב להן את 
מקומן הראוי בפרק זה של תולדות השואה 

והחברה בישראל".

שפרץ  הסכסוך  בעקבות   2003 בשנת 
האיחוד  הכריז  שבסודן  דרפור  בחבל 
על   )African Union – AU( האפריקני 
 African Union( כוח צבאי מיוחד  הקמת 
שזה  כדי   )Mission in Sudan – AMiS
יתערב התערבות ישירה בסכסוך. ד"ר אירית 
התיכון  המזרח  להיסטוריה של  בק מהחוג 
ואפריקה וממרכז משה דיין ללימודי המזרח 
כי  סבורה  באוניברסיטה  ואפריקה  התיכון 
בתפיסתו  מפנה  בבחינת  היתה  זו  הכרזה 
של האיחוד האפריקני את אחדות מדינות 
מהתערבות  נמנע  אז  שעד  אפריקה, 
היבשת,  מדינות  של  הפנימיים  בענייניהן 
כדי לא לפגוע בריבונותן. גם ארגונים כלל-
בפועל  התערבו  לא  אחרים  אפריקניים 
עד  היבשת  מדינות  שבתוך  בסכסוכים 
עתה  חוקרת  בק  ד"ר  זה.  משבר  לפרוץ 
שהביאה  ההיסטורית  ההשתלשלות  את 
הסכסוך  לפתרון  בנוגע  הגישה  שינוי  לידי 
הכוח  של  התערבותו  דרכי  את  בדרפור, 
הצבאי AMiS בסכסוך )למשל, שמירה על 
מחנות העקורים בסודן( ואת השפעתה של 
מאז  הסכסוך  התנהלות  על  זו  התערבות 
2003 ועד היום. מחקרה נעשה במימון מרכז 
תמי שטינמץ למחקרי שלום באוניברסיטה.

 Organization( הארגון לאחדות אפריקה
of African Unity  – OAU ( הוקם ב-1963 
והיה הארגון הכלל-יבשתי עד לשנת 2002, 
אז החליף אותו האיחוד האפריקני. שלושת 
עסקו  הארגון  באמנת  הראשונים  הסעיפים 
בריבונותן של המדינות העצמאיות ובשמירה 
הטריטוריאליים.  גבולותיהן  שלמות  על 
בסעיף השני של אמנת הארגון הובע עקרון 
 )non-inter ference ( אי-ההתערבות 
וכך  המדינות,  של  הפנימיים  בענייניהן 
"הוכשרה" במקרים רבים התעלמות הארגון 
ואף  אתני  מטיהור  אזרחים,  ממלחמות 
מהשמדת עם. באחד המקרים, שנותר חקוק 
בתודעת העולם, התעלם הארגון מהאירועים 
ומן   )1994( ברואנדה  העם  לרצח  שקדמו 

ההתפתחויות בזמן המשבר עצמו.

הצליחה  לא  כה  מבהירה שעד  בק  ד"ר 
את  למנוע  האפריקני  האיחוד  התערבות 
גבה  היום  ועד   2003 מאז  באזור.  הטבח 
הסכסוך העקוב מדם כ-400,000 קורבנות 
ועקורים,  פליטים  מיליון  משני  ויותר  בנפש 
ואולם בהחלטות שונות של האו"ם ובדיווחים 
של ארגוני זכויות אדם מצוין כי עצם נוכחותו 
של הכוח בשטח מנעה טבח בהיקף ובעוצמה 

רבים יותר. 

המבט מופנה אל תוך היבשת 
חקר התערבות האיחוד האפריקני במשבר דרפור ילמד על מידת 

יעילותה של התערבות כזאת בסכסוכים עתידיים במדינות אפריקה

חייל מטוגו 
משתתף 

באימון שקיים 
בדרפור הכוח 

הצבאי המיוחד 
של האיחוד 

האפריקני

כמה  באו"ם  התקבלו   2004 שנת  מאז 
ולאיחוד  לו  משותפת  ביוזמה  החלטות, 
הפעולה  שיתוף  לאופן  באשר  האפריקני, 
ביניהם בנושא דרפור. באוגוסט 2006 הוחלט 
 ,)UNAMiD( בינלאומי משותף  כוח  להקים 
ובעת האחרונה החלו נציגיו הראשונים להגיע 
לאזור. לדברי ד"ר בק, החלטה זו היא בבחינת 
עתידיים  לסכסוכים  באשר  חשוב  תקדים 
במודל  מדובר  שכן  לה,  ומחוץ  באפריקה 
כוח  בין  ייחודי של שיתוף פעולה באפריקה 
בינלאומי.  כוח  לבין  היבשת  כלל  של  מקומי 
ניתוח המקרה ילמד עד כמה תהיה התערבות 
האיחוד האפריקני יעילה בסכסוכים עתידיים 

בתוך מדינות. 
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חתימת האור של פלנטה המקבילה לצדקמא
אסטרונומים מאוניברסיטת תל-אביב סייעו בגילוי "מיני מערכת 

שמש" בעלת מאפיינים דומים למערכת השמש "שלנו" שהם 
תנאי ראשון להימצאות חיים 

אחר  לכת  כוכב  על  חיים  שיש  האפשרות 
הבדיוני,  המדע  מעולם  לקוחה  נראית  אולי 
עולם של עב"מים ושל יצורים קטנים ירוקים, 
אסטרונומים  שני  שאספו  נתונים  ואולם 
לסייע  בהם  יש  תל-אביב  מאוניברסיטת 
לבחון אם חיים כאלה אכן קיימים. פרופ' דן 
לאסטרונומיה  מהמכון  כספי  שי  וד"ר  מעוז 
באוניברסיטת  סאקלר  ובברלי  ריימונד  ע"ש 
בתוך   – מכריע  תפקיד  מילאו  תל-אביב 
מערכת  של  חדש  בגילוי   – בינלאומי  צוות 
שמש הדומה דמיון מפתיע למערכת השמש 
מערכות  לגילוי  הקרקע  ובהכשרת  "שלנו" 
כוכבי  בהן  להימצא  אחרות שעשויים  שמש 
חיים  צורות  גם  ואולי  דמויי-ארץ,  לכת 

מחקר המלמד על קשר אפשרי בין פעילות הברקים במזרח 
אפריקה לבין עוצמת ההוריקנים באוקיינוס האטלנטי דורג 

במקום ה-25 מתוך 100 בדירוג המחקרים החשובים ביותר 
Discover Magazine לשנת 2007 של

ברקים רבה מהממוצע באזור רמת אתיופיה. 
החוקרים אומרים כי סופות הברקים במזרח 
זרימת  בפני  מכשול  מעין  מציבות  אפריקה 
הרוחות מעל אפריקה באטמוספרה הנמוכה. 
עקב כך נוצרות מערבולות הגורמות ל"גלים 
פני  על  משתרעים  מקצתם  אטמוספריים", 
אל  אפריקה  מעל  השועטים  ק"מ,   2,500
גשם  סופות  ויוצרים  האטלנטי  האוקיינוס 

וברקים.
במזרח  עזה  ברקים  פעילות  יש  "אם 
יש סיכוי של כמעט מאה אחוזים  אפריקה, 
יגיע  הללו  האטמוספריים  הגלים  שאחד 
אומר  שבוע",  כעבור  האטלנטי  לאוקיינוס 
פרופ' פרייס. "ואם משתנים כגון טמפרטורת 
פני הים, כיוון הרוחות, מהירותן וגובהן מעל 
הם,  אף  מתאימים  האטלנטי  האוקיינוס 

יתפתח הגל הזה להוריקן". 
למטאורולוגים  לסייע  עשוי  המחקר 
לחזות את היווצרותם של הוריקנים הרסניים. 
הוריקן שעוצמתה  סופת  צפויה   "כשתהיה 
דומה לזו של 'קתרינה', יהיה אפשר להיערך 

מבעוד מועד קודם שתכה בארה"ב".
המחקר ממומן בחלקו מקרן המחקרים 

של האוניברסיטה הפתוחה.

גלים אטמוספריים והוריקנים

עזות  ברקים  סופות  בין  אפשרי  קשר 
בארה"ב  הוריקנים  לבין  אפריקה  במזרח 
עשוי לסייע בחיזוי טבען וחומרתן של עונות 
פרייס  קולין  פרופ'  טוענים  ההוריקנים, 
פלנטריים  ולמדעים  לגאופיזיקה  מהחוג 
ריימונד  ע"ש  מדויקים  למדעים  בפקולטה 
ועמיתים  באוניברסיטה  סאקלר  ובברלי 
מהאוניברסיטה הפתוחה. החוקרים השוו את 
מזרח  מעל  מוגדר  באזור  הברקים  פעילות 
סופות  היווצרות  של  נתונים  עם  אפריקה 
עונות  באוקיינוס האטלנטי במהלך  טרופיות 
ההוריקנים 2005 ו-2006. על פי הממצאים, 
אפריקה  מעל  ברקים  סופות  אחר  מעקב 
ודאות  של  רבה  במידה  לחזות  מאפשר 
שבועות  שלושה  ההוריקנים  היווצרות  את 
 Geophysical-ב פורסם  המחקר  מראש. 

 .research Letters
ההוריקן  מסופות   90% המחקר,  לפי 
האטלנטיות נוצרו אחרי תקופה של פעילות 

הדומות לאלה שעל פני כדור הארץ. ממצאי 
האחרונה  בעת  פורסמו  הבינלאומי  הצוות 

.Science בכתב העת
"המאה ה-21 היא תור הזהב של תגליות 
תל- אוניברסיטת  ולחוקרי  אסטרונומיות, 
פרופ'  אומר  לגילויָן",  חשובה  תרומה  אביב 
חגי נצר, המופקד על הקתדרה לאסטרונומיה 
באוניברסיטת  אדלר  ג'ק  ע"ש  חוץ-גלקטית 
תל-אביב. "גילוי כוכבי לכת חדשים, מדידות 
על  תצפיות  שחורים,  חורים  של  מסה 
על  ותובנות  ביותר  הרחוקות  הסופרנובות 
תכונותיו של החומר האפל – אלה רק כמה 
שזכו  האוניברסיטה  חוקרי  של  מהישגיהם 

להכרה בינלאומית".

