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 7מחקרים
מערכת מים קדומה ומשוכללת
משלהי ימי ממלכת יהודה
נחשפה ברמת רחל במהלך
החפירות הארכאולוגיות
המחודשות במקום ,בניהולה של
האוניברסיטה

 12סטודנטים
סדרת סרטים תיעודיים על בתים ועל בניינים
בתל אביב וביפו ועל האנשים המתגוררים
בהם ,שצולמה על ידי סטודנטים מהחוג
לקולנוע ולטלוויזיה באוניברסיטה ,נתנה
תנופה ליצירה
הדוקומנטרית
הישראלית
בכללה

 16מעורבות חברתית
למרבית "מלגאי הנשיא" -
תוכנית ייחודית לאוניברסיטה
 סיפורי חיים מסובכיםוקשים ,ובלא הסיוע המגויס
בעבורם על ידי נשיא
האוניברסיטה ,לא היה
ביכולתם לרכוש השכלה
גבוהה ולסיים את לימודיהם
— עמ’ 18

 1מהנעשה בקמפוס
 4קשרים בינלאומיים
 5מינויים
 19ספרים
עורכת :תלמה אגרון
כתיבה :רווה אלעזרי ,לואיז שלו,
פאולין רייך ,רותי זיו ,קרן קלוסטרמן
הגהה :צילה שטרן
תרגום :תנופה

צילום השער :תזמורת תלמידי בית הספר “אליאנס” בעיר חאמאדאן ,איראן;1947 ,
בית התפוצות ,ארכיון התצלומים ,באדיבות משה ראסק ,ישראל.
עיצוב השער :מיכל סמו–קובץ
צילום :אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים,
מדור צילום :מיכל ראש בן–עמי ,מיכל קלדרון
צלמים נוספיםASAP :
עיצוב גרפי :המשרד לעיצוב גרפי :מיכל סמו–קובץ
הממונה על הפרסומים :רווה אלעזרי
עוזרת אדמיניסטרטיבית :לימור שמחוני

הדפסה :אלי מאיר
מו"ל :ענף פרסומים ,אגף קשרי חוץ
ופיתוח משאבים ,אוניברסיטת תל–אביב
רמת–אביב ,תל–אביב 69978
טל'03-6414653 ,03-6408249 :
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agronr@inter.net.il
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מעקב אחר
התהוותה של מעצמה אזורית עוינת
מחמוד אחמדי–נג'אד ,נשיא איראן ,שדרג את מעמדו למנהיג מוכר בעולם וממשיך
בקידום מטרותיו .סייעו בידיו האמרת מחירי הנפט ,היחלשות החוגים הפרגמטיים בארצו,
ההסתבכות של ארה"ב בעיראק ,הוואקום שהשאירו שם מדינות ערב ,תוכניתו להשיג לאיראן יכולת
גרעינית והצלחתו ללכד את הציבור האיראני סביב תוכנית זו .המרכז ללימודים איראניים שהוקם
באוניברסיטת תל–אביב יעקוב אחר התפתחויות אלה ,ובכלל זה בהקשרן לישראל ,וינסה
למצוא תחומי פעולה ואפשרויות להידברות בין שתי המדינות

ב

פברואר השנה צוינו  27שנה למהפכה
האסלאמית באיראן .בתקופה זו התעצם
משקלה בזירה המזרח–תיכונית .מלחמת
לבנון השנייה הבליטה את מרכזיותה של איראן
וקירבה אותה ישירות לגבולות ישראל .ראשי
המשטר באיראן מתבטאים מאז כאילו היתה
מדינתם מעצמה גלובלית — לא רק מעצמה
אזורית.
איראן ,בעבר בת ברית של ישראל ,היא
היום יריבתה המושבעת .ישראל נתפשת
בעיניה כאויבתה וכאויבת האסלאם והאנושות.
התמיכה שהעניקה איראן לחיזבאללה ,הן
במלחמת לבנון
האחרונה והן בשנים
שקדמו לה ,מעידה
על הפיכתה למוקד
מרכזי של ההתנגדות
לשלום ערבי–ישראלי,
למקור תמיכה
מדאיג במיליטנטיות
האסלאמית ולמרכז
להפצה של הכחשת
פרפ’ דוד מנשרי ,ראש
השואה .מאמציה של
איראניים
המרכז ללימודים
איראן לרכישת יכולת
גרעינית ולפיתוח אמצעים לשיגור טילים ארוכי
טווח ממקדים אליה את תשומת הלב העולמית
ומציבים אותה בראש סדר היום הביטחוני של
ישראל ,כמו גם של ארה"ב ושל בנות בריתה
המערביות .הנשיא מחמוד אחמדי–נג'אד
ממשיך בהצהרות מתלהמות נגד המערב בכלל
ובנאומי שטנה נגד ישראל בפרט .הבנת מעמדה
האסטרטגי של איראן ותפקידה המדיני באזור
נהיית חיונית יותר ויותר.
אוניברסיטת תל–אביב ,אומר פרופ' דוד
מנשרי ,מומחה בינלאומי לאיראן ,עוקבת
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אחר מעמדה העולה של איראן זה מכבר וערה
לרלוונטיות שלה למתרחש בגבולות ישראל .היא
פיתחה את הלימודים האיראניים ,ועשתה זאת
יותר מכל אוניברסיטה אחרת בארץ .הביקוש
ללימודים אלה בקרב סטודנטים ,ובייחוד בקרב
תלמידי מחקר ,גדל ,והמחקר בתחום התרחב
אף הוא .לפיכך הקימה האוניברסיטה את
המרכז ללימודים איראניים — ראשון מסוגו
בארץ ואחד מתוך מרכזים יחידים כאלה בעולם.
המרכז ,אומר פרופ' מנשרי שיזם את הקמתו,
יקדם את מעמדה של האוניברסיטה בעולם
בתחום חקר איראן .מטרותיו הן חקר החברה,
הדת והפוליטיקה של איראן ,מתוך שימת דגש
על מדיניותה של הרפובליקה האסלאמית
כלפי ישראל ועל תולדות הקהילה היהודית בה
ומורשתה .מקימי המרכז הם הנדבנים היהודים
לורד דייוויד אליאנס מבריטניה ולורה ודייוויד
מעראג' מארה"ב.
חוקרי המרכז החדש הם מומחים ללימודי
איראן וסטודנטים לתארים מתקדמים העוסקים
בהיבטים שונים של הנושא .פיתוח לימודי
התחום בארץ ,סבור פרופ' דוד מנשרי ,המופקד
גם על הקתדרה ע"ש פרביס ופוראן נזריאן לחקר
איראן המודרנית באוניברסיטה ,יתרום להבנה
טובה יותר של החברה האיראנית ,ואף יסייע
בטווח הארוך לשיפור יחסי שתי המדינות ולקיום
שיתוף פעולה ביניהן בתחום המחקר האקדמי.
המרכז כולל שתי תוכניות עיקריות :התוכנית
לחקר איראן והתוכנית לחקר יהדות איראן.
לצדן יוקמו ספרייה על תולדות איראן וארכיון
מקיף שיכלול חומר ייחודי על יהודי איראן.
כבר עתה נתרם למרכז חומר ארכיוני חשוב:
הספרייה והארכיון האישי של ד"ר חביב לוי,
היסטוריון נודע של תולדות יהודי איראן ,אשר
על שמו נקראת התוכנית לחקר יהודי איראן;



הארכיון של המרכז לתיעוד בעל פה של יהודי

איראן בלוס אנג'לס (Center for Iranian Jewish
 ,)Oral Historyשהקימה הומא סרשאר Homa
) ,)Sarsharלשעבר עיתונאית באיראן וכיום

ראש המרכז בלוס אנג'לס ,הכולל ראיונות
ייחודיים עם ראשי הקהילה וכן ארכיון תמונות;
ואוסף הספרים על יהודי איראן של אינג' איראג'
צפאי ( )Iraj Safaiמלוס אנג'לס .אוספים אלה
ישוכנו בספרייה לאוספים מיוחדים המוקמת
באוניברסיטה .המרכז מקיים את "פורום
איראן" — קבוצת חוקרים מהארץ ומחו"ל
המתכנסת בקביעות כדי לדון בהיבטים שונים
של המציאות האיראנית .המרכז גם מפרסם
ספרים ,ניירות עמדה וכן את "זמן איראן"
— ניתוחים קצרים על נושאים הקשורים לאיראן
הניצבים בראש סדר היום העולמי .המרכז עובד
בשיתוף פעולה הדוק עם הקתדרה לחקר איראן
המודרנית ע"ש נזריאן ועם מכוני מחקר אחרים
בארץ ובעולם .מאז הקמתו התקיימו במסגרתו
ועידות בינלאומיות שעסקו במדיניות הגרעין
של איראן ,במחשבה הפוליטית החדשה שלה
ובמורשת יהודיה .כן התקיימו במסגרתו ימי עיון
בהשתתפות חוקרים מהארץ ומחו"ל.

דגלה החשוב
"איראן הפכה את המאבק בישראל לדגלה
החשוב — לאמצעי לקידום מטרתה להוביל את
הזירה המזרח תיכונית ולהוכיח את חיוניותה
ואת הצלחתה של המהפכה האסלאמית",
אומר פרופ' מנשרי" .שאיפתה להנהגת העולם
האסלאמי היא העומדת ביסוד ההתלהמות
האנטי–ישראלית ויש בה כדי להסביר גם את
תוכניתה להשגת יכולת גרעינית .תמיכה
בתנועות הנאבקות בישראל היא כרטיס הכניסה
שלה ללב העניין הישראלי–הערבי".

הארמנים (הנוצרים) ,הזרואסתרים (בני הדת
הפוליטית ,שהיתה נדבך מרכזי בתורת קודמו,
המלחמה בעיראק ,לדבריו ,הגבירה את
האיראנית הקדומה) או הבהאים ,שנפגעו
ח'אתמי .ההבדלים בין ח'אתמי לאחמדי–נג'אד
נחישותה של איראן להאיץ את תוכנית הגרעין
מהמהפכה הן כאזרחים מן השורה והן כבני
עמוקים ומבטאים את המגמות הסותרות
שלה ,להידמות לצפון קוריאה ,ולא להיות
מיעוט דתי.
בחברה האיראנית בחלוף כמעט שלושה
חשופה לפלישה כמו עיראק ,שלא היתה בעלת
יכולת גרעינית ונכבשה .הקשיים שבהם נתקלת עשורים — ממיגור שלטון השאה ועד כינון
יחס טוב ניתן ליהודים באיראן בעיקר בשתי
תקופות — בתקופת כורש הגדול ,שהעניק להם
משטר אסלאמי".
ארה"ב בעיראק מאז הכיבוש ,ואי הגשמת
חירויות ,והשאה האחרון ,מחמד
רזא פהלווי (,)1941–1979
אחמדי-נג'אד השמרן ,לעומת קודמיו בנשיאות ,הוא בן הדור
שתקופתו ציינה את תור הזהב
השני למהפכה האסלאמית .השקפת עולמו לא עוצבה על ידי
של יהדות איראן .בין שתי אלו,
לאורך היסטוריה ארוכה של
התנועה נגד השאה ,שהנהיג איתאללה ח'ומיני ,כי אם על ידי
כ– 2500שנים ,סבלו היהודים לא
מלחמת שמונה השנים בעיראק ,שבה הוא נטל חלק ואשר
פעם מרדיפות ,מגזירות שמד
הגבירה אצלו את הדחף לחיזוק הביטחון הלאומי ואת חוסר
ואף מאינוס להתאסלם.
סוגיית
האמון במעצמות זרות .אחמדי-נג'אד מעלה על נס את
יהדות איראן ,שמנתה
הצדק החברתי (לקחת מהעשירים ולתת לעניים) ,ולא את החירות כ– 100,000איש ערב המהפכה
הפוליטית ,שהיתה נדבך מרכזי בתורת קודמו ,ח'אתמי"
האסלאמית ,מונה היום כ–
 27,000נפש בלבד ,אולם עדיין
זו הקהילה היהודית הגדולה
ביותר בארץ מוסלמית ומהעתיקות שבקהילות
תפנית במדיניות
מטרתה" :ייצוא" דמוקרטיה לעיראק ,אף הם
התפוצות .כשהיה המשטר מתמערב ופרו–
שני הפלגים העיקריים שהשניים מייצגים
מזינים את יוזמותיה של איראן ואת תחושת
מערבי וקיים יחסים טובים עם ישראל ,נחשבו
— הרפורמיסטים ,הפרגמטים או המתונים,
עוצמתה .עליית מחירי הנפט מחזקת את
היהודים לאזרחים איראנים רגילים .אבל תחת
מצד אחד ,והשמרנים ,הרדיקלים או הקיצונים,
ביטחונה ,וחוסר הלכידות של עמדת המערב
המשטר האסלאמי הם הפכו לבני מיעוטים.
מצד שני — נאבקים ביניהם על התוויית
מאפשרת לה — על פי ראייתה — להמשיך
"אף שמתירים ליהודי איראן לקיים את מצוות
בתוכניותיה מתוך התרסה קשה נגדו .סין ורוסיה הדרך המהפכנית .זהו מאבק בין האידיאות
דתם" ,אומר פרופ' מנשרי" ,הם חייבים להלך
הראשוניות של מהפכת  1979לבין הרוח
אינן ששות להטיל עליה סנקציות ,עמדת
בין הטיפות בחברה המוסלמית .בתמורה
החדשה של הרפורמה; בין מוסדות המהפכה
מדינות אירופה אינה החלטית ,ואפילו דעת
לבין חברה אזרחית; בין דור המייסדים לבין "ילדי לחופש הדת הם חייבים להתנכר לציונות ולגנות
הקהל בארה"ב אינה תומכת בצעדים נחרצים
את פעולותיה של ישראל".
המהפכה" .תומכי הרפורמה דוגלים בחופש
נגדה ,בלא מיצוי האפיק הדיפלומטי .מבחינתה,
התוכנית לחקר יהדות איראן ע"ש ד"ר
פוליטי ,בכלכלה חופשית ,בשינוי חברתי
גם תוצאות המלחמה בלבנון הן הוכחה לניצחון
חביב לוי במרכז ללימודים איראניים תחקור
ובהידברות עם העולם החיצוני ,ואילו השמרנים
דרכה המהפכנית ולהצלחת התנועות ההולכות
את קורותיה של יהדות זו בהקשר תרבותי,
מדגישים את עדיפות הדבקות בדֹוגמה
בדרכה ,דוגמת החמאס והחזבאללה .כל אלה
היסטורי ופוליטי .למרות ההיסטוריה הממושכת
תורמים לתחושת הכוח של איראן ומחזקים את האסלאמית–המהפכנית הצרופה ,בבחינת
של יהדות איראן ,מציין פרופ' מנשרי ,חקר
ייקוב הדין את ההר .זהו מאבק מהותי ועמוק
המגמות הקיצוניות בה".
תולדותיה לוקה בחסר .המרכז ללימודים
בשאלות יסוד כמו דת ומדינה ,אידיאליזם
ההקצנה בעמדה האיראנית ,מסביר פרופ'
איראניים ישלים משימה זו ,וישלב את חקר
לעומת אינטרס לאומי ,התבדלות לעומת
מנשרי ,חלה אחרי שמונה שנות נשיאותו
תולדות איראן עם חקר מורשת יהודיה ,ובכך
גלובליזציה .כיום ,אומר פרופ' מנשרי ,ידם של
של מחמד ח'אתמי ,שסימל יותר מכל את
יהיה ייחודי בעולם.
הנאו–שמרנים על העליונה ,אולם המאבק על
הרפורמיזם .זה התבטא בהתגברות החופש
דרכה של איראן המהפכנית
באיראן וביתר פתיחות כלפי המערב .המעבר
טרם הוכרע .התרבות
מהבחירה בח'אתמי ב– 1997לתמיכה באחמדי–
האיראנית היתה מושתתת על
נג'אד ב– 2005משקף שתי גישות שונות בתוך
דואליות בין דת למדינה ובין
מערכת השלטון בחיפוש אחר הדרך הנאותה
מורשת האסלאם לבין התרבות
למימוש מטרות המהפכה .אחמדי–נג'אד
הפרסית הטרום–אסלאמית,
השמרן ,לעומת קודמיו בנשיאות ,הוא בן
ובמאתיים השנים האחרונות
הדור השני למהפכה האסלאמית .השקפת
נוסף לה נדבך מרכזי :השפעת
עולמו ,מדגיש פרופ' מנשרי" ,לא עוצבה על
תרבות המערב.
ידי התנועה נגד השאה שבהנהגת איתאללה
ח'ומיני ,כי אם על ידי מלחמת שמונה השנים
בעיראק ,שבה הוא נטל חלק ואשר הגבירה
יהדות איראן
ואת
אצלו את הדחף לחיזוק הביטחון הלאומי
יהודי איראן ,מציין פרופ'
אחמדי–נג'אד
חוסר האמון במעצמות זרות.
מנשרי ,לכודים במאבק
(לקחת
החברתי
הצדק
מעלה על נס את סוגיית
הכוחות הזה כמו מיעוטים
מימין :דיוויד מעראג’ לוחץ יד לפרופ’ איתמר רבינוביץ ,נשיא האוניברסיטה;
החירות
את
ולא
לעניים),
מהעשירים ולתת
לא–מוסלמיים אחרים ,בהם
לורד דייוויד אליאנס ולורה מעראג’

“



סתיו-חורף 2006

תואר שני בתקשורת פוליטית

תואר אקדמי עם תעודת עיתונאי
בית הספר לעיתונאות ולתקשורת "כותרת" השתלב באוניברסיטת
תל–אביב ופועל במסגרת בית הספר החדש לתקשורת
• אוניברסיטת תל–אביב היא המוסד היחיד
בארץ המקיים לימודי תואר ראשון בתקשורת
בשילוב הכשרה מעשית בתחום .זאת
בעקבות שילובו של בית הספר לעיתונאות
ולתקשורת "כותרת" במסגרת בית הספר
החדש לתקשורת ,שהוקם בעת האחרונה
באוניברסיטה ביוזמת פרופ' איתמר רבינוביץ,
נשיא האוניברסיטה ,בתמיכת קרן קיסריה
אדמונד בנימין דה רוטשילד.
שילוב "כותרת" במסגרת האוניברסיטה,
אומר פרופ' יורם פרי ,ראש בית הספר
לתקשורת באוניברסיטה ,מאפשר לתלמידי
האוניברסיטה ,החל בשנת הלימודים
הנוכחית (תשס"ז) ,לשלב הכשרה מעשית
בתחום העיתונאות הכתובה ,האינטרנט,
הרדיו והטלוויזיה עם לימודיהם האקדמיים
בתחום ולקבל תעודה בעיתונאות מלבד
התואר האקדמי (ניתן ללמוד לתואר ראשון
בתקשורת בלבד או בשילוב לימודים
מעשיים) .קבלת התעודה בעיתונאות מותנית
בסיום הלימודים לתואר ראשון.

