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 2מהנעשה בקמפוס
מכון כצמן גזית–גלוב לנדל”ן שנחנך
באוניברסיטה יעסוק ,בראשונה בארץ,
בתחום הנדל”ן במסגרת אקדמית  -עמ’ 3

 9סביבה וחברה
פתיחת מכון מחקר שיעסוק בתכנון
עיר ובאדריכלות בארץ ,הפעלת פרויקט
לקידום עקרונות “קיימות עירונית” וקיום
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 11מחקר
תרופה למניעת תופעות אלרגיות שפיתחה פרופ’
רונית שגיא–אייזנברג מהאוניברסיטה עברה את
שלב ניסויי המעבדה והוכחה כיעילה ביותר.
הניסויים הקליניים מתוכננים לראשית 2007
 -עמ’ 14

 15אמנות
האוניברסיטה חנכה את הפסל
“רחיפה” של האמן מנשה קדישמן
והציגה תערוכה רטרוספקטיבית
מיצירותיו המוכרות פחות

16
קשרים בינלאומיים
הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר מקיימת זה  18שנה
תוכנית השתלמות לרופאים ממדינות מתפתחות;
ד”ר פיטר נדגה מניירובי למד במסגרתה על עמידות
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הנשיא קצב בביקורו במעבדה לגנטיקה של החירשות .במרכז ,משמאל :הנשיא ,רעייתו גילה קצב ופרופ’ קרן אברהם

מודעות לעוצמת המצוקה
נשיא המדינה משה קצב ביקר באוניברסיטה ,התעניין במחקרים המתקדמים
ביותר המבוצעים במעבדותיה וקרא לסטודנטים להירתם לפעילות חברתית
ואף לגלות מעורבות בחיים הפוליטיים

מ

שה קצב ,נשיא המדינה ,ביקר
באוניברסיטה עם פמלייתו ,בלוויית
פרופ’ איתמר רבינוביץ ,נשיא
האוניברסיטה ,ופגש את בכיריה ,חוקרים
וסטודנטים .הביקור כלל סיור במעבדות מחקר
ומפגש עם סטודנטים בנושאים פוליטיים
וחברתיים.
המעבדה לגנטיקה של החירשות נבחרה
לייצג בביקור את תחום הביולוגיה המולקולרית
באוניברסיטה .פרופ’ קרן אברהם ,ראש המעבדה
וראש החוג לתורשת האדם ולרפואה מולקולרית
בפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר ,דיווחה לנשיא
קצב על הניסיונות לגלות את השינויים החלים
בגנים המעורבים בתהליך השמיעה הגורמים
לחירשות .אחד מתוך כל  1000ילדים ,לדבריה,
לוקה בחירשות ,וגילוי המוטציות בגנים מאפשר
אבחון מוקדם של ליקוי השמיעה ואת תחילת
תהליך השיקום .באחרונה התגלתה במעבדתה
מוטציה המופיעה רק אצל יהודים אשכנזים,
הגורמת לחירשות ולאובדן הראייה בגיל  .10כמו
כן הדוקטורנט הפלסטיני האשם שאהין ,העושה
את עבודת המחקר שלו באוניברסיטת תל–אביב
ובאוניברסיטת בית לחם ,גילה במעבדה גן חדש
אצל האוכלוסייה הפלסטינית .פרופ’ קרן ציינה
ששישה מתוך  40גנים המעורבים בתהליך
השמיעה בודדו במעבדתה.
פרופ’ אהוד גזית מהמחלקה למיקרוביולוגיה
מולקולרית ולביוטכנולוגיה סיפר על הניסיון
לפתח חומרים לתרופות שיעכבו את תהליך
ההיווצרות של מבנים עמילואידיים  -תהליך

המאפיין מחלות שונות ,דוגמת סוכרת מבוגרים,
פרקינסון ואלצהיימר“ :זיהינו את המרכיבים
המולקולריים הבסיסיים ביותר הגורמים לשני
חלבונים להתקשר וליצור את המשקעים
העמילואידיים הרעילים” .צוות המחקר בראשות
פרופ’ גזית ,ציין פרופ’ רבינוביץ ,עובד עתה על
כמה פרויקטים הנמצאים בשלבי מסחור שונים.

“הגשמה אישית אינה יכולה להיות
מלאה אם לא מתלווה לתעודה
המוענקת עם סיום התואר פעילות
בתחום החברתי .איני בטוח שהחברה
הישראלית מודעת לעוצמת המצוקה
הקיימת בתוכה”
בפקולטה להנדסה ע”ש פליישמן למד
הנשיא לדעת שהמעבדה לטכנולוגיות מזעור
בראשות פרופ’ יוסי שחם היא חלק מהמרכז
האוניברסיטאי המתקדם לננו–מדע ולננו–
טכנולוגיה .במסגרתה מכשירים סטודנטים
להשתלב בחברות היי טק ישראליות מתקדמות
כאינטל וטאואר ומבצעים ,בין היתר ,מחקרים
רב–תחומיים ופרויקטים בשיתוף הקהילה
האירופית .לפקולטה ,נמסר לנשיא ,מספר רב
של תלמידים לתארים מתקדמים ,כמו גם מספר
רב של מועמדים.
מאגר העיתונות הערבית של מרכז משה דיין
ללימודי המזרח התיכון ואפריקה היה תחנה



נוספת בביקור .פרופ’ אשר ססר ,ראש המרכז,
ציין ,שהמאגר מכיל  5000סוגים שונים של
כותרים שנאגרו במשך יותר מחמישים שנה.
הוא יחידי מסוגו בעולם ,ומשמש בין היתר את
מוסדות הביטחון הישראלים ואחרים.
אל הסטודנטים שפגש פנה הנשיא קצב
בקריאה להיאבק בנגע העוני ובפערים
החברתיים ולגלות מעורבות בחיים הפוליטיים:
“גם בפוליטיקה” ,אמר“ ,יש אמת ,מוסר ,טוהר
ואינטרסים של טובת המדינה .אני ממליץ
לכם שלא לראות את המנהיגות כשלילית ,כפי
שהיא מצטיירת .אם יש לכם ביקורת קשה על
המערכת הפוליטית ,הרי מחובתכם להצטרף
למערכת ולנסות לשנותה”.
בתגובה על שאלה של סטודנט ערבי ,כיצד
ניתן לקדם את ההשכלה הגבוהה במגזר הערבי,
הודה הנשיא בקיומו של פער בין המגזר היהודי
למגזר הערבי גם בתחום החינוך ,ובצורך
לנקוט מדיניות של העדפה מתקנת לצמצום
פער זה .על בקשת הסטודנטים למתן נקודות
זכות בעבור מעורבות חברתית ,ענה“ :הגשמה
אישית אינה יכולה להיות מלאה אם לא מתלווה
לתעודה המוענקת עם סיום התואר פעילות
בתחום החברתי .העוני והפערים בין עניים לבין
עשירים במדינה הגיעו לממדים מעוררי דאגה.
איני בטוח שהחברה הישראלית מודעת לעוצמת
המצוקה הקיימת בתוכה .נדמה לי שממדי
המצוקה רחבים ממה שמעצבי דעת הקהל -
התקשורת ,הממשלה או חברי הכנסת  -יודעים
או מכירים .האחריות לכך היא של המדינה,
אבל הביקורת על השלטונות אין בה להצדיק אי
התערבות .אין ברירה אלא למצוא זמן גם לעזרה
לזולת”.
שי ישרזדה ,סטודנט המסיים את לימודיו
במחלקה להנדסת חשמל–אלקטרוניקה
פיזיקלית ,אשר נטל חלק בפעילויות רבות של
המדור למעורבות חברתית באוניברסיטה ואף
קיבל על כך את פרס הנשיא ,אמר בפגישה עם
הנשיא קצב“ :אנשים נוטים לחשוב כי ‘מאזן
הכוחות’ בהירתמות לפעילות חברתית הוא של
נותנים ושל מקבלים ,של תורמים ושל נתרמים.
היום ,לאחר שלוש שנות עשייה ,אני יכול להעיד
על כך שאני הוא הזוכה העיקרי מפעילותי
במדור ...אני מאמין ,שהיכולת לשנות טמונה
בכל אחד מאתנו ...אני מוצא את עצמי מטיף
בראיונות עבודה למנהל המיועד שלי ,ולמנהל
שלו עצמו ,על החשיבות של מעורבות חברתית
ושל תרומה לקהילה ...למרות עיסוקם ברווחיות,
בלקוחות מעבר לים ובמערכות מידע ,הם תמיד
מטים אוזן קשבת .מסתבר שלא חייבים להיות
עובד סוציאלי או פסיכולוג כדי שיהיה אכפת.
אפילו מהנדסי אלקטרוניקה יכולים”.

אביב 2006

שימוש מושכל בנדל”ן

נחנך מכון כצמן גזית–גלוב לנדל”ן באוניברסיטה שיחקור
את שוק הנדל”ן ואת תחום הנדל”ן להשקעה

ע

ל אף הצורך בקביעת מדיניות להקצאת
קרקעות ולהתוויית השימוש בהן ,כמו
גם בהתייחסות לסוגיות דוגמת משאבי
קרקע מדולדלים ,רמת השקעה נמוכה בתשתיות
ובעלות ממשלתית רחבת היקף על קרקעות,
תחום הנדל”ן לא נחקר עד כה בארץ במסגרת
אקדמית.
איש העסקים ויזם הנדל”ן מפלורידה חיים
כצמן הכיר בצורך זה ותרם להקמת מכון כצמן
גזית–גלוב לנדל”ן באוניברסיטה .המכון ,שמרכזו
בפקולטה לניהול  -בית הספר למוסמכים במינהל
עסקים ע”ש ליאון רקנאטי ,יקשר בין האקדמיה
לבין תעשיית הנדל”ן על ידי הכשרת בוגרים
לתעשייה ,קידום מחקרים וקיום כנסים וימי עיון.
חוקריו יעסקו ,בין היתר ,בנושאים :נדל”ן ,כלכלה
עירונית ומדיניות מקרקעין ,ויפתחו מגמת נדל”ן
לתואר שני במסלול הלימודים לקראת תואר
מוסמך במינהל עסקים .כבר עתה מקיים המכון
קורסים במימון נדל”ן ,מיסוי מקרקעין ומבוא
לדיני התכנון והבנייה.
כצמן ,חבר חבר הנאמנים של אוניברסיטת
תל–אביב ויו”ר אגודת ידידי האוניברסיטה בדרום
פלורידה ,מבקש זה זמן רב להקים בארץ מסגרת
ללימודי נדל”ן על פי הדגם של תוכניות דומות
בבתי הספר היוקרתיים למינהל עסקים בעולם.
פרופ’ איתמר רבינוביץ ,נשיא האוניברסיטה,

שיבח בטקס חנוכת המכון את היוזמה שנקט,
וציין כי חשוב שאנשי עסקים ישראלים ישקיעו
בהשכלה גבוהה בישראל.
חיים כצמן הוא יו”ר ומנכ”ל גזית–גלוב ,חברת
הנדל”ן מהגדולות בישראל ,וחבר בהנהלות
של כמה תאגידי נדל”ן בצפון אמריקה .לו
ולרעייתו שולמית שורשים עמוקים בישראל
ובאוניברסיטה .שניהם בוגריה  -חיים במשפטים
ושולמית ברפואה“ .אנו גאים להימנות עם בוגרי
אוניברסיטת תל–אביב ,ומתרגשים להיווכח ,בכל
פעם מחדש ,עד כמה היא זוכה ליוקרה בקרב
חוגים אקדמיים בינלאומיים” ,אמר כצמן בטקס.

ד”ר אפרת טולקובסקי

“קיימים בארץ נתונים
על נדל”ן ,אולם הם
אינם נגישים לציבור
בכלל ,ולמוסדות
האקדמיים בפרט”

לדבריו” ,שימוש מושכל בנדל”ן וסילוק הקשיים
הביורוקרטיים ,הפיננסיים ואחרים הכרחיים
לבניית כלכלה חזקה ,שתוכל להתמודד בהצלחה
עם אתגרי העולם המודרני והכלכלה הגלובלית”.
פרופ’ שמעון בנינגה ,דקאן הפקולטה לניהול,
אמר שהמכון יקדם לימודים בין–תחומיים
בשיתוף יחידות אחרות בקמפוס ,בהן הפקולטה

ב

נשיא ארה”ב לשעבר ביל קלינטון ,מימין ,עם חיים סבן

“פורום סבן”:
דיונים בדרג בכיר
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חיים כצמן ,מימין ,עם פרופ’ איתמר רבינוביץ

למשפטים ובית הספר לכלכלה .הוא ציין כי בית
הספר למינהל עסקים באוניברסיטה הוא הטוב
בארץ ,ומדורג פעם אחר פעם כאחד משלושה או
מארבעת בתי הספר הטובים באירופה.
המנהלת האקדמית של המכון ד”ר אפרת
טולקובסקי אמרה שאחת ממטרותיו העיקריות
היא הרחבת המידע הנגיש על נכסי הנדל”ן בארץ.
לדבריה ,קיימים בארץ נתונים על נדל”ן ,אולם הם
אינם נגישים לציבור בכלל ,ולמוסדות האקדמיים
בפרט .עוד לדבריה ,המכון לנדל”ן יפעל ליצירת
ידע חדש על הכוחות הפועלים בשוק הנדל”ן
הישראלי ,כמו גם בתחום הנדל”ן להשקעה.
“אנו מאמינים שמכון כזה יתרום לשוק הנדל”ן
ולעוסקים בו ,בייחוד היום ,כשישראל שואפת
לייבא הון מבחוץ”.
המכון נחנך בטקס חגיגי שהתקיים באוניברסיטה
בחסות משפחת כצמן ,במעמד רון חולדאי ,ראש
עיריית תל-אביב–יפו.

יל קלינטון ,לשעבר נשיא ארה”ב ,הסנטורית הילארי קלינטון וקונדוליסה רייס ,שרת החוץ
של ארה”ב ,נמנו עם משתתפי הדיאלוג האמריקאי–הישראלי השנתי של “פורום סבן”,
שהתקיים בארץ זו הפעם הראשונה“ .פורום סבן” הוקם על ידי מרכז יפה למחקרים
אסטרטגיים באוניברסיטת תל–אביב ומרכז סבן למדיניות המזרח התיכון במכון ברוקינגס
בוושינגטון ,בסיועו של חיים סבן ,יזם ונדבן ישראלי המתגורר בלוס אנג’לס ומתומכיה של
אוניברסיטת תל–אביב .הפורום מתקיים לסירוגין בוושינגטון הבירה ובירושלים ,ומטרתו הידוק קשרי
ארה”ב–ישראל וחיזוק ההבנה בין הצדדים.
הדיאלוג עסק השנה באתגרים הניצבים היום בפני שתי המדינות ,ובסדר היום נכללו הנושאים:
מגמות בחברה האמריקאית והישראלית ,האיזון בין זכויות הפרט לבין צורכי הביטחון בעידן של
טרור וערכים בפוליטיקה של שתי המדינות.
עם משתתפי המשלחת האמריקאית שהגיעה לדיונים נמנו חברי סנט ונציגי בית הנבחרים; סטפן
בראייר ,שופט בית המשפט העליון; ג’יימס וולפנזון ,שליח הקוורטט למזרח התיכון; דניס רוס,
מתאם תהליך השלום בממשל קלינטון; סנדי ברגר ,לשעבר היועץ לביטחון לאומי; ותומס פרידמן,
העיתונאי הבכיר מהניו יורק טיימס .בזמן שהותה בארץ השתתפה המשלחת באירועי הזיכרון
הממלכתיים שהתקיימו במלאות עשור להירצחו של יצחק רבין ז”ל.
במשתתפים הישראלים בפורום היו :הנשיא משה קצב; אריאל שרון ,אז ראש הממשלה; שמעון
פרס ,המשנה לראש הממשלה; אהוד אולמרט ,אז שר האוצר והיום ראש הממשלה המיועד; ציפי
לבני ,אז שרת המשפטים והיום שרת החוץ; פרופ’ איתמר רבינוביץ ,נשיא אוניברסיטת תל–אביב;
וד”ר צבי שטאובר ,ראש מרכז יפה .מנחי הפורום היו מרטין אינדיק ,לשעבר שגריר ארה”ב בישראל
ומנהל מרכז סבן ,והירש גודמן ,חוקר בכיר במרכז יפה.
מרכז סבן הוקם בשנת  ,2002ובניהולו של מרטין אינדיק הפך לאחד ממרכזי המחקר המובילים
בתחום מדיניות ארה”ב במזרח התיכון.


טיפוח החוקרים שבדרך
קרן אליס ובנו גיטר ,מהקרנות החשובות באוניברסיטה ,תסייע לסטודנטים
לתארים מתקדמים ולחוקרים צעירים

נ

חנכה תוכנית
המלגות
ומלגות המחקר
מקרן אליס ובנו
גיטר ,במלאות
שנה לפטירתו של
בנו גיטר ,מבוניה
וממתווי דרכה של
גו’די שויגר
אוניברסיטת תל–אביב ומהאבות המייסדים
של כלכלת ישראל .קרן אליס ובנו גיטר היא
מהקרנות החשובות של האוניברסיטה בתחום
המלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים ומענקי
המחקר לחוקרים צעירים ,ציין פרופ’ איתמר
רבינוביץ ,נשיא האוניברסיטה ,בטקס החנוכה.
“במשך עשרים שנה” ,אמר פרופ’ רבינוביץ,
“מילא בנו גיטר ,הן כיו”ר הוועד המנהל של
האוניברסיטה ,והן כיו”ר חבר הנאמנים שלה,

בינינו תחזק עוד יותר את ידידותנו ,וגם תחושת
הסיפוק מן התרומה התחזקה”.
אריאלה שויגר ,נכדתו של גיטר ,נשאה לזכרו
דברים אישיים.
ד”ר דרור אבישר מהחוג לגאוגרפיה וסביבת
האדם ,העוסק בתחום המחקר הניסויי
גאוכימיה של מים ,ייעזר בכספי מלגת
המחקר לצורך הקמת מעבדה ,ראשונה מסוגה
בארץ ,שתתמקד בחקר זיהום מים ממקורות
תרופתיים .אבישר ציין ,שרק כמה מעבדות
בעולם מוכשרות לבדוק את התהליכים הביו–
גאוכימיים הנוצרים במים בהשפעת שאריות של
תרופות הנפלטות לתוכם מגוף האדם.
הדוקטורנט דן חורש מהחוג לפסיכולוגיה,
נציג המלגאים ,חוקר את הנושא “הפרעת
דחק פוסט–טראומטית בקרב חיילים שלחמו
במלחמת לבנון” .זהו מחקר שהוחל בביצועו

דן חורש חוקר את
הנושא “הפרעת דחק
פוסט–טראומטית בקרב
חיילים שלחמו במלחמת
לבנון” .כספי המלגה
יאפשרו לו לקבל ייעוץ
סטטיסטי

ד”ר דרור אבישר ייעזר
בכספי מלגת המחקר
לצורך הקמת מעבדה,
ראשונה מסוגה בארץ,
שתתמקד בחקר זיהום
מים ממקורות תרופתיים
ד”ר דרור אבישר

דן חורש

תפקיד מכריע בבנייתה הפיזית ,בהקמת
קתדרות ,קרנות מחקר ואגודות ידידים ,כמו גם
בהנהגתה  -בכל הנוגע לשאלות של מדיניות
עקרונית ,אתיקה וניהול עסקי .אי אפשר לחשוב
על התפתחותה של אוניברסיטת תל–אביב בלא
תרומתו האדירה”.
ג’ודי שויגר ,בתו של גיטר ,קראה קטע
המתייחס לתקופת כהונתו כיו”ר חבר הנאמנים
של האוניברסיטה ,מתוך ספרו האוטוביוגרפי
“ניחנתי בזיכרון טוב” ,שנכתב בערוב ימיו:
“הפער בין האוניברסיטה לבין חיי הפרטיים הלך
והצטמצם .אנשי האוניברסיטה וחבר הנאמנים
הפכו למעין משפחה מורחבת ...לקחתי על
עצמי מטלה חשובה ,שניקזה אליה את מיטב
האנרגיות שלי  -גיוס כספים לאוניברסיטה...
רק כשהתחלתי לעסוק בכך הבנתי שזה היה
ייעודי מאז ומתמיד ...מעורבותי האישית כיוזם
וכתורם למפעלות חינוך ,בריאות ,תרבות ומדע
בארץ אפשרה לי גישה יותר ‘נקייה’ לתורמים
פוטנציאליים ...הם ידעו ששותפות התרומה

לפני עשרים שנה ,ובמסגרתו מתבצע מעקב
ממושך אחר לוחמים ,כדי לזהות דפוס של
הפרעה פוסט–טראומטית מושהית ,המתפרצת
חודשים או שנים לאחר תום המלחמה .כספי
המלגה יאפשרו לו לקבל ייעוץ סטטיסטי
מאנשי מקצוע המתמחים במחקרים מסוג זה.
פרופ’ דן בן–דוד מהתוכנית למדיניות ציבורית
באוניברסיטה ,הרצה בטקס על “המתח בין
שוליים כלכליים לשוליים חברתיים בישראל”.
החיבור בין צמיחה ,כלכלה וחברה ,להסברו,
קשור למעבר שעובר המשק הישראלי
מהתבססות על משק חקלאי למשק מתקדם
יותר .שינוי מבני זה מגביר את הביקוש לעובדים
משכילים ומיומנים על חשבון הביקוש לעובדים
בעלי השכלה נמוכה .אולם לטענת פרופ’
בן–דוד ,חלק גדל והולך של החברה הישראלית
אינו מקבל ,לא את הכלים ולא את התנאים
להתמודדות עם שוק עבודה מודרני ,ולא זו
בלבד אלא שחלק זה של האוכלוסייה הולך וגדל
מהר יותר מהחלק המממן אותו.