החדשה  השמש  מערכת 
שנתגלתה – מעין גרסה מוקטנת 
 – שלנו  השמש  מערכת  של 
שנות   5,000 במרחק  נמצאת 
אור מכדור הארץ. היא כוללת את 
כוכב האם )השמש( ושתי פלנטות 
לכוכבי  הדומות  אותו,  המקיפות 
של  המסה  וצדק.  שבתאי  הלכת 
המסה  כמחצית  היא  האם  כוכב 
של  והמסה  שלנו,  השמש  של 
הפלנטות היא כמחצית המסה של 
המרחק  שלנו.  שבתאי  ושל  צדק 
של שתי הפלנטות האלה מכוכב 
של  המרחק  כמחצית  הוא  האם 

שבתאי ושל צדק מהשמש. 
הלכת  כוכב  של  קיומו 
חיוני  מרכיב  לצדק,  המקביל 
בתגלית החדשה, התגלה על סמך 
נתונים שנאספו במצפה הכוכבים 
של  וייז  ס'  וג'ורג'  פלורנס  ע"ש 
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ראש  פלג,  וערן  באוניברסיטה,  ביו-רפואית 
במרכז  ביו-רפואית  להנדסה  המחלקה 
מכשיר  פיתחו  בירושלים,  הדסה  הרפואי 
רפואי לא פולשני הבודק את מצב האנדותל 
שתת- מבהיר,  עמיצור  ד"ר  הזרוע.  בעורקי 
יכול להתפתח  תפקוד של רקמת האנדותל 
בלי תסמינים נראים לעין במשך שנים לפני 

התרחשות אירוע לב. 
"אנדוטקט"  קרוי  החדש  המכשיר 
)endotect( והוא פותח על ידי חברת "לביא 
מיוחדים  לחץ  חיישני  כולל  הוא  קרדיאטק". 
המורכבים על היד, והבדיקה באמצעותו דומה 
ספורות.  דקות  ונמשכת  דם  לחץ  למדידת 
ואצל  הדם,  כלי  את  זמנית  חוסם  המכשיר 
נבדק בעל אנדותל תקין כלי הדם מתרחבים 
בגלל  ואחריה  החסימה  לפני  לקוטרם  מעל 
שחרור החומר NO. התרחבות העורק נמדדת 
על פי השינוי הנקלט בחיישנים. ד"ר עמיצור 
מציין כי באמצעות טיפול נכון בגורמי הסיכון 
אפשר לשקם את תפקוד האנדותל בכל שלב 
תקין  אנדותל  על  ושמירה  המחלה,  משלבי 
מפחיתה במידה ניכרת את הסיכון להתקף 

לב פתאומי או לאירוע מוח. 
רמת  למדידת  היום  הקיימות  השיטות 
עמיצור,  ד"ר  מבהיר  לב,  להתקף  הסיכון 
משהגיעה  רק  אמין  אבחון  מאפשרות 

ואילו  מתקדם,  לשלב  בעורק  החסימה 
קיים  שכבר  אף   – הראשוניים  בשלבים 
התקף  או  שבץ  להתרחשות  ממשי  סיכון 
לב פתאומי – אי-אפשר לאמוד את הסיכון 
במדויק באמצעים שאינם פולשניים או יקרים. 
המכשיר החדש מאפשר למדוד את תפקוד 
 )NO לשחרר  )היכולת  האנדותל  רקמת 
פשוטה,  פולשנית,  לא  מדידה  באמצעות 

מהירה ומדויקת.

עד כה נערכו ניסויים קליניים באב-טיפוס 
מתנדבים,  ב-36  המכשיר  של  הראשוני 
חיים  ע"ש  הרפואי  במרכז  וחולים,  בריאים 
שיבא. במהלכם הוכחו יעילות המכשיר ויתרונו 
על פני השיטות הקיימות. בעת האחרונה החל 
השלב השני של המחקר, ובו נבדק אב-טיפוס 

חדש ומשוכלל יותר של המכשיר. 

תפקוד רקמת 
האנדותל

מכשיר רפואי חדש שפיתחו 
חוקרים מהאוניברסיטה יכול 

לסייע במניעת התקף לב 
פתאומי או אירוע מוח

לקוטר  )עד  להתרחב  יכולים  הגוף  עורקי 
של 40% מקוטרם הרגיל( כדי להוביל חמצן 
לאיברי הגוף ולהתכווץ בחזרה הודות לחומרים 
האנדותל.   – הפנימית  רקמתם  שמפרישה 
ניטריק  החומר  הוא  הללו  החומרים  אחד 
זה עלולה  זמינותו של חומר   .)NO( אוקסיד 
הסיכון  מגורמי  יותר  או  אחד  בגלל  להיפגע 
האלה: השמנה, יתר לחץ דם, עודף כולסטרול 
ושומנים בדם, עקה, סוכרת או חוסר פעילות 
גופנית, והפגיעה בזמינותו גורמת להיווצרות 
טרשת העורקים. מחלה זו עלולה לגרום נזק 
היום  והיא  האדם,  של  ולמוחו  ללבו  הרסני 
לנכות  פיזית,  הגורם מספר אחת למוגבלות 

ולתמותה במדינות המערב.
לרפואה  מהפקולטה  עמיצור  גיורא  ד"ר 
תל-אביב,  באוניברסיטת  סאקלר  ע“ש 
להנדסה  מהמחלקה  עינב  שמואל  פרופ' 

ד"ר  רמון.  במצפה  תל-אביב  אוניברסיטת 
התצפיות  את  ביצענו  שבה  "השעה  כספי: 
האור  חתימת  את  לראות  אפשרה  בישראל 
התגלית  לצדק.  המקבילה  הפלנטה  של 
האור  אחר  מעקב  של  תוצאה  היא  עצמה 
שמגיע מכוכב המרוחק מכדור הארץ הרבה 
זה  אור  שהתגלתה.  השמש  ממערכת  יותר 
של  הכבידה  כוח  בגלל  הזמן  עם  משתנה 
הראייה  קו  על  הנמצאת  השמש,  מערכת 
לכת  כוכב  כל  המרוחק.  הכוכב  לבין  בינינו 
באור  אחר  שינוי  מותיר  השמש  במערכת 
המגיע מהכוכב המרוחק, ועל סמך שינויי אור 
אלה אפשר לזהות אלו פלנטות יש במערכת 
לצדק  המקבילה  כשהפלנטה  שנתגלתה. 
באזורים  יום  היה  שלה'  'האות  את  נתנה 
שבהם היו ממוקמים הטלסקופים האחרים, 

ולא היה אפשר לצפות בה". 
ד"ר סקוט גאודי מאוניברסיטת המדינה 
אומר:  הפרויקט,  בראש  שעמד  באוהיו, 
"הנתונים שהתקבלו במצפה הכוכבים ע"ש 

כוכב  של  ולזיהויו  לגילויו  מכריעים  היו  וייז 
הלכת השני במערכת". 

וההסתברות  זו  שמש  מערכת  גילוי 
כוכבים  סביב  נפוצות  כאלה  שמערכות 
את  לעודד  בהם  יש  שלנו  בגלקסיה  רבים 
כוכבי  מערכות  עוד  למצוא  האסטרונומים 
כוכבי  מערכות  שלנו:  לזו  יותר  דומות  לכת, 
אומר  הארץ,  כדור  כמסת  שמסתן  לכת 
פרופ' מעוז. "שכן תנאי מוקדם לקיום חיים 
כפי שאנו מכירים אותם הוא קיומו של כוכב 
מוצק,  סלעי,  כוכב  כלומר  ארץ,  דמוי  לכת 
המרוחק מכוכב האם שלו מרחק המאפשר 
מסביר:  כספי  ד"ר  נוזליים.  מים  של  קיום 
"אם כוכב הלכת קרוב מדי לכוכב האם, אזי 
הוא חם מדי והמים בו מתאדים, כמו בכוכב 
נוגה; ואם הוא רחוק מדי מכוכב האם, הוא 
לקרח,  והופכים  קופאים  בו  והמים  מדי  קר 
כמו במאדים. כדי לקיים חיים כשלנו יש צורך 
במים נוזליים, ולכן יש חשיבות רבה למרחק 

של כוכב הלכת מכוכב האם".

הדמיה של 
מערכת השמש 

שנתגלתה. 
בחלק התחתון: 

השמש ושתי 
הפלנטות 
החדשות 

המקיפות 
אותה; בצד ימין 
למעלה: הכוכב 

שאחריו עקבו 
החוקרים ואשר 

בעזרת השינויים 
באורו נתגלתה 

המערכת 
ומרכיביה

כדורית דם לבנה

לוחיות דם

כדורית דם אדומה

עורק
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ליד  טכנולוגית  ותחזית  לניתוח  הבינתחומי 
על  הוזמן  המחקר  תל-אביב.  אוניברסיטת 
ידי האיחוד האירופי ונעשה במסגרת תוכנית 
החוקרת  האיחוד,  של  השישית  המחקר 
בשירותי  ובפרט  מידע,  בטכנולוגיות  שימוש 
 eLOSt – e-Government( זמין  ממשל 
 for Low Socio-economic Status

 .)Groups

שירותי  של  ובהנגשתם  בהכרתם  עוסקים 
ממשל זמין לכלל האוכלוסייה, ואולם מעטים 
המחקרים העוסקים בכך בנוגע לאוכלוסיות 
הפעם  זו  נאספו  זה  במחקר  נזקקות. 
על העמדות  על הצרכים,  נתונים  הראשונה 
ועל החסמים של אוכלוסייה זו בשש מדינות: 
פינלנד  בולגריה,  צרפת,  אוסטריה,  ישראל, 

וגרמניה. 