הסדנאות והקורסים היישומיים בתוכנית
ללימודי הכשרה בעיתונאות יילמדו במתכונת
דומה לזו שבה נלמדו בעבר .לרשות הסטודנטים
יעמדו חדר חדשות לעריכת עיתונות ממוחשבת,
אולפן טלוויזיה וכן אולפני רדיו שמהם גם
ישודרו תוכניות .הקורסים העיוניים שנלמדו
ב"כותרת" יוחלפו בקורסים אקדמיים הנלמדים
בחוג לתקשורת באוניברסיטה ויהיו משותפים
לשתי תוכניות הלימודים .צוות המורים של
התוכנית יכלול חברי סגל מהאוניברסיטה וכן
עיתונאים ואנשי מקצוע בכירים .העיתונאי דוד
גלבוע יהיה מנהל בית הספר.
"כותרת" היה עד כה המוסד היחיד בארץ
ששילב הכשרה מקצועית בתחומו עם לימודים
אקדמיים בתיאום עם אוניברסיטת תל–אביב
והאוניברסיטה הפתוחה .הוא הוקם ביוזמת דב
יודקובסקי ,מי שהיה במשך ארבעים שנה העורך
הראשי של "ידיעות אחרונות" ,בסיועה של קרן
ברטלסמן ,ונוהל על ידי רומן פריסטר ,עיתונאי,
עורך בכיר וסופר .קרן ברטלסמן תמשיך לתמוך
בלימודי בית הספר במתכונתם החדשה.

תואר שני עיוני בקולנוע ובטלוויזיה
הטלוויזיה והמדיה הדיגיטלית .בתוכנית שני
• נפתח מסלול לימודי תואר שני עיוני
מסלולי לימוד — עם ובלי עבודת גמר ,והיא
בקולנוע ובטלוויזיה ( (MAבמסגרת התוכנית
הבינתחומית לתואר שני באמנויות של המדרשה מיועדת לבעלי תואר ראשון בתחומה .בוגרים
מתחומים וממוסדות לימוד אחרים יחויבו
לתארים מתקדמים בפקולטה לאמנויות ע"ש
כץ באוניברסיטה .מסלול זה נוסף על התוכנית בלימודי השלמה .למוסמכי המסלול תוענק
תעודת  MAבתוכנית הבינתחומית באמנויות
ללימודי תואר שני מעשי בקולנוע ובטלוויזיה
במסלול קולנוע וטלוויזיה .שני מסלולי הלימוד
( ,)MFAהנלמדת במסגרת החוג לקולנוע
ולטלוויזיה בפקולטה .מטרת התוכנית החדשה ייחודיים מסוגם ,מאחר שאוניברסיטת תל–אביב
היא היחידה בארץ המקיימת לימודי תואר שני
לבסס ולקדם את המחקר העיוני ולהכשיר את
הדור הבא של חוקרים ומורים בתחום הקולנוע ,בקולנוע ובטלוויזיה ,מעשיים ועיוניים.

נחנכה קרן מלגות ע"ש יצחק
ארצי ז"ל — תרומת היזם דן דוד.

עמיתי כבוד

יצחק ארצי ( ,)2003-1920יליד
בוקובינה ,רומניה ,עלה ארצה בשנת
 ,1946היה פעיל ציוני ואיש ציבור
שכיהן ,בין היתר ,כסגן ראש עיריית
תל–אביב וכחבר כנסת .דן דוד,
שהיה חניכו בתנועת הנוער הציונית
ברומניה ,ורואה בו עד היום את
מימי ארצי ,אלמנתו של יצחק ארצי ,ודן דוד
מדריכו הרוחני ,החליט להנציח את
זכרו באמצעות הענקת מלגות שנתיות לתלמידים לתארים מתקדמים ולחוקרים
בתחום ראשית הציונות ויהדות רומניה.
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• "מלחמה בשידור חי"; "תקשורת ואידאולוגיה";
"התקשורת ותהליכי התהוות החברה האזרחית
בישראל"; ו"אינטרנט ,שיתופיות ודמוקרטיה" הם כמה
קורסים בתוכנית לימודי תואר שני בתקשורת פוליטית
שפתחו השנה במשותף החוג למדע המדינה והחוג
לתקשורת באוניברסיטה למנהלים ולבכירים בתחום
התקשורת ,הניהול ,המגזר הציבורי והדיפלומטיה.
התוכנית נועדה לתרום להבנת הקשרים המורכבים
העכשוויים בין הזירה התקשורתית לפוליטית בארץ
ובעולם ,כולל לימוד אופיים התקשורתי של המלחמות
החדשות והטרור הבינלאומי .ראש התוכנית הוא ד"ר
אמל ג'מאל ,ראש החוג למדע המדינה בפקולטה
למדעי החברה ע"ש גורדון.
התוכנית ,לדבריו ,תדון בשינויים שחלו במפת
התקשורת בישראל בעשור האחרון — בהם הצטרפות
ערוץ  ,10הקמת חברת הלוויין  YESוהתחרות בין
הזכיינים בערוץ  — 2ובהשפעת השינויים הללו על
הרגולציה הממשלתית ועל הגיוון התרבותי .היא
תבחן ,בין היתר ,את השיטות החדשות להערכת
דעת קהל; את החידושים בשיטות השיווק והפרסום
של פוליטיקאים; את הגלובליזציה בתקשורת ואת
השפעתה על ריבונות מדינות הלאום ,כלומר את
יכולת המדינה לשלוט בתכנים המופצים במרחבה
הגאופוליטי וכך לעצב את תודעת אזרחיה; את
השפעות ההתפתחויות הטכנולוגיות בעולם התקשורת
על התנהלות הפוליטיקאים; את השפעת התקשורת
על מערכות בחירות דמוקרטיות ,בעיקר על התפתחות
פוליטיקה של דימויים על חשבון פוליטיקה של
רעיונות; את תפקיד המנהיגות הפוליטית בעידן
התקשורת האלקטרונית; ואת השפעת יחסיהם של
אנשי תקשורת עם פוליטיקאים על אופן הסיקור
התקשורתי את ההתרחשויות בסביבתם.
לבוגרי התוכנית יוענק תואר שני במדע המדינה
בתוכנית לתקשורת פוליטית ,והם יוכלו לעסוק
בדוברות ,ביחסי ציבור ,כיועצים פוליטיים וכיועצי
תדמית ותקשורת .משך התוכנית :שלושה סמסטרים
רצופים.



הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר העניקה השנה את התואר
"עמית כבוד" לפרופ' טיבריו שוורץ ,מאבות מערך הבריאות
בישראל ,בהוקרה על תרומתו למדיניות החיסונים בארץ ,שהביאה
לידי מיגור מחלות ילדים רבות ולהפחתת סכנת ההידבקות במחלות
זיהומיות ,ובהוקרה על תרומתו לפיתוח החוג לאפידמיולוגיה
ולרפואה מונעת בפקולטה לרפואה ולהנחלת תורת החיסונים
לתלמידיה; ולפרופ' מקס וינרב — בהוקרה על תרומתו הגדולה
להקמת בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטה ולהכשרת
רופאי שיניים ומדענים בתחום הביולוגיה האוראלית ,ועל מחקריו
המובילים בתחום הבנתם של מנגנוני בקיעת שיניים ,שזיכו אותו
במעמד בינלאומי בכיר.

מסע לימודי בפולין היהודית
 45חוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמים
מאוניברסיטאות בארץ ביקרו הקיץ בפולין,
בעשרות ערים ועיירות הקשורים בתולדות יהודי
פולין ובתרבותם .הביקור התקיים במסגרת
מסע לימודי של שבועיים שארגנו המכון
לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל–פולין
באוניברסיטת תל–אביב ו"בית שלום עליכם".
המכון השתתף עד כה בארגון מסעות לימודיים

אוניברסיטת תל–אביב במקום ה– 21ברישום פטנטים בארה"ב
בתחום הביו–טכנולוגיה
מכון המחקר היוקרתי „מילקן„ בלוס אנג'לס דירג את אוניברסיטת תל–אביב במקום ה– 21מתוך
 100אוניברסיטאות בעולם ברישום פטנטים בתחום הביו–טכנולוגיה בארה"ב — השוק הדומיננטי
בתחום .הדירוג של מכון המחקר הכלכלי העצמאי לגבי פטנטים שנרשמו בשנים 2004-2000
נקבע על פי ממצאי מחקר שבדק את מידת השפעתם על התפתחות הביו–טכנולוגיה בעולם ,את
מידת החדשנות שבהם ואת העניין שיצרו בתעשייה .נושא המחקר היה הצלחת אוניברסיטאות
ברחבי העולם בהעברת טכנולוגיה בתחום הביו–טכנולוגיה מהמעבדה האקדמית למרחב העסקי.
אוניברסיטת תל–אביב היא האוניברסיטה הלא–אמריקאית החמישית בדירוג .בתשעת המקומות
הראשונים מוצבות אוניברסיטאות אמריקאיות.
שרת החינוך והמחקר הפדרלי של גרמניה ,ד"ר אנט שאוואן,
פגשה בעת ביקורה באוניברסיטה את רקטור האוניברסיטה פרופ' דני
לויתן ואת סגנית נשיא האוניברסיטה למחקר ולפיתוח פרופ' חגית
מסר–ירון ,וקיבלה הסברים מחברי סגל בכירים על פרויקטים משותפים
לאוניברסיטה ולגרמניה ,בהם מרכז מינרבה לחקר ים המלח ופרויקט
מחקר משותף עם אוניברסיטת קונסטנץ.

ד"ר אנט שאוואן

משתתפי הסיור ליד האנדרטה לזכר לוחמי גטו ורשה

דומים לאוקראינה ולליטא ,במסגרת פרויקט
המכונה "קורות בתינו" .מטרת הסיור הנוכחי
היתה להעמיק את ההיכרות עם ההיסטוריה
של יהודי מזרח אירופה ,בייחוד של יהודי פולין,
והוא כלל ביקור במחנות המוות במיידאנק,
בבלז'ץ ,באושוויץ–בירקנאו ובטרבלינקה .חברי
המשלחת נפגשו עם חוקרים ועם סטודנטים
פולנים העוסקים במדעי היהדות ,והתארחו
בבית שגריר ישראל בפולין ,דוד פלג.

"הכנסיות והשואה" היתה כותרתו של
הכנס השנתי שהתקיים בחסות רותה וד"ר
פליקס זנדמן על ידי המכון לחקר האנטישמיות
והגזענות בימינו ע"ש סטפן רוט ,הקתדרה
לחקר האנטישמיות והגזענות ע"ש אלפרד
סליינר ומכון מינרבה להיסטוריה גרמנית
באוניברסיטה ,קרן פרידריך
נאומן ובית התפוצות .את
ההרצאה המרכזית בכנס
נשא האב פיירבטיסטה
פיצבלה ,הנושא את התואר
"שומר ארץ הקודש".
האב פיירבטיסטה
בהרצאה שנשא בעברית
פיצבלה
שוטפת התייחס האב
פיצבלה למאמצי הנוצרים להציל יהודים
בתקופת השואה ,אך ביקר את הכנסייה על
שלא נטלה בכך חלק פעיל יותר .בכנס נדונו
נושאים רבים הקשורים בפעילויותיה של
הכנסייה בתקופת השואה ,ובכלל זה חילוץ
ילדים יהודים ממוסדות נוצריים והתפקיד
שמילא האפיפיור יוחנן ה– 23כנציג
האפיפיורות בתקופת השואה.

בית הספר לרפואה
ע"ש סאקלר קיים
תוכנית הכשרה
של שישה שבועות
ל– 21מרצים בכירים
לרפואה מקזחסטן.
את התוכנית יזם שר
הבריאות של קזחסטן.
הוא בחר באוניברסיטת
תל–אביב בהעריכו
שהיא בעלת מערכת ההשכלה הרפואית המתקדמת ביותר במערב .התוכנית נלמדה בשפה
הרוסית .מרבית משתתפיה היו נשים .הלומדים נטלו חלק בהרצאות פרונטליות ובהתנסות קלינית
במרכזים רפואיים אשר מחלקותיהם מסונפות לפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר באוניברסיטה.
ד”ר דודו צ’יקוואשווילי מהפקולטה היתה המרכזת האקדמית של הקורס.
משלחת של חברי הקרן הלאומית למחקרים של גרמניה ,בראשות פרופ’ וינאקר ,נשיא הקרן,
ביקרה באוניברסיטת תל–אביב ופגשה את פרופ’ איתמר רבינוביץ ,נשיא האוניברסיטה; את פרופ’
דני לויתן ,הרקטור; ואת ד”ר אמירם פורת ,מתאם פעילות הקהילייה האירופית באוניברסיטה.
פרופ’ יהודה בניהו ,ראש בית הספר ללימודי הסביבה ע”ש פורטר; פרופ’ אורי צ’שנובסקי ,ראש
המכון לביולוגיה ולביוטכנולוגיה בתחום הננומטרי; פרופ’ אילנה גוזס ,ראש מרכז העל לחקר
המוח ע”ש אדמס; פרופ’ יאיר אהרונוביץ מהמחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה,
לשעבר סגן נשיא למחקר ולפיתוח; פרופ’ צבי בן–אברהם ,ראש מרכז מינרבה לחקר ים המלח;
ופרופ’ זהר שביט ,מתאמת המחקר בפקולטה למדעי הרוח ע”ש אנטין ,סקרו בפני האורחים את
פעילויות יחידותיהם .כמו כן נפגשו האורחים עם סטודנטים הנהנים מקרנות מחקר גרמניות ,ודנו
בקידום שיתוף הפעולה בין הקרן לבין האוניברסיטה.

אספרנצה אגיירה עם רקטור האוניברסיטה פרופ' דני לויתן



משלחת בראשות נשיאת הקהילה
האוטונומית של מדריד ,אספרנצה אגיירה,
ביקרה באוניברסיטה בלוויית שגריר ספרד
בישראל אדוארדו מירפאי .חברי המשלחת
נפגשו עם רקטור האוניברסיטה פרופ' דני
לויתן ועם בכירים נוספים ,ושמעו הרצאות מפי
מומחים לנושא ביטחון ישראל ולנושא איראן.
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שישה דקאנים חדשים
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פרופ' יוסף מקורי ,רפואה פנימית (אלרגיה
ואימונולוגיה קלינית) ,מונה לדקאן הפקולטה לרפואה
ע"ש סאקלר .פרופ' מקורי ,המופקד על הקתדרה
לדרמטולוגיה ע"ש פרופ' פרדריק רייס ,היה המדען
הראשי של קופת חולים כללית .בשנים 2002-1995
כיהן כראש המרכז למחקר רפואי ע"ש פלסנשטיין
( (FMRCהמסונף לאוניברסיטת תל–אביב ,ומשנת
 — 2002כסגן דקאן הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר.

פרופ' נח לוין–אפשטיין ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
מונה לדקאן הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון
גורדון .פרופ' לוין–אפשטיין היה משנת  1997ועד
עתה ראש מכון ב.י .ולוסיל כהן למחקרי דעת קהל.
בשנים  1995-1992כיהן כראש החוג לסוציולוגיה
ולאנתרופולוגיה.

