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חברים יקרים,

תל- באוניברסיטת  המדעית  ההתקדמות  האם 
אביב יכולה לחולל מהפכה בתחום הטיפול הרפואי? 
משאבים  השקענו  מכך.  פחות  לא  שאיפתנו,  זאת 
רבים בהקמת מעבדות חדשות ברמה בין-לאומית; בגיוס חוקרים צעירים יצירתיים 
מקרב  למוכשרים  מלגות  בהענקת  והרווארד;   NIH דוגמת  יוקרתיים  ממוסדות 
הסטודנטים לתואר השני והשלישי במוסדנו; ובייעוד זמנם ומרצם של המקצוענים 
לפיתוח  אוניברסיטת תל-אביב,  ב"רמות", חברת מסחור הטכנולוגיות של  שלנו 

הפוטנציאל העסקי של הגילויים וההמצאות בקמפוס. 
מחובתנו לבנות עולם טוב יותר ובריא יותר. אם יישומם ומסחורם של נכסיה 
אלו  כספים  לתעל  נוכל  טוב:  מה  רווחים,  יניב  גם  האוניברסיטה  של  הרוחניים 

למחקרים חדשים.
הנראים  ובהמצאות  בגילויים  מתמקדים  אנו  "האוניברסיטה"  של  זה  בגיליון 
בעלי הפוטנציאל הרב ביותר לפיתוח תרופות וטיפולים רפואיים פורצי דרך. כמו 
כן אנו חונכים מדור חדש המציג ניתוחים של עניינים אקטואליים מאת חוקרים 
בכירים באוניברסיטת תל-אביב. מאמר הפתיחה מאת פרופ' עפרה בנג'ו עוסק 

ביחסי ישראל-טורקיה ובשיקומם. 
בגיליון זה אנו מביאים דוגמאות מעבודת ההתנדבות הנפלאה של חברי הסגל 
ורפואה, פעילות שכל קהילת  חינוך, אמנויות  סוציאלית,  עבודה  שלנו בתחומים 

אוניברסיטת תל-אביב יכולה להתגאות בה.

שלכם,  
 

פרופסור צבי גליל  
נשיא אוניברסיטת תל-אביב  



 שנים רבות של מחקר מדעי יסודי,
זהיר ודקדקני במעבדה אוניברסיטאית 

או בבית חולים נדרשות כדי להגיע 
לרגע ה"איאוריקה!" — הרגע שבו 

נמצא טיפול חדש למחלת לב, 
לאלצהיימר, למחלת הסרטן או למחלה 
פסיכיאטרית. אחר כך צריך להתמודד 

עם עלויות פיתוחה של התרופה, 
שעלולות להגיע ל-900 מיליון דולרים; 
עם ניסויים קליניים, שיכולים להימשך 
עשור שלם; ועם תהליך אישור מפרך 
של מינהל המזון והתרופות האמריקני. 

ואולם אחדים מחוקרי אוניברסיטת 
תל-אביב פיתחו טכנולוגיות חלוציות 
המשמשות בסיס לתרופות חדשות 

ומהפכניות, ואך כפׂשע בינם לבין 
הצלחה קלינית ומסחרית 
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וסטודנטים  בכירים  חוקרים  מאות 
תל-אביב  באוניברסיטת  מתקדמים  לתארים 
המסונפים  החולים  ובבתי  בקמפוס  עובדים 
הקשורים  מחקר  בתחומי  לאוניברסיטה 
מולקולות  למצוא  היא  מטרתם  לתרופות. 
יפותחו  חדשניות שיהיו בסיס לתרופות. מהן 
תרופות בתעשייה כדי לשפר את חייהם של 

חולים רבים ואף להצילם. 
התרופות  בתחום  טכנולוגיות  "כעשרים 
פותחו  אשר  הרפואיים  וההתקנים 
בעת  הועברו  אביב  תל  באוניברסיטת 
עתה  ונמצאות  לחברות  ברישיון  האחרונה 
וינפלד,  זאב  ד"ר  אומר  פיתוח",  בהליכי 
"רמות", חברת מסחור הטכנולוגיות  מנכ"ל 

של אוניברסיטת תל-אביב.
כוח  מוקד  היא  תל-אביב  "אוניברסיטת 
בכל  בייחוד  בתרופות,  חדשנות  מסחור  של 
הקשור בטיפול במחלות של מערכת העצבים 
התרופות  בתחום  וינפלד.  אומר  המרכזית", 
למחלת אלצהיימר בלבד כבר העבירה רמות 
ברישיון שש טכנולוגיות הנתונות בכמה שלבי 

אופטימיות



ד"ר רונית 
סצ'י–פאינרו פיתוח – משלב הניסויים הקדם-קליניים ועד 

למבחנים הקליניים המתקדמים. שלוש מהן 
סלומון,  בקה  פרופ'  של  במעבדתה  פותחו 
אחת מהחוקרים פורצי הדרך בטיפול במחלה 
המשפיעים  המדענים  מחמישים  ואחת 
ביותר בעולם לשנת 2007 שבחר כתב העת 

.Scientific American
שמתוך  ואופטימיות  ביטחון  מלאי  "אנו 
תרופה  בשוק  נראה  הללו  הטכנולוגיות 
להילחם  ולמשפחותיהם  לחולים  שתסייע 

במחלה איומה זו", אומר וינפלד.
פרופ' צבי גליל, נשיא אוניברסיטת תל-

אביב, תולה את עושר הפרויקטים הקשורים 
בתרופות בהשקעתה הרבה של האוניברסיטה 
במחקר בין-תחומי רחב היקף. "אנו מעלים 
רעיונות חדשניים לפתרון הבעיות הרפואיות 
ידע  שואבים  חוקרינו  שכן  ביותר,  העיקשות 
המדעים  החיים,  מדעי  הרפואה,  מתחומי 
לגישה  הודות  לדבריו,  וההנדסה".  המדויקים 
תל- אוניברסיטת  נעשתה  זו  רב-תחומית 

המחקר  מרכזי  בקרב  ייחודי  למוסד  אביב 
המובילים בעולם בתחום הביו-רפואה. צוותי 
מומחים  כוללים  באוניברסיטה  החוקרים 
המולקולרית  הביולוגיה  בתחום  מנוסים 
והביולוגיה של התא, גנטיקאים, ביו-כימאים 
פסיכו-ביולוגים  נוירולוגים,  וביו-פיזיקאים, 
מנתחים  רופאים,  כן  וכמו  מחשב  ומדעני 
המסונפים  החולים  בבתי  דימות  ומומחי 
רבתי,  בתל-אביב  תל-אביב  לאוניברסיטת 
הגדולה  החולים  אוכלוסיית  את  המשרתים 

בישראל.
שנערך  הביו-רפואה  בתחום  המחקר 
הביא  האחרונות  בשנים  באוניברסיטה 
תרופות  תריסר  מחצי  יותר  של  לפיתוחן 
ולפיתוחן  באלצהיימר  לטיפול  המועמדות 
יותר  טובות  פוטנציאליות  תרופות  של 
וכלי  לב  למחלות  לסרטן,  לסכיזופרניה, 
מתוארות  זו  בכתבה  ולסוכרת.  לכוויות  דם, 
בקצרה פריצות הדרך של אוניברסיטת תל-
אביב שיש בהן הבטחה לפיתוח עסקי, חלקן 

נבדקות עתה וחלקן כבר הגיעו לשוק.

אנו מעלים רעיונות 
חדשניים לפתרון הבעיות 

הרפואיות העיקשות 
ביותר.



הסכם  במסגרת  הועברה  הטכנולוגיה 
 Elan Corporation-רישוי לשתי חברות: ל
plc, חברה אירית לביו-טכנולוגיה המתמחה 
הפרמצבטיקה  ולענקית  המוח,  במדעי 
 Wyeth בינואר התמזגה( Wyeth האמריקנית
 68 של  עסקה  במסגרת   Pfizer חברת  עם 
מיליארד דולר, כדי ליצור את החברה הגדולה 
החברות  שתי  תרופות(.  לפיתוח  בעולם 
הניסויים  של  השלישי  בשלב  עתה  עוסקות 
שאלו  מקווה  וסלומון  אדם,  בבני  הקליניים 
יתברר  אם  חודשים.  שמונה  בתוך  יסתיימו 
שהתרופה יעילה, היא תשווק ברחבי העולם 
כולו בכפוף לאישור מינהל המזון והתרופות 

האמריקני. 
 סלומון בוחנת גם גישה אחרת למניעת 
 .BBS1 אלצהיימר. היא פיתחה נוגדן, המכונה
נוגדן זה מעכב את תהליך היווצרות פפטידים 
יכולים  של עמילואיד-ביתא כך שאלה אינם 
לשם  גם  יינתן  זה  טיפול  עיקר.  כל  להיווצר 

חיסון מפני המחלה ומניעתה.
בעת  הועברה   BBS1 טכנולוגיית 
האחרונה באמצעות הסכם רישוי לידי חברת 
.Nas Vax Ltd, חברה ישראלית המתמחה 

בפיתוח חיסונים למניעת מחלות.

טיפול באלצהיימר באמצעות נגיף
הקשור  בכל  אופטימית  סלומון 
נועדו  שבעיקרן  שפיתחה,  לטכנולוגיות 
למניעה. עם זאת היא מתקדמת גם בתחום 
לפיתוח  פוטנציאל  יש  ובו  אחר,  מחקר 
כי  התגלה  במעבדתה  לאלצהיימר.  תרופה 
יש  ודק,  ארוך  כסיב  שצורתו  ייחודי,  לנגיף 
יכולת לפרק את משקעי העמילואיד במוח – 
שנחשבו עד כה בלתי מסיסים – וכך להפוך 

על פיהם את תסמיני המחלה.
שנוי  הנגיף  באמצעות  שהטיפול  אף 
כלשהי  במדינה  אושר  וטרם  במחלוקת 
ניסיון  יש  לשעבר  הסובייטי  בגוש  במערב, 
של תשעים שנה בריפוי של זיהומי חיידקים 
באמצעות נגיפים. סלומון מסבירה שהנגיפים, 
מסוגלים  בסביבתנו,  מקום  בכל  הנמצאים 

לפגוע בחיידקים בלי להזיק לבני אדם.
מחקרה זה של סלומון עדיין בשלב הקדם-
קליני של הפיתוח, והוא נעשה במימון חברת 
 Neurophage Pharmaceuticals ההזנק 
מקיימברידג', מסצ'וסטס. במעבדה נתקבלו 
תוצאות מבטיחות ביותר לגישתה החדשנית 

פירוק משקעי עמילואידים
מהמחלקה  סלומון  בקה  פרופ' 
ולביוטכנולוגיה  מולקולרית  למיקרוביולוגיה 
וייז  ס'  ג'ורג'  ע"ש  החיים  למדעי  בפקולטה 
היא לפי שעה החוקרת היחידה באוניברסיטת 
תל-אביב שהתרופה שפיתחה נמצאת בשלב 
הקליניים.  הניסויים  של  והאחרון  השלישי 
רומניה,  ילידת  נוירו-אימונולוגית  סלומון, 
פיתחה טיפול שימנע הצטברות של משקעי 
עמילואידים  משקעי  במוח.  עמילואידים 
הנקראים  מפפטידים  בעיקר  מורכבים 
עמילואיד-ביתא, והם סימן ההיכר המובהק 
לאלצהיימר. המשקעים נוצרים באזורי המוח 
השולטים על הזיכרון ועל החשיבה ומביאים 
להידרדרות התאים והרקמות סביבם ולמותם, 
ולבסוף הם פוגעים בתפקודים הקוגניטיביים 

של החולה.
לאחר שהמשקעים מתמקמים באזורים 
הללו אי-אפשר לפרק את מצבורי הפפטידים, 
והתוצאה היא מחלת אלצהיימר – מחלת ניוון 
סופנית חשוכת מרפא. סלומון יצרה נוגדנים 
באתר  העמילואידים  משקעי  את  הקושרים 
את  המאפשר  הפפטיד,  גבי  על  ספציפי 
פירוק המשקע. הנוגדנים גם מאפשרים את 
מהמוח,  העמילואידים  משקעי  של  סילוקם 
הידרדרות  לחסום  מקווה  היא  זה  ובתהליך 

נוספת במוחו של החולה.
"אי-אפשר לאבחן את המחלה בשלביה 
באמצעות  מוקדם  טיפול  אבל  הראשונים, 
הנוגדנים יאפשר לעצרה או לדחות את הנזק 

הנגרם לתאי העצב", היא אומרת.

של  פיזי  פירוק  לשם  בנגיפים  שימוש  של 
בפרקינסון  באלצהיימר,  העמילואידים  רובד 

.ALS-וב

מגן טבעי לתאי מוח 
גוזס  אילנה  פרופ'  של  עבודתה  גם 
מהפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר מתמקדת 
היא  שונה.  גישתה  אבל  אלצהיימר,  במחלת 
מתכוונת לרתום רכיבים טבעיים בעלי יכולת 
מחלת  מנזקי  מוח  תאי  על  להגן  ייחודית 
אלצהיימר ומהופעה מוקדמת של שיטיון – 

.)FTD( דמנציה פרנטוטמפורלית
המוח  לחקר  העל  ראש מרכז  היא  גוזס 

ע"ש אדמס והמכון לדימות מוחי פונקציונלי 
על  והמופקדת  לוי-אדרשהיים-גיטר  ע"ש 
לחקר  גילדור  ואברהם  לילי  ע"ש  הקתדרה 
היא  שנים  זה  באוניברסיטה.  גידול  גורמי 
הטבעיים  החלבונים  תפקודי  את  חוקרת 
במוח וגילתה עם עמיתה ד"ר דאגלס ברנמן, 
של  הלאומיים  הבריאות  ממכוני  לשעבר 
בעלות  חדשות  תרכובות   ,)NIH( ארה"ב 
יכולת ייחודית להגן על תאי מוח מפני נזקיה 

של מחלת אלצהיימר.
שהמציאו  הניסיונית  שהתרופה  הוכח 
davunetide( גוזס ועמיתיה, דאוונטייד שמה 
את  לשפר  במובהק  מסוגלת   )]AL-108[
מהפגיעה  הסובלים  חולים  של  זיכרונם 
מחלת  את  המקדימה  הקלה  הקוגניטיבית 
אלצהיימר. בטיחותה והתאמתה של התרופה 
לחולים שהשתתפו במחקר אושרו, היא שיפרה 
את תפקודם, והפוטנציאל שלה לטיפול יעיל 
במחלה הוכח. התרופה ניתנה בצורת תרסיס 

אף במסגרת המחקרים הקליניים.
מקטע  הוא  בדאוונטייד  הפעיל  המרכיב 
מתוך החלבון הפעיל ADNP – חלבון טבעי 
החיוני להיווצרותו ולתפקודו התקין של המוח. 
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פרופ' בקה 
סלומון

פרופ' אילנה 
גוזס

כיצד למנוע נזק 
     לתפקוד המוח? 



הוכח כי מקטע מהחלבון הזה מסוגל לשקם 
המכונים  במוח  מבנים  של  תפקודם  את 
מיקרוטובולי. מבנים אלה הם חלקה העיקרי 
של מערכת צינוריות המרכיבה את שלד תא 
והם  חומרים,  להובלת  והמשמשת  העצב 
חיוניים לתקשורת בתוך תאי המוח וביניהם. 

שטיפולים  מוכיחים  הקליניים  "הניסויים 
על  המבוססים  מפתחים  שאנו  אחרים 
הם  דומים  חלבונים  ועל   ADNP החלבון 
למחלות אחרות של  ברורה  רלוונטיות  בעלי 

מערכת העצבים המרכזית", אומרת גוזס.
הקנדית   Allon Therapeutics חברת 
לפיתוח  הבלעדיות  הזכויות  בעלת  היא 
אחרות  ניסיוניות  ותרופות   davunetide
לבלימת נזקים לתאי עצב ולהגנתם, תרופות 
תל- באוניברסיטת  וחקרה  המציאה  שגוזס 

והמדענית  החברה  מקימת  היא  גוזס  אביב. 
הראשית שלה.

כתב העת Science Daily הצהיר בעת 
להגבלת  גוזס  של  שבעבודתה  האחרונה, 
הנזק למוח יש פתח של תקווה לטיפול יעיל 
במחלת אלצהיימר ובמחלות אחרות הפוגעות 

בחשיבה, כגון פרקינסון וסכיזופרניה.

מחלת  של  תסמינים  המדמות  קשות 
והבעת  קשיון  רעידות,  ובהן  פרקינסון, 
יש  השני"  מהדור  ב"תרופות  קפואה.  פנים 
יש  ובכך  האלה,  התסמינים  של  התמעטות 
שיפור ניכר לעומת התרופות הקודמות, אך 
רצויה:  בלתי  לוואי  לתופעת  גורמות  הן  גם 
להשמנת  שגורם  מה  התיאבון,  הגברת 
בדם  והסוכר  השומנים  רמת  להעלאת  יתר, 

ולעלייה בתחלואת הלב וכלי הדם.
וד"ר  רפאלי  עדה  ד"ר  ושותפיו,  ויצמן 
ופרופ'  פלסנשטיין  ממרכז  גיל-עד  עירית 
בר-אילן,  מאוניברסיטת  נודלמן  אברהם 
בסכיזופרניה,  לטיפול  פיתחו תרופה חדשה 
במידה  המפחיתה   ,BL-1020 המכונה 
רבה מאוד את תופעות הלוואי הקשות של 
הן  האחרות,  האנטי-פסיכוטיות  התרופות 

מהדור הראשון והן מהדור השני.

מסייעים למוח ללחוץ על הבלמים
"סכיזופרניה היא מחלה הגורמת לרמה 
חמורה של מוגבלות. ברבים מן החולים היא 
עשרה  ואצל  ההתבגרות,  בגיל  מתפתחת 
היא מסתיימת בהתאבדות.  אחוזים מתוכם 
לוקה  הכללית  מהאוכלוסייה  אחד  כאחוז 
ומידרדרת  ולכן מחלה חמורה  בסכיזופרניה, 
אחת  מספר  הנפש  בריאות  בעיית  היא  זו 
ויצמן, ראש  של האנושות, אומר פרופ' אבי 
פלסנשטיין  ע"ש  רפואי  למחקר  המרכז 
יחידת  ומנהל  תל-אביב,  אוניברסיטת  של 
"גהה",  הנפש  לבריאות  במרכז  המחקר 
ולשירותי  תל-אביב  לאוניברסיטת  המסונף 
הנפש  בריאות  ממוסדות  כללית,  בריאות 

המובילים בישראל.
לפני דור טופלה הסכיזופרניה בתרופות 
לוואי  לתופעות  שגרמו  אנטי-פסיכוטיות 
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האלף-בית של הניסויים הקליניים
מפתחי תרופות ברחבי העולם פועלים על פי שיטה בין-לאומית של ִתקנון ניסויים קליניים. לכל 

שלב בשיטה זו מטרה אחרת, והוא מסייע למדענים לענות על שאלות שונות:

בניסויי שלב I החוקרים בוחנים תרופה או טיפול ניסיוניים בפעם הראשונה בקבוצה קטנה 

של בני אדם )20–80(, כדי להעריך את בטיחותה, כדי לקבוע את טווח המינון הבטוח וכדי לזהות 

תופעות לוואי.

בניסויי שלב II התרופה או הטיפול הניסיוניים ניתנים לקבוצה גדולה יותר )100–300 בני 

אדם(, כדי לבחון את יעילותם וכדי להמשיך ולהעריך את בטיחותם.

בניסויי שלב III נותנים את התרופה או את הטיפול לקבוצות גדולות )1,000–3,000 בני אדם( 

כדי לאשר את יעילותם, כדי לעקוב אחרי תופעות הלוואי, כדי להשוות עם תרופות או עם טיפולים 

שכיחים וכדי לאסוף מידע שיאפשר שימוש בטוח.

בניסויי שלב IV נאסף עוד מידע במחקרים שלאחר שיווק התרופה או הטיפול, ובכלל זה מידע 

על הסיכונים, על היתרונות ועל השימוש המיטבי בהם.

.)www.ClinicalTrial.gov :מתוך אתר האינטרנט(

על  מבוססת  הפרמקולוגית  גישתם 
GABA, מוליך  גיוס הפעילות המיטיבה של 
עצבי טבעי המצוי במוח והמופקד על ויסות 
בלם  משמש   GABA העצבית.  הפעילות 
במסלולים עצביים במוח ומעכב עוררות-יתר 
עצבית. קיימות עדויות על תת-פעילות של 
הבלם  כאשר  בסכיזופרניה.   GABA מערכת 
אינו פועל כראוי, פעילות המוח עלולה לצאת 
שווא,  למחשבות  ולהפוך  שליטה  מכלל 
פסיכוזה.  של  אחרים  ולתסמינים  להזיות 
ואולם אין לתת GABA ישירות לחולה מפני 
מסוגלת  אינה   GABA של  שהמולקולה 
לחצות את מחסום הדם-מוח – קרום מגן 
 GABA העוטף את המוח כולו. על ידי קישור
לפרפנזין )Perphenazine( – תרופה אנטי-

עשרות  זה  קליני  בשימוש  יעילה  פסיכוטית 
דרך לאפשר  ועמיתיו  ויצמן  בשנים – מצאו 

תוכנה לחישוב מבנה תלת-ממדי של חלבון 
"אחת ההתרחשויות המרוממות ביותר בחיי החלה עם ראשית הניסוי של התרופה בבני אדם 

 שפיתחנו נגד אלצהיימר", אומרת ד"ר שרון שחם. עבודת הדוקטורט שכתבה באוניברסיטת

תל-אביב הניבה תוכנה לחישוב מבנה תלת-ממדי של חלבונים המשמשת כלי מחקר במציאת 

תרופות פוטנציאליות. לתרופה לאלצהיימר שהתקבלה בעקבות 

השימוש בכלי זה, PRX-03140, יש פוטנציאל לשפר את החשיבה 

ואת הזיכרון ולהאט את התקדמות המחלה.

