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חורף 2009/10

 מעבדה על שבב

 התחדשות ערים

 "שגרירים מוזיקליים"

החוג לקולנוע ולטלוויזיה:

 "תחנת כוח
       בין-לאומית

   לסרטים"



מדורים

21 בוגרים 

24 מחקר ופיתוח 

32      מנהיגות 

37      יוזמות 

40 קצרים 

44 הישגים 

45 ספרים 

 מנה גדושה של
21 הצלחה 

הציב  האוניברסיטה,  מוסמך  ברקת,  חנוך 
את היזמות החברתית בלב אחת מיוזמותיו 
בתל- כשרה  גורמה  מסעדת   – הכלכליות 
לרכוש  בסיכון  נוער  לבני  המסייעת  אביב 

מקצוע בענף המסעדנות. 

ננו-טכנולוגיה וילדים 
22 מיוחדים 

 חשיפה לאקדמיה
 ותעודה של מדריך

42 חדר כושר 

12 מעבדה על שבב 
בגודל  זעירות  מעבדות 
יבצעו  מחשב  שבב 
רפואיים  תפקידים  מגוון 

וסביבתיים.

 מערכת לגילוי מוקדם
 של אזורי בולענים

28 סביב ים המלח 

 אלגוריתם לחיזוי
 הצלחתם המסחרית

30 של שירים 

 סוכנים של שינוי
18 סביבתי 

 להשפיע במקום
31 שבו זה מכריע 

חתוקה,  טלי  ד"ר 
חדשה  סגל  חברת 
ה  ט י ס ר ב י נ ו א ב
בתכנון  המתמחה 
עירוני, מקווה להשפיע 
הבנייה  מדיניות  על 

בישראל. 
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agronr@inter.net.il

כתובת אתר האוניברסיטה:
www.tau.ac.il

עורכת: תלמה אגרון
 כתיבה: רווה אלעזרי, לואיז שלו, פאולין רייך,

 רותי זיו, מיכל אלכסנדר, גיל זוהר, קרל הופמן,
אסתר זינגר, אילנה טייטלבאום, ג'ודי סיגל-איצקוביץ', 
שרה לובלסקי, סטפני פריד, סנדי קאש, קרן קלוסטרמן

עיצוב גרפי: המשרד לעיצוב גרפי: מיכל סמו-קובץ; 
דלית פסח דיועולמות

צילום: אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים, 
מדור צילום: מיכל ראש בן-עמי, מיכל קדרון

ASAP :צלמים נוספים
מתאמת אדמיניסטרטיבית: פאולין רייך

עוזר אדמיניסטרטי: רועי פולד 
עריכת לשון: צילה שטרן

תרגום: תנופה
דפוס: אלי מאיר דפוס אופסט בע"מ

מעורבות חברתית

מצוינות

קשרים בין-לאומיים

טכנולוגיות מתקדמות

כתבת השער:
"משהו בשיטה פועל 

2 כהלכה" 
בשלוש השנים האחרונות קטפו סרטים 
מבית היוצר של החוג לקולנוע ולטלוויזיה 
באוניברסיטה יותר ממאה פרסים. בארבע 
השנים האחרונות היו הפקותיו מועמדות 
שלוש פעמים לזכייה באוסקר האמריקני 
לסרטי סטודנטים. הקולנוענים מספרים, 

והעולם צופה. 

אוהב את החומוס שלך 
16 לצלילי שופן? 

זרים  לסטודנטים  הבין-לאומית  התוכנית 
הספר  בבית  אדלר-בוכמן  ע"ש  מצטיינים 
מכשירה  בוכמן-מהטה  ע"ש  למוזיקה 
את  שייצגו  מוסיקליים"  "שגרירים 
האופרה  בעולם  ישראל  ואת  האוניברסיטה 

והתזמורות הסימפוניות.

41 מדברים "מאמע לושן" 
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חברים יקרים,

אוניברסיטת  שוחרי  לקהילת  לפנות  לי  לעונג 
בסתיו  נתמניתי  מאז  הראשונה  הפעם  זו  תל-אביב 
סגל  כחבר  תל-אביב.  אוניברסיטת  לנשיא  זה 
להתגאות.  במה  לנו  יש  כי  נאמנה  להבטיחכם  יכול  אני  מ-1987  האוניברסיטה 
משימתנו  וכעת  ידע,  ושל  תגליות  של  עולמי  מרכז  היא  תל-אביב  אוניברסיטת 

המשותפת היא להפיץ את דבר האוניברסיטה על הישגיה ועל אפשרויותיה.
תוכניות  של  והשפעתן  היקפן  היא  אוניברסיטה  של  למעמדה  מידה  אמת 
המחקר וההוראה שלה בעולם. אוניברסיטת תל-אביב עמלה להפוך לאבן שואבת 
המענקים  על  מתמודדים  אנו  המובילות.  מן  היא  שבהם  בתחומים  בין-לאומית 
המדעיים הגדולים והתחרותיים ביותר, בונים מעבדות משוכללות המושכות אליהן 
והופכים את אוניברסיטת תל-אביב למוסד  וחוקרים מחו"ל,  פוסט-דוקטורנטים 

שהוא בבחינת "ביקור-חובה" לטובי המדענים והסטודנטים בעולם.
המקיף  המוסד  היותה  את  מנצלת  תל-אביב  אוניברסיטת  מכול,  והחשוב 
ביותר להשכלה גבוהה בישראל לקידום המחקר וההוראה הבין-תחומיים. בגיליון 
זה של "האוניברסיטה" מוצגת אחת הטכנולוגיות שיש בהן עליונות לבין-תחומיות 
בטכנולוגיה  "מעבדה-על-שבב".  של  הטכנולוגיה   – תל-אביב  באוניברסיטת 
היא  מטרתנו  ורפואה.  ביולוגיה  כימיה,  פיזיקה,  הנדסה,  התחומים:  משולבים  זו 
להמשיך ולהסיר את המחיצות בין תחומי הלימוד הקלאסיים ולעודד את חוקרינו 

ואת תלמידינו לעבוד מתוך שיתוף פעולה בכיוונים חדשים ומפתיעים.
הבין- והתוכנית  הפרסים  עטור  ולטלוויזיה  לקולנוע  החוג  מוצגים  זה  בגיליון 

הללו  התוכניות  ויוקרתית.  חדשה  תוכנית  אדלר-בוכמן,  ע"ש  למוזיקה  לאומית 
גם מייצאות מצוינות וחדשנות וגם מחזקות את כוחה של האמנות כמגשרת בין 

חברות.

שלכם,  

פרופ' יוסף קלפטר  
נשיא אוניברסיטת תל-אביב   

נושאי תפקידים באוניברסיטת תל-אביב:

רוברט גולדברג
יו"ר חבר הנאמנים

ד"ר ליאורה מרידור
יו"ר הוועד המנהל

פרופ' יוסף קלפטר
נשיא 

פרופ' דני לויתן
רקטור

מרדכי כהן
מנכ"ל

פרופ' אהוד גזית
סגן נשיא למחקר ולפיתוח

ד"ר גארי ססמן
סגן נשיא לקשרי חוץ ולפיתוח משאבים

יחיאל בן-צבי
סגן נשיא

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' אהרן שי
סגן רקטור

פרופ' שמעון ינקלביץ
פרו-רקטור

פרופ' שלמה בידרמן
דקאן הפקולטה למדעי הרוח

ע"ש לסטר וסאלי אנטין
פרופ' אשר טישלר

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

שחר בוצר
יו"ר אגודת הסטודנטים

a
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המחלוקות  ארץ  היא  ישראל  בחדשות, 
והעימותים התמידיים, אבל על מסך הכסף 
היא קמה לתחייה כארץ הסיפורים. סרטים 
תרבותי  מארג  פורשים  בישראל  שנוצרים 
דתיים  וערבים,  מיהודים  המורכב  עשיר, 
מרוסיה.  ועולים  מאתיופיה  עולים  וחילונים, 
לבה  בלב  והמאבקים,  העימותים  בתוך 
קולנוענים  המלחמה,  שסועת  הארץ  של 
אוניברסיטת  בוגרי  ובראשם   – ישראלים 
סיפורים  מוצאים   – ותלמידיה  תל-אביב 

המבקשים פתחון פה.
צופה.  והעולם  מספרים,  הקולנוענים 
סרטים  קטפו  האחרונות  השנים  בשלוש 

“משהו בשיטה פועל כהלכה"
ום
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מה עומד מאחורי הקולנוע הישראלי 

 החדש, המושך קהלים והקוצר פרסים
בין–לאומיים חשובים? במילה אחת: 