מלגות בתחום
הספרות העברית
העכשווית
נחנכה קרן מלגות ע”ש ד”ר פנינה אדלה
מרמונצ’יק ( ,)2003-1937אשר תתמוך
בסטודנטים לתארים מתקדמים בחוג לספרות
באוניברסיטה ,העוסקים בתחום הספרות
העברית העכשווית .קרן המלגות הוקמה על
ידי דוד מרמונצ’יק ,בעלה של ד”ר פנינה אדלה
מרמונצ’יק ז”ל ,וילדיה ד”ר ליאת לומניצקי
ומרדכי מרמונצ’יק .משפחתה של ד”ר מרמונצ’יק
ביקשה להנציח את זכרה בתחום שהיה קרוב
ללבה ,ובחרה לעשות זאת ביום הולדתה ,ציין
יחיאל בן–צבי ,סגן נשיא האוניברסיטה ,בנאום
ששלח לטקס חנוכת הקרן.
“המלגות נועדו לטפח מצוינות אינטלקטואלית
ומחקרית ברוח מפעלה המחקרי של פנינה ז”ל,
והן יוענקו מעתה מדי שנה בשנה ביום הולדתה”,
אמר בטקס פרופ’ מנחם פיש ,מ”מ דקאן
הפקולטה למדעי הרוח ע”ש אנטין וראש בית
הספר לפילוסופיה.
“אמנו וסבתנו” ,אמרה הבת ליאת לומניצקי,
“ידעה למזג בין ערכי מורשת ישראל לבין הליכות
עולם .את הפסוק ללמוד וללמד ידעה לקיים
בכל מאודה” .ד”ר פנינה אדלה מרמונצ’יק ,ילידת
ברלין ,עלתה ארצה ערב השואה וסיימה לימודי
תואר ראשון בספרות עברית ובתנ”ך בהצטיינות
וכך גם את לימודי התואר השני והשלישי.
בעבודת הדוקטורט שלה היא ניתחה את לשונו
הפיגורטיבית של הסופר אהרון אפלפלד כמפתח
להבנת יצירתו .אפלפלד הוזמן לטקס לבקשת
המשפחה ונשא לזכרה של פנינה הרצאה בשם
“לכתוב על השואה”.
המלגה הראשונה מטעם הקרן החדשה
הוענקה לדוקטורנט אורן סגל ,סטודנט מצטיין
מהחוג לתורת הספרות הכללית.

משמאל :דוד מרמונצ’יק לצד תמונת רעייתו ד”ר פנינה
אדלה מרמונצ’יק ז”ל; מרדכי מרמונצ’יק; ד”ר ליאת
לומניצקי והסופר אהרון אפלפלד

אביב 2006

חזון הממשל המקוון
החוג למדיניות ציבורית ומכון נטוו’יזן לחקר האינטרנט באוניברסיטה
מקיימים שיתוף פעולה ראשון מסוגו בהקמתה ובעיצובה של רשות שלטונית
חדשה שתעסוק בטכנולוגיות מידע ובהגנת הפרטיות

ד”ר נמרוד קוזלובסקי

מ

שרד המשפטים מקים עתה את
“הרשות המשפטית לטכנולוגיות
מידע ולהגנת הפרטיות” מתוך הכרה
בצורך לבצע טיפול מערכתי מקיף בתחום דיני
המחשבים ,המידע והפרטיות בארץ .משרד
המשפטים ,נכתב באתר הרשות“ ,רואה את
הקמת הרשות כחיונית לקידום המשק הטכנולוגי
הישראלי ,לעידוד השימוש בתשתיות מחשוב,
להתמודדות עם ריבוי עברות מידע ומחשבים,
לחיזוק ההגנה על הפרטיות ,לייעול תהליכי
הפיקוח והאכיפה ,לביסוס אמון הציבור בסחר
אלקטרוני ,לריכוז הייעוץ המשפטי למשרדי
הממשלה בנושאי טכנולוגיה ומשפט ולקידום
יוזמות חקיקה בתחום”.
לצוות ההקמה של הרשות מונו שני יועצים
בעלי מומחיות בתחום דיני מחשבים ומידע :ד”ר
נמרוד קוזלובסקי מהפקולטה למשפטים ע”ש
בוכמן ,העוסק בתחום משפט האינטרנט ודיני
מידע ,ועו”ד שלומית ווגמן ,דוקטורנטית בבית

הספר למשפטים באוניברסיטת ייל וחוקרת
אורחת בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטה.
לדבריהם ,ביסוד המהלך עומדת התפיסה כי
מדינת ישראל ,המגדירה את עצמה דרך מצוינות
טכנולוגית ,מחויבת לספק לגורמי הממשל,
כמו גם לאזרחיה ,כלים שיאפשרו להם ליהנות
מהפוטנציאל העצום הטמון בטכנולוגיות
המידע ,ולמזער את הסכנות הנובעות משימוש
לרעה באותן טכנולוגיות.
עו”ד אהרן אברמוביץ ,מנכ”ל משרד המשפטים,
אומרת עו”ד ווגמן“ ,הנחה את צוות ההקמה
לנהל הליך פומבי ושקוף לבירור מטרות ,יעדי
וצורכי הרשות .לאור גישה זאת החליטו פרופ’
ניל גנדל ,ראש החוג למדיניות ציבורית ,ופרופ’
זאב סגל ,ראש התוכנית למדיניות ציבורית
למנהלים ,עם פרופ’ ניב אחיטוב ואלי הכהן
ממכון נטוויז’ן לחקר האינטרנט באוניברסיטה
לתרום ממומחיותם בתחום המדיניות הציבורית,
המשפט והטכנולוגיה ,ולספק לנו תמיכה
אקדמית בבחינת צורכי המשק בתחום ,כשלים
קיימים ,מקומו הראוי של הממשל בהסדרת
הטכנולוגיה ,פיתוח תמריצים לאבטחת מידע
ועיצוב מבנה הרשות וסמכויותיה”.
עו”ד ווגמן מדגישה ,כי “זהו שיתוף פעולה
ראשון מסוגו בארץ ,שבו לאקדמיה תפקיד פעיל
בתהליך הקמתה של רשות שלטונית חדשה”.
במסגרת שיתוף הפעולה הוקם פורום מומחים
בינתחומי המתכנס במתכונת של דיוני שולחן
עגול ומלווה את הקמת הרשות .עם חבריו

נרטיב היסטורי חלופי

נמנים ראשי תעשיית הטכנולוגיה ואבטחת
המידע בארץ ,חוקרים מובילים מהאקדמיה,
מייסדי רשויות ממשלתיות ובכירי הפרקטיקה
המשפטית .החוג למדיניות ציבורית מארח את
הפורום ומתווה את קווי דיוניו.
מלבד זאת ,במסגרת שיתוף הפעולה
אקדמיה–רשות שלטונית ,התקיים באוניברסיטה
הכנס “ממשל ומשפט בעידן המידע” .דגש מיוחד
הושם בו על התמודדות מערכת אכיפת החוק עם
הפשיעה בזירה הדיגיטלית ,וכן על בחינת הדרכים
שבהן תוכל מערכת המשפט לגבות יוזמות
ממשלתיות המותאמות לעידן המידע ,בהן יוזמות
לממשל זמין ,תעודת זהות חכמה ,רשומה רפואית
לאומית ,וכן מכרזים ,ארכיבים ובתי משפט
אלקטרוניים.
פרופ’ דני לויתן ,רקטור האוניברסיטה ,נשא
בכנס דברי פתיחה .במשתתפים בכנס :השופט
מישאל חשין ,אז המשנה לנשיא בית המשפט
העליון; אהרון אברמוביץ; ד”ר ירון זליכה ,החשב
הכללי במשרד האוצר; עו”ד יהודה שפר ,ראש
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; ותת
ניצב מירי גולן ,ראש היחידה הארצית לחקירות
הונאה.

הלקסיקון מגדיר בין היתר את המושגים :זכויות
אזרח; צדק חלוקתי וצדק מתקן; האמנה החברתית
הדמוקרטית; חוק האזרחות הישראלי; יום האדמה;
פרשת כפר קאסם; אירועי אוקטובר; ועדת אור;
וכפרים לא מוכרים .הלקסיקון מציע נקודת מבט
אלטרנטיבית לתוכנית “מושגים במורשת ,בציונות
ובדמוקרטיה” ,שהופצה ב– 2003על ידי משרד החינוך,
ד”ר אמל ג’מאל
אומרים מחבריו ,והוא יפורסם גם בעברית.
זו עבודה מחקרית של שלוש שנים ,שנעשתה במסגרת סמינר
המתקיים מדי שנה ב”מרכז גילה לחינוך אזרחי ודמוקרטיה” באוניברסיטה
העברית .מטרת הסמינר ,אומר ד”ר ג’מאל ,אחד ממנחיו ,להכשיר
אנשי חינוך והוראה דוברי ערבית לפתח תוכנית לימודים “משמעותית
ורלוונטית” באזרחות לתלמידי המגזר הערבי .משתתפי הסמינר בחרו את
המושגים ,וד”ר ג’מאל הגדירם וערך אותם במתכונת של לקסיקון.

לקסיקון המיועד לתלמידי המגזר הערבי
מציע נקודת מבט חלופית לפרויקט “מושגים
במורשת ,בציונות ובדמוקרטיה”

“הלקסיקון האזרחי לתלמידים הערבים בישראל” בעריכת ד”ר אמל
ג’מאל ,ראש מכון וולטר ליבך לחינוך לדו–קיום יהודי–ערבי באוניברסיטה,
ראה אור בימים אלה ומופץ עתה בקרב תלמידי ישראל הערבים.
הלקסיקון נכתב בערבית וכולל מאה מונחים “בעלי זיקה ומשמעות
להווייתם האזרחית של ערביי ישראל” ,לדברי ד”ר ג’מאל“ .מופיעים בו
מושגי יסוד מתחום המחשבה המדינית–הדמוקרטית ,כמו גם מושגים
הלקוחים ממורשתם ,מתרבותם ומניסיונם החברתי של אזרחי ישראל
הערבים .ככזה משקף הלקסיקון נרטיב היסטורי חלופי”.
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עו”ד שלומית ווגמן



פרס ישראל בתחום המוזיקה לפרופסורים
מאוניברסיטת תל-אביב

פרופ’ פנינה זלצמן

פרופ’ מנדי רודן

זכתה בפרס ישראל בתחום המוזיקה לשנת תשס”ו .נימוקי השופטים הם:
• פרופ’ פנינה זלצמן ,הגברת הראשונה של הפסנתר בישראל ,היא רב
אמן ופסנתרנית דגולה.
• היא הרשימה בביצועים בלתי נשכחים כסולנית ,בהרכבים קאמריים
ובהופעותיה עם מיטב המנצחים והתזמורות ,ותרמה רבות לעידוד
ולקידום המוזיקה הישראלית בארץ ובעולם.
• כמורה ובמסגרת כיתות אמן העמידה פרופ’ זלצמן לאורך השנים
דורות של פסנתרנים מעולים ,עם רפרטואר עולמי וישראלי.
• בסיוריה הרבים בחו”ל ייצגה בכבוד וקידמה את שמה של ישראל
בעולם עוד לפני קום המדינה.

זכה בפרס ישראל בתחום המוזיקה לשנת תשס”ו .נימוקי השופטים הם:
• מאסטרו מנדי רודן הוא מבכירי המוזיקאים הישראלים ומהאמנים
המובילים בתחום הביצוע המוזיקלי בארץ.
• הוא מנצח רב השראה שהשפיע ותרם רבות לעיצוב מפת התזמורות
בארץ ,כמו גם להכשרת דורות של נגנים ומנצחים צעירים בראשית
דרכם.
• פרופ’ רודן עודד את היצירה המוזיקלית הישראלית ותרם להפצתה
בקונצרטים ובהקלטות .הוא ביצע והקליט יותר מ– 300יצירות ישראליות
בארץ ובעולם.

 11מרצים נבחרו למצטייני הרקטור בהוראה לשנת הלימודים תשס”ה :פרופ’ אשר ססר ,הפקולטה למדעי הרוח; ד”ר אריה ירדאור ,הפקולטה
להנדסה; פרופ’ נילי כהן ,הפקולטה למשפטים; ד”ר אדריאנה קמפ ,הפקולטה למדעי החברה; פרופ’ חיים ורנר ,הפקולטה לרפואה; פרופ’ דוד
אנדלמן ,הפקולטה למדעים מדויקים; פרופ’ נורית כנען–קדר ,הפקולטה לאמנויות; פרופ’ דב סמט ,הפקולטה לניהול; ד”ר עבדאלסלאם עזאם,
הפקולטה למדעי החיים; ד”ר דורית ארם ,בית הספר לחינוך; ד”ר בלהה דודיזון–ערד ,בית הספר לעבודה סוציאלית.

מחויבות מקצועית וכבוד הדדי

פרופ’ נילי כהן ופרופ’ דני לויתן

”...הנושא של יחסי גומלין בין מורים לבין תלמידים מרתק .יחסים אלה מבוססים מבחינת התוכן
על מתח מפרה בין מסורת לחידוש ,בין המשכיות לפריצת דרך ,ומבחינת הקשר האנושי הם
מקור לידידויות ,לחום אנושי ,להעשרה ...אנו באים מתחומים שונים של המדע ,אבל במובן
העמוק ,כולנו פילוסופים ,כולנו אוהבי חוכמה .אנו יושבים כאן כדי לגלות את המשמעות ואת
המטרה של החיים עצמם  -את העולם ,את סוד היקום ,את האדם ,את החברה ...אנו עושים
זאת בעזרת העמיתים שלנו ,אך בעיקר בעזרת התלמידים שלנו ...הם מחייבים אותנו לא רק
להתבונן בעולם ,אלא בראש ובראשונה בעצמנו .הם המבקרים החריפים שלנו ,והם מאפשרים
לנו לתקן את עצמנו.
התלמידים שלנו מחייבים אותנו להיות תלמידים נצחיים .עלינו ללמוד ,להתעדכן ,להתקדם,
כדי להדביק את הרעננות שלהם ,כדי להיענות לאתגרים האינטלקטואליים שהם מציבים
בפנינו .אנו מצדנו צריכים להדביק אותם בהתלהבות המקצועית שלנו מתוך מחויבות מקצועית
מוחלטת ומתוך כבוד הדדי”...
(מתוך נאומה של פרופ’ נילי כהן בטקס הענקת תעודות למצטייני הרקטור בהוראה).
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פרופ’ מרגלית פינקלברג ,לימודים קלאסיים ,מדעי
הרוח ,ופרופ’ יוסף שילה ,תורשת האדם ורפואה
מולקולרית ,נבחרו לחברי האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים .פרופ’ פינקלברג ופרופ’ שילה מצטרפים ל–14
חברי סגל אחרים של אוניברסיטת תל–אביב שהם חברי
האקדמיה.

אביב 2006

פרופ' עדינה ברימן,
מדעי הצמח ,מדעי החיים,
מונתה לראש המכון לחקר
הדגנים.

פרופ’ סידני שטראוס,
פסיכולוגיה ,מדעי החברה,
המופקד על הקתדרה לחקר
התפתחות הילד וחינוכו
ע”ש ברנקו וייס ,מונה
לתפקיד המדען הראשי
של משרד החינוך ,התרבות
והספורט.

פרופ’ יסכה כהן–
מנספילד,
רפואה ,מונתה לראש
מכון הרצג לחקר
ההזדקנות והזיקנה.

פרופ’ אורי צ’שנובסקי,
כימיה ,מדעים מדויקים,
המופקד על הקתדרה
החדשה לחקר צבירים
וננו–חלקים ע”ש ריימונד
ובברלי סאקלר ,מונה
לראש המכון החדש
לביולוגיה ולביוטכנולוגיה
בתחום הננומטרי ע”ש
אילונה ריץ.

פרופ’ חנוך דגן,
משפטים ,מונה לראש
מרכז העל ע”ש צגלה
למחקר בינתחומי של
המשפט.

פרופ’ אניטה שפירא,
היסטוריה של עם ישראל,
מדעי הרוח ,המופקדת
על הקתדרה לחקר
הציונות ע”ש ד”ר ראובן
מרנפלד ,מונתה לראש
המכון לחקר הציונות
ע”ש חיים ויצמן.

פרופ’ משה מרגלית,
אדריכלות ,אמנויות ,מונה
לראש מכון תל–אביב
ללימוד ומחקר אדריכלות:
סביבה-תרבות-חברה
(בהקמה).

פרופ’ דוד כ”ץ,
היסטוריה כללית ,מדעי
הרוח ,המופקד על
הקתדרה לתולדות הספר
ע”ש אברהם הורודיש,
מונה לראש המרכז לחקר
התפוצות ע”ש גולדשטיין–
גורן.

פרופ’ משה סמיונוב,
סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה ,מדעי
החברה ,מונה לראש
מכון פרס לדיפלומטיה
ולשיתוף פעולה אזורי
ולמופקד על הקתדרה
לסוציולוגיה של העבודה
ע”ש ברנרד ואודרי
רפופורט.

פרופ’ שמעון ינקלביץ,
פיסיקה ואסטרונומיה,
מדעים מדויקים ,פרו–
רקטור ,מונה למופקד על
הקתדרה לפיסיקה ע”ש
ד”ר תיאודורו ג’ק ודורותיאה
קראוטהמר.

פרופ’ עדית בן–ברוך,
חקר התא ואימונולוגיה,
מדעי החיים ,מונתה לראש
המרכז לחקר הביולוגיה של
הסרטן.

פרופ’ צבי הרקוביץ,
כלכלה ,מדעי החברה,
מונה לראש מכון סאקלר
לכלכלה.

פרופ’ עזר גת,
מדע המדינה ,מדעי
החברה ,מונה למופקד על
הקתדרה החדשה ללימודי
ביטחון ע”ש עזר וייצמן.



פרופ’ צבי אקשטיין,
כלכלה ,מדעי החברה ,מונה
למופקד על הקתדרה לכלכלת
עבודה ע”ש מריו הנריקה
סימונסן.

פרופ’ חנה וירט–נשר,
אנגלית ,מדעי הרוח ,ראש
המכון ללשון ,לספרות
ולתרבות היידיש ע”ש
משפחת גולדרייך ,מונתה
למופקדת על הקתדרה ע”ש
סמואל ל’ ופרי הבר לחקר
החוייה היהודית בארה”ב.

עמית שטרייט
מונה לתפקיד סמנכ”ל
וראש אגף כספים וכלכלה
באוניברסיטה.

פרופ’ יצחק גלבוע,
כלכלה ,מדעי החברה,
מונה למופקד על הקתדרה
לתאוריה כלכלית ולתורת
ההחלטות.

פרופ’ נתן נלסון,
ביוכימיה ,מדעי החיים ,ראש
המכון לביולוגיה מבנית ע”ש
דניאלה ריץ ,מונה למופקד
על הקתדרה לביולוגיה מבנית
ע”ש אברהם א’ קזן.

מריאנה שדה,
ראש אגף משאבי אנוש,
מונתה לתפקיד סמנכ”ל
באוניברסיטה.

פרופ’ רמונה מרגלית,
ביוכימיה ,מדעי החיים ,מונתה
למופקדת על הקתדרה לחקר
סרטן השד ע”ש סימקו.

פרופ’ יהושע יורטנר,
כימיה ,מדעים מדויקים ,קיבל
תוארי ד”ר כבוד מטעם מכון
ויצמן למדע; אוניברסיטת
הומבולדט ,ברלין ,גרמניה;
והאוניברסיטה החופשית של
ברלין.