חברת התרופות האמריקנית Epix Pharmaceuticals שוקדת 

עתה על פיתוח התרופה. עד העת האחרונה כיהנה ד"ר שחם 

בחברה בתפקיד סגן נשיא בכיר לפיתוח תרופות. שותפיה לפטנט 

של אוניברסיטת תל-אביב הם פרופ' צבי נאור, המופקד על הקתדרה 

לביולוגיה מבנית ע"ש אברהם א' קזן בפקולטה למדעי החיים ע"ש 

ג'ורג' ס' וייז, וד"ר אורן בקר, לשעבר חבר סגל באוניברסיטה.

כיצד ליצור תרופות 
     יעילות ונסבלות יותר

  לסכיזופרניה?

ד"ר שרון שחם



 ,Concordia Pharmaceuticals לחברת 
חברת ביוטכנולוגיה בפלורידה, וכעת עושים 

 .II בה ניסויים קליניים במסגרת שלב
התמרת  לחלבון  קשורה  סלירסיב 
לתא  מחוץ  אותות  המעביר   ,Ras האותות 
אל גרעין התא. מוטציות מסוימות בגנים של 
הרגילים  האותות  לתפקוד  מפריעות   Ras
גידולים  של  לצמיחתם  וגורמות  התא  בתוך 

ולהתפתחותן של גרורות.
החמורות  האנושיות  מהמחלות  "רבות 
האיתות  במערכת  מפגמים  נובעות  ביותר 
בבני  הגידולים  מכל  רבע  כמעט  המורכבת. 
ובסוגי   ,Ras של  מוטציות  מכילים  אדם 
גידולים מסוימים שיעור זה יכול להגיע לכדי 

90 אחוזים", אומר קלוג.
עלה  לא  רבות  שנים 
את  להבין  מדענים  בידי 
של  המוטציה  מנגנון 
ומודה  מציין  הוא  החלבון, 
רבות  שבזבז שנות מחקר 
הניסיון  במבוי הסתום של 
את  למנוע  דרך  לגלות 
של  בתפקוד  ההפרעות 
עתה  מצהיר  הוא   .Ras
 ."Ras ש"אין תרופה נוגדת
קלוג  העלה  זאת  במקום 
אין  אם  חלופית:  השערה 
של  היווצרות  למנוע  דרך 
לא  מדוע  מוטציוני,   Ras
לנסות למנוע מ-Ras לנעול את עצמו לתוך 

קרום התא ולחולל שמות?
מהסוג   Ras שחלבון  השערה  "העלינו 
התא  לדופן  נקשר  לסרטן  הגורם  הרע 
קלוג.  אומר  המנעול",  לחור  מפתח  כמו 
מולקולות  הכנו  זו  השערה  על  "בהסתמך 
מפתח  את  המחקות  קטנות  סינתטיות 
אלו  הטעיה  שמפתחות  ברגע   .Ras-ה
נכנסים לחור המנעול, הם מונעים מהמפתח 
האִמתי — ה-Ras המוטציוני — לחדור לדופן 
התא. מאחר שכך אנו מונעים ממנו להתחבר 

למנעול הנכון, הוא נשאר לא פעיל".
התרופה נלקחת דרך הפה בשילוב תרופה 
 .Gemcitabine ושמה  בלבלב  גידול  נגד 
באוניברסיטת  שנעשו  קליניות  בבדיקות 
ארה"ב,  מרילנד,  בבולטימור,  הופקינס  גו'נס 
לטיפול  מבטיחה  כאפשרות  נראתה  היא 
דין  גזר  תמיד  כמעט  שהוא  הלבלב,  בסרטן 

ל-GABA לחצות את מחסום הדם-מוח על 
ידי תפיסת "טרמפ" בטוח על התרופה.

חולי  למיליוני  ממש  של  הקלה  "זוהי 
סכיזופרניה", אומר ויצמן. "נראה שה'סופר-

מולקולה' החדשה שעיצבנו מספקת טיפול 
היא  ואין  קיימים,  מטיפולים  יותר  יעיל 
לוואי  תופעות  או  פרקינסון  תסמיני  יוצרת 

מטבוליות".
 IIB שלב  בסוף  כעת  נתונה   BL-1020
של הניסויים הקליניים. שני טיפולים אחרים 
בכאב  האחד  מפתחים,  ועמיתיו  שוויצמן 
פרקינסון,  במחלת  והשני  עצבי  שמקורו 
הקדם-קליניים.  הניסויים  בשלב  נתונים 
של  ולפיתוח"  למחקר  ו"החברה  רמות 
אוניברסיטת בר-אילן העבירו את כל שלושת 

החומרים לפיתוח ברישיון לחברת התרופות 
.BioLineRx Ltd. הירושלמית

אולי Salirasib היא המפתח?
סבור  קלוג  יואל  פרופ'  הביו-כימאי 
 )Salirasib( שהתרופה החדשה שלו סלירסיב
תחולל מהפכה בתחום טיפולי הסרטן. קלוג, 
דקאן הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס' 
וייז, הוא ראש המכון לפיתוח תרופות למחלות 
דגנרטיביות ע"ש פרייס-דרימר והמופקד על 
הקתדרה לנוירוביולוגיה יישומית ע"ש ג'ק ה' 
חומצת  בשם  גם  ידועה  התרופה  סקירבול. 
פרנסיל תיוסאליצילית. היא הועברה ברישיון 

מוות. התרופה אף עמדה בהצלחה בניסויים 
הקליניים בחולי סרטן הריאות במרכז הסרטן 
ניו-יורק במסגרת  סלואן-קטרינג שבמדינת 

.II שלב

 כיצד לעצור את
   הסרטן בעודו באִבו?

מימין: ד"ר עדה 
רפאלי, פרופ' 
אברהם נודלמן, 
פרופ' אבי ויצמן 
וד"ר עירית 
גיל-עד

נשאי תרופות בגודל ננו

ד"ר דן פאר מהפקולטה למדעי החיים 

ע"ש ג'ורג' ס' וייז, בוגר אוניברסיטת תל-

אביב, חזר בעת האחרונה מאוניברסיטת 

הרווארד, והוא אחד מתריסר המדענים 

באוניברסיטה העוסקים בחקר הולכת 

תרופות.

פאר משלב בין ננו-רפואה )נושא בין-

תחומי הכולל מדע חומרים, ביוכימיה, 

אימונולוגיה ופרמקולוגיה( ובין ביולוגיה 

תאית ומולקולרית, כדי ליצור נשאי תרופות 

בגודל ננו – חלקיקים תת-מיקרוניים זעירים 

המסוגלים להתביית על תאי סרטן ועל תאי 

מערכת החיסון באופן ספציפי. בתוך נשאי 

הננו שפיתחו פאר וצוותו משולב סוג חדש 

של מולקולות, המכונות siRNAs. אלה 

מסוגלות לחסום כל חלבון פגום המיוצר 

בתאים, זאת כדי להשמיד תאי סרטן או 

כדי לתכנת מחדש תאים במערכת החיסון 

המעורבים במגוון מחלות דלקתיות. 

 ,)Crohn’s Disease( במחלת קרוהן

למשל, הנשאים מתבייתים על תאים פעילים 

מדי במערכת החיסון במעי וחוסמים יצירה 

של חומרים דלקתיים. במחלות אחרות, 

כגון סרטן, ביכולתם להעביר חומרים אנטי-

סרטניים לתאי סרטן ספציפיים ולהותיר 

בשלמותם את התאים הבריאים מסביב. 

"הטכנולוגיה שאנו מייצרים היא פריצת 

דרך אפשרית לטיפול במחלות של מערכת 

החיסון, ויש לה השפעות על הטיפול בסרטן 

השד, בסרטן הלבלב ובסרטן המוח וכן על 

החיסון נגד HIV", אומר פאר.

ד"ר דן פאר

6



שבמחלקה  במעבדה  ועמיתיה  סצ'י-פאינרו 
לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה בפקולטה לרפואה 
תרופות  של  משפחה  פיתחו  סאקלר  ע"ש 
סלקטיבית,  להיות  נועדה  שפעולתן  חדשות 
של  הדם  כלי  התפתחות  את  לעכב  כלומר 
הגידול בלי להרעיל חלקים אחרים של הגוף. 
ממש  של  הבטחה  טמונה  כאלה  בתרופות 
של  במצב  גידולים  לשמר  יכולת  לפיתוח 
ולהפוך את הסרטן למחלה  תרדמה קבועה 

כרונית בת-שליטה.
סצ'י-פאינרו מאמינה שלגישה הטיפולית 
המהפכנית שלה יהיו יישומים נוספים, ובהם 
טיפולים חדשים למחלות רשתית הנגרמות 
לעיוורון  וגורמות  מבוגר  מגיל  או  מסוכרת 
לשיגרון   ,)AMD, Diabetic( Retinopathy
ולדלקות שונות – כל המחלות האלה תלויות 
גם הן בתהליך האנגיוגנזה. קבוצת התרופות 
שהיא פיתחה זכתה לתמיכת הקרן הלאומית 
ארה"ב-ישראל  הדו-לאומית  הקרן  למדע, 
ונמצאת  והאגודה למלחמה בסרטן בישראל 

עתה בשלבי פיתוח עסקי פעיל.
פרי   – פטנטים  חמישה  לסצ'י-פאינרו 
שלה  האחרונות  המחקר  שנות  שלוש 
באוניברסיטת תל-אביב, ושבעה פטנטים – 
הרווארד,  באוניברסיטת  עבודתה  שנות  פרי 
בבית החולים לילדים בבוסטון ובאוניברסיטת 

לונדון.

לאישור  ממתינה  עדיין  שהתרופה  אף 
יוצרו  והתרופות בארה"ב, כבר  מינהל המזון 
התכנון,  פי  ועל  טבליות,   50,000 ממנה 
 II שלב  במסגרת  ניסויים  השנה  עוד  ייעשו 

במערך ניסויי האקראי. 

תקווה למיגורו של סרטן המעי הגס
מהמחלקה  רוזין-ארבספלד  רינה  ד"ר 
לאנטומיה ולאנתרופולוגיה בפקולטה לרפואה 
תל-אביב  באוניברסיטת  סאקלר  ע"ש 
הגנטית החדשה  בוחנת עתה את התרופה 
והמבטיחה שלה לטיפול בסרטן קטלני מאוד 

– סרטן המעי הגס ופי הטבעת.
רוזין-ארבספלד  של  המהפכני  הטיפול 
מנצל סוג מסוים של אנטיביוטיקה כדי לשתק 
שבפעולתו  גן   ,APC הנקרא  בגן  מוטציות 
של  הופעתם  את  מדכא  דווקא  הרגילה 

גידולים.
הגס  המעי  סרטן  חולי  של  רב  מספר 
בגן  פסק  ממוטציות  סובלים  הטבעת  ופי 
אמינו  חומצת  משנות  אלו  מוטציות   .APC
 ,APC הגן  בביטוי  הפוגע  עצור",  ל"תמרור 
דיכוי  תפקידו:  את  למלא  זה  לגן  ומפריעות 
בלא  מאפשר  הגוף  זאת  בעקבות  הגידול. 
אין  ואם  פוליפים,  של  צמיחתם  את  יודעין 
שאין  כמעט  מועד,  בעוד  אותם  מסירים 

למנוע את הפיכתם לסרטניים.
"בטיפולנו החדשני אנו מנסים לגרום לתא 
חלבון  וליצור  עצור'  'התמרור  מן  להתעלם 
רוזין-ארבספלד.  אומרת  מתפקד"   APC
לכווץ  הצליחו  במעבדה  שנעשו  מבחנים 

 .APC פוליפים ולהחזיר את התפקוד לגן
נעשית  רוזין-ארבספלד  של  עבודתה 
בתמיכת "מכון קולטון לטכנולוגיות של הדור 
ו"תוכנית  תל–אביב  אוניברסיטת  של  הבא" 

נופר" של המדען הראשי במשרד התמ"ת.

מניעתה של אספקת הדם לגידולים
סצ'י- רונית  ד"ר  החדשה  הסגל  חברת 

ייעודיות  ותלמידיה מפתחים תרופות  פאינרו 
הדם  אספקת  את  המונעות  מתקדמות 
לגידולים ממאירים, וכך גורמות להם להצטמק 

ו"לרעוב למוות" או לפחות להפסיק לגדול.
דם  כלי  מפתחים  ממאירים  גידולים 
חדשים בתהליך הנקרא אנגיוגנזה כדי להזין 
כה  עד  שפותחו  התרופות  צמיחתם.  את 
לחולה.  רעילות  זה  אספקה  קו  להשמדת 

השתלות רפואיות בעלות ערך מוסף
זילברמן  מיטל  ד"ר  של  מחקרה 
בפקולטה  ביו-רפואית  להנדסה  מהמחלקה 
תל- באוניברסיטת  פליישמן  ע"ש  להנדסה 

אביב צופן סיכוי לשנות מן הקצה אל הקצה 
מגוון רחב של תחומים – מטיפול בכוויות ועד 
התחדשות )שיקום( של עצמות ושל רקמות. 
שתלים  של  חדש  דור  מפתחת  זילברמן 
רפואיים בעלי תכונות ביולוגיות המאפשרות 
מולקולות  ושל  תרופות  של  מבוקר  שחרור 

חלבון לתוך הרקמות סביבם.
בתחום של ריפוי פצעים, זילברמן וצוותה 
מתקדם  מלאכותי  עור  שתל  מפתחים 
אנטיביוטיות  תרופות  להעביר  המסוגל 
אחוזים   75" פצעים.  ואל  כוויות  אל  ישירות 
חמורות  בכוויות  שמקורם  המוות  ממקרי 
של  תוצאה  הם  הגוף  של  נרחבים  בחלקים 
זיהום", אומרת זילברמן. " העור המלאכותי" 
דקים  משטחים  משילוב  המיוצר  שלנו, 
ביעילות  נלחם  מתכלים,  פולימריים  וסיבים 
ידי העברת חומרים אנטיביוטיים  בזיהום על 

ישירות לתוך האזור הפגוע".
הצוות  הדם,  וכלי  הלב  מחלות  בתחום 
מפתח ציפויים מתכלים חדשניים לתומכונים 
עורקיים המסוגלים לשחרר תרופות למניעת 
 )restonosis( חוזרת של העורקים  היצרות 
המערכת  ניתוח.  אחרי  נפוצה  תופעה   –
משחררת באופן מבוקר את המולקולות של 

התרופה לתוך דופן כלי הדם.
של  במעבדה  פותח  מעניין  פיתוח  עוד 
ועצמות  "פיגומים"  עיצוב  והוא  זילברמן 
רכות  רקמות  של  )שיקום(  להתחדשות 

תרופה שאפשר לשווקה
הסובלים מעיניים יבשות והמרכיבים עדשות מגע וסובלים מגירוי תמידי בשל נזק לקרנית 

 חבים תודה לביוכימאי פרופ' נפתלי סביון ולרופא העיניים פרופ' אריה ס' סולומון

 מהמכון לחקר העין ע"ש גולדשלגר בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

באוניברסיטת תל-אביב. השניים המציאו טכנולוגיה שפותחה לכדי 

תרופה שאפשר לשווקה. ליפימיקס )Lipimix(, טיפות לטיפול 

 ,Tubilux Pharma בעיניים יבשות, הועברה ברישיון ופותחה בחברת

חברה איטלקית המייצרת תרופות לטיפול במחלות עיניים. החברה 

השיקה את התרופה באיטליה ב-2006, ומאז היא משווקת באירופה. 

סולומון מסביר: "תרופה זו מבוססת על שיתוף פעולה בין שני 

ממציאים המייצגים את השילוב בין מדע בסיסי לבין מחקר קליני, 

והיא מקדמת את תהליך ההחלמה של הקרנית ומביאה הקלה 

לסובלים מעיניים יבשות, מחומרים מגרים, מתחושת צריבה 

ומכאבים לאחר ניתוח עיניים".
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"קרן  של  לתמיכה  זכה  המחקר 
יישומי",  למחקר  תל–אביב  אוניברסיטת 
של מכון קולטון לטכנולוגיות של הדור הבא 
 Johnson & חברת  ושל  האוניברסיטה  של 

 .Johnson

פתרון בעיית ההשתלות
על  המופקד  אפרת,  שמעון  לפרופ' 
גלוק  ננסי  ע"ש  נעורים  לסוכרת  הקתדרה 
סאקלר  ע"ש  לרפואה  בפקולטה  רייגן 
ניסיון  שנות  מעשרים  יותר  באוניברסיטה, 
של  יכולתם  את  עתה  רותם  והוא  בתחום, 
תאי גזע לפתח את מה שיכול להפוך לריפוי 

האִמתי הראשון של מחלת הסוכרת.
סוכרת  של  העיקריים  הסימנים  אחד 
נעורים )סוכרת מסוג 1( הוא ירידה של ממש 
עד  אינסולין.  המייצרים  הלבלב  תאי  בכמות 
היום לא היה אפשר להצמיח מחדש תאים 
מייצרי אינסולין, הידועים בשם "תאי ביתא", 
והשתלת לבלב היתה הדרך היעילה היחידה 
להילחם בתופעה. ואולם השתלות כרוכות גם 
הן בבעיות: תורמי האברים מעטים, וקיימת 
הלבלב  את  ידחה  שהגוף  מתמדת  סכנה 

המושתל.
להתגבר  דרך  עתה  מצא  אפרת  פרופ' 
הצליח  הוא  אלו.  ממכשולים  כמה  על 
ולהרבות תאים אנושיים  לגדל  לפתח שיטה 
לטיפול  לשמש  שיוכלו  אינסולין,  מייצרי 
בחולי סוכרת. במעבדה הוכיח פרופ' אפרת 
שתאים אלה מסוגלים לשחזר ולשמר רמות 
בחובה  טומנת  גישתו  בדם.  נורמליות  סוכר 

חברת הזנק לטיפול בפצעים
פרופ' עמיחי פרימן מהמחלקה למיקרוביולוגיה 

מולקולרית ולביוטכנולוגיה באוניברסיטת תל-אביב 

מתעניין בטיפול מקיף בפצעים. חברת ההזנק 

.EnzySurge Ltd שהקים מפתחת טיפולים 

חדשניים לפצעים כרוניים שמקורם בסוכרת, בפצעי 

לחץ או בכיבים בעור. מוצר הדגל של החברה 

®DermaStream מבוסס על טכנולוגיה של תרפיית הזרמה רציפה )CST(, שהועברה ברישיון 

מ"רמות". על פי שיטה זו מטפלים בפצעים באמצעות הזרמה רציפה של תמיסות נוזליות 

שפותחו במיוחד להטריית פצעים )סילוק רקמות נמק מתות(, להפחתת עומס חיידקים מזיקים 

ולסגירת פצעים מהירה יותר.

מהו אופן פעולתה של ההזרמה הרציפה? "היא מאפשרת לתמיסה  הטיפולית לזרום על פני 

הפצע בלא הפסק ולסלק  הפרשות ורקמות מתות ובה בעת מלחלחת את הפצע ומרגיעה אותו. 

הטיפול מגביר במידה רבה את השליטה בתהליך הריפוי ומפחית מאוד את כאבו של החולה", 

אומר פרימן.

CST תוכנן לשימוש בבתי חולים, במרפאות חוץ, במוסדות סיעודיים ובטיפול ביתי, ויש בו 

שיפור רב לעומת הטיפול המסורתי בפצעים כרוניים באמצעות חבישות או ניתוחים. הוא מקצר 

את זמן הריפוי, מייתר את האשפוז ומצמצם את עלויות הטיפול. EnzySurge וטיפולי CST זכו 

לתמיכה ולשיתוף פעולה מצד מומחים ורופאים בכירים בישראל ובארה"ב, אומר פרימן.

בשלב זה השלימה החברה ניסויים קליניים ראשונים בישראל, השיגה תוצאות מבטיחות 

 EnzySurge . וקיבלה לא מכבר "אור ירוק" להשיק את המבחן הקליני הראשון שלה בארה"ב

פועלת לקבל למוצריה אישורים מתאימים של מינהל המזון והתרופות האמריקני ומתכננת 

להשיק את פעילויות השיווק בארה"ב בתוך כשנה.

של  מציאתם  את  משווה  הרדי 
חלבון  מולקולות   – אלו  פפטידים 
של  למציאתה   – חדשות  קטנות, 
הטכנולוגיות  שחת.  בערמת  מחט 
לרשותנו  העומדות  המתקדמות 
מאפשרות לבחור את הפפטיד הנכון 
מתוך מאגר הכולל מיליארד שילובים 
של  היסוד  )אבני  אמינו  חומצות  של 

חלבונים(.
יעילים גם  פפטידים אלה נמצאו 
הדומים  הדם  מזרם  גזע  תאי  לגיוס 
בתכונותיהם לתאים המצפים כלי דם 
תומכונים  לציפוי  לשמש  והעשויים 

בעקבות  דם  כלי  לתמיכת  המשמשים 
הבעיות  אחת  כי  מסבירה  הרדי  חסימה. 
קרישי  היא  כיום  תומכונים  של  המרכזיות 
העלולים  )טרומבוזה(,  פקקת  היוצרים  דם 
להיווצר בתוכם ולסכן את החולה. "במעבדה 
שלנו  הפפטידים  של  שביכולתם  הוכחנו 
עורקים  רקמת  של  קרום  לצמיחת  לגרום 
יכול  הקרום  מבפנים.  התומכון  את  שיצפה 
למנוע את יצירת קרישי הדם בדומה לתהליך 

הקיים באופן טבעי בכלי דם". 

פרופ' עמיחי 
פרימן

של  הייחודיים  המתכלים  הפיגומים  וקשות. 
הצוות משמשים תמיכה או תחליף לרקמות 
מולקולות  כוללים  והם  חסרות,  או  פגועות 
המקדמות את ריפוין ואף מאפשרים יצירת 

רקמות חדשות.
בפרס מחקר  זכה  זילברמן  מחקרה של 
מטעם  המוענק  יולודן,  ע"ש  הקרן  מטעם 

הטכניון.

הצמחת כלי דם חדשים
באופק הניסויים נמצא מחקרם של ד"ר 
בטלר  אלכסנדר  פרופ'  ושל  הרדי  בריטה 
פלסנשטיין.  ע"ש  רפואי  למחקר  מהמרכז 
חדש  טיפול  מסלול  מבטיחה  עבודתם 

לחלוטין במחלות לב וכלי דם.
חוקרים  הם  האחרונות  השנים  בשש 
את תופעת האנגיוגנזה – הצמחתם של כלי 
באברים  נמק  למנוע  במגמה   – חדשים  דם 
הלוקים בחוסר חמצן. בניסויי מעבדה הצליחו 
לרקמות  הדם  זרימת  את  לשקם  השניים 
ידי הזרקת  שמחזור הדם בהן אינו תקין על 
של  ליצירתם  גרמו  אלה  ייחודיים.  פפטידים 

כלי דם חדשים חלופיים.

