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בפרוס יובל שנת החמישים של אוניברסיטת תל–אביב עוקב כתב העת "האוניברסיטה"
אחר ציוני דרך בהתפתחותה של האוניברסיטה בשנותיה הראשונות

א

וניברסיטת תל–אביב הוקמה בזכות נחישותם
ומסירותם של בעלי חזון אשר כבר בשנות
השלושים צפו את נחיצותה של אוניברסיטה
נוספת במרכז הארץ ,שהתפתח במהירות .מאיר דיזנגוף,
ראש עיריית תל–אביב באותם הימים ,קידם את הרעיון,
ובעידודו הוקמו בתקופת המנדט הבריטי שני מוסדות
על–תיכוניים :המכון הביולוגי–הפדגוגי ובית הספר
הגבוה למשפט ולכלכלה.

השנים הראשונות
לאחר קום המדינה ,מי שיזם ופעל להקמת מסגרת
אוניברסיטאית בתל–אביב היה חיים לבנון ,סגן ראש
העירייה בראשית שנות החמישים וראש העירייה בשנים
 .1959-1953על אף ההתנגדות שקמה לרעיון והוויכוח בין
המצדדים לשוללים שהתנהל מעל דפי העיתונות ,החליטה
מועצת עיריית תל–אביב ב– 16באוגוסט  1953להפוך את
המכון הביולוגי–הפדגוגי למכון האוניברסיטאי למדעי
הטבע בראשות פרופ' היינריך מנדלסון וליצור את "הגרעין
של האוניברסיטה העתידה" .המכון שכן בקמפוס אבו כביר
שבדרום תל–אביב ,ובשנתו הראשונה לימדו בו  16מורים
ו– 24סטודנטים.

סטודנטיות בודקות את ציוניהן המפורסמים על גבי לוח מודעות במכון
האוניברסיטאי למדעי הטבע בסוף שנות החמישים

19

54
בשנת  1954הוקם בתל–אביב מכון נוסף :המכון
האוניברסיטאי לתרבות ישראל ,הוקמה הספרייה
האוניברסיטאית ,נפתחו תוכניות לימודים חדשות ,התגבש
צוות הוראה ,נבנו מעבדות וכיתות לימוד בקמפוס אבו כביר
והתגבש מינהל אוניברסיטאי .בשנת הלימודים האקדמית
 1955/6למדו בשני המכונים  130סטודנטים.

חיים לבנון ,ראש
עיריית תל-אביב ,נואם
בטקס פתיחת שנת
הלימודים הראשונה
במכון האוניברסיטאי
למדעי הטבע,
 1בדצמבר 1953
הקמפוס הראשון באבו כביר

בהסתכלו לאחור על השנים הראשונות ההן ,נזכר
צבי יעבץ ,פרופסור להיסטוריה מאוניברסיטת תל–אביב,
איך "כאיש צעיר שהגיע לצריפים העלובים באבו כביר
מהקמפוס המפואר בירושלים )האוניברסיטה העברית(,
יכולתי רק להיאנח ...היו אלה שנים נוראות מבחינת
התנאים הפיזיים" ,הוא אומר" ,אולם לעולם לא אשכח איך
הסטודנטים ,שלימים יהפכו לפרופסורים דגולים ,ישבו על
כיסאות קטנים של תלמידי כיתה א' ...כבר אז הייתי בטוח
שעם סטודנטים כאלה לא יוכלו הרשויות להתעלם מאתנו
לאורך זמן".
1

בשנת  1955גם הונחה ברמת אביב אבן הפינה למשכן
הקבע של בית הספר הגבוה למשפט ולכלכלה — בניין
טרובוביץ' .הבניין נבנה על שטח שעיריית תל–אביב הועידה
מלכתחילה להקמתה של אוניברסיטה עתידית ,בעידודו של
ישראל רוקח ,אז ראש העיר .עם השלמתו בשנת 1959
הוא היה לבניין הראשון בקמפוס אוניברסיטת תל–אביב ,אף
שבתחילה היה בית הספר שלוחה של האוניברסיטה העברית
בירושלים .הודות לנחישותו של ד"ר ג'ורג' וייז ,הנשיא
הראשון של אוניברסיטת תל–אביב ,בשנת  1965שולב בית
הספר באוניברסיטת תל–אביב.

19

62
ב– 1962נבנה הבניין לכימיה ולפיזיקה ע"ש אריה ורבקה שנקר
בקמפוס רמת אביב .באותה השנה השלים האדריכל ורנר ויטקובר
תוכנית אב ראשונה לקרייה אוניברסיטאית מרוכזת ומודרנית ,ובה כל
הדרוש מבחינה אקדמית ,מינהלית ומשקית.

בניין טרובוביץ' בעת הקמתו ,רמת אביב 1955

19

56
בשנת  1956שודרגו המכונים האוניברסיטאיים והפכו רשמית
ל"אוניברסיטת תל–אביב" החדשה.

ד"ר ג'ורג' ס' וייז )ראשון משמאל בשורה הראשונה( מראה לעיתונאים את הקמפוס
החדש ,בעת קריאת הבניין לכימיה ולפיזיקה ע"ש שנקר ,אוקטובר 1964

19

63
ב– 1963חלה התפתחות חשובה נוספת עם היווסדה של הפקולטה
ללימודי המשך ברפואה .ב– 1972היא הפכה לאחד מבתי הספר
בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר.

טקס הענקת תעודות גמר
באקדמיה למוסיקה.1957/8 ,
במרכז התמונה ,עומד :המלחין
והמנצח לאונרד ברנשטיין,
נשיא הכבוד השני של האקדמיה
ויו"ר הטקס; מימין :המלחין
פרופ' עדן פרטוש ,ראש
האקדמיה למוסיקה ומייסדה והוויולן הראשי של התזמורת הפילהרמונית הישראלית.
האקדמיה הוקמה בשנת  1945ושולבה באוניברסיטת תל–אביב בשנת .1966

בשנת  1963גם החלה
ההתקשרות עם ד"ר ג'ורג'
ס' וייז ,וב– 3בנובמבר הוא
מונה לנשיאה הראשון של
אוניברסיטת תל–אביב .וייז היה
תעשיין ויזם כלכלי באמריקה
ובמקסיקו ,וכיהן כיו"ר חבר
הנאמנים של האוניברסיטה
העברית עד שנת .1962
בעידודם של ראש הממשלה
דאז דוד בן–גוריון ,שר התעשייה
והמסחר פנחס ספיר וראש
עיריית תל–אביב מרדכי נמיר
הוא החל לפעול ולקדם את
ענייניה של אוניברסיטת
תל–אביב.

1

960
ב– 1960החל תהליך ההכרה של המועצה להשכלה גבוהה
באוניברסיטה .שישה חוגים הוכרו לצורך מתן תואר ראשון ,ובחוג נוסף
— מיקרוביולוגיה — הוכרו גם לימודי התואר השני.

ד"ר ג'ורג' וייז )מימין( מבקר בגן הזואולוגי באבו
כביר ,1962 ,בלוויית ראש העיר מרדכי נמיר .הגן
הוקם בשנת  1933על ידי יהושע מרגולין ,ובשנת
 1981הועבר לקמפוס האוניברסיטה ברמת
אביב .היום הגן הוא האתר הגדול והמוביל בארץ
למחקר זואולוגי ,להוראה ולשמירת הטבע.

סמכויות הנשיא
שהוענקו לד"ר וייז היו
מקיפות ,וניתנה לו האפשרות לקדם את ענייני האוניברסיטה האקדמיים
והמינהליים כאחד .הוא הנהיג את האוניברסיטה ,גייס חברי סגל חדשים
מצטיינים ,ייצג אותה כלפי חוץ ,ותיאם את הפעולות לפיתוחה ולהשגת
תקציביה .אחד הצעדים הראשונים והעיקריים בכיוון זה היה הקמתה של
אגודת ידידי האוניברסיטה בארה"ב על ידי יונה אתינגר .קשריו הענפים
של ד"ר וייז וידידותו עם ראשי המדינה היו נכס למוסד .הוא הפיח ביטחון
עצמי בקרב אנשי האוניברסיטה וקידם יוזמות שקודם לכן עוכבו בשל
מגבלות תקציב.

הנשיא יצחק בן–צבי )במרכז התמונה( מניח את אבן הפינה לקמפוס רמת אביב עם
ראש העיר מרדכי נמיר ,שני משמאל

2
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1

האוניברסיטה מתרחבת

969
בנובמבר  1969קיבלה האוניברסיטה הכרה מלאה מטעם המועצה
להשכלה גבוהה ,פתחה פקולטות חדשות ,ובראשות ד"ר ג'ורג' וייז עברה
למקום משכנה החדש — הקמפוס ברמת אביב.

טקס חנוכת קמפוס האוניברסיטה 4 ,בנובמבר  .1964משמאל :שר האוצר פנחס ספיר;
הנשיא זלמן שזר; ד"ר ג'ורג' ס' וייז; רה"מ לוי אשכול; ראש העיר מרדכי נמיר; שר החינוך
זלמן ארן והרקטור פרופ' בן–ציון כץ

1

970
בתחילת שנות ה– 70פוצלה הפקולטה למדעי הטבע לשתי פקולטות:
הפקולטה למדעי החיים והפקולטה למדעים מדויקים ,ונפתחו שתי
פקולטות נוספות :הפקולטה להנדסה והפקולטה לאמנויות.
1

972
בשנת  1972השלים ד"ר ג'ורג' וייז את תקופת כהונתו כנשיא
האוניברסיטה ונבחר לנגיד האוניברסיטה הראשון .עתה היו באוניברסיטה
תשע פקולטות ,ולמדו בה  12,000סטודנטים.

תמונה הממחישה את התרחבות הקמפוס :בחזית — בניין גילמן בעת הקמתו; ברקע
— רמת אביב

1

973
בשנת  1973הגשימו מקימי האוניברסיטה את היעדים שהציבו
לעצמם כמעט במלואם :הם הצליחו במאבק על קיומה והפכו חלום
למציאות — האוניברסיטה התבססה במשכנה הקבוע והישגיה המדעיים
זיכו אותה בהכרה בינלאומית .שלושים השנים הבאות יוחדו לשמירת
רמתה האקדמית הגבוהה ,לפיתוח מתקני המחקר וההוראה ,להרחבת
יוזמות חברתיות ולהרחבת חלקה כגורם חשוב ,הן בחברה הישראלית,
והן בקרב העם היהודי.

במהלך שנות כהונתו של ד“ר וייז הוקמה המחלקה לפיזיקה,
שהובילה בראשונה פעילות מדעית ברמה בינלאומית ,והטביעה את
חותמה בתחום חקר הגרעין והאסטרונומיה.
המחלקות לכימיה ולמתמטיקה התרחבו ,דור שני של מדענים החל
לתפוס את מקומו באוניברסיטה ולפתח תחומים חדשים שלא נלמדו עד
אז ביתר המוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

1

964
ב– 1964בוצע ארגון מחדש של המבנה האוניברסיטאי הניהולי:
הוחלט לשנות בהדרגה את הרכב הסנאט )הוקם בשנת  1958כמועצה
האקדמית( ,שעד אז כלל את כל המורים הקבועים במוסד ,כך שבשנת
 1970הוא יכלול רק את הפרופסורים מן המניין ונציגים של הסגלים
האחרים; סמכויות הסנאט עוגנו רשמית בחוקת האוניברסיטה; הוגדרו
מחדש סמכויות הרקטור והדקאנים ,אורגנו מחדש מועצות הפקולטות,
ומונה המנכ"ל הראשון של האוניברסיטה ד"ר יצחק הופמן.

צמיחתה של אוניברסיטת תל–אביב
על פי מספר הסטודנטים:
שנה
1955-56
1964-65
1974-75
1984-85
1994-95
2004-05

ב– 4בנובמבר  1964נחנכה ברמת אביב קריית האוניברסיטה .בטקס
החנוכה החגיגי השתתפו נשיא המדינה זלמן שזר ,ראש הממשלה לוי
אשכול ,שרים ,חברי כנסת ,שופטים ,מדענים ונכבדים אחרים .האירוע
היה ציון דרך בתולדות האוניברסיטה ותחילתה של תקופה חדשה,
שבמהלכה השיגה אוניברסיטת תל–אביב את יעדה להקנות השכלה
אקדמית לאלפי סטודנטים .באותה העת למדו בה  3,174סטודנטים ,והיא
היתה לגורם מרכזי בחינוך הגבוה בישראל.
כדי להרחיב את בסיסה הכלכלי יזם ד"ר וייז את הקמת חבר הנאמנים
של האוניברסיטה ,המורכב מאנשי אקדמיה ומאנשי עסקים מהארץ
ומחו"ל .חבר הנאמנים התכנס בראשונה באוקטובר  ,1967וביטא את
התמיכה ואת ההכרה הציבורית שהוענקו לאוניברסיטה.
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מספר הסטודנטים
130
3,174
13,382
19,539
24,708
29,087

— הנתונים והתמונות המופיעים במאמר זה סופקו על ידי הארכיון לתולדות אוניברסיטת
תל–אביב .מנהל הארכיון :בני הספל; יו"ר הארכיון :פרופ' צבי יעבץ
).(http://www.tau.ac.il/tau–archives/toldot.htm

— מספרי הסטודנטים נמסרו על ידי אדי קרן ,מנהלת המרכז למרשם של האוניברסיטה.
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"הם האמינו שאנחנו יכולים ,ראויים וטובים"
המרכז למפעלות חברתיים ע"ש עמירם סיון יתמוך בתוכניות שיסייעו בידי בני נוער מהפריפריה
להשתלב בלימודים אקדמיים באוניברסיטת תל–אביב

"א

ת ה'רומן' שלנו עם
התוכנית 'קדימה
לאוניברסיטה' התחלנו
לפני ארבע שנים בקורס פסיכומטרי
מיוחד ...מה שייחד את הקורס היתה
העובדה שכולם מסביבנו האמינו בנו
— האמינו שאנחנו יכולים ,האמינו
שאנחנו ראויים והאמינו שאנחנו
טובים ...ואת האמונה הזאת הם
עטפו ביחס חם ובתחושה ביתית...
אותם אנשים — החונכים ומנהלי
התוכנית — המשיכו וליוו אותנו
גם כשהתקבלנו לאוניברסיטה,
ודאגו לנו לכל אורך הדרך במלגות,
בעזרה בלימודים ובתמיכה אישית,
כאילו היינו ילדיהם ...חשוב שתבינו
את המשמעות העצומה שהיתה
לתוכנית הזאת על החיים שלנו; אצלי חל
שינוי חשוב גם בסביבה שבה גדלתי .אחיותי
מדברות עכשיו על לימודים גבוהים כעל
חלק ברור ומובן מאליו מתוכניותיהן לעתיד",
אמרה מאיה מויאל ,בוגרת המחזור השני
של התוכנית "קדימה לאוניברסיטה" )תוכנית
המסייעת בידי תלמידים יהודים וערבים מיפו
להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטת
תל–אביב ולסיימם בהצלחה( ,בנאומה בטקס
חנוכת המרכז למפעלות חברתיים ע"ש סיון
באוניברסיטת תל–אביב.
המרכז ,פרויקט דגל של הקהילה העסקית
הישראלית ושל אוניברסיטת תל–אביב בתחום
המעורבות החברתית ,הוקם לזכרו של
עמירם סיון ז“ל ) ,(2003-1938שהיה דמות
מפתח במשק הישראלי .סיון היה מנכ"ל בנק
הפועלים וחבר חבר הנאמנים והוועד המנהל
של האוניברסיטה .המרכז הוקם על ידי
אוניברסיטת תל–אביב ,בנק הפועלים ,איגוד
הבנקים בישראל ,ידידים ובני משפחה.
מטרת המרכז ,קבעו מייסדיו" ,לאפשר את
נגישותן של קבוצות חברתיות שונות ,ובייחוד
קבוצות חלשות ,לאקדמיה ,להשכלה הגבוהה
ולמפעלי חינוך ותרבות" .במסגרתו יורחב היקף
התוכניות הפועלות באוניברסיטת תל–אביב
לקירוב תלמידי תיכון מצטיינים מהפריפריה
ללימודים אוניברסיטאיים ולהגדלת מספר
הלומדים באוניברסיטה מקרב תושבי יפו הנמנים
עם השכבות החלשות ,יהודים וערבים כאחד.
בטקס חנוכת המרכז באוניברסיטה,
שהתקיים בהשתתפות המנהיגות הבנקאית

שלמה נחמה ,יו"ר בנק הפועלים,
אמר בטקס" :המרכז משלב את כל
הנושאים שהיו קרובים ללבו של
עמירם :החינוך בכלל וההשכלה
הגבוהה בפרט; צדק חברתי ומתן
הזדמנות שווה; ושיתוף פעולה
בין האקדמיה לבין העולם הכלכלי
והעסקי לטובת מטרות חברתיות".
איתן רף ,נשיא איגוד הבנקים
ויו"ר בנק לאומי ,אמר" :עמירם היה
בנקאי מבריק וצנוע ,אשר ידע את
הדרך לבנות כלכלה ,וביקש להנחילה
לאחרים .יכולתו לשמור על רגישות
חברתית היתה אחת מתכונותיו
הבולטות".
בתו של סיון ,ענבל סיון–
רובינשטיין ,נשאה דברים בשם אמה
עליזה סיון ובשם יתר בני המשפחה .לדבריה,
אביה דגל בהשקפת עולם כלכלית–חברתית,
שיושמה על ידו לכל אורך דרכו המקצועית.
"הוא ראה בחינוך אמצעי ראשון בחשיבותו
להשגת חברה טובה יותר ולפיתוח הפוטנציאל
האישי של כל פרט ופרט" .כמו כן נשאו
דברים דב לאוטמן ,יו"ר הוועד המנהל
של אוניברסיטת תל–אביב ,ופרופ' אריאל
פורת ,דקאן הפקולטה למשפטים ע"ש
בוכמן באוניברסיטה ,שהרצה על "העצמת

והעסקית בישראל ,אמר נשיא האוניברסיטה
פרופ' איתמר רבינוביץ" :רבים מתלמידיה
של אוניברסיטת תל–אביב הם בני השכבות
המבוססות של העיר ושל פרבריה הצפוניים
השבעים ,והיא מכשירה רבים מבני העילית
הישראלית העתידה; אך אנו רואים את עצמנו
גם כמוסד בעל שליחות
ציבורית וחברתית .ידוע שאין
כחינוך גבוה לקידום לאומי
קולקטיבי ,כמו גם לקידום
אישי ,ועל האוניברסיטה
לאפשר לאנשים מהפריפריה
לעבור דרכה ...אני מברך
על כך שמפעל גדול וחשוב,
המשקף פן אחר בקריירה הציבורית
של עמירם — רגישות לצדק חברתי
ולקידום אוכלוסיות חלשות — יישא
באוניברסיטה את שמו" .המרכז,
ציין פרופ' רבינוביץ ,בונה בעבור
האוניברסיטה מנגנון מרכזי שיאפשר
לה לתמוך בתוכניות חברתיות קיימות
ולפתוח תוכניות חדשות.
עמירם סיון ז"ל קיבל לידיו את
בתמונה למעלה :עמירם סיון ז"ל .מימין :איתן רף ,עליזה סיון ,ענבל סיון
ניהולו של בנק הפועלים בשנת
רובינשטיין )יושבת( ,פרופ' איתמר רבינוביץ ושלמה נחמה
 ,1986ובהנהגתו הפך הבנק ,שהיה
שרוי באותה עת בקשיים ,לבנק
הפריפריה והשכבות החלשות באמצעות
וקשריו
שותפותו
המוביל והמצליח בישראל.
השכלה גבוהה".
ז"ל
ברגלס
איתן
פרופ'
האמיצים עם עמיתו
אוניברסיטת תל–אביב קראה על שמו של
לפעול
אותו
הניעו
תל–אביב,
מאוניברסיטת
עמירם סיון אגף בבניין בית הספר לכלכלה
ברגלס
איתן
ע"ש
לכלכלה
הספר
להקמת בית
ע"ש ברגלס ,לאות הוקרה על תרומתו לחברה
הספר
מבתי
לאחד
ולקידומו
באוניברסיטה,
ולכלכלה בישראל ,ועל מעורבותו בהקמת בית
לכלכלה הטובים בעולם.
הספר ובבניינו.
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האקדמיה
כגשר לשינוי מדיניות

57

בית הספר לממשל ולמדיניות באוניברסיטת תל-אביב קיים ועידה ראשונה מסוגה
במטרה לקדם רפורמה מקפת ביחסי השלטון המקומי בישראל עם השלטון המרכזי;
שר הפנים הצהיר בוועידה כי בכוונתו להסדיר יחסים אלה ולעגנם בחוק

שנים לאחר קום המדינה,
השלטון המקומי בישראל
עדיין אינו זוכה למעמד הראוי
לו במארג החיים הדמוקרטיים .הרשויות
המקומיות נושאות על כתפיהן נטל מרכזי
כספקיות השירותים החיוניים של המדינה
 החל בסלילת כבישים וכלה בשירותי תרבות,חינוך רווחה וביטחון .חרף זאת ,השלטון
המקומי פועל במסגרת חוקית מיושנת ,סובל
מתת תקצוב ותלוי במידה רבה בשלטון המרכזי.
בשנתיים האחרונות מצוי הרוב המכריע
של הרשויות המקומיות 256 ,במספר ,במשבר
כלכלי המתבטא בגירעונות עצומים ,בהלנת
שכר ,בשביתות ובשיעורי הצבעה נמוכים
בבחירות .כמו כן כמה מהרשויות מאופיינות
בבזבוז כספי ציבור ,בפוליטיזציה של הדרג
המבצע ,בקואליציות רופפות ובשימוש בלתי
הולם במשאבים המקומיים לקידום אינטרסים
פוליטיים ואישיים צרים.
על רקע זה ,אומר פרופ' יוסי שיין ,ראש
בית הספר לממשל ולמדיניות ע"ש הרולד
הרטוך באוניברסיטת תל-אביב ,קיים בית הספר
את ועידת השלטון המקומי בשיתוף משרד
הפנים ומרכז השלטון המקומי .בכנס ,הראשון
מסוגו שקיים מוסד אקדמי בישראל ,נטלו
חלק כ 700-משתתפים :אנשי אקדמיה ,ראשי
רשויות מקומיות ,חברי מועצות מקומיות,
שרי ממשלה ,נציגי ארגונים כלכליים וגופים
אחרים .מסגרת זו ,אומרת ריקי שפרינצק,
רכזת הפרויקט" ,אפשרה לדון בהצעות לפתרון
המשבר ברשויות המקומיות בצורה מעמיקה,
מנקודות מבט שונות".
הכנס נמשך יומיים וכלל  18מושבים
שהקיפו מגוון רחב של נושאים העומדים על
סדר היום של השלטון המקומי בארץ .הנושאים
הוצגו באמצעות ניירות עמדה ,ובהם ממצאיהן
ועמדותיהן של  17ועדות היגוי שפעלו מטעם
בית הספר למדיניות ולממשל לקראת הכנס.
בנושאים הנידונים :הסדרת סוגיות התקצוב בין
השלטון המקומי לבין השלטון המרכזי; סגנון
הניהול של הרשויות המקומיות; איחוד רשויות;
הרווחה בעידן קיצוצים תקציביים והפרטה;
תפקידיו ותפקודיו של ראש העיר בעידן של
ואקום במנהיגות; שקיפות ואתיקה בתהליכי
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קבלת ההחלטות; סביבה ופיתוח עירוני; מדדי
איכות בשלטון המקומי; וסוגיית התכנון
העירוני.
פרופ' שיין הדגיש כי
נושא השלטון המקומי
הוא מהנושאים הבוערים
ביותר במדינה ,וכי בית
הספר לממשל ולמדיניות
שם לו למטרה להקים
תוכנית לימודים מיוחדת
להכשרת כוח אדם
לתפקידים בכירים
פרופ' יוסי שיין
בשלטון המקומי .הוא
ציין ,כי הכנס הוא הראשון בסדרת כנסים
שבאמצעותם מבקש בית הספר לתרום לשיפור
החיים הציבוריים בישראל.