הישגים
נציג מדינת ישראל ב”קרן אנה לינד לדיאלוג בין תרבויות” של מדינות הים התיכון ,פרופ’ עירד מלכין ,היסטוריה כללית פרס מטעם המרכז
הבינלאומי למחשבת ישראל על שם גולדשטיין–גורן באוניברסיטת בן–גוריון בנגב ,על הספר הטוב ביותר בחקר מחשבת ישראל בשלוש השנים
האחרונות“ ,הרמב”ם :המשיח בתימן והשמד” ,פרופ’ מרדכי עקיבא פרידמן ,תלמוד פרס ע”ש  Erwin Plein Nemmersעל הישגים ועל תרומה
בתחום הכלכלה ,מטעם אוניברסיטת נורת’ווסטרן ,אילינוי ,ארה”ב ,פרופ’ אריאל רובינשטיין הפרס ע”ש  BUSSEעל מחקר מצטיין בגרונטולוגיה
לשנת  2005בתחום מדעי החברה וההתנהגות ,מטעם האגודה הגרונטולוגית הבינלאומית ,פרופ’ חוה גולנדר ,סיעוד פרס בהט לספר העיון
המקורי הטוב לשנת תשס”ה“ ,הולדתה ופריחתה של סמנטיקה חדשה” ,ד”ר תמר סוברן ,לשון עברית ולשונות שמיות פרס על תרומה יוצאת
דופן מטעם  ,IBSCארגון בינלאומי העוסק בקונפליקט מטוסים-ציפורים בתעופה האזרחית והצבאית ,ד”ר יוסי לשם ,זואולוגיה פרס הרצל לשנת
תשס”ה —  2005מטעם עיריית הרצליה ,על הצטיינות בחקר הציונות ,פרופ’ אניטה שפירא ,היסטוריה של עם ישראל פרס לנדאו למדעים
ולמחקר של קרן לנדאו של מפעל הפיס לשנת  2004בתחום מדעי המחשב ,פרופ’ נוגה אלון ,מדעי המחשב; פרס לנדאו למדעים ולמחקר של קרן
לנדאו של מפעל הפיס לשנת  2004בתחום מדעי הרוח ,פרופ’ אבנר הולצמן ,ספרות פרס יצחק בן–צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ,על הספר
“החזן הגדול אשר בבגדאד :פיוטי יוסף בן חיים אלברדאני” ,ד”ר טובה בארי ,ספרות סגן מנהל מרכז רפואי רבין המסונף לאוניברסיטת תל–אביב
והאחראי על בית החולים לנשים ע’’ש הלן שניידר של המרכז ,פרופ’ מרק גלזרמן ,גינקולוגיה פרס אילא (איגוד ישראלי לטכנולוגיית המידע)
על מפעל חיים ,פרופ’ ניב אחיטוב ,ניהול פרס ס’ יזהר לחקר הספרות העברית והוראתה על הספר “החיים על קו הקץ על פי אלתרמן” ,פרופ’
עוזי שביט ,ספרות מזוכי התחרות “מצטייני המחשוב לשנת  ”IT Awards 2005בקטגוריית האקדמיה ,מטעם קבוצת “אנשים ומחשבים” ,אשר
רוטקופ ,מחשוב וטכנולוגיות מידע פרס מטעם הקרן לקידום חקר הסרטן לזכרה של ג’קלין סרוסי לשנת  ,2005פרופ’ יואב הניס ,נוירוביוכימיה,
מדעי החיים נשיאת ארגון המיקרוביולוגים האירופי ,פרופ’ אליאורה רון ,המחלקה לביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה ,מדעי החיים עמית
החברה המלכותית הקנדית ,פרופ’ אליעזר גלעדי ,כימיה ,מדעים מדויקים הפרס ע”ש ישראל רוקח לאדריכלות מבנים ,אדריכל פטר קינן,
אמנויות פרס רוטשילד לשנת  ,2006פרופ’ גדעון דגן ,המחלקה למכניקת זרימה ומעבר חום ,הנדסת הידרולוגיה של מי תהום ותהליכי זיהום
קרקע פרס המדען הבכיר המצטיין מטעם החברה הישראלית לכימיה ,פרופ’ יוסף קלפטר ,כימיה ,מדעים מדויקים פרס המדען הצעיר
המצטיין מטעם החברה הישראלית לכימיה ,ד”ר דורון שבת ,כימיה ,מדעים מדויקים פרס ראש הממשלה על הספר “יד איש באחיו :רצח רבין
ומלחמת התרבות בישראל” ,פרופ’ יורם פרי ,תקשורת
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תל-אביב כמעבדה חיה ללימוד
אדריכלות בהקשר תרבותי

מ

כון חדש באוניברסיטה עוסק בלימוד
ובחקר אדריכלות ותכנון עיר ,בהקשר
הרחב של סביבה ,תרבות וחברה.
החשיבות שבהקמת המכון ,אומר פרופ’ משה
מרגלית העומד בראשו ,קיבלה משנה תוקף עם
הכרת אונסקו בתל–אביב כעיר מורשת תרבות
עולם  -אחת מ– 520אתרים בעולם .הכרה זו
הדגישה את מחויבותנו לשמירה על אופייה
הייחודי .פרופ’ מרגלית מגדיר ייחודיות זאת
כך“ :מתחילת המאה העשרים מתאפיינת תל
אביב באדריכלות אקלקטית ממזרח וממערב,
המשולבת באדריכלות של התקופה המודרנית,
המשקפת תפיסות חברתיות שהתגבשו על רקע
מהפכות המאה ה– ,19המאה ה– 20והתנועה
הציונית .כעיר חדשה מייצגת תל–אביב ,כמעט
יותר מכל עיר אחרת ,את הקשר שבין אדריכלות
לבין תרבות וחברה .בכך היא משמשת מעבדה
חיה ללימוד ולהבנת הקשרים אלה”.
בעקבות התפתחותה המהירה של העיר
לאחר  ,1948אומר פרופ’ מרגלית ,לשעבר
ראש בית הספר לאדריכלות ע”ש דוד עזריאלי
באוניברסיטה“ ,שונתה רקמת העיר מפסיפס
עדין המורכב מרחובות ומשדרות עם מבנים
בסגנונות שונים  -לרקמה הכוללת שכונות
ופרוורים חדשים שנבנו בבנייה ציבורית ופרטית.
מעיר גנים הפרוסה לאורך חוף הים ,הפכה
תל-אביב למרכז המטרופולין של גוש דן ,עם

הוקם מכון תל–אביב  -מכון מחקר שיפעל להגברת המודעות המוסדית
והציבורית לנושאי אדריכלות וסביבה ויקדם פרויקטים מקומיים ובינלאומיים
מרכזי מסחר ועסקים המאופיינים ברבי קומות
ובמגדלים כבכל עיר חדשה ומתפתחת .בחינת
התפתחותה המואצת בהקשר תרבותי ,חברתי,
כלכלי ופוליטי תוכל ללמד על עתידה ,כמו גם
על התפתחות ערים חדשות בארץ ובעולם.
לשם כך נועד המכון לחקור את המורשת
האדריכלית של העיר ולקיים פעילויות אקדמיות
להגברת המודעות המוסדית והציבורית לנושאי
אדריכלות וסביבה” .בנוסף ,יקדם המכון
פרויקטים מקומיים ובינלאומיים ,יזומים
ומוזמנים.
המכון יפעל בשיתוף הפקולטה לאמנויות
ע”ש כץ ,שבה ממוקם בית הספר לאדריכלות
ע”ש דוד עזריאלי ,ובית הספר ללימודי הסביבה
ע”ש פורטר באוניברסיטה .כמו כן המכון ישתף
פעולה עם עיריית תל–אביב ,הוועדה הישראלית
והוועד העולמי למורשת עולמית של אונסקו.
במסגרת פעילויותיו הבינלאומיות מגבש
המכון תוכנית למתן סיוע לקהילות במצוקה
( )Communities in Needבאפריקה ,באסיה
ובמזרח התיכון ,בהתוויית מדיניות של תכנון
כפרי ועירוני ותוכניות לימוד שיופעלו באותן
קהילות בנושאי תכנון וסביבה .שותפיו
לפרויקט ,הנתמך על ידי הוועד העולמי של
אונסקו ,הם  Bauhaus Foundationשבדסאו
בגרמניה ו–School of Architecture and
 Planningשבאוניברסיטת ניו–דלהי ,הודו.

זיהוי מוקדי תחלואה
הקשורים לזיהומי סביבה
בכנס שהתקיים באוניברסיטה דובר בצורך המידי לשלב ידע
בתחום בריאות הסביבה במסגרת הוראת מקצועות הרפואה
העוסקים במחלות שמקורן בגורמי סיכון סביבתיים
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פרויקט נוסף העומד על הפרק הוא סיוע לעיר
שנדיגר בהודו בהגשת מועמדות לאונסקו להכרה
בעיר כאתר מורשת עולמית .המכון עצמו קיבל
את קתדרת אונסקו בנושא מורשת התנועה
המודרנית ,כחסות לפעילויותיו הבינלאומיות.
עוד קודם שקיבל הכרה רשמית יזם המכון עם
בית הספר לאדריכלות ולתכנון עיר באוניברסיטת
ניו–דלהי קורסי לימוד בהודו ,בהשתתפות
סטודנטים ישראלים ומקומיים ,שעסקו בלימוד
השוואתי של מורשת התנועה המודרנית ,תכנון
עיר ומגורים.
מחקר לקידום בטיחות בדרכים שכבר זכה
למימון חיצוני על ידי גורם מקומי ,קרן רן
נאור מייסודה של עמותת “אור ירוק” ,יבחן את
נושא “המרחב של זכות הולכי הרגל במרקמים
עירוניים” .המחקר יבדוק איך לתת זכות להולכי
רגל בשני יישובים נבחרים בלי לשבש את
התנועה במקום.
בשיתוף מכון המחקר - IPCC
,International Peace Cooperation Center
מתכוון מכון תל–אביב לבצע מחקר בתמיכת
האיחוד האירופי בנושא “,”Partnership for Peace
שיעסוק בשיתוף קהילות ישראליות ופלשתיניות
בתכנון סביבתי וקהילתי .מטרת המחקר ,בין
היתר ,להפגיש קהילות של שכונות ישראליות
ופלשתיניות הגובלות זו בזו לצורך דיון משותף
בנושאי תכנון ואדריכלות.

גורמי הסיכון הסביבתיים שמונה מדע “בריאות הסביבה” ,העוסק
בהשפעתם ההרסנית על בריאות האדם ,נכללים :גורמי סיכון
פיסיקליים (קרינה לסוגיה ,רעש ,חשיפה לקווי מתח גבוה),
פיסיקו–כימיים (אסבסט ,סיליקה) ,כימיים (חומרי הדברה ,מתכות ,עישון),
ביולוגיים (איידס ,סוגים שונים של מחלת הצהבת) ופסיכו–חברתיים
(שחיקה בעבודה).
ביום עיון שערך החוג לבריאות תעסוקתית וסביבתית בבית הספר
לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר באוניברסיטה ,בשיתוף
נציבות הדורות הבאים בכנסת ,הוצגו בפעם הראשונה שלוש עבודות
קליניות ,שבדקו את הקשר שבין זיהום סביבתי לבין תחלואה .העבודה
הראשונה ,שנעשתה בבית חולים מאיר בכפר סבא ,הציגה שיעור גבוה
יותר של שינויים כרומוזומליים בנשים מאזור חיפה בהשוואה לנשים
מאזור השרון ,בגלל חשיפת יתר לאוזון .עבודה נוספת מ”מרכז רפואי בני
ציון” בחיפה הציגה שיעור גבוה יותר של מקרי סרטן יותרת הכליה ועלייה
בשכיחות גידולים אגרסיביים מהרגיל בתושבי חיפה לעומת תושבי



עלייה בשכיחות מחלות של המערכת הלימפטית ,אשר קיים חשש כי הן
נגרמות מחשיפה לחומרי הדברה ולחומרים כימיים אחרים ,ובשכיחות של
הפרעות התפתחות ,דוגמת אוטיזם והפרעות למידה ,אשר נראה שגורמי
סיכון סביבתיים ,למשל כספית ,המצויה בדגים ובחומרי הדברה ,מעורבים
בהתפתחותן .מכאן ,אומר פרופ’ ריבק ,שהכרחי לשלב ידע בתחום בריאות
הסביבה במסגרת הוראת מקצועות הרפואה העוסקים במגוון תסמונות
ומחלות אלו.
ביום העיון באוניברסיטה הוצגו גם המלצותיה של ועדת מומחים מארה”ב
ומאירופה ,אשר זומנה על ידי קרן יד הנדיב (קרן רוטשילד) בשנת 2005
כדי לאבחן את הצרכים של מדינת ישראל בתחום בריאות הסביבה :תגבור
ההכשרה האקדמית בתחום; הגברת הכרת הנושא בקרב הרופאים; והקמת
מכון מחקר לבריאות הסביבה .פרופ’ ריבק מוסיף :יצירת בסיס נתונים
לשם מיפוי גאוגרפי של תחלואה סביבתית וזיהוי מוקדי תחלואה הקשורים
לזיהומים סביבתיים.

אזורים אחרים בארץ ,בגלל חשיפה לזיהום אוויר ברמות גבוהות במיוחד.
ומחקר שנערך בבית חולים ביקור חולים בירושלים הציג רמות גבוהות
יותר של דיוקסינים (תוצרי בערה של חומרים כימיים) אצל נשים הסובלות
מאנדומטריוזיס (שינויים ברקמת הרחם).
פרופ’ יוסף ריבק ,ראש החוג לבריאות תעסוקתית וסביבתית
באוניברסיטה וראש המועצה הלאומית לבריאות תעסוקתית ,אומר כי
מחקרים שנעשו בשבדיה ובארה”ב הראו עלייה במשך  25השנים האחרונות
בריכוזים של חומר מעכב בערה המצוי במוצרי טקסטיל ופלסטיק רבים,
בחלב אם ,ואת השפעתו על התפתחות מערכת העצבים ומערכות הרבייה
בחיות; מתרבות העדויות שחומרים כימיים תעשייתיים רבים הם גורמים
אפשריים לסרטן השד; חלה עלייה בחשיפה של בני אדם לחומרים הפוגעים
בפעילות ההורמונלית בגוף ,העלולים לגרום לבעיות פריון ,למומים מולדים
ואף לסרטן ולהפרעות אימונולוגיות; ידוע שזיהום אוויר גורם לעלייה ניכרת
בשכיחות קצרת הסמפונות ,כמו גם למחלות ריאה כרוניות; וכן חלה

יישום עקרונות הקיימות העירונית
בית הספר ללימודי הסביבה ע”ש פורטר באוניברסיטה החל השנה בהפעלת
פרויקט לקידום איכות הסביבה המקומית בישראל ,בתמיכת האיחוד האירופי

ב

נושאים אשר נידונו לקראת הבחירות
לרשויות המקומיות האחרונות בארץ,
נכתב במסמך שהוצג בוועידת השלטון
המקומי שקיים בית הספר לממשל ולמדיניות
ע”ש הרולד הרטוך באוניברסיטה ,תפס נושא
איכות הסביבה מקום מרכזי בסדר היום של
הבוחר :בתל אביב קבעו  74%מהבוחרים
שענייני איכות סביבה יכריעו את הבחירות
בעיר ,ובכל הארץ נבחר הנושא הסביבתי לנושא
השני בחשיבותו ברמה המקומית .הכנסת נתנה
על כך את דעתה ,ובפברואר  2005העבירה חוק
המחייב רשויות מקומיות להקים ועדה לאיכות
הסביבה ולפיתוח בר קיימא (Sustainable
.)Development
“פיתוח בר קיימא” ,הגדיר האו”ם בשנת 1987
בדו”ח מיוחד בשם “עתידנו המשותף” ,הוא
חלופה להתנהלות האנושית הנוכחית השואפת
ל”מילוי צורכי ההווה ללא סיכון יכולתם של
הדורות הבאים לספק את צורכיהם הם”.

ברוח הדברים הללו החל השנה בית הספר
ללימודי הסביבה ע”ש פורטר באוניברסיטה
בהפעלת פרויקט לקידום איכות הסביבה
המקומית בישראל ,בשיתוף מרכז השל (המכון
הישראלי לחשיבה ולמנהיגות סביבתית) והמשרד
לאיכות הסביבה .הפרויקט ממומן על ידי “קרן
לייף ( ”)LIFEשל האיחוד האירופי בסכום של כ–
 300,000יורו ,במסגרת תמיכת הקרן בפרויקטים
בתחום השמירה על איכות הסביבה והטבע
ברחבי האיחוד האירופי ובמדינות שכנות .מטרת
הפרויקט לקדם את יישום עקרונות “הקיימות
העירונית” ( - )Urban Sustainabilityמושג
המבטא את תפקידה של הרשות המקומית
בשיפור היבטי החיים הכלכליים ,החברתיים
והסביבתיים של תושביה .זהו פרויקט LIFE
ה– 11המופעל בארץ ,ובמסגרתו יוקם מרכז
תמיכה לאומי לקיימות עירונית ,שיפעל בתחום
התכנון ,החקיקה העירונית ,השימוש במשאבים
והטיפול בפסולת.
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בעשור האחרון ,מציינת שולה גולדן,
המופקדת על הפרויקט מטעם בית הספר ע”ש
פורטר ,עוסקות מאות רשויות מקומיות בעולם
בפיתוח אסטרטגיה מקומית לקיימות .בעקבות
ההכרה בכך שהירידה באיכות החיים המקומית
מקורה בפגיעה בסביבה ,החליט בית הספר
ליטול חלק בפרויקט .משימתו להכשיר אנשים
בתחום “ניהול מדיניות סביבתית–חברתית”
שיעבדו עם יישובים המקדמים אסטרטגיה
לקיימות ,ולפתח התמחות אקדמית שתהפוך
בבוא היום למרכז תמיכה אקדמי בנושא .נוסף
על קורסים קיימים רלוונטיים ,יקיים בית הספר
כנסים ,סדנאות והשתלמויות לאנשי מקצוע
מהרשויות המקומיות ,בהתבסס על ידע המרוכז
ב– ,ICLEIארגון הגג של הרשויות המקומיות
באירופה הפועלות לקידום קיימות מקומית.
נושאו של הכנס הבינלאומי הראשון שיקיים בית
הספר במסגרת הפרויקט יהיה “המגזר העסקי
 מחויבות סביבתית וחברתית”.ד”ר אריה נשר ,המנהל המקצועי של בית
הספר ע”ש פורטר ומיוזמי הפרויקט ,מצביע על
ייחודו בהקשר האוניברסיטאי“ :פרויקט LIFE
פועל על פי מודל חדש יחסית הנתמך היום
על ידי קרנות ,חברות וארגונים בינלאומיים,
בהם האו”ם והבנק העולמי .אלה מעודדים
ומממנים פרויקטים סביבתיים המשלבים מחקר
אקדמי יישומי (אוניברסיטת תל-אביב במקרה
זה) עם מעורבות של ארגון סביבתי מקומי
היוצר קשר עם הקהילה (מרכז השל) ,ועם גוף
ממסדי המפקח על ביצוע עקרונות הפרויקט
(המשרד לאיכות הסביבה) .זו הפעם הראשונה
שאוניברסיטת תל-אביב מעורבת בפרויקט מסוג
זה ,ואלה הפעילויות שיזכו לעדיפות במימון
מחקרי בעתיד”.

אביב 2006

התנהגות חברתית
ויציבות אבולוציונית
פרופ’ ארנון לוטם וצוותו מנסים להבין באמצעות גוזלי דרורים ,כיצד
עוצבה התנהגותם של בעלי חיים ושל בני אדם במהלך האבולוציה ,ולגלות
מהו הבסיס הגנטי של התנהגויות חברתיות המושפעות מהתפתחות,
מלמידה ומאינטראקציה עם הסביבה

מאת :תלמה אגרון

ה

אם קולות בכי או תחינה של גוזלי
דרורים מבטאים את צורכיהם
האמיתיים ,או שהם מוגזמים
ומניפולטיביים? כיצד ניתן ללמד צאצא צווחן
לאותת על צרכיו בשקט? באיזו מידה אופיו של
הגוזל ותפקודו בחברה מושפעים מהתנסויותיו
הראשונות במחיצת הוריו?