 כיצד לשים קץ
     לסבל מסוכרת?

פרופ' שמעון 
אפרת
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ריימונד  ע"ש  מדויקים  למדעים  בפקולטה 
תרכובת  לפתח  כדי  סאקלר,  ובברלי 
את  המעכבת  תרופה  של  אופטימלית 
האנזים וכדי לקבוע מהו אופן מתן התרופה 
זה  תהליך  לכשיושלם  לחולה.  ביותר  הטוב 
לשלב  תעבור  החדשה  שהתרופה  צפוי 

הניסויים הקליניים.
החדשות  לתרופות  יש  כי  הוכח 
לטיפול  גם  נרחב  פוטנציאל  המפותחות 
כגון  העצבים,  מערכת  של  ניוון  במחלות 

מחלת אלצהיימר.

ברשימת המאה
למחקר  הנשיא  סגן  גזית,  אהוד  פרופ' 
ולפיתוח של אוניברסיטת תל-אביב, מעורב 
ניוון  במחלות  לטיפול  תרופות  בפיתוח 
וסוכרת  פרקינסון  אלצהיימר,  כגון  שכיחות, 
מסוג II. הוא וצוותו במחלקה למיקרוביולוגיה 
דרך  את  חוקרים  ולביוטכנולוגיה  מולקולרית 
ננו- זעירים,  חלבונים  גושי  של  היווצרותם 

מטריים, הגורמים נזק לרקמות סביבם.
"אמנם אלצהיימר וסוכרת נראות מחלות 
נוצרים  המקרים  בשני  אך  בתכלית,  שונות 
מאוד",  דומים  חלבוניים  ננו-מטריים  מבנים 

אומר גזית. לדבריו, אם מבני ננו אלו נוצרים 
הם  ולזיכרון,  ללמידה  הקשור  במוח  באזור 
גורמים למחלת אלצהיימר; ואם הם נוצרים 
בלבלב, הם גורמים לשלב מאוחר של סוכרת 
ננו-טכנולוגים  שאנחנו  "מאחר  מבוגרים. 
המבינים את הבסיס היסודי של תהליך הניוון 
תרופות  לפתח  ביכולתנו  שונים,  במקרים 
לאלצהיימר בלי להיות נוירוביולוגים, ולסוכרת 

– בלי להיות אנדוקרינולוגים".
בהרכבת  לשליטה  גזית  של  הטכנולוגיה 
כפטנט  רשומה  הננו-מטריים  המבנים 
לחברת  רישוי  הסכם  במסגרת  והועברה 
חברה  מגרמניה,  פרמצאוטיקלס"  "מרז 
ובפיתוח  במחקר  מובילה  בין-לאומית 
אלצהיימר.  מחלת  בתחום  תרופות  של 
ברשימת  הטכנולוגיה  נכללה   2008 בשנת 
 AUTM של  החדשניות  הטכנולוגיות  מאה 
טכנולוגיה  למסחור  הבין-לאומי  )הארגון 
בנושא  נוספת  עבודה  אוניברסיטאית(. 
השליטה במבנים ננו-מטריים הוצגה בכתבת 
שער ב-Nature Nanotechnology, הירחון 

המדעי המוביל בתחום הננוטכנולוגיה.

גיל זוהר השתתף בהכנת הכתבה.

של  שפע  שיניב  חלוצי  לטיפול  פוטנציאל 
תאים מייצרי אינסולין להשתלה.

המאבק בעמידות לאינסולין 
מיליון   300 יחלו   2025 שנת  שעד  צפוי 
בני אדם בסוכרת מסוג 2 )סוכרת מבוגרים(, 
ולכן יש צורך דחוף בטיפולים חדשים יעילים 
וממוקדים. החומר המסייע לגוף האדם לפרק 
ועמידות  האינסולין,  הוא  כראוי  הסוכר  את 
לאינסולין מעוררת את הופעתה של סוכרת 
אלדר-פינקלמן,  חגית  פרופ'  מבוגרים. 
המולקולרית  הביולוגיה  בתחום  חוקרת 
עומדת  סאקלר,  ע"ש  לרפואה  מהפקולטה 
בעולם  מהראשונות  מחקר  קבוצת  בראש 
שגילתה שיטה חדשנית המסוגלת לבטל את 

העמידות לאינסולין. 
מתמקד  אלדר-פינקלמן  של  מחקרה 
בהבנת הקשר בין השמנת-יתר לבין סוכרת. 
מולקולריים  פגמים  מחפשת  היא  בייחוד 
ספציפיים המופיעים בתגובה לתזונה עתירת 
שומנים, פגמים העומדים ביסוד התפתחותה 
המחקר  קבוצת  לאינסולין.  העמידות  של 
גילתה שאחד התורמים המרכזיים לעמידות 
לאינסולין הוא האנזים 3GSK, ובעקבות זאת 
לחסום  דרכים  ולגלות  לנסות  הצוות  החל 
אנזים זה ולשפר את פעילות האינסולין בתאי 

שומן.

כמה  פיתחו  וצוותה  אלדר-פינקלמן 
הפועלות  פוטנציאליות  חדשניות  תרופות 
בשיתוף  עובדים  הם  עתה   .3GSK כמעכבי 
לכימיה  הספר  מבית  פורטנוי  משה  ד"ר 

פרופ' חגית 
אלדר–פינקלמן

"רמות" מקשרת בין החוקרים לבין התעשייה
גילויים בתחום מדעי החיים שאפשר לממשם בתרופות יכולים להזרים לאוניברסיטה דמי רישוי 

ותמלוגים בסכומים שיכולים להגיע לכדי עשרות מיליוני דולרים בכל שנה, אומר ד"ר זאב וינפלד, 

מנכ"ל "רמות", חברת מסחור הטכנולוגיות של אוניברסיטת תל-אביב.

"צוות הפיתוח העסקי שלנו כולל בעלי השכלה מדעית אשר עבדו זמן רב בתעשייה, 

המבינים את שני הצדדים של המשוואה אקדמיה-תעשייה", אומר וינפלד, בעצמו ד"ר לפיזיקה 

מאוניברסיטת תל-אביב ובעל יותר מעשרים שנות ניסיון בתעשייה.

מומחי הרישוי של רמות עוסקים בזיהוי טכנולוגיות חדשות ומבטיחות באוניברסיטה ובבדיקת 

יישומיהן הפוטנציאליים. בתעשייה הם מוצאים שותפים המסוגלים לפתח מוצרים על בסיס 

טכנולוגיות אלו, והם נושאים ונותנים על העסקאות המתאימות שבסופו של דבר יניבו הכנסות 

לאוניברסיטה.

מלבד עיסוקם בנושא פיתוח תרופות, וינפלד וצוותו, שלושים עובדים במספר, שוקדים על 

השגת הסכמי רישוי בתחומי ההנדסה, הטכנולוגיה העילית, מדעי המחשב והמדעים המדויקים.

רמות גם מגייסת כספים כדי לקדם פיתוח של המצאות אשר עדיין אינן מוכנות לגמרי לרישוי, 

וזאת כדי לגשר על פני הפערים שבינן לבין שלבי הפיתוח שהתעשייה דורשת. "הבאנו כספים 

מגופים פילנתרופיים, מהשקעות פרטיות ומחברות מסחריות כמו Johnson & Johnson. אנו 

מחפשים משקיעים אשר יקבלו שיעור נדיב מתוך הכנסותינו מן המסחור", אומר וינפלד.

שבעה פרויקטים של אוניברסיטת תל-אביב פותחו במסגרת השותפות לפיתוח טכנולוגיות 

עתידיות של האוניברסיטה: קרן יזמות של 8.5 מיליוני דולרים שהוקמה בשנת 2003 ומניבה 

תוצאות. רמות שואפת עתה להקים קרן גדולה חדשה שתפעל על פי אותו עיקרון.



מהחוג  צבר  גליה  ד"ר 
להיסטוריה של המזרח התיכון 
ואפריקה באוניברסיטת תל-

ובראשונה  בראש  אביב מתארת את עצמה 
ומורה של תחום  חוקרת  כך  ורק אחר  אם, 
היא אחת משתי  ד"ר צבר  לימודי אפריקה. 
הפרס  את  שקיבלו  הראשונות  הישראליות 
Unsung Heroes of Compassion מהדלאי 
איבתיסאם  הפרס  את  תקבל  עמה  לאמה. 
מחמיד מפרדיס על פועלה לקידום הבנה בין 

נשים מוסלמיות ליהודיות.
הלא  הארגון  בחסות  מוענק  הפרס 
בסן  הפועל   Wisdom in Action ממשלתי 
פרנסיסקו, ארה"ב, והוא בחר השנה חמישים 
בצנעה  שפעלו  העולם  מרחבי  מתנדבים 
הפרס  אזרח.  זכויות  נטולות  קהילות  למען 
מחקריה  על  בהוקרה  צבר  לד"ר  הוענק 
לאפריקה  הקשורים  מגוונים  בנושאים 
שהביאו אותה לכדי מעשה חברתי. בנימוקים 
יהודי  לפרס צוינו בעיקר עבודתה בעבר עם 
ומהגרי  פליטים  עם   — ובהווה  אתיופיה, 
עבודה מאפריקה אשר הגיעו לישראל בשנות 
העשרים,  המאה  של  והתשעים  השמונים 
ציבור שניסיונותיו ומאמציו להיטיב את תנאי 
מציאות  ידי  על  הרף  ללא  מאותגרים  חייו 

פוליטית נוקשה. 

ד"ר צבר אינה היחידה הפועלת במסירות. 
מעורבות  מיזמי  של  רבות  עשרות  מלבד 
תל- באוניברסיטת  ממוסדים  חברתית 
פרטי  באופן  מנדבים  רבים  סגל  חברי  אביב, 
המקצועיים  כישוריהם  ואת  מומחיותם  את 
במקומות שבהם הם יכולים להועיל ולתרום 

לשינוי מרבי.
אודיסיאת החמלה של ד"ר צבר נמשכה 
לאפריקה  נסעה  היא  שנה.  מעשרים  יותר 
הלוך ושוב כדי לחקור ולעבוד עם אוכלוסיות 
בקניה,  באתיופיה,  מגוונות  אפריקאיות 
מתאפיינת  גישתה  ובתל-אביב.  בגאנה 
בשילוב מוצלח של מחקריה האקדמיים עם 

מעורבות חברתית פעילה וישירה.

הצלת יהודי אתיופיה
באתיופיה  החל  צבר  ד"ר  של  מסעה 
לפני  רב  לא  זמן  השמונים,  שנות  באמצע 
אתיופיה  ליהודי  חשאי  בסיוע  משה,  מבצע 
להימלט ממשטר רודני. היא היתה אז בת 22, 
להיסטוריה  בחוג  ראשון  לתואר  סטודנטית 
באוניברסיטה.  ואפריקה  התיכון  המזרח  של 
ממנה  הוסתרה  מספרת,  היא  בתחילה, 
ככל  פעילותה:  של  האמיתית  מטרתה 
מדריכת  לשמש  היתה  משימתה  שידעה, 
יהודים מצפון אמריקה  תיירים של מנהיגים 

שהגיעו לביקור בקהילה היהודית באתיופיה. 
בהדרגה התברר לה ש"יוזמות התיור" הללו 
בכמה  משה.  למבצע  להכנות  כיסוי  הן 
מקרים התלווה לקבוצות התיירים שלה סוכן 

חשאי של המוסד.
מסוכנת",  היתה  באתיופיה  "השהות 
ומידע  כסף  "העברנו  צבר.  ד"ר  מאשרת 
האתיופי.  לחוק  בניגוד  היהודים,  לאתיופים 
עודדנו אותם ללכת ברגל לסודן – מרחק של 
מאות קילומטרים – שכן משם היה אפשר 

לחלצם בספינות של חיל הים ובמטוסים.
לישראל  אתיופיה  יהודי  כשהגיעו  אבל 
מתחילה.  רק  שעבודתה  צבר  ד"ר  גילתה 
אתיופיה  יהודי  בחיי  מאוד  מעורבת  "הייתי 
"ולכן  מסבירה,  היא  לישראל",  מסעם  קודם 
כשהגיעו לכאן הרגשתי מחויבת לעורר מודעות 
לתרבותם ולהיסטוריה העשירה שלהם בקרב 

הישראלים שטיפלו בתהליך קליטתם". 
ד"ר צבר שמה לה למטרה ללמד גם את 
וכך  היהודית-אתיופית  החברה  על  הציבור 
על  הרצתה  היא  כלפיהם.  סובלנות  לקדם 
הנושא ברחבי הארץ במוסדות שונים. "רציתי 
לא  אתיופיה  יהודי  את  יתפסו  שהישראלים 
כאנשים שחורים פרימיטיביים, אלא כקהילה 
מלאים  ודת  חברה  חיי  לה  היו  שבארצה 

ועשירים", היא אומרת. 
מיקדה  שלה  הדוקטורט  עבודת  את 
הסיבות  על  נתונים  אספה  ושם  בקניה, 
כשחזרה  האיידס.  למגפת  הסוציו-פוליטיות 

ום
בא

טל
טיי

ה 
לנ

אי
ת: 

מא

ד"ר גליה צבר 
עם ילד בגאנה, 
ולמעלה, 
מקבלת פרס 
מהדלאי לאמה

חברי סגל מאוניברסיטת תל-אביב מנדבים את 
כישוריהם המקצועיים ומשנים חיי אדם בארץ ובחו"ל

יותר מחובת התפקיד
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בין- מחקר  קבוצת  לארגן  סייעה  לישראל 
הגורמת למגפת  לחקר ההתנהגות  לאומית 
האיידס  חקר  הוצא  לראשונה  וכך  איידס, 
מהמעבדה המדעית וכוון לתחום ההתנהגות 
האנושית. עד מהרה שילבה ד"ר צבר כוחות 
עמותה  לאיידס",  ירושלים  "פרויקט  עם 
להתמודדות  תוכניות  המפתחת  ישראלית 
עם איידס בעבור קבוצות אפריקאיות בארץ 

ובחו"ל.

אפריקה בתל-אביב 
לנסוע  צריכה  שאיני  הבנתי  "ב-1997 
 – מחקרי  את  להמשיך  כדי  לאפריקה 

אפריקה הגיעה לישראל", אומרת ד"ר צבר.
ממערב  עבודה  מהגרי  אלף  עשרים 
תל- בדרום  עת  באותה  התגוררו  אפריקה 

הזאת  לקהילה  נחשפה  צבר  ד"ר  אביב. 
מזמרת  אפריקאית  מששמעה  במקרה 
אפריקאית.  בשפה  גוספל  שיר  ברחוב 
"ניגשתי אל האישה ואמרתי: 'זה מדהים, מה 
את שרה?'" היא נזכרת. "זו היתה תחילתה 

של ידידות מופלאה".
צצה  בתל-אביב  כי  גילתה  צבר  ד"ר 
ובעסקים.  בכנסיות  גדושה  תוססת,  קהילה 
וכשלבסוף  היא החלה לחקור את תרבותה, 
גורשה הקהילה מן הארץ נסעה בעקבותיה 
הגירוש  טראומת  את  לחקור  לאפריקה 
לחיים  מחדש  הסתגלותם  ואת  אנשיה  של 
גם  לילדים.  בייחוד  קשה  תהליך  באפריקה, 
עם  מחקרה  את  צבר  ד"ר  שילבה  הפעם 
להנהלת  הצטרפה  היא  חברתית:  פעילות 
לעובדים  סיוע  "מוקד  הישראלית  העמותה 

זרים".
כיום ד"ר צבר מתמקדת בעיקר בהנחלת 
תלמידיה  בקרב  אפריקה  לתרבות  ההערכה 
באוניברסיטת תל-אביב. "אני מנסה להחדיר 
ואחרי  סקרנות  ובראשונה  בראש  בתלמידיי 
תרבויות  על  ללמוד  אותם  ולהלהיב  ידע,  כן 
אחרות", היא אומרת. "נוכחתי לדעת במשך 
כך  יותר,  יודעים  שתלמידיי  שככל  השנים 
מתפוגגים חששותיהם ודעותיהם הקדומות, 

והם נפתחים יותר".
את  האחרונה  בעת  פרסמה  צבר  ד"ר 
 – עבודה  מהגרי  להישאר:  באנו  "לא  ספרה 
מתעד  הספר  ובחזרה".  לישראל  מאפריקה 
את סיפורם של מהגרי העבודה האפריקאים 
ההתארגנות  משלבי   – מבטם  מנקודת 

"אפריקאית-ישראלית",  לקהילה  הראשונים 
להתפוררות  ועד  וההתרחבות  הצמיחה  דרך 
"זהו  נכתב:  הספר  גב  על  הביתה.  ולחזרה 
מעיני  שנעלם  לעין  נראה  מיעוט  של  סיפורו 
רובנו. הוא מציע תובנות חשובות עליהם, ולא 

פחות מזה – עלינו".

עושים אמנות, לא מלחמה
באזורים  לאמנות  מוזאונים  כיום  אין 
עומר  מרדכי  ופרופ'  ישראל,  של  הערביים 
מהחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת תל-
מטרתו:  זה.  חלל  למלא  בדעתו  נחוש  אביב 
אום  הערבית-ישראלית  בעיר  מוזאון  הקמת 
לאמנות  ראווה  חלון  שישמש  אל-פחם, 
הערבית התוססת המתקיימת כיום בישראל. 
יציגו עבודות אמנות של  התערוכות במוזאון 
יוצרים בני אוכלוסיות שונות בישראל: ערבים 

מוסלמים ונוצרים, דרוזים ובדואים.
הקתדרה  על  המופקד  עומר,  פרופ' 
וקארין  קרלו  ע"ש  המודרני  הציור  לחקר 
ומנהל מוזאון  גירש באוניברסיטת תל-אביב 
תל-אביב לאמנות, מייעץ למוזאונים באזורי 
הפריפריה של ישראל, בהם מוזאון עוקאשי 
אוכלוסייתה  שמחצית  עיר   – עכו  בעכו. 
נקודת  נעשתה   – יהודית  ומחציתה  ערבית 
תרבות  ומסורות  מורשות  לחילופי  מפגש 
ואמנות. התערוכות במוזאון עוקאשי מגשרות 
גם באמצעות אמנות  לבין ההווה  בין העבר 
דוגמת  פרויקטים  גבוהה.  ברמה  עכשווית 
ערבים  לאמנים  יאפשרו  המתוכנן  המוזאון 
הישראלית.  בחברה  קולם  את  להשמיע 
"מטרתנו להביא לידיעת הציבור הישראלי כי 
אמנים אלה קיימים, חיים ויוצרים כאן, ושזה 

נהדר", אומר פרופ' עומר.

גם  אל-פחם  באום  פעל  עומר  פרופ' 
גלריית  של  היועץ  היה  שנים  לפני  בעבר: 
האמנות בעיר. עתה הוא מקדם את הקמתו 
כמקים  אופנים:  וכמה  בכמה  מוזאון  של 

תעודה  ללימודי  התוכנית 
באוניברסיטת  במוזאולוגיה 
מכשיר  הוא  תל-אביב 
ארבעה היסטוריונים לאמנות 
וכמה אמנים ערבים למשימה 
המוזאון,  ניהול  של  הקרבה 
בגיוס  והוא מנדב את עזרתו 
אדריכל  בבחירת  כספים, 
חללי  של  המערך  ובתכנון 

התצוגה. 
הזדמנויות  מתן  כי  מאמין  עומר  פרופ' 
הדרך  לסלילת  לסייע  בו  יש  ערבים  לאמנים 
לשלום באזור. הוא מסכם: "אמנות היא הדרך 
הטובה ביותר לבניית גשרים בין תרבויות ובין 

בני אדם".

חובה לאומית
בעולם  המובילים  מבני-הסמכא  אחד 
ישראל,  של  הגאוגרפיים  גבולותיה  בנושא 
פרופ' גדעון ביגר מהחוג לגאוגרפיה וסביבת 
עתה  בוחן  תל-אביב,  באוניברסיטת  האדם 
את מציאות החיים בתוך גבולות אלה. בשנת 
גאוגרפיה  ללמד  בחר  הוא  שלו  השבתון 

בהתנדבות בבית ספר תיכון בדימונה.
במשאים  שהשתתף  אחרי  ביגר,  פרופ' 
ועם  סוריה  עם  רמי-דרג  מדיניים  ומתנים 
מדינת  של  העתיד  גבולות  על  הפלסטינים 
ישראל, שואב כעת סיפוק מהכנת בני נוער 
למבחניהם בבית הספר התיכון ע"ש ליהמן. 
כל  שקיבלתי  מה  על  לגמול  צורך  "חשתי 

פרופ' מרדכי 
עומר

מוזאון עוקאשי 
בעכו
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לתושבי  זאת  לתת  ורציתי  בישראל,  חיי  ימי 
המקום", הוא מסביר.

רבים רואים בדימונה שבנגב מקום נידח 
ביגר שמח  פרופ'  ואולם  על שמריו.  הקופא 
לגלות שהתפיסה הזאת רחוקה מהמציאות. 
מאוד.  ועצמאים  משכילים  המקום  תושבי 
שתושבי  הערך  אותו  הרשים  מכול  יותר 
העיר מייחסים לחינוך. שלא כערים מרכזיות 
מוגבלויות  בעלי  רבים  ילדים  בישראל, שבהן 
מקבלים  ואינם  הכיסאות"  בין  "נופלים 
בדימונה  הספר  בתי  מערכת  נאות,  טיפול 
לגרוע  בלי  בחינוכם  וזמן  כסף  משקיעה 
ומחינוך  והמצטיינים  המוכשרים  מטיפוח 
הזאת,  הגישה  התלמידים.  אוכלוסיית  כלל 
הוא אומר, מעידה כי תושבי דימונה מכירים 

בכך שעתידם טמון בהשכלה.