החסמים  המחקר,  ממצאי  פי  על 
נמוכה,  השכלה  מבוגר,  גיל  הם  העיקריים 
הנדרשים  הכישורים  והעדר  נמוכה  הכנסה 
לשימוש במחשב. שיעורי הנגישות לאינטרנט 
הם:  הנבדקות  האוכלוסיות  בקרב  שנמצאו 
8% בצרפת, 24% באוסטריה, 26% בישראל 
של  הממוצע  השיעור  בפינלנד.  ו-27% 
השימוש בשירותי ממשל זמין נמוך אף יותר: 
המדינות  בין  ניכר  פער  יש  מ-10%.  פחות 
על  היודעים  הנבדקים  בשיעורי  השונות 
קיומם של שירותי ממשל זמין: 40% בישראל, 
בישראל  בפינלנד.  ו-80%  באוסטריה   60%
שיעור הנשאלים המוכנים לרכוש מיומנויות 
מחשב גבוה )43%( מזה שבמדינות אירופה 
קיומם  על  היודעים  שיעור  ואילו  )כ-25%(, 
של שירותי ממשל זמין נמוך בארץ משיעורם 

במדינות אלה. 

רבנים   — דעה  מובילי  של  התערבות 
ומדריכים קהילתיים

בשירותי  שימוש  המונעים  החסמים 
כלפי  שליליות  עמדות  הם  זמין  ממשל 
וכלפי  והאינטרנט  המידע  טכנולוגיות 
וכישורי  נגישות  ידע,  העדר  וכן  הממשל 
הן  החוקרים  המלצות  הנדרשים.  המחשב 
 – העמדות  בשינוי  ובראשונה  בראש  לטפל 
דעה  מובילי  של  התערבות  המצריך  תהליך 
בקרב  רבנים  למשל  אלה,  אוכלוסיות  בקרב 
האוכלוסייה הדתית ומדריכים קהילתיים. יש 
להקנות את מיומנויות המחשב מתוך הבנה 
שיכולת הלמידה של מבוגרים שונה מזו של 
של  מיקומם  בחשיבות  להכיר  יש  צעירים. 
מרכזי הלימוד בקהילה, לסבסד את השימוש 
ולהנגיש  ההכשרה  קורסי  ואת  באינטרנט 
גם לחסרי מיומנויות מחשב,  שירותים אלה 
באמצעות  או  הטלוויזיה  באמצעות  למשל 
למצוא  אפשר  נוסף  )מידע  הנייד  הטלפון 

 .)www.elost.org :באתר המחקר



התוצרים  אחד  סופר,  ד"ר  לדברי 
החשובים ביותר של הפרויקט הוא פיתוח כלי 
אינטראקטיבי המכיל מידע רב על המדיניות, 
הממשל  בתחום  הפעילויות  ועל  הכלים  על 
ישראל.  ובכללן  אירופה,  במדינות  הזמין 
ומאפשר   wiki מערכת  על  מבוסס  הכלי 
הזנת חומרים וקבלתם באופן מקוון. כתובת 

.www.e4-info.eu :האתר

המגמה: 
לצמצם את הפער 

הדיגיטלי 
עמדות שליליות כלפי טכנולוגיות מידע ואינטרנט הן הגורם 

העיקרי להימנעות משימוש בטכנולוגיות אלו וגם הגורם הקשה 
ביותר לטיפול, נמצא במחקר שנערך באוניברסיטה

מהפך,  באינטרנט:  ואזרח  "ממשל  בכנס 
מחקר  ממצאי  הוצגו  חיבור"  או  ניכור 
בינתחומי על דפוסי השימוש של אוכלוסיות 
)ממשל  מקוונים  ממשל  בשירותי  נזקקות 
זמין( בארץ ובכמה ממדינות אירופה. במחקר 
טכנולוגיות  כלפי  שליליות  שעמדות  נמצא 
מידע ואינטרנט הן הגורם העיקרי להימנעות 
משימוש בטכנולוגיות אלו וגם הגורם הקשה 
ביותר לטיפול. רוב הנבדקים שלא השתמשו 
דרוש  הוא  שאין  טענו   )65%( באינטרנט 

להם כל עיקר. 
ערכו  והכנס  המחקר  את 
האינטרנט  לחקר  נטוויז'ן  מכון 
באוניברסיטת תל-אביב והמרכז 

הכרת שירותי הממשל המקוונים
של  יוצא  פועל  היא  המחקר  תוכנית 
חזון הקהילייה האירופית, שעל פיו ישיג כל 
הנדרשות  המיומנויות  את  בקהילייה  אזרח 
להשתלבות בחברה בעלת טכנולוגיות מידע 
אומרת  הזה,  הפרויקט  מטרת  מתקדמות. 
לניתוח  הבינתחומי  מהמרכז  סופר  טל  ד"ר 
בעבור  לגבש  היתה  טכנולוגית,  ותחזית 
האיחוד האירופי המלצות למדיניות שתסייע 
חברתי- ממעמד  אוכלוסיות  בקרב  להגביר 
הממשל  שירותי  הכרת  את  נמוך  כלכלי 
אוניברסיטת  בהם.  השימוש  ואת  המקוונים 
וד"ר  הפרויקט,  מתאמת  היתה  תל-אביב 
רבים  מחקרים  לדבריה,  אותו.  ניהלה  סופר 
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הרווח הטמון בתכנון העתיד
34 סטודנטים לתואר ראשון קיבלו 

השנה תעודות הערכה מטעם 
רקטור אוניברסיטת תל-אביב 

על הצטיינותם בלימודים בשנת 
הלמודים תשס"ז. בטקס הציגה ד"ר 
רחל גלי צינמון מבית הספר לחינוך 

ע"ש קונסטנטינר את ממצאי 
מחקרה על תוכניות העתיד של 

צעירים ישראלים

של  לעתיד  התוכניות  "מחקירת  צינמון:  ד"ר 
בעלי  בינוני-גבוה  ממעמד  בוגרים  צעירים 
כוונתם  על  ללמוד  אפשר  בחירה  אפשרויות 
לשלב בין תפקידיהם בשני התחומים המרכזיים 
בעל  התחום  והמשפחה.  העבודה   – בחיים 
הבולטות הגבוהה בזהותם של צעירים אלה הוא 
לקונפליקטים  מודעים  הם  המשפחה.  תחום 
אלו,  מאתגרים  תחומים  שני  בין  אפשריים 
המקצועי  עתידם  את  המתכננים  בהם  ויש 
הללו:  לקונפליקטים  זיקה  מתוך  והמשפחתי 
או  יחסית  מאוחר  בגיל  להינשא  בוחרים  הם 

בוחרים מקצוע תובעני פחות. 
"כשבוחנים את תוכניותיהם של צעירים 
מיעוט  לקבוצות  השייכים  בוגרים  ישראלים 
ילידי  אתיופיה,  ילידי  ישראלים,  )ערבים 
שונה.  תמונה  מתגלה  בריה"מ-לשעבר( 
התעסוקה  בתחום  ומחויבותם  ערכיהם 
גבוהים משל האחרים. בעיניהם העבודה היא 
ולה  בחברה,  ולניידות  להשתלבות  אמצעי 
הם  ובתוכניותיהם.  בזהותם  מרכזי  תפקיד 
בין תפקידיהם  יותר  צופים קונפליקט קשה 
חבריהם  לעומת  ובמשפחה  בעבודה 
הם  דיווחיהם,  ולפי  המבוססים,  הישראלים 

מסוגלים פחות מעמיתיהם להתמודד עמו. 
בסיכון  מתבגרים  ידי  על  העתיד  "תכנון 
– צעירים שגדלו בבתים שאינם מתפקדים, 
הממלכתיות  החינוך  ממסגרות  שנפלטו 
ביותר  המאתגר  הוא   – לפנימיות  ונשלחו 
מדווחים  הם  הישראלית.  החברה  מבחינת 
על יכולת מעטה לתכנן ולהשיג יעדים, ורבים 
מהם נמנעים לחלוטין מלעסוק בעתידם. רק 
בתחום  עתידם  את  מעטים מהם מתכננים 
את  מכוונים  שמתכננים,  ומי  המקצוע, 
יוקרה  משוללי  למקצועות  בעיקר  עצמם 
לעתיד  תוכניותיהם  נמוכה.  הכנסה  ובעלי 
מתפקדת  משפחה  הקמת  בעיקר  כוללות 

ומציאת עבודה מפרנסת". 

מהפכה בתחום לימודי 
הרפואה בארץ

בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל-אביב יפתח בשנת הלימודים 
הקרובה תוכנית ללימודי רפואה של ארבע שנים, במתכונת תוכניות 

ללימודי רפואה בארה“ב, לסטודנטים ישראלים בעלי תואר ראשון

התוכנית החדשה, ראשונה בארץ מסוגה, אושרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה, 
ומטרתה להרבות את מספר הרופאים בישראל בשל המחסור החמור ברופאים הצפוי 

בארץ בעשור הקרוב. במועצה להשכלה גבוהה 
מעריכים כי בעקבות פתיחת המסלול החדש 

תצומצם יציאת סטודנטים ללימודי רפואה 
בחו“ל בגלל דרישות הקבלה הגבוהות והמכסות 
המוגבלות במוסדות בישראל. הערך המוסף של 
התוכנית החדשה, ציין פרופ‘ יוסף מקורי, דקאן 
הפקולטה לרפואה ע“ש סאקלר באוניברסיטה, 

"הוא ההזדמנות לקלוט סטודנטים לרפואה בעלי 
רקע אקדמי מגוון, בוגרים יותר ובשלים יותר 

בנוגע להחלטתם ללמוד את המקצוע“. 
התוכנית החדשה ללימודי רפואה של ארבע 
בעלי תואר ראשון  ישראלים  שנים לסטודנטים 
ללימודי  התוכניות  של  המודל  על  מבוססת 
ושל התוכניות  ובקנדה  בצפון אמריקה  רפואה 
תל-אביב,  )באוניברסיטת  בארץ  המכשירות 

סטודנטים  בן-גוריון(  ובאוניברסיטת  בטכניון 
כלליים  לימודים  השלמת  מארה“ב:  לרפואה 

לתואר ראשון לפני לימודי הרפואה. 
בשנה“ל תשס“ט יתקבלו לתוכנית החדשה 
60 בעלי תואר ראשון במדעים, עם ציון ממוצע 
בכל  לפחות   80 וציון  לפחות   80 משוקלל 
ביוכימיה,  האלה:  הליבה  ממקצועות  אחד 

