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ידידים יקרים,
בידיכם הגיליון הראשון של כתב העת האוניברסיטה
במתכונתו החדשה .כל גיליון יאפשר לכם להתוודע
למגוון העשיר והמרתק של הפעילויות המתרחשות
באוניברסיטה בתחום המחקר ,ההוראה והעשייה למען
החברה .כתב העת משלים את העלון החדש בינינו,
המתמקד בתומכי האוניברסיטה ובאירועים מיוחדים.

כתבת השער
הממד הננסי
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כמוסות בגודל ננו שיהיו מסוגלות
לאתר תאי סרטן ולהחדיר תרופות
אליהם בלבד ,ננו-רובוטים שיוכלו
לבצע ניתוחי מוח מדויקים ,חיישנים
ביולוגיים בעלי רגישות גבוהה ביותר
לגילוי חומרים רעילים וטרנזיסטורים
הבנויים ממולקולות דנ"א — אלה הם
כמה מהפיתוחים הנחקרים עתה
באוניברסיטה באמצעות ענף המדע
המשלב ננו-טכנולוגיה עם ביולוגיה.
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געגוע אל הרחוב
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נועם שוקד הגיש הצעה לתכנון כיכר
המדינה בתל-אביב כפרויקט גמר לתואר
ראשון בבית הספר לאדריכלות ע"ש
עזריאלי .בפרויקט שלו הוא מציע מארג
עירוני המוכר בשם "עירוב שימושים".
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לסטודנטים ערבים דרכי התמודדות שונות
עם התנהגות מפלה כלפיהם .אחת
מהן ,המכונה "הסתרת זהות" ,נחקרה
באוניברסיטה על אף היותה חמקמקה
וסודית משום הקושי להודות בשימוש בה.

פרופ' יוסי מטיאס ,ראש מרכז המחקר
והפיתוח החדש של גוגל בתל–אביב,
מסביר מה מדעני מחשב ישראלים יכולים
להציע לחברה כמו גוגל.

“חקיקה תומכת”

12

באופן פרדוקסלי ,טוענת ד"ר הדס מנדל,
מדיניות המעודדת העסקת נשים לשם
חיזוק עצמאותן הכלכלית — וזאת בעזרת
תנאי עבודה נוחים וגמישים — משמרת
דפוסי תעסוקה ומסלולי קריירה שונים
לנשים ולגברים.

ננו–ביו
מאת קרן קלוסטרמן

האם יוכלו מדענים לחקות את קולטני הריח המצויים
באפם של כלבים כך שירחרחו ויזהו סכנות ביו–
טרוריסטיות ממרחקים? האם הם יוכלו לייצר ערכת
אבחנה לאיתור תאי סרטן בגוף האדם ולחיסולם
באמצעות ננו–מכונה? חוקרי אוניברסיטת תל–אביב
בודקים כיווני מחקר אלה ואחרים במסגרת קידומו
של ענף חדש במדע :ננו-ביוטכנולוגיה .באמצעות
ענף זה אפשר לפתור בעיות ולגלות תגליות שהננו-
טכנולוגיה והביולוגיה אינן יכולות להתמודד אתן
כל אחת בנפרד .איך ,אם כן ,טכנולוגיה חדשה
ומסובכת זו מפותחת באקדמיה ,ומתי ילהיבו
התאוריות הביולוגיות את המהנדסים,
הלהוטים לפתח תוכנית–אב לגפיים ביוניות או
תוכנה גנטית שנוכל בעזרתן לחיות חיי נצח?

הממד
הננסי
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ננו–ביו–רפואה הוא תחום מחקרה
של פרופ' רמונה מרגלית מהמחלקה
לביוכימיה בפקולטה למדעי החיים ע"ש
וייז באוניברסיטת תל-אביב .באמצעות ידע
משולב מתחומי הביולוגיה ,הכימיה ,מדע
החומרים ,הפיזיקה וההנדסה היא חוקרת
תרביות תאים כדי לפתח אמצעי לטיפול
בסרטן המכלה תאי גוף נגועים בלבד ואינו
פוגע בתאים בריאים.
"לולא האפשרות לשלב ננו-טכנולוגיה
עם ביולוגיה לא הייתי מצליחה לחקור את
פני השטח של תאי גידולים בגוף" ,אומרת
מרגלית" .נדרש ידע בשני התחומים כדי
להבין כיצד מולקולות יחידות של תרופה
נקשרות לגידולים ומשמידות או מעכבות
אותם" .על בסיס מחקריה של מרגלית
בונים היום במעבדתה "ננו-נשאים",
כמוסות בגודל ננו שיהיו מסוגלות לאתר
תאי סרטן יחידים ולהחדיר תרופות אליהם
בלבד.
מרגלית מסבירה שבשוק הקיים
 99%מהתרופות – הניתנות באמצעות
הזרקה ,עירוי ,גלולות או סירופ – מגיעות
באקראי למקומות שונים בגוף" .בעקבות
זאת יעילותן מופחתת ,תאים בריאים
ניזוקים ,והגוף סובל מתופעות לוואי לא
רצויות ומסוכנות" .בכוונתה ליצור "מאגר
תרופות זעיר בגוף לטיפול בתא הסרטני
בלבד" על ידי פיתוח כמוסות שקוטרן קטן
מ 300-ננו-מטרים (ננו-מטר הוא אחד
חלקי מיליארד של מטר).
הרעיון לייצר נשאי תרופות זעירים,
ננו-חלקיקים ,כבר ממומש ואף מוכתר
בהצלחה .היקף המכירות השנתי של
דוקסיל ( ,)Doxilתרופה נגד סרטן השחלות
שמייצרת חברת ,Johnson and Johnson
הוא  400מיליון דולרים ,אות לכך שלננו-
ביוטכנולוגיה עתיד מבטיח בשוק התרופות.
מרגלית שותפה בפיתוחם של יותר
מתריסר פטנטים ,והיא נמנית עם קבוצת
חוקרים חדשה העוסקת במחקרים
בינתחומיים .קבוצה זו מצטרפת לשורת
מדענים באוניברסיטת תל-אביב וברחבי
העולם שעבודתם בקנה מידה של מיליונית
המילימטר מבטיחה תמורה בקנה מידה
גדול בעתיד.
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ננו-ביוטכנולוגיה ,ביו-ננו-טכנולוגיה או
בפשטות "ננו-ביו" הם שמותיו הנרדפים
של שדה רב-תחומי חדש המסעיר את
דמיון העולם .יחידת הננומטר ,אלפית
מקוטר שערת אדם ,נראית אך בקושי גם
במיקרוסקופ אלקטרוני ,הרחק מחוץ לטווח
הראייה של עין אנוש .תחום הננו-ביו מעניק
לחוקרים כלי עבודה ברמה המולקולרית,
אטום אחר אטום ,ואפשרות לפתח חומרים
ומבנים מתקדמים בעלי מאפיינים מיוחדים
ומגוון שימושים .אלה יש בהם לשנות את
פני הרפואה ,הביוטכנולוגיה ,המיקרו-
אלקטרוניקה וענפי תעשייה רבים אחרים.
"לאוניברסיטת תל-אביב יתרון בתחום
זה על פני אוניברסיטאות אחרות בארץ
ובעולם" ,אומרת פרופ' חגית מסר-
ירון ,סגנית נשיא אוניברסיטת תל-אביב
למחקר ולפיתוח" .אנו מנוסים ומצטיינים
בשילוב הביולוגיה עם ההנדסה ,הפיזיקה
והכימיה .בנושא הננו-ביו פעלנו במודע
ובמתואם ,והצלחנו ליצור סביבה רב-
תחומית מיטבית".
כמה יחידות מניחות את היסודות
לפיתוח התחום באוניברסיטה :המרכז
לננו-מדע ולננו-טכנולוגיה – מסגרת על
שכל המחקרים בתחום זה באוניברסיטת
תל-אביב נעשים בחסותה ,המרכז הלאומי
לננו-מדע ביו-רפואי ע"ש ג'ק ה' סקירבול,
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ביו .לפני שלוש שנים נבחרה אוניברסיטת
תל-אביב ,מקרב כל המוסדות האקדמיים
בארץ ,לנהל קרן חדשה של Nano2Life
המיועדת לעידוד מיזמי מחקר בתחום
הננו-ביו בישראל ומיזמים משותפים
ישראליים-אירופיים.
"מדעני ביו-ננו מניחים עתה את
התשתית לפעילות מדעית עתידית",
אומר פרופ' אהוד גזית מהמחלקה
למיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה
בפקולטה למדעי החיים ע"ש וייז .גזית
עומד בראש הקבוצה העוסקת בתחום
חקר ההתארגנות העצמית בסקאלה
הננו-מטרית ב.Nano2Life-
"עדיין איננו יודעים מה יהיו יישומי
הטכנולוגיה המאפשרת שליטה בסדר
ובארגון בסקאלה הננו-מטרית" ,אומר
גזית" .כשהומצא הטרנזיסטור בסוף שנות
הארבעים הכירו בכך שזאת תגלית חשובה,
אך לא ידעו מה לעשות בה .רק שלושים
שנה אחר כך ,כשהטכנולוגיה הפכה
ללב הפועם של מחשבים ושל מכשירים
אלקטרוניים אחרים ,התברר שהטרנזיסטור
נוצל כהלכה .זה אופייני למדע :אתה לומד
לעשות דבר מה ,ואחרים לומדים איך
לנצלו".
מצפים כי לכשתוכשר הקרקע ,ויש
המעריכים כי מדובר בעוד כעשר שנים,

כשהומצא הטרנזיסטור בסוף שנות הארבעים הכירו בכך
שזאת תגלית חשובה ,אך לא ידעו מה לעשות בה .רק
שלושים שנה אחר כך ,כשהטכנולוגיה הפכה ללב הפועם
של מחשבים ושל מכשירים אלקטרוניים אחרים ,התברר
שהטרנזיסטור נוצל כהלכה.
המכון לביולוגיה ולביוטכנולוגיה בתחום
הננו-מטרי ע"ש אילונה ריץ ,המכון לחקר
ננו-מערכות רפואיות ע"ש מריאן גרטנר
והקתדרה לננו-ביוטכנולוגיה של חלבונים
ע"ש אדוארד סרוסי.
כמה מחוקרי אוניברסיטת תל-אביב
פועלים גם במסגרת  ,Nano2Lifeרשת
במימון האיחוד האירופי המשותפת ל-
 23חברות ומכונים גדולים בתחום הננו-

יוביל תחום הננו-ביו ,בין היתר ,לפיתוח
ננו-רובוטים שיוכלו לבצע הליכים
רפואיים ,כגון ניתוח מוח מדויק מאוד
או תיקון תאים פגומים יחידים; מבנים
ננו-מטריים שייושמו לצורך הנדסת רקמות
ואבחון מוקדם של מחלות; וננו-מכונות
שיתפקדו כאברים מלאכותיים כגון גפיים.
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מחקר שערך
פרופ' אהוד גזית
פורסם במסגרת
כתבת שער
של כתב העת
Nature Nanotechnology

בהתמודדות עם שאלות בתחום הביו-
ננו חוקרי אוניברסיטת תל-אביב שואלים
את עצמם את השאלה שהעסיקה מדענים
ומוסדות אקדמיים מאז ומעולם :האם על
המחקר להידרש לצרכים אנושיים מסוימים,
או שמא צריכה להניע את המדע סקרנות
טהורה בלבד?
פרופ' יוסי שחם-דיאמנד מבית הספר
להנדסת חשמל מכוון את מחקריו ליצירת
מוצרים ממשיים ,כגון מעבדים זעירים רבי
עוצמה המבוססים על טכנולוגיות בתחום
הביולוגיה או ביו-גלאים ייחודיים .הפיזיקאי
אשל בן-יעקב ,לעומת זאת ,סבור שיש
להעמיק בהבנת עקרונות היסוד של עיבוד
המידע והבקרה הביולוגיים קודם שמנסים
לשלב התקנים ננו-מטריים מעשה ידי
אדם עם מערכות חיות .עם זאת הניגוד בין
המדע הבסיסי למדע היישומי הוא המזין
את פעילות הננו-ביו ואת שיתוף הפעולה
בין תומכי האסכולות השונות.
כיום המערכות הביולוגיות מוגבלות
למה שיצר הטבע בתהליך אבולוציוני רב
שנים ,אומר שחם-דיאמנד מהפקולטה
להנדסה ע"ש פליישמן ,המופקד על
הקתדרה לננו-טכנולוגיות מידע ע"ש ברנרד
שוורץ ומתאם פעילותה של אוניברסיטת
תל-אביב ב .Nano2Life-אולם ,הוא מוסיף:
"בעזרת טכנולוגיות מתחום הננו אנו
המהנדסים יכולים ליצור מבנים מלאכותיים
וחומרים בממדים של מולקולה שישפרו
במידה מרשימה את יעילותם של תרופות,
של טיפולים רפואיים ושל טכנולוגיית
המידע במדעי החיים וברפואה".
שחם-דיאמנד אומר" :תארו לעצמכם
מחשב בגודל שעון יד בעל זיכרון של יותר
מאלף ג'יגה-בייט שלעולם לא יהיה צורך
לאפסו ,שיחקה את יכולת הזיכרון האנושי
'ללמוד' דברים בכוחות עצמו .המעבדים
שלו יהיו עשויים מתאים שיסודרו ברשתות,
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על פי דגם המוח האנושי .השאלה היא
איך בונים זאת ואיך שולטים בזה .אנו
זקוקים לידע הנדסי מעשי לבניית רשתות
חישוביות ממבנים ננו-מטריים כדי להניע
התפתחויות כאלה".
חוקרי אוניברסיטת תל-אביב מפתחים
עתה ביו-שבב לאבחון מידי של הצטננות,
שבבוא היום יהיה אפשר לרכוש במינימרקט.
ביו-שבבים כאלה יותקנו בנמלי תעופה
לגילוי מחלות זיהומיות כמו סארס ושפעת
העופות .חוקרת ידועה הפועלת בתחום
זה היא פרופ' יהודית רשפון מהמחלקה

תארו לעצמכם מחשב בגודל שעון יד בעל זיכרון של יותר
מאלף ג'יגה-בייט שלעולם לא יהיה צורך לאפסו ,שיחקה
את יכולת הזיכרון האנושי 'ללמוד' דברים בכוחות עצמו.
המעבדים שלו יהיו עשויים מתאים שיסודרו ברשתות,
על פי דגם המוח האנושי.


למיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה
בפקולטה למדעי החיים ע"ש וייז.
עוד חוקר מאוניברסיטת תל-אביב
שנרתם למאבק במחלות הוא פרופ' שמואל
עינב ,המופקד על הקתדרה להנדסת כלי
דם ע"ש הרברט ברמן בפקולטה להנדסה
ע"ש פליישמן .עינב עוסק בננו-טכנולוגיות
חדשות שיש בהן לסייע בחדירה לכלי דם
של מטופלים לצורך זיהוי משקעי שומן
וסידן על דפנות כלי הדם ,בעיקר משקעים
לא יציבים הגורמים להתקף לב פתאומי.
לדבריו" ,זה צורך חיוני ביותר .אי אפשר
לזהות משקעים לא יציבים בעזרת מדידות
לא-פולשניות ,למשל בעזרת האלקטרו-
קרדיוגרם (אק"ג) ,ולכן החולים לא תמיד
יודעים שמצבם מסוכן".
תחום הגלאים ומתקני הניטור אינו
רחוק מיישום מסחרי .חקר הביו-חיישנים
הוא תחום עיסוקו של שחם-דיאמנד וגם
של פרופ' עמיחי פרימן מהפקולטה למדעי
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החיים ,ממייסדי המרכז לננו-מדע ולננו-
טכנולוגיה באוניברסיטה .בתחום זה טמונה
הבטחה לפיתוח חיישנים ביולוגיים לגילוי
חומרים רעילים ,חיישנים בעלי רגישויות
גבוהות פי כמה וכמה מאלה שהטכניקות
הנוכחיות מאפשרות.
פרופ' גזית מציין" :היכולת להבחין
בכמויות זעירות ביותר של רעלנים ,של
סמים לא חוקיים ,של חומרי נפץ או של
מזהמים תחולל מהפכה בביטחון הפנים,
בניטור הסביבה ובנהלים רפואיים" .מחקר
שערך פורסם במסגרת כתבת שער של
כתב העת  .Nature Nanotechnologyגזית
חוקר תחום הקרוי "התארגנות עצמית
מולקולרית" ,ולדבריו ,בעיקרון הוא משחק
במולקולות" :אנו יכולים לארגן מערך
של צינורות בגודל ננו ל'יער מולקולרי' —
מיליוני ננו-צינורות על שטח שגודלו כגודל
ראש סיכה — ולהשתמש במבנה הדחוס
והמאורגן בצפיפות כמרכיב המזהה בביו-
גלאים" .גזית מוסיף כי השיטה החדשה
לארגון הצינורות היא חלק חשוב של
הפיתוח החדש .שימושים אחרים לצינורות
הננו-מטריים יכולים להיות בתחום הננו-
אלקטרוניקה וחומרים מרוכבים.
"מחקרו של גזית נושא עמו הבטחה
גדולה" ,אומר ד"ר נסים חן ,מנהל פיתוח
עסקים במדעי החיים ב"רמות" – חברת

היישום של אוניברסיטת תל-אביב" ,ועם
זאת אל לנו לשכוח שאנו נמצאים רק
בשלבים הראשונים של מסחור הפטנטים
בביו-ננו שפותחו באוניברסיטה .יש לנו
כארבעים פטנטים בתחומים של מתן
תרופות ,של גלאים ,של ביו-טכנולוגיה ושל
אופטיקה ,ואולם יחלפו עוד כמה שנים עד
שנוכל להביא את ממצאי החוקרים לידי
מימוש".
v
כאמור ,לדעת פרופ' אשל בן-יעקב,
חקירה תאורטית מעמיקה יותר של יסודות
הטבע נדרשת קודם שיהיה אפשר להגשים
את שאיפותיהם היישומיות של המהנדסים
בתחום הננו-ביו .בן-יעקב הוא המופקד על
הקתדרה לפיזיקה של מערכות מורכבות
ע"ש מגי-גלס בבית הספר לפיזיקה
ולאסטרונומיה בפקולטה למדעים מדויקים
ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר.
"מנגנוני הטבע הבסיסיים" ,בן-יעקב
מסביר" ,אינם פועלים על פי עקרונות
ההנדסה המאפיינים מכונות מעשה
ידי אדם .למערכות ביולוגיות תפקודים
מתחלפים ,ואי-אפשר לפתחן על פי
תוכנית-אב הנדסית ,כגון התוכנית לבניית
מכונית .שלא כמו במפעל למכוניות,
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“שותפי-אתיקה“
בעיות מוסר מתעוררות כל אימת
שחוקרים מבצעים מניפולציות
במערכות חיות ,על אחת כמה וכמה
בתחום הננו-ביו .הגישה המקובלת
באוניברסיטת תל-אביב בנושא
זה היא ש"את השיקולים האתיים
והחברתיים יש להביא בחשבון בד בבד
עם ההתפתחויות הטכנולוגיות ,ולא
בעקבותיהן" ,אומרת ד"ר מירה מרקוס-
קליש ,חברת המרכז הבינתחומי לניתוח
ולתחזית טכנולוגית ליד אוניברסיטת
תל-אביב ,העומדת בראש קבוצת
"שילוב טכנולוגיות" (converging

 (technologiesב .Nano2Life-והיא
מוסיפה" :באוניברסיטת תל-אביב אנו
מצרפים אלינו פסיכולוגים ,רופאים
ועובדים סוציאליים – לא כיועצים ולא
כמבקרים ,אלא כשותפים אמתיים
המלווים את מיזם המחקר מיומו
הראשון .אנו מכנים אותם 'שותפי-
אתיקה' .שיתוף חוקרים ממגוון תחומים
מאפשר בחינה מנקודות מבט שונות
והתייחסות לגוף האדם ולסביבתו כאל
מערכת משולבת אחת".

ד"ר דפנה בניהו

רקמות שיגודלו במעבדה
יוכלו לשמש לבניית סחוס
חדש ,לתיקון שריר לב
לא מתפקד או להחלפת
גפיים חסרים.


מערכות ביולוגיות אינן יעילות כלכלית
מנקודת מבטו של המהנדס ,ואין הן
בנויות מכמות מזערית של חלקים .ועוד
זאת ,מערכות ביולוגיות יכולות לחדש את
מרכיביהן בלי הרף ,דוגמת תאי הגוף .לא כן
מכוניות".
בן-יעקב מצביע על מושבות החיידקים
הצבועות שבצלוחיות המונחות על שולחנו
ואומר" :אין ספק שהחיידקים מכירים
סודות ננו-מטריים שאינם ידועים לנו.
למשל ,חיידקים משתמשים בננו-חלקיקים
שהם מייצרים או אוספים מהסביבה,
כגון חלקיקים של מגנטיט (עפרת ברזל
מגנטית) ,ואלה משמשים אותם לניווט
לפי השדה המגנטי של כדור הארץ .דוגמה
נוספת היא העברת מידע – כגון עמידות
לאנטיביוטיקה – בין חיידקים באמצעות
'דיסקים' ננו-מטריים הקרויים פלסמידים".
בעת האחרונה אושר פטנט של בן-
יעקב בשיתוף שני דוקטורנטים על רעיון
לטרנזיסטור הבנוי ממולקולות דנ"א.
ההמצאה פותחה בעקבות חקירת ההולכה
של אותות חשמליים בדנ"א בגוף" .הראינו
איך אפשר לארגן פיסות דנ"א ליצירת
מעגלים לוגיים לעיבוד מידע שעשויים

מנגנוני הטבע הבסיסיים אינם פועלים על פי עקרונות
ההנדסה המאפיינים מכונות מעשה ידי אדם .למערכות
ביולוגיות תפקודים מתחלפים ,ואי אפשר לפתחן למשל
על פי תוכנית לבניית מכונית.
לשמש כמוח של רובוטים ננו-מטריים
בגוף" ,הוא אומר.
פרופ' אברהם ניצן ,המופקד על
הקתדרה לדינמיקה כימית ע"ש איסר
ורבקה (לבית שכטר) קודש ז"ל ,מעלה
את השאלה במה ננו-מבנים מעשי ידי
אדם עלולים להיתקל ולהזיק בעת שהם
נעים בסביבת התאים הבלתי-צפויה של
הגוף האנושי" .עלינו לבחון מחדש אחדים
ממושגינו על תהליכי מעבר של אלקטרונים,
של יונים ושל אנרגיה בין מולקולות ועל
פני ממברנות שהן דפנות התאים" .ניצן
חוקר את התהליכים הכימיים הבסיסיים
המתרחשים בננו-מבנים כאלה.
תחום המחקר של ניצן חיוני לננו-ביו
בהיותו כרוך בהבנת הרכיבים החשמליים
והמולקולריים של האורגניזם החי .צמתים
מולקולריים הם מערכות ננו-מטריות שבהן

מולקולה מחברת בין גופים מיקרוסקופיים
ומשמשת צומת שדרכה הם מחליפים
אנרגיה או מטען חשמלי .איך צמתים
אלו מוליכים חשמל על פני שטח התא?
מהי הדרך שבה יונים עוברים אל תאי
הגוף ומתוכם? מדוע מתרחשות תופעות
אופטיות ומגנטיות לא רגילות בתחום
הננו-מטרי? – אלה כמה מהשאלות שניצן
וכימאים ופיזיקאים אחרים באוניברסיטת
תל-אביב וברחבי העולם שואלים וחוקרים.
הם מקווים שמחקריהם ישמשו בסיס
ליצירת מנועים מולקולריים – ננו-מכונות
שבהן מולקולה אחת או כמה מולקולות
יכולות לבצע פעולות מתוכננות מתוך
שליטה ובקרה של מפעיל חיצוני.
ניצן ממחיש את דבריו בעזרת סרטו
של איזק אסימוב "המסע המופלא" .בסרט
מתוארת צוללת ננו-מטרית המוחדרת לגוף

אנזים מצופה במתכת :הילה
דגן-מוסקוביץ ,דוקטורנטית
בפקולטה להנדסה ,מפתחת
טכנולוגיות לביו-גלאים זעירים (גודלם
קטן מגרגיר אפונה) ,ובעתיד יהיה
אפשר להשתילם בגופם של חולים.
"אני מגשרת בין עולם האנזימים
לבין עולם המתכות" ,היא אומרת.
דגן-מוסקוביץ חוקרת ,בהנחיית
הפרופסורים עמיחי פרימן ויוסי
שחם-דיאמנד את יכולתו של אנזים
מצופה במתכת למדוד באופן מדויק


יותר רמות של גלוקוז בדם.
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האדם כדי לבצע פעולה כירורגית מסובכת.
אין לדעת אם אכן כך תיראה רפואת העתיד,
אבל ניסיון העבר מלמד שמאמץ המושקע
במחקר בסיסי מניב התפתחויות שקודם
לכן נראו בבחינת מדע בדיוני.
ד"ר דפנה בניהו מהפקולטה לרפואה
ע"ש סאקלר עוסקת באפיון תאי גזע
לשימוש בהנדסת רקמות" .אנו מתמקדים
בתאי גזע בוגרים ומקווים להניח את היסודות
לפיתוח מערכת המשלבת רובוטיקה עם
תאים ננו-מטריים שתאפשר גידול תאים
והכוונת התמיינותם לאוכלוסיות תאים
מסוימות הנדרשות לריפוי מגוון מחלות",
היא אומרת“ .רקמות שיגודלו במעבדה יוכלו
לשמש לבניית סחוס חדש ,לתיקון שריר לב
לא מתפקד או להחלפת גפיים חסרים“.
במיזם אחר בעל השפעות מרחיקות
לכת עוסקת ד"ר יעל חנין מבית הספר
להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה .היא
מגדלת עם פרופ‘ אשל בן-יעקב רשתות
עצבים חיות – תאי מוח הקשורים זה
לזה – על מיקרו-שבבים .פריצת הדרך
שלהם ,הרשומה כפטנט ,היא השימוש
בננו-טכנולוגיה כדי לחקות את התנאים
הטבעיים הדרושים לצמיחת נוירונים (תאי
עצב) והאופן המיוחד שבו המיקרו-שבב
"מדבר" עם התאים .הננו-טכנולוגיה
משפרת במידה ניכרת את התקשורת בין
השבב לתאים .מחקר מסוג זה עשוי לסייע
בהבנת פעילותן של רשתות עצבים ולכן
לסייע בריפוי מחלות הנגרמות מניוון עצבים.
חנין אומרת" :האתגר היישומי המידי יותר
הוא בחינת השפעתם של רעלנים ושל
תרופות על רשתות עצבים".
v
על פי העניין הרב שהנושא מעורר ועל
פי חלומות החוקרים והתלהבותם ,נראה
שהננו-ביו טומן בחובו הבטחה להיות
"הדבר הגדול" הבא במדע .האם המימון
ממלא את הציפיות? ישראל שואפת לזהות
מגמות מבטיחות בטכנולוגיה ,והממשלה
התחייבה ב 2006-להקצות במשך חמש
השנים הבאות כ 80-מיליון דולר במימון
מקביל ( )matching fundsלמחקר ולפיתוח
של ננו-טכנולוגיה באוניברסיטאות בישראל.
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ואולם פרופ' מסר-ירון אומרת" :למרות
תמיכת הממשלה בנושא זה ,אוניברסיטת
תל-אביב תלויה בעיקר במענקי מחקר
חיצוניים ובתרומות פרטיות לבניית
המתקנים המרכזיים ולפיתוח מחקר מדעי
מתקדם".

ד"ר יעל חנין
ורשתות תאי
המוח המתא–
רגנות באופן
עצמי שפיתחה

פרופ' אורי צ'שנובסקי ,ראש המרכז
לננו-מדע ולננו-טכנולוגיה באוניברסיטה,
אומר" :חשוב לסייע לחוקרים מהתחומים
השונים לשבור את המחיצות המבדילות בין
תחום לתחום ולהבין זה את זה כשמדברים
'ננו'" .פיזיקאים צריכים לתקשר עם
כימאים בנושא מהותם של ננו-גבישים,
ביולוגים צריכים להורות למהנדסים את
עקרונותיו של תכנון מבנה החלבונים
ומולקולות ביולוגיות אחרות ,ומעל לכול
– על כולם למצוא דרך לעבוד במשותף.
"לכן מלכתחילה הקימה האוניברסיטה את
המרכז לננו-מדע ולננו-טכנולוגיה כמסגרת
בינתחומית לפעילותן של ארבע פקולטות:
הנדסה ,מדעים מדויקים ,מדעי החיים
ורפואה .רצינו ליצור בקמפוס 'תרבות ננו',
וכבר עתה פועלות בתחום יותר מחמישים
קבוצות".
המרכז לננו-מדע ולננו-טכנולוגיה:
http:nano.tau.ac.il/



זהות
ש אולה
מאת תלמה אגרון

בטי גורן חקרה
דרכי התמודדות של
סטודנטים ערבים עם
דעות קדומות ועם
אפליה .היא התמקדה

באסטרטגיה ייחודית
המכונה הסתרת
זהות (,)passing
המאפשרת לנוקטים
אותה "לעבור" במצבים
מסוימים כישראלים
יהודים; ממצאי
מחקרה מעידים ,בין
היתר ,על קיומם של

גבולות ברורים
וקשיחים בין קבוצות



חברתיות שונות ועל
הקושי לחצותם

קוראים להם פארס ,עאישה ,פאדי,
נור ,נטלי ,אמאני ,אדם ,יאמן ועזמי ,והם
ישראלים ערבים — "ערבים פלסטינים
אזרחי ישראל" לפי הגדרתם – וסטודנטים
באוניברסיטת תל-אביב .הם לומדים
בשפה שאינה שפת אמם עם סטודנטים
שמרביתם יהודים הלומדים בשפתם;
הם נחשפים לקודים תרבותיים השונים
מאלה המקובלים בתרבותם; והם פוגשים
בעקבות המעבר לתל-אביב (רבים מהם
– בראשונה בחייהם) ישראלים יהודים
מחוץ לקמפוס ,למשל בעלי דירות ,זבנים
בקניון ,אנשי אבטחה או נוסעי אוטובוס.
במגעם היומיומי עם קבוצת הרוב היהודי
הם נחשפים לדחייה ,לזרות ולהתנהגות
מפלה הניזונות מדעות קדומות ומחשיבה
סטראוטיפית.
בטי גורן מהחוג להיבטים התפתחותיים
בחינוך בבית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר
באוניברסיטה חקרה בעבודת גמר לתואר
שני דרכי התמודדות של סטודנטים
ערבים בארץ עם אפליה .העבודה נעשתה
בהנחיית פרופ' דניאל בר-טל מבית
הספר לחינוך ובסיוע מלגה של מרכז תמי
שטינמץ למחקרי שלום .גורן ראיינה כ20-
סטודנטים ערבים בני  33–20הלומדים
לקראת שלושת התארים .מרואייניה
הסכימו לחשוף לפניה בעילום שם את
חוויותיהם כערבים ואת דרכי התמודדותם
עם קשייהם.
גורן שמעה מפיהם על זכויות הנמנעות
מהם בגלל מוצאם הערבי ,למשל הזכות
לבחור מקום מגורים או מקום בילוי.
סטודנט המכנה את עצמו בשם רוני סיפר:
" זו תופעה מאוד נפוצה פה ברמת אביב .הייתי

מתקשר בנוגע לדירה שרציתי לשכור ,מדבר
עם הבעלים בטלפון ,קובעים והכול .בסוף הוא
שואל' :מה השם שלך?' ואתה אומר 'טארק' או
'מחמד' או 'עלי' .ואז הוא אומר' :תשמע ,הדירה
היא של אשתי ,לא בדיוק שלי ,אנחנו נחזור
אליך' ,או 'תשמע ,זה כבר לא אקטואלי'".
בשל הסלקציה במועדונים נשללת
זכותם של הסטודנטים הערבים לצאת
ולבלות במסיבות ריקודים .פארס סיפר כי
בכל יום שישי בערב מתעוררת השאלה
מחדש :האם יצליח "לעבור" כיהודי ולהיכנס
למועדון ,או יבקשו את תעודת הזהות שלו
ושל חבריו ,וכשיגלו את מוצאם לא יאפשרו
להם להיכנס ,לפעמים באמתלה כי "היום
זה ערב של עדה מסוימת".
כמה מהסטודנטים הערבים מרגישים
כי הם מקבלים יחס שונה ממזכירות
הפקולטות .מישל סיפרה כי כאשר היא
"עוברת" כיהודייה ,היא זוכה ליחס טוב
יותר מהמזכירות מאשר במקרים שבהם
מתגלה כי היא ערבייה.
כ 1,000-סטודנטים לתואר ראשון240 ,
לתואר שני ו 50-דוקטורנטים ממוצא ערבי
ודרוזי לומדים השנה באוניברסיטה .תחומי
הלימוד שלהם מגוונים :רפואה ,מדעים
מדויקים ,מדעי החיים ,הנדסה ,מדעי
הרוח ,חינוך ,אמנויות ,מדעי החברה ,עבודה
סוציאלית ,ניהול ומשפטים .כדי להקל את
הסתגלותם ללימודים ולמעונות ,דקאנט
הסטודנטים מפעיל מערך סיוע בעבורם
במסגרת המדור לרווחת הסטודנט ,ולדברי
מאיה רביע ,רכזת הסיוע לסטודנטים ערבים,
"נעשים מאמצים ליצור אצלם תחושת
שייכות לאוניברסיטה" .רביע מדווחת
שמאות סטודנטים מקבלים באמצעות
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במיעוט קבוצה מסוכנת גם כשאין לכך הפנמת הדיכוי
אחיזה במציאות ,כפי שראו האנטישמים
בגרמניה את היהודים.