בשליחות  שעבר  בחורף  נסע  תל-אביב, 
Operation Smile לנתח במאדוריי שבדרום 
הודו. עיוותי פנים רווחים בכפרים בדרום הודו 
במשך  משפחה.  קרובי  בין  נישואים  עקב 
שבועיים הוא ניתח יותר מעשרים מטופלים.

"הכירורגיה הפלסטית שונה מכל מקצוע 
אחר מפני שבתוך פחות משעה הפכת ילד 
רכים  היו  הילדים  רוב  חדש.  לאדם  מעוות 
זה   – הוריהם  מעיני  נשקף  והאושר  בשנים, 

היה מדהים", אומר ד"ר עד-אל.

❖ 

העמותה  של  הישראלי  הסניף  בראש 
ששון,  ליאור  ד"ר  עומד  ילד"  של  לבו  "הצל 
מנהל מחלקת ניתוחי לב וחזה ויחידת ניתוחי 
לב ילדים במרכז הרפואי ע"ש וולפסון בחולון, 
מטרת  תל-אביב.  לאוניברסיטת  המסונף 
לשפר  היא  בישראל,  שמרכזה  העמותה, 
את איכות הטיפול הרפואי בילדים ממדינות 
מולדות,  לב  ממחלות  הסובלים  מתפתחות 
אלו. במדינות  מיומנים  טיפול  מרכזי  וליצור 
לב  לניתוחי  ילדים  לארץ  מביאה  העמותה 
במדינות  רופאים  מכשירה  דחופים,  פתוח 
מתפתחות ושולחת משלחות רפואיות לחו"ל. 
ערב,  יותר ממחצית מטופליה הם מארצות 

ובהן הרשות הפלסטינית, עירק וירדן. 
בכל  נמרץ  באופן  מעורב  ששון  ד"ר 
מנתח,  הוא  העמותה:  של  הפעילות  היבטי 
משלחות  בראש  ועומד  רופאים  מכשיר 
לעבוד  כדי  מתפתחות  למדינות  היוצאות 
אלה  בימים  המקומי.  הרפואי  הסגל  לצד 
העמותה מכשירה בישראל מנתח מסין, שני 

תהליך  מקומיים.  רופאים  בהכשרת  ולעזור 
ההכשרה בסין ובאתיופיה היה בבחינת אתגר 
השפות  את  דובר  אינו  הוא  שכן  בעבורו, 
המקומיות ולכן נאלץ להסתפק במחוות ידיים 

כדי לתקשר ולהורות באמצעות הדגמה.
ההכשרה  תהליך  עלה  דבר  של  בסופו 
יפה. "אחרי שנים אחדות ראינו שיפור בביצועי 
מסוגלים  הם  וכעת  המקומיים,  הרופאים 
לנתח כמעט כמונו", אומר ד"ר חזין. "משנה 
לשנה הם הולכים ומשתפרים, אבל עדיין אין 

זה מספיק. בני אדם רבים זקוקים לעזרתנו".

פרס יו"ר הכנסת
רפואית  למידענות  מומחית  בראון,  סופיה 
גיטר- ע"ש  ולרפואה  החיים  למדעי  בספרייה 
את  קיבלה  תל-אביב,  באוניברסיטת  סמולרש 
איציק  דליה  הקודמת  מהיו"ר  הכנסת  יו"ר  פרס 
לבריאות  מידע  ב"מרכז  התנדבות  עבודת  על 
בראון  ברק.  בבני  החרדית  בקהילה  האישה" 
בספרנות  שני  תואר  בעלת  הכישרונות,  ברוכת 
ובכימיה אורגנית, זכתה בפרס גם על מפעל חיים 
מטעם ענף התמרוקים שבהתאחדות התעשיינים 
מים  קוסמטיקה  תכשירי  פיתוח  על  בישראל 

המלח – הראשונים בארץ ובעולם.

"כשאני כאן, בדימונה, אני מבין כי אזור 
ואני  תל-אביב,  מאזור  פחות  לא  חשוב  זה 
בכללותה",  לישראל  יותר  מחובר  מרגיש 
עשויה  הזאת  "החוויה  ביגר.  פרופ'  אומר 
המרכז  בין  הקשר  את  לחקור  אותי  להביא 
לפריפריה בישראל ולגלות כיצד המרכז יכול 

ללמוד לתועלתו מערי הפריפריה".

חיוך של אושר
צדקה  ארגון  הוא   Operation Smile
ניתוחים  לבצע  למטרה  לו  ששם  בין-לאומי 
פלסטיים בילדים בעלי עיוותי פנים במדינות 
עד-אל,  דין  ד"ר  העולם.  ברחבי  מתפתחות 
מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית במרכזים 
הרפואיים רבין ושניידר וחבר סגל בפקולטה 
באוניברסיטת  סאקלר  ע"ש  לרפואה 

פרופ' גדעון 
ביגר

ד"ר ליאור ששון 
בודק ילד לפני 
ניתוח

מימין: סופיה 
בראון ודליה 
איציק, יו"ר 
הכנסת 
היוצאת

מרדימים  רופאים  ושני  מטנזניה  קרדיולוגים 
מהרשות הפלסטינית. 

בעמותה  כמתנדב  מצטרף  ששון  לד"ר 
ד"ר ודים חזין, עמיתו מהמרכז הרפואי ע"ש 
סאקלר  ע"ש  לרפואה  ומהפקולטה  וולפסון 
באוניברסיטת תל-אביב, רופא מרדים שכבר 
השתתף בניתוחים באתיופיה, בסין, ברוסיה, 
באוקראינה ובמולדובה. משימתו של ד"ר חזין 
ניתוח  לפני  ילדים  ולהרדים  לבדוק  כפולה: 
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ועצבני",  ריכוזי  בוס  והייתי  היררכי,  ניהול  של 
הוא מציין בחיוך. "כך עד שנחשפתי לתורות 
אחרת.  גם  לנהל  שאפשר  והבנתי  המזרח, 
גיליתי שדברים טובים מתנהלים ללא מאמץ. 
השטח  את  ומפנה  הצידה  זז  כשהמנהל 
כיף,  רצון,  בה  שיש  זרימה  נוצרת  לקבוצה, 
עובדים  אדם  כשבני  ואמון.  פעולה  שיתוף 
יכולתם  פעולה,  חופש  ומתוך  בשלווה  יחד 
מתעצמת. עובדה היא שתחלופת כוח האדם 
באורקל ישראל נמוכה במידה רבה מן המקובל 
אורקל  ואכן,  התזזיתי".  ההיי-טק  בעולם 
ואורקל העולמית הולכות ומתרחבות  ישראל 

גם בימים אלו של משבר כלכלי בעולם. 
אורקל  חברת  נעשו  האחרונות  בשנים 
של  אמיצים  לידידים  ומנהלה  ישראל 
את  גיבש  חורב  תל-אביב.  אוניברסיטת 
בוגרי  של  העסקי  המועדון   — "שילובים" 
הראשון  היו"ר  והיה  להנדסה,  הפקולטה 
ומאז 2005 הוא חבר במועצת אגודת  שלו, 

הידידים של האוניברסיטה.  
במועדון  חברה  כארגון  ישראל  אורקל 
של  הידידים  אגודת  של  האקדמי  העסקי 
לעלון  חסותה  את  ומעניקה  האוניברסיטה 
תרמה  האחרון  העשור  במהלך  האגודה; 

באוניברסיטה  להנדסה  לפקולטה  החברה 
מערכות תוכנה מתוצרתה וכן מימון לצורכי 
בשנת  מובילים.  מחקרים  ולצורכי  הוראה 
הקתדרה  את  ישראל  אורקל  הקימה   2008
למחקר.  אורקל  קרן  ואת  תעשייה  להנדסת 
תרומה חשובה זו נועדה – על פי חזונו של 
חורב — לסייע בהקמת מרכז מצוינות אקדמי 
פרופ'  לדברי  מידע.  מערכות  של  בתחום 
תעשייה  להנדסת  מהמחלקה  מימון  עודד 
באוניברסיטה, המופקד על הקתדרה ומנהל 
הקרן החדשה, מטרת התרומה "לקדם את 
החקר של פן ההנדסה ושל פן האלגוריתמים 

בתחום מערכות המידע הארגוניות". 
זה כמה שנים שחורב מלמד בהתנדבות, 
להנדסה,  הפקולטה  של  אחרים  בוגרים  עם 
בסביבה  והארגון  "האדם  שנושאו  קורס 
אומר  הקורס,  מטרת  המודרנית".  העסקית 
פרופ' אהוד הימן, דקאן הפקולטה להנדסה, 
להכין את הסטודנטים להשתלבות  רק  "לא 
לחיזוק  לתרום  גם   אלא  העבודה,  במקום 

הקשר בין תלמידי הפקולטה לבוגריה".
למנהלים  לייעץ  חורב  משה  יכול  ומה 
ולארגונים, ובכללם האוניברסיטה, בימים לא 

קלים אלה? "הקשבה, רגישות, שקט". 

משה חורב, בוגר אוניברסיטת תל-אביב, המייסד והמנכ"ל 
של "אורקל ישראל", מתבלט בכישוריו המקצועיים, 

בתפיסתו הניהולית ובזיקתו לאוניברסיטה

ם
רי

וג
ב

חורב  משה  של  האישיים  בחייו  המהפך 
ובדרך עבודתו התחולל בשנת 2001. תחילת 
בעיון   – והמשכו  במשבר,  היתה  השינוי 
המזרח  מן  תובנות  ושל  גישות  של  לעומקן 
וטאי-צ'י  מדיטציה  תרגול  מתוך  הרחוק 
שהוא  התובנות  את  להודו.  חוזרות  ונסיעות 
העבודה  במקום  מטמיע  הוא  שם  קונה 
'בכל  אומר:  שלי  "הבוס  ובהצלחה.  בהנאה 
מצליחה  החברה  להודו  נוסע  שאתה  פעם 

יותר'", הוא מודה. 
חורב, בוגר המחזור השני של הפקולטה 
תל- באוניברסיטת  פליישמן  ע"ש  להנדסה 

ארוכה  דרך  ספק  ללא  )1975(, עבר  אביב 
ראשון  לתואר  לימודיו  סיום  מאז  ומרתקת 
רבות  שנים  ואלקטרוניקה.  חשמל  בהנדסת 
הגיע  שירותו  ובמהלך  האוויר  בחיל  שירת 
ראש  בתפקיד  וכיהן  משנה  אלוף  לדרגת 
מחלקת חימוש ואוויוניקה. בשנת 1986 זכה 
הפרויקט  מנהלת  עם  ישראל  ביטחון  בפרס 
טיל   – "פופאי"  הטיל  פיתוח  על  ברפא"ל 
אוויר-קרקע מונחה טלוויזיה, המשמש כיום 
של  האוויר  חיל  הישראלי,  האוויר  חיל  את 

ארה"ב וצבאות אחרים בעולם. 
לאחר שחרורו מצה"ל כיהן שלוש שנים 
בתפקיד מנכ"ל HP ישראל, ובעקבות פנייה 
של אורקל העולמית, חברת התוכנה השנייה 
בגודלה בעולם, הקים בשנת 1996 את שלוחת 
בתוכנות  עוסקת  השלוחה  ישראל.  אורקל 
ומחסני  נתונים  בסיסי  ולניהול  ארגון  לניהול 
אוניברסיטת  ובארגונים;  במפעלים  נתונים 
תל-אביב היא אחת מארגונים אלו. ב-2006 
התמנה חורב לסגן נשיא באורקל העולמית. 

את  הטביע  הוא  שבניהולו  ארגון  בכל 
חותמו, וכיום הוא מצעיד קדימה את אורקל 
מעולם  "באתי  יצירתיות.  בגישות  ישראל 

אפשר 
לנהל 

אחרת
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בינואר  בעזה  יצוקה"  "עופרת  מבצע 
2009 סיכן את קיומם של היחסים המיוחדים 
השאלה:  נשאלת  ישראל.  לבין  טורקיה  בין 
יכול  האומנם משבר בין ישראל לצד שלישי 
שהתפתחו  ביחסים  עמוק  כה  שינוי  לחולל 
בין שתי המדינות במשך יותר מחמש עשרה 

שנה?
נתפסה  טורקיה  של  החריפה  תגובתה 
בקרב  והן  הממשל  בקרב  הן  חדה  כתפנית 
ארדואן  טאיפ  רג'פ  הממשלה  ראש  הציבור. 
של  בשורה  קשים  דברים  בישראל  הטיח 
אמר  הוא  תקדים.  חסרות  התבטאויות 
זועק  הפלסטינים  הילדים  של  דמם  כי 
הם  ישראל  של  מעשיה  וכי  האדמה,  מן 
הוא  מזאת,  גרוע  האנושות".  נגד  "פשעים 
של  בת-בריתה  ישראל,  של  לגירושה  קרא 
טורקיה, מהאו"ם בשל התעלמותה מקריאת 

הארגון להפסיק את הלחימה בעזה.
בסוף  שהתקיים  בדבוס  הכלכלי  בכנס 
מהבמה  בהפגנתיות  ארדואן  ירד  ינואר 
שמעון  ישראל  נשיא  עם  דיון  של  בעיצומו 
לא  לגיבור  ארדואן  הפך  זה  במעשה  פרס. 
בעיני  גם  אם  כי  רבים,  טורקים  בעיני  רק 
כך  בתוך  והסורים.  האיראנים  העזתים, 
הסלימו כלי התקשורת והרחוב בטורקיה את 
מתקפותיהם נגד ישראל, שלעתים אף נשאו 
אופי אנטישמי, ובמקרים אחדים אף האפילו 
הפגנות  ערב.  במדינות  הקולות שנשמעו  על 
עריה  רחובות  את  הציפו  משתתפים  רבות 
מפגינים  טורקיה;  של  הגדולות  ועיירותיה 
העלו באש דגלי ישראל ונופפו בשלטים נושאי 
ועל  ואנטישמיות;  אנטי-ישראליות  ססמאות 
קירות בתים נכתבו כתובות נאצה כגון אלה: 
"הרגו את היהודים!", "הרגו את ישראל!", "אין 

כניסה ליהודים ולארמנים, אבל לכלבים יש!".
תגובת הציבור היתה בחלקה ספונטנית 
כך  "מלמעלה".  ומאורגנת  מכוונת  ובחלקה 
הספר  ובתי  החינוך  מערכת  נוצלו  למשל 
שמרמז  מה  לפלסטינים,  אהדה  להפגנת 
הקלעים.  מאחורי  פוליטית  הכוונה  היתה  כי 
שהיה  עד  הזאת  בדינמיקה  נסחפה  טורקיה 
נראה כאילו היא מסתופפת עם החמאס, עם 

סוריה ועם איראן בציר הרשע. 
בעמדת  לראות  יש  דבר,  של  לאמתו 
חלק  הפלסטינית  לשאלה  באשר  טורקיה 
 AKP והחוץ של ממשלת  הפנים  ממדיניות 
היתה  זאת  והפיתוח"(:  הצדק  )"מפלגת 

ה
ע

ד

בעקבות המשבר האחרון ביחסי 
טורקיה-ישראל מתעוררות שאלות הנוגעות 
הן ליציבות היחסים והן להשפעה האפשרית 
של הידרדרותם על עתידו של המזרח 
התיכון. פרופ' עפרה בנג'ו, חוקרת המזרח 
התיכון, בוחנת את הדינמיקה של היחסים 
ואת שורשיהם 

טורקים 
מפגינים 
נגד ישראל 
באיסטנבול

אמתי או
מדומה?



צדקה ופילנתרופיה בחברות מוסלמיות

פרופ' איימי 
סינגר, משמאל, 

עם גולר 
סבאנג'י, 
יו"ר חבר 

הנאמנים של 
אוניברסיטת 

סבאנג'י, בטקס 
הענקת הפרס

פרופ' איימי סינגר מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל-אביב 
זכתה במקום הראשון בתחרות על פרס המחקר הבין-לאומי ע"ש סאקיפ סבאנג'י לשנת 2008. 
נושא התחרות השנה היה: "המורשת העות'מאנית לתרבות, למוסדות ולערכים של טורקיה בת 

זמננו"; המאמר שזיכה את פרופ' סינגר בפרס נקרא "ההמשכיות של הפילנתרופיה".
41 חוקרים מרחבי העולם התחרו על הפרס ע"ש סאקיפ סבאנג'י המנוח, איש עסקים 
מוביל ונדבן טורקי ידוע. הפרס נועד לקדם חשיבה חדשנית ומחקר מקורי בלימודי טורקיה 
בתחום מדעי החברה ובתחום מדעי הרוח. אוניברסיטת סבאנג'י מנהלת את הפרס, וחבר 

שופטים בין-לאומי עצמאי בוחר את חתניו.
פרופ' סינגר היא מומחית להיסטוריה חברתית-כלכלית של האימפריה העות'מאנית בנושא 

צדקה ופילנתרופיה בחברות אסלאמיות. ספרה החדש Charity in Islamic Societies ראה אור 
ב-Cambridge University Press בשנת 2008.
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פעולת הסחה בזירה הפנימית וקריאת תיגר 
על יריבים מבית ומחוץ.

הטורקי  העם  בקרב  שיש  ספק  כל  אין 
נראה  זאת,  עם  לפלסטינים.  אמתית  אהדה 
שהממשלה ניסתה לתעל את האהדה הזאת 
לקראת   AKP-ב תמיכה  לגיוס  ולנצלה 
הבחירות המקומיות בטורקיה, שנועדו לסוף 
הכורדית,  מהבעיה  הדעת  להסחת  מרס, 
לקריאת תיגר על הצבא – אדריכל היחסים 
טורקיה  של  מעמדה  ולחיזוק   – ישראל  עם 

בקרב המדינות הערביות והמוסלמיות.
והרגשניות  הרטוריות  תגובותיה  למרות 
כל  יזמה  לא  היא  טורקיה,  ממשלת  של 
את  החזירה  לא  היא  ישראל:  של  "ענישה" 
ולא  בעבר.  שעשתה  כפי  מישראל,  שגרירה 
תקף  שבה  ממש  שעה  שבאותה  אלא  עוד, 
המדינות  שתי  כי  דווח  ישראל  את  ארדואן 
חדשה.  דו-צדדית  נשק  עסקת  על  חתמו 
בתוך כך נמשכו גם קשרי המסחר וקשרים 
שונים בתחום האסטרטגיה, ובכלל זה הודעת 
צבא טורקיה כי חיל הים שלה יקיים תמרון 

משותף עם ישראל בקיץ 2009.

מדוע לדבוק בקשרים הדוקים עם 
ישראל?

טורקיה,  מדוע  תוהים  רבים  טורקים 
לקיים  צריכה  עדיין  גדולה,  אזורית  מעצמה 
בשעה  זאת  ישראל,  עם  הדוקים  קשרים 
שמפת האסטרטגיה באזור כולו שונה עתה 
התשעים,  בשנות  שהתקיימה  מזו  מאוד 
קשריהן  את  עיצבו  המדינות  כששתי 
ברורה  התשובה  כי  נראה  האסטרטגיים. 
למדי. על אנקרה להישאר ביחסים טובים עם 

כושר  ואת  מעמדה  את  לחזק  כדי  ישראל, 
על  לשמור  וכך  הוגן,  כמתווך  שלה  התמרון 
תדמיתה כמדינה מוסלמית דמוקרטית שהיא 
מודל לחיקוי, מדינה המשמרת את האיזונים 
הישנים בין המזרח לבין המערב, בין העולם 
הערבי לבין ישראל, בין המדינות המוסלמיות 
על  מכול,  והחשוב  אחרות.  מדינות  לבין 
טורקיה לשמור על יחסיה האסטרטגיים עם 
ישראל כדי להדוף סכנות משותפות שבפניהן 
ניצבות שתי המדינות, ובייחוד הטרור העולמי 

וגרעון איראן. 
כאשר  בתבונה  נהגה  הרשמית  ישראל 
הגיבה באיפוק רב על ההתבטאויות בטורקיה. 
בעיני מקצת הישראלים היא היתה פייסנית 
מדי. למען האמת, ישראל לא יכלה להרשות 
באזור  חשובה  כה  שותפה  לאבד  לעצמה 
שהוא ברובו עוין לה. לפיכך היא היתה מוכנה 
את  לפוגג  שתצליח  הבנה  מתוך  להבליג 

הסערה בטורקיה.
ישראל פעלה גם מתוך הבנה כי הזיקה בין 
הפלסטינים  עם  השלום  בתהליך  התקדמות 
שנחשפה  ישראל-טורקיה,  יחסי  לבין 
לראשונה בראשית שנות התשעים, ממשיכה 
ליחסי  נגרם  נזק כבד  לדוגמה,  כך  להתקיים. 
תהליך  קריסת  עקב  טורקיה-ישראל 
השלום באוקטובר 2000 והאלימות שפרצה 
בעקבותיה. לעומת זאת, נסיגת ישראל מעזה 
בקיץ 2005 הולידה סדרת ביקורים ארוכה של 
"קו  הקמת  ואפילו  מטורקיה,  ממשל  בכירי 
אדום" בין ארדואן ובין ראש ממשלת ישראל 

דאז אריאל שרון.
ליחסי  שנגרם  הנזק  למרות  לסיכום, 
"עופרת  מבצע  בשל  ישראל-טורקיה 

לוודאי שיוכח שיחסי הידידות  יצוקה", קרוב 
המשותפים  האינטרסים  הממושכים, 
ליציבות  המדינות  שתי  של  החתירה  )כגון 
באזור(, הסכנות המשותפות ותפישות עולם 
וחיפוש  אימוץ הדמוקרטיה  )כגון  משותפות 
לשמש  עשויים  אלה  כל   – למערב(  גשרים 

ג'וערובה להמשך היחסים הטובים ביניהן. 
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פרופ' עפרה 
בנג'ו

עמיתת  היא  בנג'ו  עפרה  פרופ' 
מחקר בכירה במרכז משה דיין ללימודי 
המזרח התיכון ואפריקה ומרצה בכירה 
התיכון  המזרח  של  להיסטוריה  בחוג 
ע"ש  הרוח  למדעי  בפקולטה  ואפריקה 
תחומי  תל-אביב.  באוניברסיטת  אנטין 
המזרח  של  היסטוריה  הם  התמחותה 
התיכון והפוליטיקה המודרנית של עירק 
The Turkish- ספרה  המיעוטים.  ושל 
 Israeli Relationship: Changing
 Ties of Middle Eastern Outsiders
)2004( תורגם בעת האחרונה לטורקית 

ויצא לאור בטורקיה. 
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ועל  האסלאם  תולדות  על  התיכון,  המזרח 
השנה העות'מאנית.  האימפריה   תולדות 
סטודנטים,  ארבעים  בתוכנית  ללמוד  החלו 
 ארבעה מבוגריה התקבלו ללימודי תואר שלישי
באוניברסיטאות   — ואחרים  באוניברסיטה, 

מובילות בעולם.
ומוכרת  חשובה  נעשתה  "התוכנית 
הדקאן  מנשרי,  דוד  פרופ'  אומר  בעולם", 
ללימודים  המרכז  וראש  מיוחדות  לתוכניות 
איראניים באוניברסיטה. פרופ' מנשרי, מומחה 
בעל שם עולמי לאיראן המודרנית, נמנה עם 
בבית  המלמדים  המרצים 
מחו"ל  לסטודנטים  הספר 
מחקר  עמיתי  גם  שהם 
ללימודי  דיין  משה  במרכז 
ואפריקה  התיכון  המזרח 

באוניברסיטה. 