פרופ' חיים וולפסון ,מדעי המחשב ,מונה לדקאן
הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי
סאקלר .פרופ' וולפסון ,המופקד על הקתדרה לתכנון
ממוחשב של תרופות ע"ש ג'ורג' ומריצה פיונקובסקי,
היה ראש בית הספר למדעי המחשב .הוא זוכה פרס
יולודן המוענק מטעם הטכניון על עבודת מחקר
מצטיינת.

פרופ' חנוך דגן ,לשעבר ראש מרכז העל ע"ש צגלה
למחקר בינתחומי של המשפט ,מונה לדקאן הפקולטה
למשפטים ע"ש בוכמן .פרופ' דגן ,מומחה לדיני עשיית
עושר ולא במשפט ,לדיני קניין ולתאוריה של המשפט
הפרטי ,היה פרופסור אורח בבית הספר למשפטים
של אוניברסיטת מישיגן והוא חבר ה–Law American
.Institute

פרופ' אהוד הימן ,הנדסת חשמל—אלקטרוניקה
פיזיקלית ,מונה לדקאן הפקולטה להנדסה ע"ש איבי
ואלדר פליישמן .פרופ' הימן ,לשעבר עמית פולברייט,
היה בשנים  2003-1999ראש המחלקה להנדסת
חשמל—אלקטרוניקה פיזיקלית בפקולטה להנדסה,
ומאז ועד עתה כיהן כראש בית הספר להנדסת חשמל.

פרופ' חנה נוה ,ספרות עברית ,לימודי נשים ומגדר,
מונתה לדקאנית הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד
כץ .פרופ' נוה ,לשעבר ראש התוכנית והפורום ללימודי
נשים ומגדר בסיוע  NCJWויועצת נשיא האוניברסיטה
לענייני מעמד האישה ,זכתה בפרס מועצת הספר
היהודי בארה"ב לשנת  2004על הספר “Women’s
“ ,Timeבקטגוריית לימודי נשים.

פרופ' משה פיליפ ,מנהל
המכון לאנדוקרינולוגיה
וסוכרת במרכז שניידר לרפואת
ילדים בישראל ,מונה לסגן
דקאן לתכנון ,למחקר ולפיתוח
של הפקולטה לרפואה ע"ש
סאקלר.

ד"ר שי לביא ,משפטים,
מונה לראש המכון למשפט
פלילי ע"ש פרופ' ד"ר רפאל
טאובנשלג.

פרופ' יוסף שביט,
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
מדעי החברה ,מונה לראש
מכון ב.י .ולוסיל כהן למחקרי
דעת קהל.

פרופ' אסף לחובסקי,
משפטים ,מונה לראש מרכז
העל ע"ש צגלה למחקר
בינתחומי של המשפט.

פרופ' דוד כץ ,היסטוריה
כללית ,מדעי הרוח ,ראש
המרכז לחקר התפוצות
ע"ש גולדשטיין–גורן ,מונה
לראש המכון להיסטוריה של
אירופה ותרבותה ע"ש פרד
ו' לסינג.

פרופ' אפרת קסלר ,חקר
העין ,רפואה ,מונתה לראש
המכון לחקר העיוורון
ומחלות ראייה ע"ש קלייר
ואמדה מראטייה.

פרופ' אילנה גוזס ,ביוכימיה
קלינית ,רפואה ,המופקדת על
הקתדרה ע"ש לילי ואברהם
גילדור לחקר גורמי גידול,
מונתה לראש מרכז העל
לחקר המוח ע"ש אדמס.

פרופ' דניאל סגל,
מיקרוביולוגיה מולקולרית,
מדעי החיים ,מונה לראש
המכון לביוטכנולוגיה ע"ש
לאורה שוורץ-קיפ.

פרופ' זאבי דביר,
פיזיותרפיה ,רפואה ,מונה
לראש בית הספר למקצועות
הבריאות ע"ש סטנלי שטייר.



פרופ' יורם וייס ,מדעי
החברה ,מונה לראש בית
הספר לכלכלה ע"ש איתן
ברגלס.

פרופ' צבי אקשטיין,
כלכלה ,מדעי החברה,
המופקד על הקתדרה
לכלכלת עבודה ע"ש מריו
הנריקה סימונסן ,מונה
למשנה לנגיד בנק ישראל,
פרופ' סטנלי פישר.

פרופ' ישראל צנג ,חקר
ביצועים וכלכלה ניהולית,
לשעבר סגן הרקטור ,מונה
למופקד על הקתדרה
התקציבית "מערכות מידע
של הכלכלה החדשה" של
הפקולטה לניהול.

פרופ' עמוס פיאט ,מדעים
מדויקים ,מונה לראש בית
הספר למדעי המחשב.

פרופ' מנואל טרכטנברג,
לשעבר ראש בית הספר
לכלכלה ע"ש איתן ברגלס,
מונה לראש המועצה
הלאומית לכלכלה שהקים
ראש הממשלה אהוד אולמרט.

פרופ' אליעזר פיסצקי,
פיזיקה ואסטרונומיה,
מונה למופקד על קתדרה
תקציבית בפקולטה למדעים
מדויקים.

פרופ' אנטוני וייס ,הנדסת
חשמל-מערכות ,מונה לראש
בית הספר להנדסת חשמל.

פרופ' ראובן בוקסמן,
הנדסת חשמל ,מונה
למופקד על קתדרת
קרנצברג בהנדסת פלזמה.

פרופ' לב שמר ,מכניקה,
זרימה ומעבר חום ,לשעבר
דקאן לקליטת עלייה ,מונה
לראש בית הספר להנדסה
מכנית.

פרופ' עלי יסיף ,ספרות
עברית ,מדעי הרוח ,מונה
למופקד על הקתדרה לחקר
התרבות היהודית העממית
ע"ש צבי ברגר ושרה ברגר
ז"ל.

פרופ' יהודה בניהו,
זואולוגיה ,מדעי החיים ,מונה
לראש בית הספר ללימודי
הסביבה ע"ש פורטר.

פרופ' ישראל שפיגלר,
סגן דקאן הפקולטה לניהול
— בית הספר למוסמכים
במינהל עסקים ע"ש ליאון
רקנאטי ,מונה למופקד על
קתדרת מכסיקו למערכות
מידע ניהוליות.

פרופ' יקיר אהרונוב (מימין) ,פיזיקה,
זכה בפרס א.מ.ת ,פרס האמנות ,המדע
והתרבות לשנת  ,2006בתחום המדעים
המדויקים; פרופ' אריאל רובינשטיין,
כלכלה ,זכה בפרס א.מ.ת ,בתחום מדעי
החברה.
פרס א.מ.ת מוענק על ידי קרן א.מ.נ.
לקידום המדע ,האמנות והתרבות ומוענק
בשיתוף משרד ראש הממשלה .את הקרן
הקימה בשנת  1999קבוצה של ידידי
ישראל מאמריקה הלטינית.

הישגים

לראשונה העניק רקטור האוניברסיטה תעודות
הצטיינות לחוקרים צעירים

פרס לנדאו למדעים ולמחקר של קרן לנדאו של מפעל הפיס לשנת
 2005בתחום מדעי החברה — סוציולוגיה ,פרופ' אברהם יוגב,
חינוך ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה פרס לנדאו למדעים ולמחקר של
קרן לנדאו של מפעל הפיס לשנת  2005בתחום מדעי הרוח — חקר
המקרא ותולדות עם ישראל בתקופת המקרא ,פרופ' נדב נאמן,
היסטוריה של עם ישראל פרס המחקר ע"ש פרופ' מאיר חנין
ז"ל ,פרופ' לסלי בנקס–סילס ,הנדסה מכנית פרס על הצטיינות
בתחום הגרפיקה הממוחשבת מטעם האיגוד האירופי לגרפיקה
ממוחשבת לשנת  ,2005פרופ' דניאל כהן-אור ,מדעי המחשב.

 11חוקרים צעירים ,חברי הסגל האקדמי הזוטר ,נבחרו למצטייני
רקטור בהוראה לשנת הלימודים תשס"ה :איה מלצר ,הפקולטה
למדעי הרוח; עמוס דניאלי ,הפקולטה להנדסה; דפנה קפליוק,
הפקולטה למשפטים; גולן להט ,הפקולטה למדעי החברה; אנאבל
פרידלנדר–ליפסיק ,הפקולטה לרפואה; אורלי גנת ,הפקולטה
למדעים מדויקים; ענבר שחם ,הפקולטה לאמנויות; עודד
ברוורמן ,הפקולטה לניהול; עינב כהן–כפיר ,הפקולטה למדעי
החיים; רוזי אורית וגמן ,בית הספר לחינוך; רונית אבן–זהב ,בית
הספר לעבודה סוציאלית.
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מימין :שר התיירות יצחק הרצוג עם ד"ר עודד ליפשיץ מאוניברסיטת תל–אביב באתר החפירות ברמת רחל

למצודה ולמערכת המים פתרונים
חודשו החפירות הארכאולוגיות ברמת רחל בניהולה של אוניברסיטת תל–אביב

צ

וות שכלל יותר מ 120-איש ,בהם
ארכאולוגים מאוניברסיטת תל-אביב
ומחו"ל ,סטודנטים ומתנדבים ,חשף
באתר החפירות הארכאולוגיות ברמת רחל
מערכת מים משוכללת ומורכבת ,שפעלה
משלהי ימי הבית הראשון (המאה השביעית
לפנה"ס) עד התקופה הפרסית (המאות
החמישית והרביעית לפנה"ס) .המערכת
כוללת תעלות תת קרקעיות ,בריכות פתוחות
ומרזבים שקישרו בין הבריכות .אתר החפירות
ממוקם על פסגת גבעה גבוהה בדרום ירושלים,
בין בית לחם לעיר העתיקה ,ליד קיבוץ רמת
רחל .הממצאים נחשפו בקיץ האחרון ,במהלך
עונת החפירות השנייה במקום (מתוך חמש
מתוכננות) ,שמקיימות אוניברסיטת תל-אביב
ואוניברסיטת היידלברג בגרמניה בשיתוף
אוניברסיטאות ומוסדות שונים מאירופה
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ומארה"ב .במתנדבים שנטלו חלק בפרויקט
סטודנטים לארכאולוגיה ,להיסטוריה,
לתאולוגיה ולמקרא מאוניברסיטאות
בארגנטינה ,בסין ,בקנדה ,בארה"ב ,בספרד,
בצרפת ובגרמניה ,שהחליטו להגיע לארץ
ולהשתתף בחפירות גם בימי המלחמה.
האתר ,מציין ד"ר עודד ליפשיץ
מאוניברסיטת תל-אביב ,מנהל פרויקט
החפירות ,חלש על הדרכים הראשיות
המובילות לירושלים מדרום וממערב .הוא
נחפר בראשונה בשנות החמישים והשישים
של המאה הקודמת על ידי פרופ' יוחנן אהרוני
ז"ל ,מקימם של המכון לארכאולוגיה והחוג
לארכאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום
באוניברסיטה .כבר אז נחשפו בו מצודה
גדולה ומבוצרת ולצדה ארמון מונומנטלי בעל
איכויות ארכיטקטוניות יוצאות דופן ונדירות



מתקופת ממלכת יהודה המקראית .בחפירות
הנוכחיות נחשפו קטעים נוספים של המצודה,
והתברר שהיא אף גדולה ומרשימה ממה שהיה
ידוע עד כה.
מאחר ששמו המקראי של האתר לא נשתמר
במרוצת הדורות ,ומאחר שבתחומי הממלכה,
ובכלל זה הבירה ירושלים ,לא נמצאו עד כה
מבנים מונומנטליים כאלה — זהותו ומהותו
של אתר רמת רחל נתונות לפולמוס ממושך בין
החוקרים ,אומר ד"ר ליפשיץ .הם תוהים מדוע
נזקקו לארמון כה מפואר בסמוך לבירת ממלכת
יהודה ,ומה הקשר בינו לבין מערכת המים
המשוכללת שנחשפה הקיץ .כמו כן ,נחשפו
באתר במהלך שתי עונות החפירה האחרונות
מבנה עבאסי גדול ומרשים וחצר מרכזית
מוקפת חדרים ובור מים גדול בפינת החצר
מהתקופה הביזנטית והאומאית.

סוללות בעובי שערת אדם
יתרונותיה של טכנולוגיית ננו–סוללות חדשה ,תלת ממדית ,שפותחה באוניברסיטת תל–אביב הן
קיבול רב ,מזעור לרמה תת מילימטרית וכן מהירות טעינה ורמת בטיחות גבוהות

פרופ’ דינה גולודניצקי ופרופ’ עמנואל פלד

ח

יוצרות בעיות בטיחות.
התוצאה היא שהסוללות
הפכו לחוליה החלשה
בתחום טכנולוגיית
המכשירים האלקטרוניים
הניידים.
קצב הגידול בצריכת
ההספק של מכשירים
אלה דורש מיצרני
הסוללות להגדיל באופן
ניכר את אורך חייהן.
נוסף לכך ,יש דרישה
מצד המשתמשים לקצר
את זמן הטעינה של
הסוללות בעלות הקיבול
הרב ,כך שעל המפתחים
לתכנן סוללות הנטענות
מהר יותר.

חזרה מצרכנים מיליוני מחשבים ניידים בגלל
דלקות שפרצו בסוללות קיימות.
טכנולוגיית הננו–בטריות שפותחה על ידי
קבוצות המחקר של פרופ' מנחם נתן מבית
הספר להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה ע"ש
פליישמן ושל פרופ' עמנואל פלד ופרופ' דינה
גולודניצקי מבית הספר לכימיה בפקולטה
למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר,
עשויה ,נוסף על היתרונות שלשמם פותחה ,גם
להפחית את סכנת ההתלקחות.
הרעיון המקורי ,אומרים החוקרים ,היה
לפתח סוללות תלת ממדיות קטנות מאוד
(ממידות סוללות שעון ומטה) ,המתאימות
למיקרו–מערכות" .עבדנו בשיטות של תעשיית
הסיליקון ,המשמשות ,בין היתר ,לייצור מעבדי
פנטיום ,ופיתחנו סוללה המורכבת מעשרות
אלפי סוללות ננסיות בעובי של שערת אדם
(קוטר  50ואורך  500מיקרון) המחוברות ביניהן
במקביל .אפשר להסביר זאת על ידי תיאור
עשרות אלפי סוללות רגילות ( )AAAהניצבות
צפופות ,כמעט עד כדי נגיעה ,על משטח בגודל
גלגל של מכונית (בקוטר מטר) .הן מחוברות
ביניהן במגע העליון ובמגע התחתון ,כך שלכולן
אותם שני מגעים .כל זה מוקטן פי ,10,000
כלומר הפכנו את הגלגל למטבע בגודל של
שקל אחד .יצרנו למעשה 'מטבע של שקל'
הכולל כ– 30,000ננו–סוללות השקועות בתוך
מצע מחורר כשל מסננת ,עשוי סיליקון בעובי
של חצי מילימטר ,תוך שימוש בטכנולוגיות
ציפוי כימיות ואלקטרוכימיות מתוחכמות
לציפוי כל שכבה של הסוללות.