אוניברסיטת תל–אביב. סטודנטים ובוגרים 

של החוג לקולנוע ולטלוויזיה באוניברסיטה 

מגוללים ביצירתיות את אחד הסיפורים רבי 

העוצמה בעולם — סיפורה של ישראל



37

תל-אביב  אוניברסיטת  של  היוצר  מבית 
יותר ממאה פרסים. הסרטים האלה הוקרנו 
ובהם  העולם,  רחבי  בכל  סרטים  בפסטיבלי 
וזכו  וסאנדנס,  טרייבקה  ונציה,  ברלין,  קאן, 
הסרטים  בפסטיבל  מיוחדת  להתייחסות 

בטורונטו בספטמבר השנה. 
נעשו  חדשים  ישראליים  סרטים  עשרות 
“חתונה  בהם:  מוכרים,  בין-לאומיים  סרטים 
מאוחרת" של דובר קוסאשווילי, “עג'מי" של 
ירון שני וסכנדר קובטי, “ללכת על המים" של 
של  סרטו  באשיר",  עם  “ואלס  פוקס,  איתן 
הבמאי והתסריטאי ארי פולמן, שהיה מועמד 
השנה לאוסקר, ו"בטיפול", סדרת HBO זוכת 

הפרס “אמי", המבוססת על סדרה ישראלית 
של חגי לוי. היוצרים )חוץ מקובטי( הם בוגרי 
החוג לקולנוע ולטלוויזיה בפקולטה לאמנויות 
ע"ש יולנדה ודוד כץ באוניברסיטת תל-אביב. 
 143 של  הגג  ארגון   ,)CILECT( סילקט 
בתי ספר חשובים לקולנוע ולטלוויזיה בעולם, 
ייסד ב-2006 תחרות שנתית לבחירת סרט 
סרטי  ביותר.  הטוב  הבין-לאומי  הסטודנטים 
תל-אביב  אוניברסיטת  של  הסטודנטים 
ברציפות בשלוש השנים  זכו בפרס הראשון 
הראשונות לקיום התחרות; הם נבחרו מתוך 
לחבר  שהוגשו  מדינות  מעשרות  סרטים 

שופטים בין-לאומי. 

“משהו בשיטה פועל כהלכה"
1. פבלו אוטין, דוקטורנט בחוג לקולנוע ולטלוויזיה 

באוניברסיטה, מחבר הספר הראשון על הקולנוע הישראלי 
החדש

2. הבמאי ג'אד נאמן, ממייסדי החוג לקולנוע ולטלוויזיה וחתן 
פרס ישראל לקולנוע לשנת 2009, באתר הצילומים של 

סרטו “רחובות האתמול"
3. בוגר האוניברסיטה, השחקן והבמאי פיני טבגר 

4. סצנה מתוך “עג'מי", סרטו של בוגר אוניברסיטת תל–אביב 
ירון שני. הסרט זכה ב"אוסקר" הישראלי השנה, בפרס 

“מצלמת הזהב" בפסטיבל קאן וב"פרס וולג'ין" לסרט עלילתי 
מלא בפסטיבל הסרטים בירושלים וייצג את ישראל בתחרות 

פרס האוסקר האמריקני
5. סצנה מתוך סרטו של פיני טבגר “ויצמן 10" 

6. סצנה מתוך “סגל", סרטו של יובל שני, סטודנט לקולנוע 
 International בחוג. הסרט זכה בפרס הראשון בקטגוריה

Film School Meeting בפסטיבל הבין–לאומי לסרטים בסן 
סבסטיאן שבספרד

7,8. סטודנטים לקולנוע באוניברסיטת תל–אביב
9. נועה רגב, מימין, והילה שטרית, מנהלות הפסטיבל הבין–

לאומי ה–13 לסרטי סטודנטים של אוניברסיטת תל–אביב 
3
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הזה  והרגש  שייכות,  מרגיש  אתה  בחוג, 
מרגיש  “אתה  אומר.  הוא  איתך",  נשאר 
חיבור ומחויבות לאוניברסיטה. להיזכר בפעם 
הראשונה שבה החזקת מצלמה ועשית סרט 

זה כמו להיזכר באהבה הראשונה שלך".

טייק 2: מנסים דרכים חדשות
תל-אביב  אוניברסיטת  שתלמידי  אחרי 
זכו שלוש שנים רצופות בפרס “סילקט" לסרט 
הוא  הקר,  מספר  ביותר,  הטוב  הבין-לאומי 
התבקש להסביר את ההצלחה שלא תיאמן. 
יודעים את הסוד", הוא  “אנחנו עצמנו איננו 
אומר. “אנחנו מנסים דרכים חדשות ובודקים 
מופרז".  עצמי  ביטחון  לנו  ואין  עצמנו,  את 
מבוגרים  שלנו  “הסטודנטים  מוסיף:  הקר 
יותר – בגלל השירות הצבאי והנסיעה לחו"ל 
יותר.  אחריו – ולכן הם בעלי ניסיון חיים רב 
יחידה  שלנו  הלימודים  תוכנית  זאת,  מלבד 
ידיעתי, אין בית ספר  במינה בעולם. למיטב 
האינטנסיבי  השילוב  בו  שיש  לקולנוע  אחר 
הזה של לימודים תאורטיים ומעשיים, שאינו 
כופה על תלמידיו התמחויות צרות ושמעניק 

חופש יצירה מוחלט.
“אנחנו מעורבים בכל הסרטים ומייעצים 
אומר  יוצריהם",  לכל  אינטנסיבי  באופן 
הן של  “אולם כל ההחלטות הסופיות  הקר, 
להיות  ללמוד  צריכים  יוצרים  התלמידים. 
כבר  לרע,  או  לטוב  להחלטותיהם,  אחראים 

מהיותם סטודנטים".
מורים אחרים וקולנוענים מאוניברסיטת 
תל- שבאוניברסיטת  מסכימים  תל-אביב 
אביב, חופש היצירה וחזון מקורי הם ערכים 
את  מעודדים  המורים  לדבריהם,  עליונים. 
שלהם,  סיפוריהם  את  לגלות  הסטודנטים 
המורים.  לרוח  אינו  הנולד  הסרט  אם  גם 
תל- באוניברסיטת  “המורים  מפרט:  אוטין 
אביב תובעים ממך לחשוב ולעשות את מה 
שבאמת שלך. באקדמיות, בדרך כלל, למורים 
יש תאוריה, ואתה חייב לקבלה. באוניברסיטת 
הם  אותך  מלמדים  משהם  יותר  תל-אביב, 
ג'אד  פרופ'  ללמוד.  השראה  לך  מעניקים 
לך שאתה עושה משהו לא  יאמר  לא  נאמן 
נכון, אלא יאמר: “מעניין שאתה עושה זאת 
כך. זאת דרך מסוכנת, אבל אתה צריך ללכת 
בה". ג'אד עודד אותי ללמוד, להיות עצמי, לא 
להגביל את עצמי ולחפש את הדברים שאני 

רוצה לחקור".

בין-לאומית  כוח  תחנת  “אנחנו 
דקאנית  נוה,  חנה  פרופ'  אומרת  לסרטים", 
מציינת  היא  כץ.  ע"ש  לאמנויות  הפקולטה 
הפקות  היו  האחרונות  השנים  בארבע  כי 
לזכייה  פעמים  שלוש  מועמדות  החוג  של 
באוסקר האמריקני לסרטי סטודנטים, הישג 

חסר תקדים. 
מהו אפוא סודו של החוג? כיצד, למרות 
באחת  והמיקום  הנמוכים  התקציבים 
בעולם,  ביותר  והסוערות  הקטנות  המדינות 
בית הספר של אוניברסיטת תל-אביב זוכה 
להצלחות כה מרשימות ולשבחים כה רבים? 

ישראל  פרס  חתן  נאמן,  ג'אד  הבמאי 
מאחורי  מניע  וכוח   2009 לשנת  לקולנוע 
באוניברסיטת  לקולנוע  הספר  בית  הצלחת 
תל-אביב, אינו מגלה. “זאת השיטה, ואנחנו 
להישאר  רוצים  אנחנו  כי  סודה  על  שומרים 
קשר  לזה  “יש  ורומז:  אומר  הוא  ייחודיים", 

לגניוס של העם היהודי". 

טייק 1: אהבה ראשונה
פבלו אוטין היה בן 19 כשעלה מארגנטינה 
לישראל – היישר לחוג לקולנוע ולטלוויזיה של 
אוניברסיטת תל-אביב. כיום אוטין )32( הוא 
דוקטורנט, מחבר הספר הראשון על הקולנוע 
הישראלי החדש )יצא לאור ב-2008( וזוכה 
השלישי  התואר  לתלמידי  הצטיינות  מלגת 
אוניברסיטת  של  והרקטור  הנשיא  מטעם 
לסטודנטים  מוענקת  זו  מלגה  תל-אביב. 