במעבדת הדרורים בפקולטה למדעי החיים,
בין התפתחות יכולותיהם הקוגניטיביות של
עופות לבין זו של פרימטים (קופים) .מערכת
התקשורת של עולם החי קודמת מבחינה
אבולוציונית לזו האנושית ומאירה ,ככל הנראה,
מנגנוני התפתחות בגיל הרך אצל בני אדם,
למשל התנהגות מניפולטיבית או נרכשת של

יש דמיון ,אומר פרופ’ לוטם ,בין
התפתחות יכולותיהם הקוגניטיביות
של עופות לבין זו של פרימטים.
מערכת התקשורת של עולם החי
קודמת מבחינה אבולוציונית לזו
האנושית ומאירה ,ככל הנראה,
מנגנוני התפתחות בגיל הרך אצל בני
אדם ,למשל התנהגות מניפולטיבית
או נרכשת של צאצאים ,מחד,
ולמידה באמצעות שיטות חינוך
קשוח או משטר של חיזוקים ,מאידך
פרופ’ ארנון לוטם

בדומה לתינוקות אנושיים ,אומר פרופ’ ארנון
לוטם מהמחלקה לזואולוגיה בפקולטה למדעי
החיים ע”ש ג’ורג’ ס’ וייז באוניברסיטה ,גוזלים
של ציפורי שיר נולדים חסרי ישע ,והם זקוקים
להוריהם כדי לקבל חום ומזון .גוזלים אמנם
אינם בוכים כתינוקות ,אך גם הם ,בתחינתם,
מזדקפים“ ,פוערים” מקור ומשמיעים קולות.
התנהגות זאת גורמת להורים להגביר את קצב
הבאת המזון לקן ולתת מזון רב יותר לגוזל
שתחינתו חזקה יותר .מכאן ,שהגוזל הצווחן יכול
לכאורה “לסחוט” מהוריו מזון רב יותר מהנדרש.
יש דמיון ,אומר פרופ’ לוטם ,המופקד על חקר
מערכת התקשורת בין גוזלי דרורים לבין הוריהם
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צאצאים ,מחד ,ולמידה באמצעות שיטות חינוך
קשוח או משטר של חיזוקים ,מאידך .לכן ,הדרך
שבה לומדים גוזלים להפוך לפרטים עצמאיים
מעוררת עניין רב בקרב ביולוגים ופסיכולוגים
גם יחד .סטודנטים הפועלים במעבדתו של
פרופ’ לוטם מגדלים קבוצת דרורים באופן
מבוקר בכלובים גדולים בגן למחקר זואולוגי
ע”ש מאיר סיגלס ,ומתעדים במצלמות וידאו את
התנהגותם ואת התנהגות הוריהם בקן.
הקונפליקט בין הגוזלים להוריהם ,מסביר
פרופ’ לוטם ,נדון עד כה בהרחבה במסגרת
מחקרים בתחום הביולוגיה התאורטית ,ונחשב
לקונפליקט גנטי התפתחותי בין גנים המעודדים
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התנהגות סחטנית של צאצאי הדרורים כלפי
הוריהם לבין גנים המעודדים התנהגות עמידה
בפני סחטנות .היום ,לעומת זאת ,מקובל להניח
שקונפליקט זה בא על פתרונו בשל המחיר
האנרגטי של התחינה ,שבעטיו רק לגוזלים
רעבים כדאי להתחנן .כלומר ,קולות הבכי או
התחינה של הצאצאים מבטאים את צורכיהם
האמיתיים ,ועל ההורים להתייחס אליהם
ברצינות .אולם תמונת מצב אידילית זו ,מסכים
פרופ’ לוטם ,יכולה לעורר תמיהה אצל כל
הורה לילדים .הרי נראה ,שלא אחת בכיים של
תינוקות או של ילדים מוגזם ומניפולטיבי .יתרה
מזאת ,מחקרים העוסקים בבכי של תינוקות
מלמדים כי ישנם הבדלים ניכרים בעוצמת הבכי
של תינוקות שונים ,הגם שהם אינם נבדלים זה
מזה בצורכיהם הפיזיולוגיים או במצב בריאותם.
מורכבות זאת ,הוא אומר ,נצפתה גם בטבע.
מחקר שבוצע במעבדתו הראה בראשונה כי
באמצעות משטר שונה של חיזוקים (גוזל אחד
קיבל מזון כל אימת שביקש ,ואילו השני תוגמל
רק כשהתחנן נמרצות) ניתן לאמן גוזלים בעלי
צורך פיזיולוגי דומה להתחנן בעוצמות שונות.
שיטת חינוך קשוחה ,המתנה קבלת תגמול
בתחינה שקטה ,הראה אורי גרודזינסקי,
דוקטורנט במעבדת החוקרים ,אינה מצליחה
להרגיע את הגוזל הרעב .הוא הממשיך להתחנן
נמרצות ואינו לומד שאילו היתה תחינתו שקטה,
היה זוכה לתגמול .לעומת זאת ,משטר של
חיזוקים ,שכונה על ידו “האכלה תחילה” ,אכן
גרם לגוזלים להחליש את תחינתם .הגוזלים
הואכלו קודם לשובע ,ולאחר מכן קיבלו חיזוק
על כל בקשה ,ולו החרישית ביותר .ככל הנראה,
הם למדו בהדרגה שגם בהיותם רעבים ,הם אינם
צריכים להתחנן לאוכל בעוצמה גבוהה .בדומה,
אומר פרופ’ לוטם ,מחקרים שבחנו בכי של
תינוקות הראו כי רמת הבכי הנמוכה ביותר

קיימת בתרבויות שבהן התינוק נישא רוב הזמן
על ידי האם וזוכה לתגובה מהירה על בכיו.
אולם לדבריו ,סביר להניח ,כי נוסף על
מעורבותם של תהליכי למידה ,יש לייחס את
השוני בעוצמת התחינה של צאצאי הדרורים
גם להבדלים גנטיים .רועי דור ,דוקטורנט אחר
במעבדת הדרורים ,חוקר זה שנתיים את עוצמת
התחינה של דור ההורים בעודו בקן בהשוואה
לזו של צאצאיו ,ובוחן אם מקור ההבדלים
בעוצמת התחינה אצל גוזלים הוא בגנים שירשו
מהוריהם.

הקונפליקט בין הגוזלים להוריהם
נחשב לקונפליקט גנטי התפתחותי
בין גנים המעודדים התנהגות סחטנית
של צאצאי הדרורים כלפי הוריהם
לבין גנים המעודדים התנהגות עמידה
בפני סחטנות .היום ,מקובל להניח
שקונפליקט זה בא על פתרונו בשל
המחיר האנרגטי של התחינה ,שבעטיו
רק לגוזלים רעבים כדאי להתחנן
מחקר אחר הנערך במעבדה בשיתוף
האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת
סטנפורד ,בתמיכת הקרן הדו–לאומית ישראל–
ארה”ב ,מתמקד בהתפתחות אסטרטגיית
ההתנהגות החברתית של בעלי חיים ,על ידי
שימוש בדרור הבית כבחיית מודל .תופעה
ידועה אצל ציפורי שיר רבות ,הנחקרת גם
במסגרת תורת המשחקים ,היא נטייתם של
כמה מהפרטים לחפש מזון באופן עצמאי ,בעוד
שאחרים נוטים ליהנות משאריות המזון שמצאו
חבריהם לקבוצה .עידית כצנלסון ,אף היא
דוקטורנטית במעבדה ,הוכיחה במחקר ראשון
מסוגו ,כי נטייתם של דרורים צעירים להפוך
ל”יצרנים” או ל”גזלנים” מושפעת מתהליכי
למידה והתנסות .כצנלסון גידלה באינקובטורים
דור חדש של גוזלים צעירים והרגילה אותם
להתייחס לפוחלץ של דרור נקבה כאל אמם
הביולוגית .בשלב מסוים חולקו הצעירים לשתי
קבוצות — האחת שבה המעקב אחר הפוחלץ
הוביל את גוזלי הדרורים למזון ,והאחרת — שבה
המעקב אחר הפוחלץ לא הוביל למזון ואילץ
את הדרורים לחפשו בעצמם .כאשר שוחררו כל
הצעירים לכלוב אחד ויצרו להקה של דרורים
צעירים ,נטו בוגרי הקבוצה הראשונה להיצמד
לפרטים אחרים יותר מאשר בוגרי הקבוצה
השנייה .מכאן ,שללמידה תפקיד מרכזי בעיצוב
אסטרטגיית ההתנהגות של הדרורים ,אם כי גם
במחקר זה ייבחן הרקע התורשתי.

ידע הדקדוק בעברית
כשפה שנייה מתקבע
לאחר שמונה שנים
כמו כן ,לגיל ההגעה לארץ השפעה על תפיסת
הדקדוק בעברית אצל עולים דוברי רוסית ,אך
למשך השהות בארץ השפעה על יכולתם להתבטא
בכתב ,קובע מחקר שנעשה באוניברסיטה
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מחקר שבחן את ידיעת השפה העברית בקרב עולים ותיקים דוברי רוסית בארץ נמצא:
קיים גיל קריטי לרכישת דקדוק העברית כשפה שנייה; משך השהות בארץ משפיע
על יכולת הכתיבה בעברית; קיים קשר בין יכולות אלה לבין הכשירות הלשונית בשפת
האם וההשכלה של העולים.
איריס אלפי–שבתאי ,תלמידת מחקר בבית הספר לחינוך ע”ש קונסטנטינר באוניברסיטה,
בדקה את ידיעת העברית אצל עולים ותיקים דוברי רוסית החיים בארץ לפחות שמונה
שנים .לדבריה ,בעבר כבר נמצא שידע הדקדוק של השפה השנייה אצל מהגרים מתקבע
לאחר שמונה שנים של חשיפה לשפה זו ,ואינו משתנה עוד .עתה נעשתה הבדיקה בתחום
הדקדוק ובתחום העושר הלשוני ויכולת הכתיבה בעברית כשפה שנייה ,בהתחשב בשני
משתנים עיקריים :גיל ההגעה לארץ וזמן השהות בה .במחקר השתתפו  143נבדקים,
שכללו  123דוברי רוסית ,ילידי חבר העמים ,וקבוצת ביקורת של  20דוברי עברית ,ילידי
הארץ ,מבוגרים בעלי השכלה אקדמית .העולים עברו שני מבחני שפה בעברית :ידע בשש
קטגוריות דקדוקיות וכתיבת הסיפור האישי של עלייתם ארצה .שאלון אישי ומפורט שמילאו
סיפק רקע על רמת השכלתם ,על מצבם הכלכלי והמשפחתי ומידע לשוני על אופן השימוש
שלהם בעברית וברוסית; מבדק כשירות לשונית בדק את יכולתם המילולית ברוסית.
הישראלים נבחנו רק בדקדוק.
העולים הוותיקים ,אומרת אלפי–שבתאי ,הפגינו שליטה טובה בדקדוק עברי ,חוץ משתי
קטגוריות — קטגוריית היידוע (ה’ הידיעה) ,שאינה קיימת ברוסית ,ושם המספר — קטגוריה
בעייתית גם לילידי הארץ .ביתר הקטגוריות הישגיהם דמו ברובם לאלה של דוברי העברית.
הישגי קבוצת דוברי הרוסית הצעירה ביותר ( )20-18דמו לאלה של דוברי העברית בכל
הקטגוריות.
ממצאי המחקר מעידים ,מציינת אלפי–שבתאי ,שלגיל ההגעה לארץ השפעה מכרעת על
תפיסת דקדוק הליבה בעברית .העולים הצעירים ביותר ,שהגיעו לישראל עד גיל שבע ,קיבלו
במבחן את הציונים הגבוהים ביותר בכל קטגוריות הדקדוק .לעומתם ,קבוצת העולים בני 44
ואילך השיגה את הציונים הנמוכים ביותר .שהות ממושכת בישראל לא שיפרה את הישגי
העולים המבוגרים .מכאן ,מראה המחקר בראשונה ,שידע הדקדוק בעברית כשפה שנייה
מתקבע לאחר כשמונה שנים בארץ ,ולאחר מכן אינו משתנה.
בשונה מתפיסת הדקדוק ,אומרת אלפי–שבתאי ,העולים הוותיקים שנחשפו לשפה
העברית במשך עשרים שנה ויותר הראו בה יכולות אורייניות גבוהות .אלה באו לידי ביטוי ,הן
בכתיבת טקסטים מאורגנים ,והן בשימוש בלשון עשירה .כלומר ,גיל ההגעה לארץ השפיע
על מידת ההצלחה בלימוד הדקדוק בעברית ,אך לא השפיע על היכולות האורייניות בעברית.
יכולות אלו הושפעו ממשך השהות בארץ .כמו כן נמצא ,כי כשירות לשונית גבוהה ברוסית
והשכלה גבוהה מסייעים בלימוד עברית לעולים שהגיעו לארץ בגיל מבוגר.
ממצאים אלה ,טוענת אלפי–שבתאי ,השופכים אור על יכולת קליטת העברית על ידי
עולים דוברי רוסית בארץ ,עשויים לסייע בפיתוח תוכניות לימודים ואסטרטגיות למידה
בעבור עולים צעירים כמבוגרים.
המחקר התבצע בהנחיית פרופ’ דורית רביד מבית הספר לחינוך ומהחוג להפרעות
בתקשורת בבית הספר למקצועות הבריאות ע”ש סטנלי שטייר באוניברסיטה.
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גדילה
בהעדר הורמון
גדילה

חוקרים מאוניברסיטת תל–אביב גילו שלהורמון לפטין ,האחראי על בקרת
צריכת המזון ,סגולות בתחום הגדילה וההתפתחות של ילדים
מאת :תלמה אגרון
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כול יודעים כי גדילה תקינה של ילדים
קשורה ישירות לכמות המזון שאותו הם
מקבלים ולאיכותו .אף על פי כן שאלות
רבות הנוגעות לקשר זה נותרו עדיין בלתי
פתורות :המנגנון המקשר בין תזונה לבין תהליך
הגדילה אינו מוכר; אין ודאות לגבי השאלה מהי
תזונה אידאלית ,המבטיחה גדילה אופטימלית
של ילדים; ואין זה ברור כיצד כמויות המזון
מבוקרות על ידי מנגנוני התיאבון והשובע.

התופעה של גדילה על אף קיומן של רמות
נמוכות מאוד של הורמון הגדילה או בהיעדרו
המוחלט ,המכונה “Growth without growth
 ,”hormoneנחקרה כבר בעבר ,מציינת ד”ר גת–
יבלונסקי“ .והיות שידוע כי בילדים שמנים רמות
ההורמון לפטין בדם גבוהות מאוד ,הנחנו כי הוא
עצמו יכול לגרום לגדילה ,גם בהעדר הורמון
הגדילה .מצאנו כי במכרסמים הלפטין אכן יכול
לגרום להתארכות העצמות ,כלומר לגדילה”.
לפטין הוא הורמון הנוצר בתאי שומן ,מהם
הוא מופרש אל מערכת הדם ,ודרכה הוא
מגיע למוח ולאיברים שונים בגוף .במוח פועל
הלפטין לצמצום צריכת המזון ,בין השאר על ידי
השפעה על תחושת השובע ,ולהגברת הניצולת

וחקרנו את מנגנון העברת האותות המתרגם את
קיומו של ההורמון בדם לפעילותו הביולוגית.
“מצאנו שללפטין השפעה על גדילת
מכרסמים; נמצא גם שמכרסמים הפסיקו לגדול
לאורך כשהופחתה כמות המזון שניתנה להם,
אבל הזרקת לפטין גרמה לעצמותיהם לשוב
ולהתארך .כמו כן הראינו כי קיים קשר בין
התהליך המופעל על ידי הלפטין לבין התהליך
המופעל על ידי הורמון הגדילה בלוחית הגדילה
עצמה ,מה שמעיד על שילוב בין המנגנונים
המופקדים על הגדילה .במחקר נוסף אשר
בוצע עם ד”ר גילה מאור מהטכניון הראינו
כי ההשפעה של הלפטין ישירה ונעשית ללא
מתווכים”.

הראינו ,כי בתאי הסחוס של לוחית הגדילה קיים קולטן פעיל המגיב ללפטין; כמו כן הראינו כי יש
קשר בין התהליך המופעל על ידי הלפטין לבין התהליך המופעל על ידי הורמון הגדילה בלוחית
הגדילה עצמה ,מה שמעיד על שילוב בין המנגנונים המופקדים על הגדילה

פרופ’ משה פיליפ וד”ר גליה גת–יבלונסקי

שני חוקרים מאוניברסיטת תל–אביב ,פרופ’
משה פיליפ ,מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה
וסוכרת במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל
וד”ר גליה גת–יבלונסקי ,מנהלת המעבדה
לאנדוקרינולוגיה מולקולרית במכון ,בודקים
בשנים האחרונות את הקשר שבין תזונה לבין
גדילה ,ומתמקדים בגדילה ליניארית ,כלומר
בשינויים בצמיחה הנמדדים על פי קריטריונים
של גובה.
שאלת המנגנון המפקח על גדילת ילדים,
אומרת ד”ר גת–יבלונסקי ,נחקרת זה שנים רבות.
המערכת ההורמונלית הנלמדת ביותר בנושא
היא זו של הורמון הגדילה — הגורם המרכזי
שבאמצעותו בלוטת יותרת המוח (ההיפופיזה)
מפקחת על גדילת הגוף .אולם ידוע כי גדילה
יכולה להתרחש גם במצבים שבהם רמות הורמון
הגדילה נמוכות או אפסיות .מרבית המקרים
הללו מאופיינים באכילת יתר ובהשמנה.
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האנרגטית והפעילות הגופנית ,על ידי השפעה
על מערכת העצבים המרכזית .הלפטין התגלה
בשנת  ,1995משהוכחה יכולתו להפוך עכברים
שמנים מאוד לעכברים נורמליים ,בעלי צריכת
מזון וקצב חילוף חומרים תקינים .אחת מחברות
התרופות קנתה את הזכויות על הפטנט ,בתקווה
שנמצאה התרופה האולטימטיבית להשמנה .אך
מחקרים הראו כי לפטין משפיע בצורה זו רק על
בני אדם מעטים .אצל יתר המטופלים השמנים
לא היתה לו ההשפעה המקווה .ולא זו בלבד,
אלא שאצל מרבית האנשים השמנים נמצאו
רמות גבוהות מאוד של לפטין בדם ,כלומר,
ההשמנה אצלם היתה ככל הנראה תוצאה של
עמידות להורמון ,ולא תוצאה של מחסור בו.
“כדי לבדוק אם ללפטין השפעה ישירה על
התארכות העצמות ערכנו כמה מחקרים .גדילה
אורכית של עצמות” ,מסבירה ד”ר גת–יבלונסקי,
“מתרחשת באזור מצומצם בקצות העצמות
הארוכות העשוי תאי סחוס — אזור הנקרא
לוחית הגדילה .הראינו ,כי בתאי הסחוס של
לוחית הגדילה קיים קולטן פעיל המגיב ללפטין,
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כדי להשיב על השאלה מדוע ניתנה להורמון
הקשור בבקרת אנרגיה השפעה על הגדילה,
אפשר לדמיין מערכת שבה ניתן “אור ירוק
לגדילה” רק כאשר מתמלאים כמה תנאים
מוקדמים .אחד התנאים הוא זמינות אנרגיה.
ייתכן ,אומרת ד”ר גת–יבלונסקי ,שבמהלך
האבולוציה שרד רק “הגוף הנבון” אשר ידע
לאגור אנרגיה בזמנים קשים ,ולא לבזבז אותה
על “מותרות” כגון גדילה .בתנאים של מחסור
במזון נוצלה האנרגיה להמשכת החיים ,וגדילה
התאפשרה רק בתנאי “רווחה” .הסימן ל”רווחה”
כזו הופיע כאשר רמת הלפטין בדם עלתה
בעקבות אספקת מזון ראויה ועלייה בכמות
האנרגיה האגורה בתאי השומן ,וכך הלפטין
השפיע על תאי לוחית הגדילה ואפשר את חידוש
הצמיחה.
פענוח הקשר הברור שבין גדילה לבין תזונה
יוכל לספק בעתיד כלים לטיפול בילדים שאינם
מגיבים להורמון הגדילה ,ולפיכך גדילתם
אינה תקינה .ייתכן ,אומרת ד”ר גת–יבלונסקי,
שהלפטין ישמש תחליף להורמון זה.

תחליף לתרופות
המבוססות על
סטרואידים
חברת “אלרג’יקה” משתפת פעולה עם
אוניברסיטת תל–אביב למטרת פיתוח
תרופה חדשנית לטיפול באלרגיה
פרופ’ רונית שגיא–אייזנברג

מאת :תלמה אגרון

ש

וק האלרגיה הוא אחד השווקים
הגדולים ביותר בתחום התרופות.
צריכת התרופות לטיפול באסתמה
בלבד ברחבי העולם נאמדת היום בכ– 12מיליארד
דולרים בשנה .התרופות היעילות ביותר הקיימות
בשוק ,אשר טווח פעולתן רחב ,הן אלו המכילות
סטרואידים .אולם שימוש ממושך בהן גורם
לבצקות ומזיק לעצמות ,למערכת החיסון ואף
למערכת הרבייה .לפיכך חיוני ביותר למצוא להן
תחליף ולמנוע סבל מהחולים.
חברת אלרג’יקה מקבוצת ביו לייט הבורסאית
חתמה על הסכם מחקר ורישיון עם חברת “רמות
ליד אוניברסיטת תל–אביב בע”מ” ,חברת היישום
של האוניברסיטה ,ובמסגרתו קיבלה רישיון
לשימוש בטכנולוגיה שפיתחה פרופ’ רונית שגיא–
אייזנברג מהחוג לביולוגיה תאית והתפתחותית
בפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר באוניברסיטה.
על פי ההסכם ,חלק ניכר מעבודת המחקר על
תרופה חדשנית נגד אלרגיה ( )WALL001יבוצע
במעבדת המחקר של פרופ’ שגיא–אייזנברג,
כדי להשלים את הבנת המנגנון המולקולרי של
התרופה.
פיתוח התרופה מבוסס על מחקרים שבוצעו
במעבדתה של פרופ’ שגיא–אייזנברג ,מומחית
בעלת שם עולמי בתחום חקר האלרגיות והיועצת
המדעית של אלרג’יקה ,ובמעבדות של חברת
אלרג’ין ,שפעלה במסגרת חממת רד–ביומט.
מחקריה של פרופ’ שגיא–אייזנברג מתמקדים

בפענוח מנגנון ההפרשה מתאי הפיטום (mast
 ,)cellsהמעורבים בהיווצרות תגובות אלרגיות.