		
וקרים מאוניברסיטת תל–אביב פיתחו
ננו–סוללות בלא סכנת חימום יתר
ארכיטקטורת סוללות תלת ממדית
שתי דרישות אלה — הספק רב ומהירות
חדשה המאפשרת ייצור סוללות
טעינה גבוהה — הביאו לפיתוח סוללות
קטנות יותר מכל סוללה קיימת .הסוללות
בטכנולוגיית ליתיום–יון ,שהיא הטכנולוגיה
הזעירות עתידות להפעיל התקנים זעירים,
המתקדמת ביותר בתחום .אולם סוללות אלה
בייחוד כאלה המושתלים בגוף האדם ,למשל:
יכולות בתנאים מסוימים ,בייחוד עקב תקלות
מד לחץ דם תוך לבבי ,מיקרו משאבות
ייצור או תקלות הנוצרות בזמן השימוש,
להזרקת תרופות ,מיקרו גששים לחומרים
להתחמם ולהגיע לטמפרטורות גבוהות יחסית.
ביולוגיים ועוד .סוללות במידות גדולות יותר,
כשהסוללות מתחממות יתר על המידה ,הן
המופעלות באותה טכנולוגיה תלת ממדית,
עלולות להתלקח ולסכן את המשתמשים.
עשויות לשמש תחליף בטוח יותר לסוללות
בתקופה האחרונה נאלצו חברת  Dellו,Apple-
המפעילות מכשירים אלקטרוניים נישאים,
מיצרניות המחשבים הגדולות בארה"ב ,למשוך
כגון מחשבים ניידים.
לדברי החוקרים ,טכנולוגיית הסוללות
הקיימת אינה עומדת בקצב הפיתוחים של
טכנולוגיות מכשירים המופעלים על ידן.
אנודת
מערכות אלקטרוניות המבוססות על התקנים
זרם אוסף
גרפיט
קטודי
מוליכים למחצה ,מערכות מכניות ואפילו
מערכות משולבות עוברות תהליך מואץ
ומתמשך של מזעור ,כלומר הקטנת ממדיהם
עד כדי מילימטרים יחידים ,כך שהן הופכות
ל"מיקרו–מערכות" .הסוללות לעומת זאת
מצע
קטודה
"נעצרו" בערך בגודל סוללות של שעונים .גם
ממברנה
כשממדיהן של מערכות צורכות אנרגיה עדיין
"גדולים" ,למשל טלפונים סלולריים ,דרישות
האנרגיה (ההספק) החשמלית שלהן הולכות
מימין :מראה מהצד של הסוללה ,שנבנתה בתוך מצע של ספילרות זכוכית בקוטר  50מיקרון .משמאל :חתך של סוללה
תלת ממדית
וגדלות ,וסוללות קיימות מתקשות לספקן או
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"יצרנו מבנה של שכבות דקות (בעובי של
פחות מעשירית העובי של שערה רגילה)
המאפשר טעינה מהירה של הסוללה ,בשונה
מכל הסוללות הקיימות ,הבנויות משכבות עבות
בערך פי  .100השטח הכולל של המצע המחורר
גדול פי  25משטח פני המטבע ,ולכן קיבול
הסוללה גדול פי  25ויותר מקיבול של סוללה
שטוחה דו ממדית .עתה ניתן לקחת את המטבע
ולחתוך אותו למאות חתיכות קטנות יותר (אפילו
תת מילימטריות) ,למעשה כמעט לפי הזמנה,
וכל אחת מהחתיכות הללו מכילה עשרות
ננו–סוללות ויכולה לשמש להפעלת מיקרו–
מערכת ששווה לה בגודלה .כך יצרנו למעשה
את סוללות הליתיום–יון העובדות הקטנות מכל

סוללה אחרת הקיימת היום בשוק ,והוכחנו שהן
פועלות כראוי.
"אנו חושבים שהארכיטקטורה המחברת
כמות עצומה של ננו–סוללות העשויות שכבות
דקות יוצרת מבנה בטיחותי יותר" ,אומרים
החוקרים" ,הן מאחר שכל ננו-סוללה מבודדת
פיזית במידת מה משכנותיה ,והן מאחר
שטעינתה מצריכה פחות זמן ,ופוטנציאלית
פחות חימום.
"קבוצות מחקר בנאס”א ,באוניברסיטת
קליפורניה וב– MITמפתחות אף הן סוללות
ליתיום תלת ממדיות ,אולם אנו הראשונים
שהצלחנו בכך (מאמר על הפיתוח החדש
פורסם לפני כשנה בכתב העת Journal of

 .)Microelectromechanical Systemsיש לנו
כמה אבות טיפוס מעבדתיים שנבנו על מצע
סיליקון או זכוכית ,וביצועיהם טובים במידה
רבה מאלה של כל הסוללות הבנויות משכבות
דקות הקיימות היום בשוק ובפיתוח".
עיקר הפיתוח של טכנולוגיית הננו–סוללות
החדשה באוניברסיטת תל–אביב נעשה
באמצעות חברת "רמות ליד אוניברסיטת תל–
אביב בע"מ" ,חברת היישום של האוניברסיטה,
המופקדת גם על תחום "העברת טכנולוגיות"
באוניברסיטה — ניצול הפוטנציאל הכלכלי
של הידע הטכנולוגי המפותח על ידי מדעניה.
הטכנולוגיה החדשה ,מדווחים החוקרים ,כבר
נרשמה כפטנט במדינות שונות בעולם.

ההשפעות המנוגדות של התחממות כדור הארץ
על גודלם של בעלי חיים

ז

ה יותר ממאה שנה ידוע כי גופם של
יונקים ושל עופות קטן ביחס ישר
לטמפרטורת הסביבה שבה הם חיים —
ככל שחם יותר הם הולכים וקטנים .התופעה,
המכונה "כלל ברגמן" ,חלה על יונקים ועל
עופות ,וההסבר המקובל הניתן לה קשור למשק
החום של בעלי החיים וליחס שטח–נפח אצלם.
בעלי חיים גדולים הם בעלי שטח פנים קטן
יחסית לבעלי חיים קטנים ,ולהפך .לכן בסביבה
קרה בעל חיים גדול מאבד
פחות חום יחסית לסביבה
החיצונית בהשוואה לבעל
חיים קטן יותר.
בגלל "כלל ברגמן",
סברו מדענים ,תגרום
ההתחממות הגלובלית
להקטנת גופם של בעלי
חיים .על רקע זה ,ממצאי
מחקריו של פרופ' יורם
יום–טוב מהמחלקה

לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג'
ס' וייז באוניברסיטה ,על השפעות ההתחממות
הגלובלית על בעלי חיים במקומות שונים
בעולם — מאלסקה ועד יפאן — מפתיעים:
בעלי חיים בכמה מדינות ,בפרט צפוניות ,אינם
“מצייתים” כצפוי.
"התחממות כדור הארץ נתפשת כתופעה
מאיימת ,שכן שינויים קיצוניים מגבירים בקרבנו
את החשש מפני הלא נודע" ,אומר פרופ’
יום–טוב .אולם דווקא ההתחממות הגלובלית
יוצרת בכמה מקומות בעולם אקלים נוח יותר
למיני בעלי חיים הרגישים למחסור במזון.
באזורים קרים כמו באלסקה ההתחממות
הגלובלית גורמת למיתון האקלים ,ולכן ליצירת
מזון רב יותר .בעלי חיים באזורים אלה ,לא
זו בלבד שאינם מאבדים ממשקלם ,אלא אף
נעשים גדולים יותר.
כדי לתעד את השפעת שינויי האקלים
שחלו בעשורים האחרונים על גודל גופם של
בעלי חיים — שינויים הנחשבים לדרמטיים
ביותר בהיסטוריה המודרנית ,נוסע פרופ'
יום–טוב בעולם וחוקר את גודל גופם של
יונקים וציפורים השמורים באוספי מוזאונים
ואוניברסיטאות משנות החמישים ועד היום.
מאחר שקיים קשר ישיר בין גודל הגולגולת
לגודל הגוף ,הוא מודד גולגלות של מינים
שונים של בעלי חיים שנאספו בחמישים השנה
האחרונות ומשווה מדידות.

פרופ’ יורם יום–טוב
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הוא מצא ,בין היתר ,שבעקבות שינויי
האקלים ,הפכו כמה מיני ציפורים בארץ
ובאנגליה לקטנים יותר ,כלומר ,הם מצייתים
לכלל ברגמן .אין זה כך עם יונקים יבשתיים
גדולים יותר ,ה"יוצאים מהכלל" .ממצאים
דומים ,לדבריו ,נתגלו בדנמרק וביפן.
לא תמיד השינויים הללו קשורים
להתחממות הגלובלית ,אלא יש בהם הקשורים
לגורמים אחרים" :האנושות מפזרת פסולת בכל
מקום ,והתוצרת החקלאית זמינה אף לבעלי
החיים" .למשל ,הגידול בממדי הגוף של כמה
מיני טורפים בישראל מיוחס לשפע המזון
שהאדם מייצר.
פרופ' יום טוב מקיים את מחקריו בשיתוף
חוקרים ממדינות כמו דנמרק ,ניו–זילנד ,יפן,
ספרד ,בריטניה ,נורווגיה וארה"ב" .תחום
המחקר שבחרתי לעסוק בו — לבנה אחת בבניין
גדול מאוד של הבנת שינויי האקלים בעולם
— הוא בינלאומי .מצאתי שפה משותפת עם
מדענים שההתחממות הגלובלית מעסיקה אף
אותם" ,הוא אומר .ממצאי מחקריו פורסמו ,בין
היתר ,בכתבי העת Proceedings
of the Royal Society of London
וJournal of Animal-
.Ecology

ל

לפעמים
אסטרואיד אחד
הוא למעשה
שניים
עד לעת האחרונה שיערו החוקרים שרק
כ 15-אחוזים מכלל האסטרואידים קרובי
ארץ הם כפולים; תצפיותיו של דוד
פולישוק ,דוקטורנט מהאוניברסיטה,
מלמדות ששיעורם גבוה הרבה יותר

דוד פולישוק

אסטרונומים ברחבי
העולם ,החוששים תדיר
מפני אסטרואידים הנעים
במסלולים הקרובים לכדור הארץ
ועלולים לפגוע בו ,הסתבר באחרונה
כי שיעור האסטרואידים הכפולים
— אסטרואידים הנעים בזוגות — גבוה
מהמשוער .דוד פולישוק ,דוקטורנט
מאוניברסיטת תל–אביב ,גילה עובדה
זאת במהלך תצפיות אסטרונומיות
שערך ,והציג את ממצאיו בסדנה של
סוכנות החלל האמריקאית נאס"א
בקולורדו.
"הידיעה מהו שיעור האסטרואידים
הכפולים מכלל ה–( NEAsאסטרואידים
קרובי ארץ — ,")Near Earth Asteroids
מסביר פולישוק" ,חשובה לא פחות
מהכרת המאפיינים שלהם ,בהם
צפיפות ,גודל ומבנה .מידע זה דרוש
כדי שאפשר יהיה להיערך למניעת
פגיעתם ולהחליט איזו אסטרטגיה
לנקוט :לפוצץ ולאדות את גרם השמים
המצוי במסלול התנגשות עם כדור
הארץ ,להדוף אותו למסלול חלופי,
או אולי לפרקו באמצעים שונים לפני
התרסקותו האפשרית .שכן ,אם בעוד
עשור או מאה שנה יסכן אסטרואיד
את כדור הארץ — כדאי להתכונן לכך
מראש".
ממצאיו של פולישוק הוצגו בסדנה
"גילוי וצמצום הסכנה מגופים קרובי
ארץ" ,ויוגשו עד סוף השנה על ידי
נאס"א לקונגרס האמריקאי.
מצפה הכוכבים ע"ש פלורנס
וג'ורג' וייז של אוניברסיטת תל–אביב,
הממוקם במצפה רמון בנגב ,הוא
אחד המרכזים היחידים בעולם
המצויד בטלסקופ המיועד אך ורק
לחקר אסטרואידים .המצפה מנוהל
על ידי בית הספר לפיזיקה
ולאסטרונומיה בפקולטה למדעים
מדויקים ע"ש ריימונד וברלי סאקלר
באוניברסיטה .מלבד מצפה זה,
מפעילה האוניברסיטה ,בתמיכת
סוכנות החלל הישראלית ומשרד המדע
והטכנולוגיה ,מוקד ידע לאומי החוקר
אסטרואידים וכוכבי שביט העלולים
להתקרב לכדור הארץ ולסכנו.
"אסטרואידים כפולים" ,מתאר
פולישוק" ,מופיעים בצמדים ובגדלים
שונים .יש בהם המורכבים מאסטרואיד
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ראשי ומאסטרואיד קטן יותר החג
סביבו כמו ירח .זוגות אחרים כוללים
שני אסטרואידים זהים בגודלם,
המסתובבים סביב נקודת שיווי המשקל
של המסה של שניהם .האסטרואידים
הכפולים המוכרים היום גדולים למדי —
קוטרם יכול להגיע למאות קילומטרים
— אבל רובם מרוחקים מכדור הארץ.
גודלם של האסטרואידים הכפולים
השייכים לקבוצת ה– NEAsהוא כמה
קילומטרים (האסטרואידים הראשיים),
ולהם לוויינים זעירים שקוטרם הוא
בין עשרות למאות מטרים בלבד" .עד
לאחרונה שיערו המדענים שרק כ–15
אחוזים מכלל האסטרואידים קרובי
הארץ הם כפולים; תצפיותיו של
פולישוק מלמדות ששיעורם גבוה הרבה
יותר ואף עולה על חמישים אחוזים.

מחקר פוטומטרי
מדוע לא נתגלתה עובדה זאת
קודם לכן? "מדעני נאס"א מתמקדים
בגילוי אסטרואידים ובחישוב
מסלוליהם ,ופחות חוקרים את
תכונותיהם" ,אומר ד"ר נח ברוש
מהמכון לאסטרונומיה ע"ש ריימונד
ובברלי סאקלר באוניברסיטה .ד"ר
ברוש הוא מנהל מוקד הידע הלאומי
ומצפה הכוכבים ע"ש וייז והמנחה
של פולישוק .לדבריו" ,פולישוק ערך
מחקר פוטומטרי .הוא מדד את האור
המגיע מהאסטרואיד — מחקר הדורש
צפייה רציפה וקבועה באסטרואיד
יחיד ומוכר במשך כמה לילות ,אך אינו
מצריך שימוש בטלסקופים עצומי
ממדים הדרושים לגילוי אסטרואידים
חדשים .האמריקאים בעלי האמצעים
'הותירו' למצפי כוכבים עשירים פחות
את המחקרים הפוטומטריים .עם זאת,
תרומתם של מחקרים אלה למדע
האסטרואידים רבה מאוד .המחקר
של פולישוק הוא דוגמה לידע רב
חשיבות הנרכש באמצעים הצנועים
יחסית העומדים לרשות האסטרונומים
הישראלים".
גרף המציג את השינוי בבהירות
האסטרואיד ,המכונה "עקומת אור",
מספק ידע רב על מאפייניו ,בהם
צורת הגוף של האסטרואיד ,זמן
הסיבוב סביב צירו וכיוון ציר הסיבוב.
"האסטרואידים ,גם הכפולים שבהם,
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נראים לצופה כמקור אור יחיד בגלל
המרחק הקצר יחסית בין בני הזוג",
מסביר פולישוק" ,אבל כמה עקומות
אור הראו סימנים של כפילות ,למשל
שני מחזורי אור שונים ,או ירידה
דרמטית בבהירות הנוצרת כתוצאה
מהסתרה של אחד האסטרואידים
את משנהו” .באמצעות מדידות
אלה הצליח פולישוק לקבוע איזה
אסטרואיד הוא למעשה שניים .ביותר
מ– 50%מהאסטרואידים שבדק נמצאו
עדויות לכפילות.
ד"ר ברוש ופולישוק אינם צופים
מתקפת אסטרואידים בעתיד הקרוב,
אולם הם מקווים כי ארגונים כנאס"א
יעשו שימוש בממצאים החדשים
בתוכניות הניטור שלהם .פגיעות של
אסטרואידים בכדור הארץ עד היום
גרמו לנזקים שונים בחומרתם —
משרפת שדות ועד להשמדת משפחות
שלמות של בעלי חיים וצמחים.
ד"ר ברוש ,שכבר עבד כבר עם
נאס"א ,מעריך כי בבוא היום יניע
מחקרו של פולישוק את מומחי
סוכנות החלל האמריקאית לבדוק
את מיקומו המדויק של כל אחד
ממרכיבי האסטרואיד הכפול ביחס
לבן זוגו בפרק זמן נתון (המרחק
בין זוג אסטרואידים הוא על פי רוב
קילומטרים ספורים בלבד)" :אם נאס"א
תרצה לפוצץ את שני חלקיו של
אסטרואיד כפול ,יהיה עליה להחדיר
פצצה ביניהם ולהביא בחשבון את
צפיפותם ,את גודלם ואת המרחק
ביניהם ,כדי לדעת בדיוק את השפעת
ההתפוצצות של חלק אחד על בן זוגו.
אם יוחלט על הדיפת האסטרואיד
למסלול חלופי ,יהיה על המהנדסים
להציע שיטות להנעת שני החלקים
גם יחד ,או להפרדה ביניהם קודם לכן.
למעשה ,המחקר החדש מסבך את
התוכניות העתידיות למניעת פגיעה של
אסטרואידים בכדור הארץ".
סטודנטים ומרצים מאוניברסיטת
תל–אביב משתפים פעולה דרך קבע
עם אסטרונומים אמריקאים ,בהם
חוקרים ממרכזי המחקר של טלסקופ
החלל האבל ,או של טלסקופ הרדיו
אריסיבו ,אולם זו הפעם הראשונה
שאוניברסיטת תל–אביב עובדת עם
נאס"א על חקר אסטרואידים.
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פותח מודל מתמטי שיסייע ביצירת
תרופות לטיפול בסוכרת ובהשמנת יתר

מ

חלות מטבוליות דוגמת סוכרת
והשמנת יתר הפכו היום לסיכון
בריאותי מהחמורים ביותר המאיימים
על אוכלוסיית העולם המערבי .כדי להתמודד
עם האתגר שמציבות מחלות אלה ,הנגרמות
בגלל חילוף חומרים איטי ,בנו הפרופסורים
יצחק מלכסון ,מרטין קופייק ואיתן רופין עם
הסטודנט דוד דויטשר מאוניברסיטת תל–אביב
מודל ממוחשב ,שנועד לנבא כיצד תשפיע
פעולה משותפת של גנים על התפקוד של