ספורים מכל החוגים באוניברסיטה.
באוניברסיטת  בחר  מדוע  מסביר  אוטין 
תל-אביב מתוך מבחר בתי הספר לקולנוע 
בישראל: “הבנתי שידע אקדמי חשוב לי לא 

הקולנוע",  של  המעשי  הלימוד  מן  פחות 
הוא אומר. “מן הראוי שהקולנוען לא יסתפק 
פילוסופים  גם  יכיר  אלא  בהכרת המצלמה, 
הקולנוענים  וניטשה.  אריסטו  אפלטון,  כמו 

הגדולים היו פילוסופים בעצמם". 
הוא  תל-אביב  באוניברסיטת  החוג 
והיחיד  בארץ  לקולנוע  הספר  בבתי  הוותיק 
ראובן  לדברי  מאוניברסיטה.  חלק  שהוא 
הקר, ראש החוג לקולנוע ולטלוויזיה וקולנוען 
חיוני  הוא  מוצק  אקדמי  יסוד  דוקומנטרי, 
חייב  סרטים  “יוצר  גדולים.  סרטים  ליצירת 
יש  ולנו  ורחבה,  טובה  השכלה  בעל  להיות 

האחרים",  הספר  בתי  פני  על  הזה  היתרון 
התאורטיים  השיעורים  “מלבד  הקר.  אומר 
בקורסים  גם  לומדים  הסטודנטים  בחוג, 
לאדריכלות,  האמנות,  לתולדות  לתאטרון, 
למתמטיקה, לפילוסופיה או לפסיכולוגיה – 

כל מה שמעניין אותם". 
מציעה  תל-אביב  אוניברסיטת  “רק 
קולנוע,  לימודי  של  אינטנסיבי  כה  מסלול 
יותר",  גבוהה  כאן  הסטודנטים  רמת  ולרוב 
אומר אוטין. “מועמדים הרוצים ללמוד קולנוע 
באוניברסיטה דווקא, רוצים בכך בייחוד משום 
בלבד,  סרטים  ביצירת  לא  מתעניינים  שהם 

אלא גם בחשיבה על קולנוע".
אוטין מספר שעם בואו לראשונה לתל-
חברים,  או  משפחה  בלי  ב-1996,  אביב 
היה  זה  שלי.  הבית  הייתה  “האוניברסיטה 
אליו".  שייכות  שהרגשתי  הראשון  המקום 
כיום חבריו מהחוג הם עמיתיו לעבודה בעולם 
לו  מראים  הם  קרובות  ולעתים  הקולנוע, 
קטעים מסרטיהם לשם ביקורת טרם עריכה.

“אם שנות חיים כה רבות עוברות עליך 

6 מועמדויות
לזכייה ב"אוסקר" האמריקני

261 הקרנות
ב–176 פסטיבלים בשנת 2009
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על  אמנם  היא  לקולנוע  לחוג  הקבלה 
שלא  הוגנת.  תחרות  אבל  תחרות,  בסיס 
בדומה לבתי ספר אחרים, הדורשים הפקת 
הקבלה,  מתהליך  כחלק  סטודנטים  סרט 
יכולים  תל-אביב  לאוניברסיטת  המועמדים 
מכל  יצירתית  עבודה  ציוניהם(  )עם  להגיש 
יש בכך להבטיח הזדמנות שווה  סוג שהוא. 
לקבלה גם לסטודנטים שהפקת סרטים אינה 

בהישג ידם. 
הסטודנטים  הראשונה  השנה  בתום 
באחד  לימודיהם  את  להמשיך  בוחרים 
משלושה מסלולים: בימוי והפקה )בכלל זה 
צילום, עריכה ועוד(, תסריטאות או תאוריה. 
נסמכת  והפקה  בימוי  למסלול  קבלתם 
ולמסלול  באוניברסיטה,  שהפיקו  סרט  על 

תסריטאות – על כתיבת תסריט.
עורכי  ומבכירי  בחוג  מרצה  פרלוב,  יעל 
פרלוב,  דוד  של  בתו  היא  בארץ,  הסרטים 
הישראלי  הסרטים  יוצר  החוג,  ממייסדי 
הקולנוע.  בתחום  ישראל  פרס  וחתן  הנודע 
היא מדגישה כי גם עבודה מוקפדת עומדת 

במקום גבוה בסדר העדיפויות באוניברסיטת 
תל-אביב. “אנחנו מלמדים את הסטודנטים 
מאוד,  מתעתע  תחום  היא  סרטים  שיצירת 
ישירות  שהן  אחרות,  אמנות  כצורות  שלא 
מזויף,  צליל  מנגן  אתה  אם  במוזיקה,  יותר. 
האוזן מבחינה בכך מיד. אבל בקולנוע, כל אחד 
נראית  העבודה  ולכן  מצלמה,  להחזיק  יכול 
קלה. תפקידנו ללמד קולנוע כמקצוע אקדמי 
שהסטודנטים  כדי  משמעות,  ובעל  אמנותי 

שלנו יבינו שאין זה פשוט וקל".
פרלוב מאמינה כי כבר ברגעי הפתיחה 
של הסרט מתברר אם הוא יצא מתחת ידיו 
הפתיחה  רגעי  בינוני.  או  גדול  קולנוען  של 

מועמדים הרוצים ללמוד 
קולנוע באוניברסיטה דווקא, 

רוצים בכך בייחוד משום 
שהם מתעניינים לא ביצירת 

סרטים בלבד, אלא גם 
בחשיבה על קולנוע.

פרופ' ניצן 
בן–שאול
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אורות, מצלמה ו... אינטראקציה!
אם נמאס לכם לצפות בסרט ולהזדעזע מהחלטותיהם השגויות של גיבוריו, לפרופ' ניצן בן-

שאול מהחוג יש פתרון: טכנולוגיה ממוחשבת המאפשרת לצופה לפעול על הסרט ולבחור בעבור 

הדמויות את הבחירות הנראות לו ברגעים מכריעים בסיפור. התוצאה היא סרט בעל עלילות 

אחדות, על פי החלטותיו של הצופה. 

“הרעיון שלי הוא שמירה על החוויה הקולנועית ועל מעורבות הצופה, ובו-זמנית – על מתן 

אפשרות לאינטראקציה", מסביר פרופ' בן-שאול. “עד כה איש לא הצליח לעשות זאת – בעיקר 

מפני שמאינטראקטיביות משתמע משחק, ומשחק מנוגד למה שאני רוצה להציע לצופה".

מטבעם, משחקים מתמקדים בפתרון בעיות, בצבירת נקודות ובפעולה, ולא בחוויה דרמטית, 

מסביר פרופ' בן-שאול. סרט חייב להציע בראש ובראשונה סיפור סוחף ובנוי כהלכה, אתגר לא 

פשוט כל עיקר כשמעלים על הדעת אפשרות של אינטראקטיביות. מעל לכול, פרופ' בן-שאול 

רואה חשיבות בשמירה על השטף הדרמטי ועל מרכיבי המתח וההפתעה של הסיפור לכל אורכו. 

לדבריו, הדרך האידאלית לשלב אינטראקטיביות בסרט היא על ידי יצירת סרטי “היפר-

נרטיב" )עלילות מסתעפות(, שבהם הגיבור מתמודד עם מגוון אפשרויות או מציאויות. דוגמאות 

מפורסמות לסרטי היפר-נרטיב הם הסרטים “דלתות מסתובבות" בכיכובה של גווינת' 

פלטרו והסרט האמנותי הגרמני “Run לולה Run" )בשם זה הופץ הסרט בארץ(. כשמוסיפים 

אינטראקטיביות לתבשיל, הצופים יכולים לקבוע את גורלן של הדמויות. התוצאה היא חוויה 

שאינה בידורית בלבד, אלא גם בעלת פוטנציאל פסיכולוגי".

“סרטים רגילים אינם מעלים באמת שאלות של ‘מה יקרה אם...?' מאחר שהם אינם חורגים 

מעלילתם החד-מסלולית", אומר פרופ' בן-שאול. “לעומת זאת, שאלות מסוג זה הן הבסיס 

לסרטי היפר-נרטיב, ולכך יש השפעות שונות על האופן שבו הצופים בוחנים מצבים. “אחד 

הדוקטורנטים שלי מפתח את הרעיון לכלי טיפול פסיכולוגי. הוא עשוי להועיל בייחוד לצעירים 

בסיכון שאינם רואים מוצא למצבם, כדרך לשקול את האפשרויות העומדות בפניהם".

פרופ' בן-שאול כתב והפיק את סרט ההיפר-נרטיב “מערבולת" )Turbulence(, ובו שלושה 

בני אדם שנפרדו זה מזה בנסיבות טרגיות מתאחדים מחדש, ויש לכך השפעה גורלית על מסלול 

חייהם. הצופים עומדים לפני סדרת החלטות שיקבעו עד כמה ישפיע האיחוד על הדמויות, והאם 

ייכשלו או יינצלו נישואיה של אחת מהן. 