המועמדים  מולקולרית.  וביולוגיה  התא  של  ביולוגיה 
יידרשו לסיים בהצלחה את המקצועות: סטטיסטיקה, 

גנטיקה, מיקרוביולוגיה ופיזיולוגיה ולעמוד במבחני ידע 
ידי בית הספר לרפואה  והתאמה שפותחו במיוחד על 

באוניברסיטה. 
משך ארבע התוכניות הקיימות בארץ ללימודי רפואה 

הוא שבע שנים. “אם התוכנית תצליח“, אמר פרופ‘ מקורי, 
“ייתכן שהיא תחליף את השיטה הנהוגה היום בבתי הספר 
תל- באוניברסיטת  לרפואה  הספר  בית  בארץ“.  לרפואה 

אביב מכשיר היום 120 סטודנטים בכל שנה; לאחר שייפתח 
המסלול החדש יוכל בית הספר להכשיר כ-180 סטודנטים 

בכל שנה. לדברי פרופ‘ מקורי, אפשר היה להרבות אף יותר 
הוא  המגביל  הגורם  ואולם  לרפואה,  הסטודנטים  מספר  את 

החולים  בבתי  המחלקות  מספר  כלומר  הקלינית,  ההכשרה 
שבהן הסטודנטים לומדים “על ידי מיטת החולה“.
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לתל-אביב בשנת 1933 והיה ממייסדי 
המוזיקה הישראלית העכשווית; דרך 'כל 

נדרי' של מקס ברוך, מלחין לא יהודי שכתב 
באהבה מוזיקה לאחת התפילות המקודשות 

ביותר בליטורגיה היהודית; ועד הסימפוניה 
החמישית של לודוויג ואן בטהובן, אבן פינה 

בתרבות האנושות, המבטאת את תקוות 
העולם לגאולת האדם במאבקו עם הגורל".

זוכרים בצלילים
התזמורת הסימפונית של בית 

הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה 
באוניברסיטת תל-אביב הופיעה 

תחת שרביטו של המנצח זובין 
מהטה בקונצרט מיוחד בעצרת 

הכללית של האו"ם בניו-יורק

לתשואות נלהבות. אחת מהם, יוליה גורפינקל 
)24(, עולה חדשה מארה"ב, אמרה כי למרות 

נוכחותם של נכבדים רבים, הקהל החשוב 
ביותר מבחינתה היה סבה וסבתה, אילזה 

וולטר לואב, שניהם ניצולי שואה. 
באירוע נאמו מזכ"ל האו"ם באן קי-מון, 

בשידור וידאו; שגריר ישראל באו"ם דניאל 
גילרמן; והסנטור טום לנטוס, באמצעות בתו 

קתרינה לנטוס סווט. הסנטור לנטוס נפטר זמן 
קצר לאחר האירוע.

פרופ' תומר לב, ראש בית הספר למוזיקה 
ע"ש בוכמן-מהטה, כתב בתוכנייה שהוכנה 

לקונצרט: "הסטודנטים ממחישים את הקשר 
בין הדור שלנו לבין שושלת המוזיקאים 

היהודים הדגולים שפרחה באירופה במאה 
ה-19 וה-20. אף שמוזיקאים אלו עמדו 

בראש האקדמיות, האנסמבלים והתזמורות 
החשובים ביותר באירופה והיו האליטה של 

התרבות בה, סופם שנכחדו בגטאות ובמחנות 
ההשמדה. הסטודנטים של בית הספר ע"ש 

בוכמן-מהטה ממשיכים אפוא את המורשת 
האמנותית של המעטים שהצליחו להימלט 

לישראל או לשרוד, והם מצבת זיכרון חיה 
ונושמת לדור שלם של מוזיקאים יהודים 

שנספו בשואה".
בבחירת היצירות לקונצרט רצה המנצח 

זובין מהטה להעביר את המסר, שמאז השואה 
המשך המוזיקה והתרבות היהודית הוא 

בישראל. פרופ' לב ציין כי ליצירות משמעות 
סמלית עמוקה: "החל ב'תהילים', יצירתו 
של אחד האבות המייסדים של המוזיקה 

הישראלית, פאול בן-חיים, שנמלט ממינכן 

זובין מהטה 
מנצח על 
תזמורת 
בית הספר 
למוזיקה ע"ש 
בוכמן–מהטה 
באו"ם

פרופ' לב ציין כי במלחמת העולם השנייה 
פתח מוטיב ארבעת הצלילים המפורסם של 

הסימפוניה החמישית את שידורי החדשות 
של BBC מפני שהוא מסמל את צליל האות 

"v" בקוד מורס - האות המסמלת ניצחון.
תזמורת בית הספר ע"ש בוכמן-מהטה 

מכשירה את דור העתיד של התזמורת 
הפילהרמונית הישראלית. היא הופיעה 

באולמות יוקרתיים ברחבי העולם עם זובין 
מהטה, עם גוסטבו דודאמל, עם הצ'לן יו-יו 

מא, עם הכנרים יצחק פרלמן ומקסים ונגרוב 
ועם אחרים. כל הנגנים הלומדים בתוכנית 

ההכשרה של התזמורת מקבלים מלגות שכר 
לימוד מלאות למשך כל תקופת לימודיהם 
לתואר ראשון ושני במוזיקה באוניברסיטת 

תל-אביב.

הקונצרט התקיים לרגל יום הזיכרון 
הבינלאומי לשואה, שהונהג באו"ם לפני 

כשלוש שנים ונקבע ליום השנה לשחרור 
מחנה ההשמדה אושוויץ. הקונצרט נערך 
בחסות יוסף בוכמן, ניצול שואה ומגדולי 

התורמים לאוניברסיטת תל-אביב, ורעייתו 
ברקת. 

תשעים הסטודנטים חברי התזמורת, 
בהם בני הדור השלישי לניצולי שואה, זכו 
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ליאור גלר, 29, כוכב עולה בשמי הקולנוע 
הישראלי, מתאר את פרויקט הסטודנטים 

האחרון שלו בחוג לקולנוע ולטלוויזיה 
באוניברסיטת תל-אביב: הסרט "דרכים", 

שאורכו 22 דקות. זהו סרט על יחסיו של חייל 
ישראלי משוחרר עם נער ערבי בן 13 המנסה 

להיחלץ מחיי הפשע והסמים בעיר לוד.
ד"ר דובי רובינשטיין, ראש החוג לקולנוע 

ולטלוויזיה בפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה 
ודוד כץ באוניברסיטה, אומר: "אנו מעודדים 

קולנוענים צעירים לבטא את הזהות 
התרבותית והאמנותית הישראלית ואת 

המציאות המקומית המאתגרת". החוג נחשב 
לאחד מ-15 הטובים מסוגו בעולם ובעל 

השפעה רבה ביותר על איכות יצירת הקולנוע 
בישראל ועל מעמדה הבינלאומי. "סטודנטים 

התקבל לפסטיבל הסרטים בטרייבקה, ניו 
יורק. ואולם הפרס שריגש את גלר במיוחד 
היה פרס וולג'ין לסרט הקצר הטוב ביותר, 

שהוענק לו בשנה שעברה בפסטיבל הסרטים 
בירושלים, "פסטיבל קאן של ישראל". 
עלילת "דרכים" נכתבה ונטוותה 

בשקדנות במשך שלוש שנים. היא מבוססת 
על תחקיר שטח עמוק על חייהם הקשוחים 
של משפחות סוחרי הסמים בעיר הערבית-
יהודית. "איש אינו מתעניין באנשים האלה, 

פשוט לא סופרים 
אותם. רציתי לספר את 

סיפורם", אומר גלר.
הסרט כולו היה 
אמור להיות מצולם 

בלוד, אבל באחד מימי 
הצילומים נסקל הצלם 

באבנים, וגלר הוזהר על 
ידי אחת ממשפחות 

סוחרי הסמים שמוטב 

קהילה

בין הנער ישמעאל לבין דניאל, חייל משוחרר 
הלום קרב. ישמעאל ואחיו עובדים בעבור אחד 
מסוחרי הסמים הגדולים בעיר, אבל מבקשים 

להם חיים טובים יותר. דניאל הרג בשוגג ילד 
ערבי בעת שירותו הצבאי וצורך סמים כדי 

להתמודד עם הטראומה. הערבים הצעירים 
מתיידדים עם דניאל. "כאן, במעמקי הביבים 

של החברה הישראלית, ייתכן שימצאו את 
דרכם החוצה זה בעזרת זה", נכתב בסינופסיס 

של הסרט.

הסטודנט שוקי 
קפון, משמאל, 

חונך תלמיד 
מפרויקט "נטע" 
במרכז הלימוד 

ברמלה

מן
טר

ס
לו

 ק
רן

 ק
ת:

מא

פרויקט לחונכות בתחום הטכנולוגיה — המשותף לחברת סיסקו ישראל, העוסקת בתקשורת מחשבים, ולבית 
הספר למדעי המחשב ע"ש בלבטניק באוניברסיטה — פועל זו השנה השנייה. מטרת הפרויקט לסייע בידי תלמידי 

תיכון בלימודי ניהול רשתות תקשורת מחשבים )CCeNt(, כדי שיוכלו להשתלב במסלולי לימוד טכנולוגיים בהמשך 
דרכם. את התלמידים חונכים סטודנטים לתואר ראשון מבית הספר למדעי המחשב באוניברסיטה שהוכשרו למטרה 

זו על ידי סיסקו. הסטודנטים מנחים את התלמידים אחת לשבוע במשך שנה אקדמית בתמורה למלגה. השנה 
משתתפים בפרויקט עשרה סטודנטים, והם חונכים כחמישים תלמידי תיכון ממרכזי לימוד בדרום תל-אביב, 

ברמלה, בכפר סבא ובחדרה. הגופים המפעילים את מרכזי הלימוד הם סיסקו, הסוכנות היהודית, קרן היסוד ועמותת 
תפוח במסגרת "נטע" – תוכנית לפיתוח מצוינות והכשרת מנהיגות חברתית וטכנולוגית בפריפריה. יוזמי הפרויקט 

הם פרופ' דן הלפרין מבית הספר למדעי המחשב באוניברסיטה ופרופ' יהודה אפק, אף הוא מבית הספר למדעי 
המחשב ומבכירי חברת סיסקו. פרופ' הלפרין אומר: "לפרויקט ביקוש רב בקרב הסטודנטים, ומהמשוב שמתקבל 

מהמדריכים במרכזי הלימוד מתברר שמדובר בשידוך מוצלח מאוד". הפרויקט ממומן על ידי חברת סיסקו ומופעל 
על ידי המדור למעורבות חברתית בדקאנט הסטודנטים ע"ש רות ואלן זיגלר.