פרופ’ איתן רופין

חילוף החומרים האנושי .עד כה לא תוארו
תהליכים אלה באופן מדעי.
הפוטנציאל הגלום במודל זה ,כפי שתואר
לא מכבר בכתב העת ,Nature Genetics
הוא בהיותו כלי חישוב נוסף שיוכל לשמש
לפיתוח תרופות חדשות ומתוחכמות למחלות
מטבוליות ,שיכוונו את הטיפול לפעילות של
צירוף של גנים ,שלא כתרופות הקיימות,
המכוונות את הטיפול לפעילות של גן מטבולי
יחיד" .פיתחנו שיטה חישובית ל'ניסוי וירטואלי'
ממוחשב במיליארדי צירופי גנים" ,אומר פרופ'
רופין מבית הספר למדעי המחשב בפקולטה
למדעים מדויקים ע"ש סאקלר ומהפקולטה
לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטה.
את צוות החוקרים העסיקה השאלה,
איזה תפקיד ממלאת הגנטיקה בתהליך
חילוף החומרים ,שהוא הבסיס לכל תהליכי
החיים .בעשותם שימוש בשיטות של ביולוגיה
חישובית מערכתית — אחת הגישות המדוברות
ביותר בחקר תרופות בעשור הנוכחי — רתמו
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חוקרי אוניברסיטת תל–אביב את המתמטיקה
ואת מדעי המחשב לעזרת תחום הביולוגיה
והגנטיקה ,כדי להדמות תהליכי מטבוליזם תאי
ולנתחם .התוצר הסופי הוא נתונים גולמיים
המתארים ,כיצד הגנים המטבוליים מכוונים
את חילוף החומרים ומפקחים עליו .המטרה
היא להבין ולנבא טוב יותר את האופן שבו גנים
פועלים יחד.
השפעת התרופות המפותחות כיום על
חילוף החומרים מוגבלת ,אומר פרופ' רופין.
התרופות המוכרות ,בהן מעכבי  MAOלטיפול
בדיכאון או  Tacrinלטיפול באלצהיימר,
משפיעות על הראקציות הנגרמות לגוף האדם
כתוצאה מהידלדלות של כימיקלים מסוימים
בגופנו .אבל פעולתן מוגבלת כי ,כאמור ,הן
מכוונות לטיפול בגן יחיד ,בלי להביא בחשבון
שהגנים פועלים באופן אינטראקטיבי בדרכים
מורכבות.
עקרונית ,אם המדענים יוכלו להבין ולזהות
את כל האופנים שבהם גנים פועלים במשותף,
יהיה באפשרותם לפתח תרופות יעילות יותר,
ואולי אף מושלמות ,לטיפול באלצהיימר,
בהשמנת יתר ,בסוכרת או במחלות מטבוליות
מולדות .אולם עקב טבען של האינטראקציות,
"יידרשו מיליוני ניסויי מעבדה יקרים ,ואולי אף
מיליארדי ניסויים ,כדי לבצע זאת" ,אומר פרופ’
רופין.
מכאן חשיבותו של המחקר החדש הנעשה
באוניברסיטת תל–אביב .במקום לבצע מספר
אינסופי כמעט של ניסויים ,בנו פרופ' רופין
ועמיתיו מעבדה וירטואלית לניסויים בגנים,
לצורך מחקר מעמיק של האינטראקציות
הגנטיות.
עבודתם מרחיבה מחקרים קודמים שנעשו
בקנדה ובארה"ב ושפענחו את אופן פעולתם
של גנים בזוגות .המחקר החדש והמורחב
באוניברסיטת תל–אביב מספק הסברים
נוספים על התפקיד שממלאים  75%מהגנים
המטבוליים — שיפור ניכר ביחס לתוצאות
שהושגו עד כה.
"חילוף החומרים הוא אחד הנושאים
הבולטים בביולוגיה מערכתית שקיים בו מודל
ממוחשב אמין להבנת התהליכים התאיים
בכללותם .אנו מקווים" ,אומר פרופ' רופין,
"שמודל זה יהיה המפתח להתפתחויות חדשות
ברפואה".

מסע
קולנועי עירוני
סדרת קולנוע תיעודית מפגישה
את יוצריה ,סטודנטים מהאוניברסיטה,
עם אנשי תל–אביב ועם אתריה,
ויוצרת דיוקן של עיר
"יצחק אבינרי "6

"סלמה "25
"שטריקר "19

"בר הופמן "15

"הכובשים "24

כ

עשרת אלפים זוגות מתגרשים בארץ
מדי שנה ,כשליש מהם בבית הדין הרבני
בתל–אביב .אחרי שש עשרה שנות
נישואין ,גם חנה רוצה גט .אסף בנית ונועה רוט
ליוו בסרטם "שדרות דוד המלך  "33את מסעה
הכואב ,המתוח ,הפוגע והמשחרר של חנה
בבניין בית הדין הרבני בשד' דוד המלך.
ברחוב יצחק אבינרי ביפו ניצב מנזר קופטי.
הוא נבנה בשנת  1835כאכסניה למצרים
קופטים שהיו בדרכם לכנסיית הקבר בירושלים.
היום המקום עומד בשממונו ,ורק נזיר בשם
אבונה מיכאיל ,המתגורר שם זה  31שנה ,שומר
על המקום לבדו .דנה טל צילמה סרט על שגרת
יומו ועל המנזר שנשכח מן העולם.

עינת חזן ורותם ירון מתעדים ב"שטריקר "19
ארבע פגישות בין נער הלומד לנגן בצ'לו לבין
מורתו .בבניין הקונסרבטוריון על מסדרונותיו
האפורים ברחוב שטריקר  ,19השניים מקיימים
ביניהם מאבק מתסכל על דיוק הביצוע
המוסיקלי.
בנית ,רוט ,טל ,חזן וירון עם  21במאים
צעירים נוספים ,סטודנטים לתואר ראשון
ושני בחוג לקולנוע ולטלוויזיה באוניברסיטה,
יצרו השנה את הסדרה "בתים בעיר" — סדרת
סרטים תיעודיים קצרים על בתים ועל בניינים
בתל–אביב וביפו ועל האנשים המתגוררים בהם.
הסדרה הופקה זו הפעם השלישית במסגרת
הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים,
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בשיתוף ערוץ  ,8בתמיכת מועצת הפיס
לתרבות ולאמנות והוועד הישראלי לאונסק”ו.
הסדרה הוקדשה לבמאי דוד פרלוב ,אשר יצירתו
הנודעת "יומן" היא פרויקט מונומנטלי של
תיעוד עירוני ,והוקרנה בסינמטק ובערוץ .8
בשנת  ,2002מציינת אפרת כהן ,מפיקת
הפרויקט ,הופק במסגרת הפסטיבל לסרטי
סטודנטים "פרויקט יפו" ,אשר במהלכו יצרו
סטודנטים עם תושבי יפו סרטים על חיי
המקום .ב– 2004צילמו סטודנטים סרטים
קצרים בשכונת התקווה ,והציגו פורטרטים של
דמויות מהשכונה ואת הקשר שבין התושבים
לבין סביבתם .השנה התבקשו תלמידי מגמת
ההפקה לחרוג מגבולות השכונה וליצור
פורטרט של עיר שלמה .נוסף על לימודי
הקולנוע ,הם חויבו לקיים תחקיר מעמיק על
אתרים בעיר ולשמוע הרצאות על שימור מבנים
ומתחמים היסטוריים .הסרטים המוקרנים
ברצף יוצרים תמונה אנושית מעניינת של חיי
היומיום בעיר ,אם כי רוב היוצרים בחרו לצלם
את החיים בשוליה.
ראובן הקר ,במאי סרטי תעודה וראש
מגמת ההפקה של החוג לקולנוע ולטלוויזיה,
המנחה את הפרויקט עם ד"ר שמעון כגן ,אומר:
"הסטודנטים עבדו על הפרויקט במשך שנה.
 22הסרטים שהוא הניב נתנו תנופה ליצירה
הדוקומנטרית הישראלית בכללה".
דנה טל ,במאית הסרט "יצחק אבינרי ,"6
מספרת שכילדה יפואית עברה בדרכה לבית
הספר על פני המנזר — בניין עצום הממוקם
בין מוסכים ושיכונים — אך לא ידעה עליו
דבר .באמצעות ההצצה הקולנועית התקרבה
אל הנזיר הקופטי המתחזק אותו ,והתוודעה
לקיומה של הקהילה הקופטית היפואית הקטנה
שהמנזר משרת.
הקר אומר שהסרט נגע ללבו .הוא מתאר
את בדידותו של הנזיר על רקע המנזר המתמלא
אדם בשעת המיסה של יום א' ,אחר כך מתרוקן
שוב ,ומותיר את הנזיר בבדידותו" .יש בזה
משהו עמוק יותר מאשר הכנסייה הקופטית
הספציפית ביפו".
עשיית קולנוע דוקומנטרי ,אומר הקר ,קשה
מעשייה של סרט עלילתי" .כדי ליצור סרט
עלילתי אתה כותב תסריט ,בונה אותו שלב
אחר שלב ,שולט בחומר ,מקבל פידבק .אבל
כדי ליצור תסריט בסרט דוקומנטרי אתה צריך
לגשש ,לחלץ אותו מתוך החיים ,לא תמיד אתה
שולט בהתרחשות שאתה עד לה; ואם אתה
מצליח לתת לסטודנט כלים שיאפשרו לו לבטא
זאת באופן קולנועי — לא רק לדווח — אלא
גם לתת לדברים איזו אינטרפרטציה — עשית
הרבה".
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גישה נצלנית
סרט מהז'אנר "סרטי ניצול" מתאר כיצד
מוסד לימודי הופך לזירת קרב הרוחשת
אלימות פיזית ומילולית

"נ

ער בן  16מבני ברק חשוד שתקף וכלא את מנהלת בית
הספר שלו לאחר שיצרה קשר עם אמו .אתמול נעצר
נער נוסף ,אף הוא מבני ברק ,החשוד שתקף באמצעות
מוט ברזל אחות בבית ספר ,לאחר שלא החזירה לו את אופני אחיו
שהוחרמו" (מתוך כתבה ב–.)29.11.05 ,YNET
כשיניב ברמן ,סטודנט לקולנוע מאוניברסיטת תל–אביב ,קרא על
מקרה זה ,כמו גם על מקרים רבים אחרים הממחישים את האלימות
הקשה הגואה בקרב בני נוער בארץ ,הוא החליט לכתוב את התסריט
לסרט הגמר שלו לתואר שני ( )MFAעל הנושא .הסרט ,הנקרא "גם
ילדים התחילו קטנים" ,באורך  30דקות ,השתתף השנה ב– 11פסטיבלי
סרטים ברחבי העולם ,כולל התחרות היוקרתית לסרטים קצרים
" "CINEFONDATIONשל פסטיבל קאן ופסטיבל הסרטים הבינלאומי
בפולין ,שם גרף את הפרס הראשון .ברמן מתאר בסרט השתלטות של
תלמידים על חטיבת הביניים שבה הם לומדים ,ומראה כיצד מוסד לימודי
הופך לזירת קרב הרוחשת אלימות פיזית ומילולית .התלמידים בסרט
רוצים להעביר לידיהם את השליטה במוסד ולהכניע את המורים .המורים
מנסים להחזיר לידיהם את השליטה ,אך נתקלים בהתנגדות מאורגנת
ואלימה המנטרלת אותם לחלוטין .יום הלימודים הופך למסע הישרדות
בג'ונגל של אימה.
את עבודת הגמר שלו לתואר בחר ברמן לכתוב על הנושא "סרטי
ניצול" ( — )Exploitation Filmsסרטים שהיו חלק מתעשיית הקולנוע כבר
בראשיתה ,ועניינם הוא שבירה של מוסכמות חברתיות וניצולה לשם
הפקת סנסציה .ככלל ,אומר ברמן ,הקולנוע הוא מדיום נצלני ,אך לרוב
הוא נשמר על ידי מנגנוני החברה והתרבות שבמסגרתם הוא נעשה.

סרטי הניצול ,לעומת זאת ,מחפשים דרכים עקלקלות כדי לעקוף
מנגנונים אלה ולהפיק רווח והכרה מעצם היותם סוטים מהנורמה .הם
תמיד יימצאו בשוליו של הקולנוע המרכזי ( ,)Main Streamויהיו יותר
קיצוניים" .בעבודת הגמר שלי" ,הוא אומר" ,ביקשתי לחקור קולנוע קיצוני
זה ולהבין ,כיצד הוא משמש ,לא רק כחלון הצצה אל הצד האפל ביותר
של הטבע האנושי ,אלא גם כמראה המשקפת את המציאות" .בסרטו
הוא מבקש לתאר ,מה עלול לקרות בבתי הספר אם מקרי האלימות בהם
לא ירוסנו ,ולהתריע מפני הידרדרות המצב ואיבוד
כל סמכות .הוא מסביר שנקט בסרט גישה "נצלנית",
כמקובל בסרטי הניצול ,ולא חסך בתמונות קשות כדי
להפיק זעזוע עמוק מהמפגש האלים בין המורים לבין
תלמידיהם.
עלילת הסרט אינה מתארת מסע הגואל בסופו של
דבר את גיבוריו ,כפי שהיה נעשה בסרט מיינסטרים
קלאסי ,אלא מגוללת רצף סיטואציות של אלימות
יניב ברמן
בלתי ניתנת לריסון ומסכנת חיים" .הפכתי את
האלימות לחגיגה קולנועית של עריכה ,מוזיקה ודם ,והובלתי את הצופה
ליהנות מהאקט של השפלת המורים ומחוסר המוסריות של התלמידים.
סרטי אימה אינם שכיחים בארץ ,ולכן 'גם ילדים התחילו קטנים'" ,מעיד
ברמן על סרטו" ,הוא יוצא דופן וייחודי במרחב שבו נעשה ,ובזה כוחו".

שפה משותפת
"לילה אפל" ,סרטו של ליאוניד פרודובסקי,
שסיים עתה את לימודיו בחוג לקולנוע
ולטלוויזיה באוניברסיטה ,זכה באחרונה בפרס
הראשון בפסטיבל הבינלאומי לסרטים קצרים
שהתקיים ברומא ,איטליה .הסרט היה לפני
שנה אחד מחמשת המועמדים הסופיים לפרס

מימין :פיני טבקר ,ערן עמיחי וג’וני ארביד
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האוסקר בקטגוריית "סרט הסטודנטים הזר".
הוא מתאר מפגש בין חיילים ישראלים לאזרחים
פלסטינים ,ו"מספר את סיפור הקונפליקט
הערבי–הישראלי מנקודת מבט אנושית ולא
פוליטית" ,ציינו שופטי התחרות.
"לילה אפל" הופק על ידי חברת "פימפה
הפקות" ונתמך על ידי החוג לקולנוע
ולטלוויזיה ,הקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה
ושידורי קשת .הסרט זכה בשנה האחרונה
בכמה פרסים בינלאומיים ,בהם הפרס הראשון
בפסטיבל לאריסה ביוון ,ציון לשבח בתחרות
הסרטים הקצרים של פסטיבל הקולנוע
הבינלאומי בוונציה ,ה"גרנד פרי" — הפרס
הגדול בתחרות פסטיבל סרטי סטודנטים של
אוניברסיטת ניו יורק ,פרס הקהל בפסטיבל
הישראלי בניו יורק ,פרס התסריט הטוב ביותר
בפסטיבל הקולנוע בבוקרשט וציון לשבח
בפסטיבל לסרטים קצרים בספרד .עתה הוא
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התקבל לפסטיבל הסרטים הבינלאומי בלוקרנו,
שווייץ.
"לילה אפל" מספר את סיפורם של שלושה
חיילים הנתקלים במארב קטלני .במהלך בריחתם
הם משתלטים על בית של זוג פלסטינים
ומתחבאים שם עד לחילוצם .בין זוג הפלסטינים
לבין החיילים הישראלים שוררים עוינות וחוסר
תקשורת ,עד שמתגלה פרט קטן המביא אותם
למציאת שפה משותפת ולהסרת המחסומים
הנפשיים .בסרט משתתפים ערן עמיחי ,פיני
טבקר ,הלנה ירלובה ,ג'וני ארביד וחנן סביון.
בקרוב תשודר בערוץ  2בטלוויזיה קומדיה
רומנטית של חמישים דקות בשם "כמו דג בלי
מים" שביים פרודובסקי ,על שחקן טלנובלות
ארגנטינאי העולה לארץ ומתאהב במורתו
הדתית לעברית .את התסריט כתב עם ארז
קו–אל ,אף הוא בוגר החוג לקולנוע ולטלוויזיה
באוניברסיטה.