התוכנית עשויה להועיל בייחוד 
לפתח  המעוניינים  לסטודנטים 
בדיפלומטיה,  בממשל,  קריירה 
באקדמיה  בין-לאומיים,  בעסקים 

או בתקשורת.

התמודדות עם בעיות מורכבות
להיסטוריה  החוג  ראש  רבי,  עוזי  ד"ר 
של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטה, 
המפרץ  ועל  איראן  על  בתוכנית  מרצה 
בין למידה על  רב  "יש שוני  הפרסי. לדבריו, 
המזרח התיכון באוניברסיטת תל-אביב לבין 
השהות  מרוחק.  ממקום  האזור  על  למידה 
הדופק  את  לחוש  מאפשרת  בישראל 
והלימודים  מקרוב,  התיכון  המזרח  של 
את  יותר  טוב  להבין  לסטודנטים  מסייעים 
התיכון.  המזרח  בנושאי  לחדשות  הרקע 
של  בסוגיה  למשל  עוסקת  כשהעיתונות 

הטלת סנקציות על איראן או במשבר בלבנון, 
תלמידי התוכנית בוחנים סוגיות אלו בהקשר 

היסטורי ותרבותי רחב יותר".
לסיורים  יוצאים  התוכנית  תלמידי 
ובירושלים.  בגולן  בגליל,  בנגב,  מודרכים 
את  לבחון  להם  מתאפשר  אלה  בסיורים 
של  המורכב  והגאוגרפי  האנושי  הפסיפס 
עם  העבר  של  השילוב  את  ולתפוס  האזור 
ההווה, שבגללו המזרח התיכון הוא אזור כה 

מסקרן. 
קטיה סאלגאניק, 26, מסן דייגו מתעתדת 
ללמוד על הסכמי שלום ועל סכסוכים אזוריים 
לתרבויות  מקרוב  חשיפה  כי  ומשוכנעת 
בישראל  שהותה  במהלך  חיונית.  אחרות 
התעוררה בה מודעות לאופן שבו היא רואה 
את האחר, והיא החלה להבין כי "דת ותרבות 

מורכבות מכפי שהן נראות". 

ג'ייסון הילמן, 24, נוצרי לבנוני מנברסקה 
למד לימודי תואר ראשון בהיסטוריה באייווה, 
ארה"ב, ובהולנד ובקיץ האחרון למד ערבית 
במצרים. את לימודיו בתוכנית החל ב-2006, 
עוזר  להיות  האפשרות  את  בוחן  והוא 
שטייל  בעת  הבאה.  בשנה  במצרים  מחקר 
ברמת הגולן הבין כי אמנם יש פוליטיקאים 
הששים לדבר על שלום בין ישראל לסוריה, 
אבל החזרת הגולן אינה סוגיה כה פשוטה. 
והעולם  האקדמי  שהעולם  לדעת  "נוכחתי 
אומר  חופפים",  בהכרח  אינם  הממשי 
בין  גבולות  שרטוטי  על  "מדברים  הילמן. 
בזה  מעורבים  אבל  ערב,  למדינות  ישראל 
ראיתי  ממקומם.  להיעקר  שייאלצו  אנשים 
את היישובים שהוקמו באזור. נראה כי איש 
אבל  אחר,  למקום  לעקור  מתכוון  אינו  שם 
הסכם  ייחתם  אם  זאת  לעשות  ייאלצו  הם 

שלום". 

זאיי זאהו מבייג'ין הוא צעיר שאפתני בן 
ועברית,  ערבית  אנגלית,  סינית,  הדובר   25
ועתה לומד פרסית. הוא עומד להשלים את 
לימודי התואר השני בהיסטוריה של המזרח 
מחו"ל  לסטודנטים  הספר  בבית  התיכון 
תוכניות  לו  ויש  תל-אביב,  באוניברסיטת 
של  החוץ  במשרד  לעבוד  לכת:  מרחיקות 
סין ולמלא תפקיד בעיצוב מדיניותה במזרח 
התיכון. הוא מקווה להרחיב את קשרי סין-

ולשכנע סטודנטים מהמזרח הרחוק  ישראל 
לבוא ללמוד בישראל כמותו.

לחוש את הדופק 
תלמידי התוכנית לתואר שני בהיסטוריה של 

המזרח התיכון בבית הספר לסטודנטים מחו"ל 
באוניברסיטה לומדים אצל טובי המומחים בתחום 

וחווים מקרוב את החיים שמאחורי הכותרות

"זו תוכנית לימודים טובה מאוד המקנה 
ידע נרחב על הנושא על כל היבטיו", אומר 
זאהו ומוסיף: " תל-אביב היא מקום מגורים 
קודם  האזור".  את  להכיר  שרוצים  למי  טוב 
ב-2006  באוניברסיטה  לימודיו  את  שהחל 

לא פגש יהודים מימיו.
מחו"ל  לסטודנטים  מיועדת  התוכנית 
הלימודים  ראשון.  תואר  בעלי  אנגלית  דוברי 
שנתיים,  ונמשכים  באנגלית  מתקיימים 
ובסיומם מוענק תואר שני של אוניברסיטת 
עברית  לומדים  הסטודנטים  תל-אביב. 
ומשתתפים  גמר  עבודת  כותבים  וערבית, 
של  המודרנית  ההיסטוריה  על  בסמינריונים 
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מהמכון  פינקלשטיין,  ישראל  פרופ' 
לארכאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר ומהחוג 
הקרוב  המזרח  ולתרבויות  לארכאולוגיה 
הקדום ע"ש יעקב מ' אלקוב באוניברסיטה, 
כחוקר  בהיקפו  תקדים  חסר  למענק  זכה 
לשחזור  שנועד  פרויקט  של  הראשי 

הקדומה  ישראל  של  העולם  "שחזור 
מעבר  אל  לצעוד  המחייב  מורכב  עניין  הוא 
למחקר המסורתי, שכן התעודות בנות הזמן 
רב  זמן  נכתבה  המקראית  העדות  מעטות, 
המתוארים,  המאורעות  התרחשות  אחרי 
החוקרים  מן  ורבים  המקוריים  והמחברים 
תאולוגית  הטיה  בעלי  היו  המודרניים 
פינקלשטיין,  פרופ'  אומר  מובהקת", 
המופקד על הקתדרה לארכאולוגיה של ארץ 
ישראל בתקופות הברונזה והברזל ע"ש יעקב 

מ' אלקוב. 
כיצד  בוחנים  שונים  מחקר  צוותי 
הקדומה  בישראל  מתמטי  ידע  שימש 
כגון  מורכבות,  מינהל  מערכות  לניהול 
שרידי  מנתחים  סחורות;  של  ואחסון  מיסוי 
והאקלים  הצמחייה  לשחזור  פרחים  אבקת 
התזונה  בין  הקשר  את  חוקרים  הקדומים; 
כתובות  ומנתחים  האנושית;  הגנטיקה  לבין 
באמצעות  הראשון  הבית  מתקופת  עבריות 

אלגוריתמים לזיהוי כתבי יד. 
השוואתית למיקרו-ארכאולוגיה   במעבדה 
גורן  יובל  פרופ'  בראשות  מתכות,  ולשימור 
המזרח  ולתרבויות  לארכאולוגיה  מהחוג 
נעשה שימוש  באוניברסיטה,  הקרוב הקדום 
מינרולוגית  אנליזה   – קרמית  בפטרוגרפיה 
שיטות  באמצעות  חרס  כלי  ושל  אבן  של 
 – הארץ  כדור  מדעי  בתחום  המקובלות 
כלים  ייצור של  וטכניקות  גלם  חומרי  לזיהוי 
זה  מידע  גורן,  פרופ'  לדברי  העתיקה.  בעת 
תהליכי  סחר,  נתיבי  בתיאור  לסייע  עשוי 
ייצור ואפילו רמת הארגון המדיני של חברה 

קדומה. 

מתמטיקה ואלקטרוניקה מולקולרית
קיבלו  הארכאולוגי,  הפרויקט  מלבד 
תל- באוניברסיטת  אחרים  פרויקטים  שני 

המחקר  ממועצת  ניכר  בהיקף  אביב מימון 
פרופ'  ידי  על  מנוהל  מהם  אחד  האירופית. 
אלון מבית הספר למדעי המתמטיקה  נוגה 
ומבית הספר למדעי המחשב ע"ש בלווטניק 

למדעים  בפקולטה 
מדויקים ע"ש 
ובברלי  ריימונד 
פרס  חתן  סאקלר, 
והמופקד  ישראל 
הקתדרה  על 
לקומבינטוריקה 
המחשב  ולמדעי 

נושא המחקר  וטד באומריטר.  ע"ש פלורנס 
בדידה:  "מתמטיקה  הוא  זה  פרויקט  של 
אלון  לפרופ'  ויישומים".  אתגרים  שיטות, 
 1.4( יורו  ממיליון  יותר  במסגרתו  הוענקו 
יסוד  בעיות  היא חקר  ומטרתו  דולר(,  מיליון 
המתמטי  הענף  )שהיא  במתמטיקה בדידה 
העוסק במבנים סופיים( ובקשרים בין בעיות 
האינפורמציה,  בתורת  שאלות  אלה לבין 
בתורת  האדיטיבית,  המספרים  בתורת 

הגרפים ובתאוריה של מדעי המחשב.
את הפרויקט האחר מנהל פרופ' אברהם 
ניצן, המופקד על הקתדרה לדינמיקה כימית 

ורבקה  איסר  ע"ש 
)לבית שכטר( קודש 
הספר  בבית  ז"ל 
בפקולטה  לכימיה 
מדויקים  למדעים 
ריימונד  ע"ש 
סאקלר.  ובברלי 
המחקר  פרויקט 

אלקטרוניקה  של  המתפתח  בתחום  נעשה 
מולקולרית, ענף של מדע הננו, ופרופ' ניצן 
קיבל במסגרתו ממועצת המחקר האירופית 
דולר(.  )מיליון  יורו  כ-850,000  של  מענק 
גישה  היא  מולקולרית  אלקטרוניקה  לדבריו, 
חדשה לפיתוח התקנים אלקטרוניים זעירים 
בקנה מידה מולקולרי. היישומים האפשריים 
כוללים חיישנים, צגים, מנועים מולקולריים, 
טרנזיסטורים  ולוגיקה,  זיכרון  התקני 
בממדים  הפועלים  אנרגיה  העברת  והתקני 

מולקולריים.

       לצעוד
 אל מעבר

  למחקר המסורתי

בתקופת  ישראל  ארץ  של  ההיסטוריה 
המקרא באמצעות יישום שיטות מהמדעים 
המחקר  מועצת  החיים.  וממדעי  המדויקים 
של  מענק  לפרויקט  הקצתה  האירופית 
יורו )3.9 מיליון דולר(, והוא  כשלושה מיליון 
סטודנטים  בכירים,  חוקרים  ידי  על  מבוצע 
ופוסט-דוקטורנטים בעשרה מסלולי מחקר 
ויינר  סטיב  פרופ'  בשיתוף  ומנוהל  שונים 

ממכון ויצמן למדע.

פרופסורים מאוניברסיטת תל-אביב זוכים למענקי 
פרופ' נוגה אלוןמחקר גדולים מטעם מועצת המחקר האירופית 

פרופ' אברהם 
ניצן

פרופ' ישראל פינקלשטיין



חיילי מהפכת השפה העברית

להתנגד  לאם,  לאב,  להם,  "האפשר  שואל: 
הילדים  גם  עולליהם?"  של  לצפצופיהם 
ובהעדפתה  העברית  בידיעת  גאים  עצמם 

על פני הצרפתית, היידיש או הרוסית. 
למחקר  מהיחידה  שביט  זהר  פרופ' 
התרבות בבית הספר למדעי התרבות ע"ש 
החשיבות  את  תיארה  פורטר  ולסלי  שירלי 
הלאומית שראה היישוב היהודי בארץ בילדים 
דוברי עברית, ילדים שיגדלו באופן טבעי על 
ברכי השפה ויסייעו בהפצתה במרחב הפרטי 
והציבורי. ואכן, "הילדים הם שקנו את ידיעת 
שהפכו והם  הספר,  ובבית  בגן   העברית 
שביט,  פרופ'  ומדוברת".  חיה  לשפה  אותה 
שני  תואר  ללימודי  החדש  המסלול  ראש 
בתרבות הילד והנוער באוניברסיטה ומחשובי 
על  הרצתה  בעולם,  התחום  של  החוקרים 
הנושא בכנס על "ילדים ונוער בעת מהפכה 

באוניברסיטה  שקיימו  לאומית"  ותמורה 
והבין-תחומיים,  הכלליים  הלימודים  תוכנית 
קונסטנטינר  ע"ש  לחינוך  הספר  בית 
לחקר  הישראלית  והאגודה  באוניברסיטה 
העלייה  בימי  כבר  לדבריה,  החינוך.  תולדות 
הראשונה היתה העברית שפתם הראשונה, 
של  הבלעדית,  שפתם  קרובות  ולעתים 
בה  שנתחנכו  מי  ושל  הארץ  ילידי  הילדים 

מגיל צעיר.

כותב בן-יהודה  אליעזר   1902  בשנת 
גן  של  הקמתו  על  "השקפה"  בעיתון 
בתקופת  פרטית  ביוזמה  ביפו  עברי  ילדים 
אל  ביחס  לדבריו,  שחלה,  ההידרדרות 
הילדים  את  מתאר  בן-יהודה  העברית. 
העברי  האדם  של  האידאל  את  המגלמים 
על  האומה  עתיד  את  הנושא  זה  החדש, 
מידיעתם  מתפעם  הוא  הצעירות.  כתפיו 
בה  משתמשים  ומהיותם  העברית  את 
"שלשים  כותב:  הוא  וכך  צורכיהם,  לכל 
שנים  יד,  אחוזי  ביומו,  יום  מדי  וילדה,  ילד 
ובעברית  הילדים...  לגן  להם  הולכים  שנים, 
קוראים  ונעימה,  חיה  אמתית  מצלצלת, 
גדולים,  יהיו  בשם לכל דבר... אלה הקטנים, 
ויהיו עברים. כי שפה נטועה בהם בילדות". 
המכריע  תפקידם  את  גם  מציין  בן-יהודה 
של הילדים בהנחלת השפה להוריהם, והוא 

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש אנטין באוניברסיטה תפתח, לראשונה 
בישראל, מסלול לימוד ייחודי לתרבות הילד והנוער במסגרת 

היחידה למחקר התרבות. על העניין הגובר בתרבות הילד 
אפשר ללמוד מיום עיון שהתקיים באוניברסיטה בנושא 

התפקיד שמילאו ילדים ונוער במהפכות חברתיות ולאומיות, 
ובכלל זה הילדים מחוללי מהפכת השפה העברית
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סוכנות החלל הגרמנית תשגר בשנת 2011 
 EnMap – Environmental( חדשני  לוויין 
את  יצעיד  אשר  רב-צבעים   )Mapping
חשוב  צעד  מהחלל  הסביבה  ניטור  יכולות 
יפוענחו  קדימה. הנתונים שיתקבלו מהחלל 
זיהומים  לזיהוי  ייחודיות  ניתוח  בשיטות 
בקרקע ובאטמוספרה. אלה פותחו במעבדתו 
לגאוגרפיה  מהחוג  בן-דור  איל  פרופ'  של 
תל-אביב,  באוניברסיטת  האדם  וסביבת 
חוקר בתחום חישה מרחוק של כדור הארץ. 
קבוצות  לכמה  בו-זמנית  יועברו  הנתונים 
העולם.  ברחבי  באוניברסיטאות  של מדענים 
 150 בפרויקט  משקיעה  גרמניה  ממשלת 
יורו, והוא הוצג בראשונה בכנס מדעי  מיליון 
בין-לאומי שארגן פרופ' בן-דור באוניברסיטת 

תל-אביב.
היום, מציין פרופ' בן-דור, בודקים רמות 
בקרקע  שינויים  של  או  אוויר  זיהום  של 

ניטור הסביבה 
באמצעות 

צילומי לוויין 
חדשני 

טכנולוגיה אלקטרו-אופטית 
רבת צבעים המשמשת 
לניטור הסביבה – כיום 

ממטוסים ובעתיד מהחלל 
– מאפשרת מיפוי של רמות 

זיהום שונות במהירות, בו-
זמנית ובשטח נרחב 

רון
אג

ה 
למ

ת
ת: 

באמצעות מא מליחות(  או  רטיבות  )למשל 
אלו מספקות  אבל  ניטור קרקעיות,  תחנות 
כל  את  מקיף  שאינו  ומוגבל  מקומי  מידע 
באמצעות  זאת,  לעומת  במרחב.  הנקודות 
הטכנולוגיה האלקטרו-אופטית רבת הצבעים 
המשמשת את פרופ' בן-דור לניטור הסביבה 
הלוויין  בפרויקט  ובעתיד  ממטוסים  כיום   –
שונות  זיהום  רמות  של  מיפוי  מתאפשר   –
הניטור  נקודות  בכל  ובו-זמנית  במהירות 

בשטח נרחב. 
מצלמה  על  מבוססת  זו  טכנולוגיה 
לוויין,  על  או  מטוס  על  המותקנת  מיוחדת 
מכדור  המוחזר  השמש  אור  את  הקולטת 
צבעי  בצורת  באטמוספרה,  והמפוזר  הארץ 
חיישן  לעין(.  נראה  אינו  )חלקם  קרינה 
המצלמה, הרגיש לקריאה רציפה של צבעים 
פעולתם  את  לדמות  מסוגל  )תדרים(,  רבים 
בו-זמנית של מאות מכשירי ניטור מקומיים 



ילדים בקיבוץ 
גן שמואל 
מתרגלים 

שיטת איתות 
באמצעות 

דגלים, 1938 
)מתוך אוסף 

התצלומים 
הלאומי(

מערך צילום 
רב–צבעים 

מהחלל כפי 
שיתבצע 
בפרויקט 

EnMap לצורך 
מיפוי כדור 

הארץ

ימלאו  שבו  מדיניות  השפעות  בעל  לאומי 
והמחנכים תפקיד מכריע". במאמר  הילדים 
שפרסם אוסישקין ב-1918 על מקומה של 
השפה העברית בתהליך התחייה הלאומית, 
משאלת  חשובה  הלשון  שתחיית  כתב  הוא 
מקומה של זו בספרות העברית ובתרבותה, 
השאיפה  עם  בעברית  הדיבור  את  וכרך 

לעצמאות מדינית.

מחסור בספרות מקור
התחרות בגנים הלא עבריים, ציינה פרופ' 
עודדה  הברון  פקידות  קשה:  היתה  שביט, 
החינוך  במערכת  הלימודים  התנהלות  את 
בצרפתית, ושיעורים אלו התבססו על ספרי 
ומודרניים  לימוד חדישים  ועל אמצעי  לימוד 
שהתנהלו  הגנים  את  גם  מצרפת.  שנשלחו 
ובגרמנית,  בשפות אחרות, בעיקר באנגלית 
וציידו  פילנתרופיים  וארגונים  נדבנים  הקימו 
העבריים  הגנים  זאת  לעומת  כראוי.  אותם 
זכו  ולא  פרטיות  כיוזמות  אחת  לא  הוקמו 
ולא  מפילנתרופים  לא  כלכלית,  לתמיכה 
גננות  למצוא  היה  קשה  אחרים.  ממקורות 
העברית  בשפה  בנמצא  היו  ולא  מתאימות, 
ספרות  לא  הרך,  לגיל  לימודים  תוכניות 

פדגוגית וגם לא ספרות ילדים. 
למרות הקשיים החלו לקום מסוף המאה 
ה-19 גני ילדים עבריים. רוב הגננות שלימדו 

למשפחות  אירופה  במזרח  נולדו  בהם 
צעיר  בגיל  לארץ  הגיעו  וציוניות,  מבוססות 
בילדותן.  כבר  העברית  השפה  את  ולמדו 
כרוכה  עבודתן  היתה  לימוד  חומר  בהיעדר 
מי  תרגום.  באמצעות  רב  חומר  בהכנת 
של  הספרים  מדפי  את  למלא  עליו  שקיבל 
הילדים בספרות מקור בעברית היה המשורר 
הלאומי חיים נחמן ביאליק שפעל בכל תחומי 

היצירה לילדים. 
ישראלי  הארץ  המשרד  שערך  במפקד 
היישוב  במקומות   1918–1916 בשנים 
החדשים )תל אביב והמושבות( ציינו כ-75% 
בארץ  העברית.  היא  לשונם  כי  הבנים  מדור 
דור  בקרב  העברית  דוברי  שיעור  הגיע  כולה 
הבנים למחצית בקירוב )53.7%(. ההבדל בין 
דור הבנים לדור ההורים היה גדול מאוד: רק 
ובכפרים  בתל-אביב  ההורים  מדור  כשליש 
דיברו עברית; ביפו ובחיפה הגיע שיעור דוברי 
העברית בקרב דור ההורים לחמישית בלבד. 
בסוף תקופת המנדט הגיע שיעור הדוברים 
 80.9% ל-92%.  הארץ  ילידי  בקרב  עברית 
מהם דיברו עברית בלבד, ובקרב בני שנתיים 
עד ארבע עשרה היה שיעור הדוברים עברית 
ולפני  המדינה  הקמת  ערב   .93.4% בלבד 
מסכמת  הגדולים,  העלייה  גלי  של  הגעתם 
והחזון  הלב  משאלת  הפכו  שביט,  פרופ' 

למציאות.