אוטונומיה ניהולית
"השלטון המקומי והמרכזי שזורים זה בזה —
בנושאים מסוימים השלטון המקומי הוא סוכן
של השלטון המרכזי ,ובנושאים אחרים הוא
שותף באספקת שירותים לאזרח .מידת השלטון
העצמי בערים ובעיירות בישראל" ,טען בכנס
פרופ' אפרים טורגובניק מבית הספר לממשל
ולמדיניות ומיוזמי הוועידה" ,קשורה קשר הדוק
למבנה מינהלי מורכב מאוד .על כך יש להוסיף
את המגבלות החלות על ראשי ערים וראשי
מועצות .הדוגמה הקלאסית לכך היא אי יכולתו
של ראש עיר גדולה להזיז תמרור אזהרה כלשהו
ללא אישור הממשל המרכזי ,ועם זאת ביכולתה
של הממשלה לקבוע הנחות במיסוי ,להפנות
עולים לרשות ואף לבנות בה ,ללא תיאום עמה
או בתיאום מזערי" .פרופ' טורגובניק הציע ליזום
לאלתר חקיקת חוק יסוד :השלטון המקומי,
שימסד חלוקה ברורה של סמכויות ותקציב בין
השלטון המקומי למרכזי בכיוון של יתר שלטון
עצמי ובקרה ,ושינהיג שיטות תמרוץ לעידוד
עצמאות ואחריות.
אופיר פז-פינס ,שר הפנים ,הודה בכנס כי
"מערכת היחסים בין השלטון המרכזי למקומי
אינה סבירה" ,והצהיר כי בכוונתו לשנותה
ולהסדירה באמצעות רפורמה ,שתתבטא גם
בחקיקה .לדבריו ,בדעתו להציע חוק שיבטל
את פקודת העיריות והמועצות האזוריות
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המנדטורית ,ושיכלול ,בין היתר ,האצלת
סמכויות לרשויות המקומיות הנהנות מאיזון
תקציבי ומחוסן כלכלי .בכוונתו גם להציע כי
מנכ"ל עירייה לא ימונה באמצעות מכרז ,כפי
שנעשה היום ,אלא ייבחר על ידי ועדת כישורים
ממשלתית.
יצחק הרצוג ,שר הבינוי והשיכון ,קרא
לראשי הרשויות להעז יותר בפיתוח יוזמות
נדל"ניות ,ולהפוך את הקרקע שברשותן
למשאב כלכלי .קריאתו תאמה את המלצות
אחד מניירות העמדה שהוצגו בכנס ,לאפשר
לרשויות מקומיות ליזום פיתוח כלכלי ונדל"ני
בקרקעות מופקעות ,ולהפכן למקורות הכנסה
עצמיים.
הכנס נחתם בנאומו של בנימין נתניהו ,אז
שר האוצר ,שסבר שיש להחיל על הרשויות
המקומיות את הקיצוצים ואת צעדי ההתייעלות
שננקטו על ידי הממשלה להבראת המשק
הישראלי ולעידוד הצמיחה ,שנמצאו יעילים.
פתרון המשבר ברשויות המקומיות כולל ,על
פי המלצתו ,הפעלת תוכניות הבראה בצד
הגדלת תקציביהן ,והתחייבות של מרכז השלטון
המקומי להפעלת לחץ על ראשי הרשויות
לשמור על איזון תקציבי.
משתתפים אחרים בוועידה היו מאיר
שטרית ,שר התחבורה; שלום שמחון ,השר
לאיכות הסביבה; וגדעון עזרא ,השר לביטחון
הפנים ,וכן ראשי ערים ובעלי תפקידים בכירים
בשלטון המקומי בבריטניה ,בהולנד ובאירלנד.
עם התומכים בכנס נמנו ,בין היתר ,קרן
פרידריך אברט ,קרן פירס ,הפדרציה היהודית
של לוס אנג'לס ,האיחוד האירופי והמועצה
הבריטית.
בעקבות הכנס ,אמר פרופ' שיין ,התחייב
יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית
כרמיאל עדי אלדר ,כי ארגונו יתמוך
ביצירת מכון לחקר השלטון
המקומי בשיתוף בית הספר.

סביבה עירונית )מתוך אתר המשרד לאיכות הסביבה(

ה

אינפלציה העולמית צנחה בשנות
התשעים מ– 30%בשנה ל–4%
בקירוב .בה בעת ,תהליכים גלובליים
מסיביים "שטפו" שווקים חדשים באמריקה
הלטינית ,כלכלות משתנות באירופה וכלכלות
צומחות במזרח אסיה .היווצרותו של שוק
מיוחד בשנת  1992והתהוות אזור מטבע
באירופה בשנת  1999הם ציוני דרך בתהליך

ברגלס באוניברסיטת תל–אביב )בית הספר דורג
בשנה שעברה ראשון בעולם מחוץ לארה"ב,
לפני בתי הספר לכלכלה בלונדון ,באוקספורד
ובקיימברידג'( .יוזמה זו תקדם מחקר ,דיון
ושיתוף פעולה בנושאים הקשורים לכלכלת
השוק ולכלכלה הגלובלית.

נדבן ומנהיג אזרחי

ברנרד שוורץ ,מנכ"ל ויו"ר הנהלת Loral
 ,Space & Communication Ltd.ניו יורק ,מכהן

בתפקידים בכירים במוסדות ובארגונים רבים
בתחום החינוך ,המדיניות ,הרפואה והתרבות.
פרופ' איתמר רבינוביץ ,נשיא אוניברסיטת

מגלה בגלובליזציה ,בפריון עבודה ובהשפעת
הטכנולוגיה על רמת החיים .הוא שיבח את
ידידו "בעל החזון" דוד קוליץ ,על התפקיד
הפעיל שמילא בהגשמתו.

גלובליזציה והמזרח התיכון
התוכנית והקתדרה ע"ש שוורץ ישתפו
פעולה עם קתדרות דומות ועם יוזמות
אקדמיות אחרות של שוורץ ,שנתרמו על ידו
לאוניברסיטת ג'ונס הופקינס בוושינגטון הבירה
ולאוניברסיטת  New Schoolבניו יורק .דגש
מיוחד יושם על עידוד לשיתוף פעולה אקדמי
עם חוקרים ועם מוסדות מחקר ערביים.

לקראת עולם חופשי יותר ותחרותי יותר
התוכנית והקתדרה ע"ש שוורץ ,ראשונות מסוגן בארץ ,יעסקו במחקר,
בהוראה ובפעילות ציבורית שיבחנו את היחסים בין כלכלת השווקים
הבינלאומיים לבין צמיחה כלכלית ואי שוויון
הגלובליזציה ,והתרחשו אף הם בו בזמן .נראה,
שהגלובליזציה והירידה באינפלציה שלובים
זה בזה ,ושלמעשה ,גלובליזציה ,דה–רגולציה
והפרטה תרמו רבות לתהליך ירידת האינפלציה
בעשור האחרון.
עידן הגלובליזציה מאופיין בסחר עולמי
ובליברליזציה של שוקי הון בינלאומיים .הוא
טומן בחובו פוטנציאל כלכלי עצום ,אך גם
מעלה שאלות שעדיין לא נחקרו :האם עידן
זה יוכל להימשך ,חרף המחאות נגד תוצאותיו
של הקפיטליזם הגלובלי? האם מוסדות השוק
הפרטי יוכלו להכות שורש במדינות מתפתחות,
בהן מדינות המזרח התיכון? מהו מקור הבדלי
ההתפתחות הכלכלית בין מדינות — המוסדות
הפיננסיים של המגזר הכלכלי ,שוק העבודה או
המישור המדיני?
בהכירו בחשיבותן של סוגיות אלה ,הקים
התעשיין והנדבן האמריקאי ברנרד שוורץ
את התוכנית ואת הקתדרה לחקר שווקים
גלובליים בבית הספר לכלכלה ע"ש איתן

תל–אביב ,תיאר אותו בטקס חנוכת התוכנית
והקתדרה ,כדמות מרכזית בחיי הכלכלה
והתרבות של ניו יורק וארה"ב .פרופ' רבינוביץ
בירך את ידידיו של שוורץ ,שנכחו בטקס :דוד
קוליץ ,חבר חבר הנאמנים של האוניברסיטה,
ורעייתו נעמי מישראל ,נותני החסות לקתדרה
לגיוס חברי סגל צעירים לאוניברסיטת
תל–אביב; ואיש הכספים שאול שטיינברג
ורעייתו גייפריד מניו יורק .שטיינברג יצטרף
לדירקטוריון המייעץ של הפקולטה לניהול
— בית הספר למוסמכים במינהל עסקים ע"ש
ליאון רקנאטי באוניברסיטה.
ברנרד שוורץ ציין כי לכבוד רב הוא
לו להיות מקושר לאוניברסיטת תל–אביב
— "מרכז של מצוינות ,הזוכה לשבחים ברחבי
העולם והמיישם הלכה למעשה רעיונות של
צדק לכול ,ועקרונות כלכליים המאפשרים
מתן הזדמנות לפרט וצמיחה כלכלית" .הוא
דיבר על הסיבות שהניעו אותו להקים את
התוכנית ואת הקתדרה ,וכן על העניין שהוא

ברנרד שוורץ ,משמאל ,עם פרופ' אסף רזין

התוכנית לכלכלה גלובלית באוניברסיטת
תל–אביב ,אמר שוורץ ,משקפת את הכרתו
בצורך להתייחס ל"שוני ההולך וגדל בין הערכים
הדמוקרטיים של החברה הישראלית ומה שהיא
יצרה כאן ,לבין מה ששכנותיה הקרובות של
ישראל נכשלו ביצירתו" .פער זה הוא שמונע
היווצרות יחסי שלום באזור ,סבור שוורץ .הוא
הביע תקווה ,שהתוכנית תשמש "חוליית מחקר
חשובה ותיישם את הידע בתחומה ליצירת מזרח
תיכון חדש — משגשג יותר ודמוקרטי יותר".
הכלכלן הנודע פרופ' אסף רזין ,ראש
התוכנית והמופקד על הקתדרה ,נשא הרצאה
שכותרתה היתה "גלובליזציה ויציבות
פיננסית — הדולר האמריקאי" .פרופ' אלחנן
הלפמן מאוניברסיטת תל–אביב ,מגדולי
המומחים בעולם לכלכלה בינלאומית,
נשא הרצאה בשם "בינלאומיות בפעילות
כלכלית — פרספקטיבות חדשות".

המכון לחקר האינטרנט פועל בשיתוף חברת ”נטוויז'ן“

ב

ראשונה בארץ חברה חברת אינטרנט לאוניברסיטה להפעלת מכון מחקר .המכון הרב–תחומי
לחקר האינטרנט ,שהוקם באוניברסיטת תל–אביב בשנת  ,2004פועל עתה בשיתוף ספקית
האינטרנט נטוויז'ן ,ונקרא "מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט".
המכון עוסק בחקר ההשפעות החברתיות והתרבותיות של האינטרנט ,בין היתר ,באמצעות ימי
עיון ,סמינרים וכנסים המיועדים לאנשי אקדמיה ולקהילה העסקית .עד כה התקיימו במסגרתו יותר
משלושים כנסים ,והאחרון שבהם עסק בתופעת ”הסוס הטרויאני“ .כמו כן המכון יוזם ומפרסם
סקרים הבוחנים את שימושי האינטרנט בישראל.
פרופ' ניב אחיטוב ,המופקד על הקתדרה למחקרים בהערכת מידע ע"ש מרקו ולוסי שאול בפקולטה
לניהול — בית הספר למוסמכים במינהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי באוניברסיטה ,הוא המנהל
האקדמי של המכון .מנהלו המקצועי אלי הכהן יזם והוציא לפועל את החבירה בין שני הגופים.
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מימין :עמי הראל ,יו"ר מועצת המנהלים של נטוויז'ן;
רוית ברניב ,מנכ"ל נטוויז'ן; פרופ' איתמר רבינוביץ ,נשיא
האוניברסיטה; ופרופ' ניב אחיטוב
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תוכניות לימודים חדשות

חנוכת נאת המדבר ”עין גדי“
נחנכה נאת המדבר ”עין גדי“ לזכר מסוד ושולמית דהן בגנים הבוטניים
של האוניברסיטה ,בנוכחות בנותיהן של בני הזוג דהן ז"ל ,קולט אוליבייה,
חברה ותיקה באגודת ידידי האוניברסיטה בצרפת ,ופרדריק קדוש ,בוגרת
האוניברסיטה ,ובני משפחה רבים .חלקת ”עין גדי“ שבגנים הבוטניים
היא דגם מוקטן של
נאת מדבר שהיא בית
גידול ייחודי במדבר.
המונח "בית גידול"
מגדיר אזור שמתקיים
בו מכלול מסוים של
תנאים סביבתיים הנבדל
מהתנאים השוררים
לו.
באזורים הסמוכים
מימין :קולט אוליבייה ,יחיאל בן-צבי ופרדריק קדוש
עין גדי נחשבת לאחת
מנאות המדבר היפות בארץ ,ולכן נבחרה להיות מיוצגת בגנים הבוטניים.
טקס החנוכה התקיים במלאות שנה לפטירתה של שולמית דהן .יחיאל
בן–צבי ,סגן נשיא האוניברסיטה ,נשא דברי ברכה ,ועמד על המשמעות
המיוחדת של נווה המדבר — "סמל לפריחתה ולשגשוגה של מדינת
ישראל באזור שהוא בחלקו מדבר".
מסוד ושולמית דהן ,ילידי מרוקו ,היו ציונים מסורים ואוהבי טבע .נווה
המדבר הקרוי על שמם יסייע בקידום הוראת הבוטניקה וחקר האקולוגיה
של בתי גידול במדבר ,וישמש ילדים ,בני נוער ומבוגרים להיכרות בלתי
אמצעית עם אחד מנופי הצומח היפים של ישראל .הטקס נחתם
בהרצאתו של פרופ' עמרם אשל ,ראש המחלקה למדעי הצמח בפקולטה
למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס' וייז ,על "החשיבות הבוטנית של עין גדי",
ובסיור בגנים הבוטניים.

‰

חוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה בפקולטה למדעי
הרוח ע"ש אנטין פתח תוכנית חדשה לתואר שני
בלימודי המזרח התיכון בן–זמננו ,לבעלי תפקידים בכירים
בשירות הציבורי העוסקים בתחומה .מטרת התוכנית להקנות
לתלמידיה ידע והבנה מעמיקים בתולדות המזרח התיכון ,והיא
תתמקד בהיסטוריה של העימות הישראלי–הערבי ,עם דגש על
הסכסוך הישראלי–הפלסטיני ,ובסוגיות כלל–אזוריות ,בהן :תנועות
אסלאמיות ,תנועות רדיקליות ,נשים ומגדר ,דמוקרטיה ודיקטטורה,
המדינה ,השבטיות ומעורבות המעצמות במזרח התיכון .בראש
התוכנית עומדים פרופ‘ אהוד טולידאנו ,ראש בית הספר להיסטוריה,
ופרופ‘ אייל זיסר ממרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה.
***
פתחה תוכנית חדשה ללימודי תואר שני ללא עבודת גמר
בפילוסופיה ,מידע ותרבות דיגיטלית בחוג לפילוסופיה
בפקולטה למדעי הרוח ע"ש אנטין ,לבעלי תפקידים בכירים
ניהוליים ,מקצועיים או מחקריים ,בתחום המדיה ,הכלכלה ,השיווק,
תעשיות ההיי–טק ,המידע והטכנולוגיה .מטרת התוכנית ,נכתב
בדברי ההסבר" ,לאפשר התמודדות מושגית חדשה ומעמיקה
עם סוגיות רלוונטיות לתרבות הדיגיטלית ,על ידי שימוש בדרכי
חשיבה ובמתודות פילוסופיות" .ייעודה הוא להעשיר את תלמידיה
בהיבטים פילוסופיים חדשים על התעשייה שבה הם עוסקים .מצוין
שזו התוכנית הראשונה בארץ העוסקת בקשר שבין מחשבים לבין
פילוסופיה על ידי יצירת דיסציפלינה מיוחדת המשלבת מתודות
ותחומי ידע מוכרים כחדשים .היא תכלול סמינריונים עיוניים
בפילוסופיה וסמינריונים מתקדמים בחמישה תחומים כלליים של
התרבות הדיגיטלית :לוגיקה ושפה ,נתונים ,רציונליות ,תרבות/
חברה/פוליטיקה ואתיקה יישומית .פרופ' ענת בילצקי היא המנהלת
האקדמית של התוכנית.
***
וניברסיטת תל–אביב תפתח ,בראשונה בארץ ,תוכנית
לימודי תואר שני בניהול מוסדות תרבות ואמנות
) ,(Arts Administrationבמסגרת התוכנית ללימודי תואר שני במינהל
עסקים למנהלים ) (Executive MBAבפקולטה לניהול — בית הספר
למוסמכים במינהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי ,בשיתוף הפקולטה
לאמנויות ע"ש כץ באוניברסיטה ,בחסות קרן ריץ'.
התוכנית מיועדת לנושאי תפקידים בכירים במוסדות לאמנות
לסוגיהם ולאקדמאים בעלי רקע בניהול ,המעוניינים להסב את תחום
עיסוקם לניהול מוסדות אמנות .היא תקנה ידע נרחב בתחום הניהול
המקצועי של מלכ"רים ושל מוסדות אמנות ,ותשלב בין ידע תאורטי
עדכני לבין התנסות בעבודה עם ארגונים ועם מוסדות קיימים
ובמסגרתם .הלימודים יימשכו שנתיים ,היקפם יהיה  28ש"ס,
ולמסיימים יוענק תואר  MBAבמסלול התמחות במוסדות אמנות.
לדברי המנהלת האקדמית של התוכנית ויו"ר הוועד המנהל של
להקת המחול בת שבע ,ד"ר הדסה שני מהפקולטה לאמנויות ,על
מוסדות האמנות להתמודד היום עם אתגרים חדשים ומורכבים,
כשהתמיכה הממשלתית הולכת ופוחתת ,והתחרות בשוק העולמי
הולכת וגוברת .לשם כך ,על מנהליהם להשתמש בכלי ניהול
מתקדמים בתחום האסטרטגי והפיננסי ,להבין בתהליכי יצירה
ולהיות רגישים לשינויים בצרכיה ובהרגליה של החברה שהמוסד
שהם עומדים בראשו משרת.



הרצאות באורתופדיה ע"ש הרמן רובינס
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטה חנכה את סדרת
ההרצאות באורתופדיה ע"ש הרמן
רובינס ,לכבוד האורתופד האמריקאי
הנודע — הרופא והמנתח .ההרצאה
השנתית הוקמה על ידי קרן סאקלר,
ומתאם הסדרה הוא פרופ' שלמה
פרופ' מיכאל סוסמן ,מימין ,עם
וינטרוב ,סגן דקאן הפקולטה לרפואה.
פרופ' דב ליכטנברג ,דקאן הפקולטה
פרופ' מיכאל סוסמן מבית החולים
לרפואה ע"ש סאקלר
לילדים ”שרינרס“ ,פורטלנד ,אורגון,
ארה"ב ,מומחה לאורתופדייה של ילדים ,נשא את ההרצאה הראשונה
בסדרה ,שכותרתה היתה "מחלת דושן :מגילוי הגן לטיפול בחולה".

‡
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עמיתי כבוד
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
העניקה השנה את התואר "עמית
כבוד" לפרופ' צבי יעבץ — בהוקרה על
תרומתו להקמת הפקולטה ועל תמיכתו
המתמשכת בפיתוחה במשך שנות
פרופ' צבי יעבץ ,מימין,
פעילותו הרבות באוניברסיטה; ולפרופ'
ופרופ' שמואל שור
שמואל שור — בהוקרה על תרומתו
המכרעת להקמת מערך הדימות בפקולטה ,על פעילותו החלוצית להקמת
בית הספר לרפואה ועל תרומתו למיסוד בית הספר ללימודי המשך ברפואה.
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נשיא פרו — זוכה אות נשיא האוניברסיטה

צלמים ישראלים מצלמים את עצמם מצלמים
הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר הציגה תערוכת
עבודות של שנים עשר צלמים ישראלים ,שבהן נראים הצלמים מצלמים
את עצמם בעיצומו של אקט הצילום .הצלם ,נכתב ב"פתח דבר"
של קטלוג התערוכה" ,התופס את עצמו ,באקראי או במכוון ,בשעת
עבודתו ,כשהוא אוחז במצלמתו,
מהווה נושא לצילום מאז ראשית
תולדותיו .חשיפת תהליך העבודה
נעה בין הענקה למעשה הצילום
מעמד היכול להשתוות ,לדוגמה,
לזה של השמאן או המרגל ,לבין
ראייה כמעט הפוכה ומצומצמת,
דוגמת מפעיל מערך טכני על גבול
המכני".
הצלמים דוד פרלוב ז"ל,
שמחה שירמן” ,מרב“ ,1979 ,תצלום
מיכל היימן ושמחה שירמן הוצגו
שחור–לבן38x58 ,
בתערוכה באופן מקיף יותר,
ולדברי פרופ' מרדכי עומר ,אוצר התערוכה ,היא העניקה מבט
רטרוספקטיבי של כל אחד מהם על עבודותיו הקשורות בצילום עצמו
במצלמה .האמנים האחרים שהשתתפו בתערוכה היו :לילי אלמוג ,טלי
אמיתי–טביב ,קרן גילרמן הראל ,יוסף דדון ,אברהם חי ,בועז טל ,לי ינור,
אלינור מילצ'ן ועמיחי מלכי.
לפתיחת התערוכה קדם כנס בנושא "הצילום כצומת" ,שעסק
בקשרים שבין צילום לבין חברה ופוליטיקה ,מדע ואמנויות .הכנס
התקיים ב"יד מישל קיקואין" ,בהשתתפות חוקרים ,אוצרים ,מבקרי
אמנות וצלמים–אמנים.

ד"ר אלחנדרו טולדו,
נשיא פרו

ד"ר אלחנדרו טולדו ,נשיא פרו ,קיבל את אות
נשיא אוניברסיטת תל–אביב בטקס שקיימו המכון
להיסטוריה ולתרבות של אמריקה הלטינית ,המרכז
ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש דניאל ס'
אברהם וידידיה דוברי הספרדית של האוניברסיטה.
ד"ר טולדו נשא בעת ביקורו באוניברסיטה הרצאה
בשם "מנהיגות והתפתחות — מסע לקראת אתגר".
בירכו פרופ' איתמר רבינוביץ ,נשיא האוניברסיטה,
ופרופ' רענן ריין ,ראש מרכז דניאל אברהם והיום
סגן רקטור האוניברסיטה.

חגה של קהילת המורים למדע ולטכנולוגיה
יותר מ– 1,000מורים מכל רחבי הארץ גדשו את האודיטוריום ע“ש
סמולרש ,את חדרי הלימוד ואת הדשאים בקמפוס האוניברסיטה לרגל
ציון עשר שנים לפעולת המרכז הארצי ”למדע“ — מרכז להשתלמויות,
להדרכה ולייעוץ בחינוך מדעי וטכנולוגי לבתי הספר היסודיים.
חגיגת העשור כללה את הכנס השנתי החמישי שקיים המרכז,
אשר נושאו היה למידת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי מתוך
הנעה והנאה .הרצאות הפתיחה המרכזיות עסקו בהיבטים רגשיים
וקוגניטיביים הקשורים ללמידה משמעותית:
הממד הרגשי הוצג בהרצאתו של פרופ‘ אבי
עשור מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב ,שדן
במשמעות המושג מוטיבציה פנימית ללמידה
בהקשר למוטיבציה רגשית ובאסטרטגיות
ליצירתה; הממד הקוגניטיבי הוצג בהרצאתו
של פרופ‘ עידן שגב מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ,שעסקה ביכולתו המופלאה של
המוח להשתנות ולהגיב לעולם המורכב הסובב אותנו ,בהצלחה רבה.
המושבים המקבילים התקיימו ברחבי הקמפוס ומחוץ לו ,ועסקו
במגוון של אסטרטגיות חווייתיות ומאתגרות וסביבות הוראה–למידה
שניתן לשלבן בהוראת מדע וטכנולוגיה ,כגון :למידה חווייתית בסביבה
עירונית; הטבע ללמוד והלימוד בטבע; סדנאות שטח ותנועה; סביבות
למידה מתוקשבות; ולימוד עם בעלי–חיים.

***
התערוכה "לחופי הים
השחור — חקלאים יהודים
בברית המועצות,"1941-1922 ,
המתקיימת בבית התפוצות,
מציגה את סיפורן של המושבות
החקלאיות היהודיות בברית
המועצות ,בעיקר בדרום אוקראינה
ובחצי האי קרים )היום אוקראינה(
בשנות העשרים של המאה
שעברה .בתערוכה  45תצלומים
חקלאים יהודים ,בריה"מ 1930 ,בקירוב,
ו– 20ציורים של מאיר אקסלרוד
ארכיון הג'וינט ,ניו יורק
) ,(1970-1902אמן יהודי–רוסי
שתיעד את חיי החקלאים היהודים במושבות במצוות השלטונות
הסובייטיים ,וכן קטעי סרטים היסטוריים .אצרה :רחל שנולד.
ממשלת ברית המועצות הקצתה בשעתו שטחים להתיישבות
חקלאית יהודית ,בין היתר ,בדרום אוקראינה ובחלקו הצפוני של חצי
האי קרים .הודות למעורבותם של ארגונים פילנתרופיים יהודיים
ולהפעלת טכנולוגיות חקלאיות מערביות מתקדמות ,התרחבו המושבות
והאזור הלא מעובד התעורר לחיים .המושבות המשיכו לפעול גם
כשספגו מכה קשה בעקבות יישום מדיניות הקולקטיביזציה ושלטון
הטרור של סטאלין בשנות השלושים ,אך חוסלו בעקבות הכיבוש הנאצי
בשנת .1941

סיגל אדר — מנכ"ל אגודת ידידי האוניברסיטה
סיגל אדר מונתה לתפקיד מנכ"ל אגודת ידידי
אוניברסיטת תל–אביב בישראל .משנת  2000כיהנה
אדר כמנהלת המדור למעורבות חברתית בדקאנט
הסטודנטים ע"ש רות ואלן זיגלר של אוניברסיטת
תל–אביב .במסגרת תפקידה זה היא עסקה ,בין
היתר ,בגיוס כספים ,בהפעלת פרויקטים חברתיים
ובהדרכה ,באוניברסיטה ומחוץ לה ,בתחום היזמות
החברתית .בצה"ל שירתה כקצינת חינוך ,ובשנים
סיגל אדר
 — 2000-1997כקצינת מבחן ב"שירות המבחן
למבוגרים" של משרד הרווחה.
לאדר תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת תל–אביב.
במשך השנים היא צברה ניסיון בהנחיית תוכניות חברתיות וקבוצות
תמיכה ,בהדרכת נשים להנהגת פרויקטים חברתיים ובמתן הרצאות
בנושא יזמות חברתית ,מנהיגות והעצמת נשים ,במסגרות שונות.
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מושב חבר הנאמנים 2005

‡ÌÈ˘ÈÓÁ‰ ˙˘ Ï·ÂÈÏ ˙ÂÎ˙Ó ·È·‡–Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ
È‚Ë¯ËÒ‡ ÔÂÊÁ ˙˘¯ÂÙÂ
מאת :רווה אלעזרי

˘

תי התפתחויות חיוביות באוניברסיטת
תל–אביב הכשירו את הקרקע
למושב חבר הנאמנים השנתי:
הראשונה — השיפור שחל במצבה התקציבי
של האוניברסיטה ,לאחר שלוש שנות קיצוצים
ונקיטת צעדי התייעלות; והשנייה — מימושה
המוצלח של הרפורמה המקיפה במבנה הניהולי
של האוניברסיטה ,שאושרה במושב חבר
הנאמנים .2004
על רקע התפתחויות אלה הציגו ראשי
האוניברסיטה בפני חברי החבר ותומכי
האוניברסיטה את חזונם לעתיד :תוכנית
אסטרטגית לשנים הבאות ,שגיבשה ועדה בת
ארבעים חברי סגל ,בראשות הרקטור
היוצא פרופ' שמעון ינקלביץ.
יו"ר חבר הנאמנים מיכאל שטיינהרדט
תיאר את תוכניותיה של האוניברסיטה
לקראת יובל שנת החמישים שלה,
שיחול בשנת  ,2006והשיק רשמית את
קמפיין היובל לגיוס כספים בעבורה,
שיתנהל בראשותו )ראה מסגרת(.
יותר מ– 400חברי חבר הנאמנים ובני
משפחותיהם הגיעו מ– 21מדינות ונטלו
חלק ,במשך חמשת ימי המושב השנתי,
בישיבות מליאה וועדות ,בטקסי חנוכה
והענקת פרסים ,במופעים ,בכנסים ובהרצאות.