המשחק ועבודת המצלמה בסרט היו מקצועיים, אך פרופ' בן-שאול מכיר בתרומתם 

החיונית של הסטודנטים לקולנוע באוניברסיטת תל-אביב להפקת הסרט. “מסובך להפיק סרט, 

וכשמוסיפים לזה את ההיבט הניסויי, צריך צוות שלם נוסף", הוא מסביר. “30 סטודנטים עבדו 

בהפקה. זאת הייתה חוויה מעניינת בעבורם, לא רק משום שהשתתפו בהפקת סרט עכשווי, 

אלא גם בגלל האתגר שבסוג הסרט". סטודנטים סייעו לבן-שאול גם בהכנתה של בקשה לפטנט 

על טכנולוגיית הקולנוע האינטראקטיבי. הבקשה הוגשה באמצעות “רמות", חברת היישום של 

האוניברסיטה.

כיום פרופ' בן-שאול מעורב במיזמים בתחומים אחרים. כמומחה לנושא השפעת חדשות 

A Violent World: הטלוויזיה על צופים בארה"ב ובמזרח התיכון הוא פרסם את הספר 
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לנו ברֵרה אלא ליצור סרטים קטנים. כשאתה 
גדל ומתבגר כנפיך גדולות יותר, ואתה רוצה 

להמריא".
ומה הלאה? קוסאשווילי עורך כעת סרט 
שביים, ועוד שלושה מורים מאוניברסיטת תל-
אביב, יוצרי קולנוע, מילאו בו תפקידי מפתח 
– תסריטאי, מפיק ועורך. הסרט מבוסס על 
קנז,  יהושע  יחידים" מאת  “התגנבות  הרומן 

העוסק במחלקת טירונים בצה"ל. 
מן  יותר  שאפתניים  סרטים  ליצור  כדי 
קוסאשווילי  על  יהיה  הטכנולוגית  הבחינה 
שאיני  צעד  “זה  אבל  ישראל,  את  לעזוב 
רוצה לעשות", הוא אומר. “אני אוהב את חיי 

בישראל – כאן ביתי". 
אוניברסיטת  בוגר  של  סרטו  “עג'מי", 
ב"אוסקר  זכה   ,36 בן  שני,  ירון  תל-אביב 
ישראל בתחרות  וייצג את  הישראלי" השנה 
פרס האוסקר האמריקני. הסרט הוא תיאור 
האפל  צדם  של  ומחוספס  ריאליסטי  אפי 
של החיים ביפו הערבית-יהודית. הוא נפתח 
ברצח שמעורבות בו נקמות דם משפחתיות, 
בלשי משטרה וחוליות נקם בדואיות. בצוות 
הוא  שני  ירון  של  זה  סרט  שחקנים.   150
אותו  ביים  והוא  מלא,  באורך  הראשון  סרטו 
בשיתוף הקולנוען היפואי סכנדר קובטי. שבע 
למד  ובמהלכן  הסרט,  הכנת  נמשכה  שנים 
ממדי  את  לחקור  שייטיב  כדי  ערבית,  שני 

התרבות המורכבים של יפו.
על היקפו העצום של “עג'מי" אומר שני: 
“בשבילי הסרט הוא צירוף של רעיונות רבים 
שפיתחתי במשך השנים. קיוויתי שהם יפרחו 

יום אחד, והם פרחו בסרט אחד".
ללהק  ההחלטה  היה  אחד  מרכיב 
שחקנים לא מקצועיים לתפקידים השונים, 
ומרכיב אחר – לעבוד בלי תסריט. השחקנים 
אינטנסיבית",  פסיכולוגית  “הכנה  עברו 
לדמויותיהם.  לקרבם  כדי  שני,  של  כלשונו 
שהבמאים  במצבים  הועמדו  הם  כך  אחר 
להם  נכתב  לא  אך  כלליים,  בקווים  תיארו 
היו  ונאמר להם לאלתר. התוצאות  תסריט, 

מדהימות. 
מבין  אתה  בסרט  צופה  “כשאתה 
אבל  סיפור,  אלא  תעודה  סרט  אינו  שהוא 
האדם  בני  שבו  והאופן  ממנו  העולה  הקול 
מאוד:  ריאליסטיים  אלה  כל   – מתנהלים 
אמתיים,  שוטרים  כמו  מתנהגים  השוטרים 
מן  אנשים  כמו  נראים  ביפו  השכונה  ואנשי 

צליל  כמו  ממש  דיסוננטיים  בינוני  בסרט 
מזויף במוזיקה, והיפוכו של דבר בסרט גדול. 

יודעים בדיוק לאן פניהם מועדות
העולם,  ברחבי  בפרסים  זכו  הם 
הבין-לאומיים  בפסטיבלים  הוקרנו  סרטיהם 
היוקרתיים ביותר, כגון קאן וטורונטו, וכל אחד 
כסטודנט  דרכו  את  החל  הללו  הבמאים  מן 
לחינוכם  נאמנים  תל-אביב.  באוניברסיטת 
האינדיבידואליסטי אין בהם שניים הדומים זה 
לזה, וכולם יודעים בדיוק לאן פניהם מועדות.

וזכה  התפרסם  קוסאשווילי  דובר 
“חתונה  לסרטו  הודות  בין-לאומית  להכרה 
וצובטת-לב  שחורה  קומדיה  מאוחרת", 

העוסקת במסורות של יוצאי גאורגיה )גרוזיה( 
שאב  מאוחרת"  “חתונה  ביצירת  בישראל. 
למשפחה  כבן  שלו  מחוויותיו  קוסאשווילי 
השפיע  תל-אביב  באוניברסיטת  גאורגית. 
הוא  הפנר.  אברהם  מורהו  מכול  יותר  עליו 
אחרים  למען  סרטים  תיצור  “אל  לו:  אמר 
גם  אותם,  תאהב  אם  למענך.  אותם  צור   –
אחרים יאהבו". כיום קוסאשווילי מעביר את 
כמורה  במאים  של  חדש  לדור  הזה  המסר 

באוניברסיטת תל-אביב. 
הפנימי  המאבק  על  מדבר  קוסאשווילי 
ליצירת  הדל  התקציב  בגלל  בו  המתחולל 
סרטים בישראל: “מהיבט התקציב, בישראל 
אינך חופשי לדמיין כל תסריט שתרצה – אין 

כרזת הסרט “ואלס 
עם באשיר" של 

הבמאי והתסריטאי 
ארי פולמן, שהיה 

מועמד השנה 
לאוסקר בקטגוריית 

“הסרט הזר הטוב 
ביותר"
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1. סצנה מתוך הסרט “פנחס" של פיני טבגר, שזכה בפרס 
הסרט האסייתי הטוב ביותר בפסטיבל הבין–לאומי לסרטי 

סטודנטים בבייג'ין
2. הבמאי עטור הפרסים, בוגר האוניברסיטה, דובר 

קוסאשווילי )“חתונה מאוחרת"(
 3. ראובן הקר, ראש החוג לקולנוע ולטלוויזיה באוניברסיטה 

וקולנוען דוקומנטרי
4. סטודנט לקולנוע 

5. סצנה מתוך הסרט “ויצמן 10" המתרחש בזמן מלחמת 
המפרץ הראשונה

6. יעל פרלוב, מבכירי עורכי הסרטים בארץ, בוגרת החוג 
לקולנוע ולטלוויזיה ומרצה בו

7. הבמאי פרופ' איתן גרין, מבוגרי החוג הראשונים וכיום 
ראש התוכנית ללימודי תואר שני בתסריטאות בחוג, באתר 

הצילומים של סרטו “הכול מתחיל בים"

הסרטים הישראליים יכולים 
להבהיר מעט לצופה הזר 

איך הישות המורכבת הזאת 
)ישראל( עדיין מחזיקה 

מעמד.