אלה מתבטאות ,בין היתר ,בנפיחות ,בחום,
בגירודים ובכיווץ שרירים .תאי הפיטום מפוזרים
בגוף ,באזורים הנמצאים במגע עם הסביבה
החיצונית ,למשל בעור ,בדרכי הנשימה ,בעיניים
ובמערכת העיכול .כתוצאה מחשיפה לחומרים
אלרגניים (גורמי אלרגיה דוגמת קרדית האבק,
מוצרי מזון ,אבקות צמחים ,שיחים) ,מתחוללים
בתאי הפיטום תהליכים ביוכימיים הגורמים
להפרשת מגוון של חומרים האגורים בהם ,דוגמת
היסטמין ,והמעוררים את התגובה האלרגית עם
הפרשתם אל מחוץ לתאים .צורתה של התגובה
האלרגית ,כמו גם עוצמתה ,נקבעות על פי
מיקומם של התאים ש”פגשו” את האלרגן .כך,
למשל ,שפעול תאי הפיטום בעור יעורר תגובה
אלרגית עורית ,חדירת אלרגן למערכת הנשימה
תגרום לנזלת אלרגית ,ובמקרים חמורים יותר
— להתקף אסתמה ,וכן הלאה .במקרים חמורים
במיוחד עלולה הפרשתם של החומרים מתווכי
האלרגיה לגרום לנפילה חדה של לחץ הדם
ולקשיי נשימה העלולים להסתיים במוות.
התרופה שפיתחה פרופ’ שגיא–אייזנברג
בהליך של “( ”rational drug designפיתוח
המתמקד בזיהוי חלבון מטרה בתאי הפיטום
ותכנון מעכב ספציפי המופעל נגדו) מבוססת
על פפטיד (מולקולה) המקדים ומונע את פעולת
החלבון שזוהה במעבדתה כהכרחי לתהליך

ההפרשה מהתאים .רוב התרופות הקיימות,
היא מסבירה ,למעט אלה המכילות סטרואידים,
מבוססות על חומרים החוסמים את פעילותם
הביולוגית של מתווכי האלרגיה לאחר הפרשתם
(אנטגוניסטים) ,בהם האנטי–היסטמינים
למיניהם והאנטי–לויקוטריאנים .אולם כל אחד
מהם חוסם רק את פעילותו של מתווך האלרגיה
שאליו הוא מכוון ,ואף לא אחד מהם משפיע גם
על כל האחרים ,ולפיכך פעילותם מוגבלת.
התרופה שפיתחה פרופ’ שגיא–אייזנברג,
בשונה מהתרופות האחרות הקיימות בשוק,
אינה מסתפקת בטיפול בתוצרי ההפרשה,
אלא מונעת את תהליך ההפרשה עצמו ,ולכן
צפוי שטווח פעילותה יהיה רחב יותר .הטיפול
בעזרתה יהיה מקומי ,כשאותו חומר פעיל
יותאם לאופני החדרה שונים לגוף :משאפים
במקרה של אסתטמה ,משחות במקרים של
אלרגיית עור ,טיפות לעיניים וטיפות לאף.
התרופה תילקח מיד כשתורגש התגובה
האלרגית ,כך שהשפעתה תחול על יתר תאי
הפיטום — לפני התחלת תהליך ההפרשה.
התרופה עברה את שלב ניסויי המעבדה,
והוכחה כיעילה ביותר במניעת תופעות
אלרגיות .באלרג’יקה מתכוונים להתחיל
בניסויים הקליניים בראשית  ,2007וכן ליצור
שיתופי פעולה עם חברות בינלאומיות בתחום
הטיפול באלרגיה כדי לקדם את שיווק התרופה
בעתיד.

מערכת דימות חדשה
הצילום מימין מראה כיצד נוצרים נוירונים חדשים במוח הבוגר (צבועים בוורוד) .הצילום הופק על ידי
מערכת הדימות החדשה שתרמו מרגרט ופול פדר מלוס אנג’לס למעבדתו של פרופ’ דניאל מיכאלסון
מהמחלקה לנוירוביוכימיה בפקולטה למדעי החיים ע”ש ג’ורג’ ס’ וייז באוניברסיטה“ .המכשיר מאפשר
לחוקרים לערוך ויזואליזציה של תאי העצב ,שהם אבני הבניין של המוח ,ולשפר את הבנת המנגנונים
שביסוד הפגיעה בתאי העצב ובמוח במחלת אלצהיימר” ,אומר פרופ’ מיכאלסון ,מומחה בתחום חקר
מחלת אלצהיימר והמופקד על הקתדרה לחקר תהליכים מולקולריים בניוון עצבי ע”ש מרים ליבך
באוניברסיטה.
בני הזוג פדר מקורבים לליאה סופרסטין ,חברת אגודת ידידי אוניברסיטת תל–אביב בארה”ב ותומכת
נלהבת במחקרו של פרופ’ מיכאלסון .מרגרט פדר היתה אורחת הכבוד בכנס השנתי האחרון על מחלת
אלצהיימר ,שהתקיים באוניברסיטה זו השנה ה–.14
צילום :הדוקטורנט אופיר לוי
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קדישמן בקמפוס
מנשה קדישמן ,משמאל ,עם דורון סבג

קדישמן פנה אל
ההדפס כמעט בכל
פרק בהתפתחותו
האמנותית .ההדפס כמו
שימש לו מדיום לסיכומי
ביניים של שלבים
בתהליך היצירה

עצים צבועים במוזאון ישראל,1982 ,
הדפס רשת 103x76

נחנך הפסל “רחיפה” של האמן מנשה קדישמן ,חתן
פרס ישראל בתחום הפיסול לשנת  ,1995שהושאל
לאוניברסיטה על ידי “אוסף דורון סבג או.אר.אס .בע”מ
תל–אביב” והוצב בכיכר יעקב ושושנה שרייבר בקמפוס.
הפסל נוצר בשנת  ,1968הוא עשוי פלדת קורטן צבוע
שחור ו”מורכב מאלמנטים גאומטריים המתחברים ליצירת
מבנה מינימליסטי ,כאילו מרחף ומתריס במודע על
הצורך בשיווי משקל” ,לתיאורו של פרופ’ מרדכי עומר,
אוצר הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע”ש גניה שרייבר.
הגלריה הציגה באחרונה תערוכה רטרוספקטיבית מיצירות
ההדפס של קדישמן  -אמנות פחות מוכרת ולא מודגשת
של האמן  -שנפתחה בערב חנוכת הפסל.
התערוכה כללה אוסף של יותר ממאתיים הדפסים
שקדישמן הפקיד לפני כעשור בידי הגלריה ,ומיצתה
את מכלול עבודת ההדפס שלו“ .בתחילה” ,אמר פרופ’
עומר בפתיחה“ ,היתה טכניקת ההדפס בעלת מעמד
משני לציור ,והיא לא נחקרה כמדיום העומד בפני עצמו.
ההדפסים המוקדמים שימרו את עקבותיה של פעולת היד
וצמצמו את הנוכחות של התיווך המכני .מאז עלייתן של
אמנות הפופ והשימוש בטכניקות תעשייתיות של ייצור
המוני ,קיבל ההדפס מעמד לגיטימי והפך לעצמאי ,בלא
צורך בגיבוי של הציור החד פעמי.
“קדישמן פנה אל ההדפס כמעט בכל פרק בהתפתחותו
האמנותית” ,כותב פרופ’ עומר ,אוצר התערוכה ,בקטלוג
שראה אור לקראתה“ .ההדפס כמו שימש לו מדיום
לסיכומי ביניים של שלבים בתהליך היצירה .כל שלב
בתהליך מתחיל בדרך כלל ברישום ,מתפתח למבעים
בציור ובפיסול ,ומסתכם בעבודה בטכניקות הדפס
שונות :מהשמרניות יותר ,כמו התחריט והליתוגרפיה ,ועד
לעדכניות יותר ,כמו תצריב צילומי ,הדפס רשת ותלחיץ”.
התערוכה והקטלוג הופקו בתמיכת הקתדרה לחקר
הציור המודרני ע”ש קרלו וקארין גירש.
הפסל “רחיפה” של האמן מנשה קדישמן
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מתוות הכנה ל”גרניקה”

פיקאסו מנציח את
זוועות מלחמת
האזרחים בספרד
הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע”ש גניה
שרייבר מציגה עתה תערוכה הכוללת  42מתוות
הכנה (סקיצות) במהדורת פקסימיליה ,שיצר
פבלו פיקאסו במהלך עבודתו על יצירתו הגדולה
“גרניקה” ( .)1937המתוות עצמן שמורות במוזאון
ריינה סופיה במדריד .מהדורת הפקסימיליה מוצגת
באדיבות הגלריה האוניברסיטאית של אוניברסיטת
בן–גוריון בנגב ,ובצדה מוצגים שני הדפסים
המרכיבים את העבודה של פיקאסו “החלום והכזב
של פרנקו” ( ,)1937באדיבות מוזאון תל–אביב
לאמנות.
בשנת  1936פרצה היצירה הלכה ועטתה
עם השנים משמעויות
בספרד מלחמת
פוליטיות ,בעיקר על רקע
האזרחים בין כוחות
הרפובליקה ללאומנים אירועי מלחמת העולם
המורדים בהנהגת גנרל השנייה ,והפכה לסמל
פרנקו .באותה שנה
מחאה אוניברסלי בגנות
הופגזה מדריד על ידי
המלחמה
הגרמנים ששיתפו
פעולה עם פרנקו ,ופיקאסו הגיב על כך בפואמה
ובאיור “החלום והכזב של פרנקו” .באפריל 1937
הופצצה העיר הבאסקית גרניקה על ידי מפציצים
גרמניים בפקודת פרנקו .בהפצצה המחרידה נטבחו
אזרחים חפים מפשע והעיר נהרסה עד היסוד.
פיקאסו ,שהנציח את הזוועה ביצירה “גרניקה” ,הכין
בתוך כחודש את המתוות הכוללות את המוטיבים
המרכזיים המופיעים בה .היצירה הלכה ועטתה
עם השנים משמעויות פוליטיות ,בעיקר על רקע
אירועי מלחמת העולם השנייה ,והפכה לסמל
מחאה אוניברסלי בגנות המלחמה .היום היא מוצגת
במוזאון ריינה סופיה במדריד.

פעילות רבה רוחשת
סביב הרופא השב לארצו
אוניברסיטת תל–אביב מכשירה רופאים מארצות מתפתחות
להאריך חיים של חולי איידס
ד”ר פיטר נדגה עם עמיתות מתוכנית ההשתלמות לרופאים מחו”ל

מ

משלת קניה מספקת תרופות נגד
איידס לכל אזרחיה הנגועים בנגיף,
אולם הקנייתים אינם משתמשים
בהן ,מתאונן ד"ר פיטר נדגה מניירובי .ד"ר נדגה,
מומחה לרפואה פנימית ,הוזמן באחרונה על ידי
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת
תל–אביב להשתלמות בנושא עמידות לתרופות
בחולי איידס והפסיכולוגיה של החולה המטופל.
ד"ר נדגה נמנה עם משתתפיה של תוכנית
השתלמות רחבת היקף לרופאים מחו"ל,
הפועלת מאז שנת  1988בבית הספר ללימודי
המשך ברפואה בפקולטה לרפואה ע"ש
סאקלר ,בחסות מש"ב (המרכז לשיתוף פעולה
בינלאומי) במשרד החוץ.
רופאים ממדינות מתפתחות מוזמנים,
בעקבות פנייתם להתקבל לתוכנית ,להתעדכן
באשר להתפתחויות ולחידושים בכ– 35תחומי
רפואה — מרפואת פגים ורפואת עיניים ועד
המטולוגיה וטיפול נמרץ .עד כה נטלו בה חלק
יותר מ– 1,000רופאים מ– 90מדינות בקירוב,
בהן פנמה ,גאנה ,לסוטו ,וייטנאם וסמואה.
כ– 30%מהם הגיעו ממדינות אפריקה.
אוכלוסיית הרופאים המגיעים להשתלמות
הטרוגנית מבחינת הגיל ,המוצא ,הרקע
המקצועי ,הוותק ותחומי העניין ,מציין מרכז
התוכנית פרופ' רוני מימון מאוניברסיטת
תל–אביב .על המועמדים להיות בעלי ותק של
ארבע שנים לפחות במקצועם ,ולעבור "סינון"
בשגרירות ישראל בארץ מוצאם ,כדי לוודא,
בין היתר ,שבכוונתם לשוב לארצם בתום
ההשתלמות ,וליישם בקהילה את מה שלמדו
בארץ .הביקוש לתוכנית רב ,לדברי פרופ' מימון,
ורשימת ההמתנה ארוכה.
בכל שנה נפתחים במסגרת הפרויקט שלושה
מחזורי לימוד ,ובכל מחזור לומדים כ– 20רופאים.

הם משתלמים במשך  11שבועות אצל בכירי
המומחים בישראל — חברי סגל של הפקולטה
לרפואה .הפקולטה היא מרכז המחקר
וההכשרה הרפואית הגדול בישראל .עם 1,400
רופאים הפועלים ב– 181מחלקות המסונפות
לאוניברסיטת תל אביב ,השייכות ל– 17בתי
חולים ,היא חולשת למעשה על בריאותה של
יותר ממחצית האוכלוסייה הישראלית.
כל רופא בתוכנית ההשתלמות עובד
במקצועו המקורי ,בכפוף לפיקוח רופא מומחה
מהמחלקה המארחת .התוכנית כוללת סדנה
לרפואת חירום; סדנת אינטרנט ,המכשירה את
הרופאים להשתמש במאגרי מידע ברפואה;

העיקריות להצלחה כאן ,לדעתו ,הן השכלה
גבוהה יותר וטיפול פסיכולוגי טוב יותר
למטופלים.
ההדים על איכות הטיפול בארץ מגיעים
למדינות אפריקה ,כמו גם למקומות אחרים
בעולם שבהם מספר גבוה של נפגעי איידס.
הרופאים הזרים רוכשים בעת ביקורם בישראל
ניסיון בתחום הרפואה המערבית ,מייבאים
ידע חדש לקהילות בארצותיהם ,מעלים בהן
את הסטנדרטים הרפואיים ותורמים להפיכת
הרפואה לבינלאומית.
בניגוד לתוכניות לימודי המשך במקומות
אחרים ,מציין פרופ' מימון ,הרופאים המגיעים

“בישראל ובקניה חולי איידס מקבלים תרופות זהות ,אבל בישראל
שיעור החולים השורדים גבוה מאוד .הסיבות העיקריות להצלחה כאן
הן השכלה גבוהה יותר וטיפול פסיכולוגי טוב יותר למטופלים”
קורס קצר בעברית; וכן פעילות חברתית
וקבוצתית בערבים ובסופי שבוע.
ד"ר נדגה השתלם במרכז הרפואי ע"ש חיים
שיבא אצל ד"ר יצחק לוי .בקניה הוא עוסק
בהבטחת המשך הטיפול בחולי איידס .בעיית
האיידס בקניה ,לדבריו ,היא בעיקר פסיכולוגית
וקשורה לסטיגמה של המחלה .בארץ הוא
למד להתמודד עם תופעות הלוואי שגורמות
התרופות ,אשר להסברו "הן קוסמטיות בלבד,
אך בולטות לעין ומסגירות את החולה" .בקניה,
אמר ד"ר נדגה" ,אנשים מוכנים למות כתוצאה
מהפסקת הטיפול באיידס ,ובלבד שמחלתם לא
תיחשף".
בישראל ובקניה ,הוא נוכח לדעת ,חולי
איידס מקבלים תרופות זהות ,אבל בישראל
שיעור החולים השורדים גבוה מאוד .הסיבות

16

לישראל זוכים למעמד שווה לזה של עמיתיהם
הישראלים ומקבלים רישיון זמני לעסוק בארץ
ברפואה .במדינות מערביות אחרות העסקת
הרופאים במסגרת תוכניות דומות מותנית
בסדרה ארוכה ותובענית של דרישות.
גם רופאים ממדינות מפותחות ,בהן שווייץ,
בלגיה ,ארה"ב וניו זילנד ,התעניינו והשתתפו
בתוכנית במימון עצמי .התוכנית מבוקשת ,בין
היתר ,בזכות מומחיותם הנודעת של בית הספר
לרפואה ע"ש סאקלר ושל המחלקות המסונפות
לו בתחום ההפריות המלאכותיות ורפואת
ילדים.
"פעילות רבה רוחשת סביב הרופא המשתלם
השב לארצו" ,מסכם פרופ' מימון" .מצפים
ממנו להכשיר אנשי צוות ורופאים אחרים,
ולקדם את השטח שבו השתלם".
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מכון מינרבה להיסטוריה גרמנית קיים סדנה
בינלאומית על הנושא פיצויים לניצולי שואה
במשך שלושה ימים ,בחסות הקרן הגרמנית–
הישראלית למחקר ולפיתוח מדעיים (.)GIF
הסדנה התקיימה בתום שתי שנות מחקר
בינתחומי אינטנסיבי במסגרת פרויקט מטעם
 GIFעל “פרקטיקות של פיצויים” ,והפגישה
חוקרים צעירים מגרמניה ומישראל שהציגו
את מחקריהם בתחום .ההרצאות בסדנה עסקו
במשימות ובתפקידים המגוונים והסותרים
שמילאו קבוצות ויחידים שהיו מעורבים בתהליך
מתן הפיצויים ,בהם תובעים ,פוליטיקאים ,אנשי
מינהל ,עורכי דין ,שופטים ומומחים.
מטרת הסדנה ,לדברי פרופ’ ז’וזה ברונר ,ראש
מכון מינרבה ,היתה “להעמיד זו בצד זו את
הפרספקטיבה הגרמנית והישראלית ,וכך להוסיף
ממד חדש למחקרים הקיימים וליצור ריבוי דעות
ודו שיח בתחום”.
אוניברסיטת תל–אביב חתמה על הסכם
לשיתוף פעולה מדעי עם אוניברסיטת
וירצבורג בגרמניה ,ובזה הגיע לעשרים מספר
האוניברסיטאות בגרמניה שהאוניברסיטה
מקיימת אתם הסכמים דומים .זה כמה שנים
שחוקרים משתי האוניברסיטאות מבצעים
מחקרים משותפים בתחום הרפואה ,מדעי
החיים ,המתמטיקה ,הארכאולוגיה וההיסטוריה,
במסגרת תוכניות מחקר של האיחוד האירופי,
של משרד המדע והטכנולוגיה הישראלי ושל
קרן גרמניה–ישראל  .GIFההסכם הנוכחי
יאפשר חילופי חוקרים וסטודנטים ,קיום
כינוסים מדעיים ופנייה יעילה יותר למקורות
מימון בינלאומיים .עד כה חתמה אוניברסיטת
תל–אביב על הסכמים לשיתוף פעולה
אקדמי עם כ– 180אוניברסיטאות ברחבי
העולם.
הפסיכואנליטיקאית והפילוסופית הנודעת
פרופ’ ג’וליה קריסטבה מאוניברסיטת פריז 7
הרצתה באוניברסיטה על פילוסופיה פמיניסטית
במסגרת רב שיח על ספרה “סיפורי אהבה”.
קריסטבה ,65 ,ילידת בולגריה ,חיה ויוצרת
בפריז ונמנית עם ההוגים המשפיעים ביותר
היום בתחום הפסיכואנליזה והפילוסופיה של
הלשון .ב”סיפורי אהבה” היא מתחקה אחר
האהבה כמוטיב מרכזי בספרות  -החל בתנ”ך,
דרך היצירה הקלסית ,הברית החדשה ,הגות ימי
הביניים ,שירת הטרובדורים ,שייקספיר ,מולייר,
בודלר וסטנדאל .פרופ’ קריסטבה הגיעה כאורחת
התוכנית והפורום ללימודי נשים ומגדר בסיוע
 NCJWבאוניברסיטה ,בחסות שגרירות צרפת
בארץ.
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"אפיפיור הספרות"
אוניברסיטת תל–אביב העניקה תואר דוקטור לשם כבוד למבקר
הספרות הגרמני הנודע מרסל רייך–רניצקי בטקס שהתקיים
בפרנקפורט ,גרמניה .רניצקי זכה בתואר על תרומתו במשך יותר
מחמישים שנה לספרות ולחיי התרבות בגרמניה ,על הרוח האיתנה
שגילה כששרד בגטו ורשה ,ועל שהצליח להפוך לאחר מכן לאחת
הדמויות הבולטות בעולם הספרות באירופה.
רייך–רניצקי נולד למשפחה יהודית בפולין בשנת  ,1920בילדותו
עבר לברלין ,ושם גילה את אהבתו לספרות .במלחמת העולם
השנייה גורשה משפחתו לפולין ונשלחה לגטו ורשה .רניצקי נמלט
מרסל רייך–רניצקי (צילום :רפאל הרליך) עם רעייתו והסתתר עמה במשך שנתיים במרתף של איכר פולני.
אחרי המלחמה שב לגרמניה ,היה עורך המוסף הספרותי של העיתון הנחשב Frankfurter
 Allgemeine Zeitungוהנחה תוכנית טלוויזיה משלו“ ,הרביעייה הספרותית” .כפרופסור לספרות לימד
באוניברסיטאות בגרמניה ובארה”ב וחיבר אינספור פרסומים עטורי פרסים ,בהם ספרים ,אנתולוגיות,
מסות וביקורות .עד היום הוא נקרא בגרמניה “אפיפיור הספרות”.
בטקס הענקת התואר לרייך–רניצקי נכחו פטרה רוט ,ראש עיריית פרנקפורט ובעלת תואר ד”ר כבוד
מאוניברסיטת תל–אביב ,פרופ’ איתמר רבינוביץ ,נשיא האוניברסיטה ,ויחיאל בן–צבי ,סגן הנשיא.