תופעה חמקמקה וסודית

המדור מדי שנה בשנה סיוע כלכלי ,ייעוץ
פסיכולוגי ,הדרכה אקדמית והכנה לשוק
העבודה הכללי.
ועדה אד-הוק שהוקמה לטיפול בזכויות
הסטודנטים הערבים בקמפוס הביאה לידי
אישור תוכנית להצגת שלטים בערבית
ולהצגת אותיות ערביות על מקלדות
המחשבים בכל רחבי הקמפוס ,מוסיפה
רביע .את היוזמות החברתיות משלימות
יחידות אקדמיות המשמשות צוותי חשיבה
ומחקר בתחום יחסי יהודים-ערבים ,בהן
מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-
ערבי ,תוכנית קונרד אדנאואר לשיתוף
פעולה יהודי-ערבי והתוכניות לחינוך
משפטי קליני ע"ש צגלה.
פרופ' בר-טל ,מומחה בעל שם בתחום
חקר סטראוטיפים ודעות קדומות הקשורים
בסכסוכים אתניים ,מציין שנקודת מבטם
של בעלי הסטראוטיפים היא אחד הנושאים
הנחקרים ביותר בתחום הפסיכולוגיה
החברתית .רק בשנים האחרונות החלו
פסיכולוגים חברתיים לבדוק את השפעת
הסטראוטיפים השליליים על קורבנותיהם,
והיום כבר ידוע שבצד סבלם מן האפליה
ומן הדיכוי הם משלמים גם מחיר פסיכולוגי
גבוה :פגיעה בדימוים העצמי ובתפקודם.
שדה המחקר הרחב של הנושא הוא ארה"ב,
שכן אחת הבעיות המרכזיות של החברה
האמריקנית היא היחסים בין הרוב לבין
קבוצות מיעוט .בארץ ,לעומת זאת ,מלבד
הסיבה האתנוצנטרית – התנשאות הרוב
על המיעוט – קיים גם הסכסוך הלאומי:
ערבים נחשדים ונעצרים בראש ובראשונה
מסיבות ביטחוניות .שלא כמו במקרה
הישראלי ,בר-טל מוסיף ,הרוב יכול לראות

דרך התמודדות של קבוצת מיעוט עם
ההתנהגות המפלה כלפיה ,דרך שכמעט
לא נחקרה עד כה ,היא אימוץ זהות הרוב
כדי להימנע מפגיעתו .גורן בחרה להתמקד
באסטרטגייה ייחודית זו של התמודדות,
המכונה "הסתרת זהות" או "התחזות"
( — )passingתופעה חמקמקה וסודית
לדבריה ,שקשה לפענחה משום הקושי
להודות בשימוש בה .מקור המושג passing
ביחסי לבנים-שחורים בארה"ב ,והוא קיצורו
של הביטוי  .passing as whiteהוא מתייחס
לאדם "מעורב" שהוגדר "כושי" ,אך אימץ
זהות "לבנה" כדי להימלט מדיכוי ולזכות
בזכויות המוקנות ללבנים.
גורן חקרה את התופעה בקרב
סטודנטים ערבים ישראלים ה"עוברים"
במצבים מסוימים כישראלים יהודים,
למשל בחור ערבי ושמו איבראהים המשנה
את שמו ל"אבי" כאשר הוא נמצא בבית
קפה תל-אביבי שבו קוראים את שֵם
הלקוח ברמקול .מכאן שלמטשטשי הזהות
המאפיינים הבאים :מראה "מטעה" ,הכרת
השפה והמבטא של בני קבוצת הרוב;
יכולת לאמץ את מחוותיהם ,את לבושם
ואת דפוסי התנהגותם; ומוטיבציה למצוא
פתרונות יצירתיים התורמים לתחושה של
שליטה עצמית.
גורן מסבירה ,מתוך הסתמכות על
מחקרים ידועים ,שבמקרים קיצוניים יש שתי
סיבות אפשריות – והפוכות – להסתרת
הזהות .האחת היא ניסיון לעזוב את קבוצת
המוצא בעקבות הטמעת הסטראוטיפים
והדעות הקדומות של הקבוצה השלטת.
הסיבה ההפוכה היא הרצון להוכיח את
טפשותם של הטוענים שהמתחזה שונה
מהם ,ושנימוקי הטוענים זאת אינם אלא
הַת ָרצָה (רציונליזציה) בלבד.
ההלם הנגרם עם חשיפת ההתחזות
ממחיש עד כמה סטראוטיפים נפוצים הם
נזילים :אם ערבי יכול להיחשב ליהודי ,הרי
ל"ערביותו" ולסטראוטיפים הנקשרים בה
אין אחיזה במציאות.

לא תמיד חציית הגבולות החברתיים
יזומה .לעתים היא נעשית בתגובה להנחות
מוטעות של אחרים .סיפר אמיר" :בתקופה
מסוימת התאמנתי במכון כושר ,ורכשתי
שלושה חברים .היו כל מיני צחוקים על ערבים,
ואני בחצי צחוק ,ספק כעס ,ספק גועל ,פשוט
לא גיליתי להם (שאני ערבי) .זה היה נורא .אני
לא יודע למה עשיתי את זה .באותו רגע לא
ממש ידעתי מה להחליט".
האם במצב שאינו יזום על "המתחזים"
לדחות או לקבל את הזהות השגויה?
הסטודנטים העידו כי האפשרות לתקן
את טעות הזיהוי אינה פשוטה ,אף
ש"ההתחזות" מלווה לפעמים בתחושה של
הפנמת הדיכוי .הטעיות יזומות כדי להימנע
מהטרדה ומהשפלה נפוצות בעיקר בעת
בדיקות ביטחוניות.
סבוכה יותר היא תופעת ההתחזות
הקבועה .סיפר רוני" :יש לי חבר שעובד
עכשיו במשרד עורכי דין ,ואף אחד במשרד
לא יודע שהוא ערבי ,חוץ מהמנהל .זה מטורף
לגמרי .אפילו המזכירה שנותנת לו את הצ'קים
לא יודעת .הוא חי בעולם שהוא בעצם שני
עולמות .הוא חייב תמיד לשים לב לכל מה
שהוא אומר .אני לגמרי מבין את זה ,זו הדרך
שלו להתמודד עם זה .אבל היא לא טובה ,היא
לא תפתור את הבעיה".
"מהגרים במולדתם" מכנה גורן את
הסטודנטים הערבים המסתירים את
זהותם כדי להשיג את מה שחסום בפניהם
כשהם "בתפקיד" עצמם .אחת השאלות
המעניינות במחקרה עוסקת בתחושותיהם
בנוגע לתופעה .היא שלילית וראויה לגינוי,
סברו מרבית הנשאלים .לדעת אחדים,
השימוש בה כמוהו כריגול וכבגידה בקבוצה
הלאומית .פארס מפרש את הסתרת
הזהות כך“ :כל הלנסות להיטמע זו בגידה ,זה
אשכרה הורדת ראש“ .נטען גם כי הסתרת
הזהות פוגעת במאבק המיעוט למען הכרה
בזכויותיו ולכן אינה לגיטימית.
לדברי גורן ,על פי מחקרים עכשוויים,
גבולות חברתיים בין קבוצות הולכים
ונעלמים; ממצאי מחקרה מלמדים דווקא
על זהויות נוקשות ,על קיומם של גבולות
ברורים בין קבוצת רוב לקבוצת מיעוט ועל
הקושי הרב לעבור מקבוצה לקבוצה.



ה

איש
שלנו
ב”גוגל”
יוסי מטיאס ,מומחה
למדעי המחשב
מאוניברסיטת
תל-אביב ,התמנה בעת
האחרונה לראש מרכז
המחקר והפיתוח החדש
של גוגל בתל-אביב.
הוא מספר ללואיז שלו
מדוע אחת מחברות
ההיי-טק המשפיעות
ביותר בעולם מחפשת
כישרונות בישראל
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איך גוגל והתרבות הישראלית
משתלבות?
זהו שילוב טוב מאוד .כוחה של גוגל
במהנדסיה היצירתיים ובעלי היוזמה;
הישראלים ידועים בכושר ההמצאה שלהם,
בתושייתם ,בחשיבתם הפורצת מסגרות
מקובלות ובהתלהבותם מהעבודה .לישראלים
יכולת גבוהה בפיתוח טכנולוגיה חדשנית
בתחומים רבים וביישומה בקנה מידה רחב.
גוגל היא גם ארגון שטוח למדי,
מריטוקרטיה — ארגון המקדם על פי
הישגים וכישרון .המהנדסים שלנו עובדים
בסביבה חופשית מאוד הדומה במידה
מסוימת לסביבה האקדמית והמתאימה
לאופי הישראלי.

מה מדעני מחשב ישראלים יכולים
להציע לחברה כמו גוגל?
למדעני מחשב ולמפתחי תוכנה
ישראלים רקע אקדמי מצוין ,המשולב
לעתים עם שירות ביחידות מחשוב עיליות
של צה"ל ועם ניסיון בתעשייה .זה מה
שמייחד את המועמדים הישראלים .הם
מתפתחים בסביבה עתירת יזמות.

מי המועמד האידיאלי של גוגל?
למועמד האידיאלי של גוגל יכולות
אנליטיות גבוהות במתמטיקה ובמדעי
המחשב .אלה מאפשרות לחבר
אלגוריתמים יעילים ככל שהבעיות נעשות
סבוכות יותר ולטפל בבעיות חישוביות
חדשות .כמו כן ,למועמד צריכים להיות
כישורים גבוהים בתחום פיתוח תוכנה,
למשל ,לכתיבת תוכנות המסוגלות לטפל
במיליוני משתמשים ובמיליארדי מסמכים.
לשם כך דרושה השכלה יוצאת מן הכלל,
ולכן אנו מגייסים מספר רב של בעלי תואר
שני ושלישי מהאוניברסיטאות המובחרות
ביותר .למועמדים המועדפים שלנו בסיס
איתן באקדמיה ונטייה חזקה לתעשייה
– הם בעלי יכולות כוללניות ומתעניינים
במדעי המחשב ובהנדסה כאחד.

אתה רואה באוניברסיטת תל-אביב
מקור לגיוס מועמדים?
כן .בהחלט .אנחנו רואים באוניברסיטת
תל-אביב אחד המקורות הטובים ביותר

לגיוס עובדים במשרות מלאות ומתמחים.
למעשה ,כבר גייסנו כמה מועמדים
מאוניברסיטת תל-אביב ,סטודנטים לתואר
ראשון ולתארים מתקדמים ,ובמרס אף
קיימנו "יום גוגל" בקמפוס.

יהיו מיזמים משותפים לגוגל
ולאוניברסיטת תל-אביב?
היחסים הרשמיים עם אוניברסיטת
תל-אביב מתקיימים באמצעות תוכנית
מיוחדת של בית הספר למדעי המחשב,
הקרויה "מועדון שוחרי בית הספר למדעי
המחשב" ,מסגרת המטפחת את קשרי
האקדמיה עם התעשייה .צורות שיתוף
הפעולה הרבות עשויות לכלול ,בין
השאר ,פרסי מחקר והעסקת מתמחים.
שיתוף הסטודנטים וחברי הסגל באחדות
מהשאלות שגוגל עוסקת בהן עשוי להיות
מעניין ולהיטיב עם שני הצדדים .חשיפה
לשאלות כאלה יכולה להוביל למחקר
תאורטי חדשני.

מהן נקודות החוזק של
אוניברסיטת תל-אביב במדעי
המחשב?
בית הספר למדעי המחשב של
אוניברסיטת תל-אביב הוא מרכז מוכר
ברחבי העולם ,ועם חברי הסגל שלו נמנים
חוקרים עטורי פרסים בעלי שם עולמי ,וגם
סטודנטים זוכי פרסים .חברי הסגל מובילים
בתחומיהם .האוניברסיטה ממוקמת
במרכז מתחם ההיי-טק בישראל ,ולרבים
מהסטודנטים ניסיון רב בעבודה .אני מברך
על כך שלמדתי לקראת התואר הראשון
והשלישי באוניברסיטת תל-אביב ,ואני גאה
להשתייך לחברי הסגל של בית הספר.

איזו הכשרה המצויה בחזית
הקדמה המדעית ניתנת
באוניברסיטת תל-אביב?
מה שבאמת נמצא בחזית הקדמה
המדעית הוא סביבת מחקר מעמיקה
ומגוונת ,המעניקה לסטודנטים ידע יסודי
המשולב בהבנה טובה של ההיבטים
ההנדסיים של בעיות טכנולוגיות .השילוב
הזה חשוב להתמודדות עם האתגרים
הטכנולוגיים של ימינו.
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מדוע אתה ,פרופסור
באוניברסיטה ,נבחרת לעמוד
בראש מרכז המו"פ החדש של
גוגל?
אמנם במשך השנים התמקדתי
בעבודה מדעית אקדמית ,אולם בו בזמן
צברתי ניסיון רב גם ביזמות ,בפיתוח
טכנולוגי ובהקמת ארגוני היי-טק .כמו כן,
קיימת התאמה טובה בין ניסיוני במחקר
ובתעשייה לאופי השאלות הטכנולוגיות
שבהן עוסקת גוגל.

אילו מוצרים יפותחו בישראל?
הטכנולוגיות והיישומים שאנחנו
מפתחים כאן יסייעו לגוגל במאמציה לארגן
את המידע העולמי בכל תחום העולה על
הדעת ולהפכו לנגיש ,לשימושי ולמקיף
יותר .אני חושב שעדיין לא ברור האם יש
גבולות כלשהם למפעל בסדר גודל שכזה.
לנו ,הישראלים ,יש הרבה מה להציע
בתחום.