1 2
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דרך  מבחינתי,  שחקנים.  כמו  לא  השכונה, 
ביותר  החשוב  הערך  היא  הזאת  העבודה 

בסרט".
כי את ההשראה להשתמש  שני מספר 
בסרטו בשחקנים חסרי ניסיון מקצועי שאב 
מהבמאים מרטין סקורסזה וקן לואץ'. תיאור 
גולמי כזה של החיים העירוניים בישראל הוא 
נדיר בקולנוע הישראלי, ומכיוון שלרוב סרטי 
ושוב  שוב  מלהקים  בישראל  המרכזי  הזרם 
מצומצם,  חוג  מאותו  פופולריים  שחקנים 
צוות שלם של שחקנים בלתי מוכרים מעצים 

את הריאליזם עוד יותר.
שני  את  המרגש  הסרט  של  אחר  היבט 
החברה  את  הלא-מתפשרת  לחקירתו  נוגע 
כלל  התעניינתי  לא  “בנעוריי  הערבית.  ביפו 
להתבגר  כשהתחלתי  אבל  שלנו,  בתרבות 
חיי,  ולסביבת  למקומי  יותר  ער  ולהיות 
“עשיית  מספר.  הוא  מאוד",  סקרן  נעשיתי 
על  ללמוד  אדירה  הזדמנות  הייתה  הסרט 
הרקע  את  ולהבין   – האדם  בני  על  השפה, 

הפוליטי שלא הכרתי".
מיוחדים  כישורים  שני  גילה  כילד 
שזו  בסביבתו  שיערו  ולכן  במתמטיקה, 
אהבת  אבל  המקצועיים,  בחייו  דרכו  תהיה 
ללימודי  אותו  הביאה  והכתיבה  האמנויות 
הקולנוע באוניברסיטת תל-אביב, והוא קיבל 
במהלכם שיעורים חשובים להמשך הקריירה 

שלו.
הקולנוע  אמנות  כי  מאמין  שני 
שעוצבה  גישה  להקרבה,  נכונות  מחייבת 
אתה  אם  “אפילו  תל-אביב.  באוניברסיטת 
מקבל שכר בעבור פרויקט, אין גובהו מפצה 

על שבע שנות עבודה על סרט", הוא אומר. 
“עליך להיות נכון לוותר על התגמול הכספי 
מכינה  והאוניברסיטה  להשקעתך,  הראוי 

אותך לכך".
עוד  שני  למד  תל-אביב  באוניברסיטת 
ביקורת  של  חשיבותה  והוא  חיוני  שיעור 
יכיר בערכה  הקולנוע. “חשוב שיוצר סרטים 
סרט  מהו  להעריך  שידע  כדי  הביקורת,  של 

טוב", הוא מסביר.
לשני,  “עג'מי"  שהקנה  ההכרה  מלבד 
מהפכת  חוויה  הייתה  הסרט  על  העבודה 
שלא  אדם  בני  מאוד  הרבה  “פגשתי  חיים. 
הוא  אחר",  עיסוק  לי  היה  אילו  פוגש  הייתי 
צבא.  אנשי  שוטרים,  עג'מי,  “תושבי  אומר. 

5 מסלולי לימוד לתואר 
הראשון והשני בבימוי/הפקה, בתסריטאות 

,BA ובתאוריה )התארים המוענקים הם 
 )MFA ,BFA

אורי קליין

 סטודנטים בשנה800
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ההתחלה
ב-1972, ערב מלחמת יום כיפור, נוסד החוג לקולנוע באוניברסיטת תל-אביב, והניצוצות 

האינטלקטואליים ניתזו. אורי קליין, בכיר מבקרי הקולנוע הישראלים ובן המחזור הראשון של 

החוג, מתאר את השנים הראשונות: “יוצאות מן הכלל". עם הבוגרים הראשונים נמנים הבמאי 

איתן גרין והמפיק מרק רוזנבאום, והם מוסיפים ומשפיעים השפעה מכרעת על הקולנוע 

הישראלי גם היום. 

קליין הוא מבקר הקולנוע של “הארץ" מאז שנות השמונים ומכיר מקרוב את נתיב הקולנוע 

הישראלי עוד מימיו הראשונים. לדבריו, הוא ועמיתיו הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב ידעו 

שהם יוצרים תרבות קולנוע מקומית יש מאין.

לפני מלחמת יום כיפור הושפעו קליין וחבריו מן “הגל החדש" הצרפתי בקולנוע. אולם אחר 

כך פנה הקולנוע הישראלי תפנית חדה לעבר התחום הפוליטי, ובשנות התשעים פיתח זהות 

מיוחדת. 

“מתחילת שנות התשעים הקולנוע הישראלי משקף את השונות בחברה הישראלית בדרך 

מעניינת מאוד", אומר קליין. “יש כאן חבְרות בתוך חברות, והקולנוע הישראלי משקף את כולן 

– אם דתיות ואם חילוניות, אם יהודיות ואם ערביות".

השילוב בין הפיצול בחברה הישראלית כפי שהוא מתואר בסרטים אלו לבין התבוננות 

אנושית חדה – שילוב זה הוא המסקרן את הקהל הבין-לאומי, ממשיך קליין. “הם מציגים 

חברה שמחפשת את המרכז שלה, את 

זהותה, והעולם יכול להזדהות עם החיפוש 

הזה".

ואולם קליין מתריע מפני הסתמכות על 

אופנות בתרבות הפופולרית, שבה דעת 

הקהל הפכפכה, ולעתים מניעיה מפוקפקים: 

“זמן-מה היה הקולנוע האסייתי אופנתי, 

ועכשיו – אנחנו. לדעתי, יש בזה משהו 

מסוכן. רוב הסרטים הישראליים מופקים 

כקו-פרודוקציות עם גרמניה, צרפת, הולנד 

או מדינות אחרות. החברות הזרות מגייסות 

את הכסף הנדרש להפקה, ולכן לעתים 



נעשו  מהם  וכמה  מקרוב,  אותם  הכרתי 
חברים טובים שלי". 

בוגר  טבגר,  פיני  של  משחקו  על 
הורעפו  אמנם  תל-אביב,  אוניברסיטת 
קולנוע,  ללמוד  שהחליט  קודם  עוד  שבחים 
אבל הוא לחלוטין אינו מצטער על השינוי הזה. 
טבגר הופיע בסרטים ישראליים בולטים, כגון 
“כשחקן  אבודים".  ו"איים  “אדמה משוגעת" 
אתה מגלם את רעיונותיהם של אחרים, גם 
אם אתה הופך אותם לאישיים. למדתי קולנוע 
כי רציתי ליצור עולם משלי", הוא אומר. סרטו 
ילד  אודות  על  הוא  “פנחס"  האחרון  הקצר 
להתנסות  שמשתוקק  מרוסיה  עולה  בודד, 
זכה  הסרט  הישראלית.  המשפחה  בחוויית 

בפרסים בבייג'ין שבמזרח ובברוקלין שבמערב 
האמריקני  האוסקר  לפרס  מועמד  והיה 

לסרטי סטודנטים.
חוויית הנסיעה פקחה את עיניו של טבגר 
להכיר במעלותיה של אוניברסיטת האם שלו: 

“כשנסעתי ברחבי העולם מפסטיבל לפסטיבל, 
וראיתי באילו פרסים זכו סרטים מאוניברסיטת 
מן  הוא  הזה  הספר  שבית  הבנתי  תל-אביב, 
לנו כסף, אבל  הטובים בעולם. בישראל חסר 
לא חסר לנו חומר מעניין לתסריטים: למרבה 
כאן  מתחוללות  הצער 
סערות  וגם  מלחמות 
ופוליטיות.  חברתיות 
הרב-תרבותית  החברה 
על  מושתתת  שלנו 
ותיקים ועל מגוון קהילות 
אני  חדשים.  עולים  של 
עושה סרטים על עולים, 
לארץ  עלו  הוריי  כי 

מרוסיה". 
עובד  טבגר  כיום 
קשה על סרטו הראשון באורך מלא. התהליך 
מפרך, ובמהלכו הוא עומד בקשר מתמיד עם 
מוריו מן החוג: “אני יכול להרגיש את התמיכה 

של מוריי – תמיכה זו היא כמו בית".
החזרה לחוג לקולנוע הביאה עמה ברכה 
שחסר  אינטלקטואלי  גירוי  צפויה:  בלתי 
הדברים  “אחד  כשחקן.  בהכשרתו  לטבגר 
שהבמאי  הוא  בחוג  לומד  שאתה  העיקריים 
ללימודים  בחשיבה.  הסרט  את  להזין  צריך 
הקולנוע  תולדות  כמו  מעשיים,  שאינם 
רבה  השפעה  הייתה  פילוסופיים,  ומחקרים 

על עבודתי".
סטודנט  שני,  יובל  של  שמו  את  גם 
בפסטיבל  בזיכרוננו.  שנחרות  כדאי  ד',  שנה 
של  בכיכובו  “סגל"  סרטו  הוצג  השנה  קאן 
אחד מחשובי השחקנים הוותיקים בישראל, 
לסרטים  הבין-לאומי  בפסטיבל  כרמון.  יוסף 
מתחרויות  אחת  שבספרד,  סבסטיאן  בסן 
הסרטים החשובות בעולם, זכה הסרט בפרס 
 International Film בקטגוריה  הראשון 

.School Meeting
זקן  של  סיפורו  את  מספר  “סגל" 
אנדרוגני המקבל הזדמנות לשקם את יחסיו 
עליו  בידו  יעלה  שהדבר  כדי  אבל  בתו,  עם 
לוותר על חלק מזהותו. שני מסביר: “ניסיתי 
לתפוס את האמביוולנטיות במצב הזה. מצד 
אבל מצד  בשייכות,  רגשי  צורך  קיים  אחד, 
אחר, על הנוחם שבשייכות תמיד משלמים 

מחיר".
המלהיבים  הצדדים  אחד  שני,  בעיני 
כרמון.  עם  העבודה  היה  הסרט  בעשיית 

המורים מעודדים את הסטודנטים לגלות 
את סיפוריהם שלהם, גם אם הסרט 

הנולד אינו לרוח המורים. 