אוניברסיטת תל–אביב מוקירה

את ג’ורג’ א’ סמית ()2005-1935
אוניברסיטת תל–אביב העניקה תואר דוקטור לשם כבוד לג’ורג’
אלן סמית מקליפורניה זמן קצר לפני שנפטר לאחר מאבק
ממושך במחלת הסרטן .ג’ורג’ סמית ז”ל היה מוותיקי ענף הנדל”ן
בקליפורניה ומבכיריו ,נדבן ומנהיג בקהילה היהודית של דרום
קליפורניה ,ארה”ב.
התואר הוענק לו בלוס אנג’לס בטקס במעמד רעייתו פמלה,
בנו מתיו ,בתו רבקה ,בני משפחה ,ידידים ,פרופ’ איתמר רבינוביץ,
נשיא האוניברסיטה ,ופרופ’ יוסי שילה מהחוג לתורשת האדם
ג’ורג’ א’ סמית ז”ל
ולרפואה מולקולרית בפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר באוניברסיטה.
סמית התמסר למציאת תרופה למחלה הניוונית ,הקטלנית
והנדירה  )A-T) Ataxia-telangiectasאשר פגעה ברבקה בתו .רבקה נפטרה ממחלתה כחודשיים לאחר
טקס הענקת התואר לאביה .סמית ורעייתו תרמו תרומה מכרעת להקמת המרכז הבינתחומי הגדול
בעולם לחקר המחלה בפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב .תמיכתם של בני הזוג
סייעה לגילוי הגן האחראי ל– A-Tב– 1995על ידי פרופ’ שילה.
הכנס הבינלאומי ע”ש הווארד גילמן על “גזענות
בציוויליזציה המערבית לפני  ”1700התקיים באוניברסיטת
תל–אביב במשך יומיים ,בחסות קרן הווארד גילמן ,בית הספר
להיסטוריה וכמה ממרכזי המחקר באוניברסיטה ,וכן תומכי
האוניברסיטה ד”ר ריימונד ובברלי סאקלר .יו”ר מושב הפתיחה
היה פרופ’ רענן ריין ,סגן הרקטור .את ההרצאה המרכזית נשא
פרופ’ אנתוני פגדן מהמחלקה להיסטוריה של אוניברסיטת
קליפורניה .השתתפו חוקרים מבריטניה ,מארה”ב ,מצרפת,
משווייץ ומישראל.
פרופ’ אנתוני פגדן

“היהדות החרדית והשואה” היתה כותרתו של כנס בינלאומי שקיים המרכז לחקר התפוצות ע”ש
גולדשטיין–גורן בפקולטה למדעי הרוח ע”ש אנטין באוניברסיטה .בכנס נדונו סוגיות נבחרות הקשורות
לחיי הרוח והחברה של החרדים ערב השואה ולהשפעת השואה על ההגות החרדית .במהלך הכנס הוצגה
קבוצה של כותבים חרדים ניצולי שואה שפעלה בארץ בשנות הארבעים כדי לעצב את זכרון השואה
החרדי .במארגני הכנס היו פרופ’ ג’רמי כהן ,אז ראש המרכז לחקר התפוצות ,וד”ר שלום רצבי מהחוג
להיסטוריה של עם ישראל .פרופ’ שלמה בידרמן ,דקאן הפקולטה למדעי הרוח ,בירך.
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אל”מ (מיל’) איילין מארי קולינס

אל”מ (מיל’) איילין מארי קולינס,
האישה הראשונה שפיקדה על מעבורת
חלל ,היתה מרצה אורחת של המועדון
האסטרונומי באוניברסיטת תל–אביב.
המועדון מופעל על ידי סטודנטים
לתארים מתקדמים מבית הספר לפיזיקה
ולאסטרונומיה ומהחוג לגאופיזיקה
ולמדעים פלנטריים בפקולטה למדעים
מדויקים ע”ש ריימונד ובברלי סאקלר.
קולינס השתתפה בארבע טיסות לחלל
וצברה  872שעות טיסה .היא פיקדה על
מעבורת החלל “דיסקברי” בטיסה הראשונה
שהתקיימה לאחר אסון מעבורת החלל
“קולומביה” ,וביקרה בישראל כחברה
במשלחת נאס”א במלאות שלוש שנים
לטיסה הטרגית .באוניברסיטה היא הרצתה
והשיבה על שאלות בנוגע למשימות הדור
הבא של נאס”א ,בהן שיגור חלליות לירח
ולמאדים .ביקורה של קולינס באוניברסיטה
התקיים בשיתוף משרד המדע והטכנולוגיה.
המכון לחקר תולדות יהדות פולין
באוניברסיטת תל–אביב קיים בשיתוף צוות
ההקמה של המוזאון לתולדות יהודי פולין,
שעתיד לקום בוורשה ,סימפוזיון משותף
כדי לדון בתכני המוזאון ובדרכי הצגתם.
האירוע התקיים באוניברסיטה ,בהשתתפות
היסטוריונים מהארץ ומחו”ל ,לצורך קבלת חוות
דעת וייעוץ .מנהל המוזאון יז’י הלברשטאט
הציג בפתיחה את תוכנית העל של המוסד.
הפרופסורים דוד אסף ,אניטה שפירא ודינה
פורת מאוניברסיטת תל–אביב הינחו מושבים
שעסקו בסוגיות תרבותיות ,חברתיות,
פוליטיות ודמוגרפיות הקשורות לעברה של
יהדות זו .מושב מיוחד הוקדש לשאלת ייצוג
השואה ולקחיה במוזאון .בדיונים נשאלה ,בין
היתר ,השאלה איך לפשר בתצוגה בין הזיכרון
הקולקטיבי היהודי–הישראלי לבין הזיכרון
הקולקטיבי הפולני ,והועלו השגות על חוסר
דיוק בפרטים היסטוריים והצעות להדגשים
שונים בתצוגה.

האם מדינת הלאום היהודית תוכל לשרוד
בעידן של גלובליזציה מתעצמת? איך היא
תישאר יהודית ודמוקרטית כאחת? אלה היו
שתיים מהשאלות המרכזיות שנדונו בכנס
בינלאומי בשם “מדינת הלאום ומסורות
פוליטיות אחרות בעם היהודי” .את הכנס,
שארך יומיים ,קיימה תוכנית נבזלין לחקר
הציוויליזציה היהודית בת זמננו בפקולטה למדעי
הרוח ע”ש אנטין באוניברסיטה .הדובר המרכזי
בכנס היה פרופ’ מייקל וולצר מהמכון ללימודים
מתקדמים באוניברסיטת פרינסטון ,ארה“ב,
שנשא הרצאה בשם “הפרדוקס של התנועות
הלאומיות :ישראל ,הודו ,אלג’יר” .מה משותף
בהיסטוריה של שלוש המדינות ,הקשה פרופ’
וולצר .תשובתו היתה“ :המהפכות שבעקבותיהן
הן הוקמו היו חילוניות .התנועות לשחרור לאומי
הצליחו ,קמו שלוש מדינות חילוניות ,והחוגים
הדתיים נדחקו לשוליים .ובכל זאת ,בתוך שנים
ספורות התברר כי זו אשליה ,ובשלוש המדינות
הדת היא היום גורם רב עוצמה”.

שופט בית המשפט העליון של ארה“ב ,אנטונין סקאליה

“יש להשאיר את המדיניות למדינאים” ,אמר
שופט בית המשפט העליון של ארה“ב,
אנטונין סקאליה ,בהרצאה שנשא באוניברסיטת
תל–אביב בחסות בית הספר לממשל ולמדיניות
ע”ש הרולד הרטוך וקרן קשת .לדבריו“ ,השופטים
אינם מומחים לשאלות של מדיניות ,ואל להם
לתת תשובות לשאלות ערכיות ומוסריות
המפלגות את הציבור .העדפתם אינה רלוונטית”.
סקאליה היה פרופ’ למשפטים באוניברסיטת
שיקגו ,מונה לכהונתו בבית המשפט העליון ב–
 1986על ידי הנשיא רונלד רייגן ,ובשל פסיקותיו
נחשב לשמרן מובהק .פרשנותו את החוקה
האמריקאית ,השמה דגש בכוונה המקורית של
מנסחיה ,מייצגת השקפת מיעוט בבית המשפט.

פרופ’ מייקל וולצר

הכנס נחתם בדיון מסכם בהנחיית
פרופ’ אניטה שפירא ,ראש תוכנית נבזלין,
בהשתתפות הפרופסורים יואב פלד ויוסף
גורני מאוניברסיטת תל–אביב ,פרופ’ רות גביזון
ופרופ’ חדוה בן–ישראל מהאוניברסיטה העברית
בירושלים .תוכנית נבזלין מקדמת מחקר
בינתחומי בנושאי תרבות ,חברה ופוליטיקה
בארץ ובתפוצות.
באירוע נפרד קיימה התוכנית כנס על גלי
ההגירה הגדולים לישראל מצפון אפריקה
ומבריה”מ–לשעבר בנוכחות מייסדה ליאוניד
נבזלין.
התוכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע ,NCJW
בשיתוף התוכניות ללמודי מגדר באוניברסיטת
בר–אילן ובאוניברסיטת בן–גוריון בנגב ,אירחו
את פרופ’ סינתיה אנלו מאוניברסיטת קלארק,
ארה”ב ,לסדרת מפגשים .במסגרתם היא הרצתה
על השפעת המיליטריזם ,מדיניות הממשלה
והפוליטיקה על חייהן של נשים .פרופ’ אנלו היא
מרצה למדע המדינה וללימודי נשים ונחשבת
לחוקרת מובילה בתחומה.
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הלמוט רילינג

המנצח ונגן האורגן הגרמני מאסטרו
הלמוט רילינג התארח בבית הספר
למוזיקה ע”ש בוכמן–מהטה באוניברסיטת
תל–אביב וקיים חזרה עם המקהלה
הקאמרית של בית הספר ,וכיתת אמן עם
כמה מהזמרים מהמגמה הווקאלית של בית
הספר .בעת ביקורו באוניברסיטה העניקו
לו פרופ’ תומר לב ,ראש בית הספר ,ואבי
שושני ,מזכ”ל התזמורת הפילהרמונית
הישראלית ,תעודת הוקרה .רילינג זכה
להוקרה הודות לתרומתו רבת השנים לעולם
המוסיקה בישראל ולקשריו החמים עם
אוניברסיטת תל–אביב.
רילינג הוא המנהל האמנותי של פסטיבל
באך באורגון ,ארה”ב ,ומנהל האקדמיה
הבינלאומית ע”ש באך בשטוטגרט .הוא
היה המנצח הגרמני הראשון שניצח על
התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

אביב 2006

ביקורים
פרופ’ פרננדו חדד ,שר החינוך של ברזיל ,ביקר באוניברסיטת תל–אביב
עם משלחת של פקידי חינוך בכירים ,בלוויית שגריר ברזיל בישראל סרג’יו
אדוארדו מוריירה לימה .חברי המשלחת נפגשו עם פרופ’ איתמר רבינוביץ,
נשיא האוניברסיטה ,וביקרו ביחידות שונות בקמפוס ,בהן בית הספר לחינוך
ע”ש קונסטנטינר; המכון האוניברסיטאי לדיפלומטיה ולשיתוף פעולה אזורי,
מייסודו של מרכז פרס לשלום; והמכון להיסטוריה ולתרבות של אמריקה
הלטינית.
אמיטב גוש

הסופר ההודי אמיטב גוש היה מרצה אורח
במסגרת התוכנית “סופר אורח” ע”ש יעל לוין
של החוג לאנגלית בפקולטה למדעי הרוח ע”ש
אנטין באוניברסיטה.
גוש ,50 ,יליד כלכותה ,הודו ,הוא מהנודעים
שבסופרים ההודים בני זמננו הכותבים אנגלית.
ספריו זיכו אותו בפרסי ספרות יוקרתיים בהודו,
בצרפת ובגרמניה .הוא מחברם ,בין היתר ,של
הספרים “ארמון הזכוכית”“ ,כרומוזום כלכותה”
ו”ארץ הגאות והשפל” שתורגמו לעברית .יצירתו
פופולרית בישראל ,והוא מייחס זאת ל”סקרנותם
האמיתית של צעירים ישראלים לגבי הודו -
ארצה ,תרבותה ורוחניותה”.
גוש מתאר בספריו דמויות ממקומות שונים
ומגוונים ,בהם מזרח אסיה והמזרח התיכון .ספר
פרי עטו מ–“ ,1992בארץ עתיקה” ,מבוסס על
חליפת מכתבים שהתגלתה בגניזה הקהירית,
בין סוחר יהודי ממצרים בן המאה ה– ,12היוצא
מצפון אפריקה ומתיישב בהודו ,לבין עבדו
ההודי ,הנוסע בעולם ומקדם את עסקי אדונו,
וכן על סיפורו האישי של גוש ,שהתיישב בשנת
 1980במצרים בכפר קטן ליד הדלתא כדי לעשות
שם מחקר אנתרופולוגי.
את התוכנית “סופר אורח” הקימו דניאלה
שמיר ופרופ’ מאיר חת עם בני משפחה לזכר
דודתם יעל לוין .קדמו לגוש כאורחי התוכנית
הסופרת האפרו–אמריקאית ג’מייקה קינקייד
והסופרת האמריקאית ממוצא סיני ג’יש ג’ן.
במסגרת התוכנית מוזמן לישראל ,אחת לשנה,
יוצר בעל שם בתחום הספרות הכתובה באנגלית
לשהות של שבועיים עד חודש ימים כאורח החוג
לאנגלית.
פרופ’ יוסף רז ,מומחה לפילוסופיה
של המשפט מקולג’ בליול שבאוניברסיטת
אוקספורד ,בריטניה ,ומאוניברסיטת קולומביה,
ארה”ב ,נשא את ההרצאה השנתית לזכויות
האדם של מרכז מינרבה לזכויות האדם
בפקולטה למשפטים ע”ש בוכמן באוניברסיטה.
שם ההרצאה היה “זכויות אדם בלא יסודות”.
מרכז מינרבה משותף לאוניברסיטת תל–אביב
ולאוניברסיטה העברית בירושלים.

אביב 2006

פרופ’ פרננדו חדד

משלחת של המנהיגות הצעירה של איחוד הקהילות היהודיות בצפון אמריקה ביקרה
באוניברסיטת תל–אביב במסגרת הכנס השנתי של הארגון .חברי המשלחת שמעו הרצאות על
המצב הבטחוני בישראל ועל המזרח התיכון מפי מומחים ממרכז משה דיין ללימודי המזרח
התיכון ואפריקה וממרכז יפה למחקרים אסטרטגיים ,וכן על יוזמת פרייס ברודי למעורבות
חברתית .הארגון מטפח זיקה ומחויבות לישראל ,כמו גם דור חדש של מנהיגים יהודים.
אליזבת גרר ,שרת החינוך ,המדע והתרבות של אוסטריה,
עמדה בראש משלחת שביקרה באוניברסיטת תל–אביב ונפגשה
עם בכיריה .עם חברי המשלחת נמנו ד”ר קורט הנגל ,שגריר
אוסטריה בישראל ,ורודולפינה שטיינדלינג ,חברת חבר הנאמנים של
האוניברסיטה .חברי המשלחת שמעו הרצאות על מחקר בתחום
הנוירוביולוגיה ,על היסטוריה גרמנית וכן על קשרי אוניברסיטת תל–
אביב עם האיחוד האירופי .מטרת הביקור היתה הידוק שיתוף הפעולה
אליזבת גרר עם פרופ’ איתמר רבינוביץ בין אוסטריה לבין ישראל והרחבת התוכניות לחילופי הסטודנטים.
מועצת הנגידים של הוועד היהודי–האמריקאי ביקרה באוניברסיטת תל–אביב והשתתפה
בסמינר בהנחיית פרופ’ איתמר רבינוביץ ,נשיא האוניברסיטה ,על היבטים חברתיים של כלכלת
ישראל ועל היבטים פוליטיים–ביטחוניים של מדיניות החוץ הישראלית .המשלחת הגיעה לישראל
כדי להשתתף בחגיגות יובל שנת המאה של הארגון.

עבדוללה בן טרמוגי ,יו”ר הפרלמנט של סינגפור ,סייר בקמפוס
האוניברסיטה וביקר במרכז יפה למחקרים אסטרטגיים.