קידום אנשי סגל צעירים
דב לאוטמן ,יו"ר הוועד המנהל של
האוניברסיטה ,פנה אל משתתפי מושב החבר
בזו הלשון" :אל תחששו משינויים" .הוא הדגיש
כי על הסגל האקדמי של האוניברסיטה להחליט
מהם התחומים החשובים לה ,למדע ולעתידה
של ישראל — גם אם השינויים שיש לבצע לשם
קידומם קשים.
אחד הדברים שעל אוניברסיטת תל–אביב
לעשות ,אמר לאוטמן ,הוא לתת עדיפות
להבאת דור צעיר של מדענים ושל חוקרים
לקמפוס .האוניברסיטה צריכה להתחרות על
הצעירים הישראלים השוקדים עתה על

אוניברסיטת מחקר מפוארת
נשיא האוניברסיטה פרופ' איתמר רבינוביץ
ציין כי האוניברסיטה הצליחה אמנם ברפורמה
הכלכלית" ,אך עדיין לא הגענו לסוף הדרך".
לדבריו ,המשימה היא להביא את האוניברסיטה
לידי יציבות כלכלית מלאה עד שנת ,2008
והיעד הסופי הוא ליצור "אוניברסיטת מחקר
מפוארת" ,עם חוגים בעלי דירוג מצוינות גבוה
וחוקרים עטורי פרסים.

דגש על התחדשות
לציון יום הולדתה החמישים של האוניברסיטה שיחול בקרוב,
הושק מסע התרמה של שנתיים ,במטרה לגייס בעבורה
 120מיליון דולרים עד שנת  .2007הכספים ישמשו בראש
ובראשונה להבאת חוקרים צעירים ובוגרי אוניברסיטה
מצטיינים.
חגיגות היובל — עשרות אירועים ,כנסים וסדרות של
הרצאות — יגיעו לשיאן בהקמת כיכר לציון האירוע,
וקיר שיביא לידי ביטוי את הוקרת האוניברסיטה את
התורמים לקמפיין היובל .שמות התורמים לקמפיין יתנוססו על קיר
ההוקרה .כיכר היובל וקיר ההוקרה ייבנו במקום מרכזי ובולט לעין בקמפוס.

כוח הידע
שטיינהרדט עמד על מעמדה הרם של
אוניברסיטת תל–אביב בהתקרב שנתה
החמישים — הן במישור הלאומי והן במישור
הבינלאומי .אולם לדבריו" ,האתגר הוא להבטיח
את הישגיה גם בעשורים הבאים".
"כדי למשוך את החוקרים הצעירים
והמבריקים ביותר ,כדי להעניק מלגות לתלמידי
התארים המתקדמים המוכשרים ביותר ,וכדי
לפתח תחומי מדע וטכנולוגיה חדשים ,שיותירו
את ישראל חברה בקבוצת האומות שהכוח
המניע העיקרי שלהן הוא ידע ,דרושים לנו
משאבים — ואלה תמיד מצומצמים" ,אמר
שטיינהרדט.
הוא ביקש מחברי החבר לתרום בנדיבות
לקמפיין היובל ,ולגייס לשם כך את ילדיהם ,את
נכדיהם ואת קהילותיהם.
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הפוסט דוקטורט שלהם בארה"ב" .רוב
הישראלים יחזרו ארצה אם תינתן להם
ההזדמנות המתאימה".
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על אף המשבר של שלוש השנים האחרונות,
ציין פרופ' רבינוביץ ,האוניברסיטה המשיכה
להתפתח .דוגמה לכך היא מספר המועמדים
ללימודי התואר השלישי ,שעלה במשך שלוש
השנים האחרונות מ– 1,800ל– ,2,000ומספר
המלגות לתואר שלישי ,שעלה בהתאם למספר
הדוקטורנטים.

תוכניות לעתיד הרחוק
פרופ' שמעון ינקלביץ ,הרקטור היוצא ויו"ר
הוועדה לתכנון אסטרטגי של האוניברסיטה,
הציג את מרכיביו העיקריים של החזון האקדמי
של האוניברסיטה לטווח הרחוק.
האוניברסיטה תמשיך לקדם פעילויות
בין–תחומיות בשטחיה החזקים — ננו–מדע
וננו–טכנולוגיה ,ביואינפורמטיקה ,חקר המוח,
ביולוגיה מבנית ומחקר ביו–רפואי .כמו כן,
במסגרת תוכנית הקרויה "אופקים חדשים",
יציעו חברי סגל בכירים כיווני מחקר חדשים,
והארבעה שייבחרו מהם יזכו למימון בהיקף
נרחב.

האוניברסיטה תצמצם את ממדיה ותחזק
את הכיוון המחקרי :מספר חברי הסגל הבכירים
יופחת לכאלף ,פחות ממספרם — — 1,360
ב– ,2002ומספר הסטודנטים יופחת מ–29,000
— מספרם בשנת  — 2005/6ל–.25,000
במקביל ,יועלה מספרם של תלמידי המחקר
ביחס לתלמידי התואר הראשון ,ומשך לימודיהם
יואץ.
פרופ' ינקלביץ בירך את הרקטור הנבחר
פרופ' דני לויתן ,ונפרד מחברי חבר הנאמנים
ומתומכי האוניברסיטה בקריאה להגדיל את
תרומותיהם לטובת גיוס חברי סגל וקרנות
למלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים.

סימפוזיון בענייני השעה
הסימפוזיון השלישי לכבוד ג'ון גנדל,
שנושאו היה "המזרח התיכון — תמונת
מצב משתנה" ,התקיים בראשות פרופ'
איתמר רבינוביץ ,בהשתתפות צוות מומחים
מהאקדמיה ומהצבא .הרצו :פרופ' אשר ססר,
ראש מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון

ואפריקה באוניברסיטה —
על מעמדה האסטרטגי
של ישראל באזור; תא"ל
)במיל'( ד"ר צבי שטאובר,
ראש מרכז יפה למחקרים
אסטרטגיים — על הטרור
ותא"ל
הפלסטיני והגלובלי;
תא"ל יוסף
יוסף קופרווסר ,ראש חטיבת
קופרווסר
המחקר באמ"ן — על
אסטרטגיית ההגנה הצה"לית.
סימפוזיון שני ,בראשות
מיכאל שטיינהרדט ,נקרא
"העם היהודי — הדור הבא"
ועסק בנושאים הקשורים
להמשכיות העם היהודי
ובתפקידה של ישראל
אופיר פז–פינס ,להבטיח המשכיות זו.
שר הפנים
הדוברים היו :אופיר פז–פינס,
שר הפנים ,ופרופ' יחזקאל
דרור ,חתן פרס ישראל לשנת תשס"ה ונשיא–
מכונן של המכון לתכנון מדיניות עם יהודי.

התזמורת הסימפונית של בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן–מהטה
ונגני התזמורת הפילהרמונית הישראלית הופיעו בקונצרט חגיגי משותף

ˆ‰˜ÈÒÂÓ‰ ÈÏÈÏ
יוסף בוכמן ,מימין ,עם יחיאל בן–צבי ,סגן
נשיא האוניברסיטה

È

צירות פרי עטם של המלחינים יחזקאל בראון ,שומאן ודבוז'אק בוצעו לכבוד חברי חבר הנאמנים של
האוניברסיטה וחבריהם ,על ידי סטודנטים ,חברי התזמורת הסימפונית של בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן–
מהטה באוניברסיטה ,נגני התזמורת הפילהרמונית הישראלית והמקהלה הקאמרית של בית הספר .זאב דורמן
מהתזמורת הפילהרמונית ניצח על התזמורת ,ומיכאל שני מאוניברסיטת תל–אביב ניצח על המקהלה.
הקונצרט ,בביצוע שתי התזמורות ,ציין את שיתוף הפעולה בין שני המוסדות ,שנועד להכשיר את דור העתיד
של נגני התזמורת הפילהרמונית הישראלית ,כמו גם של תזמורות נחשבות אחרות בעולם .זובין מהטה ,המנהל
המוסיקלי של התזמורת הפילהרמונית ,הוא נשיא הכבוד של
בית הספר החדש.
הקונצרט התקיים במעמד יוסף בוכמן ,סגן יו"ר חבר
הנאמנים של האוניברסיטה וד"ר כבוד מטעמה ,מתורמיה
הבולטים של האוניברסיטה ,ורעייתו ברקת ,באודיטוריום
ע"ש מרים ואדולפו
סמולרש באוניברסיטה.
לאחר הקונצרט התקיימה
ארוחת ערב בחסות
בני הזוג.

ברקת ויוסף בוכמן
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הוענקו פרסי דן דוד לשנת 2005

Ú„È Ï˘Â ˙ÂÈ˙¯ÈˆÈ Ï˘ ˙Â„ÎÏ˙‰

˘

לושה מדענים פורצי דרך בתחום
מדע החומרים ,שני ארכאולוגים
מובילים ואמן ויוצר נודע בתחום
התאטרון והאופרה הם זוכי פרס דן דוד לשנת
 .2005זו השנה הרביעית ששלושה פרסים בסך
מיליון דולר האחד מוענקים ליחידים ולמוסדות,
בהוקרה על הישגים יוצאי דופן וייחודיים
בתחומם ,על מצוינות ועל תרומה מוכחת
לאנושות.
הפרס ,המוענק על ידי קרן דן דוד ומנוהל
באוניברסיטת תל–אביב ,ניתן בשלושה תחומים
המשתנים משנה לשנה והמייצגים את שלושת
ממדי הזמן :עבר ,הווה ועתיד .מייסד הפרס,
איש העסקים והממציא דן דוד ,המתמחה
בפיתוח ,בייצור ובשיווק טכנולוגיות צילום
מתקדמות ,חבר חבר הנאמנים של אוניברסיטת
תל–אביב וד"ר כבוד מטעמה ,ביקש באמצעותו
להוקיר את "ההישגים הראשונים במעלה בחקר
העבר ,בשיפור ההווה ,ובהתוויית חזון לעתיד".
אחד ממאפייניו הייחודיים של הפרס ,אשר
פרופ' איתמר רבינוביץ ,נשיא אוניברסיטת
תל–אביב ,תיארו כ"חסר תקדים מבחינה
בינלאומית בהיקפו ובגיוונו" ,הוא תמיכתו,
בין היתר ,בחוקרים ובמדענים צעירים .עשרה
אחוזים מכספי הזוכים בו מופנים לעשרים
מלגות המיועדות לחוקרים צעירים מצטיינים
— עשרה מאוניברסיטת תל–אביב ועשרה
ממוסדות להשכלה גבוהה ברחבי העולם.

‰È‚ÂÏÂ‡Î¯‡ ∫¯·Ú‰ „ÓÓ
הפרס בקטגוריית העבר הוענק לפרופ'
ישראל פינקלשטיין מאוניברסיטת תל–אביב
ולפרופ' גרהם ברקר מבריטניה ,על ידי
דן דוד ופרופ' ג'יימס מיולי מבית הספר
האמריקאי ללימודים קלאסיים באתונה ,יוון.
פרופ' פינקלשטיין ,המופקד על הקתדרה
לארכאולוגיה של ארץ ישראל בתקופות
הברונזה והברזל ע"ש יעקב מ' אלקוב
באוניברסיטת תל–אביב ,זכה בו "על שיטות
המחקר החדשניות שלו ,המשלבות את תחומי

פרופ‘ ישראל פינקלשטיין ,מימין ,עם
פרופ‘ גרהם ברקר

הארכאולוגיה והפילולוגיה ,והמציגות פרשנות
מהפכנית להיסטוריה ולארכאולוגיה של ארץ
ישראל בתקופות הברונזה והברזל" .לפרופ'
ברקר ממכון מקדונלד למחקר ארכאולוגי
באוניברסיטת קיימברידג' ,יצאו מוניטין של
ארכאולוג–שטח בכיר ,והוא זכה בפרס בזכות
מחקריו ופרסומיו החשובים "על אודות הקשר
והמתח שבין נוף לבין חברה ,בין טבע לבין
תרבות ,ובייחוד על ראשית החקלאות ,על
השימוש ארוך הטווח בקרקע ועל השפעותיו
הסביבתיות".

‰Ó·‰ ˙ÂÈÂÓ‡ ∫‰ÂÂ‰‰ „ÓÓ

דן דוד ,מימין ,עם משה קצב ,נשיא המדינה ,ורעייתו גילה

טקס הענקת הפרסים התקיים באודיטוריום
ע"ש מרים ואדולפו סמולרש באוניברסיטה,
במעמד נשיא המדינה משה קצב ,חברי
סגל ואורחים רבים מהארץ ומחו"ל .כמו כן
השתתפו בו זוכי התחרות השנתית לנוער
לבחירת התחומים והמועמדים לפרס .התחרות
מתקיימת ביוזמת דן דוד וקרן פיליפ ואהל,
בשיתוף היחידה לנוער שוחר מדע ובית הספר
לחינוך ע"ש קונסטנטינר באוניברסיטה ומנהלת
פרס דן דוד.
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בממד ההווה זכה בפרס איש התאטרון
הבריטי רב ההשפעה פיטר ברוק" ,על תרומתו
יוצאת הדופן לאמנות התאטרון והאופרה ,על
צמיחתו המרשימה כאמן לאורך יותר משישה
עשורים של עבודה מוערכת ,על השפעתו
ככותב ועל יכולתו לשאוב השראה ומזון רוחני
מן העולם המשמש לו במה" .ברוק נחשב לאחד
האמנים היצירתיים ביותר במאות ה– 20וה–.21
ההשפעה של גישתו המהפכנית להפקה ולביום,
בייחוד של יצירות שייקספיר ,ושל חתירתו
להעמקת הקשר בין הקהל לבין השחקנים
הקנתה לו תהילת עולם.
בשנת  1971הוא הקים את "המרכז
הבינלאומי לחקר התאטרון" בפריז ,וב–1974
ייסד את בסיסו הקבוע בתאטרון Bouffes du
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 .Nordהמחזות שביים כוללים את" :המלך ליר",
"חלום ליל קיץ" ו"טיטוס אנדרוניקוס"; בתחום
האופרה הוא ביים ,בין השאר ,את "לה–בוהם",
"בוריס גודונוב"" ,סלומה"" ,נישואי פיגרו",
"פאוסט" ו"יבגני אונייגין"; ולקולנוע ביים את
"בעל–זבוב"" ,מרה/סאד"" ,המלך ליר" וסרטים
אחרים .את הפרס העניקו לו פרופ' שמעון
ינקלביץ ,הרקטור היוצא של אוניברסיטת
תל–אביב ,וגבריאלה דוד ,רעייתו של דן דוד.

ÌÈ¯ÓÂÁ‰ Ú„Ó ∫„È˙Ú‰ „ÓÓ
בפרס על ממד העתיד זכו שלושה מדענים
על תרומותיהם רבות החשיבות בתחום מדע
החומרים :פרופ' רוברט לנגר מהמכון הטכנולוגי
של מסצ'וסטס בארה"ב ) — (MITמחלוצי
וממובילי המחקר בהנדסת רקמות; פרופ' ג'ורג'
ווייטסיידס מאוניברסיטת הרווארד בארה"ב —
על גישור בין תחומי הכימיה ,ההנדסה הכימית
והביולוגיה ,ועל קידומם לשיאים חדשים על ידי
פיתוח מערכות וחומרים פונקציונליים חדשים;
ופרופ' סנ"ר ראו ממרכז ג'ווהרלל נהרו למחקר
מדעי מתקדם בהודו — על הישגיו המדעיים
בכימיה של חומרים ובכימיה של מצב מוצק.

מימין :פרופ‘ ג‘ורג‘ ווייטסיידס ,פרופ‘ סנ“ר ראו
ופרופ‘ רוברט לנגר

השלושה קיבלו את הפרס מידיהם של פרופ'
יהושע יורטנר מאוניברסיטת תל–אביב ,חתן
פרס ישראל לכימיה ,ופרופ' ברוס אלברטס,
ד"ר כבוד מטעם האוניברסיטה ונשיא האקדמיה
הלאומית למדעים של ארה"ב ,שניהם חברי
ועדת ההיגוי של פרס דן דוד.
היועץ המדעי של הפרס הוא פרופ' יצחק
ויץ ,ומנהלת הפרס היא סמדר פישר
מאוניברסיטת תל–אביב.

פיטר ברוק עם מלגאית

‡˙ËÈÒ¯·ÈÂ
˙·È·‡–Ï
‰¯È˜ÂÓ

‰

פרופ' שמעון ינקלביץ ,הרקטור היוצא; דקאני
תשע הפקולטות; חברי החבר ואורחיהם; חברי
סגל האוניברסיטה ,אנשי המגזר העסקי ואישי
ציבור.
המקהלה הקאמרית של בית הספר למוסיקה
ע"ש בוכמן–מהטה ביצעה קטעי נגינה בניצוח
מיכאל שני .לאחר הטקס התקיימה קבלת פנים
באולם הכניסה ע"ש משפחת גרוסקופ.

ופעה מאולתרת של הזמרת חוה אלברשטיין הוסיפה נופך
של "יידישקייט" לטקס השנתי של הענקת תוארי ד"ר כבוד.
אלברשטיין היתה אחת מעשרת מקבלי התואר מתחום המדע,
האמנות ,המנהיגות והנדבנות ,שזכו להוקרה על הישגיהם ועל פעילותם
החברתית .טקס הענקת התארים התקיים באודיטוריום ע"ש מרים
ואדולפו סמולרש באוניברסיטת תל–אביב ,במעמד מאיר שיטרית ,שר
התחבורה; מיכאל שטיינהרדט ,יו"ר חבר הנאמנים ,שהעניק לטקס חסות
עם רעייתו ג'ודי שטיינהרדט; פרופ' איתמר רבינוביץ ,נשיא האוניברסיטה;

מיכאל שטיינהרדט

‰ÈÙÂÒÂÏÈÙÏ „Â·Î ¯¢„ ¯‡Â˙‰ ˜ÚÂ‰
ÒË¯·Ï‡ ÒÂ¯· ßÙÂ¯Ù

ÔÈÈË˘¯·Ï‡ ‰ÂÁ

‡¯·¢‰

Ï‡¯˘È

בהוקרה על עבודתו המדעית החדשנית
בתחומים ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית;
על הנהגתו רבת ההשראה את הקהילה
המדעית ,בייחוד בתפקידו כנשיא האקדמיה
הלאומית למדעים של ארה"ב; על קשריו
החמים עם אוניברסיטת תל–אביב; ועל
פעילותו כחבר ועדת ההיגוי של פרס דן דוד,
המנוהלת על ידי האוניברסיטה.

בהוקרה על מיקומה זה ארבעים שנה
במרכז הבמה הישראלית ועל היותה
סמל ומופת לזמר העברי; על רפרטואר
מקורי ,רחב ועשיר ,חלקו פרי עטה,
הפונה לקהלים רבים ומגוונים ,הנכלל
ביותר מחמישים אלבומים; על החייאת
הזמר היידי; על בחירתה הקפדנית
בשירים עם אמירה אישית ,חברתית
או פוליטית; ועל תרומתה המיוחדת
לתרבות הישראלית בכללה.

פרופ‘ ברוס אלברטס

חוה אלברשטיין

ÈÈÂˆ È˘Ë–Ù‡Ï ßÙÂ¯Ù

ıÈ¯„ÏÂ‚ ‰ÂÈ

ÔÈÒ ¨‚Â˜ ‚Â‰

‡¯·¢‰

בהוקרה על תרומתו העצומה לחקר מדעי החיים
והרפואה כחוקר מוביל ,כמורה וכמנחה בעל
שיעור קומה; על עבודתו הפורייה ורבת ההשפעה
על תחום המחקר הגנטי והמחלות התורשתיות,
ועל גילוי הגן הגורם למחלה סיסטיק פיברוזיס;
פרופ' לאפ–טשי צויי
על קשריו האישיים והמקצועיים החמים עם
מדענים ישראלים ,מהם מאוניברסיטת תל–אביב; ועל פועלו לקידום
שיתוף פעולה מדעי בין ישראל לבין סין.

יונה גולדריץ
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בהוקרה על מחויבותו העמוקה לישראל ,למורשת
היהודית ולהנצחת זיכרון השואה; על שירותו
המסור והממושך כיו"ר אגודת ידידי האוניברסיטה
בחוף המערבי ,ארה"ב; ועל הפרויקטים הרבים
והחשובים שהקים באוניברסיטה ע"ש משפחת
גולדרייך ,בהם המרכז לבריאות ולכושר והמכון
החדש ללשון ,לספרות ולתרבות היידיש.
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·ÂË¯· ÍÂÁ

Ò˜¯Ó ÒÏ‡ÒÂ‚ ‰ÙÈÏÙ

Ï‡¯˘È

„¯ÙÒ

על מעמדו הרם כאחד הסופרים ,הוגי הדעות והפרשנים החברתיים
המובילים בישראל; על בחינתו הנוקבת והמרגשת ,באמצעות כתביו,
את התהליכים המרכזיים שעיצבו את המציאות הישראלית בת–זמננו;
על תרומתו רבת הערך לדיון על נושא הזהות הישראלית מתוך ראייה
יהודית וציונית; על חלקו הפעיל בחיי התרבות
ובחיים הציבוריים בארץ; ועל קשריו החמים
והממושכים עם אוניברסיטת תל–אביב ,ובכלל
זה מסירת ארכיונו העשיר לרשותה ,לשימושם
של חוקרים ושל תלמידים.

”מוחות ולבבות
הקימו את המדינה“

בהוקרה על מפעל חייו כמדינאי — מהבולטים
שקמו לספרד המודרנית; על הצלחתו בקידומה
של ספרד ,ששיאה היה צירופה לקהילה האירופית;
על תרומתו המרשימה לבניית קשרים מדיניים,
כלכליים ותרבותיים עם ישראל ,עד לכינון יחסים
פליפה גונסאלס מרקס
דיפלומטיים מלאים עמה ב– ;1986ועל תרומתו
לקידום תהליך השלום במזרח התיכון באמצעות כינוסה של ועידת השלום
במדריד באוקטובר .1991

ËÂ¯ ‰¯ËÙ
‚¯‰ÈÓ
חנוך ברטוב

בהוקרה על פעילותה המרשימה בזירה הפוליטית
בגרמניה זה יותר משלושה עשורים; על שירותה
המסור כראש עיריית פרנקפורט; על קשריה
האמיצים עם ישראל ועם אוניברסיטת תל–אביב;
על פועלה היוצא דופן לטובת צמיחתה והצלחתה
פטרה רוט
של אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה; ועל החסות
שהעניקה לפרויקטים לקידום קשרים אקדמיים ותרבותיים בין הערים
התאומות תל–אביב ופרנקפורט.

"רבים מבני דורי היו לעמוד השדרה של מדינת ישראל הצומחת.
הם הפכו למדענים ולכלכלנים בכירים — ממקימי אוניברסיטת
תל–אביב וממובילי התפתחותה המואצת .כמה מחברי הטובים...
ייסדו את אוניברסיטת תל–אביב ,והפכו אותה למוסד המפואר שהינה
כיום ...מוחות ולבבות הקימו את המדינה ,והם גם יקבעו את עתידה.
"מאז ימי לימודי באוניברסיטה ועד היום ...גדלה אוכלוסיית
המדינה פי עשר ,אולם אוכלוסיית הסטודנטים גדלה כמעט פי .150
אני ער לקשיים הכספיים והאקדמיים הניצבים היום בפני המוסדות
להשכלה גבוהה .אולם אל לבעיות אלה להיפתר חלילה על ידי
חסימת הגישה אליה בפני הצעירים והצעירות ברוכי הכישרונות,
שהוריהם חסרי אמצעים.
"ברצוני להדגיש שהשכלה גבוהה אינה חנות שבאים לקנות בה
סחורה ,משלמים ויוצאים .האוניברסיטה היא מקום של פיתוח
היכולות השכליות ,ובני המזל מקבלים בה את מה שחלמו עליו,
ויוצאים ממנה עשירים משהיו כשנכנסו בשעריה .לכן אהיה אסיר
תודה לנצח על שנותי באוניברסיטה".

„ÔÓ„Ê Ò˜ÈÏÙ ¯¢
‡¯·¢‰
בהוקרה על רוחו העשויה ללא חת ועל תושייתו,
אשר באמצעותה הפך מפליט שואה לתעשיין,
לפיסיקאי ,לממציא ולנדבן; על יוזמתו ועל
מנהיגותו ,אשר באו לידי ביטוי בהקמת חברת
"וישיי" ובהפיכתה לאחת מיצרניות האלקטרוניקה
ד"ר פליקס זנדמן
הגדולות בעולם; על תרומתו לפיתוח תעשיית
ההיי–טק בישראל ,ששימשה מנוף להעצמת עיירות הפיתוח; ועל
תרומותיו החשובות לאוניברסיטה ,בהן פרויקטים לחקר השואה ובית
הספר לתארים גבוהים בהנדסה ע"ש זנדמן–סליינר.

— מתוך נאומו של הסופר חנוך ברטוב בשם מקבלי תוארי הכבוד.