פרופ' יוסי מטיאס הוא חבר
סגל של בית הספר למדעי המחשב
בפקולטה למדעים מדויקים ע"ש
ריימונד ובברלי סאקלר באוניברסיטת
תל-אביב .הוא היה פרופסור אורח
באוניברסיטת סטנפורד ועבד במעבדות
בל .פרופ' מטיאס הוא מחברם של
מאמרים רבים וממציאם של יותר
מעשרים פטנטים .הוא חתן פרס
 ACM-EATCS Gödelבמדעי המחשב
לשנת  , 2005עם פרופ' נוגה אלון
מאוניברסיטת תל-אביב ועם פרופ'
מריו סגדי מאוניברסיטת רטגרס,
ארה"ב ,בעבור עבודה שהניחה תשתית
לתאוריה וליישומים של אלגוריתמים
יעילים לניתוח זרמי מידע .למטיאס יותר
מעשר שנות ניסיון בתעשיית ההיי-טק
כיזם ,כמנהל וכיועץ לחברות טכנולוגיה
בתחומים של מאגרי מידע גדולים ,בינה
עסקית ,אבטחת מידע וטכנולוגיות
חיפוש.
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מו פ

עדויות סותרות
במחקר חדש נטען :שלא כגרסת הוותיקן ,האפיפיור פיוס
ה 12-ידע על המתרחש במחנה ההשמדה באושוויץ עוד לפני
תום המלחמה
פיוס ה ,12-האפיפיור בתקופת
השואה ,ידע על השמדת יהודי אירופה
ושתק .פרופ' דינה פורת ,חוקרת שואה
בעלת שם וראש בית הספר למדעי היהדות
ע"ש חיים רוזנברג באוניברסיטת תל-
אביב ,מוכיחה במחקר חדש שהוותיקן
ידע על השמדת יהודים ואסירים אחרים
באושוויץ בזמן התרחשותה ,אבל לא עשה
די להצלתם.
פורת חשפה בעת האחרונה מסמכים
שגילתה בארכיון פרטי בארץ .על פי
מסמכים אלו ,אנג'לו ג'וזפה רונקאלי —
שהיה אז שליח האפיפיור ו 15-שנה אחר

"חקיקה תומכת"
 בעבודת נשיםאו באפלייתן?

ד"ר הדס
מנדל
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לדברי ד"ר הדס מנדל
מאוניברסיטת תל-אביב ,מדיניות
המעודדת נשים להשתלב במעגל
העבודה מתוך מתן הטבות
המאפשרות להן לפנות שעות
רבות למשפחתן עלולה לשמר
את השוני בין גברים לנשים
בדפוסי התעסוקה ובמסלולי
הקריירה ,להרתיע מעסיקים
מהעסקת נשים ולהגביל את
הישגיהן בעבודה

כך נתמנה לאפיפיור יוחנן ה — 23-שלח
לפיוס ה 12-מברק ובו הודיע כי מחנה
ההשמדה הגדול ביותר של יהודי אירופה
נמצא באושוויץ .תאריך ההודעה היה 25
ביוני  ,1944ולא אוקטובר  – 1944התאריך
שבו התקבלה הידיעה לפי טענת הוותיקן.
לדברי פורת ,לרונקאלי נודעו ממדי
ההשמדה באושוויץ מפי חיים ברלס,
שהיה אז ראש משלחת ההצלה של יהודי
אירופה מטעם היישוב הארצישראלי (מושב
המשלחת היה באיסטנבול) .לפורת ניתנה
גישה לארכיון הפרטי של ברלס ,ושם
היא גילתה כי לברלס נודע על ההשמדה

השיטתית של יהודים באושוויץ מקובץ
מסמכים שכונה "הפרוטוקולים של אושוויץ"
– עדותם המפורטת של שני אסירים
יהודים שנמלטו מהמחנה ,המשתרעת על
פני שלושים עמודים .מעדותם התברר מעל
לכל ספק כי המחנה נועד להשמדת המונים
— יהודים ואסירים אחרים — שנחשבו בעיני

מקובל להניח שמדיניות המעודדת
שילוב נשים בעבודה באמצעות חקיקה
התומכת בהן תורמת לעצמאותן הכלכלית
ולחיזוק מעמדן במשפחה ובחברה .אולם
ממחקר שערכה ד"ר הדס מנדל מהחוג
ללימודי עבודה בפקולטה למדעי החברה
ע"ש גורדון באוניברסיטת תל-אביב
– שהקיף  22מדינות במערב אירופה,
בסקנדינביה ובארה"ב – מתברר שהטבות
לאימהות עובדות וביקוש רב לעבודת נשים
בשירות הציבורי דווקא מגבילים את הישגיהן
בעבודה .מנדל ערכה את המחקר במסגרת
עבודת דוקטורט בהנחיית פרופ' משה
סמיונוב מהחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
בפקולטה למדעי החברה .הנתונים ,היא
אומרת ,מלמדים שמדינות בעלות כלכלה
סוציאל-דמוקרטית ומדיניות משפחתית
מפותחת מאופיינות יותר מאחרות בתת
ייצוג של נשים בעמדות ניהול ובייצוג יתר
של נשים במקצועות "נשיים" .לטענתה,
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ההשמדה העיקרי .ברלס העביר לרונקאלי
את עיקרי הדברים ,וזה דיווח עליהם
במברק לוותיקן עוד באותו היום .העובדות
האלה אינן עולות בקנה אחד עם גרסתו
הרשמית של הוותיקן ,שעל פיה ,כאמור,
הפרוטוקולים של אושוויץ התקבלו רק
באוקטובר ,אומרת פורת.
לדבריה ,התכתובת מעידה כי רונקאלי
עשה כמיטב יכולתו להצלת יהודים ,כי נהג
כלפי ברלס במידה רבה של חמלה ואנושיות
וכי מתח ביקורת מרומזת על פיוס ה12-
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מאחר שלא שעה למכתביו בשם היהודים,
לא יזם פעולות הצלה ולא מחה בגלוי על
רצח ההמונים.
פורת מציינת שהתכתובת בין רונקאלי
לממונים עליו בכנסייה פורסמה בכרכים
המכילים את מסמכי הוותיקן הנוגעים
לתקופת המלחמה .המסמכים שעל פיהם
אפשר לקבוע מתי העביר רונקאלי את
הפרוטוקולים לרומא אינם נכללים בכרכים
אלו ,ולחוקרים אין גישה אליהם.

שער הכניסה
המפורסם לאושוויץ

תוכנית של
אושוויץ.
ביתני אסירים
מסומנים ב–x

הנאצים לבלתי רצויים .הנאצים היו אז
בעיצומה של השמדת  430,000מיהודי
הונגריה.
אמנם ידוע היה שיהודים נרצחים
במחנות השמדה ,אבל עד להפצת
"הפרוטוקולים" במחצית השנייה של יוני
 1944לא היה ידוע שאושוויץ הוא מחנה

במדינות שבהן נקבעה מדיניות "ידידותית
למשפחה" ההנחה היא שאצל נשים
המחויבות המשפחתית קודמת ,ולכן כדי
לשלבן בשוק העבודה יש לפנות להן זמן
לטיפול בילדים באמצעות חופשות לידה
ממושכות וימי עבודה מקוצרים .מדיניות
כזו משמרת דפוסי תעסוקה ומסלולי
קריירה שונים לנשים ולגברים ,מחזקת את
רתיעת המעסיקים מהעסקת נשים ,בעיקר
בעמדות בכירות ובעמדות ניהול ,ומטפחת
את זיקת הנשים למקצועות "נשיים"
ולמשרות בתנאי עבודה נוחים.
באופן פרדוקסלי ,טוענת מנדל ,מדיניות
המעודדת העסקה לשם חיזוק עצמאותן
הכלכלית של נשים – וזאת בעזרת תנאי
עבודה נוחים וגמישים או באמצעות
הטבות המאפשרות להן היעדרויות
ארוכות מהעבודה – מגבילה את הישגיהן
בשוק העבודה .כך מתחדדת ההפרדה בין
עיסוקים נשיים לעיסוקים גבריים ,פוחתת

העסקת נשים במשרות היוקרתיות
והמתגמלות ביותר ,ומתחזקת האפליה
מצד מעסיקים כלפי נשים עובדות .לעומת
זאת במשטר הליברלי ,הדוגל בשוק חופשי,
אין הנשים זוכות להטבות מיוחדות כיולדות
וכאימהות ,ואולם הן חשופות פחות לאפליה
מצד מעסיקים על רקע מגדרי .בארה"ב,
למשל ,ערש הכלכלה החופשית ,מצפים
הן מנשים והן מגברים לעבוד ברציפות
במשרות מלאות .נייטרליות מגדרית זו
אינה תואמת את רצונן המוצדק של
נשים רבות בהסדרי עבודה התומכים
במשפחה ,והיא עלולה למנוע מאימהות
להצטרף לכוח העבודה .מנגד – נשים
המשתלבות שם בשוק העבודה נמצאות
בעמדה טובה יותר מעמיתותיהן במדינות
הסוציאל-דמוקרטיות בתחרות על משרות
בכירות.
אין ספק ,אומרת מנדל ,שמדיניות
התומכת בשילוב נשים בשוק העבודה

הכרחית לשם ריכוך הקונפליקט בין
מחויבותן לבית ולמשפחה לבין מחויבותן
לעולם העבודה ,ואולם יש לבחון את
תוצאותיה השליליות של מדיניות זו
ולשנותה כך שתימָנע האפליה .סבסוד
מעונות יום ,למשל ,מקל על נשים להצטרף
למעגל העבודה ואינו גובה מהן מחיר כלכלי
כלשהו .הטבות דוגמת חופשות לידה
ארוכות או ימי עבודה מקוצרים משמרות
את היות הנשים מפרנסות משניות בלבד
והממונות העיקריות על גידול הילדים ועל
משק הבית .שינוי אמיתי ,לדברי מנדל ,יחול
רק כשמדיניות "ידידותית לנשים" תוחלף
במדיניות "ידידותית להורים" ,כלומר
מדיניות המופנית גם לגבר והרואה בשני
בני הזוג מטפלים ומפרנסים.
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העברת
טכנולוגיות
טכנולוגיות שפותחו במעבדות
אוניברסיטת תל-אביב הניבו
שיתופי פעולה והסכמי רישוי
ומסחור חדשים" .תמלוגי העסקות
הללו ישמשו למימון מחקר בסיסי
ויישומי באוניברסיטה" ,אומר ד"ר
יהודה ניב ,מנכ"ל רמות ,חברת
היישום של האוניברסיטה
תרופה חדשה לטיפול בתסמונת העין
היבשה שפותחה באוניברסיטת תל-אביב
נמכרת עתה על ידי חברת התרופות
האיטלקית  ,Tubilux Pharmaושם המותג
הוא  .Lipimixהתרופה פותחה במסגרת
הסכם רישוי שנחתם בין רמות לבין חברת
התרופות האיטלקית ,והיא מבוססת על
מחקר שעשו במשך שבע שנים פרופ'

ליטוגרפיה
של התקנים
ננו-מטריים
במרכז לננו-מדע ולננו-טכנולוגיה של
אוניברסיטת תל-אביב נחנכה מעבדת
סטודנטים הכוללת מיקרוסקופ אלקטרוני
סורק (הפועל באמצעות קרן אלקטרונים)
ומערכת לליטוגרפיה של התקנים ננו-
מטריים .תרמה את המעבדה חברת אוב"א
בע"מ ממגדל העמק ,המספקת ציוד
ושירותים הנדסיים למחקר ולפיתוח ולתעשיית
ההיי-טק בתחום המוליכים למחצה.
המיקרוסקופ החדש נוסף למערך
המיקרוסקופים האלקטרוניים במרכז הננו
באוניברסיטה ,המשמש חברי סגל וסטודנטים
לצורך אפיון וייצור של התקנים ננו-מטריים
(מיליונית המילימטר) .מעבדת הסטודנטים
מאפשרת הפעלה עצמית של המערכת כולה
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ורכישת מיומנות באחד השלבים העיקריים
של "כתיבת" התקנים וצורות בממדים
ננו-מטריים המשמשים בתהליכי מיקרו-
אלקטרוניקה וננו-טכנולוגיה מתקדמים.
אבי פרבר ,סמנכ"ל טכנולוגיות ומכירות
בחברת אוב"א בע"מ ,שיזם את מתן
התרומה ,הוא בוגר המחזור השלישי של
הפקולטה להנדסה באוניברסיטה (שהסתיים
בשנת  .)1976לדבריו ,בתחילת שנות
השבעים חל המעבר מתחום האלקטרוניקה
לתחום המיקרו-אלקטרוניקה ,ותעשיית
ההיי-טק החלה להתפתח בארץ .בזמנו לא
היו מעבדות לימוד ,והוא עצמו עסק במשך
השנים בהקמת מרכזי מחקר אקדמיים וסייע
בפיתוח התעשייה המקומית בתחום המיקרו-
אלקטרוניקה .חברת אוב"א בע"מ תומכת
זה זמן רב בעידודו בפיתוח התשתיות של
הפקולטה להנדסה באוניברסיטה .פרבר
שימש בשעתו יועץ בהקמת מעבדת המזעור
( )MEMSשל המחלקה לאלקטרוניקה
פיזיקלית ,וחברת אוב"א תרמה ציוד למרכז
הננו .לדבריו ,עתה החליטה החברה לתרום

ציוד למעבדה שיאפשר לסטודנטים להכיר
את הטכנולוגיה המיוחדת של הליטוגרפיה
באמצעות קרן אלקטרונים ולהתנסות
בתפעולה.
בטקס חנוכת המעבדה השתתפו ,בין
היתר ,פרופ' מנחם נתן ,ראש המחלקה
לאלקטרוניקה פיזיקלית ,פרופ' אורי
צ'שנובסקי ,ראש המרכז לננו-מדע ולננו-
טכנולוגיה ,ויקטור אורלנד ,המנכ"ל והבעלים
של חברת אוב"א ,ואבי פרבר.

אביב 2007

נפתלי סביון וד"ר אריה סולומון מהמכון
לחקר העין ע"ש גולדשלגר בפקולטה
לרפואה ע"ש סאקלר .התרופה מקלה על
הסובלים מעיניים יבשות ,מפגיעה בקרנית
בעקבות שימוש בעדשות מגע ,מחומרים
מעוררי גירוי ,מכוויות וממחלות אחרות.