לטענתה, בבנייתה של החברה הלאומית 
הילדים  נחשבו  ישראל  בארץ  היהודי  ביישוב 
ההולכים  העברית  השפה  מהפכת  לנושאי 
למתווכים  נחשבו  מוריהם  המחנה;  לפני 
 – היישוב  ומנהיגי  העברית,  לבין  בינם 
ואת  דרכי המהפכה  למורי הדרך שיתוו את 
מהלכיה. "רבים ממנהיגי היישוב, כמו מנחם 
בבנייתה  ראו  ז'בוטינסקי,  אוסישקין וזאב 
של התרבות העברית בארץ ישראל פרויקט 
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הצמחייה  מצב  את  או  המצולמת  הקרקע 
ואת האפשרות שתיפגע ממזיקים, ממחסור 

במים או בחומרי מזון. 
בשנים שנאספו   נתונים 
של  אוויר  מצילומי   2007–1997
כמה מקומות בישראל בטכנולוגיה 
בן-דור,  פרופ'  אומר  רבת-צבעים, 
לימדו שאפשר למשל למפות את מליחות 
הקרקע בעמק יזרעאל לפני עונת הגידול או 
הארץ  במרכז  הכותנה  גידולי  "מצוקת"  את 
עקב השקיה חסרה. המפות שהופקו על בסיס 
להשביח  לחקלאים  אפשרו  נתונים  אותם 
את  ולהשקות  הזריעה  לפני  הקרקע  את 
בלי  ומדויקת,  חסכונית  השקיה  הגידולים 
לפגוע ביבול. הנתונים, מבהיר פרופ' בן-

דור, תקפים ליום הצילום, ולפיכך תכונות 
משתנות נבדקות בתדירות רבה. 

הקרקע  פני  על  שווה  באופן  המפוזרים 
המתקבלים  הנתונים  את  ולהעביר 

למחשב  שעתיים  בתוך  מהמצלמה 
שפיתח,  טכניקות  באמצעות  בארץ. 
מתקדם  ממוחשב  עיבוד  הכוללות 
ועבודת מעבדה, פרופ' בן-דור מעבד 

מדויקות  מפות  ומפיק  הנתונים  את 
המתארות את סוגי המזהמים ואת כמותם 

במרחב המצולם בתוך זמן קצר מאוד. 
אפשר  כיום  כבר  בן-דור,  פרופ'  לדברי 
למפות באמצעות שיטתו את רמת הזיהום 
 – באטמוספרה  חומרים  ארבעה  של 
דו-חמצני  פחמן  חמצן,  מים,  אדי  אוזון, 
וגופרית – ולקבל מידע  ובקרוב גם מתאן 
פוריותה.  רמת  על  או  קרקע  זיהומי  על 
מידע  להפקת  גם  יעילה  שהשיטה  הוכח 

תמונת  והצמחייה.  המים  זיהום  מצב  על 
החיישן תגלה למשל את רמת הרטיבות של 
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בסביבה  בעיקר  נפגעת  השמיעה  יכולת 
מן  זעירים  שערה  תאי  אובדן  בשל  רועשת 
גם  להיגרם  יכולה  )הפגיעה  הפנימית  האוזן 
פירסט- פרופ'  גנטיות(.  מסיבות  או  מזקנה 
המתאר  מתמטי  מודל  פיתחו  וצוותה  יוסט 
אקוסטי  לגירוי  בתגובה  האוזן  פעולת  את 
והמשחזר את תפקוד תאי השיער באוזן בעת 
בדיקה  דיבור על רקע רעש סביבה.  שמיעת 
כי  העלתה  שמיעה  פגועי  בקרב  שנעשתה 
או  השמיעה  במכשיר  באלגוריתם  השימוש 
את  ניכרת  במידה  מגביר  השבלולי  בשתל 
של  הפיתוח  רעש.  בתנאי  השמיעה  יכולת 
במכשירי  לשילוב  קל  פירסט-יוסט  פרופ' 
של  היישום  חברת  רמות,  קיימים.  שמיעה 
על  פטנט  רשמה  תל-אביב,  אוניברסיטת 
רישיון  למתן  זכיינים  לאתר  והחלה  הפיתוח 

לשימוש ברעיון ובטכנולוגיה. 

תרופות השינה הנפוצות מסייעות להשרות 
שינה,  מנדודי  שסובלים  מי  על  בלילה  שינה 
אבל השימוש בהן עלול לגרום לישנוניות ביום, 
שעלולה להגביר את הסיכון לפגיעה בזיכרון, 
לנפילות ולתאונות דרכים. פרופ' נאוה זיסאפל 
למדעי  בפקולטה  לנוירוביולוגיה  מהמחלקה 

מגמת  ניכרת  ומעלה   55 שבבני  עד  והולך 
עלייה בשכיחותן של הפרעות שינה. התרופה 
שפותחה באוניברסיטת תל-אביב "מתקנת" 
שחרור  תבנית  את  מחקה  היא  זה:  מחסור 
היא  כך  הלילה.  במשך  הטבעי  המלטונין 
מסייעת בסנכרון השעון הביולוגי עם מחזור 
האור-חושך ותורמת לשיפור איכות השינה. 
רבי  מבוקרים  קליניים  במחקרים 
בתכשיר  טיפול  כי  עוד  נמצא  משתתפים 
ההירדמות  זמן  משך  את  מקצר  החדש 
התרופות  נטילת  שלאחר  זה  לעומת 

ההיפנוטיות הקיימות.
איכות  את  משפרת  החדשה  "התרופה 
הבוקר,  בשעות  בערנות  לפגוע  בלי  השינה 
פרופ'  מדגישה  ובזיכרון",  הנהיגה  ביכולת 
המקובלות  התרופות  מכך,  "יתרה  זיסאפל. 
בסירקדין  ואילו  להתמכרות,  לגרום  עלולות 
כלשהם  בולטים  גמילה  תסמיני  התגלו  לא 

עם הפסקת השימוש". 
סירקדין היא התרופה הראשונה מסוגה 
באיכותה,  גרועה  בשינה  לטיפול  שאושרה 
ולא רק בכמותה. היא משווקת באירופה על 
ידי חברות התרופות הרב-לאומיות לונדבק, 
תל-אביב  אוניברסיטת  וטבע.  ניקומד 
בעתיד  המוצר  מכירות  על  תמלוגים  תקבל 

באמצעות חברת היישום שלה "רמות". 

החיים ע"ש ג'ורג' ס' וייז באוניברסיטת תל-
לטפל  שנועדה  חדשה  תרופה  פיתחה  אביב 
בנדודי שינה ראשוניים )שאינם נגרמים מכאב 
מבוגרים  של  דיכאון(  דוגמת  ממחלות  או 
שינה  איכות  על  המתלוננים  ומעלה   55 בני 
גרועה. בעת האחרונה, בתום 15 שנות מחקר 
התרופה  אושרה  וקליני,  פרה-קליני  בסיסי 
 )EMEA( ידי רשות התרופות האירופית  על 
לשימוש רפואי במדינות האיחוד האירופי ועל 
נמצאת  והיא  בישראל,  הבריאות  משרד  ידי 
בהליכי אישור במדינות רבות נוספות ברחבי 

העולם. 
שמה,   )Circadin( סירקדין  התרופה, 
שני  המכילה  מושהה  בשחרור  טבלית  היא 

בדומה לשחרור המלטונין הטבעי
חוקרת מאוניברסיטת תל-אביב פיתחה גלולת שינה המשפרת את איכות 

השינה ואינה פוגעת בתפקוד בשעות היום שלאחר לקיחתה 

שיפור השמיעה 
 בסביבה

רועשת

קול שפיתחו פרופ'  לעיבוד  חדשה  שיטה 
הספר  מבית  ותלמידיה  פירסט-יוסט  מרים 
להנדסת חשמל באוניברסיטת תל-אביב תקל 
על הסובלים מבעיות שמיעה לשמוע ולהבין 
הפתרונות  רועשת.  בסביבה  דיבור  יותר  טוב 
השכיחים המיועדים להגברת קול הם מכשירי 
שמיעה המוצמדים לאוזן החיצונית או שתלים 
מכשירי  בניתוח.  לאוזן  המוכנסים  שבלוליים 
הקוליים  האותות  את  מגבירים  שמיעה 
ומגרים את שרידי השמיעה באוזן הפנימית, 
הקוליים  האותות  שבלוליים  בשתלים  ואילו 
מתורגם  המידע  דיגיטלי,  למידע  מעובדים 
ישירות את  ואלה מגרים  לגירויים חשמליים, 
השמיעה  ומכשירי  השתלים  השמע.  עצב 
הוכיחו את יעילותם בעיקר בסביבה שקטה, 
אך הם לא תוכננו להתגבר על רעש הסביבה. 
כי  ואומרת  מוסיפה  פירסט-יוסט  פרופ' 

תפקיד  הממלא  טבעי  הורמון  מלטונין,  מ"ג 
תהליכים  של  התזמון  בבקרת  מפתח 
מחזור  ובראשם  היממה,  במשך  בגוף  רבים 
ברציפות  מופרש  המלטונין  השינה-ערות. 
במשך הלילה, ופעילותו בבני אדם היא "אות 
פוחת  ייצורו  ההתבגרות  עם  אבל  לחשכה". 



שודרגה המעבדה להוראת חומרים
הציוד במעבדה להוראת חומרים בפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר 
פליישמן שודרג, ובכך היא הפכה למתקדמת מסוגה במוסדות האקדמיים 
בארץ. המעבדה נועדה להקנות לסטודנטים הבנה בסיסית של הקשר בין 

המיקרו-מבנה של החומר הנחקר לבין תכונותיו ושימושיו. בראש המעבדה 
עומדים פרופ' נעם אליעז ופרופ' אילן גולדפרב מבית הספר להנדסה 

מכנית. פרופ' אליעז מציין כי הציוד החדש משוכלל ביותר, מהדור המשמש 
היום את תעשיית הטכנולוגיה העילית, וכי המכשור ומהלך הניסויים 

עומדים בדרישות התקינה הבין-לאומית. 
במעבדה לומדים סטודנטים לתואר ראשון ושני בהנדסה מכנית, 

בהנדסה ביו-רפואית, במדע והנדסת חומרים ובארכאולוגיה. השנה לומדים 
בה 234 תלמידים, והיא המעבדה המשמשת את מספר הסטודנטים הרב 

ביותר בפקולטה. מהנדסי המעבדה הם ד"ר דנה אשכנזי ומריו לוינשטיין. 
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ד"ר לילך הדני, 36, "שבה הביתה", 
לאוניברסיטת תל-אביב, כחברת סגל 

במחלקה למדעי הצמח בפקולטה למדעי 
החיים ע"ש ג'ורג' ס' וייז לאחר שהייה של שש 

שנים בארה"ב.
שיבתה לאוניברסיטה היתה חזרה למוסד 

האם שלה. "זאת האוניברסיטה שלי. זאת 
האוניברסיטה שבה למדתי לאורך כל הדרך. 
הייתי כאן כילדה ביחידה לנוער שוחר מדע. 

כמו כן המחלקה שבה אני נמצאת חזקה 
מאוד", היא אומרת.

ד"ר הדני חוקרת באוניברסיטה את 
סבך האבולוציה הביולוגית. היא מתמקדת 

באבולוציה של הרבייה המינית, ובפרט בשאלה 
מדוע נעשה המין חיוני להתרבותם של 

אורגניזמים רבים – סוגיה מרכזית המעסיקה 
ביולוגים זה מכבר. לטענתה, תאורטית רבייה 

א-מינית, כגון זו הנפוצה במינים רבים של 
חד-תאיים ושל צמחים, היא דרך בטוחה יותר 

ומסוכנת פחות מבחינת האורגניזם להביא 
לעולם את הדור הבא. "מדוע על הפרט לסכן 
את מבנהו הגנטי הטוב על ידי עירובו עם זה 

של זולתו וליצור צירופים גנטיים שלא יהיו 
בהכרח טובים באותה מידה?" היא מקשה 

ומסבירה: "רבייה מינית היא יקרה למדי. 
מספר העותקים הממוצע שנוצר לכל גן של 
ההורה ברבייה מינית הוא מחצית ממספרם 

ברבייה א-מינית. מלבד זאת, הפרטים צריכים 
לחפש זה את זה, לחזר זה אחר זה, להיקלע 

לעימותים וכן הלאה".

אוכלוסיות ואת תורת האבולוציה. ב-2008 
חזרה לישראל ולאוניברסיטת תל-אביב בסיוע 
המלגה של האיחוד האירופי להשבת חוקרים 

ע"ש מארי קירי, שנועדה לאפשר למדענים 
השוהים מחוץ לאירופה לשוב ולעבוד בארצות 

מוצאם. מלגה זו חיונית במיוחד למדינות 
כישראל, המתמודדות עם "בריחת מוחות" 

חמורה של חוקרים צעירים התרים אחר 
הזדמנויות טובות יותר בחו"ל.

האם הרבייה המינית באמת הכרחית?
ד"ר לילך הדני חזרה לאוניברסיטה כדי לחקור את סבך האבולוציה הביולוגית

ד"ר הדני משערת שבתחילה קיבלו 
עליהם האורגניזמים את הסיכון שבעירוב 

המבנה הגנטי שלהם עם זה של זולתם רק 
ב"זמנים קשים", למשל בתגובה על הרעת 

תנאי הסביבה. בשלב מאוחר יותר באבולוציה 
הפך המין מאירוע נדיר יחסית לתהליך הכרחי 
אצל רבים מהאורגניזמים המפותחים. לדבריה, 
הסבר אפשרי לשינוי זה מתבסס על התופעה 

של בררה מינית – העדפת בני זוג הניחנים 
בתכונות חיוביות מסוימות על פני אחרים 

שאינם ניחנים בתכונות הללו.

מאמצים שיבטיחו את שובה
ד"ר הדני נולדה וגדלה בתל-אביב. היא 
למדה ביולוגיה ומתמטיקה בתוכנית הבין-

תחומית לסטודנטים מצטיינים ע"ש עדי 
לאוטמן באוניברסיטת תל-אביב ושילבה 

לימודים אלו עם לימודי פילוסופיה ופסיכולוגיה. 
היא קיבלה את התואר הראשון ב-1996, שנה 

אחר כך סיימה לימודי תואר שני בהצטיינות 
יתרה ואת התואר השלישי קיבלה ב-2001. 

בעבודת הדוקטורט היא התמקדה בנושא 
העומד במרכז מחקריה עד היום – התהליכים 

הזעירים או אבני היסוד של האבולוציה 
הביולוגית.

מלגת פוסט-דוקטורט באוניברסיטת 
סטנפורד הרחיקה אותה מישראל לארה"ב, 

וב-2005, אחרי שלוש שנות מחקר 
אינטנסיביות, הצטרפה לסגל המרצים של 

אוניברסיטת אייווה ולימדה שם גנטיקה של 

ד"ר לילך הדני 

מן
ופ

 ה
רל

 ק
ת:

מא

האוניברסיטה עשתה מאמצים רבים כדי 
להבטיח את שובה של ד"ר הדני וסיפקה לה 

סביבת עבודה מתאימה. בין היתר הוסבה 
מעבדה רגילה, "רטובה" – המשמשת 

לחקר דגימות ביולוגיות – למעבדה "יבשה", 
המותאמת למחשבים. "יש לי כל הציוד 

הדרוש לעבודת המחקר", היא אומרת.
לד"ר הדני קסם גם יתרון נוסף שיש 

לאוניברסיטת תל-אביב: הסטודנטים שלה. 
"מגיעים אלינו סטודנטים טובים מאלה 

הלומדים באוניברסיטאות מובילות במקומות 
אחרים בעולם". 



פרופ' צ'ונגקו צ'וי, מומחה לתורת המשפט במזרח אסיה, הוא 
פרופסור אורח הראשון מקוריאה באוניברסיטת תל-אביב. הוא לימד 
השנה במרכז ללימודי משפט מתקדמים ע"ש צבי מיתר בפקולטה 

למשפטים ע"ש בוכמן, במסגרת הסכם לשיתוף פעולה בין אוניברסיטת 
תל-אביב לבין האוניברסיטה הלאומית של סיאול. פרופ' צ'וי הציג בפני 

הסטודנטים הישראלים את הגישה הקונפוציאנית לפילוסופיה של 
המשפט. לדבריו, גישה זו "קהילתית" יותר משיטת המשפט במערב, 

המבוססת על זכויות הפרט. הוא הופתע מהפופולריות של הקורס שלימד ורחש אהדה 
רבה לתלמידיו. לדבריו, בישראל מבקרים בכל שנה כ-30,000 תיירים קוריאנים, רבים מהם 

צליינים. "כ-35% מהקוריאנים הם נוצרים בעלי זיקה משיחית עזה לעם היהודי ולברית 
הישנה", אמר פרופ' צ'וי.

ומשה לוין. אוסף מיתר מיועד לשימור עבודות 
אלה ולהצגתן. 

דפנה מיתר-נחמד, בתו של צבי מיתר 
ומנהלת קרן מיתר, אמרה שהתערוכה 

מעידה על קשריה ההדוקים של משפחת 
מיתר עם דרום מזרח אסיה. לדבריה, "מלגות 

תרבות הן דרך להעניק חסות לפועלם של 
צלמים צעירים ומבטיחים". מיתר השתתפה 
בפתיחת התערוכה עם יונג-סם מה, שגריר 

קוריאה בישראל; פרופ' צבי גליל, נשיא 
אוניברסיטת תל-אביב; פרופ' אהרון שי, סגן 

הרקטור ומייסד החוג ללימודי מזרח אסיה 
באוניברסיטת תל-אביב; ופרופ' צבי סרפר, 

ראש החוג הנוכחי.
התערוכה היתה צעד חשוב לקראת 
תגבור לימודי קוריאה באוניברסיטת תל-

אביב. כארבעים סטודנטים משתתפים היום 
בקורסים על קוריאה במסגרת החוג ללימודי 

מזרח אסיה, בהם סמינר על הכלכלה 
ועל מדיניות החוץ והביטחון של קוריאה, 

המתקיים במידה רבה הודות לתמיכתה של 
קרן קוריאה. בחוג ללימודי מזרח אסיה מקווים 

להרחיב את תוכנית הלימודים הבסיסית 
ולהפכה למסלול ללימודי קוריאה, שיכלול את 

הוראת השפה הקוריאנית. פרופ' אהרן שי, 
המופקד על הקתדרה לחקר מזרח אסיה ע"ש 

שאול נ' אייזנברג, ציין כי לשם כך יוכל החוג 
לשאוב מניסיונו בבניית התמחויות בלימודי 

יפן, סין והודו.

 פרופ'
צ'ונגקו צ'וי

דרום קוריאה 
מבעד לעדשה 

תערוכת צילומים של קוריאה בחסות 
"אוסף מיתר" מסייעת להגברת העניין 

בלימודי דרום קוריאה באוניברסיטה

לדרום קוריאה ולישראל הרבה מן 
המשותף: שתי המדינות זכו לעצמאות 
ב-1948 ונאלצו להיאבק על הכרה בין-

לאומית בעודן מאוימות תדיר על ידי 
שכנותיהן. לשתי המדינות כלכלות דינמיות 
המתאפיינות בתעשיות היי-טק משגשגות. 
בשתיהן מתקיימים חיים עירוניים מודרניים 

בצד אורח חיים מסורתי-דתי.
מיזוג המודרני עם המסורתי השתקף 

בתערוכתה של הצלמת עדי סגל, 23, "דרום 
קוריאה מבעד לעדשת המצלמה", שהוצגה 
באוניברסיטת תל-אביב ביוזמתו של אוסף 
מיתר ובחסותו. עבודתה של סגל בקוריאה 

מומנה על ידי מלגת אוסף מיתר. 
סגל יצרה מסמך חברתי ותרבותי ססגוני 
על החיים בקוריאה בהעמידה צילומי בניינים 
רבי קומות ופרסומות למותגים בין-לאומיים 

– לצד נזירים בודהיסטים ונערות הרוקדות 
ריקודים מסורתיים. 

את האוסף הקים צבי מיתר, מתורמיה 
של אוניברסיטת תל-אביב וממייסדי 

המרכז ללימודי משפט מתקדמים ע"ש 
צבי מיתר בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן 

באוניברסיטה. האוסף מכיל כ-150,000 
צילומים המשקפים את ההיסטוריה של 
הקמת מדינת ישראל, בהם עבודות של 

צלמים רבי השפעה כבוריס קרני, בנו רוטנברג 

לדברי ד"ר אלון לבקוביץ', מומחה 
לקוריאה מאוניברסיטת תל-אביב, "תוכנית 

ללימודי קוריאה תקנה לסטודנטים הישראלים 
הבנה עמוקה יותר של התפקיד שדרום 

קוריאה ממלאת בצפון מזרח אסיה ותרחיב 
את ידיעותיהם על התרבות הדרום קוריאנית 

ועל תרומתה לעולם".

עדי סגל, מימין, 
עם דפנה 
מיתר–נחמד
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הדוכיפת הביסה את מתחרותיה והוכתרה בתואר "הציפור הלאומית 
של ישראל" בתחרות כלל-ארצית שארגן ד"ר יוסי לשם מהמחלקה 

לזואולוגיה באוניברסיטת תל-אביב, מנהל המרכז הבין-לאומי לחקר נדידת 
הציפורים של אוניברסיטת תל-אביב בלטרון. התחרות התקיימה בחסות 

החברה להגנת הטבע, שרת החינוך והשר להגנת הסביבה. הדוכיפת זכתה 
ב-35% מהקולות וניצחה את הפשוש ואת החוחית ועוד שבע מתחרות. 

"התחרות היתה דרך להפנות את תשומת הלב של 4,500 בתי ספר, 9,500 
גנים, כל יחידות צה"ל וכלל הציבור למצבן של הציפורים וללמד עליהן ועל 

החשיבות שבהגנה עליהן", אמר ד"ר לשם. על תוצאות התחרות הכריז 
הנשיא שמעון פרס בטקס ממלכתי בבית הנשיא.