פרופ' ג'אד 
נאמן
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קרובות הן הקובעות את נושאי הסרטים הישראליים. 

הן רוצות לראות סרטים על יחסים בין חרדים 

לחילונים, על פלסטינים, על השואה – והשפעה זרה 

זו עלולה להיות בעייתית. זו דרכן של החברות הללו 

להבטיח שהן יראו מה שהן רוצות לראות בסרטים 

ישראליים".

דמות משפיעה אחרת בהתפתחות הקולנוע 

הישראלי, פרופ' ג'אד נאמן מאוניברסיטת תל-אביב, 

מאמין כי העולם מתפעל מן הקולנוע הישראלי, 

בין השאר בשל השתאותו מהמשך הישרדותה 

של המדינה. “מתחים רבים כל כך יכלו לשסע את 

ישראל לגזרים, ועם זאת, היא עדיין מחזיקה מעמד. בעולם מתפלאים: איך זה ייתכן? מה הדבק 

המחבר? לדעתי, הסרטים הישראליים יכולים להבהיר מעט לצופה הזר איך הישות המורכבת 

הזאת עדיין מחזיקה מעמד".

פרופ' נאמן סייע ביצירת סרטים באוניברסיטת תל-אביב כמורה וכראש החוג בעודו מביים 

סרטים, כגון “השמלה" ו"רחובות האתמול", ואלה זכו לתשבחות הביקורת. ב-2009 הוענק לו 

פרס ישראל על תרומתו לקולנוע הישראלי. 

פרופ' נאמן מאמין כי מורשתו המושרשת של החוג מספקת לקולנוענים צעירים הזדמנויות 

להגיע לקהל יותר משהיו לקודמיהם. “אני חושב שגם בעבר היו לקולנוענים הישראלים חושים 

אמנותיים ופוליטיים חדים, אבל רק בעת האחרונה הסרטים נעשים כהלכה", הוא אומר. “בעבר 

לא היו הסרטים הישראליים מלוטשים דיים מן הבחינה המקצועית, ולכן הם לא התקבלו 

לפסטיבלים חשובים, וכמעט לא הייתה להם חשיפה בעולם. אבל עכשיו קולנוענים בעלי 

מסרים נוקבים יוצרים מהם סיפורים מעניינים ומבטאים אותם בכלים קולנועיים טובים – 

והתוצאה היא תוכן ‘חזק' מאוד". 

פרופ' נאמן מציין שישראל מציעה שפע של מורכבויות שקולנוענים יכולים לשאוב מהם. 

“מצד אחד, יש בארץ תערובת נהדרת של דוברי שפות שונות מתרבויות עולים שונות; מצד 

אחר, יש כאן בני תרבויות מסורתיות יותר בעלי שורשים עמוקים בארץ, כמו הפלסטינים 

והיהודים החרדים. ההתנגשות בין מגזרי אוכלוסייה אלו משתקפת בסרטים". 



זרימה  יש  תל-אביב  “באוניברסיטת 
אדירה של רעיונות, ואין מחסומים שבולמים 
הקולנוע  לימודי  של  המוצא  נקודת  אותך. 
שככל  היא  תל-אביב  באוניברסיטת 

לביים  תיטיב  כך  יותר,  רחבה  שהשכלתך 
הגישה  שני,  לדעת  תסריטים".  ולכתוב 
שמופקים  “הסרטים  לדבריו:  עובדת.  הזאת 
שונים  מעניינים,  תל-אביב  באוניברסיטת 
בקצב.  מזה  זה  שונים  ברעיונות,  מזה  זה 
דמוקרטיה כזאת, אוטונומיה כזאת באמנות, 

היא משהו שלמדתי להעריך".

הוראה ועשיית סרטים כרוכים זה בזה
מתחיל  “הכול  במאי  גרין,  איתן  פרופ' 
מבוגריו  הוא  הנרי",  של  ו"חלומו  בים" 
הראשונים של החוג. כיום הוא ממשיך לביים 
וגם עומד בראש התוכנית ללימודי תואר שני 

בתסריטאות באוניברסיטה.
מבחינתו של פרופ' גרין, הוראה ועשיית 
זה בזה: ההוראה מציתה בו  סרטים כרוכים 
את אנרגיות היצירה. “כמורה אני צריך לשאול 
את עצמי, ברצינות, מה אני באמת חושב על 
אלה  ולפעמים  שאלותיהם של הסטודנטים, 
שאלות חשובות מאוד. כשאני מלמד אני מבין 
את עצמי טוב יותר כיוצר סרטים וכאדם, וזה 

עוזר לי כמורה וכבמאי".
ושוב  שוב  נמשך  גרין  פרופ'  בסרטיו 
לנושא היחסים במשפחה. “כל מה שמעניין 
גרין.  אומר  המשפחה",  בתוך  קורה  בעולם 
“אני מוצא את עצמי חוזר וכותב על יחסים 

במשפחה, בייחוד בין אב לבן". 
פרופ'  תלמידיו,  של  להפקות  באשר 
את  ולבנות  אומץ  לאזור  להם  מסייע  גרין 
אני  לקולנוענים,  “ביחס  שלהם.  סיפוריהם 
המעודד  ספורט  באירועי  אוהד  כמו  מרגיש 
את השחקנים", הוא מסביר. אני חושב שזאת 
רוח החוג – אנחנו פתוחים הרבה יותר מבתי 
פורמט  בכל  נושא שהוא,  לכל  אחרים  ספר 

84%
1972

רבים  ופרסים  ניסיון  צבר  כרמון  השחקן 
המשתרעת  וקולנוע  במה  קריירת  במהלך 
על פני יותר מחמישים שנה, ושני עשה צעד 
לו  ולהציע  אליו  להתקשר  כשהחליט  גדול 
לככב בסרטו. “טלפנתי אליו ואמרתי: ‘יש לי 
אמר  הוא  כך  אחר  יומיים  בשבילך'.  תסריט 
רגע  היה  זה  בסרט.  להשתתף  מוכן  שהוא 
מפני  מאוד  מפחיד  גם  אבל  מאוד,  מרגש 
שזה היה הסרט הראשון שלי – וכרמון שחקן 

אמתי". 
הצעיר  הבמאי  את  הרגיע  כרמון  אבל 
את  אוהב  שהוא  לי  אמר  “הוא  והנרגש. 
התסריט והבטיח שיעשה כל שיידרש ממנו", 
הוא היטה את מאזן הכוח  “כך  מספר שני. 
לטובתי". אוניברסיטת תל-אביב סייעה לשני 
לצילום  ואפילו  להשיג מימון מלא לפרויקט, 

ב-16 מ"מ, צילום נדיר בישראל ויקר יותר. 

שיעור הסרטים שבהם מילאו תפקידי מפתח 
בוגרים וסטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב מתוך 
כלל הסרטים שהופקו בישראל בשנה שעברה

שנת ייסוד
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ארכיון הסרטים ע"ש אנדה זימנד הוא משאב מרכזי בישראל לחקר הקולנוע ולהוראתו. הארכיון 

מחזיק כ-20,000 כותרים – סרטים ישראליים ובין-לאומיים – ובהם סרטי עלילה, תעודה 

ואנימציה, סרטים ניסיוניים וסרטי סטודנטים, בכללם 4,500 יצירות מקומיות. הארכיון משמש את 

חברי הסגל ואת הסטודנטים, ומייסדו ומנהלו הוא ליביו כרמלי, במאי ובוגר אוניברסיטת תל-אביב. 

בארכיון סרטי קולנוע ווידיאו, DVD, שקופיות, כתבי יד, תסריטים ומקורות כתובים אחרים על 

קולנוע יהודי וישראלי.