259
דוקטורים חדשים
"שום מדינה מודרנית אינה מסוגלת להתחרות בשוק
הגלובלי בלא אוכלוסייה משכילה רחבה"
"השנה היא שנת שיא במספר תוארי ‘דוקטור’ שאנו מעניקים !259 :עד
אמצע המאה העשרים היו הלימודים באוניברסיטה נחלתם של מעטים ,על פי
רוב מהשכבות העליונות באוכלוסייה ...זה השתנה ,הן בהשפעת התפשטותם
של מושגי הדמוקרטיה במקומות שונים בעולם ,והן מאחר שהתרבו
וממשיכות להתרבות הדרישות לכוח אדם משכיל שיתמודד עם אתגרי ההווה
והעתיד ...אוניברסיטת מחקר חייבת לקיים פעילות ענפה במדעי הרוח,
במדעי החברה ובמדעי הטבע בלי לזנוח את ההוראה ואת המחקר בבתי הספר
המקצועיים .היא חייבת לטפח את הלימודים לתארים המתקדמים ,ובראשם
את לימודי הדוקטורט" (מתוך נאומו של פרופ' דני לויתן ,רקטור אוניברסיטת
תל–אביב ,בטקס הענקת תוארי “דוקטור לפילוסופיה” ו”דוקטור למשפטים”
בתשס"ו).

חירות המחשבה לעומת תועלת מידית
"תקופת הדוקטורט היא תקופה מיוחדת ,שבמהלכה האינדיבידואליות של
כל אחד ואחת מאתנו באה לידי ביטוי ...עם זאת ,לאחר שנים של שאלות
ותשובות ,קבלת התואר אינה מציינת סופה של דרך ,אלא נקודת זמן שבה
אנו מבינים יותר מתמיד ,שעדיין רב המרחק עד לידיעה השלמה של מושאי
מחקרנו.
תכופות אנו נשאלים ,בעיקר מחוץ לכותלי
האוניברסיטה :מי יקרא את זה? האם עבודתנו
תורמת? לאן בעצם מובילה דרכנו המחקרית? נדמה
כי אין לשאלות אלו תשובה אחת .במבט לאחור נראה,
שהמאפיין הבולט של תקופת הדוקטורט הוא הנחת
היסוד שמותר ולגיטימי לפעול לבדיקת השערות,
גם אם אין הן מובילות בהכרח לתועלת מוכחת .אני
סבורה שהנחת יסוד זאת נכונה :ראוי לשמר את
החופש האקדמי ואת הסקרנות המניעה את הצורך
ד"ר יעל הברמן-זיו
לחפש תשובות .הגבלת המחקר לשאלות שימושיות
בלבד סופה לעצב חברה חומרנית שעלולה בעתיד להתנוון רוחנית.
ובכל זאת ,בסופה של תקופה זו רעיונותינו החדשים עתידים להיאבק
בשוק הרעיונות ,ושוק זה סובלני פחות לחירות מחשבתנו ודורש תועלת
מידית publish or perish :במסגרת החופש האקדמי ,או time is money
במרחב הכלכלי החופשי .בתקופה חדשה זו יהיה עלינו לנצל בחוכמה
וביעילות את שלמדנו ,ולקוות להמשיך ולתרום לקידום המחקר” (מתוך דברים
שנשאה בטקס נציגת מקבלי התארים ד"ר יעל הברמן-זיו).
חברת סיסקו ישראל העניקה זו הפעם הראשונה מלגות לסטודנטים
מאוניברסיטת תל–אביב .הזוכים הם אסף שגיא ,סטודנט לתואר שני ,ותלמידי
התואר הראשון יהונתן ברנט ,יבגני ויינר ,מני לבנה ונועם קובץ — כולם
תלמידי בית הספר למדעי המחשב בתחומים :תקשורת מחשבים ,רשתות
ואינטרנט .לדברי המנכ"לית בינה רזינובסקי" ,חברת סיסקו עושה רבות
לקידום רמת המקצועיות של דור המהנדסים הבא ,כמו גם לקידום
הטכנולוגיה בישראל" .בטקס חלוקת המלגות נכח קליף מלצר ,סגן נשיא
בכיר לפיתוח בסיסקו ארה"ב.
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רקטור האוניברסיטה פרופ’ דני לויתן מעניק את התואר “דוקטור”
לזיאד נאהר אובייד

מספרים
 259תלמידי מחקר קיבלו בשנת הלימודים תשס"ו תוארי
"דוקטור לפילוסופיה" ו"דוקטור למשפטים" —  144מתחום
מדעי הטבע ו– 115מתחום מדעי הרוח •  23מהם ()9%
סיימו את לימודיהם בציון "מעולה" •  )13.5%( 35סיימו
את לימודיהם במסלול הישיר • הגיל הממוצע הכללי של
המסיימים הוא  • 40.3המבוגר ביותר הוא בן  • 74הצעירה
ביותר בת  • 25מספר הנשים המסיימות הוא  • 137מספר
הגברים המסיימים הוא  • 122בתחום מדעי הטבע סיימו את
לימודיהם  70נשים ו– 74גברים • בתחום מדעי הרוח סיימו
את לימודיהם  67נשים ו– 48גברים • בחמש השנים האחרונות
סיימו את לימודיהם באוניברסיטה  1128תלמידי מחקר — 111
מהם בציון "מעולה" • בקרב המסיימים השנה :מתעמלת
בנבחרת ישראל; ג'ודאי; אלוף בדחיקה במשקל קל; רקדנית;
אם לשישה; אב לשבעה; ושלושה מסיימים מחו"ל :מירדן,
מטורקיה ומקוריאה • מספר תלמידי התואר השלישי בתשס"ו
היה  • 2112מתשס"ד לתשס"ו גדל מספר התלמידים ב–306
• מספר המתקבלים לתואר שלישי בתשס"ו היה 248 :470
לתחום מדעי הטבע ו– 222לתחום מדעי הרוח.
כתובת האתר של מדור תלמידי מחקר היא:

http://www.tau.ac.il/acad-sec/phd.index.htm

ניצן ברתנא (,)17
סטודנטית שנה ד'
במחלקה לכינור בבית הספר
למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
באוניברסיטה ,זכתה
בפרס השלישי בתחרות
הבינלאומית לכינור ע"ש
ויניאבסקי שהתקיימה
בלובלין ,פולין .ברתנא
היא תלמידתו של פרופ'
יאיר קלס .את הפרס
בתחרות היא קיבלה
כצעירה ביותר ברמת
המבוגרים (.)22-17
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הנגשת החינוך הגבוה לקהילה האתיופית

א

נחנכה קרן מלגות לסטודנטים אתיופים — תרומתה של אגודת ידידי האוניברסיטה בצרפת

ף שבקהילה האתיופית
בישראל עשרות אלפי
בני אדם ,רק פחות
מחצי אחוז מהצעירים הישראלים
בני קהילה זו לומדים במוסדות
להשכלה גבוהה .כדי לשפר
את המצב חנכה אגודת ידידי
אוניברסיטת תל–אביב בצרפת
קרן מלגות לסטודנטים אתיופים
— אחד מפרויקטים רבים
המיוחדים לרווחת הסטודנט
עומדים :פרופ' יואב אריאל ,ראשון משמאל; וולף מרמוט ,רביעי משמאל; יחיאל בן-צבי ,סגן נשיא האוניברסיטה ,חמישי משמאל; דניאל
באוניברסיטה הנתמכים על ידי
שימול ,מנהלת אגודת הידידים ,שמינית משמאל; ופרנסואה היילברון ,רביעי מימין ,עם חברי האגודה וזוכי המלגות
הידידים הצרפתים.
את הידידים הצרפתים בטקס חנוכת הקרן
פי שלושה ממספרם בשנה שעברה“ .הקרן
הקרן תרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה
החדשה” ,אמר דקאן הסטודנטים פרופ' יואב
ייצגו פרנסואה היילברון ,סגן נשיא אגודת
של צעירים אתיופים ישראלים על ידי עזרה
אריאל“ ,תסייע להם לממש את הפוטנציאל
הידידים בצרפת ,וחברי חבר הנאמנים של
במימון שכר לימוד ,הוצאות מחיה ,שיעורי
האקדמי שלהם ותתרום לצמצום הפערים
האוניברסיטה וולף מרמוט ודוד בירן.
עזר וייעוץ ,שיינתנו לפי הצורך על ידי עובדים
החברתיים בישראל".
כיום לומדים באוניברסיטת תל–אביב 60
סוציאליים ופסיכולוגים של אוניברסיטת
סטודנטים ישראלים ממוצא אתיופי ,כמעט
תל–אביב.
• חברת "רד תקשורת מחשבים" תרמה מלגות לעשרה סטודנטים לתואר ראשון
מבית הספר למדעי המחשב בפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר,
למטרת מימון שכר לימוד והוצאות מחיה" .הענקת המלגות נועדה לתת הזדמנות שווה גם
לסטודנטים המתמודדים עם קשיים כלכליים" ,אמר יו"ר החברה זהר זיסאפל" .אני בטוח
כי כאשר יסיימו זוכי המלגות את לימודיהם ,כולנו נרוויח פי כמה וכמה מהתרומה הצנועה
שניתנה להם" .זיסאפל הפנה לסטודנטים שלוש בקשות :להצליח בלימודים ,להישאר בארץ
עם סיומם ,ובבוא העת לתרום לחברה ולקהילה .פרופ' רון שמיר ,ראש בית הספר למדעי
המחשב ,ציין" :המאמץ הנדרש מתלמידי בית הספר רב ביותר בשל רמת הלימודים הגבוהה.
סטודנט הנאלץ לעבוד שעות רבות במקביל ללימודיו עלול להיכשל בהם .בעזרתה הנדיבה
של חברת רד יוכלו מקבלי המלגות להתמקד בלימודים ולהשלים את התואר ,וכך ייפתח להם
חלון לעתיד מקצועי וחברתי טוב יותר".
• מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט של
אוניברסיטת תל–אביב העניק מלגות לארבעה
דוקטורנטים בתחומים חינוך וניהול,
העוסקים בחקר האינטרנט .הזוכים הם :אלונה
פורקוש–ברוך ,החוקרת את הנושא "חדשנות
פדגוגית משולבת אינטרנט בראי מחקר
בינלאומי"; עידן רוט ,החוקר "אפקטיביות של
קבוצות וירטואליות כפונקציה של שימוש
בטכנולוגיה לתקשורת בין חברי הקבוצה"; עדי
רוית ברניב עם פרופ' ניב אחיטוב ,משמאל ,ועם
שרעבי ,העוסקת בנושא "חברות וירטואליות
אלי הכהן
באינטרנט בקרב מתבגרים עם ליקויי למידה";
ודפנה שוורץ–אשר ,החוקרת את הנושא" :השפעת מבנה צוות וירטואלי על תפוקותיו".
המלגות הוענקו על ידי פרופ' ניב אחיטוב ,המנהל האקדמי של המכון ,אלי הכהן ,מנהלו
המקצועי ,ורוית ברניב ,מנכ"לית נטוויז'ן ,ואפשרו להעלות את מספר חוקרי המכון,
העוסקים בחקר ההשפעות החברתיות–התרבותיות של הרשת.
סתיו-חורף 2006
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• הפורום ללימודי נשים באוניברסיטה חילק מלגות
מצוינות ע"ש רבקה וליליאן צ'וטיק לתלמידות
מחקר מהתחום "לימודי נשים ומגדר" .המלגות
מוענקות על מחקרים העוסקים במעמדן ,ביצירתן
ובהשפעתן החברתית של נשים ובתאוריות
פמיניסטיות.
הזוכות השנה הן :עמית קפלן ,תלמידת מחקר
בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה  -על עבודה בנושא
"התנהגות כלכלית והתנהגות משפחתית :הסדרים
מוסדיים בהקשר השוואתי" ,בהנחיית פרופ' חיה
שטייר .המחקר בוחן כיצד מעצבים משטרי רווחה את
הקשרים בין משאבים כלכליים (למשל רמת ההכנסה
ורמת אי השוויון בשכר בין בני הזוג) לבין התנהגות
משפחתית (נישואין ,גירושין) ,וכיצד קשרים אלה
מושפעים משייכות מגדרית וממיקום מעמדי; תמי
עמיאל האוזר ,תלמידת מחקר בבית הספר למדעי
התרבות — על עבודה בנושא" :אחרות בידיונית:
אתיקה וביקורת הספרות" .המחקר ,בהנחיית ד"ר
אורלי לובין ,קושר בין ביקורת מגדרית לבין האתיקה
של עמנואל לוינס (פילוסוף יהודי שבמרכז הגותו
המושג "אחר") ,לשם ניתוח של יצירות ספרות
שנכתבו בסוף המאה העשרים ובתחילת המאה
העשרים ואחת (מרגרט אטווד ,איאן מקיואן); ועלמה
שליאום ,סטודנטית לתואר שני בחוג לתולדות
האמנות — על עבודה בהנחיית ד"ר יונה פינסון,
המשווה בין הצגת האישה המפתה בימי הביניים לבין
בת דמותה בראשית העת החדשה באמנות הוויזואלית
ובספרות ,מתוך שימוש בתאוריות מגדריות.

חשיבה משפטית חדשנית
התוכנית הקלינית ליזמות עסקית ולצדק כלכלי בפקולטה
למשפטים באוניברסיטה עוסקת במשפט מסחרי ורואה
ביזמות עסקית כלי להתמודדות עם עוני
מאת :תלמה אגרון

צ'

“

יזמות עסקית כאמצעי
להתמודדות עם עוני היא
נושא הנמצא גם על סדר יומם
של קובעי המדיניות .אולם
המדינה טרם גיבשה מדיניות
עקבית ומקיפה בנושא .בשלב
זה עיקר הפעילות נעשית
במסגרת עמותות וארגונים
שונים וכן במסגרת
הקליניקה המשפטית”

מפעילה ומייצרת חומרים לשימוש
בפנסי קסם .היא קיבלה פניות
מגננות להעביר איורים של ספרי
ילדים מוכרים לפורמט המתאים להקרנה
באמצעותם .צ' עשתה זאת ,אולם חששה
מפגיעה בזכויות יוצרים .נודע לה שתוכל לקבל
ייעוץ משפטי בלא תשלום בקליניקה ליזמות
עסקית ולצדק כלכלי הפועלת בפקולטה
למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטה .היא
פנתה לקבלת סיוע וטופלה על ידי סטודנטים
מהקליניקה .הם גיבשו בעבורה המלצות ,כיצד
להגן על עצמה ולמזער סיכונים ,הן ביחס
לעבודות שביצעה בעבר ,והן ביחס לעבודות
שתקבל בעתיד.
בשנים האחרונות ,מגלה מחקר של הקרן
החדשה לישראל התומכת בארגונים חברתיים,
מתפתחת פעילות כלכלית ענפה בקרב נשים
מוחלשות — מובטלות ,חד הוריות ,חרדיות
ופלסטיניות — כאלטרנטיבה לעוני ולמציאות
כלכלית קשה; כלכלה המתפתחת "מלמטה"
— מתוך הקהילה ,ולא כתוצאה ממדיניות
ממשלתית .הקליניקה ליזמות עסקית ולצדק
כלכלי ,אומרת עו"ד גליה פיט ,העומדת
בראשה ,נועדה להעניק סיוע בתחום המשפטי
לנשים בעיקר ,מעוטות יכולת כלכלית,
המפתחות פעילות עסקית .ייחודה לעומת כל
הקליניקות המשפטיות הפועלות במוסדות
אקדמיים אחרים וגופי התנדבות בארץ
המקיימים פעילות משפטית ,הוא עיסוקה
במשפט מסחרי .היא מתוקצבת על ידי קרנות
פילנתרופיות ,ובראשן "קרן נשות הדסה".
מטרת השירות שנותנת הקליניקה ,אומרת
פיט ,היא לעזור לפונים אליה להשתמש בכלים
המייצרים הכנסה; לא לכבות שרפות ולפתור
מצוקה קונקרטית מול ההוצאה לפועל או
המוסד לביטוח לאומי או חברת החשמל או
בזק" .זאת מטרה חשובה בעבור מי שמתמודדת
עם בעיות של פרנסה על רקע שוק תעסוקה
הנמצא במשבר הולך ומחריף" .פיט מתכוונת
בראש ובראשונה לקיצוץ החד בקצבאות
להבטחת הכנסה ובקצבאות הילדים .מצד אחד,
משפחות שלמות ,בפרט משפחות חד הוריות,
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חיות בעוני מרוד .מצד שני ,שוק התעסוקה
בישראל בתחומים שבהם לא נדרשת השכלה
מסוימת פוגעני מאוד; הוא מנוהל על ידי
חברות כוח אדם המציעות משרות חלקיות,
לזמן קצוב ,בשכר זעום ,בלא הגנה סוציאלית
ובלא קביעות.
מצב זה מאלץ יותר ויותר נשים להשתמש
בכישורים ,בידע וביכולות שצברו במהלך חייהן
ליצירת פעילות עסקית .זה קורה בתחומי
תעסוקה המאפיינים נשים :ספרות ,טיפול
בילדים ,אפייה ובישול ,קוסמטיקה ורפואה
אלטרנטיבית .גם בקרב מעצבות גרפיות,
אדריכליות ,מעצבות פנים ,מתכנתות ובעלות
כישורי תרגום התופעה צוברת תאוצה; אולם
נשים הבאות מרקע של מצוקה כלכלית והיעדר
השכלה צריכות עזרה רבה יותר וארוכת טווח.
בקליניקה הנרתמת לעזרתן לומדים
ופועלים סטודנטים מהפקולטה למשפטים
באוניברסיטה ,תלמידי שנה ג' .הם משתתפים
בקורס המכשיר אותם מקצועית והמטמיע בהם
חשיבה חברתית חדשנית וייחודית .הם יוצאים
מפה ,אומרת פיט ,חדורי הבנה שיזמות עסקית
יכולה להיות כלי להתמודדות עם עוני ,ומביאים
עמם תפישה זו אל השוק הפרטי ,בפרט אל
משרדי עורכי הדין העוסקים במשפט מסחרי.
ש' ,מספרת פיט ,אם במשפחה מרובת
ילדים ומתכנתת מחשבים במקצועה ,פיתחה
תוכנה לסידור מערכת שעות של בתי ספר.
כדי לשווק את התוכנה היא הסתייעה במלווה
עסקית מטעם העמותה להעצמה כלכלית
לנשים .הקליניקה סייעה לה בעריכת חוזים.
ש' הצליחה בינתיים להשתלב בעבודה כשכירה
בחברת היי טק ,ובמקביל היא ממשיכה לנהל
את פעילותה העסקית על ידי העסקת עובדות.