תרופה למחלת אלצהיימר
טכנולוגיה בסיסית לפיתוח תרופות
— שפותחה במעבדות אוניברסיטת תל-
אביב והועברה במסגרת הסכם רישוי
לחברה הישראלית-האמריקנית Epix
 — Pharmaceuticalsעומדת בבסיס הסכם
רישוי בשווי  300מיליון דולרים שנחתם בין
 Epixלבין ענקית הביוטכנולוגיה האמריקנית
 Amgenובבסיס הסכם לשיתוף פעולה
בהיקף של  1.2מיליארד דולר בין Epix
לבין ענקית התרופות הבריטית GSK
) .(Glaxo-SmithKlineהטכנולוגיה היא
מודל חישוב המאפשר גילוי ופיתוח של
תרופות חדשות ,ומפתחיה הם פרופ' צבי
נאור ,ד"ר שרון שחם (המחלקה לביוכימיה
בפקולטה למדעי החיים ע"ש וייז) ,ד"ר אורן

בקר וד"ר מאיה טופף (בית הספר לכימיה
בפקולטה למדעים מדויקים ע"ש סאקלר).
עם  Amgenנחתם הסכם לפיתוח תרופות
לטיפול במחלות אוטו-אימוניות ,וההסכם
עם  GSKהוא לפיתוח תרופה לטיפול
במחלת אלצהיימר  .PRX-03140פיתוחה
עומד עתה בשלב השני של הניסויים
הקליניים .לבד מהסכמים אלה Epix ,עצמה
מפתחת עוד תרופות :לטיפול בתעוקת
חזה ,בדיכאון ,בהשמנת יתר ובסכיזופרניה.
אף אלה עומדות בשלבים מתקדמים של
ניסויים קליניים.
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 .SanDiskהעסקה מוערכת ב 1.5-מיליארד
דולר ומבוססת בחלקה על טכנולוגיית — x4
שפותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב
והועברה ל msystems-במסגרת הסכם
רישוי .את הטכנולוגיה החדשה פיתח פרופ'
שמעון ליצין מהפקולטה להנדסה ע"ש
פליישמן באוניברסיטה ,והיא מאפשרת
להגדיל את קיבולת שבבי הזיכרון מסוג
פלאש המשמש טלפונים ניידים ,מצלמות
דיגיטליות ,נגני  MP3ומחשבי כף יד .צפוי כי
הידע ,הרשום בפטנטים רבים ,ייושם במגוון
רחב של מוצרי חברת .SanDisk

הכפלת הזיכרון מסוג פלאש
באחרונה התמזגה החברה הישראלית
 ,msystemsממציאת ההחסן הנייד
( ,)disk on keyעם החברה האמריקנית

חדש בתחום התפוצה של דגני בר
גילוי אם החיטה באזור דרומי בארץ על גבול המדבר תורם
להרחבת הידע על הרכבה הגנטי
מאה שנה לאחר גילוי חיטת הבר (אם החיטה) בראש פינה על ידי אהרון אהרונסון
היא נמצאה בהר עמשא שבחבל יתיר מדרום להר חברון .זוהי האוכלוסייה הדרומית ביותר
של חיטת הבר בישראל.
ד"ר איתן מלאת וד"ר יעקב מניסטרסקי מהמכון לחקר הדגנים באוניברסיטת תל-
אביב בשיתוף פרופ' משה פלדמן ממכון ויצמן למדע וד"ר סרגיי ווליס מאוניברסיטת בן-
גוריון בנגב מצאו את צמחי חיטת הבר במהלך סיור בדרום הארץ .לדבריהם ,עובדה זו
מעידה שאם החיטה גדלה גם באזורים צחיחים על גבול המדבר שבהם לא נראתה עד כה,
ושתנאי הסביבה שבהן היא גדלה מגוונים מאלה שהיו ידועים בעבר .מכאן שמין זה עשוי
להכיל אקוטיפים (טיפוסי צמחים עמידים ליובש) ,תכונה הניתנת לניצול בהשבחת חיטה,
לדברי ד"ר מלאת.
אם החיטה היא ההורה הקדמון של רוב החיטים התרבותיות ,שהן מרכיב חשוב ביותר
בתזונת האדם .היא משמשת מקור להשבחתן במכון לחקר הדגנים ובמקומות נוספים
בארץ ובעולם .תגליתו של אהרונסון עוררה בשעתו עניין רב בקרב הקהילייה המדעית,
שהתלבטה עד אז בדבר מוצאן .אם החיטה זוהתה כהורה הישיר של חיטת דורום ,שממנה
מיוצרים מוצרי פסטה ,וכאחד ההורים של חיטת הלחם הנפוצה כיום בעולם כולו .כך
תרמה התגלית גם להבנת ההרכב הגנטי של מיני החיטה.
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לימודים

"התקשורת נעשתה
גורם מרכזי בעיצוב
המציאות הפוליטית"

בשנת הלימודים הנוכחית הוא שולב בבית
הספר החדש לתקשורת באוניברסיטה,
ועתה מוצעים במסגרתו לימודי תעודה
מקצועיים בעיתונאות עם לימודי תואר
ראשון בתקשורת .התוכנית החדשה ,פרופ'
פרי מציין" ,מאפשרת לסטודנטים לשלב

באוניברסיטת תל-אביב הוקם בית
הספר לתקשורת הגדול בארץ
המעורבות העמוקה של התקשורת
באירועים הפוליטיים המרכזיים בתקופה
האחרונה — מלחמת לבנון השנייה ,פרשת
נשיא המדינה ,משפטו של שר המשפטים
חיים רמון וחקירת ראש הממשלה אהוד
אולמרט על ידי מבקר המדינה — מעידה
על שינוי ניכר בתפקידה ,טוען פרופ' יורם
פרי ,ראש בית הספר רוטשילד-קיסריה
לתקשורת ,שהוקם באחרונה באוניברסיטה.
"שלא כבעבר ,נעשתה התקשורת גורם
מרכזי בעיצוב המציאות הפוליטית .מצב
זה מחייב תפיסה חדשה של מקצוע
העיתונאות והגדרה מחודשת של כללי
התנהגות ואתיקה בעיתונות".
בית הספר לתקשורת חנך השנה את
התוכנית המקצועית ללימודי עיתונאות
"כותרת" .במסגרתה ייבחנו בין היתר
התנהלותה ומעמדה החדשים של העיתונות
הכתובה והאלקטרונית.
עד כה פעל בית הספר "כותרת" כבית
ספר עצמאי והכשיר מאות עיתונאים
ואנשי תקשורת .רבים מהם ממלאים היום
תפקידי מפתח בעיתונות הכתובה ,באתרי
האינטרנט ,בתחנות הרדיו ובערוצי הטלוויזיה.

הכשרה מעשית בתחום העיתונות הכתובה,
הרדיו ,הטלוויזיה והעיתונות המקוונת
עם לימודים אקדמיים בתחום התקשורת
באחד החוגים הרלוונטיים באוניברסיטה.
לבוגרי 'כותרת' יוענקו תואר ראשון ותעודה
בעיתונאות" .פרי עומד גם בראש מכון חיים
הרצוג לתקשורת ,לחברה ולפוליטיקה,
ששולב אף הוא בבית הספר החדש.

תוכניות לימודים חדשות

אות הנשיא :בטקס פתיחת בית הספר
לתקשורת העניק פרופ' איתמר רבינוביץ,
נשיא האוניברסיטה ,את אות הנשיא לעיתונאי
"ידיעות אחרונות" נחום ברנע (בתמונה),
זוכה פרס ישראל לתקשורת לשנת .2007
אות הנשיא הוענק לברנע על הישגיו ועל
תרומתו הייחודית למקצוע העיתונאות
בישראל — על חתירה בלתי נלאית לחקר
האמת ,על שאיפה לתיקון עוולות ,על שמירת
כללי האתיקה והיעדר משוא פנים ועל
כתיבה חדה ומלוטשת .בתעודה שהוענקה
לו צוין ,כי "הוא מקפיד להימצא במקום שבו
האירועים מתרחשים ,ניחן ביושרה ובאומץ
לב ומגלה ביקורתיות עם אחריות חברתית".
הטקס התקיים במעמד גאלב מג'אדלה ,שר
המדע ,התרבות והספורט; אברהם ביגר,
יו"ר קרן קיסריה-רוטשילד ,ובכירים מעולם
התקשורת.

בית הספר לתקשורת – תרומת קרן
רוטשילד-קיסריה – הוקם כדי לטפח
ולחזק את מגוון פעילויות ההוראה והמחקר
בתחום התקשורת בקמפוס .הוא יתמוך
בחוג לתקשורת ובחוג לקולנוע ולטלוויזיה,
במכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט ,במכון
לחקר התקשורת של העם היהודי ע"ש
אנדראה וצ'רלס ברונפמן ובמכון חיים הרצוג,
הפועלים עתה במסגרתו ,ויקדם שיתוף
פעולה ביניהם .בעתיד הקרוב ייפתחו בסיועו
לימודי תואר שני בחוג לתקשורת ולימודי
תואר שני בניהול ארגוני תקשורת .בבית
הספר ייעשה מחקר בין-תחומי בנושא
החברה הדיגיטלית ,והוא יפעל לגיוס מענקי
מחקר לסטודנטים ולחוקרים.
במסגרת בית הספר פועלת גם
הקתדרה החדשה ללימודי תקשורת ע"ש
משה תאומים ,העוסקת בפיתוח תחומים
כמו מיתוג ,תקשורת וטכנולוגיה והקניית
תודעת התקשורת אצל מקבלי החלטות
ומעצבי מדיניות ,והתוכנית לשיווק חברתי,
שנועדה לקדם יוזמות חברתיות בתחום
הבריאות ,התחבורה ,החינוך ועוד.
בית הספר פועל במימון קרן ברטלסמן
ותורמים אחרים.

"מלמדים" על יהדות פלורליסטית
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תוכנית יוקרה שנועדה לטפח דור חדש של מחנכים ומורים מובילים במקצועות היהדות בבתי ספר תיכוניים בארץ ובחו"ל מופעלת זו
השנה השנייה על ידי אוניברסיטת תל-אביב ומכון שלום הרטמן בירושלים .מתקבלים לתוכנית בוגרי תואר ראשון מצטיינים במדעי היהדות
מישראל ומצפון אמריקה .התוכנית דו-שנתית וכוללת לימודי יהדות אינטנסיביים ,לימודי תואר שני במחשבה יהודית והכשרת מורים.
הלימודים מתקיימים במכון שלום הרטמן ובחוג ללימודי התרבות העברית באוניברסיטת תל-אביב.
שם התוכנית "מלמדים" ,והיא מושתתת על עקרונות הפלורליזם הדתי והכבוד לריבוי גישות בנושא אורח החיים היהודי .היא
מקנה גישות פלורליסטיות ליהדות כדי שבוגריה "ישכילו להכיל ולהצמיח זהויות יהודיות שונות" ,נכתב בדברי ההסבר לנרשמים .בהתאם
לכך תלמידיה הם חילונים או משתייכים לזרמי היהדות השונים .ה"מלמדים" לעתיד הם סטודנטים מצפון אמריקה ומישראל ,ומטרת
השילוב היא לקדם העשרה תרבותית הדדית ויצירת קשרים ויוזמות משותפות בין מחנכים בשני מרכזיה של היהדות המודרנית – ישראל
וצפון אמריקה.
בשני המחזורים כ 40-סטודנטים .הם זכאים לפטור מלא משכר לימוד בשני המוסדות למשך שנתיים ולמלגת מחיה .בתמורה לכך הם
מתחייבים ללמד בארץ או בחו"ל שלוש שנים לפחות לאחר השלמת הלימודים.
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תואר שני אמריקני–ישראלי
במשפט ציבורי
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן חנכה
תוכנית לימודי תואר שני במשפט ציבורי
המיועדת לשופטים ,לפרקליטים ,ליועצים
משפטיים ,לרגולטורים ולעורכי-דין בעלי
ניסיון בשירות הציבורי או בתחום המשפט
הציבורי או בתחום המשפט הבינלאומי.
התוכנית משותפת לאוניברסיטת תל-אביב
ולבית הספר למשפטים של אוניברסיטת
נורת'ווסטרן ,שהוא מעשרת בתי הספר
למשפטים הטובים בארה"ב .זאת התוכנית
הראשונה בארץ המעניקה תואר  LLMכפול
– אמריקני וישראלי.
"שיתוף הפעולה של אוניברסיטת
נורת'ווסטרן עם אוניברסיטת תל-אביב
מבטא הכרה במעמד הפקולטה למשפטים
של האוניברסיטה ,שהיא מ 20-בתי הספר
למשפטים הטובים בעולם" ,אומר פרופ'
חנוך דגן ,דקאן הפקולטה.
לדבריו ,התוכנית מקדמת את המגמה
של אוניברסיטת תל-אביב לשדרג את
איכות ההשכלה המשפטית בארץ,
להכשיר אנשי מקצוע להתמודד עם עידן
הגלובליזציה ועם המורכבות ההולכת וגוברת
של תחום המשפט ולסייע בבלימתה של
בריחת המוחות בהציעה לימודי תואר שני
במשפטים ברמה גבוהה ביותר.
בתוכנית כ 40-סטודנטים ,והיא מורכבת
משני סמסטרים באוניברסיטת תל-אביב
ומסמסטר קיץ באוניברסיטת נורת'ווסטרן.
בארה"ב יכירו הסטודנטים את שיטת
המשפט האמריקנית ואת המשפט החוקתי
האמריקני .פרופ' רון חריס הוא המנהל
האקדמי של התוכנית באוניברסיטת תל-
אביב ,ופרופ' רונן אברהם הוא המנהל השותף
של התוכנית באוניברסיטת נורת'ווסטרן.
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
מסייעת לתלמידי התוכנית במימון חלק
ניכר של שכר הלימוד על ידי הענקת
מלגות ,תרומת קרן לגאסי .פרופ' דגן" :אנו
מכירים בצורך בסיוע למימון שכר הלימוד
ובמתן חסות של גופים ציבוריים למועמדים
הנשלחים מטעמם ללימודי התוכנית".
הפקולטה למשפטים אף מקיימת
תוכנית לימודי תואר שני במשפט מסחרי
בשיתוף בית הספר למשפטים של
אוניברסיטת ברקלי.

דיוקן תיעודי
תערוכת צילומים של אנג'לה לינקושקה
מאוסטרליה המתעדת את יהודי מלבורן
בשנים  2006–1989מוצגת עתה בבית
התפוצות באוניברסיטה בשיתוף המוזאון
היהודי של אוסטרליה ומרכז גנדל ליודאיקה
במלבורן .בתערוכה מוצגים יהודי מלבורן
– אמנים ,שחקנים ,אינטלקטואלים ,פעילים
פוליטיים ואנשים מן השורה – בצילומים
בשחור-לבן ובדיוקנאות גדולים בצבע .סדרת
צילומים אחרת מיוחדת לפליקס טושינסקי,
ניצול שואה שהיגר לאוסטרליה בגיל ,26
התפתח כצייר והתגבר באמצעות אמנותו
על זוועות מחנות הריכוז.
בתערוכה מתועדת גם הארכיטקטורה
הקולוניאלית של בית הכנסת הישן ביותר
בוויקטוריה ,שהוא מהיפים באוסטרליה .בית
הכנסת הוקם בימי הבהלה לזהב בשנות
החמישים של המאה ה ,19-נחנך ב,1877-
חודש בעת האחרונה ,והיום הוא נכלל
ברשימת האתרים לשימור של Heritage
.Victoria

בית הכנסת
הישן במזרח
מלבורן,
אוסטרליה,
;2005
צילום :אנג'לה
לינקושקה

לינקושקה מתמקדת בעבודתה
בקהילות מהגרים במלבורן ,בתרבות הנוער,
באמנים מקומיים ובילידי היבשת .צילומיה
הם שילוב של אמנות ושל תיעוד היסטורי,
וכמה מהם נכללים באוספים חשובים
בעולם .עתה היא מתעדת את בני הקהילה
הקואורית (אבוריג'ינים במדינת ויקטוריה)
לקראת תערוכה שהזמינה הספרייה
הממלכתית של ויקטוריה במלבורן.
אוצרת התערוכה בבית התפוצות היא
הלן פריימן ממלבורן.

הפנים כביטוי לייצוג האדם והאל
פרופ' נורית כנען-קדר מהחוג לתולדות
האמנות ,לשעבר דקאנית הפקולטה לאמנויות
ע"ש כץ באוניברסיטה ,הרצתה בכנס שקיים
המוזאון מטרופוליטן בניו יורק .נושא הרצאתה
היה דמויות ,פנים והבעות של אנשי שוליים
בפיסול של ימי הביניים .אלה נחשפו במחקר
שערכה במאות כנסיות בצרפת כאמצעי ללימוד
פני החברה בימים ההם .הכנס התקיים לציון
מלאות חמישים שנה לקיום הארגון הבינלאומי
של ההיסטוריונים לאמנות ימי הביניים .לרגל
האירוע נפתחה במוזאון ,מקום מושבו של הארגון
הבינלאומי ,תערוכה ושמה Facing the Middle-
.Ages
בעת האחרונה אף הושק לכבוד פרופ'
כנען-קדר הספר  ,Pictorial Languages and their Meaningsהעוסק בשפת האמנות
החזותית והמוסיקלית מן הבחינה ההיסטורית והמבנית .מקובצים בו מאמרים פרי עטם של
חוקרים מהארץ ומחו"ל ,בהם עמיתיה ותלמידיה של כנען-קדר ,על תחומי אמנות שונים –
אסתטיקה ופילוסופיה ,היסטוריוגרפיה ,תולדות האמנות ,תאטרון ,קולנוע ומוסיקולוגיה.