„Â·Î ˙ÈÓÚ ¯‡Â˙‰ ˜ÚÂ‰
Û¯ˆ Ï‡ÂÈ

˜Â˜–¯ÈÈÙ˘ ‰Ï‰

‡¯·¢‰

„ÏÂ‰

בהוקרה על פועלו המרשים כמנהיג ציבור ,שהפליא
בבניית מארג חייו בכוח נחישותו ודבקותו במטרה;
על היוזמה ועל התושייה שהנחו את פעילותו
בתעשיית התעופה; על הקימו תוכנית ללימודי
יהדות ספרד ויהדות המזרח ע"ש הנשיא יצחק
יואל צרף
נבון באוניברסיטה הבינלאומית של פלורידה; על
תמיכתו בבתי חולים ,באוניברסיטאות ובמתקנים לילדים ברחבי הארץ;
על קשריו עם אוניברסיטת תל–אביב; ועל מחויבותו לצמצום פערים
חברתיים — בין היתר על ידי הקמת קרן המלגות ע"ש רנה ויואל צרף.
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בהוקרה על אומץ הלב ועל הנחישות שגילתה
כששרדה במחנות המוות הנאציים; על פועלה
המסור והמתמיד לטובת הקהילה היהודית בהולנד;
על קשריה החמים והממושכים עם אוניברסיטת
תל–אביב; על פועלה לייסוד אגודת ידידי
הלנה שפייר–קוק
האוניברסיטה בהולנד ולקידומה; על הקמת קורסים
לשפה ולתרבות הולנדית באוניברסיטה; ועל תרומתה לקידום קשרים
אקדמיים בין ישראל לבין הולנד.
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‡‡È˘‰ ˙Â
ÔÂ¯·ÏÈÈ‰ ‰‡ÂÒ¯Ù
ˆ¯˙Ù
בהוקרה על תמיכתו בחינוך יהודי ובהשכלה גבוהה בארץ ובצרפת; על
פועלו להידוק הקשרים בין יהדות צרפת לבין ישראל; על שירותו המסור
בתפקידי מנהיגות בכירים באגודת ידידי אוניברסיטת תל–אביב בצרפת;
ועל תרומתו להקמת פרויקטים צרפתיים חשובים באוניברסיטה.
פרנסואה היילברון

≤∞∞µ ÌÈÓ‡‰ ¯·Á ·˘ÂÓ ÍÏ‰Ó· Â˜ÚÂ‰˘ ÌÈÈ˙˘ ÌÈÒ¯Ù
• הפרס במדעי הפיסיקה ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר

• הפרס לכלכלה ע"ש הוגו רמניסיאנו
פרופ' ישראל )איזי( בורוביץ

בתחום :כימיה תאורטית

פרופ' ד"ר כריסטוף דלגו

יו"ר מועצת המנהלים של חברת אל על

אוניברסיטת וינה
בהוקרה על חזונו ועל מסירותו ככוח המניע של
פיתוח ענף התעופה בישראל; על תרומתו לחקר
ולהוראה של תחום הניהול באוניברסיטה;
ועל תרומתו לקידום מעמדה היזמי והעסקי
של ישראל בעולם.

פרופ' כריסטופר ירז'יאנסקי
המעבדה הלאומית ,לוס אלמוס

פרופ' דייוויד רוברט רייכמן

פרופ' ישראל בורוביץ

אוניברסיטת קליפורניה
בהוקרה על הישגיהם פורצי הדרך בתחום המכניקה הסטטיסטית,
ועל תרומתם המקורית לתחום הדינמיקה והתרמודינמיקה של
מערכות מולקולריות מורכבות.

• פרס על מצוינות בניהול
עסקים גלובליים ע"ש מקס פרלמן
שלמה ינאי
מנכ"ל "מכתשים–אגן תעשיות"

שלמה ינאי

בהוקרה על מנהיגותו את צוות הניהול של
מכתשים–אגן תעשיות ,חברת הייצור וההפצה
המובילה בעולם של אגרו–כימיקלים גנריים;
ועל יצירת נוכחות ישראלית ניכרת בשוק זה.
מימין :פרופ' כריסטופר ירז'יאנסקי; פרופ' ד"ר כריסטוף דלגו;
ופרופ' דייוויד רוברט רייכמן

• הפרס לחינוך יהודי
ע"ש ד"ר חיים קונסטנטינר
שלמה דוברת

• פרס אדלר לרווחת הילד
פרופ' צבי איזיקוביץ
דקאן הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות,
אוניברסיטת חיפה

יו"ר כוח המשימה הלאומי
לקידום מערכת החינוך

בהוקרה על תרומתו המדעית להבנת ההשפעה
של האלימות על ילדים ובני נוער; ועל מחקריו
הייחודיים ורבי התובנה על האלימות בקרב בני
נוער ,בבית ובקהילה.

בהוקרה על תרומתו המיוחדת לקידום מערכת
החינוך בישראל ,בהובלת "כוח המשימה הלאומי"
למימוש הרפורמה לשיפורה; ועל הציבו את נושא החינוך בקדמת סדר
היום הציבורי בארץ ובתפוצות.
שלמה דוברת
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פרופ' צבי איזיקוביץ
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נחנך המכון ללשון ,לספרות ולתרבות היידיש ע"ש משפחת גולדרייך

ˆ˙È„Â‰È‰ ˘Ù‰ È˜ÓÚÏ ¯‰Â
ובלה גולדרייך מישראל .המכון
הוקם לזכר הוריהם של האחים
גולדרייך ,סנדר ואלזה גולדרייך,
שנספו בשואה .תרומותיה של
המשפחה לאוניברסיטה כוללות
מתקני ספורט מרכזיים וקתדרה
לבנקאות בינלאומית ,כמו גם את
שירותו המסור של יונה כיו"ר אגודת
אברהם ובלה גולדרייך ,משמאל ,עם פרופ' איתמר רבינוביץ
ידידי אוניברסיטת תל–אביב בחוף
משך יותר מאלף שנה דיברו יהודים
המערבי ,ארה"ב.
אשכנזים שחיו במרכזה ובמזרחה של
"ישראל ,בימיה הראשונים ,דיכאה את
אירופה יידיש — שפה שהיא מזיגה של השפה היידית" ,אמר יונה גולדריץ בטקס חנוכת
עברית ,של גרמנית ושל ניבים סלאביים .עשירה המכון" ,אולם ,כפי ששכחת השואה תהיה
במטפורות ובביטויים ציוריים ,היתה היידיש
קטסטרופלית בעבורנו ,כך אל לנו לשכוח את
מקור השראה לתרבות תוססת — ספרות,
היידיש".
מוזיקה ,תאטרון ועיתונות — והשפה העיקרית
שבה התנהלו חיי החברה והכלכלה של היהודים.
כדי להחיות ולשמר את מורשתה בקרב
דורות חדשים של סטודנטים ישראלים ,וכדי
ליצור זיקה היסטורית חיונית בינה לבין לימודי
היהדות ,נחנך באוניברסיטה המכון ללשון,
לספרות ולתרבות היידיש ע"ש משפחת
גולדרייך.
מקליפורניה,
גולדריץ
יונה
הקימו
המכון
את
דורטה ויונה גולדריץ
מתומכיה הוותיקים של אוניברסיטת תל–אביב
וד"ר כבוד מטעמה לשנת  ,2005ורעייתו
דניאל זיו מקליפורניה הודיע שהוא,
דורטה ,עם אחיו של יונה ורעייתו ,אברהם
משפחתו וידידים קרובים נוספים של יונה

·

הקימו לכבודו את קרן המלגות ע"ש משפחת
זיו לחקר השפה היידית .לדברי זיו" :יונה
הוא דוגמה ליכולתו של היחיד לחולל שינוי
באמצעות חוכמה ,נעימות ונדיבות .אנו,
חבריו ,סבורים כמותו ,שהיידיש פותחת צוהר
לעמקי הנפש היהודית ,ומשמשת מנוף חיוני
כנגד המגמה לעקר את החיים היהודיים ואת
תרבותם".
ראש המכון פרופ' חנה
וירט–נשר מהחוג לאנגלית
באוניברסיטה אמרה,
שהמכון יחזק את מעמד
השפה היידית בקרב
סטודנטים ,חוקרים וחברי
סגל בקמפוס .פרופ' וירט–
פרופ' חנה וירט–נשר
נשר הרצתה על הספרות
היידית באמריקה.
שמואל עצמון–וירצר ,המנכ"ל והמנהל
האמנותי של "יידישפיל" — תאטרון היידיש
בישראל ,והשחקן היידי יעקב בודו ,העלו קטעי
מופע ביידיש.
***
המכון מתוסף לתוכניות אחרות ללימודי
יידיש בפקולטה למדעי הרוח ע"ש אנטין:
התוכנית ללימודי יידיש ע"ש בנציון ופרל
מרגוליס והקרן ע"ש אברהם י' לרנר לקידום
ולהחדרת היידיש ותרבותה לישראל.

˜·˙·˘ ˙Ï
חברי חבר הנאמנים ובני משפחותיהם
שהגיעו מחו"ל הוזמנו כמדי שנה בשנה
לארוחת שבת בבתיהם של ידידי אוניברסיטת
תל–אביב בארץ ,והתקבלו בחום.
‡¯ ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ˙ÂÁÂבמועדון
האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון התקיימו
בחסותם של לינדה ואלי שטרייט; משפחת
זיו — לכבודם של דורטה ויונה גולדרייך;
ידידי האוניברסיטה בסקוטלנד; סוניה וצבי
אברמוביץ; וחנה ושלום בלושטיין.

חברי חבר הנאמנים ובני זוגם ביקרו ב"מיני ישראל" — פארק מיניאטורות ענק שמוצגים בו מאות
דגמים מוקטנים של אתרים ישראליים ידועים .לאחר הסיור הוזמנו משתתפיו לארוחת בין ערביים
על ידי חברת "גרניט הכרמל השקעות בע"מ".
סתיו/חורף 2005
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נחנכו ארבע קרנות חדשות למלגות

ÔÈÈËˆ‰ÏÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ· „˜Ó˙‰Ï
„‡‚ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„Ï ‰

לדבריו" :בשנת  ,1998בהיותי בן שישים וחמש ,מכרתי את המפעל
והקמתי עם רעייתי קרן משפחתית ,שתבטיח את השכלתם של כל
הדורות הבאים במשפחה .והיום ,במעמד זה ,רעייתי ואני ,ארבעת ילדינו,
שמונת אחי ואחיותי ,עשרים ושלושה הנכדים
ושלושים ושלושה הנינים של אותם הורים
שהגיעו לארץ ב– 1951בחוסר כול ,חונכים את
הקרן על שם רנה ויואל צרף".
ענת לב ,אחייניתו של יואל ,דיברה בחום על
בני הזוג צרף בשם המשפחה ,וציינה שהקרן
המשפחתית מנוהלת היום על ידי דור הנכדים
— רובם אקדמאים שרכשו את השכלתם בסיועה.
הסופר אלי עמיר
הסופר אלי עמיר ,יליד עיראק וידיד אישי
של בני הזוג ,סיפר את סיפור עלייתה החפוזה ארצה ,בשנות הארבעים,
של יהדות עיראק המשכילה ,המבוססת והתוססת ,על החלום ושברו ,על
תהליך ההתערות בארץ ועל מיזוג הגלויות.

נחנכה קרן מלגות ע"ש רנה ויואל צרף

·

תקופה שבה תקציב החינוך מקוצץ ללא רחם — תרומה למלגות
היא עזרה חיונית ביותר ,אמר והדגיש יצחק נבון ,נשיאה החמישי
של המדינה ,שהיה אורח הכבוד בטקס חנוכת קרן המלגות
ע"ש רנה ויואל צרף באוניברסיטה .המלגות מטעם הקרן מיועדות
לדוקטורנטים ולתלמידי התואר הראשון ,בעיקר צאצאים ליוצאי עיראק.
פרופ' איתמר רבינוביץ ,נשיא האוניברסיטה ,אמר בטקס שרנה ויואל
מצאו באוניברסיטה מחויבות אמיתית לסגירת פערים בחינוך ,ואילו
האוניברסיטה מצאה משפחה נפלאה ,שהחליטה לשתף בהצלחתה
קודם כל את כל בניה לדורותיהם ,ואחר כך גם אחרים הרוצים והראויים
להשכלה גבוהה.
פרופ' רבינוביץ ציין
שמפעלותיהם של בני
הזוג פזורים במקומות
רבים ,ושרבים הם
הנהנים מטוב הלב
ומתחושת האחריות
הציבורית והחברתית
של המשפחה.
אוניברסיטת תל–אביב
העניקה השנה ליואל
צרף את התואר "עמית
כבוד".
רנה ויואל צרף עם פרופ' איתמר רבינוביץ )מימין(
יואל צרף סיפר
לקהל את סיפור חייו
המרתק — "סיפור שכולו תקווה ואמונה" :הוא נולד בעיראק ,רביעי מבין
תשעה אחים ,בן לאב מנהל חשבונות ולאם שהיתה פעילה בקהילה —
משפחה ציונית שקיימה את עצמה בכבוד ושקדה על חינוך ילדיה .בשנות
החמישים עלו כולם ארצה ונתקלו במציאות קשה .האב ,בן  ,56נותר
ללא עבודה ,והילדים הבוגרים נשאו בעול הפרנסה .לאחר שנת לימודים
אחת באוניברסיטה העברית ,התגייס צרף לצבא והוכשר להיות טכנאי
מטוסים .בתום שש וחצי שנות שירות ,אשר במהלכן תמך במשפחתו
הענפה ,השתחרר ,נישא ,ועם רעייתו רנה ייחד את זמנו לרווחת ארבעת
ילדיו ולהשכלתם .בעמל רב התקדם והגיע לכהן בתפקיד סמנכ"ל חברות
התעופה "ארקיע" ו"מעוף" .אולם הגלגל התהפך ,ובגיל  51נותר מחוסר
עבודה .הסיוט שרדף אותו ,הוא מספר ,שכהוריו יזדקק לעזרת ילדיו
— נראה לו קרוב ומפחיד.
בשנת  1986עזב עם רעייתו ועם צעיר ילדיו לארה"ב ,לנהל מפעל
לשיפוץ מטוסים במיאמי .בתוך שנתיים וחצי רכש את מחצית המפעל,
ובתוך פחות מעשר שנים פיתח עם שותפיו האמריקאים את אחד
המפעלים היעילים והרווחיים ביותר בארה"ב .המום מהישגיו הכלכליים,
לתיאורו ,החליט לקיים את הבטחתו :לא יהיה אף לא נצר אחד למשפחת
צרף שלא יוכל לרכוש השכלה אקדמית בגלל מצוקה כלכלית .וכך,

‰¯ËÓ· „˜Ó˙‰Ï
נחנכה קרן מלגות אגודת ידידי האוניברסיטה בצרפת

˜

רן המלגות החדשה של אגודת ידידי אוניברסיטת תל–אביב
בצרפת תשרת שתי מטרות חשובות ביותר ,אמר יחיאל בן–צבי,
סגן נשיא האוניברסיטה ,בטקס החנוכה" :להבטיח שלא תישלל
מאף צעיר ישראלי ההזדמנות לרכוש השכלה גבוהה בגלל קשיים
כלכליים ,ולסייע להבטיח את עתידה של ישראל על ידי קידום לימודים,
חדשנות ומחקר" .הקרן נחנכה בהשתתפות שני הזוגות ז'אן וקתרין
מדר ודומיניק ומילן רומנו ,מארגניהם של אירועי התרמה גדולים בעבור
הסטודנטים של אוניברסיטת תל–אביב ,אשר ייצגו את דור ההמשך של
הנהגת אגודת ידידי האוניברסיטה הצרפתים.
תרומת הקרן ממשיכה ומחזקת מסורת ארוכת ימים של תמיכה
פעילה ונדיבה של הידידים הצרפתים בתחומים מועדפים על ידי
אוניברסיטת תל–אביב ,בהם מלגות לסטודנטים והחוג לפסיכולוגיה.

מימין :ז'אן מדר ,יחיאל בן–צבי ודומיניק רומנו
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ÌÈ„ÂÓÈÏ· ‰‡‰Â ‰ÁÏˆ‰

יחיאל בן–צבי שיבח את אגודת ידידי האוניברסיטה בצרפת ,ותיאר
אותה כארגון לדוגמה ,אשר מנהיגותו החדשה היא "בעלת חזון ,מרץ
ויצירתיות ,ומוסיפה ממד חדש לתהליך גיוס הכספים לאוניברסיטה" .הוא
הוסיף כי "אי אפשר להפריז בחשיבותה הרבה של קרן המלגות ,שתסייע
בידי סטודנטים כה רבים".
הגר סנדלר ,אחת ממקבלי המלגות בעבר
ותלמידת שנה ב' בחוג לפסיכולוגיה ובחוג
לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטה ,תיארה
בטקס את חוויותיה כסטודנטית ,את ילדותה הקשה
ואת שאיפתה לרכוש השכלה גבוהה" .המלגה
שינתה את חיי; לולא המלגה ,איני חושבת שהיה
ביכולתי ללמוד באוניברסיטה" .עדי שגב ,מלגאית
עדי שגב
נוספת ,סטודנטית שנה ג' בחוג לצרפתית ,התייתמה
מאביה לפני חמש שנים ,ונאלצה לעבוד בשתי משרות כדי להתקיים" .אני
אסירת תודה" ,אמרה" ,על המלגה שסייעה לי להמשיך בלימודי ולהתמקד
במטרות שהצבתי לעצמי".

נחנכה קרן מלגות לתאטרון ע"ש ליזל כריסט

Ò

דרת מופעי תאטרון עמדה במרכזו של טקס חנוכת קרן המלגות
לתאטרון ע"ש ליזל כריסט ,שהתקיים באודיטוריום ע"ש אדולפו
ותלמה פאסטליכט של הפקולטה לאמנויות ע"ש כץ .הקרן
הוקמה לזכרה של ליזל כריסט ,ידידה מסורה ,הן של אוניברסיטת
תל–אביב ,והן של
ישראל ,ומייסדת
התאטרון העממי
בפרנקפורט — תרומת
בני משפחה וידידים.
הקרן תעניק מלגות
לסטודנטים ,תלמידי
החוג לאמנות התאטרון
באוניברסיטה.
בתה של ליזל כריסט,
ג'יזלה דהלם–כריסט,
נשאה דברים גם בשם
אחותה ברבל כריסט–הס
ובשם יתר התורמים,
ג'יזלה דהלם–כריסט עם פרופ' פרדי רוקם ,דקאן
הפקולטה לאמנויות
ותיארה את הקריירה
המקצועית והנמרצת
של אמה ,למן היותה ילדה–כוכבת פופולרית ,דרך הופעותיה כשחקנית
במה וטלוויזיה ,ועד להקמת התאטרון העממי בפרנקפורט בשנת .1971
דלהם–כריטס איחלה לתלמידי החוג לתאטרון "הצלחה רבה בלימודים
והנאה ועונג במהלכם" .פטרה רוט ,ראש עיריית פרנקפורט וידידה
ותיקה של האוניברסיטה ושל העיר תל–אביב ,נשאה אף היא דברים.
האוניברסיטה העניקה השנה לרוט תואר ד"ר כבוד.
התוכנית האמנותית כללה הופעה של סטודנטים מהחוג לתאטרון
בקטעים מוסיקליים ובמערכונים מתוך ההצגה ”הרי את“ בהפקת החוג.
אחריהם קראו קטעים נבחרים משירתו של גתה שניים מחברי התאטרון
העממי בפרנקפורט ע"ש ליזל כריסט — הבמאי וולפגנג קראוס והשחקן
ראלף באואר ,שהגיעו במיוחד מגרמניה כדי להשתתף באירוע.

‰¯È˘Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ Í˘Ó‰ ÔÈ· Ï„·‰‰
נחנכה קרן מלגות מכסיקו

˜

רן מלגות מכסיקו,
פרויקט קהילתי של
אגודת ידידי
אוניברסיטת תל–אביב
במכסיקו ,תתמוך בסטודנטים
מוכשרים לתואר ראשון
ולתארים מתקדמים ,הזקוקים
לסיוע כדי להשלים את
לימודיהם .פרופ' תלמה
ליבל ,דקאן הסטודנטים
של האוניברסיטה ,אמרה
בטקס החנוכה" :לגבי אחדים
מהסטודנטים הקרן תיצור את
ההבדל בין המשך הלימודים
לבין נשירה; בעבור אחרים היא
לילי שאלתיאל עם פרופ' שמעון ינקלביץ,
תאפשר להתמקד בלימודים
הרקטור היוצא
ולהצטיין".
תרומת הקרן מאירה את הישגיה המרשימים של אגודת הידידים
במכסיקו בייזום ובהקמת פרויקטים חשובים באוניברסיטה ,בתחום
המחקר ,פיתוח הקמפוס ועזרה לסטודנטים.
אופיר לוי ,דוקטורנט לזואולוגיה שנמנה עם מקבלי המלגות ,אמר
לתורמים" :הודות לנדיבותכם עתידנו יהיה טוב יותר .אני מאמין שישראל
היא מקום טוב יותר בזכות אנשים כמותכם ,המכירים בחשיבותה של
נתינה".
ח"כ הרב מיכאל מלכיאור ,סגן שר החינוך ,התרבות והספורט ,נשא
הרצאה ,שכותרתה היתה "האם יש עם יהודי?" .משתתפים נוספים בטקס
היו לילי שאלתיאל ,נשיאת הכבוד של אגודת הידידים במכסיקו ,ואילנה
בן–עמי ,אז ראש המחלקה לאמריקה הלטינית באגף לקשרי חוץ ופיתוח
משאבים באוניברסיטה ,שציינה" :הלב היהודי של ידידינו המכסיקאים
הוא עדות חיה לקשרים ההדוקים הקיימים בין יהודי כל העולם".
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פרופ' שביט בחן בהרצאתו בטקס ,כיצד
התמודדה השירה העברית הישראלית עם
השואה .לדבריו ,במרבית ספרי השירה הבולטים
במחצית השנייה של שנות השלושים לא ניתן
כמעט למצוא ביטוי של ממש לאיום הנאצי
ולשואה שבפתח ,ואילו בתקופת המלחמה
עצמה נכתבת הפואמה "שמחת עניים" של נתן
אלתרמן ) ,(1940המבטאת במובהק את המאבק
פורטרט של לאורה
על עצם הקיום היהודי — היצירה הגדולה
שוורץ–קיפ ז"ל
ביותר אחרי ביאליק בשירה העברית המודרנית.
הפרק השלישי של שירת המלחמה — עם סיומה — נפתח בפרסום שירי
"רחובות הנהר" הראשונים ) — (1945הקינה הגדולה ורחבת היריעה על
יהודי אירופה של אורי צבי גרינברג.
"בשירת אלתרמן" ,ציין פרופ' שביט" ,נוצרת
תמונת עולם היסטורית מורכבת ,שבה מצטלבים
המאבק בין הציוויליזציה ההומניסטית לבין
הציוויליזציה הנאצית עם מאבק ההישרדות של
העם היהודי ,ואילו אורי צבי גרינברג מציג תמונת
עולם מיתית ,א–היסטורית ואפוקליפטית ,בעלת
פרופ' עוזי שביט
כיוון לאומני דתי מובהק .לשוני שבין שתי תפיסות
מנוגדות אלה השפעות מרחיקות לכת על האתוס
של החברה היהודית והישראלית ,ובכלל זה על השיח הציבורי היהודי
העכשווי בארץ ובעולם".

מימין :קרל–היינץ קיפ ,יחיאל בן–צבי ,אנה–לורה קיפ ופרופ' איתמר רבינוביץ

נחנך המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית
ע"ש לאורה שוורץ–קיפ

‰„ÂÚÈÈÂ ˙Â¯ÙÒ‰ ˙˘¯ÂÓ

‰

מרכז לחקר הספרות והתרבות העברית ע"ש לאורה שוורץ–
קיפ נועד לחזק את התרבות הישראלית ולשמר את נכסיה
ההיסטוריים ,להעמיק את הבנת הספרות העברית לדורותיה,
ובייחוד את יצירתה המודרנית ,ולטפח דור חדש של משכילים ,של
חוקרים ושל קוראי ספרות זו ,הממלאה תפקיד חיוני ביותר בעיצוב הזהות
הישראלית .כך נכתב בתעודת ההוקרה שהוענקה לבני הזוג אנה–לורה
וד"ר כבוד קרל–היינץ קיפ ,שתרמו את המרכז לזכר אמו של קרל–היינץ
קיפ ,לאורה .שמה של לאורה שוורץ–קיפ ,שנפטרה בשנת  1945ממחלה
קשה ,הונצח השנה גם על ידי הקדשת הרוטונדה שבבניין הסנאט ע"ש
ג'ורג' ס' וייז לזכרה )ראה מסגרת(.
קרל–היינץ ואנה–לורה ,הידועים בנדיבותם הרבה ובתרומותיהם
הגדולות והמגוונות לאוניברסיטה" ,השכילו גם הפעם לבחור ביוזמה
נפלאה ,בהקימם את המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית ,עתה,
משתחום זה משגשג באוניברסיטה" ,אמר בטקס חנוכת המרכז פרופ'
איתמר רבינוביץ ,נשיא האוניברסיטה .באחרונה ,הוא ציין ,אוחדו החוג
לספרות עברית והחוג לתורת הספרות הכללית ,ויותר מ– 400מועמדים
נרשמו ללימודי החוג המשותף .המרכז החדש יפעל לצד החוג המאוחד
לספרות ,ויעסוק בפרויקטים מחקריים בתחום הספרות העברית ,עם
דגש על ספרות ישראלית ,בהם :כינוס ארכיונים של כמה מגדולי הספרות
והשירה העברית שנמסרו לאוניברסיטה למשמרת; פרסום קובצי
מאמרים ,ביוגרפיות ,מונוגרפיות ותרגומים; קיום כנסים והענקת מלגות
לסטודנטים לתארים מתקדמים.
פרופ' שמעון ינקלביץ ,רקטור האוניברסיטה ,עמד על היענותם של בני
הזוג קיפ לכל פנייה לקידום המחקר והפיתוח בקמפוס .לדבריו ,הספרות
העברית משקפת את הארץ ואת אנשיה ,ומספרת את חוויית הקולקטיב
הישראלי ,כמו גם את התנסויות הפרט הבודד” .היא לוכדת את האווירה,
את התקוות ואת החלומות ,את הוויכוחים ואת המאבקים המעצבים את
דמות החברה הישראלית ואת הווייתה“.
קרל–היינץ קיפ אמר" :מופלא בעיני ,כמי שהיה עד לזוועות השואה,
שלמרות התרחשותה ,לא זו בלבד שהתרבות העברית נשמרה ,אלא שהיא
אף מתחדשת .אחת המשימות העיקריות של המרכז היא ללמד את הדור
הצעיר על מעשיו הנוראיים של היטלר ושל שותפיו ,כדי שאירועי השואה
הבלתי נתפסים לא יישנו עוד לעולם".
ראש המרכז הוא פרופ' עוזי שביט מהחוג לספרות ומנכ"ל הוצאת
הספרים "הקיבוץ המאוחד" ,אחד מחוקרי הספרות העברית המודרנית
המובילים ובעל הישגים רבים בתחומו.