והזוכה היא - הדוכיפת

 אוניברסיטת
תל-אביב מוקירה 

את חוקריה 

זוכי הפרסים לשנת תשס"ח הם פרופ' יוסף 
שילה, פרופ' נח לוין-אפשטיין ופרופ' פרננדו 

פטולסקי.
פרופ' שילה מהחוג לגנטיקה מולקולרית 
בבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, המופקד 

על הקתדרה החדשה לחקר הגנטיקה של 
הסרטן ע"ש דוד ואינז מאיירס, זכה בפרס 
המחקר במדע וטכנולוגיה בתחום תגובת 
התא על גורמי נזקים בדנ"א. פרופ' לוין-

אפשטיין מהחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה 
בפקולטה למדעי החברה ע"ש גורדון קיבל 

את פרס המחקר במדעי הרוח והחברה 
בתחום השתלבות חברתית ותרבותית 

של מהגרים ותפישות של אזרחות ושל 
סולידריות בקרב אוכלוסיות מגוונות במדינות 
שונות. פרופ' פטולסקי מבית הספר לכימיה 

בפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד 
ובברלי סאקלר זכה בפרס המחקר היישומי 
על פיתוח התקנים ננו-אלקטרוניים לתחום 
האלקטרוניקה, הכימיה והרפואה ועל כמות 

הפטנטים שפיתח — שישה במספר. 

אוניברסיטת תל-אביב העניקה זו השנה 
השלישית פרסי מחקר לחוקרים מצטיינים. 
הקריטריונים לקבלתם הם מצוינות במחקר 

האקדמי המתבטאת בהישגים בני מדידה, 
ובהם: מספר הצעות המחקר שהגיש החוקר, 

בכלל זה הצעות מחקר לתוכניות המחקר 
והפיתוח של האיחוד האירופי; מספר 

המענקים שקיבל וסכומם; ומחקרים שעשה 
והמצאות ופטנטים שפיתח באמצעות 

"רמות", חברת היישום של האוניברסיטה. 
ענת פרידמן–

מרום
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זכיות

מימין: פרופ' דני לויתן, רקטור האוניברסיטה; פרופ' אהוד גזית, סגן נשיא למחקר ולפיתוח; פרופ' פרננדו פטולסקי; 
פרופ' נח לוין-אפשטיין; פרופ' צבי גליל, נשיא האוניברסיטה; ופרופ' יוסף שילה 

מצוינות בתחום 
חקר המוח

ענת פרידמן-מרום, תלמידת מחקר 
במעבדה של פרופ' אהוד גזית מהמחלקה 
למיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה 
בפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס' וייז 

באוניברסיטת תל-אביב, זכתה בפרס מטעם 
 Foundation( קרן "אמפיריס" השוויצרית

Empiris( על תרומתה לחקר מחלת 

אלצהיימר.
פרידמן-מרום חקרה 

ופיתחה טכנולוגיה 
חדשנית שביסס פרופ' 

גזית, לעיכוב קיפול 
שגוי של חלבונים 

הגורם להרס תאי עצב 
במחלת אלצהיימר. 

מטרת עבודתה 
לשפר את הזיכרון ואת יכולת 
הלמידה של החולים במחלה.

מחקרה נכלל ברשימת 100 הטכנולוגיות 
החדשניות שפותחו במוסדות אקדמיים 

ושהפכו למוצרים וליישומים מסחריים – 
רשימה שפורסמה בדוח "עולם טוב יותר" 
של הארגון הבינלאומי למסחור טכנולוגיה 

אוניברסיטאית )AUTM( בשנת 2008. המחקר 
פורסם ב-Angewandte Chemie, מכתבי 

העת החשובים בכימיה. 
פרידמן-מרום זכתה בפרסים רבים, ובהם 

מלגות מהמרכז לננו-מדע ולננו-טכנולוגיה, 
מהמכון לחקר ננו-מערכות רפואיות ע"ש 

מריאן גרטנר, מהמכון לגנטיקה מולקולרית 
ע"ש ג'ואן וחיים קונסטנטינר וממרכז מן 

למדעי הצמח באוניברסיטת תל-אביב. 



מיזמים

לחשוף את קהילת 
 האוניברסיטה למחקר

הנעשה בה
סדרת הרצאות חדשה ופופולארית 

ושמה "מדע ודעת", המיועדת לכל עובדי 
האוניברסיטה ותלמידיה, נחנכה השנה 

באוניברסיטה ביוזמת פרופ' אהוד גזית, סגן 
נשיא למחקר ולפיתוח, ובסיוע פרופ' אברהם 

קציר מבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה. 
המרצים בסדרה הם מבכירי החוקרים 
 באוניברסיטה, והיא נועדה לחשוף את

קהילת האוניברסיטה למחקר הנעשה בה. 
נושאי ההרצאות לשנת תשס"ט הם כלהלן: 

נשק לייזר; הקהילות הנוצריות בארץ ויצירתן 
החזותית במאה העשרים; אלצהיימר ומחלות 

ניווניות; ומחלות אוטואימוניות. פעילות זו 
היא אחת מני רבות שפרופ' גזית יוזם לחיזוק 

הקשר בין חוקרי האוניברסיטה לבין הסגל 
והסטודנטים.

שתי קבוצות חוקרים מאוניברסיטת תל-
אביב בשיתוף קבוצות מחקר אירופיות השיקו 

בעת האחרונה באוניברסיטה את הפרויקט 
 Creation of a Critical and( NHECD

 Commented Database on the Health,
 Safety, and Environmental impact

of Nanoparticles( — הקמת מאגר מידע 
בנושא רעילותם של חלקיקי ננו והשפעתם 
על הסביבה. הפרויקט הוקם ביוזמת פרופ' 

עודד מימון מהמחלקה להנדסת תעשייה 
באוניברסיטה, במסגרת תוכנית המחקר 
והפיתוח השביעית של האיחוד האירופי. 

אוניברסיטת תל-אביב היא השותפה בעלת 
ההקצאה הגדולה ביותר בפרויקט. 

חלקיקי ננו מחומרים שונים יכולים לחדור 
לגוף האדם בקלות יתרה בהשוואה לחלקיקים 
גדולים יותר, ונושא השפעתם על רקמות הגוף 

מעסיק היום את החוקרים. "ייחודו של מאגר 

מידע זה", מסביר פרופ' מימון, המופקד על 
הקתדרה להנדסת תעשייה באוניברסיטה, 

"בכך שהוא ינתח את כל הנתונים הקיימים 
בעולם על חלקיקי ננו, ועל סמך מודלים 

מתמטיים יפיק ניבויים על נזקים אפשריים 
שהם עלולים לגרום לבריאות ולסביבה". יופקו 

גם טקסונומיות )מיונים וסיווגים מדעיים( 
על ידי מומחים. בסיס הנתונים המתוחכם 

יעמוד לרשות חוקרים, מאסדרים )רגולטורים(, 
ארגונים לא ממשלתיים והציבור ויהיה נגיש 

דרך האינטרנט.
את הפרויקט מנהל אבל ברוורניק 

מהמחלקה להנדסת תעשייה. פרופ' רפי 
קורנשטין מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת 

תל-אביב הוא הממונה על קבוצת העבודה 
העוסקת בטוקסיקולוגיה. הפרויקט יימשך 

ארבע שנים, והאיחוד האירופי הקצה לו מענק 
מחקר של 1.5 מיליון יורו.

מאגר 
מידע 
בנושא 
רעילותם 
של 
חלקיקי ננו
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ד"ר שראל פליישמן מהמחלקה 
לביוכימיה בפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' 

ס' וייז באוניברסיטת תל-אביב זכה בפרס 
Magazine GE & Science, המוענק לחוקרים 

צעירים ומבטיחים על מאמרים המתארים את 
עבודות הדוקטורט המצטיינות שכתבו בתחום 
הביולוגיה המולקולרית. ד"ר פליישמן הוא אחד 

מחמישה זוכים מרחבי העולם שקיבלו את 
הפרס היוקרתי. מעניקי הפרס הם החטיבה 

הרפואית של ג'נרל אלקטריק וכתב העת 
.Science

ד"ר פליישמן, בהנחיית פרופ' ניר בן-טל 
מהמחלקה לביוכימיה, חקר את המבנה, 

את התפקוד ואת ההתפתחות של חלבונים 
ממברנליים הקשורים לחירשות מורשת, 

למחלות ניוון עצבים, לסרטן ולעמידות חיידקים 
לתרופות. צוות החוקרים פיתח שיטות חישוב 
חדשות והציע מנגנונים מולקולריים לתפקודם 

של חלבונים מרכזיים אלו.
ד"ר פליישמן סיים את התוכנית 

לסטודנטים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן 
באוניברסיטת תל-אביב וכתב את עבודת 

הדוקטורט שלו באוניברסיטת תל-אביב 
בתמיכת מלגת קלור, פרס קונסטנטינר 

ופרסים נוספים. בימים אלה הוא שוקד על 
 Human עבודת הפוסט-דוקטורט כמלגאי של

Frontier Science Program באוניברסיטת 

וושינגטון, סיאטל, ומפתח שיטות חדשות 
לעיצוב חלבונים שישתקו חלבונים מחוללי 

מחלות.

ד"ר שראל 
פליישמן

 מצוינות
בתחום הביולוגיה 

המולקולרית

ת"
דע

ע ו
מד

ת "
דר

ס



איטלקים, פרויקטים אדריכליים הכוללים 
פארקים, מבנים, כיכרות ורחובות בארבעה 

אתרים שעיריית לה ספצייה הכריזה עליהם 
אתרים לפיתוח. 

לדברי קינן, הפרויקט "ערי נמל" מתקיים 
זו השנה השנייה, ומטרתו פיתוח המודעות 

והקשר של המתכננים והאדריכלים הישראלים 
לתרבויות הים התיכון בכלל ולחוף הים של 

ישראל בפרט: "ישראל היא מדינת פליטים, 
והתפיסה בארץ היא שהים נשאר מאחורינו. 
אנו מסתכלים לכיוון החולות, ואילו באיטליה 

מסתכלים דווקא לכיוון הים, שהיה מאז 
ומעולם חלק בלתי נפרד מהחיים. חשוב 
שסטודנטים ישראלים לאדריכלות יתנסו 

בחוויה של עיר ליד הים. כבר בשנות התשעים 
התמודד עולם האדריכלות עם הגדרה 

מחודשת של "חזית הים" )waterfront( של 
ערי החוף, כדי לפתוח אותן לכיוון הים, ואילו 
ישראל טרם גיבשה כל מדיניות תכנון באשר 

לערי החוף שלה".
לה ספצייה היתה בעבר עיר נמל חשובה 

באירופה ושימשה בעיקר את הצי של איטליה. 
היום הצבא מתפנה מהאזור, והעיר משנה 
את ייעודה ומעודדת שיתופי פעולה דוגמת 

הפרויקט הישראלי, כדי לגבש תפישת תכנון 
כוללת מתוך שמירה על מורשתה בתחום 

האדריכלות והתרבות. 
את הנתונים הפיסיים של האתרים 

באיטליה למדו הסטודנטים הישראלים בארץ, 
ואת האתרים עצמם הם הכירו בעת הגשת 

עם הפנים אל הים
פרויקט "ערי נמל", שיזם האדריכל 
פטר קינן מבית הספר לאדריכלות 
ע"ש עזריאלי, מקדם מדיניות של 

תכנון התומכת בפתיחת ערי החוף 
בארץ לכיוון הים

מאז יצאה אוניית המעפילים "אקסודוס" 
 )La Spezia( מנמל העיר לה ספצייה

שבאיטליה בדרכה לארץ, עיר הנמל האיטלקית 
רואה את עצמה "שער לציון". האדריכל פטר 

קינן מבית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי 
בפקולטה לאמנויות ע"ש כץ באוניברסיטת 
תל-אביב יזם השנה בלה ספצייה פרויקט 

של תכנון אדריכלות ובינוי ערים מתוך שימת 
דגש בשימור המורשת הבנויה, זאת במסגרת 
קשרי התרבות והידידות שהעיר מקיימת עם 

ישראל. הפרויקט התקיים בשיתוף הטכניון, 
המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצ"ו חיפה, 

אוניברסיטאות פירנצה וגנואה ועיריית לה 
ספצייה. השתתפו בו תשעה סטודנטים 

לאדריכלות מאוניברסיטת תל-אביב, תלמידי 
שנה ד'. הם תכננו, במקביל לסטודנטים 

הפרויקטים בלה ספצייה. קינן ליווה את 
הסטודנטים בהתנסות המעשית באיטליה, 

והוא מסביר: "כך קורים דברים בעידן 'הכפר 
הגלובלי' בתחום של תכנון אדריכלות חוצה 

גבולות, של תחרויות תכנון בין-לאומיות ושל 
מיקור חוץ". 

לה ספצייה, 
איטליה
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 "צ'ק פוינט" הקימה מכון
לאבטחת מידע באוניברסיטת תל-אביב

צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ, 
מובליה עולמית לאבטחת מידע שמרכזה 
בתל-אביב, ואוניברסיטת תל-אביב חברו 

להקמת מכון צ'ק פוינט לאבטחת מידע. מכון 
המחקר האקדמי 

ממומן על ידי 
שני הגופים 

ופועל בחסות 
בית הספר 

למדעי המחשב 
ע"ש בלווטניק 
באוניברסיטה. 
בראש המכון 

עומד פרופ' רן 
קנטי, מומחה ישראלי לאבטחת מידע בעל 
שם, שהגיע ממעבדות המחקר של חברת 

 .MIT-בניו יורק ומ IBM

"החברה הגלובלית בת זמננו אימצה את 
טכנולוגיית המידע ונעשית תלויה במערכות 

מידע במידה הולכת וגוברת; לכן המושג 
'אבטחת מידע' מקבל משמעות חדשה 
לגמרי", אומר גיל שויד, יו"ר ומנכ"ל צ'ק 

פוינט, חבר חבר הנאמנים של אוניברסיטת 
תל-אביב ויו"ר הוועד המנהל של אוניברסיטת 

תל-אביב לנוער. "מכיוון שאבטחת מערכות 
מידע היא משימה מורכבת הכרוכה בגישה 

רב-תחומית, יקדם מכון צ'ק פוינט הן מחקר 
בין-תחומי והן מחקר מעמיק בתחומים 

מסוימים, וכך יגביר את שיתוף הפעולה בין 
העולם האקדמי לבין התעשייה".

מכון צ'ק פוינט יתמוך במיזמי מחקר 
נבחרים שינהלו חברי סגל, פוסט-דוקטורנטים 
וסטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטת 

תל-אביב. מעבדת המחקר המשוכללת של 
המכון תספק סביבה תומכת למחקרים 
ניסויים. המכון גם יקיים סדנאות וכנסים 
שבהם יפותחו ויוחלפו רעיונות יצירתיים. 

"אחד המיזמים הראשונים שלנו 
הוא פיתוח מערכת מתקדמת לבחירות 
אלקטרוניות", אומר פרופ' קנטי. "מיזם 

כזה משלב מגוון רחב של תחומים: ראשית 
כול, הליבה המדעית הקשה – האלגוריתם 

המתמטי ומבנה המחשב. אולם היבטים 
סוציולוגיים ומשפטיים ופשטות השימוש 

חשובים ביותר אף הם". מחקרים אחרים שכבר 
הושקו במכון עוסקים בשיטות להגנה על 

תוכנה מפני התערבות בלתי מורשית וקביעת 
תקן לפרוטוקולים לתקשורת מאובטחת 

באינטרנט – נושאים חשובים העומדים כיום 
על הפרק בתחום אבטחת המידע.

פרופ' צבי גליל, נשיא אוניברסיטת תל-
אביב, ציין שחזונה של צ'ק פוינט ותרומתה 

ראויים להערצה, בייחוד בתקופה שבה 
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל שרויה 

במצוקת תקציב הולכת וגוברת. "מכון צ'ק 
פוינט יאפשר לנו לטפח את דור העתיד 

בתחום אבטחת המידע", אמר פרופ' גליל.

פרופ' רן קנטי



פחות; חיזוק קשריה עם קובעי דעת הקהל 
ועם מקבלי ההחלטות בארץ; מיסוד הקשר 
עם מספר רב של בוגרים ושל ידידים בארץ 

ובחו"ל; והגדלת היקף המשאבים והתרומות.

ועדות מייעצות

השופט ברק היה אורח הכבוד באירוע שיוחד לפקולטה למשפטים 
ע"ש בוכמן, ונושאו היה "משפט והיסטוריה". פרופ' ברק סקר את 

תפקיד בית המשפט העליון בישראל מנקודת מבט היסטורית, ובאשר 
למעמדה של הרשות השופטת כיום הוא ציין כי אמון הציבור בה 

נסדק. לדבריו, יש קשר בין ההתקפות החוזרות ונשנות על הרשות 
השופטת לבין תוצאותיו של משאל שהראו כי 40% מהציבור מאמינים 
ששופטים מקבלים שוחד. "אם לא נשמור על הרשות השופטת, נהפוך 

לרפובליקת בננות. אם לא נגן על הדמוקרטיה — הדמוקרטיה לא תגן 
עלינו", הוא סיכם.

פרופ' רון חריס מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה הרצה על 
המיזוגים הגדולים הראשונים בהיסטוריה. פרופ' אסף לחובסקי, גם הוא 

מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה, הרצה על הנושא "תכנוני מס 
אגרסיביים במשברים כלכליים – לקחי ההיסטוריה". לטענתו, בתקופות 

של משבר כלכלי או ביטחוני הציבור נוטה לעסוק בשאלת החלוקה 
הצודקת של הנטל בין עניים לעשירים בחברה, ובעקבות זאת אין רשויות 

המס ובתי המשפט רואים בעין יפה את ניסיונות הנישומים העשירים 
להפחית את נטל המס המוטל עליהם באמצעות תכנוני מס אגרסיביים.
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מימין: אורי דורי, 
יו"ר ומנכ"ל 
חברת א' דורי; 
פרופ' צבי גליל; 
נועם לאוטמן, 
 2Gether מנכ"ל
Capital; וזיו 
דקל, מנכ"ל 
שלדור 

מימין: אילן גרינבוים, מנכ"ל יורוקום נוקיה; ויאיר 
גלר, מנכ"ל פרסום גלר נסיס

מימין: פרופ' 
חנוך דגן, דקאן 
הפקולטה 
למשפטים; 
עמוס שפירא, 
נשיא אגודת 
הידידים; פרופ' 
צבי גליל, נשיא 
האוניברסיטה; 
והשופט אהרן 
ברק

מימין: סיגל אדר, מנהלת אגודת הידידים; עמוס שפירא 
ורוני קוברובסקי, נשיא קוקה קולה ישראל

אוניברסיטת תל-אביב הקימה בשיתוף 
קהילת העסקים הישראלית ועדות מייעצות 

להגשמת חזון של שינוי ושל שיתוף בעידן 
של משבר פיננסי עמוק בעולם ושל קיצוצים 

בתקציבי ההשכלה הגבוהה. חברי הוועדות 
הם כמאה חוקרים בכירים מהאוניברסיטה 

וכתשעים אנשי עסקים בכירים — רבים מהם 
בוגרי אוניברסיטת תל-אביב. 

 את המהלך יזמו פרופ' צבי גליל, 
נשיא האוניברסיטה, פרופ' דני לויתן, 

יותר מ-6,000 אוניברסיטאות בעולם(, 
והיא שמה לה למטרה להיות הראשונה 
בישראל ולהיכנס ל'מועדון' של חמישים 

האוניברסיטאות המובילות בעולם", אמר 
פרופ' גליל בערב ההשקה. שפירא אמר שמן 
ההכרח שהאוניברסיטה תעסוק במחקר גם 

בתחומים שאין תשואה כלכלית בצדם וציין כי 
האוניברסיטה רוצה להאזין לקהילת העסקים, 

כדי ללמוד כיצד לבדל ולמתג את עצמה 
בתחרות שבין המוסדות להשכלה גבוהה. 

הוועדות המייעצות 
לאוניברסיטה יציעו פעולות 

ותהליכים שעל האוניברסיטה 
לנקוט להשגת המטרות האלה: 

בידולה ומיתוגה; הגברת הביקוש 
ללימודים בתחומים מבוקשים 

הרקטור, ועמוס שפירא, נשיא אגודת ידידי 
האוניברסיטה בישראל. הוועדות הושקו באירוע 
שקיימה אגודת הידידים בהשתתפות עשרות 

אנשי עסקים. במועדון העסקי האקדמי של 
אגודת הידידים חברות היום כמאה חברות 

עסקיות, כפול ממספרן בשנה החולפת.
"אוניברסיטת תל-אביב היא הגדולה, 
המרכזית והרב-גונית ביותר בישראל. היא 

מדורגת היום במקום ה-114 מתוך 500 
האוניברסיטאות המדורגות בעולם )מתוך 

בעקבות הצלחת 
הקולנוע הישראלי

"אמון הציבור ברשות 
השופטת נסדק"

"מי שפוגע באמון הציבור בבית המשפט העליון כורת את הענף 
שעליו יושבת הדמוקרטיה הישראלית", אמר פרופ' אהרן ברק, נשיא 

בית המשפט העליון בדימוס, במפגש שקיים המועדון העסקי האקדמי 
של אגודת ידידי אוניברסיטת תל-אביב. 