קובץ מאמרים
לכבוד פרופ'
נורית כנען–קדר
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זכיות

געגוע אל הרחוב
מודל
תוכניתו
האדריכלית של
שוקד לכיכר
המדינה בתל-
אביב .שוקד:
"מפלס הרחוב
חוזר להיות
נחלת בעליו
המקוריים:
האדם המשוטט
בעיר"

פרופ' דני
לויתן ,רקטור
האוניברסיטה,
מעניק תעודת
הערכה לחיה
שובל מהחוג
לסוציולוגיה
ולאנתרופולוגיה
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נועם שוקד ,בוגר בית הספר
לאדריכלות ע"ש עזריאלי ,הגיש
הצעה לתכנון כיכר המדינה
בתל-אביב וזכה במקום השלישי
בתחרות יוקרתית במילנו
זה יותר מחמישים שנה כיכר המדינה
בתל-אביב ממתינה שתתגבש הסכמה
בנוגע לתכנונה .שטח הכיכר  80דונמים,
ועל פי התב"ע (תוכנית בניין עיר) האחרונה
שאושרה ,ייבנו בה  387יחידות דיור בשלושה
צמדים של מגדלי יוקרה וחנייה תת-
קרקעית .מלבד זאת ,נקבע בתב"ע ,יוקם
שטח מסחר ש"ירים" את הכיכר לגובה
של שתי קומות מעל גובה הרחוב ,ומעליו
מתוכננת גינת גג.
שינויים בכיכר המדינה הם מחויבי
המציאות ,אומר נועם שוקד ,סטודנט
לתואר שני בפקולטה לאמנויות ע"ש כץ
באוניברסיטה ,אך התב"ע שאושרה ,הוא
סבור ,היא החמצה .הגבהת הכיכר היא
מתכון לחיסולה כשטח ציבורי פתוח .הכיכר
לא רק תחדל להיות הכיכר המוכרת ,אלא
לא תהיה כיכר כל עיקר.

המומחים ,הציבור
וההיסטוריה יכריעו
 32סטודנטים לתואר ראשון קיבלו השנה
תעודות הערכה מטעם רקטור אוניברסיטת
תל-אביב על הצטיינות בלימודים בשנת
הלמודים תשס"ו .בזוכים השנה :סטודנט
למתמטיקה בן  ,16תלמיד כיתה י"א; כמה

שוקד" ,מצטיין רקטור" בשנת הלימודים
תשס"ו ,הגיש הצעה חלופית לתכנון הכיכר
כפרויקט גמר לתואר הראשון בבית הספר
לאדריכלות ע"ש עזריאלי .לדבריו ,העיר
הקלסית צמחה מן המרכז הציבורי ,ולכן היא
הדגישה את המרחב העירוני ,ואילו התנועה
המודרניסטית ראתה חשיבות עליונה בבניין
היחיד“ .העולם המערבי בחר לנטוש את
המסורת הישנה והפך את הרחוב לדרך
גישור ולמעבר בלבד“ .תוכניתו של שוקד
לידתה ב"געגוע אל הרחוב".
לטענתו ,התב"ע הקיימת למתחם
מזניחה את הרחוב (רחוב ז'בוטינסקי למשל
יעבור מתחת לפני הכיכר ויהפוך מכביש
עירוני לכביש מהיר) ומשייכת אותו לדיירי
המגדלים שייבנו .הפרויקט שלו ,לעומת
זאת ,מציע מארג עירוני המוכר בשם "עירוב
שימושים" :הוא משלב מגורים ,מסחר,
תעסוקה ובילוי בשילוב הרמוני ,בניגוד
לתפיסה של חלוקת העיר לאזורים נפרדים
– למגורים ,לתעשייה ,למסחר .שוקד תכנן

בכיכר כ 500-יחידות מגורים ,מוזאון ,בית
ספר ,מרכז תרבות ובו אולם אירועים ,כיכר
עירונית ועוד .חזונו הוא בנייה בממדים גדולים
ובצפיפות רבה וגיוון הרכב האוכלוסייה
באזור ,שכיום הוא הומוגני מאוד.
הפרויקט ,בהנחיית פרופ' משה מרגלית,
זכה במקום השלישי בתחרות Waiting
,Rooms: Spring Ideas Competition 2007
שנערכה על ידי  – Domus Academyבית
הספר הבינלאומי לתארים מתקדמים בתחומי
האמנות והעיצוב במילנו .הפרויקט נבחר
גם לייצג את בית הספר לאדריכלות של
האוניברסיטה בתחרות "פרס עזריאלי לתכנון
אורבני לשנת  ."2007הפרס מוענק מטעם
“עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל".
שוקד עורך עתה קובץ מאמרים על
התנועה המודרניסטית .נושא עבודת הגמר
שלו במסגרת לימודיו בתוכנית הבינתחומית
לתואר שני באמנויות הוא יחסי הגומלין בין
התנועה הציונית לבין הסגנון הבינלאומי
(הבאוהאוס).

שהם בוגרי יחידות עילית של חיל המודיעין
ושישה סטודנטים בעלי תעודת הערכה
מטעם הרקטור משנים קודמות.
בטקס הענקת התעודות הרצתה פרופ'
נילי כהן ,לשעבר רקטורית האוניברסיטה.
בהרצאתה הזכירה את השאלות הנוקבות
הנוגעות לסוגיית ההצטיינות בלימודים ,ובהן:
האם אדם מסוים ראוי להיות מוכשר מרעהו,
האם המצטיינים ראויים לגמול ,והאם
ההצטיינות היא פרי כישרון מולד או פרי
נסיבות החיים .בהקשר לשאלות אלו דיברה
פרופ' כהן על ההבחנה שהבחין המשפטן
האמריקני לון פולר בין שני סוגי מוסר:
"מוסר של חובה" ו"מוסר של שאיפה".
המוסר של השאיפה הוא המוסר של החיים
הטובים ,של המצוינות ,של מימוש היכולות
האנושיות במלואן .המוסר של החובה הוא
המוסר הקובע את הכללים המזעריים

שבלעדיהם אין חברה אנושית יכולה
להתקיים .המוסר של החובה גדור בין
כללי המשפט .אלה יכולים לקבוע למשל
שאסור לעסוק בהימורים ,ובכך לכוון את
בני החברה לפעילות יצרנית .אולם גם אם
יימנע פלוני מלעסוק בהימורים בעקבות
האיסור שכפה עליו החוק ,לא בהכרח
ישקיע את זמנו הפנוי בפעילות יצרנית.
המשפט אפוא ,ציינה פרופ' כהן ,יכול
לחייב אותנו ללמוד ,אך אין הוא יכול לחייב
אותנו להצטיין בלימודים ...מצטייני החברה
פועלים לא מתוך צייתנות לחוק ,אלא
מתוך סקרנות ,מתוך שאיפה להצלחה,
להגשמה אישית ,ואולי גם לכבוד ...גם
הקביעה מיהי מצוינת ומיהו מצוין היא
מחוץ למשפט .היא בתחום השאיפות .זהו
תחום ההכרעה של המומחים לסוגיהם,
של הציבור ,ואולי של ההיסטוריה".

אביב 2007

אוניברסיטת תל–אביב
מוקירה חוקרים מצטיינים

סטודנטית
מאוניברסיטת
תל–אביב
זכתה במלגת
פולברייט
היוקרתית למדע
ולטכנולוגיה
לימור בורשטיין ,סטודנטית לתואר שני
במחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת
תל-אביב ,היא הסטודנטית הישראלית
היחידה מקרב  27סטודנטים מרחבי העולם
שזכו במלגת פולברייט למדע ולטכנולוגיה.
את המלגה הקימה קארן יוז ,תת-שרת
החוץ של ארה"ב למדיניות ציבורית ולקשרי
חוץ .המלגה היוקרתית ורבת הערך ביותר
של הממשל האמריקני מוענקת לסטודנטים
המצטיינים ביותר בעולם במדע ובטכנולוגיה.
 27המלגאים נבחרו מתוך  130מועמדים
ממדינות שונות בעולם.
לימור בורשטיין ,בת  ,25זכתה במלגה
על הצטיינות בלימודיה האקדמיים ועל
פיתוח מודל מתמטי לתיאור תפקוד
הרחם ברמת התאים ,מחקר שעשוי לקדם
אבחון של בעיות אי-פוריות וטיפול בהן.

פרופ' יעקב רז ,משמאל ,עם השגריר יושינורי קאטורי

חבר ב”מסדר השמש העולה”
פרופ' יעקב רז מאוניברסיטת תל-אביב,
חוקר בחוג ללימודי מזרח אסיה ולשעבר
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בורשטיין ,מצטיינת רקטור וזוכת פרס וולף,
עורכת את מחקרה בהנחיית פרופ' דוד
אלעד מהפקולטה להנדסה ע"ש פליישמן
באוניברסיטה .המלגה תסייע לה בלימודי
הדוקטורט באוניברסיטת סטנפורד בארה"ב
בנושא שיטות לשיפור הבנת התהליכים של
עיבוד מידע קוגניטיבי וחושי על ידי תאי עצב
במוח.

שלושה חוקרים מצטיינים זכו בפרסי
מחקר של אוניברסיטת תל-אביב לשנת
 .2007הפרס יחולק מדי שנה בשנה,
והוא פרי יוזמתה של פרופ' חגית מסר-
ירון ,סגנית נשיא האוניברסיטה למחקר
ולפיתוח .הפרס הוענק לזוכים על ידי נשיא
האוניברסיטה פרופ' איתמר רבינוביץ.
הקריטריונים לקבלתו הם מצוינות במחקר
האקדמי המתבטאת בהישגים בני מדידה,
ובהם :מספר הצעות המחקר שהגיש
החוקר ,מספר המענקים שקיבל והיקפם
ומחקרים והמצאות שפיתח באמצעות
"רמות" ,חברת היישום של האוניברסיטה.
הזוכים הם פרופ' אהוד גזית (פרס המחקר),
פרופ' יוסי שחם (פרס המחקר היישומי),
פרופ' אייל בן-דור (ציון לשבח).
לפרופ' אהוד גזית מהמחלקה
למיקרוביולוגיה מולקולרית בפקולטה למדעי
החיים הוענק
פרס המחקר
על הישגים יוצאי
דופן במחקר
אקדמי ,בסיסי
ויישומי ,על מגוון
הצעות המחקר
שהגיש ,על מספר
המענקים שקיבל

ראש החוג ומומחה לתרבות יפן ולזן-
בודהיזם ,קיבל את מדליית ההוקרה "מסדר
השמש העולה" ,המוענקת על ידי קיסר יפן
(”.)“The Order of the Rising Sun
המדליה הוענקה לפרופ' רז על מגוון
מחקריו בתחום תרבות יפן ,על תרומתו
לקידום תרבות יפן בישראל ועל פועלו
להידוק הקשרים בין שתי המדינות .פרופ'
רז חיבר ספרים רבים בנושאי תרבות יפן
וזן-בודהיזם ,בהם ספריו האחרונים "אחי,
היאקוזה – מסע אישי אל תוך המאפיה
היפנית" (" ,)2005הדרך הצרה לאוקו" ו"זן
בודהיזם – פילוסופיה ואסתטיקה" (.)2006
פרופ' רז תרגם לעברית יצירות רבות של
שירה וספרות יפנית .מדליית ההוקרה
הוענקה לו על ידי יושינורי קאטורי ,שגריר יפן
בישראל ,בטקס שהתקיים במעונו הרשמי
של השגריר בתל-אביב.

ועל היקפם .פרופ' יוסי שחם מהמחלקה
להנדסת חשמל-אלקטרוניקה פיסיקלית
בפקולטה להנדסה זכה בפרס המחקר
היישומי על הצטיינות במנהיגות מדעית
בארץ ובעולם ועל הישגים יוצאי דופן בתחום
המחקר היישומי ,שבאו לידי ביטוי במגוון
ההמצאות והפטנטים שפיתח ובכמותם.
לפרופ' אייל בן דור מהחוג לגאוגרפיה
ולסביבת האדם בפקולטה למדעי הרוח
הוענק ציון לשבח על הצטיינות במחקר.

לימור בורשטיין

מלמעלה ובכיוון
השעון :פרופ'
אייל בן–דור,
פרופ' יוסי שחם
ופרופ' אהוד
גזית
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קהילה

על סדר היום:
קירור כדור הארץ
תוכנית לבלימת התחממות כדור הארץ
באמצעות קירור מלאכותי נחשפה לראשונה
בכנס "התחממות כדור הארץ :האם עתידנו
בסכנה?" שארגן בית הספר ללימודי הסביבה
ע"ש פורטר באוניברסיטת תל-אביב .את

על סדר היום:
מטרות הומניטריות
הוקם באוניברסיטה מרכז לחקר
מחלות תורשה נפוצות באוכלוסייה
הערבית
מחלות גנטיות הן תופעה רווחת
במדינות במזרח התיכון ,שכן החינוך,
הגילוי המוקדם והטיפול בהן מוגבלים או
אינם קיימים במדינות האלה .משפחות
פלסטיניות הלוקות במחלות אלו או
הסובלות מבעיות גנטיות יוכלו מעתה
להסתייע במומחים ישראלים לגנטיקה
באמצעות המרכז למחלות תורשה במזרח
התיכון ,שהוקם בעת האחרונה באוניברסיטת
תל-אביב במימון תוכנית USAID-
פרופ' קרן
אברהם

ASHA (US Agency for International
Development’s American Schools and
.)Hospitals Abroad

את המרכז הקימה פרופ' קרן אברהם,
ראש המעבדה לגנטיקה של החירשות
וראש החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם
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התוכנית ,השנויה במחלוקת ,הגה חתן
פרס נובל לכימיה פרופ' פאול קרוצן ממכון
מקס פלנק ,גרמניה .קרוצן ,ד"ר כבוד של
אוניברסיטת תל-אביב והדובר הראשי בכנס,
מציע לקרר את כדור הארץ באמצעות פיזור
חלקיקים של תרכובת גופרית באטמוספרה
העליונה .בעקבות התגובה הכימית שתיווצר
יגרמו החלקיקים להחזר אור השמש כלפי
מעלה ,לחלל החיצון ,ולצמצום השפעת
החממה.
ד"ר אריה נשר ,המנהל המקצועי של
בית הספר ללימודי הסביבה ,אומר כי הרעיון
של פרופ' קרוצן לכד את תשומת הלב של
עולם המדע" .לאחר בחינה מדוקדקת הוא
מתחיל להתקבל ברצינות אפילו בהקשר
להתפתחויות אקלים קיצוניות .בין השאר,
משום שהועלה על ידי מדען רם-מעלה,
מהחשובים שבחוקרי האטמוספרה ,שלדעתו
אף הציג מסלול מוכח למימוש יוזמתו".
חוקרים ישראלים בכירים מאוניברסיטת
תל-אביב ,בהם פרופ' זאב לוין ,פרופ'
קולין פרייס ,פרופ' דן רבינוביץ וד"ר מרסלו
שטרנברג הציגו בכנס נתוני מחקרים
על החמרת הצחיחות בארץ בעקבות
ולביוכימיה בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב .ייעוד המרכז הוא
לחקור מחלות תורשה נפוצות באוכלוסייה
הערבית – מחלות המסכנות חיים או
הפוגעות פגיעה קשה באיכותם .המרכז
מופעל על ידי צוות חוקרים ורופאים רב-
תחומי ומצויד במכשור חדשני לצורכי מחקר
ואבחון .אברהם אומרת" :אנו נעשה שימוש
בכסף של  USAIDכדי לעזור לקבוצות

פרופ' פאול קרוצן

התמעטות הגשמים הצפויה בעשורים
הבאים ,על מידת ההשפעה של זיהום האוויר
ושל האבק על כמויות הגשם שירדו בעתיד
בארץ ובמקומות אחרים בעולם ,על השפעת
התחממות כדור הארץ ושינויי האקלים
על שימושי הקרקע ועל המחיר הכלכלי-
החברתי שאזרחי המדינה צפויים לשלם כדי
לבלום את שינויי האקלים.
בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש
פורטר ,שהקימו דיים שירלי פורטר ,חברת
חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל-אביב,
ובעלה סר לסלי פורטר ז"ל ,לשעבר נגיד
האוניברסיטה ,הוא בית הספר הראשון
והיחיד בישראל המיועד ללימוד ולחקר נושאי
סביבה רב-תחומיים.
אוכלוסייה פלסטיניות שבהן ,במקרים
קיצוניים ,אחד מכל ארבעה ילדים חולה
במחלה תורשתית קשה".
היוזמה המשותפת לUSAID-ASHA-
ולאוניברסיטת תל-אביב משקפת את
מחויבות האוניברסיטה לתרום מהידע
הרפואי העשיר שצברה לרווחת שכניה.
אברהם מאמינה כי מטרות הומניטריות
חייבות להיות חלק מסדר יומה של כל
אוניברסיטה" .כמדענים איננו רשאים
להסתפק בפרסומים מדעיים ,אלא צריכים
ליטול חלק בחינוך ,בהכשרה ובהפצת הידע
שצברנו" .היא מיישמת אמירה זו בעבודתה
ומפרסמת עלונים בערבית ובעברית ,מרצה
לפני ארגוני חירשים ברחבי הארץ ומנחה
רופאים מהפריפריה.
הודות ל USAID-ASHA-מכשיר חדש
למיון תאים עומד עתה לרשות חוקרי
המרכז" .עתה אנו יכולים למיין ולהפריד
תאים לצורכי מחקר במרב המהירות
והדיוק" ,אומרת אברהם .המכונה יעילה
לחקר כל סוגי מחלות התורשה ,כולל סרטן
ואיידס.