פרויקט 
חונכות

בתחום 
הטכנולוגיה 

22 דקות עם ליאור גלר
ריאיון עם קולנוען ובוגר אוניברסיטת תל-אביב

על סרטו הקצר ועטור הפרסים "דרכים"

של החוג ובוגריו זכו לפרסים רבים ברחבי 
העולם, בהם פרסי פסטיבל קאן, והגיעו לשלב 

הסופי של המועמדות לפרס האוסקר". ד"ר 
רובינשטיין ועמיתו ראובן הקר היו מוריו וחונכיו 

של גלר בסרט "דרכים".
הסרט זכה בשמונה פרסים בינלאומיים 

בפסטיבלים חשובים, בהם פסטיבל 
מונטפלייה ובייג'ינג, ובפרס התסריט הטוב 

ביותר בתחרות "יורומד". בעת האחרונה 

לו שיעזוב את המקום. הצילומים והתחקיר 
בשטח הפכו למסוכנים, וכך הועברה ההפקה 

ליפו. גלר – שהתיידד עם שחקניו: ארבעה 
ערבים צעירים – שיכן אותם בדירתו בתל-

אביב במשך שבועיים. הם הגיעו עם גדי, 
"דמות" המופיעה בסרט, שהושאלה מאחד 

הקיבוצים. 
הסרט דובר ערבית ברובו ומופיעות בו 

כתוביות בעברית ובאנגלית. הוא מתאר מפגש 

ליאור גלר, 
משמאל

גלר כבר צבר באמתחתו כמה סרטי 
 סטודנטים. "הפקת הסרט היתה הקשה 

 מכל הפקותיי עד כה", הוא אומר. 
"צילמנו במשך עשרה ימים בתקציב של 

4,000 יורו, סכום הפרס שקיבלתי בתחרות 
התסריטים יורומד, אבל בעצם כולם התנדבו. 
ערכנו את הסרט בבית של חבר, ואת הכסף 
הוצאנו על תחבורה, על לינה, על אוכל ועל 

טיפול בגדי".
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רוברט האס

הכרת המדינה 
ומערכת המשפט 

בעצם הפגיעה
כנס על חוק זכויות נפגעי עברה 

עסק ביישומו החלקי, כמו גם בשינוי 
התודעתי והארגוני שיצר

לפני כשבע שנים נחקק בארץ חוק 
זכויות נפגעי עברה שנועד, בין היתר, להגן על 
ביטחונם ועל פרטיותם של נפגעי עברות מין 
ואלימות קשה. עד אז לאוכלוסייה זו לא היה 

כל מעמד בהליך הפלילי, המתנהל בין המדינה 
לבין העבריין. הצעת החוק היתה פרי עבודה 

משותפת של נפגעות עברה ושל קבוצת 
משפטניות מארגוני סיוע. התוכנית “המשפט 

בשירות הקהילה“ של הפקולטה למשפטים 
ע“ש בוכמן באוניברסיטה ואיגוד מרכזי הסיוע 

לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל קיימו 
כנס בנושא הבעיות באכיפת החוק על ידי 

הרשויות ובפרשנות שבתי המשפט נותנים לו. 

עו“ד טל קורמן, מנהלת התוכנית “המשפט 
בשירות הקהילה“, ציינה בכנס כי "יישום 

החקיקה חלקי ובעייתי, ומילוי מכלול הצרכים 
של נפגעי עברה טרם נראה באופק. המשטרה 

והפרקליטות אינן מקיימות או מקיימות רק 
חלקית זכויות רבות שהחוק מקנה לנפגעי 
עברה“. עו“ד קורמן כיהנה בעבר בתפקיד 

מנכ“לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי 
תקיפה מינית בישראל, ובתוקף תפקידה זה 

היתה מאדריכליות החוק.
עם זאת, לדבריה, החוק יצר שינוי תודעתי 

וארגוני בעצם הכניסו למשוואה הקלאסית 
של ההליך הפלילי גם את קולם של נפגעי 
העברה. “החוק מבטא הכרה בכך שלא די 

בבחינת הנזק שנגרם מן העברה לחברה כולה, 
אלא יש להתחשב בנזק שנגרם בעקבות 

העברה לנפגע היחיד ולאפשר לו לבטא את 
משמעות סבלו“. נדונה גם השאלה, האם 

יצר החוק משחק “סכום אפס“ שבו ההגנה 
על זכויות הקורבנות פוגעת בהכרח בזכויות 

החשודים והנאשמים. לא כך הוא, סבורה עו“ד 
קורמן: “החוק הרחיב את שיח זכויות האדם 
ויצר חלוקת משאבים חברתית הוגנת יותר 
כדי לסייע בידי נפגע העברה לחזור למעגל 

החיים הנורמטיבי. עד כה לא הובא נזקו בפני 

הביקורת הירוקה
כנס על אמנות ועל סביבה עסק בגיוס 

האמנויות להגברת המודעות לנושא 
האיזון באקולוגיה

הדאגה לסביבה כובשת בהדרגה מקום 
מרכזי בין הנושאים החשובים ביותר העומדים 

על סדר היום בעולם, ואף מחלחלת לחיי 
היומיום. מטבע הדברים היא משפיעה גם על 
האמנות. תחום ההופך 
למרכזי בחקר התרבות 

הוא חקר הספרות 
מבעד לעדשת המודעות 

לנושא האקולוגיה – 
“אקו-ביקורת“. תחום 

זה עמד במוקדו של 
כנס ראשון מסוגו 

באוניברסיטת תל-
אביב שחיבר בין שני 

עולמות שונים במהותם: 
האמנות והאקולוגיה.

בית המשפט באופן שבו החוק מחייב היום“. 
בנוגע לשאלה, עד כמה השפיע החוק על 

מספר התלונות שהוגשו למשטרה בגין עברות 
מין, ציינה עו“ד קורמן כי שבע שנים לאחר 
חקיקתו אי-אפשר לומר שמספר התלונות 

התרבה כצפוי. מנתוני משטרת ישראל עולה 
כי בשנת 2000 הוגשו 

4,075 תלונות על 
עברות מין לעומת 

4,604 תלונות בשנת 
 .2006

על תפקידיו 
של בית המשפט 

ביישום החוק ובהגנה 
על זכויות הקורבן 

הרצתה בכנס 
השופטת סביונה 

רוטלוי, סגנית נשיא 
בית המשפט המחוזי 
בתל-אביב. לדבריה, 

החוק מחייב את 
התביעה לקבל את 
עמדת הנפגע, בין 

השאר, בעסקת טיעון 
עם הנאשם. 

ד“ר מלאת שמיר, ראש החוג לאנגלית 
וללימודים אמריקניים באוניברסיטה, ארגנה 
את הכנס עם עמיתתה ד“ר קרן אלקלעי-

גוט. היא ציינה שמטרת הכנס היתה להפגיש 
מדעני סביבה עם שתי קהילות אחרות: 

חוקרים ממדעי הרוח המתעניינים בסביבה 
ומשוררים ואמנים היוצרים עבודות עליה. 

במרצים האורחים היו רוברט האס, חתן פרס 
המשוררים ופרס הספר הלאומי בארה“ב, 
הידוע בפעילותו למען הסביבה לא פחות 
מאשר בשירתו, ופרופ‘ הנוי צ‘ירוהדא 
מאוניברסיטת ניו-יורק, חלוצה בתחום 

ה“אקו-ביקורת“, אשר מחקריה הם אבן פינה 
בהבנת היחס שבין התאטרון ללימודי הסביבה. 

בנושאים שנדונו: העיסוק בנושאי סביבה 
בספרות היהודית; שירה בנושא הסביבה 

בישראל; נקודת מבט של אקו-ביקורת על 
מגדר ועל קולוניאליזם; והסביבה והאמנויות 

החזותיות.
בעיני האס, קיים קשר מהותי בין 

סביבה לספרות מאחר שבני אדם מושפעים 
מסביבתם, והרשמים שהיא מטביעה בהם 

מחלחלים לשפתם. האס מביא לדוגמה 
סופרים ישראלים ואמריקנים, שעדיין מצויים 

בתהליך של גילוי נופי ארצותיהם וחיפוש דרכי 
כתיבה עליהם, ומוסיף שהיפנים, לעומתם, 
חיו אלפי שנים בארץ אחת ובמהלכן פיתחו 

נקודת מבט ספרותית על סביבתם. בעת 
שכיהן כמשורר הלאומי של ארה“ב יזם האס 
תוכנית חינוכית “נהר של מילים“, שעודדה 

תלמידי בתי ספר ברחבי אמריקה לכתוב 
שירה על חוויותיהם בטבע כדי לעורר את 

מודעותם לסביבה.
עם המרצים בכנס נמנתה ד“ר טובי 

פנסטר מהחוג לגאוגרפיה ולסביבת האדם 
באוניברסיטה. ד“ר פנסטר מנתחת בעבודתה 

את החוויה האנושית של חיים במרחבים 
עירוניים, “סביבה בנויה“ או “אקולוגיה 

אנושית“ כלשונה. 
הקשר בין אמנויות ללימודי סביבה עשוי 

להיראות רופף במבט ראשון, אך לדברי 
ד“ר שמיר, לשני התחומים יכולת עצומה 
להעשיר זה את זה. כדי להדגים זאת היא 

משתמשת ברעיון יחסי הגומלין באקולוגיה – 

כנסים
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היצירה החזותית היהודית כמסמך היסטורי
הזמן ויחסי הגומלין עם הסביבה? כך, למשל, 

מנורת חנוכה איטלקית עשויה לשקף 
מבנה של ארמון מתקופת הרנסאנס, ואילו 
זו שנעשתה בצפון אפריקה עשויה לשקף 

את ייחודו של הסגנון המקומי, המשלב 
מקורות אמנות מוסלמיים וספרדיים. האם 

אמנות יהודית כוללת רק יצירות שנעשו בידי 
יהודים או לשימוש יהודי? האם כל יצירת 
אמנות המתארת יהודים או חיים יהודיים 
כלולה בהגדרה זו? האם יוצר יהודי חסר 

זיקה לדתו ולמורשתו התרבותית יימנה עם 
היוצרים היהודים, ועבודתו תוגדר “אמנות 

יהודית“? האם יצירתו של אמדיאו מודיליאני 
“יהודית“ יותר מחלונות צבעוניים שהכין 

מארק שאגאל בעבור כנסייה בציריך? ומה 

ענבר כהן, עובדת סוציאלית במרכז 
הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל-

אביב, טענה בכנס שהתביעה אינה מגישה 
היום כתבי אישום רבים בגלל השפעתן של 

תפיסות רווחות באשר להגדרת המונח 
“עברה“. לעומתה טענה עו“ד ד“ר חגית 

לנדאו, סגנית הסנגורית 
הציבורית הארצית, שבגלל 
חוסר יכולתה של מערכת 

אכיפת החוק למלא 
כראוי את צורכיהם של 

נפגעי עברה, היא הולכת 
ומחמירה את הענישה. 