שינוי משפטי–מערכתי
יזמות עסקית כאמצעי להתמודדות עם
עוני ,מדגישה פיט ,היא נושא הנמצא גם
על סדר יומם של קובעי המדיניות .אולם
המדינה טרם גיבשה מדיניות עקבית ומקיפה
בנושא .בשלב זה עיקר הפעילות נעשית
במסגרת עמותות וארגונים שונים וכן במסגרת
סתיו-חורף 2006

הקליניקה המשפטית .ארגון מוביל בתחום
זה הוא העמותה להעצמה כלכלית לנשים
שמרכזה בחיפה .העמותה מאתרת נשים מרקע
סוציו–אקונומי נמוך באמצעות מחלקות הרווחה
בכל רחבי הארץ ,ומעבירה להן קורסים לפיתוח
עסק .הקליניקה משתלבת בפעילות זו על ידי
העברת ידע לנשים על ההיבט המשפטי של
הפעילות העסקית — היבט ,אשר לדברי פיט,
הארגונים השונים לא עסקו בו והקליניקה
מנסה לתת לו מענה .סטודנטים מטעמה
נשלחים להרצות בפני הנשים בשפה בהירה
— "בעברית ולא במשפטית" ,ומזמינים אותן
לקבל שירות משפטי אישי.
עד להקמת הקליניקה לא ניתן בישראל
שירות חינם במשפט מסחרי .לא ראו בזה כלי
שיכול לסייע בהתמודדות עם עוני ,אומרת פיט.
עתה משהוקמה ,הקליניקה מבקשת ,נוסף
על השירות הפרטני ,לקדם גם שינוי משפטי–
מערכתי" .כשהתחלנו את פעילותנו לפני
כשנתיים ,היה ברור שכדי להמריץ את התהליך
אי אפשר להסתפק במתן שירות קונקרטי

“

הקליניקה פנתה גם למשרד
התמ"ת בהצעה להכליל בחוק
שיזם לעידוד עסקים קטנים
ובינוניים גם התייחסות לעסקים
זעירים .נראה לנו בשלב זה כי
המשימה צולחת בידינו"

לנשים; צריך לבצע מהלך מול הרשויות ומול
קובעי המדיניות ,ולתמוך אותו מבחינת הנהלים
— הביורוקרטיה והחקיקה".
דוגמה למחסום מערכתי שהקליניקה
מתמודדת אתו ,מחדדת פיט ,היא הצורך
ליישב את המעבר בין קבלת גמלה לבין הכנסה
מעסק .בעבור נשים רבות הזכאיות להבטחת
הכנסה ,דווקא המיזם העסקי נחשב ל"השלמת
הכנסה" .אין היום שום נוהל המסדיר את
הנושא בהקשר של רווחים מעסק זעיר ,ולכן
נשים חוששות מאיבוד הקצבה ומדיווח על
פעילותן העסקית ,דבר שאינו חוקי ופוגע
ביכולתן לפתח את העסק ולהרחיבו .כך למשל
במקרה של מ' ,שהקימה עסק עצמאי המספק
עבודה לה ולחמש אימהות חד הוריות נוספות.
למרות ההצלחה ,מ' נזקקת עדיין לקצבה
להשלמת הכנסה ,אולם מאז שדיווחה למוסד
לביטוח לאומי על הפעלת העסק הוערמו
עליה קשיים ,כולל הפחתת הקצבה ,שהביאו
אותה ואת ילדיה לפת לחם וכמעט מוטטו את
פעילותה העסקית .סטודנטיות מהקליניקה
סייעו למ’ להסדיר את ענייניה מול הרשויות.
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למעשה ,הדבר הראשון שהקליניקה החלה
לעסוק בו במסגרת פעילותה ברמה המערכתית
הוא יצירת מגעים עם האגף להבטחת הכנסה,
גם לשם פיתוחו ויישומו של "נוהל פטור ממבחן
תעסוקה" (פטור מהחובה להתייצב בשירות
התעסוקה לשם קבלת הצעות עבודה לצורך

“

התקשתה להירשם אצל רשם העמותות בגלל
הגדרתה :עמותה למטרות עסקיות .סטודנטיות
מהקליניקה פעלו ,הן מול רשם העמותות ,והן
מול הקבוצה ,כדי לאפשר את רישום העמותה
ואת הפעלתה" .אנו נכנסים לנישה חדשנית
בארץ מבחינה משפטית .יותר ויותר עמותות

מטרת השירות שנותנת הקליניקה היא לעזור לפונים אליה להשתמש
בכלים המייצרים הכנסה; לא לכבות שרפות ולפתור מצוקה קונקרטית מול
ההוצאה לפועל או המוסד לביטוח לאומי או חברת החשמל או בזק”
שמירת הזכות לקצבה) .באחרונה הוחלט על
יישום הנוהל ללא צורך בהליך חקיקה.
יש גם צורך להתמודד עם בעיית הכשלים
במערך רישוי העסקים בישראל .הקושי
בהוצאת רישיון עסק ,מסבירה פיט ,בולט
בעיקר בעסקי מזון ביתיים" .נשים העוסקות
בייצור מזון עושות זאת בביתן ,בלא רישיון,
או מחוץ לביתן ,במטבחים מורשים ,בעלות
גבוהה יותר ולא תמיד כדאית .יש פער עצום בין
דרישות החוק לבין היכולת לעמוד בהן".

מבקשות לפעול על פי מודלים של יזמות
עסקית .כדי לשמור על צביון העמותה ,ניתן
לקיים במסגרתה פעילות עסקית ,ובלבד שרווחי
הפעילות לא יחולקו לבעלי העניין ,אלא יופנו
להשקעה במטרותיה ,למשל קידום השתלבות
של בני נוער בתעסוקה ,העצמת נשים ורכישת
השכלה" .הפתרונות שהקליניקה מעודדת
ומפתחת במקרים אלה" ,מדגישה פיט" ,נובעים
מחשיבה משפטית יצירתית וחדשנית לגבי
מודלים של יזמות עסקית ,חברתית וקהילתית".

הנגשת אשראי
אבל החסם המרכזי ,טוענת פיט ,הוא
החוסר במימון ובאשראי .כדי להקים עסק,
אפילו עסק זעיר ,דרושה הלוואה .אבל שום
בנק בישראל לא ייתן הלוואה לאותן נשים.
פעמים רבות אפילו חשבון בנק הן אינן יכולות
לפתוח .העובדה שבעולם קיימים היום מודלים
המנגישים אשראי לצורך הקמה של עסק
פרטי ,הניעה את צוותה ליצור קשר עם בנק
ישראל כגוף קובע מדיניות ,כדי למצוא דרך
לפתרון הבעיה .בניסיונה לקדם מהלכים מול
הרשויות ,הקליניקה פנתה גם למשרד התמ"ת

“

כדי להקים עסק ,אפילו עסק
זעיר ,דרושה הלוואה .אף בנק
בישראל לא ייתן לאותן נשים
הלוואה .פעמים רבות גם חשבון
בנק הן אינן יכולות לפתוח”

בהצעה להכליל בחוק שיזם לעידוד עסקים
קטנים ובינוניים גם התייחסות לעסקים זעירים.
"נראה לנו בשלב זה כי המשימה צולחת בידינו",
אומרת פיט.
במסגרת הייעוץ המשפטי שהקליניקה
נותנת ליחידים ולקבוצות ,היא סייעה לקבוצת
נשים מערד שביקשה לפעול להקמת עמותה
לפעילות בעלת אוריינטציה עסקית .הקבוצה
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תוכניות לחינוך משפטי קליני
הפועלות בפקולטה למשפטים
ע"ש בוכמן במטרה ליצור תרבות
משפטית המחויבת לצדק חברתי:
התוכנית לזכויות אדם מתמחה בייצוג
משפטי של אוכלוסיות מוחלשות .חלק
ניכר מפעילותה נעשה בשיתוף ארגונים
שונים לזכויות אדם.
התוכנית לזכויות בהליך הפלילי
מעניקה ייצוג בהליכים פליליים לנאשמים
מעוטי אמצעים ,בייחוד למי שאינם זכאים
לייצוג על ידי הסנגוריה הציבורית.
התוכנית למשפט ולרווחה עוסקת
בסיוע משפטי בסוגיות עקרוניות הנוגעות
להיבטים שונים של רווחת אוכלוסיות
מעוטות יכולת מתוך התייחסות למהותה
ולתפקידיה של מדינת הרווחה.
התוכנית לצדק סביבתי עוסקת בתחום
דיני איכות הסביבה וקידום זכויות בתחום
הסביבה.
התוכנית לזכויות פליטים — היחידה
בארץ המתמקדת בקידום זכויות אדם של
פליטים ושל מבקשי מקלט.

מלגאי הנשיא — הזדמנות עם חזון
 73סטודנטים לומדים היום בתוכנית ייחודית לאוניברסיטת תל–אביב היוצרת הזדמנויות
לרכישת השכלה אקדמית ,לקריירה מקצועית ולניידות חברתית בעבור צעירים שסיכוייהם
להשיג זאת בדרך אחרת פחותים; בתום שנתו הרביעית של הפרויקט מגיע מספר בוגריו ל–24

ר

בעלי מוגבלויות והאם עקרת בית .תקציב
מרבית הסטודנטים שהחלו את לימודיהם
ק סטודנטים נבחרים מקרב עשרות
התמיכה שניתן למשפחה על ידי ממשלת
במסגרתו ,היא מדגישה ,ממשיכים עד לסיום
הסטודנטים המתקבלים מדי שנה
ישראל קוצץ ,והיא נתונה במצוקה כלכלית.
התואר.
לאוניברסיטה במסלול המיוחד של
שרבל החל ללמוד עברית שישה חודשים לאחר
בתוכנית היום  73סטודנטים בשנים א' עד
העדפה מתקנת נכללים ברשימת התלמידים
שהגיע לארץ .היום הוא ממשיך את לימודיו
ד' ,בהם ילידי הארץ ,עולים חדשים ,יהודים
המכונים "מלגאי הנשיא" .התוכנית נועדה
לתואר שני.
וערבים .תחומי הלימוד שלהם מגוונים:
לקלוט בוגרי בתי ספר אשר למרות נתוניהם
דלית גדלה בטבריה למשפחה בת 6
אדריכלות ,הנדסה ,כלכלה ,פסיכולוגיה,
האישיים הגבוהים ,מתקשים להתמודד עם
נפשות .אביה מועסק רק שבוע בחודש,
משפטים ,חינוך ,סיעוד וביולוגיה .בתום שנתו
בוגרי תיכוני העילית .הם ראויים לקידום על
והאם עקרת בית .אחת מאחיותיה סובלת
השלישית של הפרויקט ,לפני שנה ,מציינת
פי פרמטרים סוציו–אקונומיים כלל ארציים,
ממחלה כרונית ,והטיפול בה מצריך משאבים
ענפי ,סיימו את לימודיהם  11מלגאים .השנה
ונתוניהם נמוכים מעט (בכמה נקודות) מן
כספיים ,ולמשפחה קשיי פרנסה .רעות למדה
עלה מספרם ל– ,24בהם שניים ,מוסמכי
הנדרש לקבלה לחוגם .מהם נבחרים ,מדי שנה
פיזיקה בתיכון בטבריה ,היום היא מתרגלת
המסלול המואץ של הפקולטה למשפטים,
בארבע השנים האחרונות ,כמה סטודנטים
במחלקה להנדסה מכאנית בפקולטה להנדסה
שהתקבלו להתמחות בפרקליטות המדינה,
(בשנת תשס"ו  )22לתוכנית "מלגאי הנשיא",
באוניברסיטה.
סטודנט לכלכלה שנבחר למצטיין דקאן,
העומדים במדדים של זכאות לסיוע כלכלי
איליה קמינקר עלה לישראל עם אמו
וסטודנט שסיים בשנה שעברה לימודי
במדרג הגבוה ביותר .למרבית המלגאים,
בשנת  .1992בשנת  1999סיים את לימודיו
פסיכולוגיה ותקשורת ולומד היום פסיכולוגיה
אומרת רכזת הפרויקט נויה ענפי ,סיפורי חיים
בבית הספר התיכון "שבח–מופת" בתל–אביב.
רפואית לתואר שני.
מסובכים וקשים ,ובלא הסיוע הנדיב שגויס
על אף שאמו היגרה לארה"ב ,החליט איליה
"כוכבים" נוספים בפרויקט ,מציינת ענפי,
בעבורם על ידי נשיא האוניברסיטה (מכאן שם
להישאר ולהתגייס לצה"ל .במהלך שירותו
הם שרבל ,דלית ואיליה .שרבל ,בן  ,25סיים
התוכנית) ,לא היה ביכולתם לרכוש השכלה
הצבאי בבסיס תובלה הוגדר "חייל בודד".
בשנה שעברה לימודי תואר ראשון בביולוגיה.
גבוהה ולסיים את לימודיהם.
לאחר שחרורו עבד בעבודות מזדמנות.
הוא נולד וגדל בלבנון ,בן למשפחה נוצרית.
התוכנית ייחודית לאוניברסיטת תל–אביב,
באוניברסיטת תל–אביב למד במסלול דו חוגי
אביו שירת בצד"ל בתפקיד בכיר ,ועבר עם
ותלמידיה זכאים לסיוע הכולל שכר לימוד ,דמי
כימיה וביולוגיה ונבחר פעמיים ל"מצטיין
משפחתו לארץ עם נסיגת צה"ל מלבנון בשנת
קיום ,שיעורי עזר ,קורסים במיומנויות למידה
 .2000את כל קרוביהם ורכושם השאירו בלבנון .דקאן" על ידי הפקולטה למדעים מדויקים .את
ובמיומנויות מחשב ,סדנאות העשרה וליווי של
לימודיו באוניברסיטה סיים בהצטיינות יתרה,
רכזת מטעם המדור לרווחת הסטודנט בדקאנט בארץ גרו תחילה במרכז קליטה בנתניה ,ועתה
הם מתגוררים בחדרה .האב עובד במעון לילדים והשנה החל את לימודי התואר השני .התחום
הסטודנטים ע"ש זיגלר .בתמורה משתתפים
שבו התמחה וימשיך לעסוק בו
המלגאים בפעילות חברתית
במסגרת לימודיו המתקדמים
בהתנדבות .תומכי הפרויקט
הוא "תהודה פרה–מגנטית
העיקריים הם מרכז לנדא לשוויון
אלקטרונית".
הזדמנויות באמצעות החינוך,
אלא שלטענתה של ענפי,
הפועל בראשות בני לנדא ,מייסד
התרומות לפרויקט הולכות
חברת "אינדיגו" ,והמרכז למפעלות
ופוחתות משנה לשנה .כדי
חברתיים ע"ש עמירם סיון
להדגיש את נחיצותו ואת
באוניברסיטה ,וכן קרן סאקט"א
חשיבותו ,הוחלט לציין את סיום
רש"י.
שנתו הרביעית בטקס במעמד
המדור לרווחת הסטודנט,
שרת החינוך יולי תמיר ,נשיא
לדברי ענפי ,מנסה לאתר מבין
אוניברסיטת תל–אביב פרופ'
המועמדים הראויים את בעלי
איתמר רבינוביץ ,בני לנדא
להצליח
המוטיבציה הרבה ביותר
פרופ' יולי תמיר ,שרת החינוך ,ופרופ' איתמר רבינוביץ ,נשיא אוניברסיטת תל–אביב,
במרכז ,עם סטודנטים מהפרויקט ”מלגאי הנשיא”; בתמונה למעלה :איליה קמינקר
ואחרים.
ולקדם את הפרויקט ואת חזונו.
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סתיו-חורף 2006