אביב 2007

שביל הזהב שבין
גישה ביקורתית
לבין יחס מבין
חשיפת ילדים לאלימות אביהם
כלפי אמם היא בבחינת התעללות
פסיכולוגית חמורה .גישה טיפולית
חדשה שפותחה באוניברסיטה
ואומצה במשרד הרווחה מדגישה
את הצורך בעיבוד הקשר ילד-אב
נזקיה של אלימות הורים המכוונת
ישירות לילדיהם ידועים זה מכבר ,ואולם רק
בשני העשורים האחרונים החלו להתחוור
השפעותיה ההרסניות של היחשפות
ילדים לאלימות במשפחתם גם כאשר אין
האלימות מכוונת כלפיהם.
חוויית ילדים שהיו חשופים לאלימות
אביהם כלפי אימם היה נושא עבודת
הדוקטורט של ד"ר עינת פלד ,מרצה
בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית

באוניברסיטה .לדבריה ,אחת התובנות שעלו
ממחקר זה היתה שבמקרים רבים "הדרמה
הגדולה" מנקודת מבטו של הילד החשוף
לאלימות במשפחה היא יחסיו עם האב.
"מן המחקר על הילדים התברר לי שיש
צורך לזרות אור על נושא האבהות של גברים
אלימים ,נושא שעד אז לא נחקר" ,היא
אומרת" .אין הילדים מסוגלים לשקם את
מערכת יחסיהם עם משפחתם בלי לעבד

את יחסיהם עם אביהם .החידוש כאן היה
בהבנה שצריך לטפל בקשר אב-ילד כחלק
מהטיפול הכולל באלימות במשפחה".
פלד פיתחה עם גיא פרל ,מטפל מנוסה
בתחום האלימות במשפחה ,תוכנית טיפול
בקבוצה לחיזוק תפקודם של גברים אלימים
כהורים ,ובה בעת פותחה גם תוכנית
התערבות לאימהות שהן קורבן של אלימות
בן זוגן .הפרויקט נוצר בשיתוף בית הספר
לעבודה סוציאלית ע"ש שאפל ,עמותת
אשלים (עמותה לתכנון ולפיתוח שירותים
לילדים ולבני נוער בסיכון ולמשפחותיהם)
והשירות לרווחת הפרט והמשפחה במשרד
הרווחה .שתי התוכניות נכללות היום בסל
השירותים של משרד הרווחה ,והן חלק
משגרת העבודה במרכזים למניעת אלימות.
הן מתוארות בשני ספרים חדשים של פלד
ופרל (ראה/י מדור ספרים).
אצל הגברים ,לדברי פלד ,הודגש הצורך
בחיזוק תפקודם כהורים; אצל הנשים
– בחיזוק התפתחותן האישית כאימהות.
"באשר לאבות הנחנו כי פגעו בילדיהם,
גם אם לא פגיעה פיזית ,בכך שהתעללו
בבנות זוגם וחשפו את הילדים לאלימות.
מצב זה כשהוא לעצמו מוגדר היום
בספרות 'התעללות פסיכולוגית חמורה'.
לכן ההתייחסות אל הגברים בקבוצות היא
כאל אבות מתעללים ,ובהתערבות מושם
דגש בנשיאה באחריות ובתיקון התנהגותם
ותפקודם".
גישתם החדשה של החוקרים שנויה
במחלוקת בגלל ההבנה המופגנת כלפי
הגברים האלימים במהלך הטיפול" .נקודת
המוצא שלנו היא שהם פוגעים ופגיעים
בו-זמנית .אנו מאמינים שאם רוצים לגעת
בחוויית האבהות של גברים אלימים ,גם אם
הם עשו דברים איומים ,יש ללכת בשביל
הזהב שבין גישה ביקורתית לבין יחס מבין,
מכיל וחם" ,אומרת פלד.
לדבריה ,יצירת שינוי אצל הגברים
מצריכה עבודה ממושכת" .הם מתקשים
להודות שהתנהגותם האלימה פגעה
בילדיהם ובאבהותם ,ויכולתם להיות
אמפתיים כלפי ילדיהם מוגבלת; עבודתנו
בקבוצות בהקשר זה הלכה והתפתחה.
אנו נותנים לתהליך הקבוצתי להבשיל הן
מבחינת יחסי המטופלים עם המנחים והן
מבחינת מוכנותם של האבות להתמודד עם
הנושא".
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יבוא מוסיקלי מברזיל
כששמע המנצח זובין מהטה בפעם
הראשונה את אדריאנו קוסטה צ'אווס בן ה-
 19מנגן בקונטרבס בתזמורת נוער בפרבר
עוני של סאו פאולו בברזיל ,הוא כה התלהב
עד שהציע לצעיר מלגה ללימודי מוסיקה
באוניברסיטת תל-אביב .מהטה ,המנהל
המוסיקלי של התזמורת הפילהרמונית
הישראלית זה כארבעה עשורים ,הוא נשיא
הכבוד של בית הספר למוסיקה ע"ש
בוכמן-מהטה באוניברסיטה ,הפועל בשיתוף
התזמורת הפילהרמונית.

אדריאנו קוסטה
צ'אווס

היום ,שנתיים לאחר מכן ,אדריאנו לומד
באוניברסיטת תל-אביב בהדרכת פיטר
מארק ,נגן הקונטרבס הראשי של התזמורת
הפילהרמונית ,המלמד בבית הספר .אדריאנו
גם מנגן בתזמורת בית הספר ע"ש בוכמן-
מהטה ולומד עברית במרץ .את שכר הלימוד
ואת הוצאות מחייתו מממנים חברי הקהילה
היהודית של סאו פאולו ובית הספר ע"ש
בוכמן-מהטה.
אדריאנו ,בן למשפחה של שלושה ילדים,
אחז בקונטרבס בראשונה בחייו בהיותו בן
חמש עשרה .כשמהטה שמע את נגינתו,
הוא רצה לקחתו לישראל עוד באותו הערב.
הוריו של אדריאנו נדהמו לשמע ההצעה
והתקשו להאמין שהתוכנית תצא לפועל.
בארץ ,לדבריו ,הוא נחשף למוסיקאים
מעולים ולהוראה בסטנדרטים גבוהים ביותר,
והוא מקווה להמשיך ולסיים באוניברסיטה
את לימודי התואר הראשון .מהו הקונטרבס
בעבורו? "הקונטרבס הוא כלי שבאמצעותו
אני מבטא כל דבר טוב או רע שאני חווה
בחיי" ,אומר אדריאנו" ,ולכן אני מתייחס
ללימודיי ברצינות כה רבה".
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הישגים

פרופ' דניאל פרידמן
מונה לשר המשפטים

חברים חדשים
באקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים

פרופ' (אמריטוס) דניאל פרידמן ,חתן פרס ישראל למשפטים לשנת  ,1991לשעבר דקאן
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל-אביב ומומחה למשפט אזרחי ,מונה לשר
המשפטים החדש במקום חיים רמון .ראש הממשלה אהוד אולמרט תיאר את המינוי "ערובה
להבטחת זכויות האדם של תושבי ישראל".
פרופ' פרידמן הוא הפרופסור השני מאוניברסיטת תל-אביב המכהן כשר בממשלה הנוכחית.
קדמה לו פרופ' יולי תמיר ,שרת החינוך.
פרופ' פרידמן הוא חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,חבר המכון למשפט אמריקני
וחבר האקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי .הוא היה פרופסור אורח בבית הספר למשפטים
של אוניברסיטת הארווארד ,בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת פנסילבניה ,בקווין מרי קולג'
( ,)Queen Mary Collegeבאוניברסיטת לונדון ובבית הספר למשפטים של אוניברסיטת פורדהם.
פרופ' פרידמן הוא זוכה פרס צלטנר ,פרס זוסמן ופרס מינקוף .הוא נמנה עם מקימי בית הספר
למשפטים של המסלול האקדמי במכללה למינהל וכיהן כדקאן הראשון של בית הספר.

פרופ' שולמית וולקוב,
היסטוריה גרמנית ,מדעי הרוח,
ופרופ' גדעון דגן ,המחלקה
למכניקת זרימה ומעבר חום,
הנדסת הידרולוגיה של מי תהום
ותהליכי זיהום קרקע ,נבחרו
לחברי האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים .בכך מספר
הפרופסורים מאוניברסיטת
תל-אביב שנבחרו לחברי
האקדמיה מגיע ל.18-

לאוניברסיטת תל–אביב שלושה חתני פרס ישראל לשנת תשס”ז
דב לאוטמן  -חתן פרס ישראל על מפעל חיים
דב לאוטמן ,המייסד ,המנכ"ל והיו"ר של "דלתא גליל תעשיות בע"מ" ויו"ר הוועד המנהל של אוניברסיטת תל-אביב,
זכה בפרס ישראל על תרומתו לחברה ולמדינה .לאוטמן עשה את דרכו לצמרת התעשייה הישראלית ופועל זה ארבעים
שנה לביסוס כלכלת ישראל .בין יתר תפקידיו הוא היה נשיא התאחדות התעשיינים ,יו"ר לשכת התיאום של הארגונים
הכלכליים בישראל ושגריר מיוחד להשקעות מחו"ל ולפיתוח כלכלי מטעם יצחק רבין ז"ל .יוזמותיו החברתיות הרבות
כוללות עשייה למען צמצום הפער הגדל והולך בארץ בין עשירים לבין עניים ולמען מתן הזדמנות שווה לכל מרכיבי
החברה הישראלית וחתירה לשלום ,לדו-קיום ולכבוד הדדי בין ערבים לבין יהודים בישראל .לאוטמן גם קיבל תואר אבירות מטעם ממשלת
בריטניה על מאמציו לקידום יחסי ישראל-בריטניה ועל תרומתו לתהליך השלום.
פרופ' אלישע אפרת  -חתן פרס ישראל בתחום חקר הגאוגרפיה
פרופ' אלישע אפרת ,ממקימי החוג לגאוגרפיה באוניברסיטת תל-אביב ,זכה בפרס ישראל על מפעל חיים הכולל
עריכת מחקרים ,פרסום עבודות מדעיות והוראה בתחום הגאוגרפיה היישובית .פרופ' אפרת הוא פורץ דרך בתחום
הגאוגרפיה היישומית-התכנונית בארץ ובחקר פיתוח מערך יישובים ,רשתות תחבורה ושטחים פתוחים.