עו“ד קורמן הבהירה 
כי הצעת החוק המקורית 

כללה, מלבד הפרק של 
זכויות נפגעי עברה בהליך 

הפלילי, עוד פרקים 
שמטרתם שיקומית: 

הזכות לקבלת שירותי 
סיוע והזכות לפיצויים 

בגין הפגיעה, זכויות 
שעלויותיהן גבוהות. בשל 

הצורך להפחית את 
העלויות נולד החוק במתכונתו הנוכחית. 

התלות ההדדית של צורות החיים השונות 
המרכיבות את מארג החיים על פני כדור 

הארץ – ומדגימה כיצד הוא יכול להשפיע 
על נקודות מבט במדעי הרוח: “במערכות 

האקולוגיה הכול קשור בכול – כל גורמי 
הטבע והאורגניזמים מתקיימים מתוך 

זיקה זה אל זה“, אומרת ד“ר שמיר. את 
הרעיון הזה אפשר ליישם באמנויות: האדם 

ייבחן בהקשר הרחב יותר, של סביבתו, 
ולא כישות נפרדת המתקיימת מחוץ לכל 

הקשר. וכן להפך, הספרות יכולה לשלוח 
מסרים למדע. “יש מסורת של כתיבה 
ספרותית המדמיינת את הטבע כבעל 

כושר דיבור“, ציינה ד“ר שמיר, “ולעומת 
זאת, ההשקפה המדעית מתייחסת אל 

הטבע כאל ישות דוממת, פסיבית. בראייה 
עמוקה, באקו-ביקורת, כתחום מחקר 

העוסק במערכות היחסים הקיימות בין 
הספרות לבין הסביבה הפיסית מתוך 

העמדת האדמה במרכז, יש יכולת להביא 
בני אדם לחשוב מחדש על ליבותיהן של 

שתי הדיסציפלינות“.

באשר לאמנים ישראלים 
המושפעים מאמנות העולם 

ואין בעבודותיהם כל נגיעה 
ליהדותם? 

 ההרצאות בכנס יוחדו,
בין היתר, לגילוי חדש של בית כנסת ארץ-
ישראלי קדום, לציורים בכתבי יד עבריים, 

לאדריכלים יהודים ולאדריכלות של בתי כנסת, 
למוזאונים יהודיים, לשיקומם ולשימורם של 
אתרים יהודיים בעולם ולשיטות מחקר של 

אמנות יהודית שימושית.

זה זמן רב שהשאלה האם קיימת 
אמנות יהודית כבר אינה נשאלת, 

אומרת ד“ר נעמי פויכטונגר-שריג, 
חוקרת ראשית בפרויקט החדש לחקר 
האמנות והתרבות החזותית היהודית 

באוניברסיטת תל-אביב

את הפרויקט הקימו בעת האחרונה ד“ר 
שמחה גולדין, ראש המרכז לחקר התפוצות 

ע“ש גולדשטיין-גורן באוניברסיטה, וד“ר 
פויכטנגר-שריג. לדבריה, חוקרים בארץ 

ובעולם בוחנים את אוצרות התרבות היהודית 
החזותית זה כמאה שנה במסגרת תחום 

מחקר חדש. “לפני ההשכלה והאמנציפציה 
רווחה הטענה, שהדיבר השני ‘לא תעשה לך 
פסל וכל תמונה‘ אינו מאפשר ליהודי ליצור 

יצירה חזותית כלשהי, ומכאן שליהדות גישה 
שלילית אל האסתטיקה. בעקבות ההשכלה 
והאמנציפציה החלו חוקרים, רובם יהודים, 

לחקור גם את האמנות היהודית, כדי לסתור 
טענה זו ולהוכיח שהאמנות היהודית היא חלק 

ממורשת התרבות היהודית, ולהציג לראווה 
את תרומתה לתרבות העולם. חלוצי המחקר 

תיעדו בתי כנסת ובתי קברות יהודיים, 
תשמישי קדושה ומצווה, כתבי יד מאוירים 
וספרים מודפסים, אמנות עממית ואף את 

יצירותיהם של אמנים יהודים בני זמנם“. 
בחקר האמנות והתרבות החזותית 

היהודית יש שילוב של כמה תחומים: מדעי 
היהדות, תולדות האמנות, פולקלור ותרבות 

עממית והיבטים אחרים הנוגעים לחיי היהודים 
בארצות הפזורה. המחקר נערך הן במוסדות 

אקדמיים והן במוזאונים. 
את הפרויקט החדש חנך כנס בינלאומי 

שהתקיים באוניברסיטה בנושא “חפץ ותמונה 
באמנות היהודית: הקשר, תפקיד ומשמעות“. 

בכנס השתתפו 46 חוקרים מ-10 מדינות, 
מהם 23 חוקרים מחו“ל )מארה“ב ומאירופה(. 

במשתתפים היו שלושה זוכי פרס ישראל: 
פרופ‘ בצלאל נרקיס, פרופ‘ דניאל שפרבר 

ופרופ‘ זיוה עמישי-מייזליש. 
הנושא המרכזי שנדון בכנס, מציינת 

ד“ר פויכטונגר-שריג, היה גבולות והגדרות: 
מה הופך חפץ, תמונה או מבנה ליהודיים? 

האם מאפייני האמנות היהודית קבועים, 
אחידים ושואבים את השראתם מהמסורת, 

או שהם תלויי הקשר ומשתנים לפי המקום, 

למעלה, בכיוון 
השעון: בית 
הכנסת של 

ביילה )איטליה(, 
אמצע המאה 
הי"ח )מראה 

בכיוון ההיכל(; 
ש"י עגנון, ספר 

מעשה העז, 
איורים: זאב 

רבן, ירושלים, 
תרפ"ה 

)כריכה(; 
מנורת חנוכה, 

אלג'יריה, 
1932 )אוסף 

מוזאון ישראל, 
ירושלים(; הגדה 
של פסח "בית 

חורין", מיץ, 
תקכ"ז )ספריית 

מהלמן, 
אוניברסיטת 

תל–אביב(
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עידוד סטודנטים מצטיינים לתואר ראשון
ארבעים סטודנטים מצטיינים לתואר ראשון מהאוניברסיטה זכו 

השנה במלגות ובתעודות הצטיינות מטעם דקאנט הסטודנטים ע“ש 
רות ואלן זיגלר. המלגות, תרומת רות זיגלר, הוענקו זו הפעם הראשונה 

במסגרת מפעל חדש של הדקאנט שמטרתו עידוד סטודנטים מצטיינים 
לתואר ראשון כבר בראשית דרכם. זוכי המלגות הם סטודנטים מכל 

הפקולטות ובתי הספר באוניברסיטה. דקאני הפקולטות בחרו בהם על 
פי קריטריונים של מצוינות אקדמית. 

מימין: פרופ‘ 
אילנה גוזס, 
פרופ‘ מרטין 
קופייק וד“ר 
נורית גוטמן

חזונה של מוטורולה
חברת מוטורולה ישראל העניקה מלגות בהיקף של כחצי מיליון שקלים ל-13 סטודנטים 
לתואר ראשון ולתשעה סטודנטים לתארים מתקדמים בתחומי התקשורת המתקדמת מבית 

הספר להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה ע“ש איבי ואלדר פליישמן באוניברסיטה. את 
המלגות לתלמידי התארים המתקדמים העניקו אלישע ינאי, מנכ“ל מוטורולה ישראל וסגן נשיא 
מוטורולה העולמית, ופרופ‘ צבי גליל, נשיא האוניברסיטה. ינאי ציין כי “המלגות הוענקו לחוקרים 
מבריקים שהם הדור הבא של הפיתוח הטכנולוגי ושל הִקדמה המדעית במדינת ישראל. עידודם 

הוא חלק מחזונה של מוטורולה לפיתוח טכנולוגי“. 
ינאי הביע את הערכתו שייצוא טכנולוגיה עילית )היי-טק( מישראל בשנים הקרובות 
יגיע להיקף של שלושים מיליארד דולרים. לדבריו, “לישראל יש בכל שנה כ-8,000 בוגרי 

אוניברסיטאות בתחום המדעים, ובסין – כ-400,000. עלינו להרבות את מספר בוגרי המדעים 
בערך ב-1,500 סטודנטים 

בכל שנה“. 
פרופ‘ גליל ציין כי 
“תמיכתה של חברת 

מוטורולה בתלמידי מחקר 
צריכה לשמש דוגמה 

לחברות טכנולוגיה אחרות, 
המתבססות על הידע 

המפותח באוניברסיטאות 
ועל כוח האדם המדעי 

והטכנולוגי הייחודי שהן 
מכשירות“.