עבדוללה בן טרמוגי

משלחת של ראשי אוניברסיטאות מרחבי רוסיה פגשה בעת ביקורה באוניברסיטה את
מנכ”ל האוניברסיטה פרופ’ גדעון לנגהולץ ,את סגן הרקטור פרופ’ רענן ריין ,את ראש קשרי
חוץ אקדמיים פרופ’ יונתן פרייס ,וכן חוקרים בכירים מהמכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה ע”ש
קמינגס.
משלחת של אנשי עסקים בכירים מדאלאס מטעם ( U.J.C.איחוד הקהילות היהודיות)
ביקרה באוניברסיטת תל–אביב ונפגשה עם פרופ’ אשר ססר ,ראש מרכז משה דיין ללימודי
המזרח התיכון ואפריקה .מטרת הביקור היתה לחזק את קשרי ארה”ב–ישראל.
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שיפור לימודי האנגלית
במגזר הערבי

הישגים אמנותיים יוצאי דופן

ימודי האנגלית במגזר הערבי משתדרגים :השנה החלה היחידה
לנוער שוחר מדע באוניברסיטה להפעיל תוכנית ניסיונית לשיפור
הוראת השפה האנגלית בארבעה בתי ספר תיכוניים :באום–אל–פחם,
בג'לג'וליה ,בכפר ימה ובנצרת .התוכנית כוללת שני קורסים וירטואליים
שפותחו ביחידה ,הניתנים על ידי דוקטורנטים בתחומים הנלמדים" :מבוא
לרפואה" ו"ההיבטים הסוציולוגיים של מוסיקה ושל ספורט והקשר ביניהם".
מטרת התוכנית ,אומרת אורלי אידן ,דוקטורנטית לפסיכו–בלשנות המלווה
את הפרויקט ,לקדם את השימוש ברשת האינטרנט בקרב תלמידי המגזר
הערבי כדי להקנות להם מיומנויות דיבור ,קריאה וכתיבה באנגלית ברמה
גבוהה ,לפתח אצלם מודעות לחשיבות שפה זו ולחשוף אותם לסביבת
לימוד אקדמית .הקורסים מתקיימים אחת לשבוע ,בהתכתבות עם המרצים
מהיחידה .המורים לאנגלית והמורים המקצועיים בבתי הספר ,המסייעים
לתלמידיהם ,משתלמים בנושא הפרויקט באוניברסיטה.
בכיתות שנבחרו לתוכנית לומדים אנגלית ברמה של חמש יחידות ,וקורסי
הפרויקט ניתנים נוסף על שיעורי האנגלית הרגילים .כדי ללמוד להשתמש
ברשת כבמאגר מידע נעזרים התלמידים במהלך השיעורים ,ואחר כך בבית,
באטלסים רפואיים ,בסרטוני וידאו ,במשחקי מחשב מדעיים ובצ'טים .שיעור
יכול להתנהל כך :התלמידים קוראים בכיתה טקסט באנגלית ומופנים לאתרים
בנושא הנלמד; הם מתבקשים לבצע משימה ,למשל לרוץ סביב בניין בית
הספר ,למדוד דופק ולדווח למרצה ביחידה באוניברסיטה על התוצאות; הם
מתחילים להתכתב ,וסטודנט ערבי לרפואה מאוניברסיטת תל–אביב ,הנמצא
בעת השיעור ביחידה ,מתרגם לערבית מילים לא מובנות .בצ'ט ,אומרת אידן,
משתמשים בשלוש שפות במקביל :בערבית ,באנגלית ובעברית.
הפרויקט חיוני ביותר בעבור תלמידי מגזר זה ,אומרת אידן ,הן מאחר
שעל פי רוב הם אינם זוכים לתוכניות לימודים מוגברות בגלל רקעם
החברתי–הכלכלי ,והן כדי להסיר באמצעותו את המחסום בפני השפה
האנגלית המאפיין את התלמידים הערבים .ייחודו של הפרויקט ,לדבריה,
בשימוש שנעשה
לצורך הפעלתו בשתי
שיטות הוראה :שיטת
ה–Content Based
 — Learningלימוד
שפה באמצעות תכנים
(ולא באמצעות חוקי
התחביר והדקדוק),
ושיטת ה–,Edugaming
שפותחה ביחידה
לנוער שוחר מדע על
ידי מנהל הקמפוס
הווירטואלי של היחידה
תלמידי תיכון באום-אל-פחם
אושי קראוס .שיטת
ה– ,Edugamingאומרת
אידן" ,מעודדת פתרון בעיות מדעיות באמצעות משחקי מחשב מאתגרים,
ורותמת את האינטרנט ואת מאגריו לשיפור חוויית הלימוד ולהכשרת התלמיד
לפעילות מחשבתית יצירתית ולהתמודדות עם חומר חדש".
פרופ' אילנה שוהמי ,ראש היחידה לרכישת שפה ולהוראתה בבית הספר
לחינוך ע"ש קונסטנטינר באוניברסיטה ,היועצת האקדמית של התוכנית,
עוקבת אחת הפעלתה בשטח.
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סרט "ברבורות" בבימויה של רוני ששון ,26 ,סטודנטית
שנה ד' בחוג לקולנוע ולטלוויזיה באוניברסיטה ,זכה בפרס
 ,DAADארגון המעניק מלגות לאמנים מתחומי אמנות
שונים מרחבי העולם (,)German Academic Exchange Service
לסרט הקצר בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי האחרון של ברלין.
הפרס חולק זו השנה הראשונה במסגרת "פנורמה" היוקרתית
של הפסטיבל ,מסגרת לסרטים ייחודיים מבחינה אמנותית ולאו
דווקא מסחריים ,והוא הוענק ל"ברבורות" על "הישגים אמנותיים
וויזואליים יוצאי דופן" .הפרס כולל מלגת מחיה למשך שלושה
חודשים בברלין ותמיכה בהפקת סרט נוסף.
"ברבורות" מתאר
יום של אירועים בלתי
צפויים העוברים על אם
ובתה המתבגרת בעקבות
עזיבתו של האב .אורכו
של הסרט  16דקות.
בתפקידים הראשיים
משחקים דליה שימקו,
קרן לביא ,אבי פניני
רוני ששון
ויורם יוספברג .את הסרט
הפיקה נועה חן ,צילם שחר גונן וערכה איריס עוזר — כולם תלמידי
החוג לקולנוע ולטלוויזיה .הסרט יוקרן בפסטיבל הבינלאומי לסרטי
סטודנטים שיתקיים בתל–אביב ביוני הקרוב .הוא הופק בתמיכת
קרן התרבות אמריקה–ישראל.

קורס ל"רפואה מעורבת חברתית"

מ

שנה זאת ואילך חייבים תלמידי שנה א' בבית הספר
לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל–אביב ,כ–150
במספר ,לעסוק בפעילות חברתית במסגרת קורס חובה
המזכה בניקוד אקדמי .לדברי פרופ' דב ליכטנברג ,דקאן הפקולטה
לרפואה" :בית הספר רואה בפעילות זו נדבך חשוב בתהליך הקניית
ערכים ראויים לרופאים לעתיד".
הקורס "רפואה מעורבת חברתית" מופעל בשיתוף מרכז "חוסן
להתערבות בטראומה ואסון המוני" ומינהל השירותים החברתיים
בעיריית תל–אביב .על כל סטודנט בקורס ללוות במשך השנה אדם
המטופל על ידי רשויות הרווחה ולהתנסות במתן תמיכה לילד
או למבוגר הנזקק לשירותי בריאות קהילתיים .את הסטודנטים
עצמם מלווים ומדריכים העובדות הסוציאליות של המטופלים
ורופאים ממרכז "חוסן" .לדברי ד"ר ירון דגן ,ראש החוג למדעי
ההתנהגות בבית הספר לרפואה ומראשי התוכנית" :הסטודנט
מתחנך להשקעה ולנתינה לזולת ,נוסף על תפקידו הפורמלי של
הרופא ,ולומד להכיר את תפיסת הבריאות שעל פיה כלל המערכות
הטיפוליות בקהילה פועלות במשולב לטובת הפרט .המטרה
הלימודית של הקורס היא פיתוח נקודת מבט רפואית קלינית רחבה
אצל הסטודנטים והקניית מיומנויות הערכה והתערבות על פי מודל
בריאות המושתת על יחסי גומלין של הרופא עם סביבת החולה.
הקורס גם חושף את הסטודנט לפער הקיים בארץ בין צרכים ובין
משאבים ולהתלבטויות הרפואיות והאתיות הנגזרות מפער זה".
אביב 2006

"אוכלוסייה בוגרת המודעת לסיכונים"
האוניברסיטה מציעה עזרה לסטודנטים צרכני סמים

ב

שנת  2003ערכה הרשות הלאומית
למלחמה בסמים סקר בקרב כ–7,000
סטודנטים מ– 12מוסדות להשכלה
גבוהה (שש אוניברסיטאות ושש מכללות),
שבדק את עמדות הסטודנטים בנושא השימוש
בסמים ואת שיעורי השימוש בהם .הממצאים
היו כדלקמן :שיעורי השימוש בסמים במוסדות
השונים היו  12%עד  42% .40%מכלל
הסטודנטים שנדגמו דיווחו על שימוש בסמים

ה

אסורים ,ו– 30%דיווחו על שימוש לא חוקי
"בשנה האחרונה" — מהם " 23%מדי פעם"
ו–" 9%לעתים תכופות".
השימוש בחשיש בקרב הסטודנטים הוא
הנפוץ ביותר מבין הסמים הלא חוקיים; 9%
דיווחו על שימוש ב"סמים קשים" (הרואין,
קוקאין ,קראק ,לס”ד ,אקסטזי) "אי פעם",
ו– 4.5%ב"שנה האחרונה" — מהם 0.7%
"לעתים תכופות".
בעקבות הסקר החל המדור לרווחת
הסטודנטים בדקאנט הסטודנטים ע"ש זיגלר
להציע עזרה לסטודנטים הצורכים סמים.
המדור פועל בשיתוף עיריית תל–אביב והרשות
הלאומית למלחמה בסמים" .הבנו כי אוכלוסיית
הסטודנטים צורכת סמים ,אך אינה עונה
לקריטריונים המקובלים של 'מכורים'; שכן ,זו
אוכלוסייה בוגרת ומשכילה המודעת לסיכונים
שבשימוש בסם" ,אומרת אפרת קסנטיני,

מופע אינטרנטי

חוג לאמנות התאטרון באוניברסיטת
תל–אביב קיים מופע תאטרון ייחודי
וראשון מסוגו בארץ ,בשיתוף אוניברסיטת
ניו יורק ,בטכנולוגיית אינטרנט .2המופע נקרא
"הסגת גבול" ,והוא התקיים כדיאלוג חי באמצעות
האינטרנט ,בו זמנית בתל–אביב ובניו יורק .מעל גבי
מסך וידאו הוקרן לצופים בכל עיר חלקו האחר של
המופע שהתרחש מעברו השני של האוקיינוס.
אינטרנט 2היא טכנולוגיה המאפשרת שידור
במתכונת ועידת וידאו באיכות ובמהירות תמונה
זו
וקול גבוהים במיוחד .במקור יועדה טכנולוגיה
השחקנים הישראלים שרדי ג'בארין ורחלי זינדר
לשידורים מחדרי ניתוח וכן להרצאות המשודרות
בשידור חי למקומות שונים בו זמנית .עתה החלו להשתמש בטכנולוגיה הזאת גם בתחום האמנות.
את העלאת המופע האינטרנטי יזם פרופ' פרדי רוקם ,דקאן הפקולטה לאמנויות ע"ש כץ
באוניברסיטת תל–אביב ,והוא הופק ובוים על ידי ד"ר שרון אהרונסון–להבי ,פוסט דוקטורנטית בחוג
לאמנות התאטרון באוניברסיטה וזוכת מלגת דן דוד ,ועל ידי ד"ר ברברה רוז–האום מאוניברסיטת
ניו יורק ,אמנית מופע וחוקרת תרבות .באוניברסיטת תל–אביב נטלו חלק בהעלאת המופע החוג
לאמנות התאטרון ,החוג לקולנוע ולטלוויזיה ואגף מחשוב וטכנולוגיות מידע.
ההשראה ליצירה היתה מחקרן המשותף של ד"ר אהרונסון–להבי וד"ר רוז–האום בנושא :תקפותם
ומשמעותם של כתבי קודש ,דוגמת התנ"ך ,כמגדירי זהות ותרבות עכשוויים .המופע בוים כקולאז'
טקסטואלי וויזואלי ,והוא שזר אזכורים משלושה אירועים שחלו בחודש שבו הוא הועלה :היום בו
צוין ליל הבדולח ופרשות השבוע שכללו את סיפור מגדל בבל ואת הסיפור המקראי על אודות האם
שרה והגר שפחתה .הטקסטים הוקראו באנגלית ,בעברית ובערבית.
האירוע ,אומרת ד"ר אהרונסון–להבי ,מגלם את הפוטנציאל הרב הטמון בשימוש באינטרנט ככלי
המאפשר את הרחבת גבולות התאטרון ,כמו גם מפגש בין אמנים ויוצרים הפועלים ברחבי העולם.
המופע הועבר בשידור חי באינטרנט ,וניתן לצפות בו באמצעות הכתובתhttp://www.tau.ac.il/ :
.video/Lectures/Arts/Trepassing_Boundaries
אביב 2006
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מנהלת המדור לרווחת הסטודנט" .לא ידוע
לנו על סטודנטים מכורים ,אולם סביר להניח
שבקרב אוכלוסיית הסטודנטים ישנם כאלה.
מאז שהתחלנו בהפעלת הפרויקט פנו אלינו
כמה סטודנטים שחשו שהשימוש הרב שהם
עושים בסמים פוגע בתפקודם והיו מעוניינים
בעזרתנו .אנו מציעים עזרה לכל מי שפונה
ומבין שיש לו בעיה של שימוש בסמים".
הטיפול ניתן אחת לשבוע על ידי מומחים
בתחום מעיריית תל–אביב ,או על ידי מטפלים
מדקנאט הסטודנטים ,תמורת תשלום מסובסד.
היום ,לדברי קסנטיני ,כל סטודנט הנכנס
לאינטרנט לצורך קבלת "מידע אישי" רואה
מודעה המזמינה אותו לקבל עזרה במידת
הצורך .כך מובטחת חשיפה מרבית של
השירות .כמו כן מתוכננת הקמת פורום
וירטואלי ,שיאפשר לסטודנטים מכורים לקבל
עזרה רפואית ונפשית ולהישאר אנונימים.
משרד המדע והטכנולוגיה הקצה
השנה זו הפעם הראשונה  34מלגות לאגודת
הסטודנטים של אוניברסיטת תל–אביב,
וכן  41מלגות ליחידה למעורבות חברתית
בדקאנט הסטודנטים ע"ש זיגלר במסגרת
פרויקט מיוחד .המלגות ,בגובה מחצית שכר
הלימוד ,מוענקות לסטודנטים להנדסה,
לרפואה למדעים מדויקים ולמדעי החיים,
תלמידי שלושת התארים (למעט שנה א'),
תמורת פעילות חברתית .המלגאים מסייעים,
כחונכים אישיים,לתלמידי כיתות י' עד י"ב
משכונות מצוקה ,כולל מבתי ספר מהמגזר
הדתי ומהמגזר הערבי ,בלימוד המקצועות
המדעיים ובהכנה לבחינות הבגרות.

מימין :מיכל ציליבון ,סגנית יו"ר אגודת הסטודנטים; נאוה
גייזנברג ,מנהלת גיוס משאבים ,רשת אורט (אחד מבתי
הספר של הרשת הכלולים בפרויקט); ולילך מאיר ,ראש
מחלקת מלגות ומעונות באגודה

באטמוספרה
חשמלית
התפרקות
בפעם הראשונה נצפו בשמי ישראל שדוני ברקים במסגרת פרויקט מחקרי שהוקדש לזכרו
של אילן רמון; עם החוקרים נמנה סטודנט באוניברסיטה ,זוכה פרס “המדען הצעיר”

ע

רן גרינברג ,דוקטורנט במחלקה
לגאופיסיקה ולמדעים פלנטריים
בפקולטה למדעים מדויקים ע”ש ריימונד
ובברלי סאקלר ,זכה השנה בפרס “המדען הצעיר”
( ,)young scientist awardהמוענק מטעם האגודה
הבינלאומית למדע הרדיו ( .)URSIגרינברג עוסק
בעבודתו בחקר הקרינה האלקטרומגנטית בתחום
התדר הנמוך ביותר ( )ELFשמקורה בברקים,
בהנחיית פרופ’ קולין פרייס .פרס “המדען הצעיר”
מוענק לסטודנטים מצטיינים מכל רחבי העולם
על פעילות מחקרית יוצאת דופן .לאחר הזכייה
הוזמן גרינברג להרצות על נושא מחקרו בכנס
מדעי שהתקיים בניו–דלהי ,הודו .בכנס השתתפו
מומחים מתחום מדע הרדיו וסטודנטים נוספים
שזכו בפרס .המדענים הצעירים ,בהם גרינברג,
נפגשו במהלך הכנס עם נשיא הודו ,ד”ר עבדול
קאלאם ,והתארחו במעונו הרשמי.
החורף ,אומר גרינברג ,הוחלט לצלם ולתעד
תופעות אופטיות מהירות באטמוספרה (שדוני
ברקים  )Sprites and Elvesהמתרחשות מעל

סופות רעמים ,במסגרת פרויקט מחקרי
שהוקדש לזכרו של אילן רמון ,האסטרונאוט
הישראלי הראשון .מטרת הפרויקט היא
גילוי התנאים המטאורולוגיים היוצרים את
השדונים והבנת השפעתם על תהליכים כימיים
ופיסיקליים המתרחשים באטמוספרה הגבוהה.
החוקרים הראשיים הם פרופ’ קולין פרייס ופרופ’
זאב לוין מאוניברסיטת תל–אביב וד”ר יואב יאיר
מהאוניברסיטה הפתוחה .שותפיהם למחקר
הם גרינברג ,העוסק בתצפיות אלקטרומגנטיות
של שדונים ,והסטודנטים מיכל גנות ויוסי שרז,
העוסקים בתצפיות האופטיות.
בתצפיות שערכו החוקרים בינואר השנה
ממצפה הכוכבים ע”ש וייז בנגב זוהתה פעילות
חשמלית ענפה ,סמויה מהעין ומהירה מאוד,
ונתגלו ,בראשונה בשמי ישראל ,שדוני ברקים
מעל פסגות העננים ,בגובה שבין  50עד 80
ק”מ .מצלמות מיוחדות סקרו את השמים מעל
סופות הברקים ,ותוכנת מעקב מיוחדת זיהתה
את הבזקי האור העצומים .אלה הופיעו בגווני

"אוניברסיטת קיץ לנוער" — בחורף
זה חמש שנים שתלמידי תיכון משולבים בהצלחה בלימודים אקדמיים באוניברסיטת
תל–אביב במסגרת הפרויקט “אוניברסיטת קיץ לנוער” .בעקבות זאת הורחב הפרויקט,
ועתה הוא מתקיים גם במהלך שנת הלימודים האקדמית הרגילה .כ– 140תלמידים בני
 16מהפריפריה החברתית בארץ החלו השנה את לימודיהם בתוכנית “אוניברסיטת חורף
לנוער” ,שתתקיים במשך שלוש שנים אקדמיות אחת לשבוע.
התלמידים משתתפים בקורסים לפי בחירתם
בכל הפקולטות באוניברסיטה לצד סטודנטים מן
המניין ,מקבלים הדרכה וקורסי העשרה ונוטלים
חלק בפעילויות חברתיות .הפרויקט מופעל על
ידי היחידה לנוער שוחר מדע בבית הספר לחינוך
ע”ש קונסטנטינר ,בשיתוף חברת האופנה “קסטרו”
וגופים אחרים .מממניו העיקריים הם קרן דורסט
וכן המרכז למפעלות חברתיים ע”ש עמירם סיון
באראקת גדבן ,אביו סלמאן וח”כ מיכאל מלכיאור ומרכז לנדא לשוויון הזדמנויות באמצעות החינוך
באוניברסיטה.
שירה שופטי ,מנהלת היחידה לנוער שוחר מדע ,אומרת שהפרויקט ,המקרב את
התלמידים לסביבה אוניברסיטאית ומשלבם במסגרת חברתית פלורליסטית ,מעצים
את יכולות הלמידה שלהם ,כמו גם את ביטחונם העצמי”.
התוכנית ,מציינת שופטי ,מזמינה את בוגריה להדריך קבוצות חדשות של תלמידי תיכון,
וכך מקנה להם גם כישורי מנהיגות .באראקת גדבן בן ה– 16מהכפר הדרוזי חורפייש
שבגליל היה בחמשת התלמידים שנבחרו להדריך בסמסטר קיץ  .2005באראקת קיבל עם
סיום לימודיו בקיץ  2004תעודת הצטיינות מרקטור האוניברסיטה ,והוא מקווה להתקבל
בעתיד ללימודי רפואה.
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ד”ר עבדול קאלאם ,נשיא הודו ,משמאל ,עם ערן גרינברג

אדום וכחול ,נמשכו אלפיות השנייה בלבד ונראו
כמדוזות ,כראשי גזר עטורים וכטבעות אור
ענקיות .עד כה נתגלו שדונים בעקבות סופות
חורף רק ביפן ,וישראל היא השנייה בעולם
שתופעות כאלה נצפו בה .בתצפיות אחרות
שהתקיימו ברחבי העולם נתגלו שדונים רק
בעקבות סערות קיץ.
הפרויקט ,הנושא את שמו של אילן רמון,
(,)http://geophysics.tau.ac.il/personal/ilan
נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע .אילן רמון
הוא שהחל בפרויקט כשצילם שדוני ברקים
ממעבורת החלל “קולומביה” עם חבריו לצוות
בינואר .2003

אור ראשון
הזוכים באולימפיאדה
ה– 12לאסטרונומיה
ולחקר החלל ע”ש
פרופ’ דרור שדה ז”ל,
שהתקיימה באחרונה
באוניברסיטה בשיתוף
משרד החינוך ,הם
תלמידי התיכון אור
כץ מרמת גן (מקום
מימין :אור כץ ,פיטר פיסטין
ועשהאל בר–אילן
ראשון) ,פיטר פיסטין
מבני עי”ש (מקום שני) ועשהאל בר–אילן מתמרת
(מקום שלישי).
פרופ’ איתמר רבינוביץ ,נשיא האוניברסיטה ,נכח
בשלב הגמר וציין שהאוניברסיטה ,החוגגת השנה
חמישים שנה להיווסדה ,הגיעה להישגיה בזכות
חוקרים כמו פרופ’ דרור שדה ז”ל .למתמודדים
בתחרות איחל שילכו בדרכו של פרופ’ שדה,
“יעסקו בחיפוש אחר האמת ואחר עולמות חדשים
ומתסיסים ,ויזכו בתחושת הרפתקה וגילוי”.
פרופ’ שדה הגה וייסד את האולימפיאדה הראשונה.
חיה שדה ,אלמנתו ,ציינה כי עד כה השתתפו
באולימפיאדות לזכרו  8400בני נוער“ .אין דרך נאותה
מזו להוקירו ולהנציח את רוחו ואת מורשתו”.
אביב 2006

"תלמיד אסור שיתבייש לשאול,
הן כדי להבין ,והן כדי להקשות"
 32סטודנטים מצטיינים בלימודי התואר הראשון בשנת הלימודים תשס”ה קיבלו תעודות
הערכה מטעם רקטור אוניברסיטת תל–אביב

פרופ’ דני לויתן ,מימין ,עם דן יצחק פלורנטין

יעל מרקוביץ

יצחק פדלון

מרומית שוסטר

“אתם הנבחרים והמובחרים שבתלמידי
התואר הראשון .אתם מגלמים את המצוינות
שאנו שואפים להגיע אליה .הוכחתם יכולת
ללמוד ולעבד ידע קיים ,אך גם יכולת למחשבה
עצמאית וליצירתיות .אבל יכולתכם והצלחתכם
אינן בלתי תלויות במוריכם ,ולכן ברכתי
והערכתי נתונה גם להם.
“לימוד אינו חד כווני .לימוד בנוי על יחסי
גומלין בין מורה לתלמיד ,ועל זה נאמר ‘מכל
מלמדי השכלתי ,ומתלמידי יותר מכולם’ .לימוד
בנוי על כבוד והערכה הדדיים בין מורה לתלמיד,
ועל זה נאמר ‘לא הביישן למד ולא הקפדן
מלמד’ .תלמיד אסור שיתבייש לשאול ,הן כדי
להבין ,והן כדי להקשות ...והמורה כן חייב להיות
קפדן בדרישותיו מהתלמיד ובדרישותיו מעצמו...
אך בפסוק המצוטט הכוונה שלא יהיה אטום
ושיהיה מוכן להקשיב ופתוח לביקורת”.
(מתוך דברים שנשא פרופ’ דני לויתן ,רקטור האוניברסיטה,
בטקס הענקת התעודות).