פרופ' צבי חשין  -חתן פרס ישראל בתחום חקר ההנדסה
פרופ' צבי חשין ,ממקימי הפקולטה להנדסה באוניברסיטה ,הוא מבכירי החוקרים בעולם בתחום הנדסת חומרים
וממניחי הבסיס המדעי של תורת החומרים על היבטיה המדעיים והיישומיים ,שהפכה לתחום חשוב של מדע ההנדסה.
המודלים שפיתח הם אבני יסוד בפיתוח ובתכנון של חומרים חדשניים ומשמשים במגוון רב של שטחי הנדסה ומדע.
פרופ' חשין הוא חבר האקדמיה הלאומית להנדסה של ארה"ב.
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מינויים :ד"ר שמחה גולדין ,היסטוריה של עם ישראל ,מדעי הרוח,
מונה לראש המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן • פרופ' אורי
צ'שנובסקי ,כימיה ,מדעים מדויקים ,ראש המרכז לננו-מדע ולננו-
טכנולוגיה והמופקד על הקתדרה לחקר צבירים וננו-חלקיקים ע"ש
ריימונד ובברלי סאקלר ,מונה לראש המרכז לעיצוב מבנים ננו-מטריים
• פרופ' דוד אנדלמן ,מדעים מדויקים ,מונה לראש המכון לפיזיקה
של מצב מוצק ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר וכן למופקד על הקתדרה
לפיזיקה סטטיסטית ע"ש הרש משה נוסנצוויג • פרופ' אשר טישלר,
כלכלה ,מונה לראש המכון לניהול אסטרטגי ע"ש אלי הורביץ • פרופ'
יובל דרור ,היסטוריה של החינוך ,מונה לראש בית הספר לחינוך
ע"ש ג'ואן וחיים קונסטנטינר • פרופ' חיים טל ,פריודונטיה ורפואת
הפה ,המופקד על הקתדרה לחקר ההשתלות ברפואת שיניים ע"ש
ג'ראלד ניזניק ,מונה לראש בית הספר לרפואת שיניים ע"ש מוריס
וגבריאלה גולדשלגר • פרופ' ירון עוז ,פיזיקה ,מדעים מדויקים ,מונה
לראש בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה • פרופ' יורם פרי ,מדעי
החברה ,ראש מכון חיים הרצוג לתקשורת ,לחברה ולפוליטיקה ,מונה
לראש בית הספר רוטשילד-קיסריה לתקשורת • פרופ' מיכאל
אלדר ,רפואה ,מונה למופקד על הקתדרה לקרדיולוגיה התערבותית
ע"ש וולטון • פרופ' שושנה אנילי ,חקר ביצועים והחלטות ,ניהול,
מונתה למופקדת על הקתדרה למערכות מידע של הכלכלה החדשה
• פרופ' בנימין ארבל ,היסטוריה כללית ,מדעי הרוח ,מונה למופקד
על הקתדרה להיסטוריה ולתרבות של יהדות סלוניקי ויוון • פרופ' שי
אשכנזי ,רפואה ,מונה למופקד על הקתדרה למחקר פדיאטרי ע"ש
אריה ולאה פיקל • פרופ' אלכסנדר בטלר ,רפואה ,מונה למופקד על
הקתדרה לקרדיולוגיה מולקולרית ותאית ע"ש דוד הלפרן • פרופ' איל
בנבנישתי ,משפטים ,מונה למופקד על הקתדרה לזכויות האדם ע"ש
אני ופול ינוביץ • פרופ' לסלי בנקס-סילס ,הנדסה מכנית ,מונתה
למופקדת על הקתדרה למכניקה ולביו-מכניקה ע"ש דיאנה וארתור ב'
בלפר • פרופ' דפנה ברק-ארז מונתה למופקדת על הקתדרה החדשה
למשפט ולביטחון ע"ש סטיוארט וג'ודי קולטון • פרופ' אברהם גובר,
הנדסת חשמל-אלקטרוניקה פיזיקלית ,מונה למופקד על הקתדרה
לאלקטרוניקה ע"ש יוקל • פרופ' יעקב גלזר ,מערכות בריאות,
ניהול ,מונה למופקד על הקתדרה לניהול אסטרטגי ע"ש יששכר
חיימוביץ • פרופ' חיים גנז ,משפטים ,מונה למופקד על הקתדרה
לתורת המשפט ולאתיקה יישומית • פרופ' רן טור-כספא ,רפואה,
מונה למופקד על הקתדרה לחקר מחלות הכבד ע"ש יוספינה מאוס
וגבריאלה ציזרמן • פרופ' מנחם מאוטנר ,לשעבר דקאן הפקולטה
למשפטים ,מונה למופקד על הקתדרה למשפט אזרחי והשוואתי
ע"ש דניאל רובינשטיין • פרופ' צבי מאז"ה ,פיזיקה ואסטרונומיה,
מדעים מדויקים ,מונה למופקד על הקתדרה לפיסיקה ניסיונית ע"ש
משפחת אורן • פרופ' טוביה מילוא ,מכניקת זרימה ומעבר חום,
לשעבר דקאן הפקולטה להנדסה ע"ש פליישמן ,מונה למופקד על
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הקתדרה לאירודינמיקה ע"ש האחים לזרוס • פרופ' מרדכי עומר,
אמנויות ,מונה למופקד על הקתדרה לחקר הציור המודרני ע"ש קרלו
וקארין גירש • פרופ' אביב עמירב ,כימיה ,מדעים מדויקים ,מונה
למופקד על הקתדרה לכימיה אנליטית • פרופ' אריאל פורת ,לשעבר
דקאן הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן ,מונה למופקד על הקתדרה
למשפט פרטי ע"ש אלן פוהר • פרופ' משה פיליפ ,סגן דקאן לתכנון,
למחקר ולפיתוח של הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,מונה למופקד
על הקתדרה לאנדוקרינולוגיה ולסוכרת נעורים ע"ש אירין וניקולס
מרש • פרופ' מנחם פיש ,מדעי הרוח ,מונה למופקד על הקתדרה
להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים ע"ש יוסף וסיל מייזר • פרופ'
עמיחי פרימן ,מיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה ,מדעי החיים,
מונה למופקד על הקתדרה לננו-ביוטכנולוגיה של חלבונים ע"ש
אדוארד סרוסי • פרופ' צבי פרפל ,רפואה ,מונה למופקד על הקתדרה
לכימיה פתולוגית ע"ש ד"ר בוריס (דב) קוורטין • פרופ' יואל קשמן,
כימיה ,מדעים מדויקים ,מונה למופקד על הקתדרה לתהודה מגנטית
בכימיה ביו-אורגנית ע"ש אלכסנדר וקלרה סטרנסקי • פרופ' יוסי
שחם ,הנדסה ,מונה למופקד על הקתדרה לננו-טכנולוגיות מידע
ע"ש ברנרד שוורץ • פרופ' רות שלגי ,ביולוגיה תאית והתפתחותית,
רפואה ,מונתה למופקדת על הקתדרה למניעה ולאבחון של מומים
מולדים ע"ש גבריאל פנקס.
 20מרצים ,חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה ,נבחרו למצטייני
רקטור בהוראה לשנת הלימודים תשס"ו :ד"ר דרור אבישר ,ד"ר
איריס מילנר ,ד"ר ג'אנג פינג ,הפקולטה למדעי הרוח; ד"ר אברהם
קריבוס ,ד"ר ויציסלב קרילוב ,הפקולטה להנדסה; פרופ' דפנה
ברק-ארז ,הפקולטה למשפטים; פרופ' ליאו ליידרמן ,פרופ' דב
שמוטקין ,הפקולטה למדעי החברה; פרופ' אליעזר קפלינסקי,
ד"ר ישעיהו קלטר ,הפקולטה לרפואה; פרופ' אילון סולן ,פרופ'
יוסף קלפטר ,ד"ר עודד רגב ,הפקולטה למדעים מדויקים; פרופ'
גד קינר ,ד"ר הנרי אונגר ,הפקולטה לאמנויות; פרופ' שמואל קנדל
ז"ל ,הפקולטה לניהול; ד"ר ערן בכרך ,ד"ר יוסף צפדיה ,הפקולטה
למדעי החיים; ד"ר רחל גאלי צינמון ,בית הספר לחינוך; ד"ר רונית
ליכטנטריט ,בית הספר לעבודה סוציאלית.
 19מרצים ,חברי הסגל הזוטר של האוניברסיטה ,נבחרו למצטייני
רקטור בהוראה לשנת הלימודים תשס"ו :עינת ברעם-אשל ,איה
מלצר ,ג'ויס פרידלר ,הפקולטה למדעי הרוח; יובל לוי ,יובל רוטשטיין,
הפקולטה להנדסה; רני אבנד ,אורנה דונת ,איתי פלומבו ,הפקולטה
למדעי החברה; ד"ר תמרה פרושנסקי ,אסף מרום ,הפקולטה
לרפואה; רמי בן-ארי ,דן גליק ,הפקולטה למדעים מדויקים; שמרית
גיל ,תמר צ'ולקמן ,הפקולטה לאמנויות; עודד ברוורמן ,דוד דישטניק,
הפקולטה לניהול; ענת לאה בונשטיין ,הפקולטה למדעי החיים; מיכל
לוי קרן ,בית הספר לחינוך; שרית שי ,בית הספר לעבודה סוציאלית.

הוקרה :פרס מטעם הקרן לקידום חקר הסרטן ע"ש ז'קלין סרוסי לשנת  2006על פיתוח טיפולים חדשים למניעת הישנות סרטן הדם אצל חולים
לאחר השתלת מח עצם ,פרופ' ארנון נגלר ,המטולוגיה;  2006 Alexander George Book Award for the Best Book in Political Psychologyמטעם
החברה הבינלאומית לפסיכולוגיה פוליטית על הספר Stereotypes and Prejudice in Conflict: Representations of Arabs in Israeli Jewish Society
( ,)Cambridge University Press, 2005פרופ' יונה טייכמן ,פסיכולוגיה ,ופרופ' דניאל בר-טל ,בית הספר לחינוך; הספר War in Human Civilization
( )Oxford University Pressנבחר לאחד הספרים הטובים ביותר לשנת  2006על ידי מוסף הספרים של כתב העת  ,London Timesפרופ' עזר גת,
מדע המדינה; פרס קריל להצטיינות במחקר מדעי לשנת תשס"ז 2007-המוענק מטעם קרן וולף במימון משפחת קריל ,ד"ר רודד שרן ,בית הספר למדעי
המחשב; הפרס ע"ש  Luke Howard Awardמטעם הארגון הבינלאומי לקלימטולוגיה אורבנית ( ,(IAUCפרופ' אריה ביתן ,גאוגרפיה וסביבת האדם.
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אבהות ואלימות :מדריך להתערבות
קבוצתית עם גברים אלימים כלפי בת זוגם
גיא פרל ועינת פלד ,הוצאת אשלים2006 ,
הספר מתאר תוכנית התערבות קבוצתית חדשנית המתמקדת
באבהותם של גברים אלימים ובתהליך הפיתוח המחקרי השיטתי
שעליו התוכנית מבוססת.
מחברי הספר מציינים שהתערבות זו היא משימה מאתגרת
הדורשת מיומנות מקצועית רבה .מאמצת ומתישה היא ההליכה
בשביל הזהב שבין גישה ביקורתית ,הרואה באלימות הגבר האלים
רכיב מהותי באבהותו ,לבין יחס אמפתי ומכיל כלפיו המתחשב
בקשייו ,שאף הם חלק מהתנסותו כאב .עם זאת ,הם כותבים
במבוא לספר" ,איננו רואים תחליף לחיפוש
המתמיד אחר איזון זה .סטייה משמעותית
משביל זה עלולה להפיל את אנשי המקצוע,
ואתם את הגברים ,לתהומות עמוקים".
מניסיונם ,להתערבות הישגים רבים ,והם נדבך
חשוב בדרך הארוכה לשיפור אבהותם של
גברים אלה.

אמהות בצל אלימות :מדריך
להתערבות קבוצתית

עינת פלד וגיא פרל ,הוצאת אשלים,
2006
אימהותן של נשים הסובלות מאלימות
בני זוגן יכולה לתת משמעות לחייהן ולחזקן,
אך בו בזמן היא תובעת מהן משאבים פיזיים
ונפשיים רבים .האלימות שהן חשופות אליה
מדלדלת את כוחותיהן ומסכנת את יכולתן
להיענות לצורכי ילדיהן .ד"ר פלד ופרל כותבים
במבוא לספר כי פגיעה בתפקודן האימהי עלולה להביא לתחושות
כישלון ואשם ,התורמות אף הן להיחלשותן .המשך תפקודן האימהי,
גם לנוכח מצוקת הילדים החשופים לאלימות אבותיהם ,הוא מאבק
בלתי פוסק להגשמת ציפיות אישיות וחברתיות בתנאי מצוקה,
קורבנּות וחסך במשאבים.
הספר מציג תוכנית התערבות קבוצתית חדשנית המבוססת
על תהליך פיתוח מחקרי שיטתי ,שנועדה לאפשר לנשים להתבונן
בתהליכים המעצבים את אימהותן ולהקל את סבלן.

דוד ושלמה :בין מציאות היסטורית למיתוס
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נאחז בסבך :פרקי
משבר ומבוכה
בתולדות החסידות

דוד אסף ,מרכז זלמן שזר
לתולדות ישראל2006 ,

אמנות ישראלית
בת–זמננו :מקורות
וזיקות

מרדכי עומר ,עם עובד
– ארון ספרים יהודי2006 ,
קובץ מאמרים פרי עטו של
פרופ' מרדכי עומר בוחן את
ההקשרים הבין-תרבותיים של
האמנות הישראלית העכשווית
ומאיר את מורשתה התרבותית
היהודית .היעדרם לכאורה
של מוטיבים ושל סמלים מן
המסורת באמנות הפלסטית
הישראלית ,עולה ממחקריו של
עומר ,מוכיח באופן דיאלקטי את
נוכחותם.
ירושלים ,תל-אביב ,הכיסא
הריק ,העמוד ומגדל המים
באמנות הישראלית הם נושאי
הפרק הראשון בספר; לאמני
"אופקים חדשים" מיוחד הפרק
השני; אמנים והישגים עכשוויים
הם נושאי הפרק השלישי;
סמואל בקט ויצירתו כמקור
השראה נידונים בפרק הרביעי;
ובפרק האחרון מתוארת זיקתה
של האמנות הישראלית למשורר
פאול צלאן.

ישראל פינקלשטיין וניל אשר סילברמן ,אוניברסיטת תל-אביב – ההוצאה לאור2006 ,
המקרא מתאר את דוד המלך כלוחם ,ככובש ,כמאהב וכמשורר ,ושלמה
מתואר בו כבנאי גדול ,כחכם וכעשיר במלכים .לדברי מחברי הספר ,הגילויים
הארכאולוגיים בשנים האחרונות מערערים על כך.
לטענתם ,דוד ושלמה ההיסטוריים שלטו מיישוב הררי קטן בסביבות
ירושלים על שטח מצומצם ועל אוכלוסייה דלילה .סיפור ממלכת הזוהר
הגדולה שנכרך בשמם התפתח בחלקו מאות שנים אחרי ימי שלטונם ,במאה
ה 10-לפסה"נ ,על ידי חוגי המלוכה בירושלים במאה וחמישים השנים
האחרונות של ממלכת יהודה .בספר מתוארים מקורותיו ההיסטוריים של
המיתוס ,שלבי התפתחותו ,מטרות יוצריו ,וכיצד הפך ממיתוס שיצרה
אליטה פרובינציאלית קטנה לנכס צאן ברזל של התרבות היהודית והנוצרית.

שבעת פרקי הספר עוסקים
בפרשיות עלומות ובדמויות
חריגות בתולדות החסידות
שעוררו חוסר נחת ומבוכה הן
בקרב בני זמנן ,במאה ה19-
ובראשית המאה העשרים ,והן
בזיכרון ההיסטורי של החסידות.
הפרשה המביכה ביותר עוסקת
בר' משה ,בנו טרוף הדעת
והאהוב של ר' שניאור זלמן
מליאדי ,מייסדה הנערץ של
חסידות חב"ד .הבן התנצר ב-
 1820והמיט קלון על משפחתו
ועל חב"ד .סוגיה אחרת הנידונה
בספר היא מדוע היו חסידי
ברסלב שנואים כל כך ,ולמה
חסידים אחרים רדפו אותם
באלימות דורסנית.
פרופ‘ אסף מספר ,בין
היתר ,את סיפורם הטרגי של
בנים מיוחסים שנולדו בחצרות
הצדיקים ולא מצאו בהן מנוח,
למשל סיפורו של ר' יצחק נחום
טברסקי משפיקוב :לפני נישואיו
לכלה שמעולם לא ראה הוא
כתב וידוי מסעיר ובו תיאר את
נשמתו הקרועה ואת שנאתו
לחסידות .המחבר מבהיר כי
השחזור המדוקדק של האירועים
ושל סיפורי החיים מטרתו לגלות
לא רק מה קרה ,אלא גם מדוע
ניסו להסתיר את האמת או
לפרשה פירוש שונה ,וכיצד עשו
זאת.

נושאי תפקידים באוניברסיטת תל-אביב
רוברט גולדברג
יו"ר חבר הנאמנים
דב לאוטמן
יו"ר הוועד המנהל
פרופ' איתמר רבינוביץ
נשיא
פרופ' דני לויתן
רקטור
פרופ' גדעון לנגהולץ
מנכ"ל
יחיאל בן-צבי
סגן הנשיא
פרופ' חגית מסר-ירון
סגנית נשיא למחקר ולפיתוח
ד"ר ריימונד סאקלר ,מיכאל שטיינהרדט
יו"ר כבוד של חבר הנאמנים
ד"ר כבוד קרל היינץ-קיפ
משנה ליו"ר חבר הנאמנים
ד"ר כבוד יוסף בוכמן ,מלווין טאוב,
ד"ר כבוד רעיה יגלום ,ג'ון לנדרר,
אדולפו סמולרש ,סטיוארט קולטון,
הוגו רמניסיאנו
סגני יו"ר חבר הנאמנים
פרופ' רענן ריין
סגן רקטור
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרו-רקטור
פרופ' שלמה בידרמן
דקאן הפקולטה למדעי הרוח
ע"ש לסטר וסאלי אנטין
פרופ' שמעון בנינגה
דקאן הפקולטה לניהול – בית הספר למוסמכים
במינהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי
פרופ' חנוך דגן
דקאן הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
פרופ' אהוד הימן
דקאן הפקולטה להנדסה ע"ש
איבי ואלדר פליישמן
פרופ' חיים וולפסון
דקאן הפקולטה למדעים מדויקים
ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
פרופ' נח לוין-אפשטיין
דקאן הפקולטה למדעי החברה
ע"ש גרשון גורדון
פרופ' יוסף מקורי
דקאן הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
פרופ' חנה נוה
דקאנית הפקולטה לאמנויות ע"ש
יולנדה ודוד כץ
פרופ' יואל קלוג
דקאן הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס' וייז
פרופ' יואב אריאל
דקאן הסטודנטים
פרופ' דוד מנשרי
דקאן לתוכניות מיוחדות