המלגאית עינור קינן שגב, 
החוג ללימודי מזרח אסיה

אוניברסיטת תל-אביב 
מוקירה חוקרים מצטיינים 
אוניברסיטת תל-אביב העניקה זו השנה 

השנייה פרסי מחקר לחוקרים מצטיינים 
בכמה תחומים. הפרס הוא פרי יוזמתה 
של פרופ' חגית מסר-ירון, סגנית נשיא 

האוניברסיטה למחקר ולפיתוח. הקריטריונים 
לקבלתו הם מצוינות במחקר האקדמי 

המתבטאת בהישגים בני מדידה, ובהם: מספר 
הצעות המחקר שהגיש החוקר, כולל הצעות 
לתוכניות המו"פ של האיחוד האירופי, מספר 

המענקים שקיבל והיקפם וכן מחקרים, 
המצאות ופטנטים שפיתח באמצעות 

"רמות", חברת היישום של האוניברסיטה. 
זוכי הפרסים לשנת תשס"ז הם פרופ' מרטין 

קופייק )פרס המחקר(, פרופ' אילנה גוזס 
)פרס המחקר היישומי(, וד"ר נורית גוטמן 

)ציון לשבח(.

פרופ' מרטין קופייק מהמחלקה 
למיקרוביולוגיה מולקולרית בפקולטה למדעי 
החיים זכה בפרס המחקר על הישגים יוצאי 

דופן במחקר אקדמי תחרותי, שבאו לידי 
ביטוי במגוון הצעות המחקר שהגיש, במספר 

המענקים שקיבל ובהיקפם. פרופ' אילנה 
גוזס מהחוג לגנטיקה מולקולרית של האדם 

בפקולטה לרפואה, חוקרת ויזמית מצטיינת, 
זכתה בפרס המחקר היישומי על הישגים 

יוצאי דופן בתחום המחקר היישומי, שבאו לידי 
ביטוי במגוון ההמצאות והפטנטים שפיתחה 

ובכמותם. לד"ר נורית גוטמן מהחוג לתקשורת 
בפקולטה למדעי החברה הוענק ציון לשבח 

על הצטיינות במחקר אקדמי תחרותי, שבאה 
לידי ביטוי במגוון הצעות המחקר שהגישה, 

במספר המענקים שקיבלה ובהיקפם.

 טכנולוגיות שפותחו באוניברסיטת תל–אביב 
ברשימת הדוח "עולם טוב יותר"

מימין: אלישע ינאי, פרופ‘ צבי גליל, פרופ' אהוד הימן, דקאן הפקולטה להנדסה, 
ופיה צובל

הדוח "עולם טוב יותר" של הארגון 
הבינלאומי למסחור טכנולוגיה אוניברסיטאית 

)AUtM( מפרסם אחת לשנה רשימה של 
100 טכנולוגיות חדשניות שפותחו במוסדות 

אקדמיים והפכו למוצרים וליישומים מסחריים. 
בשנת 2007 נכללו בדוח שתי טכנולוגיות 

ישראליות, שתיהן פותחו באוניברסיטת 
תל-אביב ומוסחרו בהצלחה על ידי רמות – 
חברת היישום של האוניברסיטה. האחת היא 

טכנולוגיה לייצור תרופות לטיפול במחלת 
אלצהיימר שפיתח צוות חוקרים בראשות 

פרופ' אהוד גזית. זו הועברה במסגרת הסכם 

רישוי לחברת מרז פרמצאוטיקלס הגרמנית. 
הטכנולוגיה האחרת היא טכנולוגיה להפקת 

תמצית קינמון חדשנית בעלת פעילות אנטי-
וירלית. היא פותחה על ידי פרופ' מיכאל 

עובדיה, ולשם הפקת התמצית נחתם הסכם 
מחקר ורישוי בין רמות לבין חברת פרוטרום 

תעשיות בע"מ. 
לדברי מנכ"ל רמות יהודה ניב: "רמות 

פועלת להידוק הקשר בין קהילת החוקרים 
לבין התעשייה, כדי לאפשר את הפיכתם 
של פיתוחים אקדמיים למוצרים לטובת 

הכלל".

22

זכיות



ופיתוח  חוץ  קשרי  אגף  לראש  מונה  קוט  עילם 
סגן  היה  קוט  תל-אביב.  באוניברסיטת  משאבים 
 2002–1997 בשנים  במיל'(  )אל"מ  צה"ל  דובר 
של  רחבה  קשת  על  ממונה  היה  תפקידו  ובמסגרת 
נושאי תקשורת ודוברות. בתפקידו הקודם כיהן כסגן 
יורק  בניו  אמריקה  צפון  של  הפדרציות  איחוד  נשיא 
והיה ממונה על קרן החינוך לישראל. קוט הוא בוגר אוניברסיטה במינהל 

עסקים.

ם
גי

ש
הי

ארבעה חברי סגל מאוניברסיטת תל–אביב נמנים עם חתני פרס ישראל וכלותיו לשנת תשס"ח
פרופ' אניטה שפירא — כלת פרס ישראל 

בחקר ההיסטוריה של עם ישראל 
ההיסטוריונים  מן  היא  שפירא  אניטה  פרופ' 
חקר  על  בימינו  ביותר  והמשפיעים  החשובים 
המאה  של  והישראלית  היהודית  ההיסטוריה 
עמוק  חותם  הטביעו  ומאמריה  ספריה  העשרים. 
התקופות  אחת  של  האינטלקטואלי  השיח  ועל  המדעי  המחקר  על 
והניחו  ישראל,  עם  בתולדות  והיצירתיות  הסוערות  המהפכניות, 
הייחודיות  סגולותיה  בארץ.  הציונות  תולדות  לחקר  מוצקים  יסודות 
כהיסטוריונית התגלו בביוגרפיות המרתקות שכתבה על ברל כצנלסון 
ושל  תלמידים  של  דורות  העמידה  וכמחנכת  וכמורה  אלון,  יגאל  ועל 

חוקרים מהשורה הראשונה. 

פרופ' בנימין איזק — חתן פרס ישראל 
בחקר ההיסטוריה הכללית 

פרופ' בנימין איזק הוא היסטוריון בעל שיעור 
קומה בינלאומי של תולדות רומא ושל הפרובינקיות 
המזרחיות באימפריה, ובכללן ארץ ישראל. הוא מן 
רחבה  שליטה  בעלי  שהם  הספורים  הקלסיקנים 

במקורות היווניים והרומיים, בממצאי הארכיאולוגיה ובספרות התלמוד. 
בספרו על גבולות האימפריה הרומית במזרח הוא מנתח ניתוח שיטתי 
על  ולספרו  התיכון,  במזרח  רומא  של  שליטתה  דרכי  את  ומעמיק 
שורשיה של הגזענות בעולם העתיק השפעות מרחיקות לכת בתחום 
זה. הוא גם מורה מעולה המנחה את תלמידיו לפרוץ נתיבים חדשים 

במחקריהם.

פרופ' רנה ירושלמי — כלת פרס ישראל 
בתחום התאטרון 

פרופ' רנה ירושלמי, כוריאוגרפית, במאית, מורה 
דרך  לפורצת  נחשבת  "עיתים",  אנסמבל  ומנהלת 
האנסמבל  את  ובהצגתם.  התאטרון  חומרי  בחקר 
משמש  הוא  ומאז   ,1989 בשנת  הקימה  "עיתים" 
מעבדת תאטרון, והפקותיו זוכות לשבחים בכל העולם. בעבודתה ירושלמי 
בוחנת מחדש באופן מקורי את היחסים בין מרכיביו השונים של התאטרון: 
יצירות  בהעלותה  גם  ולפיכך  וקהל,  זמן, שחקן, תפאורה, תאורה  חלל, 
קלאסיות התוצאה שונה וייחודית. הפקת פרויקט התנ"ך של האנסמבל 
תרמה תרומה חשובה להחזרת התנ"ך לתרבות הישראלית, וכפרופסור 

להוראת המשחק טיפחה ירושלמי דורות של שחקנים ושל יוצרים.

פרופ' נוגה אלון — חתן פרס ישראל 
בחקר המתמטיקה

טהורה  במתמטיקה  עוסק  אלון  נוגה  פרופ' 
ובמדעי המחשב מתוך התמקדות בקומבינטוריקה 
ובתורת הגרפים. עבודותיו בתחום )הכוללות יותר 
הקומבינטוריקה  פני  את  שינו  מאמרים(  מ-400 

המודרנית והכניסו לתחום זה מושגים, מבנים ושיטות חשובות. פרופ' 
אלון הוא מדען מוביל בשיטת ההסתברות במתמטיקה בדידה. בתורת 
החמישים  בשנות  שנשאלה  מרכזית  שאלה  פתר  הוא  האינפורמציה 
של המאה הקודמת ופיצח בעיות חשובות שנותרו פתוחות זה עשרות 
ובמדעי  במתמטיקה  תלמידים  של  רב  מספר  העמיד  הוא  שנים. 

המחשב, בהם מדענים מובילים.