תל- אוניברסיטת  של  רוחה  זאת  ואורך. 
אביב ככלל, ואני גאה מאוד בזה, מפני שאני 
סטודנטים  של  הצלחות  המון  לראות  זוכה 
בפסטיבלים ברחבי העולם. אין ספק שמשהו 

בשיטה פועל כהלכה".
מקצוע  אנשי  עוד  מלמדים  בחוג 
השבעים  בשנות  מהם  בתחומם,  הנחשבים 
הקולנוע  במאי  מזרחי,  משה  לחייהם: 
החיים  “כל  הסרט  את  שביים  המוערך 
לפניו", סרט שזכה בפרס האוסקר בקטגוריה 

של “הסרט הזר הטוב ביותר"; רם לוי, היוצר 
בתחום  ישראל  פרס  זוכה  הטלוויזיה,  ובמאי 
במאי  בורשטיין,  יגאל  פרופ'  התקשורת; 
מילק  פרופ'  והתסריטאי;  המפיק  הקולנוע, 

קנבל, ראש החוג הקודם.
גם  לאמנויות מתקיימים  בפקולטה 
בתאטרון  באדריכלות,  במוזיקה,  לימודים 
ובתולדות האמנות; “בלימודים אלו משולבים 
באופן ייחודי ומעורר השראה לימודים עיוניים 
והפקה אמנותית",  יצירתית  עשייה  עם 

“הפעילות  נוה.  פרופ'  הדקאנית  מציינת 
הפקולטה  של  והאנרגטית  התוססת 
ויצירה  מחקר  למידה,  בשילוב  והצלחתה 
לתרבות ולאמנויות  בתרומתה  ניכרות 
תלמידינו  עתה  שמוכיחים  כפי  בישראל, 

ובוגרינו מהחוג לקולנוע וטלוויזיה".

אגרון  תלמה  שלו,  לואיז  הכתבה:  בהכנת  השתתפו 
ועילית זקצר. 
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הפסטיבל הבין-לאומי לסרטי סטודנטים 
הפסטיבל הבין-לאומי לסרטי סטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב הוא מאירועי התרבות הגדולים והחשובים ביותר בתחום הקולנוע בארץ ונחשב 

לאחד מפסטיבלי הסטודנטים החשובים בעולם. הוא בולט בכמות הסרטים ובתי הספר המשתתפים בו, ביוצרי הקולנוע הנודעים המתארחים בו 

ובאווירה המיוחדת המאפיינת אותו. 

הקבלה של סרטים לפסטיבל מאתגרת מאוד: סטודנטים מארבעים מדינות מתמודדים על הזכות להשתתף בו, וסילקט )CILECT(, ארגון הגג 

הבין-לאומי של בתי הספר לקולנוע, הגדיר אותו “אחד משלושת פסטיבלי הסטודנטים החשובים ביותר בעולם". בפסטיבל מתארחים כוכבים ויוצרי 

סרטים נודעים, ובין השאר התארחו בו בשנים קודמות, ואף העבירו כיתות אמן וסדנאות, השחקן ריצ'רד גיר והבמאי ג'ון סיילס. 

את הפסטיבל ייסדו ב-1986 סטודנטים מהחוג לקולנוע ולטלוויזיה 

באוניברסיטת תל-אביב, וגם כיום הם המנהלים והמפיקים אותו באופן 

עצמאי לחלוטין. כמאה סטודנטים מתנדבים משתתפים בהפקתו 

ובהפעלתו. 

המטרה היא לטפח את קולנועני העתיד, ואכן כמה סטודנטים החלו 

להתפרסם בעקבות הקרנת סרטיהם בפסטיבל, ובהם תומס וינטרברג 

מדנמרק, ממייסדי תנועת “דוגמה 95" בקולנוע, ודובר קוסאשווילי מישראל. 

הפסטיבל גם מזמן אפשרויות לקשירת קשרים מקצועיים העשויים להוביל 

לשיתופי פעולה אמנותיים. 

ואולם הפסטיבל משרת גם מטרה אחרת וחשובה לא פחות– קידום 

דו-שיח, אומרת נועה רגב, מנהלת שותפה של פסטיבל הסטודנטים ה-13, 

האמור להתקיים ביוני 2010. סטודנטים ישראלים מארחים סטודנטים זרים 

במשך כל ימי האירוע. לרוב המבקרים זהו מפגשם הראשון עם התרבות 

הישראלית, שעד כה נחשפו לה רק דרך החדשות. 

ירון שני, במאי “עג'מי" שהיה מנהל שותף של פסטיבל הסטודנטים 

ה-9 של אוניברסיטת תל-אביב, מסכים עם רגב. “בפסטיבל יש מפגשים 

תוססים מאוד בין צעירים אוהבי קולנוע מכל רחבי העולם", הוא אומר. “אני 

יכול לומר בוודאות שזה אחד מפסטיבלי הסטודנטים המלהיבים בעולם, משום שכקולנוען ראיתי הרבה מאוד פסטיבלי סרטים".

אחד הנושאים שיעסוק בהם הפסטיבל המתקרב הוא הנושא “יש מאין" – רעיון שעלה בהשראת המשבר הכלכלי. סטודנטים בישראל יערכו 

ניסיונות ויבחנו עד אלו גבולות אפשר למתוח את הדמיון בתקציב הדל ביותר.

נושא אחר, הפותח דלת בפני סטודנטים לקולנוע דוקומנטרי מרחבי העולם, הוא “עבודה ופועלים". סטודנטים לקולנוע שכבר יצרו סרטים ראויים 

על נושא זה יוזמנו להקרינם. שני הנושאים עכשוויים ומשקפים את העיסוק בעולם בשרידה כלכלית ובנקודת ראות פיננסית חדשה.

הנחישות והיוזמה שסטודנטים מתנדבים מגלים מדי שנה בשנה בארגון הפסטיבל, מציינת רגב, מאפיינות את הסטודנטים לקולנוע באוניברסיטת 

תל-אביב. “אני חושבת שהפסטיבל הזה ייחודי, בין השאר מפני שסטודנטים מארגנים אותו ומשקיעים בו הרבה מכישרונם ומזמנם", היא אומרת. 

“לדעתי, זה אחד מאירועי התרבות החשובים ביותר בישראל, ואני שמחה לקחת בו חלק".

מימין: ירון שני 
וסכנדר קובטי



ספי ורניק

על פי נתוני "ארגון הבריאות העולמי", 
סרטן המעי הגס נמנה עם חמשת סוגי הסרטן 
משפר  מוקדם  גילוי  אבל  ביותר,  הקטלניים 
באופן דרמטי את סיכויי ההחלמה ממנו. ספי 
פתרון  למציאת  בדרכו  הוא  כי  מאמין  ורניק 
המעי  סרטן  של  המוקדם  האבחון  לבעיית 
דוקטורנט  הוא  ורניק  חיים.  ולהצלת   – הגס 
במעבדתם של פרופ' יוסי שחם מהמחלקה 
להנדסה  בפקולטה  פיזיקלית  לאלקטרוניקה 
ע"ש איבי ואלדר פליישמן ושל פרופ' עמיחי 
פרימן מהמחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית 
ע"ש  החיים  למדעי  בפקולטה  וביוטכנולוגיה 
ג'ורג ס' וייז באוניברסיטת תל-אביב ולשעבר 
משפחת  ע"ש  דוקטורנטים  במלגת  זוכה 

קראון באוניברסיטה.
זעירה  מתפקדת  "מעבדה"  בונה  ורניק 
על שבב סיליקון עם המנחים שלו: פרופ' יוסי 
שחם, סגן דקאן הפקולטה להנדסה והמופקד 

ע"ש  מידע  לננו-טכנולוגיות  הקתדרה  על 
פרופ'  בשיתוף  פרימן  ופרופ'  שוורץ  ברנרד 
למיקרוביולוגיה  מהמחלקה  רשפון  יהודית 
מולקולרית וביוטכנולוגיה. כדי לבנות מעבדה 
זו הם משתמשים בטכנולוגיה של "מעבדה-
בדיקות  כמה  לבצע  על-שבב", המאפשרת 
גבי פלטפורמה של שבבי  ביו-אנליטיות על 
סיליקון זעירים. המעבדה יכולה לבצע בתוך 
ביופסיות  של  ביותר  מדויקת  אנליזה  דקות 
קולונוסקופיה  בדיקת  במהלך  שהוצאו 
סטנדרטית. האנליזה המידית הזאת תשלים 
ממאירויות,  לאבחון  המקובלת  השיטה  את 
לבדיקה  רקמה  דוגמית  במשלוח  הכרוכה 
ימים  במשך  לתשובה  ובהמתנה  פתולוגית 

אחדים ואפילו שבועות.
לחבר  אפשר  שיהיה  ייתכן  בעתיד 
זו באמצעות ממשק מיוחד לקצהו  מערכת 
של אנדוסקופ ועל ידי כך לשפר עוד יותר את 

יעילותה של שיטת אבחון זו ואת מהירותה. 
דוגמיות  לקחת  "מטרתנו  ורניק:  לדברי 
זעירות מהפוליפים בשעה שהקולונוסקופיה 
הכלי  מיד.  התוצאה  את  ולקבל  מתבצעת 
הזה יאפשר לבדוק ולגלות סרטן בזמן אמת 
ויאפשר לרופא להחליט האם יש צורך להסיר 

את הפוליפ ואיך להמשיך את הטיפול". 
בשלב  שעודנה  ורניק,  של  זו  עבודתו 
הניסוי, ממחישה את הסיכוי הטמון במחקר 
"מעבדה-על-שבב"  בנושא  הבין-תחומי 
של  מחקרם   – "ביו-שבב"  גם  הקרויה   —
פקולטות  מארבע  סטודנטים  ושל  מדענים 
מדעים  הנדסה,  תל-אביב:  באוניברסיטת 
התקנים  ורפואה.  החיים  מדעי  מדויקים, 
מעבדה  תפקודי  של  שילוב  הם  כאלה 
והם  אחד,  שבב  על  יותר(  או  אחד  )תפקוד 
כגון  ביולוגיים,  אלמנטים  לזהות  מסוגלים 

תאים, נוגדנים וחיידקים. 