הרוטונדה ע"ש לאורה שוורץ–קיפ

‰ÓÈ˘¯ÓÂ ˙È„ÂÁÈÈ ‰ÒÈÎ
הרוטונדה בבניין הסנאט ע"ש ג'ורג' ס' וייז באוניברסיטה — אחד
הבניינים הבולטים בקמפוס ולב לבו האקדמי — נקראה ע"ש לאורה
שוורץ–קיפ )אמו של קרל–היינץ קיפ( ,והוקדשה לזכרה .הרוטונדה —
אולם הכניסה — מייצגת את שיאו של המבנה הארכיטקטוני של
הבניין ע"ש וייז .גובהה שלוש קומות ,והיא מעניקה לו אור ,מרחב
וייחוד .במרכזה ניצב פסל הברונזה "ספרה" של הפסל ארנלדו
פומודורו ,1984 ,המזכיר בצורתו גלובוס והמסמל את כמיהתו
האוניברסלית של האדם לרכוש ידע" .הרוטונדה ,על ייחודה
הארכיטקטוני ועל מרכזיותה ,יוצרת רושם בל יימחה על מבקרי
בניין הסנאט" ,אמר פרופ' איתמר רבינוביץ ,נשיא האוניברסיטה,
בטקס ההקדשה.
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נחנך מרכז אדלר לחקר ההתפתחות והפסיכופתולוגיה של הילד

˙ÈÓÂ‡Ï ¯˜ÁÓ ˙„·ÚÓ

‰

מרכז החדש לחקר ההתפתחות
והפסיכופתולוגיה של הילד
באוניברסיטת תל–אביב מפגיש תחת
קורת גג אחת פסיכולוגים ,פסיכיאטרים
ונוירולוגים ,החוקרים ומפתחים טיפולים
לקשת רחבה של הפרעות נפשיות בילדים ,בהן:

מימין :רנטה וד"ר מריו אדלר עם פרופ' אבי שדה

דיכאון ,חרדה ,נסיגה חברתית ,הפרעות אכילה
ושינה ,הפרעות קשב והיפראקטיביות ,אוטיזם
ואילמות סלקטיבית .המרכז ,ראשון מסוגו

בארץ ,נועד לשמש מעבדת מחקר לאומית
בתחום התפתחות הילד.
פרופ' איתמר רבינוביץ ,נשיא האוניברסיטה,
אמר בטקס החנוכה כי המרכז הוא חלק מהחוג
לפסיכולוגיה בפקולטה למדעי החברה ע"ש
גורדון .לדבריו ,החוג ,המונה  35חברי סגל ו–80
תלמידי מחקר ,הוא מהפעילים ומהמגוונים
ביותר באוניברסיטה .פרופ' רבינוביץ הודה
לפרופ' עמירם רביב ,ראש החוג לפסיכולוגיה,
על המסירות שגילה בעת הקמת המרכז.
מטרת המרכז לפתח כלים חדשים לאבחון,
למניעה ולטיפול בבעיות התפתחות של
ילדים ובני נוער; להקל על גילוי מוקדם של
בעיות התפתחות על ידי מתן שירותי סינון
והפניה לטיפול לציבור הרחב ,כולל להורים;
לקיים תוכניות הכשרה לעובדי בריאות הנפש
המתמחים בילדים; ולהגביר את המודעות בקרב

קובעי המדיניות לצורך בהתערבות מוקדמת
במקרים של הפרעות נפשיות בילדים.
ד"ר מריו אדלר הביע את תקוותו ,שהמרכז
"יסייע לילדים שנפגעו מבעיות המעכבות או
המונעות את התפתחותם התקינה ,ויעזור להם
לחיות חיים טובים ומלאים יותר".
פרופ' אבי שדה ,ראש המרכז ומנהל
המעבדה להפרעות שינה בילדים ,נשא הרצאה
שכותרתה היתה" :שינה בילדים :ממחקר
ליישום בחיי היומיום" .פרופ' שדה הדגיש כי
התחום של חקר הפרעות שינה באוניברסיטת
תל–אביב תרם תרומה ניכרת להבנת מידת
ההשפעה שיש לשנת הילד על לימודיו ועל
הישגיו בבית הספר .הוא ציין כי מחקר זה,
כמחקרים אחרים בארץ ובעולם ,תרמו לקביעת
חוקים המסדירים את שעות הלימוד בבתי
הספר ,הן בארץ והן בארה"ב.

נחנכה הקתדרה למדע המדינה ע"ש אלווין ז' רובינשטיין

„
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מוקרטיות מודרניות ניצבות היום בפני
אתגרים בתחום החוקתי ,התרבותי
והאדאולוגי .על דמוקרטיות ,חדשות
כמבוססות ,להתמודד ,בין היתר ,עם דילמות
של צדק ושוויון; סובלנות; ייצוג וריבונות;
זכויות אדם ואזרח; הגנה מפני אינטרסים רבי
עוצמה; מעורבות פוליטית; שחיתות; טרור;
וגלובליזציה .לא כל שכן ישראל ,המצויה
בקונפליקט מתמשך עם הפלסטינים ,החסרה
עדיין חוקה והמתחבטת בסוגיות של זהות
לאומית ,גבולות ,הפרדת הדת מהמדינה ,מעמד
המיעוטים שבקרבה ויחסיה עם שכנותיה ועם
מדינות העולם .הקתדרה החדשה למדע המדינה
ע"ש אלווין ז' רובינשטיין בפקולטה למדעי
החברה ע"ש גורדון תתמקד בחקר הדמוקרטיה
הישראלית ובאתגריה ,ותתרום לדיון הציבורי
בבעיותיה הבוערות ,ציינה בטקס חנוכת
הקתדרה דקאנית הפקולטה פרופ' אינה וינר.
פרופ' איתמר רבינוביץ ,נשיא האוניברסיטה,
חיזק דברים אלה באומרו ,שגם אם גורלה של
הדמוקרטיה הישראלית ייקבע בזירה הפוליטית
והציבורית ,יש חשיבות רבה לחקר הנושא
במסגרת אקדמית.
את הקתדרה תרמה ד“ר פרנקי רובינשטיין
מארה"ב לזכר בעלה המנוח פרופ' אלווין
סתיו/חורף 2005

רובינשטיין ,מומחה ידוע ליחסים בינלאומיים,
שעסק במדיניות החוץ הסובייטית במזרח
התיכון בתקופת המלחמה הקרה ובסכסוך
הישראלי–הערבי ,פרסם ספרים והרצה במחלקה
היוקרתית לממשל באוניברסיטת פנסילבניה.
"הקתדרה תהדק את זיקתם של אלווין
רובינשטיין המנוח ושל פרנקי לאוניברסיטת
תל–אביב" ,אמר פרופ' רבינוביץ" .אלווין ייזכר
על ידי דורות של סטודנטים כמורה מלהיב,
מעורר השראה ומסור .הוא ורעייתו היו בני זוג
ושותפים אינטלקטואלים נפלאים".
המופקדת על הקתדרה פרופ' מיכל שמיר
מהחוג למדע המדינה ,המתמחה בחקר דפוסי
ההצבעה הישראליים והגורמים המעצבים
את דעת הקהל ,ציינה בהרצאתה בטקס,
שלדמוקרטיה היום מעמד הגמוני :מרבית
המשטרים כיום מתיימרים להיות דמוקרטיים,
ומרבית בני האדם חושבים שדמוקרטיה היא
המשטר הראוי.
פרופ' שמיר אינה מסכימה עם מי שרואה
בדמוקרטיה הישראלית מקרה ייחודי ,אך גם
לא עם מי שאינו רואה בה דמוקרטיה כלל,
בגלל כשליה .לטענתה ,לפי קני מידה מקובלים
במדע המדינה ,ישראל רחוקה מאוד מהסף
המבדיל בין דמוקרטיה ללא דמוקרטיה .אולם
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ההערכה היא ,שבדמוקרטיה הישראלית הפן
הפורמלי–המוסדי — המבטא את ריבונות העם
באמצעות בחירות ,ייצוגיות והיענות נבחרי
הציבור לבוחרים — מבוסס וחזק יותר מהפן

מימין :פרופ' אינה וינר; שרה קפלינסקי; פרופ איתמר
רבינוביץ; ופרופ' מיכל שמיר

הליברלי של שמירה על כבוד האדם וחירותו ,על
זכויות מיעוט ועל שלטון החוק .לדבריה ,מצבי
קונפליקט ואיום משנים את המחויבות לערכים
דמוקרטיים ,ובתקופות כאלה העמידה על
המשמר חשובה במיוחד .אליטות לא פוליטיות
הן הגורמים העיקריים שיכולים לעמוד בפרץ —
ממד מרכזי בדמוקרטיה הישראלית שייבחן ,בין
היתר ,במסגרת הקתדרה.
שרה קפלינסקי ,קרובת משפחה של אלווין
רובינשטיין ,קיבלה בטקס את תעודת ההוקרה.

‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˙ÒÎ‰
ÒÂÙÓ˜‰ ÁÂÙÈË

‰

וסר הלוט מעל פסל הברונזה
"ראש של מדוזה" של הפסל
האיטלקי בן המאה העשרים
ג'אקומו מנזו — תרומת בנימינו
מתתיה מאיטליה לאוניברסיטה,
לזכר רעייתו ג'וליה אשכנזי–מתתיה.
הפסל הוצב ,במעמד התורם,
בכניסה לגלריה האוניברסיטאית
לאמנות ע"ש גניה שרייבר בקמפוס
האוניברסיטה.
יחיאל בן–צבי ,סגן נשיא
אוניברסיטת תל–אביב ,ציין בטקס
הסרת הלוט כי מתתיה ,חבר חבר
הנאמנים של האוניברסיטה ,יזם
פרויקטים רבים בקמפוס כדי ליפותו.
בתרומותיו :גן הפסלים ע"ש לוי
ופורטונה אשכנזי ,שער מתתיה
ועבודות של אמנים ישראלים
ובינלאומיים נודעים.
ילדיו של מתתיה ,רוברטו ודבורה,
שלחו לטקס איגרת שבה שיבחו את
אמם על מאבקה האיתן במחלתה

¯

ובין וקרול פרקס מארה"ב תרמו ספר תורה לבית הכנסת
במרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה ,והשתתפו
בטקס הכנסת ספר התורה שקיימה האוניברסיטה .ראש
המרכז פרופ' אהרן דותן ,חתן פרס ישראל לשנת  ,2005אמר
בטקס כי העיצוב המקורי של ארון הקודש בבית הכנסת נועד
לשלושה ספרים ,ועתה נתרם ספר התורה השלישי .פרופ' דותן ציין
כי בית הכנסת הפך למקום תוסס של תפילה ושל לימודי יהדות,
מתקיימות בו תפילות שלוש פעמים ביום ,ופוקד אותו חוג רחב
של סטודנטים וחברי סגל .הוא הודה לפולט ולנורברט צימבליסטה,
רובין וקרול פרקס אוחזים בספר התורה
מקימי בית הכנסת והמרכז למורשת היהדות ,על חזונם ועל
שתרמו לאוניברסיטה
נדיבותם .יו"ר חבר הנאמנים של האוניברסיטה מיכאל שטיינהרדט,
ידיד אישי של בני הזוג פרקס ,עמד על חמימותם ועל צניעותם ,ונשיא האוניברסיטה פרופ' איתמר רבינוביץ
בירך .להקת סטודנטים מבית הספר למוסיקה ע"ש בוכמן–מהטה ניגנה בטקס מוסיקת כליזמרים.

˙‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙÏ ‚ÂÁ· ˙È‚ÂÏÂÎË ‰ÙÂ

Á

וקרים מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה הציגו במהלך מושב חבר הנאמנים מכשור היי–טק חדיש —
מכשיר אלקטרו–אנצפלוגרפיה )מכשיר המזהה אותות חשמליים באזורים שונים של המוח–— (EEG
שקיבלו לא מכבר מידידי אוניברסיטת תל–אביב בצרפת .המכשיר המשוכלל ישמש לחקר הפעילות
החשמלית המוחית אצל תינוקות וילדים ולניטור דפוסי שינה של ילדים.
מכשיר ה– EEGנתרם על ידי חברי
חבר הנאמנים של האוניברסיטה וולף
והלן מרמוט ,התומכים זה שנים בחוג
לפסיכולוגיה; הוגו רמניסיאנו ,סגן יו"ר חבר
הנאמנים ונשיא אגודת ידידי האוניברסיטה
בצרפת; ומרק חדד ,חבר חדש באגודה.
התרומה עונה על צורך חשוב בחוג,
ומטרתה לסייע בידי החוקרים להבין טוב
יותר את התפתחות המוח ,וכן פגמים
הלוקים
מוחיים אצל ילדים בריאים ואצל
מימין :פרופ' עמירם רביב; ד"ר יאיר בר–חיים; וולף והלן מרמוט; מרק חדד;
אחרות.
התפתחותיות
באוטיזם ובהפרעות
פרנסואה היילברון; ודוד בירן

Ì‚ Ì‰˘ ÌÈË„ÂËÒ
ÌÈÈÈËˆÓ ÌÈ‡Ë¯ÂÙÒ

בנימינו מתתיה בצד הפסל שתרם
"ראש של מדוזה"

הממושכת" .על אף סבלה הרב,
היא תמיד קידמה את פנינו בחיוך
ובמילות תמיכה ועידוד .היא היתה
מקור השראה לנו ולאבינו ,אשר
עמד לצדה לכל אורך הדרך באהבה
ובמסירות".
בטקס נכחו דורון סבג ,יו"ר
הוועדה לפיתוח הקמפוס; פרופ'
מרדכי עומר ,אוצר הגלריה
האוניברסיטאית לאמנות ע"ש
שרייבר; ופרופ' פרדי רוקם ,דקאן
הפקולטה לאמנויות ע"ש כץ.

Ó

רכז עלית לספורט באוניברסיטת תל–אביב
חנך קרן מלגות לספורטאים מצטיינים ע"ש
אגון גרזון .המלגות יאפשרו לצעירים ישראלים
מימין :פטרה רוט ,ראש עיריית פרנקפורט; פרופ' מרדכי לרכוש השכלה גבוהה ,בד בבד עם פיתוח כישרונותיהם
תמרקין ,יו"ר המועדון לספורט באוניברסיטה; רות גרזון;
כספורטאים.
ואריה רוזנצויג
את קרן המלגות הקימה רות גרזון–זיידלר מפרנקפורט,
גרמניה ,לזכר בעלה אגון גרזון ,ספורטאי נלהב ,שנפטר לפני שנתיים.
אגון גרזון ז"ל ,יליד גרמניה ,עלה לישראל בשנות החמישים והקים כאן את חברת "מוניות אביב" ,מחברות
המוניות הגדולות בארץ .כעבור זמן מה חזר לפרנקפורט ועשה חיל בענף הפרוות.
אריה רוזנצויג ,מנכ"ל מרכז עלית לספורט ,ציין ,שהמלגות "יעצימו את תרומת האוניברסיטה למעמדה של
ישראל בספורט הבינלאומי".
20
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˙È‡¯˜Ó‰ ‰È‚ÂÏÂ‡Î¯‡‰ ¯˙Î·˘ ÌÂÏ‰È‰
מראה מן האוויר של תל מגידו

ההכרזה של אונסק“ו על תל מגידו ”אתר מורשת עולמית“ מבטיחה את עתידו של אוצר
ארכאולוגי — מהחשובים בהיסטוריה של התרבות באזור — הנחפר על ידי אוניברסיטת תל–אביב

ע

ד כ– 300,000מבקרים בשנה פוקדים
את תל מגידו ,המכיל אוסף עצום של
שרידים בני אלפי שנים — היהלום
שבכתר הארכאולוגיה המקראית .מורשתה
הארכאולוגית הרב–שכבתית של מגידו ,שהיתה
מיושבת במשך כ– 7,000שנות היסטוריה
) 400-7,000לפנה"ס( ,כוללת מקדשים גדולים,
ארמונות מפוארים ,ביצורים אדירים ומערכות
מים משוכללות מבחינה הנדסית .העיר מוזכרת
במקורות קדומים רבים — החל במקרא
ובברית החדשה ,וכלה במקורות מצריים,
חיתיים ואשוריים — ועל פי תסריט יום הדין
האפוקליפטי של חזון יוחנן בברית החדשה,
ארמגדון )שיבוש ביוונית של השם הר–מגידו(
הוא המקום שבו יתקיים הקרב האחרון בין
כוחות האלוהים לבין כוחות הרשע.
התל נבנה ונערם במשך אלפי השנים שבהן
היה מיושב ,ובחפירות המתקיימות בו זה יותר
ממאה שנה ,נחשפו שרידים של כשלושים ערים
שנבנו זו על גבי זו .שרידים אלה שופכים אור
על תולדותיהם של עמים שונים שאכלסו את
ארץ ישראל בתקופת המקרא ,ומסייעים להבנת
המורשת היהודית בפרט ,ומורשת המערב
בכלל.

מאת :רותי זיו
בהתפתחות הציוויליזציה היהודית–הנוצרית;
תפקידו בעיצוב אמונות משיחיות; ועבודות
הבנייה המרשימות שנעשו בו בתקופת המלך
שלמה".

מאה שנות חפירה
בשנת  2003מלאו מאה שנה לחפירה
הראשונה שביצעה במקום משלחת חופרים
בראשות ד"ר גוטליב שומאכר ,מטעם החברה
הגרמנית לחקר ארץ ישראל .אוניברסיטת
תל–אביב חופרת באתר מאז שנת  ,1992בחסות
החוג לארכאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום
ע"ש יעקב מ' אלקוב והמכון לארכאולוגיה ע"ש
סוניה ומרקו נדלר .המשלחת מקיימת בשטחו,
אחת לשנתיים ,השתלמויות לסטודנטים
מהארץ ומחו"ל ,הכוללות עבודה מעשית
והכשרה אקדמית.

הנימוקים להכרזה
הבחירה להכליל את תל מגידו ברשימת
אתרי המורשת העולמית נומקה על ידי צוות
המומחים הבינלאומי המייעץ לאונסק“ו כך:
"בגלל היותו אחד התלים המרשימים ביותר
במזרח התיכון ומקום משכנן של הערים
החזקות ביותר בכנען ובישראל; בזכות מעמדו
המרכזי בסיפור המקראי; היותו אבן פינה
סתיו/חורף 2005

בולה )גוש טין חתום( משכבה H-3

עד כה חשפה משלחת חפירות מגידו של
האוניברסיטה אוצרות ארכאולוגיים רבים,
בהם המקדש הגדול ביותר מתקופת הברונזה
הקדומה שהתגלה באזור ,המלמד על ראשית
תהליך העיור בכנען; שרידי עצמות של בעלי
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חיים שנמצאו במקדש זה ואפשרו ,זו הפעם
הראשונה ,לשחזר את כל שלבי תהליך הקרבת
הקורבנות במקדש במזרח הקדום; ופרטים על
אורוות מגידו ,שסיפקו מידע חדש על כלכלת
ממלכת ישראל הצפונית במאה השמינית
לפנה"ס .מנהלי המשלחת הם פרופ' דוד
אוסישקין ,המופקד על קתדרת אוסטריה
לארכאולוגיה של ארץ ישראל בתקופת
המקרא ,ופרופ' ישראל פינקלשטיין ,חתן פרס
דן דוד לשנת  2005והמופקד על הקתדרה
לארכאולוגיה של ארץ ישראל בתקופות
הברונזה והברזל ע"ש יעקב מ' אלקוב — שניהם
אנשי המכון לארכאולוגיה ע"ש נדלר .האתר
עצמו מנוהל על ידי רשות הטבע והגנים.
נוסף על מגידו ,הוכרזו השנה ”אתרי מורשת
עולמית“ גם התלים המקראיים של חצור ושל
באר שבע ודרך הבשמים בנגב .אלה מצטרפים
לרשימה מתארכת והולכת של אתרי מורשת
עולמית בישראל ,הכוללת את מצדה ,את
”העיר הלבנה“ של תל–אביב ואת עכו העתיקה.
תל באר שבע נחפר בשנים  1976-1971על
ידי פרופ' יוחנן אהרוני ז"ל ,מקימו של החוג
לארכאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום
באוניברסיטה .החפירות בתל הופסקו זה מכבר,
אך פרופ' זאב הרצוג ,ראש המכון לארכאולוגיה
ע"ש נדלר ,אחראי כיום על פרסום הממצאים
שנתגלו בו.
"ההכרזה של אונסק“ו על תל מגידו ’אתר
מורשת עולמית‘ תעניק לו הערכה בינלאומית
רבה יותר ,ותהפוך אותו לאבן שואבת לתיירים",
אומר פרופ' פינקלשטיין" .תקוותנו היא כי צעד
זה יגביר את העניין באתר ,ויסייע לשמר את
אוצרותיו ולהציגם בפני הקהל הרחב".

ÌÈÈÁ≠Â ··˘ ÏÚ ‰„·ÚÓ
ננו–שבב להפעלת "מכונת רקמות" שתאפשר ייצור רקמות אדם לתיקון נזקים
שנגרמו ללב ,לכבד או לעצב הוא רק דוגמה אחת לטכנולוגיות ננו שמפתחים
חוקרי אוניברסיטת תל–אביב בשיתוף מאגדי מחקר אירופיים
מאת :רווה אלעזרי

צ

וות מחקר ,בראשותה של ד"ר דפנה
בניהו מהפקולטה לרפואה ע"ש
סאקלר ,בשיתוף  27קבוצות מחקר
מכל רחבי אירופה ,שוקד עתה על יצירת
מהפכה בתחום הטכנולוגיה הרפואית .מטרת
החוקרים לפתח כלים ננו–טכנולוגיים שישמשו
ליצירת "מכונת רקמות" ,אשר תתכנת בראשונה
תאי גזע ותפיק מהם רקמות — אוכלוסיות
תאים ספציפיות הדרושות לריפוי מגוון של
מחלות" .תארו לעצמכם שנוכל להשתיל בגוף
המטופל סחוס חדש או עצם ,כדי לתקן נזק
שנגרם לחוט השדרה ,או רקמה של שריר
הלב לריפוי נזק שנגרם ללב" ,אומרת ד"ר
בניהו מהחוג לביולוגיה תאית והתפתחותית.
"בכוונתנו להפוך חזון זה למציאות".

שחם ,מומחה לטכנולוגיות של מיקרו–מערכות
במרכז לננו–מדע ולננו–טכנולוגיה באוניברסיטת
תל–אביב.
השבב נועד למכן את תהליך זיהוי תאי הגזע
מתוך מגוון רחב של סוגי תאים המצויים במח
העצם .תהליך זה אינו פשוט ,מאחר שרק תא
אחד מתוך כ– 100,000תאים במח העצם הוא
תא גזע .לאחר זיהוי התאים הנכונים ,השבב
ימיינם וינתבם לתנאי תרבית ,שבתוכה ביכולתם
להגיע למסה הקריטית הדרושה להנדסת רקמות.
"האתגר הבא הוא זיהוי התנאים בתרבית
שבהם תא גזע יכול להפוך לכל אחת מרקמות
הגוף הדרושות" ,אומרת ד"ר בניהו" .הכלים
הננו–ביוטכנולוגיים שאנו מפתחים אמורים
לחקות את התהליכים הטבעיים של האותות
התאיים ושל התחלקות התא ,כדי שהתא
המתוכנת יקבל בעת השתלתו בגוף את המסרים
המצויים ברמת הרקמה בפיזיולוגיה הטבעית".