מונה  ניהול,  מידע,  ומערכות  טכנולוגיה  אריאב,  גד  פרופ'  מינויים: 
רם  פרופ'   • פרלמן  מקס  ע"ש  גלובליים  עסקים  לחקר  המרכז  לראש 
זמיר, הנדסת חשמל-מערכות, מונה לראש המרכז לתקשורת מתקדמת 
)ACC( • פרופ' צבי פוגל, פיזיולוגיה ופרמקולוגיה, רפואה, מונה לראש 
ושלדון  מרים  ד"ר  ע"ש  הביולוגיה של מחלות התמכרות  לחקר  המרכז 
מדעים  ואסטרונומיה,  פיזיקה  פלבסקי,  אלכסנדר  פרופ'   • אדלסון  ג' 
ולראש  בחומרים  שימושי  למחקר  וולפסון  מרכז  לראש  מונה  מדויקים, 
החיים,  מדעי  ביוכימיה,  ורדימון,  לילי   • אנרגיה  ללימודי  גורדון  מרכז 

מונתה לראש מכון שוויצריה לביולוגיה התפתחותית • ד"ר אורלי לובין, 
לפואטיקה  המכון  לראש  מונתה  הרוח,  מדעי  הכללית,  הספרות  תורת 
וסמיוטיקה ע"ש פורטר • פרופ' שמעון אפרת, גנטיקה מולקולרית של 
האדם, רפואה, מונה למופקד על הקתדרה לחקר סוכרת נעורים ע"ש ננסי 
חום, הנדסה,  ומעבר  זרימה  דבורה ברנע, מכניקה,  פרופ'   • רייגן  גלאק 
מונתה למופקדת על הקתדרה למכניקה ע"ש נתן קמינגס • פרופ' עקיבא 
כהן, תקשורת, מדעי החברה, מונה למופקד על הקתדרה לתקשורת ע"ש 
תאומים • פרופ' שמעון לוי, אמנות התאטרון, אמנויות, מונה למופקד 
פרופ' בלהה מלמן,   • על הקתדרה לחקר האמנויות ע"ש הנלורה קיפ 
ללימודי  למופקדת על הקתדרה  הרוח, מונתה  כללית, מדעי  היסטוריה 
אירופה ע"ש הנרי גלסברג • פרופ' ירון עוז, פיזיקה ואסטרונומיה, מדעים 
מונה למופקד על הקתדרה ע"ש יובל נאמן בפיזיקה • פרופ'  מדויקים, 
פרדי רוקם, תאטרון, אמנויות, מונה למופקד על הקתדרה לאמנות המאה 
ה-19 והמאה ה-20 • פרופ' יוסף שביט, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדעי 
החברה, מונה למופקד על הקתדרה לסוציולוגיה של ריבוד ואי-שוויון ע"ש 
זלמן וסימה וינברג • פרופ' יוסי שיין, מדע המדינה, מדעי החברה, מונה 

למופקד על הקתדרה למדע המדינה ע"ש רומלו בטנקורט.

הוקרה: פרס קריל להצטיינות במחקר מדעי המוענק על ידי קרן וולף במימון משפחת קריל, ד"ר שירי ארטשטיין-אבידן, מתמטיקה, מדעים 
יאיר אהרוני; בתחום העולם  פרופ'  ולמחקר של קרן לנדאו של מפעל הפיס לשנת 2007 בתחום מדעי הניהול,  מדויקים; פרס לנדאו למדעים 
המוסלמי ותרבויותיו, פרופ' ישראל גרשוני, מדעי הרוח; פרס צ'צ'יק לחקר ביטחון ישראל לשנת תשס"ח על הספר "גנרלים בחדר הממשלה: כיצד 
משפיע צה"ל על המדיניות בישראל", בהוצאת US institute of Peace Press, וושינגטון, ארה"ב, פרופ' יורם פרי, תקשורת, חברה ופוליטיקה; אות 

אשת העיר תל-אביב לשנת 2008, פרופ' רות בן-ישראל, משפטים.
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האם ניתן לכרות את ראשי ההידרה? 
המערכת להחלשת חזבאללה, מזכר 92 

דני ברקוביץ, המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת 
תל-אביב, 2007

הגישות שנקטו ישראל והזירה הבינלאומית בהתמודדות עם 
חזבאללה – מתמיכה בשילובו בפוליטיקה הלבנונית ועד הפעלת כוח 

נגדו – לא הביאו עד כה לידי החלשתו, טוען מחבר המזכר דני ברקוביץ. 
הוא סבור שיש ללכת בדרך אחרת: לנטרל את מקורות עוצמתו 

של הארגון, ובהם הסיוע של אירן ושל סוריה, 
התמיכה של העדה השיעית בלבנון, מנהיגותו של 

חסן נצראללה והתנאים הייחודיים בלבנון. אפשר 
לעשות זאת באמצעים האלה: פגיעה בקשר שבין 

אירן לבין חזבאללה; שינוי מדיניותה של סוריה כלפי 
הארגון; חיזוק המעטפת של לבנון כמדינה; החלשת 

הזיקה שבין חזבאללה לבין העדה השיעית; פגיעה 
בהנהגתו, בנכסיו, ביכולותיו ובמשאביו של הארגון. זו 

מערכה מורכבת וממושכת, מציין ברקוביץ, וישראל 
תתקשה לעמוד בה לבדה, אולם היא אפשרית בסיוע 

הקהילה הבינלאומית. ברקוביץ מציג בנספח לתזכיר חמישה תרחישים 
להתפתחויות אפשריות במצבו האסטרטגי של הארגון. 

 "מעשי משפט" — כתב עת למשפט
ולתיקון חברתי, כרך א, ינואר 2008

עורך ראשי: עופר סיטבון, הפקולטה למשפטים ע"ש 
בוכמן, המשפט בשירות הקהילה )בתמיכת קרן פורד, 

ארה"ב( 

כתב העת "מעשי משפט" יוצא לאור מטעם התוכנית "המשפט 
בשירות הקהילה" של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, 
והוא כתב העת הראשון בישראל העוסק בתחום המשפט החברתי-
ציבורי. העורך עופר סיטבון כותב בפתח כתב העת כי ייסודו "נסמך 

על חזון התוכנית הרואה במשפט אפיק פעולה חשוב גם לשם קידום 
עקרונות של זכויות אדם ושל צדק חברתי וגם לשם בניית חלופה 

ליחסי הכוחות ההיררכיים הקיימים בחברה. חזון זה מבוסס על הבנת 
מורכבותה של פעולה למען שינוי חברתי באמצעות מערכת 

שמרנית באופייה, על הדילמה האם לפעול 
לשינוי מתוך המערכת או מחוצה לה ועל הניסיון 

להחדיר נושאי 'שוליים' לתוך השיח המרכזי בתחום 
המשפט".

למרות – ואולי בשל – התפוררותה של מדינת 
הרווחה, מבהיר סיטבון, התפתחה בתחום המשפט 

בישראל בעשרים השנים האחרונות עשייה מרובה 
המכוונת להגנה על זכויות האדם, לקידומו של צדק 

חברתי ולשמירה על שלטון החוק. לתופעה מרתקת זו 
השפעות מרחיקות לכת על עיצובה של מדיניות החקיקה והמשפט, 

על חיזוק השפעתה של החברה האזרחית בישראל ועל אופיים של 
הוראת המשפט ושל הפרקטיקה המקצועית בתחום זה. עשייה 

חשובה זו, על היבטיהם השונים של יחסי הגומלין בין מערכת המשפט 
לבין השינוי החברתי, תידון מעל דפיו של "מעשי משפט". 

המהפכה הירוקה: 
דיוקנה החברתי של 

תנועת חמאס
מיכאל מילשטיין, מרכז 

משה דיין ללימודי 
המזרח התיכון ואפריקה, 

אוניברסיטת תל-אביב, 2007

בחירות 2006, 
מציין המחבר, העלו 
לשלטון את תנועת 

חמאס כחלופה 
פוליטית, רעיונית 

ותרבותית 
למנהיגּות 

הפלסטינית 
הקודמת. 

לאחר שנים 
רבות שבהן התמקד חקר חמאס 

בהיבטים הפוליטיים, הרעיוניים 
והצבאיים של פעילותה, הספר 

מנתח את היווצרות התנועה 
מנקודת המבט החברתית. המחקר 

מתמקד ברקע החברתי, הכלכלי, 
הגאוגרפי והתרבותי של מנהיגיה 

ובוחן כיצד התגבשו לקבוצה 
מאוחדת החותרת לשינוי סדר 

היום הפלסטיני. ממצאי המחקר 
ממחישים את היות חמאס נציגה 

מובהקת של פריפריה חברתית. 
מרבית מנהיגיה, ובפרט גרעין 

מייסדיה מרצועת עזה ומהגדה 
המערבית, נמנים עם קבוצות 
השוליים בחברה הפלסטינית, 
בייחוד מגזר הפליטים והמגזר 
הכפרי. בכך חמאס הוא אחד 

הנציגים הבולטים של מהפכה 
נרחבת המתחוללת זה כמה 
עשורים בזירה הפלסטינית. 

ביטוייה המרכזיים הם העברת 
לפיד המנהיגות מהאליטות 

העירוניות המבוססות לידי נציגי 
הפריפריה החברתית; התבססות 

זירת "הפנים" כמוקד המרכזי 
של המערכת הפלסטינית מתוך 

דחיקה גוברת של מנהיגות 
"החוץ"; וסיומו של עידן בן 

כארבעים שנה של שליטת הזרם 
הלאומי במנהיגות הפלסטינית – 

שליטת אש"ף ופת"ח. 

ילדות בצל השואה: 
ילדים — ניצולים ודור 

שני
עורכות: זהבה סולומון, 
ג'וליה צ'ייטין, הוצאת 

הקיבוץ המאוחד, מרכז 
אדלר לחקר רווחת הילד 

 ושלומו, אוניברסיטת
תל-אביב, 2007

הספר, הראשון מסוגו לדברי 
העורכות, מתמקד בהשפעת 

השואה על שלוש קבוצות ילדים: 
ניצולים שהיו בתקופת השואה 
ילדים )הדור הראשון(, ילדיהם 

של הניצולים אשר נולדו לאחר 
המלחמה )הדור השני( ונכדיהם 

אשר נולדו שנים רבות לאחר 
הטראומה )הדור השלישי(. 

העורכות מציינות כי לאורך 
השנים רווחה הנחה מוטעית, 
שילדים בתקופת השואה היו 

צעירים מכדי לזכור את האירועים 
הטראומטיים, ועל כן לא נחשבו 

"ניצולים באמת". יתר על כן, 
כאשר לאחר המלחמה רצו 

הילדים לדבר על עברם, לעתים 
קרובות נהגה החברה המבוגרת 
להשתיקם. קשר השתיקה גרם 

גם שקבוצת ניצולים זו לא זכתה 
להתייחסות רחבה ומעמיקה.
בעשור האחרון, מציינות 

פרופ' סולומון וד"ר צ'ייטין, 
התעורר המחקר בנושא הניצולים 

שבעת המלחמה היו פעוטות 
או ילדים ושהתנסו בחיים בגטו, 

ביערות ובמקומות מסתור 
אחרים. ניצולים אלה הם היום 

החוליה החיה האחרונה של אותה 
תקופה איומה. 

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן 

המשפט בשירות הקהילה

( ב " ה ר א  , ד ר ו פ ן  ר ק ת  כ י מ ת ב )

MA'ASEI MISHPAT

Tel Aviv University Journal 
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