סדקים במגדל השן מאת :פרופ'
שרגא שכטר ,הפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל-אביב; מו"ל:
צבעונים הוצאה לאור2006 ,
מגדל השן של מדינת ישראל,
כותב פרופ' שרגא שכטר במבוא
לספרו ,עומד כיום בפני סכנות
המאיימות לפגוע פגיעה קשה
בו ובחברה כולה .בהיותו "תושב
המגדל" במשך יותר מיובל שנים
מבקש פרופ' שכטר "להציג
בפני הציבור הרחב את מהותו
ואת תרומתו לחברה ולהבהיר
את משמעותם ואת חשיבותם
של הביטויים 'אוטונומיה'
ו'חופש אקדמי' ,שהם היסודות
המוצקים של המגדל" .לשם
כך מתאר פרופ' שכטר את חיי
הפרופסורים והסטודנטים ,את
תולדות ההשכלה הגבוהה בארץ
ובעולם ואת הצרכים החברתיים
שהאוניברסיטה נועדה לספק,
ומסביר כיצד החברה יכולה להפיק
את התועלת המרבית מהשקעותיה
במערכת ההשכלה הגבוהה שהיא
המקור לקידמה בכל התחומים.
האקדמיה של היום ,הוא כותב,
היא "היורשת הישירה של אותן
קבוצות מורים ותלמידים שיצרו
את ההשכלה הגבוהה לפני
כאלף שנים .הם ניהלו את חייהם
בעצמם ,פיתחו את מנהגיהם
וכתבו את חוקיהם .אותו חופש
ואותה אוטונומיה קיבלו משנה
תוקף כאשר מן האוניברסיטה
הקלאסית צמחה אוניברסיטת
המחקר".
סתיו-חורף 2006

בתי ספר ניסויים :בית היוצר
לחדשנות בחינוך עורך :דוד חן,
בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת
תל–אביב; מו"ל :הוצאת רמות —
אוניברסיטת תל–אביב2006 ,

אף על פי כן ,לדבריו ,קמה
בארץ תנועה אנטי אוניברסיטאית
שהביאה לידי התערבות
כוחנית של משרד האוצר בחיי
האוניברסיטאות ולתקיפת
האוטונומיה האוניברסיטאית.
ולתיאורו" :את הסדקים שנבקעו
בקירות המגדל גרמו ביורוקרטים
המסתתרים מאחורי אידאולוגיות
מופרכות ,המנסים באיצטלה
מדעית לקעקע את יסודותיו".
הגישה ה"נאו-ליברלית" השרתה,
לטענתו ,הילה מדעית שהרשימה
פוליטיקאים ועיתונאים ,אף
שמדובר בהשקפת עולם שאיננה
מדעית אלא אידאולוגית.
הסכומים שהמדינה משקיעה
בחינוך ,הוא סבור ,אינם רק
שירות או הטבה חברתית ,אלא
גם השקעה בהון האנושי" :מהרגע
שהפך המחקר האוניברסיטאי
לסוכן המוביל בחידוש אמצעי
הייצור התעשייתי והחקלאי ,נעשה
תקציב ההשכלה הגבוהה גורם
מרכזי ביותר בהשקעה בייצור
העתידי" .ההשקעה הממשלתית
בהשכלה הגבוהה היא לא רק
השקעה תרבותית ,אלא בעיקר
כלכלית .לפיכך" ,הגישה הנאו-
ליברלית לא רק תיצור פערים
שיחלישו את החברה ,אלא גם

יש הסכמה גורפת בקרב קובעי
מדיניות ,חוקרי חינוך ואנשי ציבור,
מציין פרופ' דוד חן במבוא לספר
שבעריכתו ,שמערכות החינוך
בעולם כולו נמצאות במשבר
עמוק — רב ממדי ואוניברסלי.
מאפייני המשבר קשורים לשורה
של משתנים ,בהם :הישגים
נמוכים במקצועות היסוד ,תוכניות
לימודים ודרכי הוראה מיושנות,
וכן מבנה ארגוני ,דרכי ניהול וכלי
בקרה לא יעילים.

בשטח ,הקים משרד החינוך לפני
כעשר שנים את הגף לניסויים
וליזמות ,המאפשר לאנשי חינוך
ולמוסדות חינוך לפתח ולבחון
תפיסות וגישות הנוגעות בסוגיות
חינוך מהותיות .ייחודו במנדט
שניתן לו לחבור ליוזמות הטובות
ביותר ולסייע בפיתוחן ובהפיכתן
למודלים חינוכיים מערכתיים.
הספר ,הבוחן תהליכי שינוי
המיושמים בארבעה בתי ספר
ניסויים ,מסכם שלב ראשון
במחקר מתמשך בנושא המתבצע
בבית הספר לחינוך באוניברסיטה,
ודן במאמצים הנעשים בעולם
לשנות את פני החינוך כדי לחלצו
מהמשבר הנוכחי.
מריכארד ואגנר עד זכות
השיבה — ניתוח פילוסופי
של בעיות ציבור ישראליות
מאת :פרופ' חיים גנז ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב;
מו"ל :עם עובד (ספריית ספיר),
2006

בעשר השנים האחרונות ,כותב
פרופ' חן ,פועל במשרד החינוך
והתרבות הישראלי גף ניסויים
ויזמות ,התומך והמטפח בתי
ספר "ניסויים" ,הן בחינוך היסודי
והן בחינוך העל יסודי ,המובילים
אסטרטגיית שינוי בחינוך
המבוססת על מו”פ ,כחלופה
לאסטרטגיית השינוי של רפורמות
המבוצעות באמצעות חקיקה
והנחיה מגבוה.
במשך שנים ,מציינת גנית
ויינשטיין ,מנהלת הגף לניסויים
וליזמות ,במאמר המתפרסם
בספר ,הנחיל משרד החינוך
לבתי הספר בעיקר תפיסות
ומודלים חינוכיים "מלמעלה".
היא מבהירה כי מערכות חינוך
בארץ ובעולם מתאפיינות בשני
סוגים עיקריים של התערבות:
זו הנוצרת באקדמיה או במשרד
החינוך עצמו ,וזו הנוצרת בדרך
של יוזמות הנובעות מן השטח.
בעקבות המחסור שהורגש
במרחב ביוזמות הנובעות מעשייה

תגרום בזבוז גדול של כוח אדם
בעל פוטנציאל מעולה ,שלא
יהיה מסוגל להשקיע בחינוך של
עצמו" .לאור מגמת השתלטותה
של גישה זאת על קביעת מדיניות
ההשכלה הגבוהה בישראל ,החליט
פרופ' שכטר לדון בעתידה של
האוניברסיטה ,ולהתריע מפני
הסכנות הטמונות בתהליך זה
לחוסנה ולעתידה של החברה
בישראל.
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פרקי הספר ,כותב פרופ' חיים
גנז במבוא ,עוסקים בסוגיות
ציבוריות בעלות עניין וחשיבות
בחייה של מדינת ישראל ,או
בסוגיות שמשכו תשומת לב
ציבורית רבה“ .רובן עמדו במוקדם
של פולמוסים לוהטים ,חלקם
נמשכים ,...חלקם שבים ועולים,
רובם עניינם במרכיבי יסוד
של הזהות וההוויה הישראלית
ובעיותיה הבוערות" .סוגיות אלה,
כותב פרופ' גנז ,נידונות לאורן
של פילוסופיות המוסר ,המדינה
והמשפט .לטענתו ,המחקר
האקדמי בארץ ,בניגוד למשל
לארצות רבות במערב ,מייחד
לניתוח הפילוסופי של בעיות ציבור
מקום צנוע ביותר ,אף שכלים
פילוסופיים יכולים להעמיק את
הדיון בהן ולקדמו .נקודה נוספת
שפרופ' גנז מדגיש במבוא היא כי
עיקרי התשתית הערכית של הספר
הם ערכי הליברליזם השוויוני:
ערך חירות האדם והאוטונומיה
שלו ,השוויון שצריך לשרור בין בני
אדם וקדימותו הערכית של הפרט
האינדיבידואלי לקהילה.

ערכים אלה ,הוא מסביר,
עומדים ביסוד הפסיקה של בית
המשפט העליון בישראל וביסוד
תורת המשפט של המערב.
ואולם ,מבהיר פרופ' גנז ,היחסים
בין ערכים מופשטים אלה לבין
המסקנות המעשיות ,הקונקרטיות,
שצריך להגיע אליהן במצבים
שונים ,מורכבים וסבוכים .למשל,
אף שעל פני הדברים ,גם לחיילים
המסרבים לשמור על התנחלות
וגם לחיילים המסרבים לפנותה
זכות שווה לסירוב מצפוני" ,ערך
השוויון גורר חלוקה לא שווה של
הזכות הזו" בין חיילים המסרבים
לפנות מתנחלים לבין מתנחלים
המסרבים להתפנות; או אף ש"על
פני הדברים נראה כי ערך השוויון
צריך למנוע הענקת זכויות יתר
לאזרחיה היהודים של ישראל,
(שלא יוענקו לאזרחיה שאינם
יהודים)" ,העמדה שעליה מגן
פרופ' גנז תומכת בקיומן של
זכויות יתר מסוימות כאלה.

בספר שני שערים :השער
הראשון "בין הפרטי לפוליטי" דן
בשאלת ההשמעה של המוסיקה
של ריכארד ואגנר בישראל;
בפרשת העוברים של משפחת
נחמני; בחופש האקדמי (החופש
האקדמי המקצועי — חופש
המחקר וההוראה והחוץ–מקצועי,
הפוליטי); ובאי ציות אידיאולוגי.
בשער השני של הספר "ישראל
ולאומיותה" נכללים הפרקים
"מדינה יהודית" ,פרק המטפל,
בין היתר ,בתפיסה ההגמונית
הרווחת בציבור היהודי בישראל על
אודות יהודיותה של המדינה; "חוק
השבות" (בניגוד לעמדות רבים
בשמאל הישראלי ,נטען בפרק,
העדפות לאומיות בהגירה אינן
צריכות להיחשב בהכרח העדפות

שיצר  -בודקים את אופני בניית
הדימוי הבימתי ואת מרכיבי שפת
התאטרון שלו ,ומפרשים משהו
מהכישוף ,מהמאגיה ומזיקוקי
הדינור המצויים במחזותיו בשפע".

גזעניות); "זכויות היסטוריות";
ו"זכות השיבה הפלסטינית".
רוב פרקי הספר הם המשכם
היישומי של שני מחקרים עיקריים
של פרופ' גנז — הראשון עסק
בשאלת החובה הפוליטית וקיבל
ביטוי בספרו Philosophical
Anarchism and Political
Disobedience (Cambridge
 ,)University Press, 1992והשני

 בשאלת הלאומיות ,ונדון בספרוThe Limits of Nationalism
(Cambridge University Press,
.)2003

בקובץ ארבעה חלקים :החלק
הראשון" ,עברית ו'עבריות':
כליו של מחזאי" ,מתמקד
במקוריותו ,בחדשנותו של
התאטרון של אלוני ובייחודו
ביחס לבני דורו ,מחזאי תש"ח;
בחלק השני מתוארים מאפייני
כתיבתו הפיוטית והדרמטית;
החלק השלישי עוסק בפרשנות
של מחזותיו ,על יסודותיהם
המיתולוגיים ועל האמצעים
הדרמטיים המופעלים בהם;
והחלק הרביעי" ,משחק ,מופע
ומדיום :המארג הפרפורמטיבי",
חושף את הקשרים שיצר אלוני בין
המרכיבים הוויזואליים ,הדרמטיים,
הכוריאוגרפיים והמוסיקליים
בעבודתו הבימתית.

על מלכים ,צוענים ושחקנים:
מחקרים ביצירתו התיאטרונית
של נסים אלוני בעריכת נורית
יערי; החוג לאמנות התאטרון,
אוניברסיטת תל–אביב; מו"ל:
המכון הישראלי לפואטיקה
וסמיוטיקה ע"ש פורטר ,הוצאת
הקיבוץ המאוחד2006 ,
חייו ויצירתו של נסים אלוני
( )1998-1926נטועים בעיר
תל–אביב .בה נולד ,בה יצר יצירה
פורייה ומגוונת במשך חמישים
שנה ובה נפטר .אלוני — סופר,
מחזאי ,במאי ומתרגם — כתב
סיפורים ,מחזות ,מערכונים
ופזמונים לתוכניות בידור
רבות ,שימש כמנהל האמנותי
של תאטרון "העונות" ,והיה
במשך שנים רבות חבר הוועדה
האמנותית של תאטרון "הבימה".
בחייו וביצירתו היה ממעצביה
המובהקים ביותר של התרבות
המודרנית שצמחה בעיר מראשית
שנות החמישים ואילך ,ופורץ דרך
חדשה בתאטרון הישראלי המקורי
של שנות השישים והשבעים.
"על מלכים ,צוענים ושחקנים"
כולל  15מאמרים על יצירתו
התאטרונית ,שבהם ,מסבירה
ד"ר נורית יערי ,עורכת הקובץ,
"'נכנסים' החוקרים לסדנת
העבודה של אלוני המחזאי,
חושפים טפח מאופני הכתיבה,
מהטכניקה הדרמטית ,מההקשרים
התרבותיים של עולמו הדרמטי
וממקורות ההשראה שלו .הם
נכנסים גם למרחב התאטרוני

ציד הצבייה — קריאה מיגדרית
בספרות העברית מימי הביניים
מאת :פרופ' טובה רוזן ,החוג
לספרות ,אוניברסיטת תל–אביב;
מאנגלית :אורן מוקד; מו"ל:
אוניברסיטת תל–אביב ,ההוצאה
לאור( ,מגדרים) ( 2006ראה אור
לראשונה באנגלית בהוצאת
הספרים של אוניברסיטת
פנסילבניה)2003 ,
רק שיר אחד שחיבורו מיוחס
לאישה מופיע בקורפוס הספרותי
הנרחב של הספרות העברית בימי
הביניים ,מציינת פרופ' טובה רוזן
בספרה .ספרות זו ,לתיאורה ,היתה
"מועדון גברי אקסקלוסיבי שנשים
יהודיות הודרו ממנו ,הן ככותבות
והן כקוראות ...יותר אפילו
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מהספרות הערבית וממקבילותיה
באירופה הנוצרית" .הגברים
— רבנים ,פילוסופים ,רופאים,
פוסקים ובעלי מוסר — זיהו נשיות
עם גופניות וטומאה ,הוזהרו מפני
נשים ונהגו להרחיקן ולהשתיקן.
וכשם שקולן של נשים כמעט
לא נשמע בשירים ובסיפורים
מימי הביניים ,כך גם נעדרה
עד כה נקודת מבט ביקורתית
מיגדרית מן הקריאות המודרניות
של אותן יצירות .פרופ' רוזן:
"בקוראי היום את הספרות היפה
של ימי הביניים על כל צורותיה
(שירה וסיפורת ,שירת קודש וחול,
ספרות עיונית-רצינית וספרות
בידורית-משעשעת) ...אני מודעת
לקריאתי בה כקוראת לא קרואה,
כמצותתת( ...ה)מתוודעת לסודות
אסורים .בספרי אני מבקשת

להפוך את מיקומה של המצותתת
מחיסרון ליתרון ,מהסגת גבול
כביכול למנוף ביקורתי לגיטימי".
פרופ' רוזן חוקרת בספרה
שירים וסיפורים עבריים שנכתבו
בספרד ,בפרובנס ובאיטליה ,מתוך
יישום גישות מיגדריות הרווחות
היום בביקורת הספרות האירופית
של ימי הביניים ובהשוואה ליצירות
בערבית ובלשונות אירופיות .היא
בוחנת כיצד מוצג ומיוצג ה"אחר"
הנשי על ידי ה"אני" ההגמוני,
הגברי ,והאם הכתיבה הגברית
על אודות נשים מתארת נשיות
או ממציאה אותה .פרופ’ רוזן
מקשיבה לקולות הנשיים הלכודים
בתוך הטקסטים הגבריים — בייחוד
אלה הביקורתיים — המהווים
גורם חתרני ועשויים למוטט
את האידאולוגיה הפטריארכלית
שעליה הם מבוססים.
סתיו-חורף 2006

אוניברסיטת תל–אביב מבכה את מותם של בוגריה
ושל תלמידיה בקרבות מלחמת לבנון השנייה:
רס”ן (מיל‚) ניסן שלו ז”ל — בוגר המחלקה
להנדסת תעשייה ,הפקולטה להנדסה ע”ש
איבי ואלדר פליישמן

רס”ל זיו בלאלי ז”ל — בוגר החוג להיסטוריה של
המזרח התיכון ואפריקה ,הפקולטה למדעי הרוח
ע”ש אנטין

רס”ל נועם גולדמן ז”ל — מהחוג לחשבונאות,
הפקולטה לניהול — בית הספר למוסמכים
במינהל עסקים ע”ש ליאון רקנאטי

סמ”ר לירן סעדיה ז”ל — בוגר מחזור א‚ של
אוניברסיטת קיץ לנוער ,היחידה לנוער שוחר
מדע בבית הספר לחינוך ע”ש קונסטנטינר