CellPROM

הפרויקט נעשה במסגרת תוכנית המו"פ
השישית של האיחוד האירופי ,היקפו  30מיליון
יורו ,והוא מכונה  — CellPROMקיצורו של
המונח  — cell programingתכנות תא .המדענים
יודעים היום להפיק תאי גזע ו"לתכנת" אותם
כדי שיהפכו לסוגי רקמה שונים .חוקרי
 CellPROMשואפים להניח את היסודות
המדעיים לאוטומציה של התהליך ,כדי שניתן
יהיה לתכנת תאי גזע בהיקפים גדולים ובממדים
תעשייתיים.
תאי הגזע הנחקרים הינם תאים בוגרים
הנלקחים מרקמות שונות ,כגון מח העצם.
"השימוש בתאים מבוגרים מסייע בידינו לעקוף
את הבעיות המוסריות המתעוררות בשימוש
בתאי גזע עובריים" ,מסבירה ד"ר בניהו" .נוסף
על כך ,השימוש ברקמות שמקורן בתאי גזע של
המטופל עצמו מפחית במידה ניכרת את הסיכוי
לדחייתן ,לאחר שהושתלו בגוף המטופל".
במסגרת פעילותה ב– ,CellPROMמנסה
ד"ר בניהו ,מומחית לביולוגיה של תאי גזע,
לפתח "מעבדה על שבב" ,בשיתוף פרופ' יוסי

ד"ר דפנה בניהו

ד"ר בניהו מדגישה את אופיו הרב–תחומי
של הפרויקט :הביולוגים חוקרים סוגים שונים
של תאים ושל מנגנונים תאיים; המהנדסים
מתכננים את השבבים; והפיזיקאים והכימאים
עובדים על הממשק בין הביולוגיה לבין
הננו–מכניקה .אחת לשלושה חודשים מתכנסים
צוותי המחקר כדי לדון בממצאיהם ,ומעת לעת
מתקיימים מפגשים מצומצמים יותר בין כמה
משותפי הפרויקט .
"אנו מקווים שבתום חמש שנות הפרויקט
נצליח לבנות אב–טיפוס של 'מכונת רקמות',
או לפחות להציג חלקים ממנה" ,אומרת ד"ר
בניהו" .התעשייה הביו–רפואית מגלה עניין רב
בטכנולוגיה זו ,שעשויה לשפר את איכות החיים
של מאות אלפי מטופלים ברחבי העולם".
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שותפה בכירה ב–Nano2Life

נוסף על השתתפותה ב–,CellPROM
אוניברסיטת תל–אביב היא המוסד הישראלי
היחיד הקשור לפרויקט כלל–אירופי חשוב
— הרשת האירופית  Nano2Lifeלמצוינות
בננו–טכנולוגיה .מי שעמדו מאחורי הצטרפותה
של אוניברסיטת תל–אביב לרשת הם :פרופ' יוסי
שחם; ד"ר יאיר שרן ,מנהל המרכז הבינתחומי
לניתוח ולתחזית טכנולוגית; וד"ר רון מרון,
מנהל המרכז לננו–מדע ולננו–טכנולוגיה.
 Nano2Lifeהוא פרויקט של ארבע שנים,
המשמש מסגרת חשיבה משותפת ל–200
חוקרים מ– 23מוסדות בתחום הביולוגיה,
הרפואה והננו–טכנולוגיה" .המטרה העיקרית
של  Nano2Lifeהיא קידום מחקר ויישומים
בתחומי הננו–ביוטק החמים ביותר ,בהם,
מתקני זיהוי וחישה פנים וחוץ גופיים והזרקת
תרופות ,וכן יצירת חומרים חדשים ,דוגמת
מוליכים ננומטריים ) ,"(nanowiresאומר פרופ'
רפי קורנשטיין ,ביופיזיקאי בפקולטה לרפואה
ע"ש סאקלר ,ראש המכון לחקר ננו–מערכות
רפואיות ע"ש מריאן גרטנר ומתאם הפעילות
של אוניברסיטת תל אביב ב– .Nano2Lifeלדבריו,
"אוניברסיטת תל–אביב צברה יוקרה בתחומים
אלה ,והיא שותפה בכירה ברשת ,הן מבחינת
היקף המחקרים שהיא יוזמת ,והן מבחינת
איכותם".
שלושה מתוך שנים עשר תחומי המחקר
שהרשת  Nano2Lifeבחרה להתרכז בהם
מנוהלים על ידי חברי סגל של אוניברסיטת
תל–אביב .פרופ' קורנשטיין עומד בראש התחום
של פיתוח תרופות מבוססות–ננו; פרופ' אהוד
גזית מהמחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית
ולביוטכנולוגיה בפקולטה למדעי החיים ע"ש
וייז עומד בראש הקבוצה העוסקת במבנים
ננומטריים; וד"ר מירה מרקוס–קליש ,חוקרת
בכירה במרכז הבינתחומי לניתוח ולתחזית
טכנולוגית ,היא ראש הקבוצה העוסקת
ב“שילוב טכנולוגיות“ ומתאמת הפעילות
המחקרית של הרשת .בנושאי המחקר האחרים
של הפרויקט :ננו–דימות ,שיפור ביו–שבבים,
ננו–טכנולוגיה וסרטן.
כמו כן תומכת הרשת בארגון חילופי
סטודנטים וחברי סגל ,בזימון מדענים להכנת
סתיו/חורף 2005

הצעות משותפות למענקי מחקר וביצירת
גישה לחוקרים למתקנים ולמכשור במכונים
שונים באירופה .אוניברסיטת תל–אביב אירחה
כבר שני מפגשים של הרשת ,ובמלאות שנה
להקמתה התקיים באחרונה כנס בגרמניה.
"אנו מקווים להתפתח ולהפוך למכון
האירופי לננו–ביוטכנולוגיה" ,אומרת מרקוס–
קליש .מלבד העיסוק במחקר ,גוף זה יטפל
בבעיות מוסר ובתקינה ,יבצע הערכות של
סיכוני בריאות לטווח קצר ולטווח ארוך וינהל
העברת טכנולוגיות .כבר עתה Nano2Life
עובדת עם יותר מעשרים חברות תעשייתיות
כדי לפתח כלים ננו–ביוטכנולוגיים וחומרים
בתחום הבריאות ,הסביבה ,הביטחון והמזון.

"שילוב טכנולוגיות"
ד"ר מרקוס–קליש ,מומחית למודלים בתחום
הביולוגיה ,מתלהבת מהאפשרויות הטמונות
בחיבור בין תחום הביולוגיה לבין תחום
הננו–טכנולוגיה .לדבריה" ,ננו היא שפת הגוף.
אם רוצים לדבר בה — צריך לחקור בתחום
גדלים זה של ננו".

בקבוצה שעליה היא מופקדת עובדים יחד
מומחים לננו–טכנולוגיה ,מהנדסים ,ביולוגים
ורופאים ,כמו גם פסיכולוגים ומומחים למדעי
ההתנהגות ,ללמידה ואחרים .מטרתם למצוא
פתרונות כוללניים ומערכתיים לשיפור היכולות
הגופניות והנפשיות של האדם ,במקרים של
מחלות או של כשלים בתפקוד.
"יותר משהוא מתאר מוצר מסוים או
תהליך ,המונח 'שילוב טכנולוגיות' )converging
 ( technologiesמייצג קריאה לפעולה" ,אומרת
ד"ר מרקוס–קליש .לדבריה" ,המגמה החדשה
בעולם המדע היא לראות את גוף האדם ואת
סביבתו כמקשה אחת .כלומר ,כשעוסקים
בבעיה הקשורה לגוף האדם ,יש להתייחס
לכל היבטיה בו זמנית — לא רק לאיבר הפגוע
— אלא לתפקוד הגוף כולו .כשמפתחים
תרופה ,לדוגמה ,יש להתייחס לא רק לבעיה
הרפואית המסוימת שהתרופה נועדה לרפא,
אלא גם להשפעות הנפשיות ,לתגובות
המוחיות ,לסביבתו ולתרבותו של המטופל .כמו
כן ,יש למצוא דרכים חדשות לניצול ולשילוב
ידע קיים עם ידע חדש ,ולהשתמש בטכנולוגיות

ובמתודולוגיות מתחום הפיזיקה ,הלוגיקה,
המתמטיקה ,ואפילו ההנדסה ומינהל עסקים,
לפתרון בעיות בתחומים אחרים — למשל
בתחום הביולוגיה".

הרחבת המאמץ
לדברי פרופ' קורנשטיין" ,הננו — מזעור
ברמה האטומית והמולקולרית — ניצב היום
בחזית המחקר המדעי".
"אם ניתן להשתיל מתקן ננו בגוף ולהפעילו
— ניתן גם לתקן תאים יחידים או חלקי תאים",
אומר פרופ' קורנשטיין .כך גם חומרים חדשים
המיוצרים בקנה מידה של ננו עשויים להיות
אמינים וחזקים יותר ,ולהתאים לשימושים רבים
יותר.
פרופ' קרונשטיין היה רוצה לגייס מדענים
נוספים מרחבי הקמפוס לפעילות מחקרית
בין–תחומית בננו–מדע ובננו–טכנולוגיה ,אבל
לשם כך ,הוא אומר ,דרושים משאבים רבים
יותר" .יש כאן אנשים מוכשרים ,בעלי דמיון
וגישה רב–תחומית — לאוניברסיטת תל–אביב
פוטנציאל ננו עצום".
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החוקרים מתכננים להשתמש בו במצבים שבהם יש צורך ביצירת כלי דם חדשים
לשיפור אספקת הדם ,למשל לאחר אוטם שריר הלב
מאת :תלמה אגרון

חלות לב ,כלי דם וסוכרת הם הסיבה העיקרית לתחלואה ולתמותה בעולם המערבי .למרות השיפור שחל באמצעי האבחון,
הטיפול והמניעה ,עדיין רבים הם הסובלים מבעיות באספקת דם ללב ,למוח ולגפיים בגלל מחלות אלה ,וקיים חשש
לסיבוכים גם לאחר ניתוחי מעקפים ,צנתורים וטיפול תרופתי.
פרופ' אאידה עינבל ,מנהלת המכון לקרישת דם במרכז הרפואי ע"ש שיבא וראש החוג להמטולוגיה באוניברסיטת תל–אביב,
ופרופ' יהונתן ליאור מהחוג לקרדיולוגיה באוניברסיטה ,מנהל המכון לחקר הלב ע"ש נויפלד במרכז הרפואי ע"ש שיבא,
מצאו פתרון אפשרי לבעיה ,בעקבות מחקר שביצעו במשותף במעבדתה של פרופ' עינבל.
במסגרת המחקר נמצא כי לחלבון המצוי בגוף האדם ,המעורב בריפוי פצעים ובייצור קרישי דם ,יכולת להצמיח
כלי דם חדשים .החלבון הטבעי הוא פקטור הקרישה  —XIIIהחלבון האחרון בשרשרת הקרישה )מערכת החלבונים
המשתתפת בתהליך יצירת קרישי דם( .פרופ' עינבל מציינת ,שלפקטור  XIIIתפקיד גם בתהליך השרשת העובר
ברחם ,הכרוך אף הוא ביצירת כלי דם חדשים.
פקטור  ,XIIIמצאו החוקרים ,גורם לנדידה ולהתרבות של תאי אנדותל ) —(endotheliumתאים המצפים את
דפנות כלי הדם .הוכח גם ,שהזרקת פקטור  XIIIלקרנית במודל ניסויי המריצה צמיחת כלי דם במקום ,וכן,
שהזרקת פקטור  XIIIלאחר אוטם שריר הלב במודל ניסויי אחר הצמיחה אף היא כלי דם חדשים במקום.
כמו כן ,במודל ניסויי של איסכמיה )היעדר אספקת דם( בגפה ,נצפתה עלייה של  75%בזרימת הדם,
לאחר הזרקה מקומית של פקטור  .XIIIבמודל מעבדה של השתלת לב ,הזרקה של פקטור  XIIIלאזור
השתל העלתה במידה ניכרת את כמות כלי הדם החדשים במקום ,ושיפרה את תפקוד הלב המושתל.
תוצאות אלה ,אומרת פרופ' עינבל ,מוכיחות שלפקטור  XIIIיכולת להצמיח כלי דם" :מאחר
שמדובר בחלבון טבעי הנמצא בגוף האדם והמאושר לשימוש בבני אדם ,אנו מתכננים להשתמש בו
לצורך טיפול במצבים שבהם יש צורך ביצירת כלי דם חדשים לשיפור אספקת הדם ,למשל לאחר
אוטם שריר הלב או במקרים של איסכמיה בגפה“.
המשתתפים האחרים במחקר הם ד"ר רימה דרדיק ,ד"ר עומר מנסור ורדקה הולבובה.
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פרופ‘ אאידה עינבל
ופרופ‘ יהונתן ליאור

עדוֹת מוסריוֹת
מחקר חדש על זיכרון השואה ,כפי שהוא מיוצג בסיפורת בני הדור השני בארץ ,מגלה:
הנשים מנחילות את הזיכרון הנורא לדור הבא מתוך מאבק בנורמות חברתיות ותרבותיות גבריות שליטות
מאת :תלמה אגרון

ש

ימור העבר והזיכרון מוצג בסיפורת
של בני הדור השני לשואה בארץ
כ"פרויקט נשי"
מובהק ,הכרוך במאבק בסדר
הקיים הגברי ,הבוחר להדחיק
את הזיכרון ולהשתיק את העבר.
כך עולה ממחקרה של טלילה
קוש–זוהר ,המציעה בראשונה
שימוש באבחנות מגדריות בפרשנות
של קורפוס יצירות זה ,הנכתב זה
יותר משני עשורים .עם יוצריו נמנים:
לאה איני ,גבריאלה אביגור–רותם ,בני
ברבש ,רוני גבעתי ,מיכל גוברין ,אמיר
גוטפרוינד ,ציפי גון–גרוס ,דוד גרוסמן,
ליזי דורון ,אלאונורה לב ,איתמר לוי,
סביון ליברכט ונאוה סמל.
קוש ,דוקטורנטית בחוג לספרות עברית
באוניברסיטת תל–אביב ,בוחנת במחקרה מה
נתפס בחברה הישראלית כזיכרון ראוי לשימור,
מיהם סוכני הזיכרון המשפחתי וסוכני הזיכרון
הציבורי ,ומהם היחסים בין שני סוגי זיכרון
אלה .לטענתה ,השימוש במתודת מחקר של
קריאה פמיניסטית ביקורתית מאפשר ניסוח
של עמדות אלטרנטיביות ביחס לפרויקט
ההנצחה הלאומי
ולנרטיב השואה
השליטים
בתרבות
הישראלית.
ניתן להבחין
ביצירות
בהבדלים ברורים
בין דמויות
הנשים )ניצולות,
בנות הדור
השני ואחרות(
לבין דמויות
הגברים )ניצולים
וצאצאיהם(,
טלילה קוש–זוהר
אומרת קוש
— באופני התמודדותם עם זיכרון העבר
ובתפישתם השונה את ההווה .האסטרטגיה
הגברית של הניצולים ביחס לזיכרון השואה

ולעבר מאופיינת בניסיון לחזור לחיים
"נורמליים" ולפתוח דף חדש ,במחיר של
שתיקה ושל השתקת העבר .העברת הזיכרון
מתוארת על פי רוב כפעולה שאינה עולה
בקנה אחד עם נורמות ההתנהגות הגברית,
המחייבות רציונליות ,שליטה עצמית ואיפוק,
והימנעות מכל מה שמערער ומכתים את סדר
החיים החדשים .בניגוד לכך ,הנחלת הזיכרון
במרבית היצירות קשורה בדמות האם הניצולה,
והיא מתרחשת במסגרת הקשר בין האם לבין
ילדיה .זיכרון השואה מעוצב על ידי יוצרי
הדור השני כ"זיכרון האם" :היא בעלת הזיכרון,
היא המשמרת אותו והיא המעבירה ,המזינה
והמעצבת את זיכרון השואה של צאצאיה.
"לפחות למראית עין" ,אומרת קוש,
"לדמויות הגברים הניצולים יכולת טובה יותר
מזו של הנשים הניצולות להשתלב בחיים
החדשים ,להדחיק ולהשתיק את העבר .הנשים
הזוכרות מתנגדות לתוכניות הגברים לפתיחת
דף חדש בעזרת מחיקת העבר ,ומנסות לכונן
סדר אלטרנטיבי על ידי בניית עתיד חדש — לא
מאפס — אלא מנקודת האסון".
לבחירה הספרותית בדמות הנשית כשומרת
על זיכרון העבר משמעות גם בהקשר לשאלת
השפה שבה ניתן לתאר את השואה .גיבורים
רבים ביצירות ,ניצולים ובני הדור השני ,עוסקים
24

בשאלה באיזו שפה ניתן לדבר על
אושוויץ ,איזו שפה יכולה להכיל ולייצג
את הזיכרון ,או כפי שמבטאת זאת
גיבורת הרומן של נאוה סמל,
"צחוק של עכברוש"" :איך לספר
את הסיפור?" .לנוכח ההכרה
כי אין אפשרות לתאר בשפה
הרגילה את מה שקרה,
עוסקים גיבורי היצירה
הספרותית של בני
הדור השני בחיפוש
נואש אחר "שפה
אחרת" .לטענתה של קוש,
ניסיונותיהם אלה מקרבים אותם
לפרקטיקה של הכתיבה הנשית ,המוגדרת
בתאוריות פמיניסטיות "שפה אחרת".
קוש מבססת את פרשנותה ,המצביעה על
מעמד האם–האישה ביצירות הקורפוס כדוברת
של זיכרון השואה המודחק ,על תאוריות
פמיניסטיות על האחרוּת הנשית–האימהית.
אלה מזהות באימהות ובנשיות כוח היכול לקבל
ולהכיל את האחר ,ולפיכך — כמייצגות אתיקה
נשית .הקול האימהי ,אם כן ,מייצג עמדה
מוסרית ,ומציג את ההיזכרות במודחק ובמאיים
כפעולה אתית.
לטענתה של קוש ,הדמויות הנשיות ביצירות
מוצגות כ"עדות מוסריות" ,המונעות על ידי
צורך פנימי לספר את סיפור הסבל והרוע.
אלאונורה לב מנסחת זאת בספרה "סוג מסוים
של יתמות"" :אני מוכרחה להוכיח שהדברים
אכן קרו" .הקול האימהי ביצירות ,אומרת קוש,
הוא לא רק קול הנוטל על עצמו את תפקיד
סוכן הזיכרון ,אלא גם קול מוסרי המחויב
להשמעת זיכרון העבר הדחוי ולהקשבה לו ,כדי
לאפשר פרספקטיבה ותובנה אחרות ,לא רק על
מה שהיה ,אלא גם על ההווה ועל העתיד.
מן המחקר עולה ,שבחירתם של יוצרי
הקורפוס בקול האימהי–הנשי כדובר של זיכרון
השואה מבטאת שאיפה לכונן רגישות מוסרית
בחברה הישראלית ,לשם טיפול בטראומה
ופירוק דפוסי התרבות המאפשרים שימוש
בזיכרון השואה לצרכים פוליטיים ואידאולוגיים
— בדרך לגאולה ולהחלמה.
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עבר התיקון לחוק חופש המידע המחייב את
הרשויות לפרסם מידע חיוני בנושאי הסביבה,
שניסחה הקליניקה לצדק סביבתי באוניברסיטה
מאת :תלמה אגרון

א

זרחים מודאגים המבקשים לקבל
מהרשויות מידע סביבתי הנוגע
לאזור מגוריהם או למקום עבודתם
או לסביבת הלימוד של ילדיהם ,נתקלים לא
אחת במכשולים רבים וחשים חסרי אונים.
עליהם לעבור תהליך הכרוך בהוצאות ,בזמן
המתנה ממושך ,ולעתים בקבלת מידע חלקי
בלבד או בסירוב המצריך נקיטת הליכים
משפטיים .זאת ,אף שעל פי חוק חופש
המידע הם זכאים לקבל מידע חיוני זה.
בעקבות יוזמה של אנשי "עמותת אזרחים
למען הסביבה בגליל" ולאחר מאבק מאומץ
של שנתיים ,עבר בעת האחרונה בכנסת
תיקון חשוב ותקדימי לחוק חופש המידע,
המחייב כל רשות ציבורית לפרסם מידע חיוני
בנושאי הסביבה באופן יזום וללא תשלום
)באתר האינטרנט שלה או במקום חלופי(.
כלומר ,אם נטל קבלת המידע היה מוטל עד
כה על האזרח ,מעתה פרסומו יהיה מוטל על
הרשות .מדובר ,בין השאר ,במידע על מידת

מ

זיהום אוויר ממתקנים לייצור חשמל )מתוך אתר המשרד לאיכות הסביבה; צילום :דורון הורביץ(

זיהום האוויר שבתחום הרשות הרלוונטית ועל
חומרים מסוכנים הנפלטים ממפעלים שבתחום
שיפוטה .את הצעת החוק ניסחה הקליניקה
לצדק סביבתי באוניברסיטת תל–אביב ,והיא
הוגשה על ידי חברת הכנסת לאה נס.
התיקון לחוק ,אומרת עו"ד ליאת גולן,
מנחה בתוכנית לחינוך משפטי קליני בפקולטה
למשפטים ע“ש בוכמן ,צפוי להשפיע באופן
ניכר על מצב הסביבה בארץ .ראשית ,החוק
ייתן ביטוי מעשי לזכותו הבסיסית של כל
אחד ואחד לדעת על קיומם של מפגעים
סביבתיים העלולים לסכן את בריאותו .שנית,
לפרסום המידע תהיה ככל הנראה השפעה
רבה על ההתנהגות של גורמי הזיהום למיניהם.
לדברי עו“ד גולן" ,מחקרים בעולם הוכיחו
כי שקיפות מידע מעודדת התנהלות תקינה.
במדינות מערביות מפותחות ,כמו גם במדינות
מתפתחות עם סטנדרטים סביבתיים ואכיפתיים
ירודים נמצא ,כי פרסום מידע סביבתי לציבור
הפחית באופן ניכר פליטת מזהמים לרשות
הכלל .לציבור יש כוח ,וציבור מודע משפיע".

קבוצה בעלת מאפיינים ייחודיים

תבגרים בארץ ובעולם ,אחת האוכלוסיות בעלות הצרכים המגוונים
והמורכבים ביותר ,חשופים לסביבות ִחברות המשתנות בהתמדה
ולהשפעת תהליכים דוגמת גלובליזציה כלכלית ותרבותית ,רב-תרבותיות,
קריסת מדינת הרווחה ופוסט-מודרניזם .פרופ' גיורא רהב ,פרופ' יוחנן ווזנר
ומיכל ונדר שוורץ מבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטה,
עורכי הספר "נוער בישראל  ,"2004מציינים כי בארץ מרבים
החוקרים להתייחס לבעיותיו של הנוער ולהצביע במחקריהם
על התנהגותו המדאיגה .זו כוללת מקרי אלימות בבית הספר
ומחוץ לו ,נשירה ,עבריינות ,התמכרות לסמים ,לאלכוהול
ולטבק ,מין אלים ובריחה מן הבית .אבל הנוער אינו רק
קבוצה אלימה ,עבריינית ופורקת עול ,אלא גם קבוצה בעלת
מאפיינים חברתיים ונפשיים ייחודיים .כדי לפתח את הידע
על צרכיה ועל דרכי התערבות יעילות לצמצום הסיכונים
ולריבוי הסיכויים של פרטיה ,נכתב ב"פתח דבר" לספר ,יזם
המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדים ונוער,
הפועל בבית הספר לעבודה סוציאלית ,סדרת מחקרים
וסקרים שתחילתה בקובץ מאמרים זה .הסדרה נועדה
לשמש בעלי עניין מקצועי או אישי בנושא ,והיא תקיף את כל תחומי
החיים של בני הנוער בישראל  -חינוך ,אכיפה משפטית ,דת ,תרבות והתנהגות.
כמה ממאמרי הספר הוצגו בכנס "נעורים בעולם משתנה" שקיימו בית הספר
לעבודה סוציאלית והמרכז הבינתחומי.
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ב

הקליניקה לצדק סביבתי ניסחה את ההצעה
הראשונה של החוק ,שהיה במקור חוק עצמאי
ורחב יותר ,גיבשה נוסחים שונים שלו והיתה
פעילה בכל תהליך חקיקתו ,לרבות השתתפות
בכל דיוני ועדת הפנים ואיכות הסביבה של
הכנסת .שותפים לתהליך היו ,כאמור ,חברת
הכנסת לאה נס ואנשי עמותת אזרחים למען
הסביבה בגליל ,וכן הארגון "חיים וסביבה" —
ארגון גג של שוחרי איכות החיים והסביבה.
ההגדרה בחוק בנוגע למידע הנדרש בפרסום
רחבה ביותר ,וכוללת ,בין היתר ,מידע על אודות
חומרים שנפלטו ,נשפכו או הושלכו לסביבה ,וכן
ממצאי מדידות של רמות קרינה ורעש .הוסכם,
אומרת עו"ד גולן ,כי רשימת פריטי המידע
הסביבתי החייבים בפרסום תיקבע על ידי השר
לאיכות הסביבה בתוך חצי שנה .הקליניקה לצדק
סביבתי תמשיך לפעול כדי שהרשימה תורחב ככל
האפשר .אפרת קוצ'ינסקי ,לשעבר סטודנטית
בקליניקה ,מציינת עו"ד גולן ,החלה בעקבות
פעילותה בנושא ,לעבוד כעורכת דין במחלקת
החקיקה בכנסת.

נפתחה מגמת בריאות ושיקום
בבית הספר לעבודה סוציאלית

ית הספר לעבודה סוציאלית ע“ש בוב שאפל הוסיף
השנה מסלול התמחות במסגרת לימודי התואר השני
עם פתיחת המגמה ”בריאות ושיקום“.
בשנים האחרונות ,אומרת ראש המגמה ד“ר רנה פייגין,
חלה התפתחות משמעותית בתחום העבודה הסוציאלית
בשירותי הבריאות והשיקום ,וכתוצאה מכך עלה מספר
העובדים הסוציאליים המועסקים בתחום ל– 3000בקירוב.
זאת” ,בעקבות המעבר ממרכזיות המודל הרפואי למודלים
העוסקים במשמעות הפסיכו-סוציאלית של המחלה
ובהשלכותיה על תחומי החיים השונים .לאור התפתחות
הטכנולוגיה הרפואית ,המגמה הרווחת היום בתחום הבריאות
היא צמצום מספר ימי האשפוז ,מחד ,והתערבות ארוכת טווח
והענקת טיפול משפחתי רפואי במסגרת הקהילה לחולים
כרוניים ולבעלי מצבי נכות בלתי הפיכים ,מאידך“.
העבודה בתחום הבריאות והשיקום ,מבהירה ד“ר פייגין,
היא רב–תחומית ומצריכה היכרות והבנה של התחומים
השונים של הצוותים המקצועיים .ההכרה בתחום החדש
כמומחיות מחייבת הכשרה ברמת התואר השני ,שתאפשר
הענקת רווחה חברתית ,גופנית ונפשית לחולים ,לנכים ולבני
משפחותיהם.