הפקולטה להנדסה ע”ש איבי ואלדר פליישמן
איל יוגב  -הנדסת מחשבים
לימור בורשטיין*  -הנדסה ביו–רפואית
עמי חלפון  -הנדסה מכנית

הפקולטה לאמנויות ע”ש יולנדה ודוד כץ
נועה רגב  -קולנוע וטלוויזיה
בוריס גילטבורג  -בית הספר למוזיקה
אורנית טל  -תולדות האמנות

הפקולטה למדעי החיים ע”ש ג’ורג ס’ וייז
מרומית שוסטר  -ביולוגיה ומדעי המחשב
עם התמחות בביו–אינפורמטיקה
זהר בן משה  -ביולוגיה ופסיכולוגיה
(מדעי המוח)

הפקולטה למשפטים ע”ש בוכמן
			
נועם זמיר
			
מיטל טויסטר*

הפקולטה לניהול  -בית הספר למוסמכים
במינהל עסקים ע”ש ליאון רקנאטי
תומר נוי  -ניהול ,מדעי המחשב
גיא עינבר  -חשבונאות ,משפטים
הפקולטה למדעים מדויקים
ע”ש ריימונד ובברלי סאקלר
דן יצחק פלורנטין  -מתמטיקה–פיסיקה
שלמה יוזף  -מתמטיקה ,מדעי המחשב
		
מיכאל חנבסקי  -מתמטיקה
בבית הספר לעבודה סוציאל
לית ע”ש בוב שאפל
			
מיכל גרוברמן
הפקולטה למדעי החברה ע”ש גרשון גורדון
הילה שטרומינגר  -פסיכולוגיה ,תקשורת
יצחק פדלון  -כלכלה ,ניהול
ככרמל בלנק*  -תקשורת ,סוצ
ציולוגיה ואנתרופולוגיה
אמיר אבשטיין  -מדע המדינה
נטע קליגלר  -תקשורת ,מדע המדינה

בית הספר לחינוך ע”ש חיים
וג’ואן קונסטנטינר
ררננה האן  -תכנון לימודים והורא
אה ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
הפקולטה למדעי הרוח ע”ש
לסטר וסאלי אנטין
אברהם ארואטי  -לימודים קלאסיים
יעל מרקוביץ  -פילוסופיה ,פסיכולוגיה
ליאור צור  -פילוסופיה ,ספרות כללית
הדס קוטק  -בלשנות ,מדע המדינה
רונה זילברשטיין  -היסטוריה כללית
נאטאלי בן ארי  -צרפתית ,תולדות האמנות
הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר
מרינה לאוננקו  -סיעוד
רגינה פיקמן  -רפואה
אביטל קלרמן  -הפרעות בתקשורת
התוכנית הבין–תחומית לתלמידים
מצטיינים ע”ש עדי לאוטמן
אסתר שטרנברג
פרופ’ ליאו קורי מהמכון להיסטוריה ולפילוסופיה של
המדעים והרעיונות ע”ש כהן נשא הרצאת אורח.

* קיבל/ה בעבר תעודת הערכה מטעם הרקטור.
אביב 2006
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 11דוקטורנטים מתחומי מחקר שונים זכו
השנה במלגות ע”ש עמליה בירון–צגלה
מטעם קרן המלגות שהקים מיכאל בירון–
צגלה לזכר רעייתו .המלגות הוענקו זו הפעם
השלישית ונועדו לסייע בהפחתת הנטל הכלכלי
המוטל על תלמידי מחקר .בטקס חלוקת
המלגות נשאו דברים פרופ’ איתמר רבינוביץ,
נשיא האוניברסיטה ,ומיכאל בירון–צגלה.
פרופ’ נאוה זיסאפל מהמחלקה לנוירוביוכימיה
בפקולטה למדעי החיים ע”ש וייז הציגה את
מחקרה של הדוקטורנטית יעל מלי ,תלמידתה,
מזוכי מלגת בירון–צגלה השנה .מלי עוסקת
בזיהוי החלבונים המעורבים בהתפתחותה של
מחלת ניוון השרירים  - ALSמחלה אלימה
התוקפת את תאי העצב המוטוריים .פרופ’
זיסאפל הרצתה גם על נושא הנחקר במעבדתה:
המנגנון שבאמצעותו משפיע ההורמון
מלטונין על השינה ועל תהליכי זיכרון
המתרחשים במהלכה .שי שקרוב,
דוקטורנט למערכות מידע בפקולטה
לניהול  -בית הספר למוסמכים
במינהל עסקים ע”ש ליאון
רקנאטי ,נשא דברי תודה בשם
המלגאים ,והרצה על נושא
מחקרו“ :הפער הדיגיטלי
בישראל  -הפער הנוצר בין
אלה הנהנים מפירותיה של
טכנולוגיית המידע ובין אלה
שאינם נהנים מהם.

שי שקרוב

חברת “רד תקשורת מחשבים” תרמה
מלגות לשמונה סטודנטים לתואר ראשון
מהמחלקה להנדסת חשמל–אלקטרוניקה
פיסיקלית בפקולטה להנדסה ע”ש פליישמן,
למטרות מימון שכר לימוד והוצאות מחיה.
ארבעה ממקבלי המלגות הם ילידי הארץ,
וארבעה  -עולים ממדינות חבר העמים ,בהם
שני קציני צה”ל .המלגות הוענקו לסטודנטים
הזוכים על ידי יו”ר החברה זהר זיסאפל ,נשיא
אוניברסיטת תל–אביב ,פרופ’ איתמר רבינוביץ,
ודקאן הפקולטה להנדסה ע”ש פליישמן ,פרופ’
טוביה מילוא“ .הענקת המלגות נועדה לתת
הזדמנות שווה גם לסטודנטים המתמודדים
עם קשיים כלכליים” ,אמר זיסאפל“ .אני בטוח
כי כאשר יסיימו זוכי המלגות את לימודיהם,
כולנו נרוויח פי כמה וכמה מהתרומה הצנועה
שניתנה להם”.

"כתר מלכות" לרבי שלמה אבן
גבירול ,מאת :פרופ' ישראל לוין,
אוניברסיטת תל–אביב; מו"ל:
אוניברסיטת תל–אביב ,ההוצאה
לאור2005 ,
השירה העברית בספרד
מראשיתה במאה העשירית ,כותב
פרופ' ישראל לוין בהקדמה לספר,
התפתחה בשני "ראשים" :שירת
החול ושירת הקודש .שירת החול
בספרד ,שלא נשענה על מסורת
יהודית קיימת ,אימצה לעצמה
את דרכי השירה הערבית ,והגיעה
במהירות להישגים מופלגים
ביופיים ובשכלולם .שירת הקודש
המשיכה מסורת ארוכה בת
מאות שנים ,שתחילתה ביצירתם
של הפייטנים הארצישראלים
הקדומים ,אך יוצריה הספרדים
הגדולים פיתחו אסכולה פייטנית
חדשה ,שבמיטבה הגיעה
לשיאים אמנותיים שמעטים
כמותם בתולדות השירה העברית
לדורותיה" .וכבר הסכימו רבים",
מציין פרופ' לוין" ,שהתרומה
המקורית ביותר לעיצובה ולחידוש
פניה של האסכולה הפייטנית
הספרדית היא תרומתו של שלמה
אבן גבירול".
ההוצאה לאור של אוניברסיטת
תל–אביב החלה במפעל של

פרסום מחדש של
מיטב השירה העברית
בימי הביניים .הספר
הראשון במפעל זה
מוקדש לאחת מיצירותיו
החשובות ביותר של
שלמה אבן גבירול
— שיר הקודש העברי
החשוב ביותר שלאחר
התקופה המקראית
— "כתר מלכות" .זהו
שיר פילוסופי ארוך המתאר את
האל ,את הבריאה ואת האדם
העומד בפני בוראו ,וגם תפילה
לאל ,שמצאה את דרכה אל סידור
התפילה של הימים הנוראים ,וזוכה
כאן לראשונה למהדורה ביקורתית,
לפירוש ולמחקר מקיף.

חיי הנפש של אנשיה? כדי להשיב
על שאלות אלה בוחן המחבר
את כתביהם של שלושה ממוריה
הראשונים — תלמידיו החשובים
ביותר של הבעש"ט ,וחושף את
המכנה המשותף הרוחני ,כמו גם
את נקודות המחלוקת שביניהם.
הוא מראה שהמגמה המחייבת את
החיים בעולם הזה (בניגוד לתנועות
מיסטיות בחסידות ,השוללות
את החיים בעולם הזה והקוראות
לסיגוף) משותפת להם ונובעת
מתורתו של הבעש"ט.
הספר עוסק בהיבטים שונים
של חיי הנפש של היחיד שפותחו
בעיקר בראשית החסידות ,ודן
בסוגיות רבות בתולדותיה ,בהן
היחס לעולם הזה ,חוויית התפילה
ולימוד התורה וחשיבות היסוד
האקסיסטנציאלי המעצים
את משמעות החיים .המחבר
מסתייע לשם כך במקורות
מקראיים ,תלמודיים ,פילוסופיים
וקבליים ובספרות מחקר,
בעיקר בתחום הפנומנולוגיה
של הדת והמיסטיקה הכללית,
וחורג מגבולות הדיון ההיסטורי–
הסוציולוגי המקובל בתחום.

מהי תרומתה הייחודית של
החסידות לעולם הרוח היהודי?
מדוע היא משמשת גם היום
דגם להתחדשות רוחנית יהודית?
החסידות ,כותב ד"ר רון מרגולין
בהקדמה לספרו ,התאפיינה
בראשיתה בהתעוררות דתית עזה
בקרב עילית רוחנית מצומצמת
שהתלכדה סביב הבעש"ט ,והפכה
בתוך פרק זמן קצר לתנועת
המונים דתית .האם היא היתה
בראשיתה תנועה מיסטית הנוטה
להתכחש לעולם ,או תנועה של
התחדשות דתית שהעצימה את

מעמד המיעוט הערבי במדינת
הלאום היהודית ,עורכים:
אלי רכס ושרה אוסצקי–לזר,
תוכנית קונרד אדנאואר לשיתוף
פעולה יהודי–ערבי ,אוניברסיטת
תל–אביב; מו"ל :מרכז משה דיין
ללימודי המזרח התיכון ואפריקה,
אוניברסיטת תל–אביב2005 ,

מקדש אדם :ההפנמה הדתית
ועיצוב חיי הדת הפנימיים
בראשית החסידות ,מאת :ד"ר
רון מרגולין ,החוג לפילוסופיה
יהודית והתוכנית לחקר הדתות,
אוניברסיטת תל-אביב; מו"ל:
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים,
תשס"ה

סוגיית מעמדם הלאומי של
אזרחי ישראל הערבים–הפלסטינים
בישראל זוכה בשנים האחרונות
לדיון ולמחקר מקיפים .וזאת
מכמה סיבות ,נכתב בהקדמה
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לקובץ זה :במשך השנים חלו
שינויים מפליגים בתפיסת מעמדם
של מיעוטים בארץ ובעולם,
בפרשנות הניתנת לאופייה של
הדמוקרטיה הישראלית ובסוג
הדרישות שמעלים הערבים
כלפי המדינה; המיעוט הלאומי
הפלסטיני חי במדינת לאום
המבקשת להבטיח שוויון אזרחי
לכלל תושביה ,אך גם לשמר את
מטרותיה היהודיות–הציוניות; כמו
כן מאבקם של הערבים אזרחי
ישראל מושפע בעשור האחרון
מתהליך השלום האזורי ,מן
המהפכים הפוליטיים הפנימיים
ומן השינויים ברמת ההשכלה,
במודעות ובדפוסי ההתארגנות
בתוך החברה הערבית עצמה.
נציגים מכל גוני הקשת הפוליטית
הערבית מעלים שתי תביעות
מרכזיות :הצעה לשינוי הגדרתה
של המדינה ממדינה יהודית
ל"מדינת כל אזרחיה" ,ודרישה
להכרה במיעוט הערבי כ"מיעוט
לאומי" בעל זכויות קיבוציות.
האירועים הקשים של אוקטובר
 2000ופרסום מסקנות ועדת אור,
מציינים עורכי הקובץ ,העמיקו
את הפער בין שתי הקהילות ,אך
גם העצימו את הצורך בדיאלוג
שיתווה דרך לפתרונות שיהיו
מקובלים על שני הצדדים.
לאור כל זאת כונסו מאמרי
הקובץ ,העוסק בשאלת מעמד
המיעוטים במישור התאורטי —
בהגדרת מיעוטים בכלל ,והמיעוט
הערבי בפרט; בהקשר ההשוואתי
— על ידי בחינת יחסי רוב–מיעוט
במקומות אחרים בעולם; בהקשר
המשפטי — הדן ביישום עקרון
השוויון לערבים בישראל; ובהקשר
הפוליטי — העוסק בהשפעות
של סוגיות מורכבות אלה על
הפוליטיקה המקומית.
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מושבים אקדמיים ואירועי תרבות
בכנס האירופי האזורי ה– 15של חבר הנאמנים

ה

כנס האירופי ה– 15של חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל–אביב התקיים השנה
בפריז ,באתרים שונים בעיר ,בסימן חגיגות יובל שנת החמישים של האוניברסיטה.
אגודת ידידי האוניברסיטה בצרפת אירחה את הכנס ,והוא התקיים בחסות
כמה גופים ,בהם בנק הפועלים .עם  200משתתפיו נמנו חברי חבר הנאמנים ,תומכי
האוניברסיטה ואורחים מאירופה ,מארה”ב ,מקנדה ומארגנטינה.
הכנס נפתח בארוחה חגיגית בבית עיריית פריז בחסות ראש העירייה ברטראן דלנואה.
בבניין הסנאט בעיר הוענקה מדליית ג’ורג’ ס’ וייז לראש ממשלת צרפת דומיניק דה וילפן,
בהוקרה על פועלו להידוק יחסי צרפת עם ישראל ,על יחסו החם כלפי העם היהודי ועל
יוזמותיו למיגור האנטישמיות והגזענות בארצו .במקומו של דה וילפן ,אשר נבצר ממנו
להגיע לטקס ,קיבל את המדליה שר התשתיות ,התחבורה והתיירות הצרפתי דומיניק פרבן.
בדברים שנשא בשם וילפן אמר פרבן“ :כל עוד יהיה המזרח התיכון במרכזו של המתח
העולמי ,תתייצב צרפת בנחישות לצדה של ישראל .היא לא תתפשר על ביטחונה עד
שיימצא פתרון לסכסוך הישראלי–הפלשתיני ,וייכון שלום בר–קיימא באזור .זו המשמעות
של מחויבותה של צרפת למזרח התיכון”.
נציגי אוניברסיטת תל–אביב בכנס היו :פרופ’ איתמר רבינוביץ ,נשיא האוניברסיטה; יחיאל
בן–צבי ,סגן הנשיא; פרופ’ דני לויתן ,הרקטור; ודני שפירו ,מנהל אגף קשרי חוץ ופיתוח
משאבים.
פרופ’ רבינוביץ בירך על קבלתה של אוניברסיטת תל–אביב כחברה רשמית ל–AGENCE
 - UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIEרשת של כ– 600אוניברסיטאות בעולם
הפועלות לקידום השפה והספרות הצרפתית.
המושב האקדמי הראשון בכנס יוחד לדיון על עתידה הצפוי של אירופה ,בהשתתפות
פרופ’ אלי בר–נביא מאוניברסיטת תל–אביב ,לשעבר שגריר ישראל בצרפת ,וז’אן קלוד
טרישה ,נגיד הבנק המרכזי האירופי וד”ר כבוד של אוניברסיטת תל–אביב .טרישה נשא בכנס
הרצאה בשם “מיזוג כלכלי בעידן היורו” .המושב האקדמי השני נקרא “אירופה ,האסלאם
והמזרח התיכון” .פרופ’ רבינוביץ סקר את תוצאות הבחירות האחרונות שהתקיימו בארץ;
העיתונאי והמזרחן הבריטי ד”ר פטריק סיל דיבר על תהליך השלום במזרח התיכון; והחוקר
הצרפתי הנודע ד”ר דומיניק מואזי עסק בהיתכנות של “התנגשות בין ציוויליזציות”.
אירועי הכנס כללו :הרצאה מפי פרופ’ ז’אן רוברט פיט ,נשיא אוניברסיטת פריז–סורבון
וד”ר כבוד של אוניברסיטת תל–אביב ,על התפשטותה של תרבות היין בעולם; קבלת שבת
בחסות חברי אגודת הידידים הצרפתים ביאטריס ודוד בירן; שייט על הסיינה בחסות חברי
האגודה וולף והלן מרמוט; הרצאה מפי הקרדינל ז’אן מארי לוסטיגר באתר האנדרטה לזכר
קורבנות השואה; קבלת פנים במשרד התרבות בחסות שר התרבות הצרפתי רנו דונדייה דה
ואברה; וארוחות בחסות סגן נשיא אגודת ידידי האוניברסיטה בצרפת ,פרנסואה היילברון,
רעייתו אריאן וחבר האגודה דומיניק רומנו .הכנס נחתם במופע קברט בלידו.
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פרופ’ יובל נאמן ז”ל
נפטר השר לשעבר פרופ’ יובל נאמן,
 ,2006-1925מדען גרעין וחלל ופיסיקאי
בעל שם עולמי ,ומי שהיה נשיאה השני של
אוניברסיטת תל–אביב.
פרופ’ נאמן נולד בתל–אביב ,בן  15הצטרף
להגנה ,ולאחר מלחמת השחרור עבר למטכ”ל
ושירת כראש ענף מבצעים באגף מודיעין.
בשנת  1952מונה לראש אגף תכנון ,ובשנים
 1955-1952היה סגן ראש אמ”ן וראש אמ”ן.
הוא שירת כנספח צבאי בבריטניה ,ופרש מצה”ל
עם תחילת עבודתו בוועדה לאנרגיה אטומית.
ב– 1961קיבל לידיו את ניהול הכור האטומי בנחל
שורק ,וגילה תגליות ראשונות כמדען בתחום
חלקיקי הגרעין .ב– 1965מונה למנהל המדעי של
הוועדה לאנרגיה אטומית וב– 1976-1975היה
המדען הראשי של משרד הביטחון .במלחמת
ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים שימש
כעוזר ראש אמ”ן לנושאים מיוחדים.
בעת לימודי הדוקטורט שלו בפיסיקה פרץ
פרופ’ נאמן פריצת דרך בתחום חלקיקי הגרעין,
ותגליותיו נמנו עם חמש התגליות החשובות
ביותר במאה העשרים .מאז המשיך לעסוק
בפיסיקה ובחלל וזכה בפרסים יוקרתיים
בינלאומיים על הישגיו המדעיים.
משנת  1964השתייך לסגל אוניברסיטת
תל–אביב ,היה ממקימי החוג לפיסיקה
ולאסטרונומיה ,ובשנים  1975-1971כיהן כנשיא
האוניברסיטה .בשנת  1969קיבל את פרס
ישראל למדעים מדויקים.
ב– 1979היה שותף להקמתה של תנועת
“התחייה” ,וכיהן מטעמה כח”כ וכשר בשנים
 .1992-1981כשר בממשלת בגין הקים את משרד
המדע והפיתוח וכיהן בו .בשנת  1983הקים את
סוכנות החלל ועמד בראשה עד לפני שנה.
פרופ’ נאמן פיתח קריירה מרשימה בתחום
המדע ,הביטחון והשירות הציבורי .בן  81היה
במותו.