הקולנוע הישראלי נוחל הצלחה ברחבי 
העולם, וגולת הכותרת השנה היא מועמדותו 

של "ואלס עם באשיר", יצירתו של ארי פולמן, 
בוגר החוג לקולנוע ולטלוויזיה באוניברסיטת 

תל-אביב, לפרס האוסקר בקטגוריית "הסרט 
הזר הטוב ביותר". בעקבות הצלחה זו קיים 

המועדון העסקי האקדמי של אגודת ידידי 
האוניברסיטה ערב מחווה לחוג. פרופ' צבי 

גליל, נשיא האוניברסיטה, שיבח את תלמידי 
החוג ואת בוגריו על הפרסים והעיטורים הרבים 

שהוענקו להם על יצירותיהם. עמוס שפירא, 
נשיא אגודת הידידים, אמר כי הצלחת הקולנוע 

הישראלי בעת האחרונה מלמדת שלצד 
הצלחתן של תעשיית הטכנולוגיה העילית, 
של תעשיית הביטחון ושל תעשיית הביומד 
בישראל "צצה" תעשייה נוספת — תעשיית 
הקולנוע. פרופ' חנה נוה, דקאנית הפקולטה 
לאמנויות ע"ש כץ, קראה להקמת בית ספר 

לקולנוע ולטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב.
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 ד"ר ליאורה מרידור — יו"ר הוועד המנהל של
אוניברסיטת תל-אביב 

ד"ר ליאורה מרידור מונתה לתפקיד יו"ר הוועד המנהל של אוניברסיטת 
תל-אביב במקומו של דב לאוטמן, שסיים את תפקידו לאחר שמונה שנים. 
העברית  באוניברסיטה  וכלכלה  פיזיקה  מתמטיקה,  למדה  מרידור  ד"ר 
בירושלים וקיבלה שם את התואר הראשון, השני והשלישי. לימודי פוסט-

דוקטורט היא השלימה באוניברסיטת MIT בארה"ב.
ראש  משרת  ובהן  ישראל,  בבנק  משרות  כמה  מילאה  מרידור  ד"ר 
מחלקת המחקר. היא היתה יו"ר הדירקטוריון של החברות "בזק בינלאומי", "פועלים שוקי הון 
והשקעות בע"מ" ו"וואלה תקשורת בע"מ" וכן היתה סמנכ"לית בכירה וראש מחלקת אשראי 
וניהול סיכונים בבנק הבינלאומי הראשון. היא מכהנת כחברת דירקטוריון בחברות שונות, בהן 

"טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ" ו"אסם". 

מוסקונה  דוד  פרופ' 
מהחוג לפתולוגיה אורלית 
לרפואת  הספר  בבית 
מוריס  ע"ש  שיניים 
גולדשלגר  וגבריאלה 
תל-אביב  באוניברסיטת 
הפקולטה  מטעם  כבוד  ד"ר  תואר  קיבל 
בולגריה.  אוניברסיטת פלובדיב,  לרפואה של 
ייסוד הקתדרה לתכנון  התואר הוענק לו על 
באוניברסיטת  שיניים  ברפואת  הטיפול 

פלובדיב.

ד"ר זאב וינפלד מונה 
חברת  "רמות",  למנכ"ל 
של  הטכנולוגיות  מסחור 
תל-אביב.  אוניברסיטת 
ד"ר  תואר  לווינפלד 
מאוניברסיטת  בפיזיקה 

לפני  ל"רמות"  הצטרף  הוא  תל-אביב. 
סמנכ"ל  בתפקיד  בה  וכיהן  שנים  כשמונה 
סמנכ"ל  ובתפקיד  עסקי  ופיתוח  פטנטים 
בכיר לפיתוח עסקי. קודם לכן שימש במגוון 
ובחברת  "אלסינט"  בחברת  תפקידים 
"ג'ונסון  של  בת  חברת  "ביוסנס-ובסטר", 
הוא  "ביוסנס-ובסטר"  בחברת  ג'ונסון".  אנד 

היה גם חבר הנהלת החברה בישראל.

רוזנבלום  אריה 
קשרי  אגף  לראש  מונה 
משאבים  ופיתוח  חוץ 
תל-אביב.  באוניברסיטת 
בארבע השנים האחרונות 
סמנכ"ל  רוזנבלום  היה 
"ג'וינט"  הארגון  של  חוץ  לקשרי  האגף 
העולמי. בעבר היה שליח הסוכנות היהודית 
לקהילה היהודית של הרטפורד שבקונטיקט, 
ארה"ב, ומנהל פיתוח משאבים של מלכ"רים 
לטכנולוגיה  )המרכז  מט"ח  בהם  מוכרים, 
ילדים".  לבטיחות  "בטרם  ועמותת  חינוכית( 
למשפטים  הפקולטה  בוגר  הוא  רוזנבלום 

ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל-אביב.

פרופ' אהרן שי — סגן הרקטור
פרופ' אהרן שי מהחוג להיסטוריה כללית ומהחוג ללימודי מזרח אסיה 
בפקולטה למדעי הרוח ע"ש אנטין מונה לסגן הרקטור של אוניברסיטת 
תל-אביב. פרופ' שי הוא המופקד על הקתדרה לחקר מזרח אסיה ע"ש 
שאול נ' אייזנברג באוניברסיטה. הוא היה ראש החוג להיסטוריה כללית, 
ממקימי החוג ללימודי מזרח אסיה ואחד מראשיו. הוא סיים את לימודי 
בשנת  אנתוני'ס קולג',  סנט'  אוקספורד,  באוניברסיטת  השלישי  התואר 

1972. תחומי התמחותו הם סין בזירה הבין-לאומית והיסטוריה דיפלומטית-כלכלית.
 2007 ובשנת  בארץ,  גבוהה  בהנהלות של כמה מוסדות להשכלה  הוא חבר  שי  פרופ' 
מינתה אותו הממשלה לחבר במועצה להשכלה גבוהה. עם מינויו כחבר הנהלת אוניברסיטת 
תל-אביב הוא התפטר מן המועצה. פרופ' שי היה גם דירקטור בשתי חברות ביטוח. הוא 
חיבר וערך ספרי היסטוריה רבים העוסקים, בין היתר, בהיסטוריה בין-לאומית, בגורל החברות 
הזרות בסין וביחסי ישראל-סין. פרופ' שי פרסם שני רומנים היסטוריים, ובעת האחרונה יצאה 
לאור ביוגרפיה פרי עטו על אחד ממנהיגיה הבולטים של סין במאה העשרים, המרשל ג'אנג 
אקדמיים  עת  בכתבי  וביקורות  מאמרים  משבעים  יותר  פרסם   1974 משנת  ליאנג.  שואה 

ומדעיים בתחומי מחקריו.

20 מרצים חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה נבחרו למצטייני הרקטור בהוראה 
לשנת הלימודים תשס"ח: ד"ר חיים כהן, ד"ר רוזלי סיטמן, ד"ר עוזי רבי, הפקולטה למדעי 

הרוח; ד"ר עופר עמרני, פרופ' אורי שקד, הפקולטה להנדסה; פרופ' עופר גרוסקופף, הפקולטה 
למשפטים; ד"ר גלית יובל, פרופ' דני רבינוביץ, הפקולטה למדעי החברה; פרופ' רות קורן, 

בצלאל רייכרד, הפקולטה לרפואה; פרופ' עמירם יהודאי, פרופ' אורי ליברמן, פרופ' רון ליפשיץ, 
הפקולטה למדעים מדויקים; ד"ר אסף פינקוס, ד"ר אסתר גרבינר, הפקולטה לאמנויות; פרופ' 
שמעון בנינגה, הפקולטה לניהול; ד"ר יניב אסף, פרופ' דני חיימוביץ, הפקולטה למדעי החיים; 

פרופ' רחל ארהרד, בית הספר לחינוך; ד"ר עידית וייס, בית הספר לעבודה סוציאלית.

17 מרצים חברי הסגל הזוטר של האוניברסיטה נבחרו למצטייני הרקטור בהוראה 
לשנת הלימודים תשס"ח: אוון גרי כהן, ניקי ליטמן, ג'ויס פרידלר, הפקולטה למדעי הרוח; 

יובל פריד, נורית אבן-צור, הפקולטה להנדסה; גליה עופר, טלי שיף, עידן בלנק, הפקולטה למדעי 
החברה; ד"ר תמרה פרושנסקי, ד"ר דוד הומינר, הפקולטה לרפואה; יובל הרנס, יואב קלינברגר, 

הפקולטה למדעים מדויקים; ד"ר גיל פישהוף, נעה רגב, הפקולטה לאמנויות; ערן בוסיס, 
הפקולטה למדעי החיים; עזי בן רפאל, הפקולטה לניהול; בתיה פנחסי, בית הספר לעבודה 

סוציאלית. 

של  ולמחקר  למדעים  לנדאו  פרס  הוקרה: 
 2008 לשנת  הפיס  מפעל  של  לנדאו  קרן 
רפאל,  בן  אליעזר  פרופ'  בסוציולוגיה, 
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; במחקרי מים, פרופ' 

זאב לוין, בית הספר ללימודי הסביבה.
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פרופ' צבי לרון — חתן פרס ישראל בחקר 
הרפואה 

ע"ש  לרפואה  מהפקולטה  לרון  צבי  פרופ' 
של  המייסד  האב  הוא  רומניה,  יליד  סאקלר, 
בישראל.  ילדים  של  אנדוקרינולוגיה  המקצוע 
מחקריו פורצי הדרך בנושא פעילותו של הורמון 
בילדים  לטיפול  יושמו  השונים  הגוף  אברי  ועל  הרקמות  על  הגדילה 
נמוכי קומה ומשמשים אבני דרך לטיפול עד היום. פרופ' לרון תיאר 
של  מיוחדת  באוכלוסייה  החסרים  הקולטנים  את  ב-1966  והגדיר 
ילדים נמוכי קומה, הפרעה הידועה כיום בשם "תסמונת לרון". הוא 
היה הראשון שפיתח מודל רב-תחומי לטיפול בסוכרת נעורים והקים 
את המרכז הגדול בארץ לטיפול במחלה במרכז שניידר לרפואת ילדים 

בישראל.

פרופ' ישראל לוין – חתן פרס ישראל בחקר 
הספרות העברית

החוג  ראש  לשעבר  לוין,  ישראל  לפרופ' 
ע"ש  הרוח  למדעי  בפקולטה  עברית  לספרות 
אנטין באוניברסיטה, מקום מרכזי בחקר השירה 
עבודתו  הביניים.  ימי  של  העברית  והספרות 
משלבת גישות פילולוגיות, אסתטיות ורעיוניות ומצביעה על הקשרים 
יוצרים,  רחבים ועל מגעים עם תרבויות שונות ובין דורות שונים של 
למקורות  מקורית  עברית  יצירה  ובין  לחילונית,  הדתית  התרבות  בין 
אופקיו,  מרוחב  השראה  שאבו  הרבים  תלמידיו  הערביים.  השראתה 

מקפדנותו המדעית ומכישוריו הפדגוגיים.

ישראל  פרס  חתן   – שני  מרדכי  פרופ' 
בתחום של מפעל חיים

רשום  שני  מרדכי  פרופ'  של  חייו  מפעל 
בישראל  הרפואה  של  בתבניתה  דרך  כאבן 
ובכלכלת הבריאות בה. מפעל חייו נטוע בהקמת 
של  מחדש  בארגונה  "שיבא",  החולים  בית 
לבריאות  הספר  בית  בהקמת  בישראל,  המודרנית  הפסיכיאטריה 
תל-אביב,  באוניברסיטת  סאקלר  ע"ש  לרפואה  בפקולטה  הציבור 
ובקידומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, במכוני המחקר  ביצירתו 
שהקים, בעשרות קרנות מחקר ובדורות של רופאים שגדלו והתחנכו 
ב"שיבא". פרופ' שני היה, בין השאר, מנכ"ל משרד הבריאות, ובפועלו 
באוכלוסיות  ועל הטיפול  ישראל  במדינת  הרווחה  על תחום  השפיע 

חלשות שונות בכל רחבי הארץ.

ישראל  פרס  כלת   — סולומון  זהבה  פרופ' 
בחקר העבודה הסוציאלית 

לעבודה  הספר  מבית  סולומון  זהבה  פרופ' 
סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטה נחשבת 
בחקר  במצוינות  ישראל  של  מובהקת  נציגה 
העבודה הסוציאלית. תחום המחקר העיקרי שלה 
הוא התמודדות עם מצבי דחק קיצוניים, נושא שהוא מרכזי לרווחת 
מלחמה  לפעולות  מטרה  היותה  לנוכח  בעיקר  הישראלית,  החברה 
ובהם נפגעי הלם קרב, פדויי  וטרור. במוקד עבודתה נפגעי טראומה 
שבי, ניצולי שואה ונפגעי טרור. מחקריה הרחיבו והעמיקו את ההבנה 
באשר לתגובות אנוש למצבי דחק ובאשר לדפוסי ההתמודדות עמם 
ואף העלו את מודעות הציבור לנושאים האלה. עבודתה השפיעה על 
ועל תהליכי הטיפול בהם במדינות  דחק  נפגעי  תהליכי האבחון של 

רבות בעולם. 

פרופ' ראובן צור — חתן פרס ישראל בחקר 
הספרות הכללית 

עברית  לספרות  מהחוג  צור  ראובן  פרופ' 
באוניברסיטה הוא מחשובי חוקריה של הספרות 
דופן  יוצא  ותאורטיקן  ספרות  חוקר  הוא  בארץ. 
האבות  מן  בין-לאומי,  מוניטין  ובעל  במקוריותו 
המונח  את  ומי שטבע  לספרות  הקוגניטיבית  הגישה  המייסדים של 
"פואטיקה קוגניטיבית". בזכות היישום של הנחותיו מתחום הקוגניציה 
למחקר הפרוזודיה )המשקל והריתמוס, המצלול והחרוז( פרופ' צור 
נחשב לאחד החוקרים המובילים במחקר זה בעולם. מלבד אלה הוא 
עסק גם בתרגום שירה לעברית ופרסם מחקרים בתחום התאוריה של 

התרגום, בתחום הוראת הספרות ובתחום הכשירות הביקורתית.

פרופ' יהודה ג'אד נאמן — חתן פרס ישראל 
בתחום הקולנוע

ג'אד נאמן, לשעבר ראש החוג  יהודה  פרופ' 
ולטלוויזיה בפקולטה לאמנויות ע"ש כץ  לקולנוע 
וחוקר  מפיק  סרטים,  יוצר  הוא  באוניברסיטה, 
וברטוריקה  בתמטיקה  מהפכן  הוא  ג'אד  קולנוע. 
בסרטיו וחתרני ובעל מעוף בכתיבתו האקדמית. כיוצר, כחוקר, כמורה 
וכמנהיג של יוצרים הטביע את חותמו בצמתים החשובים בהיסטוריה 
של הקולנוע הישראלי מאז שנות השישים. השילוב הייחודי של אמן 
והוגה דעות בא לידי ביטוי במורכבות, בליריות, בהומניזם המובהק שלו 

ובעומק יצירתו האמנותית והאקדמית. 

שישה חברי סגל מאוניברסיטת תל-אביב נמנים עם חתני פרס ישראל לשנת תשנ"ט

מינויים: פרופ' תמר רונן, עבודה סוציאלית, מדעי החברה, מונתה לראש המרכז לחקר רווחת הילד ושלומו 
 CCA לזכרה של רנטה אדלר • פרופ' מרק שטייף, הנדסת חשמל, מונה לראש המרכז לתקשורת מתקדמת

• ד"ר ניר אשרוב, מיקרוביולוגיה הומנית, רפואה, מונה לראש מכון אלה קודש לחקר התנגודת למחלות 
זיהומיות • פרופ' יוסי שיין, מדע המדינה, מדעי החברה, מונה לראש המכון לדיפלומטיה יישומית ע"ש 

פרנסיס ברודי • פרופ' ליאו ליידרמן, כלכלה, מונה למופקד על הקתדרה לכלכלה השוואתית ע"ש ג'אק וליסה 
יעל • פרופ' עודד מימון, הנדסה, מונה למופקד על הקתדרה להנדסת תעשייה • פרופ' שאול משעל, מדע 

המדינה, מדעי החברה, מונה למופקד על הקתדרה לממשל ע"ש בריאן מלרוני • פרופ' רענן ריין, היסטוריה 
כללית, מדעי הרוח, מונה למופקד על הקתדרה ללימודי אמריקה האיברית וספרד ע"ש אליאס סוראסקי.

תיקון טעויות שנפלו בגיליון 
"האוניברסיטה" חורף 2008/9:

•מרכזה של חברת צ'ק פוינט  	
טכנולוגיות תוכנה בע"מ הוא 

בתל-אביב, ולא כפי שפורסם 
)עמ' 10(.

•שם הציור של ראובן רובין הוא  	
"ירושלים, 1960", ולא כפי 

שפורסם )עמ' 26(.



קרחונים בארץ החמסינים - הקולנוע הישראלי החדש, שיחות עם במאים 
פבלו אוטין, רסלינג 2008

"מי שמתקרב לקרחון... אמור להרגיש, או לדעת, שמתחת לקצה הקטן 
והבולט קיימת מסה גדולה וכבדה שמחזיקה אותו. כשצופים בסרטים 

הישראליים של העת האחרונה מרגישים דבר דומה", כותב פבלו אוטין במבוא 
לספרו. אוטין מפרסם בספר ראיונות עם במאי קולנוע ישראלים בולטים, בהם 
יוסף סידר, ערן קולירין, קרן ידעיה, איתן פוקס, שירה גפן וערן ריקליס, שיצרו 

את סרטיהם בשנים 2004–2007. 
בשנים הללו, הוא מציין, ידע הקולנוע המקומי פריחה יוצאת מן הכלל: 
יותר ויותר יוצרים ביקשו ליצור יצירה מרגשת, מעניינת ונועזת; פסטיבלים 
ברחבי העולם העניקו לו פרסי יוקרה; הקהל מילא אולמות. "משהו מעניין 
קורה לקולנוע הישראלי", הוא סבור ולפיכך מעניק "במה מילולית לקולם 

של היוצרים הצעירים שהביאו את הקולנוע הישראלי לדרגת מורכבות ואיכות חדשה". 
"קרחונים בארץ החמסינים" הוא גם הספר הראשון על הקולנוע הישראלי השואל שאלות על מגמות 

אסתטיות וסגנוניות של הסרטים הישראליים וממקד את הדיון באמנות הקולנוע ולא רק בתפקידה 
האידאולוגי, כפי שהיה נהוג בישראל עד כה. 

פבלו אוטין הוא מרצה בחוג לקולנוע ולטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב.

אגדות הכלכלה
אריאל רובינשטיין, כנרת, זמורה-ביתן – מוציאים לאור, 2009

"אני מתבונן בכלכלה כאחד סקרן, המנסה להבין קצת יותר טוב את הלוגיקה 
של האינטראקציה האנושית", כותב בספרו אריאל רובינשטיין, פרופ' לכלכלה. 
לצד סיפורים אישיים הוא מציג בספר כמה מושגי יסוד בתאוריה של הכלכלה, 

נדרש להיגיון שבהם, ובה בעת דוחה כל פרשנות המאפשרת להסיק מהם מסקנות 
שימושיות. 

"התאוריה הכלכלית מנסחת את הגיגיה באמצעות מודלים", הוא כותב בפרק 
"מבוא לאגדות הכלכלה", ומוסיף: "המילה 'מודל' נשמעת מדעית יותר מהמילה 

'אגדה', אבל להבנתי מדובר באותו הדבר... גם המודל הכלכלי שרוי בין פנטזיה 
למציאות... הוא נחוץ, שכן רק באמצעותו נוכל להבהיר לעצמנו מושגים, לתהות על 

הנחות, לוודא מסקנות ולרכוש תובנות שישמשו אותנו כשנחזור מהמודל — לחיים 
ממש"...

אריאל רובינשטיין כותב, בין היתר, על סוגיית השוק החופשי. לדבריו, "כל מי שרוצה במדינה יהודית 
בארץ ישראל צריך לקבל את הכורח שבהטלת מגבלות על הכלכלה החופשית". 

אריאל רובינשטיין הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת ניו יורק, חבר האקדמיה 
הישראלית למדעים, חתן פרס ישראל )2002( ופרס אמ"ת )2006(.

ימים הזויים: קורות 
חיים 2000-1951

ששון סומך, הוצאת הקיבוץ 
המאוחד/ספרי סימן קריאה, 

2008

"ימים הזויים" מתחיל 
בעלייתו של פרופ' ששון 

סומך לארץ – שבה נגמר 
ספרו האוטוביוגרפי הראשון, 

"בגדאד, אתמול". הספר עוסק 
בהתערותו בארץ ובהתפתחות 

חייו המקצועיים, האקדמיים 
והספרותיים. בארץ הוא נקלט 
במפלגה הקומוניסטית, בתל-

אביב ובאוניברסיטת תל-אביב. 
כחוקר הספרות הערבית נעשה 

התיווך בין שתי השפות 
והתרבויות הגדולות, 

הערבית והעברית, 
למפעל חייו. הוא 

יצר קשר עם 
סופרים ומשוררים 
פלסטינאים שאת 

יצירתם תרגם 
לעברית, וכן עם 

כותבי עברית 
שבהם. בנסיעותיו 

לאירופה ולאמריקה יצר קשרים 
עם אינטלקטואלים ערבים גולים, 

רבים מהם עיראקים, ועם חוקרים 
חשובים, בהם ש"ד גוייטיין וחיים 

בלנק. גולת הכותרת היתה 
הידידות בינו לבין מושא מחקרו: 

נגיב מחפוז, גדול הסופרים 
המצרים במאה העשרים.

ב"פתח דבר" של ספרו הוא 
כותב: "ומעל לכול רציתי להקצות 

פרקים אחדים לשיח המתמשך 
שלי עם התרבות הערבית ועם 
כמה מנציגיה הבולטים בארץ 

ובארצות האזור... אני מאמין 
באמונה שלמה ששיתוף ומגע בין 
תרבויות הם הדרך הטובה ביותר 

להתפתחות ולהתחדשות". 
ששון סומך הוא פרופסור 
לספרות ערבית, ממקימי החוג 

 לספרות ערבית באוניברסיטת
תל-אביב, חתן פרס ישראל )2005( 

ופרס אמ"ת )2008(.

Theoretical Inquiries in Law, כתב העת של הפקולטה 
למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב בהוצאת מרכז-על ע"ש צגלה 

למחקר בינתחומי של המשפט, דורג במקום הראשון בדירוג כתבי העת 
בתחום המשפט המתפרסמים מחוץ לארה"ב על ידי מערכת הדירוג 

 Washington and העולמית של כתבי עת במשפטים של אוניברסיטת
Lee. בדירוג זה נכללים יותר ממאתיים כתבי עת בתחום המשפט 

המתפרסמים באנגליה, בקנדה, באוסטרליה, באיחוד האירופי ובעוד 
ארצות בעולם. את כתב העת ייסד פרופ' אריאל פורת בשנת 2000. 

פרופ' אסף לחובסקי הוא עורכו הראשי הנוכחי. 
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