 239דוקטורים חדשים
"אנשים מועטים מסוגלים ליצירתיות אמיתית
— ליצירת ידע חדש בכל התחומים ...ולביטוי דעות
שונות מהמקובל ,ואפילו לחשיבה עליהן .אנשים
כאלה נמצאים וגדלים באוניברסיטאות .למדינה
יש צורך בהשכלה גבוהה ובמערכת איכותית של
אוניברסיטאות מחקר חופשיות ומשגשגות.
זאת המערכת המגדלת את הדורות הבאים של
המנהיגות האמיתית בתחום המדע ,הרוח,
התרבות ,החברה והכלכלה .האתגרים של העולם
המודרני מחייבים בסיס חזק של אוניברסיטאות
מחקר .בלעדיהן לא תהיה לנו תקומה .אין זה
מקרה שההתקדמויות החשובות במדע וביצירה
נעשו דווקא במדינות דמוקרטיות" )מתוך דברים
שנשא פרופ' שמעון ינקלביץ ,הרקטור הקודם של
אוניברסיטת תל–אביב(.
 239תלמידי מחקר קיבלו השנה תוארי "דוקטור
לפילוסופיה" ו"דוקטור למשפטים" —  118מתחום
מדעי הטבע ו– 121מתחום מדעי הרוח 21 .מהם )(9%
סיימו את לימודיהם בציון "מעולה" —  7מתחום מדעי
הטבע ו– 14מתחום מדעי הרוח .בקרב  20המסיימים
הצעירים ביותר ) (31-27הוענקו שלושה ציוני "מעולה",
ובקרב  20המסיימים המבוגרים ביותר ) (84-55הוענק
ציון "מעולה" אחד.

ד“ר צוא פא צ‘ינג אברט עם ד“ר רועי זלצמן

 (13%) 32סיימו את לימודיהם במסלול הישיר
—  14מתחום מדעי הטבע ו– 14מתחום מדעי הרוח.
 5מתלמידי המסלול הישיר סיימו את לימודיהם בציון
"מעולה" .הגיל הממוצע הכללי של המסיימים הוא
 .39.8המבוגר ביותר — בן  ,84הצעיר ביותר — בן ,29
המבוגרת ביותר — בת  ,68והצעירה ביותר — בת .27
מספר הנשים המסיימות הוא  ,113ומספר הגברים
המסיימים —  ;126בתחום מדעי הטבע סיימו את
לימודיהם  38נשים ו– 80גברים ,ובתחום מדעי הרוח
—  75נשים ו– 46גברים .בחמש השנים האחרונות
סיימו את לימודיהם באוניברסיטה  1048תלמידי מחקר
—  108מהם בציון "מעולה" .הלימודים ארכו משנתיים
וחצי ועד ל– 17שנה .בקרב המסיימים השנה :שתי
נשים שסיימו דוקטורט משותף לאוניברסיטת תל–אביב
ולאוניברסיטאות בצרפת; חמישה מסיימים מחו"ל:
מבלגיה ,מאיטליה ,מסין ,מתורכיה ומטנזניה; וארבעה
אחים — שניים קיבלו את הדוקטורט השנה ובשנה
שעברה ,ושניים מתעתדים לקבלו בתשס"ו ובתשס"ז.

n

מלגות פרסים מלגות
n

מימין :בטי גורן ,פרופ' אינה וינר ,דקאנית הפקולטה
למדעי החברה ,ופרופ' דניאל בר–טל

n

n

הפרס ע"ש שלמה )סרג'יו( גריבץ' על
עבודת מחקר בתחום יחסי יהודים–
ערבים במדינת ישראל הוענק השנה
לבטי גורן ,סטודנטית לתואר שני במגמה
לייעוץ חינוכי בחוג להיבטים התפתחותיים
בבית הספר לחינוך ,על עבודתה "הסתרת
זהות בקרב סטודנטים ערבים :אסטרטגיית
התמודדות עם מציאות של אפליה".

הפרסים השנתיים ע"ש דויטש במדעי המחשב הוענקו השנה לתלמידי המחקר
תמיר טולר ,רון וין ,טלי קאופמן ואסתר עזרא ,וכן לתלמיד התואר השני אלון לרנר —
סטודנטים בבית הספר למדעי המחשב בפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי
סאקלר.

הפרסים השנתיים ע"ש סליה ומרקוס מאוס
במדעי המחשב הוענקו השנה לתלמידת המחקר נירה
שפריר ולתלמיד התואר השני ניר יוסף מבית הספר למדעי
המחשב בפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי
סאקלר.

יהודית כהן ,נציגת משפחת
מאוס ,וניר יוסף

הפרס ע“ש חורחה דויטש בביו–רפואה
הוענק השנה לתלמידי המחקר יריב מזור
מהמחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית
ולביוטכנולוגיה ולעופר יזהר מהמחלקה
לנוירוביוכימיה בפקולטה למדעי החיים
ע“ש ג‘ורג‘ ס‘ וייז .את הפרס העניקה
פולי דויטש ,יו“ר אגודת ידידי אוניברסיטת
מימין :פולי דויטש ,פרופ‘ איתמר רבינוביץ ,נשיא
האוניברסיטה ,וזוכי הפרס
תל–אביב בארגנטינה ,לזכר בעלה המנוח
חורחה דויטש ,שתואר על ידה כ“ידיד אמת ,הן של ישראל ,והן של אוניברסיטת תל–אביב“.
הפרס הוענק השנה בראשונה.
מלגאי תוכנית ”עמיתי ישראל פולק למצוינות“ בפקולטה למדעי החברה ע"ש
גרשון גורדון הם ארבעה תלמידי מחקר מהחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה :קרן
פרידמן–פלג זכתה במלגה על עבודתה בנושא משמעות הפעלתן של פרקטיקות תרפויטיות
בתהליך עיבוד חוויות של טראומה אישית וקבוצתית על רקע לאומי ,בהנחיית פרופ'
משה שוקד; חגי בועז — על עבודתו "הכלכלה הפוליטית של השתלת איברים" ,בהנחיית
פרופ' חנה הרצוג ופרופ' יהודה שנהב; ורדה לבנון — על עבודה בנושא רווחה כלכלית של
קשישים בישראל ,בהנחיית פרופ' חיה שטייר; ואנסטסיה גורודזייסקי — על עבודתה בנושא
עמדות מפלות כלפי עובדים זרים ,בהנחיית פרופ' משה סמיונוב ופרופ' נח לוין–אפשטיין;
ושני תלמידי מחקר מהחוג ללימודי עבודה :תמר שחר–פרוש — על עבודה בשם "יועצים
ארגוניים כסוכנים של ידע ניהולי — המקרה הישראלי" ,בהנחיית פרופ' גדעון קונדה ופרופ'
יהודה שנהב; וטל קריסטל ,על עבודה בנושא "חלקם של העובדים בהכנסה הלאומית של
ישראל בשנים  ,2001-1952בהנחיית פרופ' ינון כהן.

עמיתי ישראל פולק עם רחל פולק )שלישית מימין( ועם פרופ' אינה וינר ,דקאנית הפקולטה למדעי החברה
)רביעית מימין(
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n

מלגות פרסים מלגות פרסים מלגות פרסים
n

n

n

n

n

n

מלגות לסטודנטים יהודים וערבים מיפו
משפחת אבולעפיה מיפו חנכה באוניברסיטה קרן מלגות לסטודנטים תושבי יפו — יהודים וערבים — תלמידי
אוניברסיטת תל–אביב .המלגות יוענקו למשתתפי התוכנית "קדימה באוניברסיטה" ,המסייעת בידי צעירים מיפו
להתקבל לאוניברסיטה ולהשלים את לימודי התואר הראשון" .קדימה באוניברסיטה" היא אחת מתוך כשלושים
תוכניות שונות שאוניברסיטת תל–אביב מפעילה ביפו זה חמש שנים לקידום תושבי העיר ,יהודים וערבים,
במסגרת ”יוזמת פרייס ברודי“ .מדי שנה לומדים בתוכנית כשלושים סטודנטים ,ועתה ,תמורת המלגות יחויבו
משתתפיה ליטול חלק בפעילות חברתית ביפו במשך שנת הלימודים.
פרופ' איתמר רבינוביץ עם ואליד אבולעפיה
קרן המלגות החדשה נחנכה במעמד פרופ' איתמר רבינוביץ ,נשיא אוניברסיטת תל–אביב ,בני משפחת
אבולעפיה ,התומכת בפעילויות קהילתיות וחינוכיות ביפו ,ונציגי הקרן .ואליד אבולעפיה הביע את תקוותו ,שמעתה יגבר שיתוף הפעולה בין המשפחה
לאוניברסיטה לטובת חיזוק קהילת יפו .ועדה מטעם הקרן ,הכוללת נציגים ממשפחת אבולעפיה ומהאוניברסיטה ,תתכנס לקראת כל שנת לימודים
ותחליט על אופן חלוקת המלגות.

קולנוענים מצטיינים
 lמתן גוגנהיים ,סטודנט לתואר ראשון
בחוג לקולנוע ולטלוויזיה ,זכה השנה
בפרס הראשון בפסטיבל הסרטים
הידוע The Brooklyn International
 Film Festivalהמתקיים בניו יורק.
הפרס הוענק לו בקטגוריית "הסרט
הקצר הטוב ביותר" על התסריט ועל
בימוי סרטו הראשון "צרצרים" .הסרט
נוצר בעקבות תגובה פוסט–טראומטית
של גוגנהיים על מותם של הוריו בפיגוע
יואב יפת ,מימין ,וליאור פרל בתמונה מתוך
טרור .הוא עוסק בהתמודדות מקורית
הסרט ”צרצרים“
עם טראומת הפיגועים וכולל צילומים
אותנטיים מפיגוע בירושלים .הסרט התחרה בעשרות פסטיבלים בעולם ,בהם
 Dakino ﬁlm festivalברומניה ,שם זכה גוגנהיים בציון לשבח; בפסטיבל הסרטים
היוקרתי קלרמונט פראנד בצרפת; ובפסטיבל לסרטים קצרים שהתקיים באחרונה
במנהטן ,ניו יורק ,שם נבחר גוגנהיים לאחד מ– 12המועמדים הסופיים .בעת
האחרונה זכה גוגנהיים על "צרצרים" בפרס מיוחד מטעם האו"ם בקטגוריית
הסרט החברתי הטוב ביותר.
 14נערים ונערות מכל רחבי הארץ ומכל מגזרי החברה זכו השנה
בתחרות נושאת פרסים לבחירת התחומים והמועמדים לפרס
דן דוד היוקרתי .התחרות מתקיימת ביוזמת דן דוד וקרן פיליפ ואהל,
בשיתוף היחידה לנוער שוחר מדע ובית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר
באוניברסיטה ומנהלת פרס דן דוד .הפרסים הוענקו לבני הנוער בטקס
חגיגי במעמד זוכי פרס קרן דן דוד לשנה זו.

ניצן בוסתן מבית הספר "אשל
הנשיא" בנגב ,זוכה פרס המים של
שטוקהולם לנוער בישראל לשנת
 ,2005ייצג את ישראל בתחרות פרס
המים הבינלאומית של שטוקהולם
לנוער ,המתקיימת בשבדיה .התחרות
הארצית התקיימה זו השנה השישית
בחסות הפקולטה להנדסה ע"ש פליישמן
באוניברסיטת תל–אביב ,בתמיכת קרן
רחל ומנואל קלצ'קי ממכסיקו ,בניהולו
האקדמי של פרופ' גדעון דגן.

ניצן בוסתן

חברת  Applied Materials Israelהעניקה השנה פרסי הצטיינות
לשלושה תלמידי מחקר ולשלושה סטודנטים לתואר שני בבית הספר
לפיסיקה ולאסטרונומיה בפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי
סאקלר ,וכן ארבעה פרסי הצטיינות לארבעה תלמידי מחקר בבית הספר
להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן.

ד“ר כבוד דן דוד עם זוכי התחרות לנוער
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 lבפסטיבל הקולנוע הבינלאומי ה– 22שהתקיים
השנה בירושלים זכה הסרט "אקונומיקה" בבימויו של
אלון בנארי ,סטודנט לתואר שני בחוג לקולנוע ולטלוויזיה,
בפרס וולג'ין בקטגוריית הסרט הקצר; סרטה של דנה
טל ,שנה ד'" ,סבתא שלי אוהבת אותי" זכה בפרס הקרן
לירושלים ליוצר מצטיין בתחום הווידאו בתחרות
הקולנוע הניסיוני שערכו סינמטק ירושלים והזירה הבין–
תחומית; הסרט "לילה אפל" בבימויו של ליאוניד פרודובסקי,
שנה ד' ,זכה בציון לשבח בתחרות הדרמה הישראלית הטובה
ביותר ע"ש ענת פרחי .סרט זה היה אחד מחמשת המועמדים
הסופיים לפרס האוסקר בקטגוריית "סרט הסטודנטים הזר"
והתקבל לתחרות הסרטים הקצרים הרשמית של פסטיבל
הקולנוע הבינלאומי של ונציה.
" lביקור חולים" ,סרט הגמר של מיה דרייפוס ,השתתף
השנה בפסטיבל קאן במסגרת התחרות ""cinefondation
היוקרתית ,שנועדה לאתר את במאי דור העתיד .הסרט זכה
בתחרות בפרס השני במשותף עם סרט שנעשה בבית הספר
הגבוה לקולנוע  La Femisבפריז.
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פרופ' רענן ריין — סגן הרקטור

פרופ' דני לויתן — רקטור האוניברסיטה

פרופ' רענן ריין מהחוג להיסטוריה כללית בפקולטה
למדעי הרוח ע"ש אנטין מונה לתפקיד סגן רקטור
האוניברסיטה במקומו של פרופ' ישראל צנג ,שסיים
את תקופת כהונתו.
פרופ' ריין הוא היסטוריון של ספרד המודרנית ושל
אמריקה הלטינית בעת החדשה .בשנים  2004–2000כיהן כראש המכון
להיסטוריה ולתרבות של אמריקה הלטינית ,והיום הוא ראש המרכז
ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש דניאל ס' אברהם באוניברסיטה .הוא
חיבר מספר רב של ספרים ומאמרים ,שימש בתפקידי הוראה ומחקר
באוניברסיטת מרילנד ,קולג‘ פארק ,ובאוניברסיטת אמורי ,אטלנטה ,זכה
בפרסים רבים ,ונבחר לחבר האקדמיה הלאומית להיסטוריה של ארגנטינה.

פרופ' דני לויתן מבית הספר למדעי המתמטיקה
בפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי
סאקלר מונה לתפקיד רקטור אוניברסיטת תל–אביב
במקומו של פרופ' שמעון ינקלביץ ,שסיים את תקופת
כהונתו.
פרופ' לויתן ,המופקד על הקתדרה לתורת הקירובים ע"ש ד"ר איירין
הלמוס ,כיהן כראש החוג למתמטיקה ,כראש בית הספר למדעי
המתמטיקה ,ובשנים  — 1980–1976כדקאן הפקולטה למדעים מדויקים.
הוא היה פרופסור אורח ב– 15אוניברסיטאות ומוסדות מחקר בארה"ב,
בקנדה ,בברזיל ,באוסטרליה ,בגרמניה ,באיטליה ,בצרפת ובדרום אפריקה,
ופרסם כ– 130מאמרים מדעיים בתחומו בעולם.

פרופ' חגית מסר–ירון — סגנית נשיא למחקר ולפיתוח
פרופ' חגית מסר–ירון מבית הספר להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר
פליישמן ,ראש בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטה ,מונתה לסגנית נשיא
למחקר ולפיתוח במקומה של פרופ' רות שלגי ,שסיימה את תקופת כהונתה .תחום מחקרה
העיקרי של פרופ' מסר–ירון הוא עיבוד אותות סטטיסטי .בשנת  2000הוענקה לה דרגת
 FELLOWמטעם איגוד מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה העולמי ) (IEEEעל תרומתה למחקר זה.
פרופ' מסר–ירון היתה המדענית הראשית וראש מינהל המדע במשרד המדע ,התרבות
והספורט בשנים  ,2003-2000והופקדה ,בין היתר ,על יישום מדיניות המדע הלאומית ועל פיתוח קשרי המדע
הבינלאומיים של ישראל .פרופ' מסר–ירון מתעניינת ועוסקת בקידום נשים במדע וטכנולוגיה ,במדיניות מדע
והשכלה גבוהה ובסוגיות אתיות של מדע ,מחקר ופיתוח.
פרופ' דוד מנשרי ,היסטוריה של המזרח התיכון
ואפריקה ,מדעי הרוח ,המופקד על הקתדרה ע"ש
פרביס ופוראן נזריאן לחקר איראן המודרנית וראש
המרכז ללימודים איראניים ,מונה לדקאן לתוכניות
מיוחדות .פרופ' מנשרי ממונה במסגרת תפקיד זה על
לימודי העברית ,על המכינה האוניברסיטאית ,על בית
הספר לסטודנטים מחו"ל ע"ש לואי ועל טיפול בעלייה
ובקליטה באוניברסיטה.

פרופ' יצחק בן ישראל,
אלוף )במיל'( ,ראש התוכנית
ללימודי ביטחון ,מדעי
החברה ,מונה ליו"ר סוכנות
החלל הישראלית )סל"ה(.

פרופ' מרים אליאב–פלדון,
היסטוריה כללית ,מדעי
הרוח ,מונתה לראש המרכז
ללימודים בינלאומיים ע"ש
מוריס א' קוריאל.

פרופ' יואב אריאל ,החוג לפילוסופיה והחוג ללימודי
מזרח אסיה ,מדעי הרוח ,מונה לדקאן הסטודנטים.
פרופ' אריאל הוא מומחה לפילוסופיה סינית .שטחי
מחקרו הם :סינולוגיה ,פילוסופיה סינית ,פילוסופיה
ודת מושווה ,קונפוציוניזם ,טאואיזם ותרבות דיגיטלית.
בשנים  1995-1991הוא כיהן כראש החוג לפילוסופיה,
ובשנים  — 2001-1997כראש החוג ללימודי מזרח
אסיה.

פרופ' עוזי שביט ,ספרות,
מדעי הרוח ,מונה לראש
המרכז לחקר הספרות
והתרבות העברית ע"ש
לאורה שוורץ–קיפ.

פרופ' יוסי רוזנוקס,
הנדסת חשמל–אלקטרוניקה
פיזיקלית ,ראש מרכז וולפסון
למחקר שימושי בחומרים,
מונה למנהל מרכז גורדון
ללימודי אנרגיה.
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פרופ' גיורא רהב,
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ועבודה סוציאלית ,מדעי
החברה ,מונה לראש המרכז
הבינתחומי לחקר מדיניות
וטיפול בילדים ובנוער.

פרופ' זאב הרצוג,
ארכאולוגיה ,מדעי הרוח,
מונה לראש המכון
לארכאולוגיה ע"ש
סוניה ומרקו נדלר.
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פרופ' חנה וירט–נשר,
אנגלית ,מדעי הרוח ,מונתה
לראש המכון ללשון ,לספרות
ולתרבות היידיש ע"ש
משפחת גולדרייך.

פרופ' ניב אחיטוב ,מערכות
מידע ,ניהול ,המופקד על
הקתדרה למחקרים בהערכת
מידע ע"ש מרקו ולוסי שאול,
מונה למנהל האקדמי של
המכון לחקר האינטרנט על
שם חברת ”נטוויז'ן“.
ד"ר אמל ג'מאל ,מדע
המדינה ,מדעי החברה,
מונה לראש המכון לדו–קיום
יהודי–ערבי ע"ש וולטר ליבך.

פרופ' נתן נלסון ,ביוכימיה,
מדעי החיים ,המופקד על
קתדרת גורדון ,מונה לראש
המכון החדש לביולוגיה
מבנית ע"ש דניאלה ריץ.

פרופ' ז'וזה ברונר,
משפטים והיסטוריה
ופילוסופיה של המדעים
והרעיונות ,מדעי הרוח,
מונה לראש מכון מינרבה
להיסטוריה גרמנית.

פרופ' גד קרן ,רפואה,
לשעבר ראש מרכז העל
למחקר ולהנדסה רפואית
של הלב וכלי הדם ע"ש
אליזבט וניקולאס שלזאק,
מונה למופקד על הקתדרה
לקרדיולוגיה ע"ש חיים שיבא.
פרופ' אהוד גרוסמן,
רפואה ,מונה למופקד על
הקתדרה לחקר יתר לחץ דם
ע"ש הלה גרטנר.

פרופ' מנחם מאוטנר,
משפטים ,מונה למופקד על
הקתדרה התקציבית לחקר
המשפט והתרבות.

פרופ' יצחק זילכה ,כלכלה,
מדעי החברה ,מונה למופקד
על הקתדרה להיבטים
בינלאומיים של חינוך ושל אי
שוויון בהתחלקות ההכנסות
ע"ש ארצ'י שרמן.

פרופ' מיכל שמיר ,מדע
המדינה ,מדעי החברה,
מונתה למופקדת על
הקתדרה למדע המדינה
ע"ש אלווין ז' רובינשטיין.

פרופ' אסף רזין ,כלכלה,
מדעי החברה ,מונה למופקד
על הקתדרה ולראש התוכנית
לחקר שווקים גלובליים ע"ש
ברנרד שוורץ.

פרופ' דן לאור ,ספרות,
לשעבר דקאן הפקולטה
למדעי הרוח ע"ש אנטין,
מונה למופקד על הקתדרה
לתרבות ישראל וספרותה
ע"ש יעקב ושושנה שרייבר.

פרופ' יוסף שילה )מימין( ,תורשת האדם
ורפואה מולקולרית ,זכה בפרס אמ“ת ,פרס
האמנות ,המדע והתרבות לשנת  ,2005בתחום
חקר הסרטן )מדעי החיים(; פרופ' בנימין
הרשב ,ספרות ,זכה בפרס אמ“ת בתחום חקר
הספרות )מדעי הרוח(.

אריה עינן מונה לראש
המחלקה לאמריקה הלטינית
ולספרד באגף קשרי חוץ
ופיתוח משאבים של
אוניברסיטת תל–אביב.

הישגים
תואר כבוד מטעם אוניברסיטת טורינו ,איטליה ,פרופ' דוד שמיידלר ,ניהול ומתמטיקה סגן נשיא "פרלמנט התרבויות" ,פרופ' שמעון
שמיר ,מדעי הרוח קתדרת פרנקי הבינלאומית למדעי הרוח מטעם קרן פרנקי הבלגית ,פרופ' דורית רביד ,חינוך והפרעות בתקשורת
פרס מועצת הספר היהודי בארה"ב לשנת  2004על הספר " ,"Women's Timeבקטגוריית לימודי נשים ,פרופ' חנה נוה ,לימודי נשים ומגדר
חבר המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי ,פרופ' דוד הורן ,פיזיקה ואסטרונומיה פרס המדען המצטיין של החברה הישראלית לכימיה
לשנת  2004ופרס החברה האמריקאית לכימיה לשנת  2005על עבודה יצירתית בתחום הכימיה של הפלואור ,פרופ' שלמה רוזן ,כימיה הקרן
לקידום חקר הסרטן לזכרה של ג'קלין סרוסי לשנת  ,2004פרופ' מייה הורוביץ ,חקר התא ואימונולוגיה ,ופרופ' גדעון רכבי ,המטולוגיה
פרס קריל להצטיינות במחקר מדעי תשס"ה ,מטעם קרן וולף ,ד"ר עודד רגב ,מדעי המחשב המדליה ע"ש רוברט הורטון לשנת  2005מטעם
האיגוד האמריקאי לגאופיזיקה ) ,(AGUפרופ' גדעון דגן ,הנדסה פרס הספר הזר הטוב ביותר העוסק בקולנוע לשנת  2004מטעם איגוד
מבקרי הקולנוע הצרפתי ,על הספר "הקולנוע כהיסטוריה" ,פרופ' שלמה זנד ,היסטוריה כללית.
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האם ההנחה שהציבור מתעניין באלימות בלבד שגויה?
הסיקור של הסכסוך הישראלי–הפלסטיני בתקשורת צריך למתן את האלימות ,ולא להסלימה ,נטען בכנס שקיים
מכון הרצוג לתקשורת ,חברה ופוליטיקה באוניברסיטה
מאת :לואיז שלו

ה

שאלה המרכזית בכנס בינלאומי בשם
"עיתונות שלום" היתה כיצד יכולים
עיתונאים — ישראלים וזרים כאחד —
לסקר את הסכסוך הישראלי–הפלשתיני באופן
שיתרום לפירוק המתחים ,במקום להעצימם.
את הכנס קיימו מכון הרצוג לתקשורת ,חברה
ופוליטיקה והמרכז ללימודים בינלאומיים
ואזוריים ע"ש דניאל אברהם באוניברסיטת
תל–אביב ,בשיתוף קבוצת  TODAהישראלית
ובית הספר לתקשורת של המכללה למינהל.
בכנס ,שהציג בראשונה את המונח "עיתונות
שלום" לקהל הישראלי ,השתתפו כתבים
זרים בכירים ,נציגים מהעיתונות הישראלית
והפלסטינית ומומחים לתקשורת.
ד"ר יורם פרי ,ראש מכון הרצוג ,אמר
בפתיחה כי המונח "עיתונות שלום" מבטא
גישה שפותחה לסיקור סכסוכים אלימים ,אשר
אינה מוכרת בישראל .לדבריו ,סיקור הסכסוך
בארץ ,כמו גם במקומות אחרים ,מדגיש על
פי רוב את הממד האלים שלו; זוהי עיתונות
מלחמה במיטבה .אולם בשנים האחרונות
פותחה גם דרך אחרת ,הנקראת ”עיתונות
שלום“ .זו אינה מקצינה את העמדות של
שני הצדדים ,אלא רואה את ריבוי השחקנים
הקיימים בכל צד ואת הגוונים המאפיינים
אותם ,ובעיקר מבקשת לרדת לעומקן של
הסיבות לסכסוך ומתייחסת לפתרונות
אפשריים .מבחינה זו ,אמר ד"ר פרי" ,אם
עיתונות מלחמה דומה לעיתונות המסקרת
ספורט ,עיתונות
שלום דומה לזו
המסקרת את
תחום הבריאות".
את הרצאת
הפתיחה בכנס
נשא פרופ'
יוהאן גלטונג
מנורבגיה ,מנכ"ל

פרופ' יוהאן גלטונג

TRANSCEND
— A Peace and
Development

 .Network for Conﬂict Transformationפרופ'
גלטונג ,מייסדם של הדיסציפלינה האקדמית
לפתרון סכסוכים ושל הזרם החדש "עיתונות
שלום" ,שימש מתווך ביותר מארבעים סכסוכים
בעולם ,בין היתר ,באפגניסטן ,בסרי–לנקה,
באקוודור ובאזור הקווקז .הוא ותומכיו מקרב
האקדמיה מנסים לטפח סוג שונה של עיתונות,
שאינה משתמשת באוצר מילים מתלהם.
לדבריו" ,אין מדובר בכת המחייבת את אנשיה
להטיף לשלום ,אלא בעידוד עיתונות מקצועית
ומאוזנת יותר ,החושפת יוזמות שלום שמקורן
בחברה האזרחית .עיתונאים צריכים לדעת,
שאי דיווח על השלום הוא הטיית דעה לטובת
המלחמה".

מתאוריה למעשה

כתבת ה– BBCאנבל מקגולדריק וכתב
חדשות החוץ ג'ייק לינץ' ,בני זוג הפועלים
לקידום עיתונות התורמת להשכנת שלום ,הציגו
בכנס את סרטם .News from the Holy Land
הסרט מציג שני אופנים מנוגדים לסיקור אותו
פיגוע התאבדות בירושלים ,וממחיש כיצד ניתן
להציג את האירוע בדרך המחרחרת מלחמה ,או
לחילופין ,בדרך המעודדת יתר הבנה ופיוס בין
הצדדים המסוכסכים.

אנבל מקגולדריק וג'ייק לינץ'

מקגולדריק ייחסה את היעדר ההקשר
הרחב בסיקור המקובל על אודות הסכסוך
לראייה קוטבית של שני הצדדים המעורבים בו:
"החבר'ה הטובים מול החבר'ה הרעים" .עמיתה
לינץ' ציין ,שאחד המאפיינים העיקריים של
"עיתונות מלחמה" הוא ייחוס אמינות למקורות
רשמיים .הוא הזכיר את עיתונאי בריטניה,
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שהאמינו להערכות הרשמיות על הימצאות
נשק להשמדת המונים בעיראק ,שהתבררו
כמוטעות לחלוטין .היום ,ציין לינץ' ,העיתונאים
ערים לכך שיש לבדוק גם דיווחים ממשלתיים
במשנה זהירות.

ספקנות בריאה
רוב בכירי הכתבים הזרים בישראל הודו
בפאנל מיוחד ,כי הם אינם חשים בנוח עם
המונח "עיתונות שלום" .סיימון וילסון ,ראש
המשרד של ה– BBCבישראל ,אמר שהבעיה
נעוצה בשם .לדבריו" ,זה נשמע כמו פעילות
למען השלום" .עם זאת הוא הסכים ,שכתבות
רבות מדי על המזרח התיכון מתארות אלימות,
וציין ,ש"אנשים מתעניינים בסכסוכים יותר
מאשר בעשיית שלום".
כתב הרשת  NBCמרטין פלטצ'ר טען כי
דיווחיו נועדו לספק "תיאור אמיתי ,אובייקטיבי
ומאוזן של האירוע המסוקר" .הכתבים הזרים,
אמר פלטצ'ר" ,מחויבים לדד–ליין ,מצויים
בתחרות עם הכתבים האחרים ,ואינם מסוגלים
לעסוק ב'קידום השלום' במשך דקה וחצי של
שידור ידיעה חדשותית".
כתב הרשת הצרפתית  France 2 TVשארל
אדנרלין אמר כי לאחר ארבע שנים של חשיפת
יתר של הנעשה במזרח התיכוןFrance 2 TV ,
מחויבת לסיקור מצומצם אך מעמיק יותר של
הסכסוך ,המאיר את הזווית האנושית.
דוד ויצטום ,עורך חדשות החוץ של הערוץ
הראשון של הטלוויזיה ,ייצג בדיון את התקשורת
הישראלית .לטענתו ,המושג "עיתונות שלום"
אינו רלוונטי לגביה .תכני החדשות מוכתבים
על ידי התחרות העזה בין רשות השידור לבין
ערוצי החדשות הפרטיים ,כלומר על ידי רייטינג
ותחרות מסחרית ,ולא על ידי אידאולוגיה.
העיתונאים ,הבהיר ויצטום ,אינם יכולים
להרשות לעצמם את המותרות שבהימנעות
מסנסציות ,כי הם חייבים להגיע לקהל רחב
ככל האפשר" .לא משלמים לנו כדי לעשות
שלום' .עיתונות שלום' רלוונטית רק בחברה
האזרחית ואצל קבוצות של פעילי שלום".
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מ

בעקבות יהדות אוקראינה

שלחת של ארבעים חוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמים מאוניברסיטאות
בישראל ביקרה באוקראינה ,במסגרת טיול לימודי של שבועיים ,שארגנו במשותף
החוג להיסטוריה של עם ישראל ,החוג לספרות עברית והמכון לחקר תולדות יהדות
פולין ויחסי ישראל–פולין באוניברסיטת תל–אביב ,בשיתוף ”בית שלום עליכם“ בתל–אביב.
המשלחת ביקרה בערים ובעיירות בעלי משמעות היסטורית ,דתית ותרבותית לעם היהודי,
בהם קייב ,אודסה ,צ'רנוביץ ,לבוב ,טולצ'ין ,ז'יטומיר ,אומן וברדיצ'ב ,וכן במקומות רבים
נוספים.
"המסע בעקבות חסידים ומשכילים ,יוצרים וסופרים יהודים נודעים ,כמו הבעש"ט,
שלום עליכם ,אחד העם ,חיים נחמן ביאליק וש"י עגנון ,נשא אופי לימודי מובהק ,ותרם
לחיזוק המחקר וההוראה של תולדות יהדות מזרח אירופה" ,אמר פרופ' דוד אסף ,ראש החוג
להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל–אביב ,שהדריך את המשלחת עם פרופ' אברהם
נוברשטרן ,מנהל בית שלום עליכם.
ואירוע אחר :המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל–פולין קיים את הרצאתו
השנתית הראשונה ,שכותרתה היתה "פולין בצל האתמול ומול אתגרי המחר" ,במעמד שגריר
פולין בישראל ,יאן ווייצ'ך פייקארסקי .את ההרצאה נשא פרופ' שבח וייס ,לשעבר שגריר
ישראל בפולין ויו"ר הכנסת .פרופ' וייס הציג נתונים דמוגרפיים על יהדות פולין אז והיום,
ועסק במערכות היחסים המורכבות שהתקיימו בין יהודי פולין לבין סביבתם ,כמו גם בסוגיות
הנוגעות ליחסי ישראל ופולין היום ,כגון משלחות הנוער היוצאות לפולין וגורל הרכוש היהודי
שאבד שם.

התקיים בבית התפוצות בקמפוס אוניברסיטת
תל–אביב ,בתמיכת רותה וד"ר פליקס זנדמן ובחסות
הקתדרה והמכון לחקר האנטישמיות והגזענות ע"ש
אלפרד פ' סליינר וע"ש סטפן
רוט באוניברסיטה וקרן פרידריך
נאומן .הדוברים המרכזיים בערב
הנעילה היו קורנליה שמאלץ–
יעקובסן מקרן פרידריך נאומן,
אשר הוריה הם מחסידי אומות
העולם ,והסופר עמוס עוז,
שהרצה על יחסו לגרמניה.
קורנליה שמאלץ–
יעקובסן

ה

מכון לחקר הגנום האנושי ע"ש שלום וורדה יורן
בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטה,
בשיתוף האיגוד האירופי למדעים ) ,(ESFקיימו סדנה
בנושא "רפואה אישית באירופה :בריאות ,גנים
וחברה" ,בחסות מרכז העל לחקר המוח ע"ש אדמס
באוניברסיטה וחברות תרופות ישראליות ואירופיות.
בסדנה נדונו ,בין היתר ,הקשר שבין רפואה אישית לבין
בריאות הציבור ,התאמה של טיפול תרופתי לקבוצות
אוכלוסייה שונות ,הקשר בין גנטיקה לבין חברה
ובעיות אתיות הנוצרות מהתפתחות הרפואה בעידן
הפוסט–גנום .במשתתפי הסדנה היו מדענים מארה"ב,
מ– 15מדינות אירופיות ,וכן מהודו ,מירדן ומהרשות
הפלסטינית .מארגני הסדנה היו פרופ' צבי ליפשיץ,
ראש המכון ע"ש יורן ,וד"ר דוד גורביץ מהחוג לתורשת
האדם ולרפואה מולקולרית בפקולטה לרפואה ע"ש
סאקלר.

ס

בית כנסת בשאריגרוד ,אוקראינה

דיון על אנטישמיות באכסניה ספרדית

ש

ר החוץ של ספרד מיגל אנחל מורטינוס קיבל את מדליית אוניברסיטת תל–אביב
בכנס בינלאומי על "אנטישמיות ,אסלאמופוביה וצורות אחרות של חוסר
סובלנות" ,שהתקיים בקורדובה שבספרד ,ביוזמת הארגון הבינלאומי לביטחון
ולשיתוף פעולה באירופה )אבש"א( ,המונה  55מדינות .המדליה הוענקה למורטינוס ,שאירח
את הכנס ,על ידי פרופ' דינה פורת ,ראש המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו ע"ש
סטפן רוט באוניברסיטה ,בשם נשיא האוניברסיטה פרופ' איתמר רבינוביץ ,בהוקרה על
קשריו המתמשכים של מורטינוס עם אוניברסיטת תל–אביב .מורטינוס ביקר באחרונה
באוניברסיטה במסגרת תפקידו כשליח המיוחד של האיחוד האירופי למזרח התיכון.
פרופ' פורת הרצתה בכנס על הכלים שפיתח מכון רוט למאבק באנטישמיות ,בהם קובץ
שפורסם באחרונה ,הכולל את כל החוקים והחוקות נגד כל אפליה שהיא ברחבי העולם .מלך
ומלכת ספרד הזמינו את משתתפי הכנס לארוחת צהרים.
בפורום הכנה לכנס ,שקיימו בסביליה ארגונים לא–ממשלתיים ) ,(NGO'Sדנו ,בין היתר,
ד"ר רוני שטאובר ,מרכז המכון ע"ש רוט ,וד"ר ישראל זינגר ,נשיא ועידת התביעות ,בנושא
המנהיגות היהודית בעולם כיום.
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כ

נס לציון מלאות ארבעים שנה לכינון יחסים
דיפלומטיים בין ישראל לבין גרמניה

31

דנה משותפת
ישראלית–איטלקית
בנושא "טכנולוגיית חומרים
ותכשיטנות" התקיימה
באוניברסיטת תל–אביב במסגרת
פרויקט של המכון הווירטואלי
האירופי לטכנולוגיית תכשיטים,
הנתמך על ידי תוכנית המחקר
החמישית של האיחוד האירופי.
מתאם התוכנית באוניברסיטה הוא
ד"ר אמירם פורת.

ה

פקולטה להנדסה ע"ש פליישמן באוניברסיטה,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,הטכניון,
שגרירות איטליה ואוניברסיטת ורונה באיטליה קיימו
סדנה משותפת על הנושא "ניתוחים מונחי מחשב
ועיבוד תמונות רפואיות" ,בהשתתפות מומחים בעלי
שם לרובוטיקה ביו–רפואית ,לעיבוד תמונות רפואיות
וליישומים נוירוכירורגיים ,מאיטליה ומישראל.

השלום הקר מפשיר והולך
כנס משותף ישראלי–מצרי שהתקיים באוניברסיטת
תל–אביב שיקף את ההתקרבות בין שתי המדינות

ד

יפלומטים ,תעשיינים ואנשי עסקים
מצרים מובילים השתתפו בכנס
משותף ישראלי–מצרי על היחסים
הכלכליים בין שתי המדינות ,שקיימו המכון
האוניברסיטאי לדיפלומטיה ולשיתוף פעולה
אזורי באוניברסיטת תל–אביב בשיתוף מרכז
פרס לשלום ,בקמפוס האוניברסיטה .מושב
הפתיחה התמקד במצב היחסים בין ישראל
לבין מצרים ,ויתר המושבים עסקו בשיתוף
פעולה בתחומי החקלאות ,האנרגיה ,התיירות
והתעשייה.
פרופ' שמעון שמיר ,ראש המכון ולשעבר
שגריר ישראל במצרים ובירדן ,שיזם את הכנס
עם ד"ר רון פונדק ,מנכ"ל מרכז פרס לשלום,
עמד על ההפשרה הנוכחית ביחסי "השלום
הקר" בין שתי המדינות ,ועל כך שהכנס הוא
אחד מביטוייה .לדבריו ,שני גורמים חברו
להתקרבות :התיאום המדיני והביטחוני בעת
ביצוע ההתנתקות מרצועת עזה ,והסכמים
כלכליים חשובים שנחתמו באחרונה בין
המדינות :ההסכם לשיתוף פעולה באזורי
התעשייה המועדפים — Qualiﬁed Industrial
) ,Zones (QIZsוההסכם למכירת גז טבעי מצרי
לישראל" .הכנס יכול להיחשב לנקודת מפנה

המשלחת המצרית באוניברסיטת תל–אביב

בהתפתחות היחסים הכלכליים והעסקיים בין
שתי המדינות" ,אמר פרופ' שמיר.
את הערכתו האופטימית חיזק שגריר מצרים
בישראל מוחמד עאסם איברהים ,ממשתתפי
הכנס ,שאמר" :אלה הם ימים טובים לשלום
המצרי–הישראלי".
הסכם ה– QIZמאפשר לחברות מצריות,
הפועלות בשבעה אזורי תעשייה במצרים ,לייצא
לארה"ב סחורות פטורות ממכס ,בתנאי שלפחות
 11.7%מרכיבי כל מוצר מוגמר הם מתוצרת
ישראל )חומר גלם ,עבודה או הון( ,הסביר סגן
ראש הממשלה ושר האוצר אהוד אולמרט ,הנואם
המרכזי בכנס .הוא תיאר את ההסכם כ"אירוע
החשוב ביותר בתולדות יחסי ישראל–מצרים
מאז נחתם הסכם השלום ביניהן בשנת ."1979
גאלאל אל–זורבה ,יו"ר
התאחדות התעשיינים
במצרים ומאדריכלי הסכם
ה– ,QIZאמר שכבר עתה
ההסכם מתבצע טוב יותר
משציפה" .אנשי עסקים
משני הצדדים מבקרים
היום זה את זה ויוצרים
גאלאל אל–זורבה
ביניהם קשרים יציבים".

אולמרט העריך ,שבזכות ההסכם והדחף
המצרי לייצא סחורות לארה"ב במיליארדי
דולרים בתנאים מועדפים ,יוכפל הייצוא
הישראלי למצרים כבר השנה ,ובתוך שנים
אחדות יגיע ל– 250מיליון דולרים.
אלי רונן ,מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות
הישראלי ,ציין כי להסכם לרכישת גז טבעי
ממצרים חשיבות מכרעת לשתי המדינות,
וביכולתו לשמש קרש קפיצה להסכמים
נוספים .השגריר איברהים הדגיש כי צפוי
שלהסכם תהיה השפעה חיובית על המסחר ,על
שיתוף הפעולה הטכנולוגי ,על ההשקעות ועל
האמון ההדדי בין המדינות.
נציגים ממשרד החקלאות המצרי ומומחים
ישראלים בתחום סקרו פרויקטים חקלאיים
משותפים ,שיושמו במצרים מאז כינונם של
יחסי שלום בין המדינות ,ומומחים לפיתוח
התיירות דנו בפרויקטים משותפים אפשריים.
הדוברים הסכימו ביניהם שעתידם של
פרויקטים אלה תלוי ביציבות באזור.
הכנס התקיים בתמיכת קרן "פורד"" ,אמפל"
ו"דלתא גליל תעשיות בע"מ".

הצורך בפיקוח על התפתחויות טכנולוגיות
כנס שהתקיים באוניברסיטת תל–אביב עסק בסיכונים לסביבה הטמונים
בהתפתחויות בתחומי הננו–מדע והננו–טכנולוגיה

ב

אורגניזמים ) .(GMOעם משתתפי הכנס נמנו חוקרים מובילים בתחום
בריאות הציבור ,מדעי הננו ומדעי החברה ,מהארץ ומחו"ל.
סיימון מקדונלד ,שגריר בריטניה בישראל ,שיבח את יוזמתה ואת
נדיבותה היוצאת דופן של משפחת פורטר ,אשר הקימה את בית הספר
ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל–אביב — תחום שלא נחקר עד אז
במסגרת אקדמית .פרופ' חגית מסר–ירון ,ראש בית הספר ע"ש פורטר
ולשעבר המדענית הראשית של משרד המדע ,אמרה כי הכנס נועד
לקדם את הדיון הציבורי ,ולשכנע גורמים ממשלתיים ואחרים לשקול את
הצורך בפיקוח על התפתחויות טכנולוגיות בתחומים פורצי דרך ,דוגמת
ננו–טכנולוגיה וה– .GMבעקבות זאת ,קיימה ועדת המדע של הכנסת,
כחודשיים לאחר הכנס ,דיון ראשוני בנושא ,ודיונים מעמיקים יותר צפויים
בהמשך.
במהלך הכנס הוצגה תערוכה אינטראקטיבית" ,מהו–ננו?" ,שהקים
בית הספר ע"ש פורטר בשיתוף מוזאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים
והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

ית הספר
ללימודי
הסביבה ע"ש
פורטר באוניברסיטת
תל–אביב קיים כנס
שכותרתו היתה "עולם
חדש ואמיץ — טכנולוגיות
 — GMO/NANOחופש המחקר
המדעי וזכות החברה להגן על
הסביבה ועל בריאות הציבור" .הכנס
התקיים בשיתוף קרן פולברייט,
שגרירות בריטניה ,הוועדה הישראלית
של אונסק“ו ושגרירות הולנד .מטרתו היתה לעורר את מודעות הציבור
לסיכונים לסביבה הטמונים בהתפתחות הטכנולוגיות העכשוויות
המתקדמות ביותר ,בהן ננו–מדע ,ננו–טכנולוגיה והנדסה גנטית של
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יבנה ,יבנה–ים וסביבתן
— מחקרים בארכאולוגיה
ובהיסטוריה של מישור
חוף יהודה ,עורך :פרופ' משה
פישר ,החוג ללימודים קלאסיים,
אוניברסיטת תל–אביב; מו"ל:
”ארץ — מחקרים ופרסומים
בגיאוגרפיה“ ואוניברסיטת
תל–אביב ,תשס"ה2005 ,
בשנת  1991ראה אור קובץ
המחקרים "יבנה–ים וסביבתה"
בעריכת פרופ' משה פישר ,שהציג
תמונה היסטורית וארכאולוגית של
יבנה–ים ,בהתבסס על ממצאים
שהצטברו על האזור על סמך
סקרים וחפירות הצלה ,עוד לפני
חשיפת האתר.
פרסום הקובץ ,לדברי פרופ'
פישר ,הניח את היסודות למחקר
מקיף של יבנה–ים ,כמו גם
למחקרים סביבתיים — גאוגרפיים,
היסטוריים וארכאולוגיים של
מישור חוף יהודה ,ומאז יוחדו
לאתר חמש עונות חפירה.
ממצאי הפעילות הארכאולוגית
האינטנסיבית באזור כולו,
שגבולותיו הם חוף הים ממערב,
נחל שורק מצפון וממזרח ונחל
לכיש בדרום ,הביאו לפרסום קובץ
המחקרים הנוכחי.

לנחשים — אלה הם נושאי ספרו
המדעי–הפופולרי המרהיב של
פרופ' אלעזר כוכבא ,המתאר את
הנחשים הארסיים המצויים בארץ
ובמדינות השכנות.

ומעמדן של שתי ערים אלה היה
שונה ,ובכל זאת נרקם ביניהן
קשר הדוק .כך גם באשר לעזה,
לאשקלון ולאשדוד.
יבנה היתה עיר מרכזית ,ובמשך
תקופה קצרה — בסוף המאה
הראשונה ובראשית המאה
השנייה לספירה — אף שימשה
"יורשתה הגאוגרפית והרוחנית
של ירושלים" ,בשומרה על צביון
מסורתי .לעומת זאת ביבנה–ים
— נמלה של יבנה — התחולל
לאורך כל שנות קיומה — מתקופת
הברונזה ועד לתקופה האסלאמית
הקדומה )מהמאה ה– 15לפסה“נ
עד המאה ה– 11לסה“נ( — מפגש
אתני מרתק :תרבות מזרחית
מגוונת נפגשה עם תרבות ים
תיכונית בכלל ועם תרבות מצרית
ויוונית בפרט .לפיכך ,כותב פרופ'
פישר ,לסוגיות הנחקרות על
אודות שתי הערים הללו משקל רב
מהרגיל.
הספר ,מציין פרופ' פישר,
העוסק גם באתרים אחרים
באזור על רקע השתנותם במשך
התקופות ,יכול לשמש מחקרים
עתידיים ,וכן את ההיערכות
במקום לפעילות ארכאולוגית
ולפיתוח הסביבתי.

הספר ,נכתב בדברי ההסבר,
מבוסס על נתונים המופיעים
בספרות המקצועית ועל ידע
שנאסף במשך שנים רבות על
ידי חוקרים מהארץ ומחו"ל ,כולל
המחבר עצמו ,העוסק בחקר
נחשים ארסיים זה יותר מחמישים
שנה.
משפטים על אהבה ,עורך
ראשי :פרופ' אשר מעוז ,הפקולטה
למשפטים ע"ש בוכמן; עורכות:
פרופ' חנה נוה ,אוניברסיטת
תל–אביב ,וד"ר ארנה בן–נפתלי,
המכללה למינהל; מו"ל :הפקולטה
למשפטים ע"ש בוכמן והוצאת
”רמות“ — אוניברסיטת תל–אביב,
תשס"ה 2005

נחשים ארסיים וארסי נחשים,
מאת :פרופ' אלעזר כוכבא,
המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת
תל–אביב; צילומים :עמיקם שוב;
מו"ל :הוצאת ”טבע הדברים“
ואוניברסיטת תל–אביב2004 ,

היבט מרכזי של הקובץ ושל
המחקר הסביבתי באזור ,כותב
פרופ' פישר בהקדמה לספר ,קשור
לייחודה של תופעת שתי הערים
המשלימות ,דוגמת יבנה ויבנה ים
— האחת ממוקמת בפנים הארץ
והאחרת לאורך החוף עצמו —
אשר הכתיבה את התפתחות החוף
הדרומי של ארץ ישראל .מיקומן
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האבסורדים הגדולים של עולמנו...
הצורך העז שלנו ,כבני אדם בעלי
רגש ותשוקות ,לומר 'הן' ממושך
וקבוע לאהבה ,בעוד אנחנו
שקועים עד צוואר ברציונליזציה
ובפיתוח טיעונים לאמירת 'לאו'
עז לא פחות לאותו צורך עצמו".
המאמרים בקובץ ,הן מסבירות,
נבחרו לאור ההבנה ,ש"שיח
האהבה ושיח המשפט מקיימים
ביניהם סתירות ומתחים",
ולפיכך הם נדרשים "לאיתור
נקודות החיכוך הנוצרות בתרבות
הרואה לנגד עיניה את האהבה
ואת המשפט גם יחד כאידאלים
תרבותיים רבי עוצמה".

הספר הוא השני בסדרת
הספרים "משפט ,חברה ותרבות"
של הפקולטה למשפטים ע"ש
בוכמן ,המיוחדת לזכרו של
חיים י' צדוק ז"ל .מטרת הסדרה
לשמש במה למחקרים אקדמיים
בינתחומיים ,העוסקים בבחינת
הקשר שבין משפט לבין תחומי
תרבות אחרים .בספר ,כותב
פרופ' מעוז בפתיחה" ,בחרנו
בנושא הקרוב לכל אדם ,וכל
אחד יוכל למצוא בו היבט שידבר
ללבו ולהגיונו" .עניינו של הספר,
המקבץ  22מאמרים ,כותבות
העורכות במבוא ,הוא "אחד

מבנה ,סידור ותפקוד האיברים
השונים של הנחשים; מנגנון יצירת
הארס והזרקתו; מיני נחשים
ארסיים ומשפחותיהם; תפיסת
הטרף ובליעתו; ארס הנחשים
ומרכיביו; סימני הרעלה; מקרי
מוות כתוצאה מהכשות; מניעה
וטיפול בהכשת נחש; עמידות של
נחשים ושל בעלי חיים אחרים
בפני ארס נחשים; ההתפתחות
האבולוציונית של הנחשים
הארסיים; והפולקלור שנוצר
בהקשר ליחסים בין בני אדם
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כך למשל ,עופר גרוסקופף
וסלה חלבי עוסקים במאמרם ,בין
היתר ,במגוון העצום של סיפורים
אנושיים וקורעי לב שמגלה
הפסיקה הישראלית במקרים של
"הפרה של הבטחת נישואין";
בנימין שמואלי דן בדילמת ההכרה
בתביעת נזיקין של ילד כלפי הורה,
בגין הזנחה רגשית או היעדר
אהבה; אורית קמיר מצביעה
במאמרה על המתח העז השורר
בין העמדה הנורמטיבית שנקבעה
על ידי הסדר משפטי חדש ,הקורא
תיגר על עברות הטרדה נגד נשים,
לבין השקפת עולם המושרשת
בחברה ביחס לאותה תופעה
חברתית עצמה; ולטענתו של
יובל מרין — קיים קשר סיבתי בין
השינוי שחל בתפיסת הנישואין,
ממוסד שאין לו ולקשרי אהבה
ולא כלום ,למוסד שהאהבה היא
הצדקתו המרכזית ,לבין תהליך
החילון של מוסד זה.