מעבדה
על

שבב
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"על פי מספר הפרסומים המדעיים בעת 
האחרונה", אומר פרופ' שחם, "אוניברסיטת 
בתחום  בעולם  מהמובילות  היא  תל-אביב 
)שבבים   ‘whole-cell’ lab-on-a-chip
למטרה  שלמים(.  תאים  הדוגמים  ביולוגיים 
 10 תל-אביב  אוניברסיטת  השקיעה  זו 
מיליון דולר במעבדות מיקרו וננו-טכנולוגיות 
מהמתקדמים  הביו-שבבים  את  המייצרות 
"לביו- אומר פרופ' שחם.  בישראל",  ביותר 

ברפואה,  רבים  שימושים  יהיו  אלו  שבבים 
ובתחומים  בביטחון  הסביבה,  באיכות 

אחרים".
קטן  יהיה  ביו-שבבים  של  הבא  הדור 
יותר בבדיקת דגימות  יותר ומדויק  זול  יותר, 
ביולוגיות, והוא יכול להיות מוכן בתוך שנים 
ספורות", צופה פרופ' שחם. "לדוגמה, יהיה 
את  ולקבל  רפואיות  בדיקות  לבצע  אפשר 
ממתין  שהמטופל  בשעה  מיד,  תוצאותיהן 

הרחוק  בעתיד  הרופא.  של  הקבלה  בחדר 
ערכות  פרטיים  בבתים  יהיו  יותר  מעט 
קלות  אך  מתוחכמות   – עצמיות  לבדיקות 

לתפעול", הוא אומר.

ביו-חישה אלקטרוכימית
ורניק  של  המעבדה-על-שבב  טכניקת 
לגילוי  ביולוגיים  סמנים  חקר  על  מבוססת 
בדם,  בגידול,  בהם  להבחין  אפשר  סרטן: 
חולי סרטן.  גוף אחרים של  בנוזלי  או  בשתן 
ביו-סמנים אלה מופקים על ידי הגידול עצמו 

או על ידי הגוף בתגובה לנוכחות הסרטן.
מתוכננות  השבב  על  האלקטרודות 
על  המעידים  ביוכימיים  אותות  לזהות 
את  ולהמיר  הנבדקות  הרקמות  ממאירות 
הזרם  את  חשמלי.  לזרם  האלה  האותות 
וכך  בקלות,  ולכמת  למדוד  יכול  ורניק  הזה 
שונים  סמנים  ארבעה  עד  לגלות  יכול  הוא 

ביותר  יעילה  זו  שיטה  הגס.  המעי  לסרטן 
לאבחון ממאירויות קולורקטליות )ממאירות 
 - מטבען  החמקמקות   – הגס(  המעי  של 

ולמניעת זיהויים חיוביים שגויים.

בינה מלאכותית מהפכנית
עבודתו של ורניק משלבת אלקטרוניקה, 
ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית, ואילו פרויקט 
ולאסטרונומיה  לפיזיקה  הספר  בבית 
ריימונד  ע"ש  מדויקים  למדעים  בפקולטה 
והנדסה  נוירולוגיה  מגייס  סאקלר  ובברלי 
מידע  אחסון  של  המדעית  ההבנה  לשיפור 

במוח.
חוקרים בבית הספר הצליחו – ראשונים 
בעולם – לאחסן זיכרונות לתקופה ממושכת 
ובעקבות  במעבדה,  שגודלה  עצבית  ברשת 
זאת התקרב צעד אחד נוסף אל יצירתו השבב 
העצבי שיוכל בעתיד להשיב למשותקים את 

מעבדה
מדענים מאוניברסיטת תל–אביב המשלבים שבב

שני תחומים שונים מאוד זה מזה — הנדסה 
וביולוגיה — מקווים להיעזר בשבבי סיליקון 

לביצוע מגוון תפקידים רפואיים וסביבתיים: 
מאבחון מוקדם של סרטן, דרך שחזור 

הראייה ושיקומם של איברים אנושיים 
פגועים ועד הבטחת טריות המזון 

בשווקים ואיתור זיהומים באוויר ובמים 
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פרופ' אשל 
בן–יעקב

השליטה על שריריהם או לשפר את תפקוד 
זו  התקדמות  אלצהיימר.  חולי  של  המוח 
לזכות  נזקפת  מלאכותית  בינה  בפיתוח 
פרופ' אשל בן-יעקב, המופקד על הקתדרה 
לפיסיקה של מערכות מורכבות ע"ש אלכס 
ד"ר  לשעבר  תלמידו  ולזכות  מגי-גלס, 
חמישים  ברשימת  נכללה  והיא  ברוכי,  איתי 
המדע  תחומי  מכל  הנבחרים  החידושים 
העת  כתב  של   2007 לשנת  והטכנולוגיה 

"סיינטיפיק אמריקן". 
ניסו  העולם  ברחבי  רבות  במעבדות 
מנוירונים  מידע  ועיבוד  זיכרון  שבב  לבנות 
בן-יעקב.  פרופ'  אומר  נכשלו,  אבל  חיים, 
"אנחנו הצלחנו מפני שפיתחנו הבנה חדשה 
של אופן עבודת המוח, של 'שפת המוח'. זה 
סייע לנו 'לדבר את שפת הנוירונים', לפתח 
של  מיוחדות  תכונות  לנתח  חדשות,  דרכים 
ירי  דפוסי  או  זיכרונות  ולאחסן  נוירונים  ירי 

שנתעוררו במעבדה-על-שבב".
אוניברסיטת  חוקרי  הניחו  בניסוייהם 
פטרי  בצלחת  נוירונים  מיליוני  תל-אביב 
שבב  ויצרו  בבסיסה  אלקטרודות  המשובצת 
הנוירונים  כשהחלו  חיים.  מנוירונים  היברידי 
תקשורת,  רשת  ספונטני  באורח  ליצור 
האלקטרודות,  ידי  על  אותותיהם  נקלטו 
הנתונים הועברו לתוכנה מיוחדת, וזו זיהתה 
והקליטה דפוסים שחזרו על עצמם. פריצת 
בן-יעקב  פרופ'  כשגירו  התחוללה  הדרך 
וד"ר ברוכי את הרשת גירוי כימי וגילו שהיא 
מפיקה דפוסים חדשים של אותות חשמליים 
"בכך  נמחקים.  ואינם  ושוב  שוב  המופיעים 
יצרנו מודול תקשורת בין-תאית שאוחסנה, 

לזיכרון",  שקורה  מה  דבר  של  בעיקרו  וזה 
אומר פרופ' בן יעקב. 

משתף  בן-יעקב  פרופ'  אלה  בימים 
מהמחלקה  ברזילי  ארי  פרופ'  עם  פעולה 
ע"ש  החיים  למדעי  בפקולטה  לנוירוביולוגיה 
רשתות  את  מגדלים  השניים  וייז.  ס'  ג'ורג' 
מנוירונים  בעולם  הראשונות  העצבים 
ניוון  מחלות  המחקים  גנטית  מהונדסים 
כזו  רשת  של  "בנייתה  אדם.  בבני  עצבים 
מוח  לריפויי  ערך  רב  ראשוני  מידע  תספק 

בעתיד", אומר פרופ' בן-יעקב.
"ייתכן שיהיה אפשר למקם שבב עצבי 
ולהזין לתוכו את המידע המתאים  חי במוח 
כמו  נוירולוגיות  מחלות  לרפא  או  למתן  כדי 
או  פרקינסון,  או  אלצהיימר  אפילפסיה, 
אפילו רק כדי לנטר את יעילותן של תרופות 
ממשיך.  הוא  במחלה",  לטיפול  הניתנות 
חוקרים  עתידניות,  אינן  כאלה  "אפשרויות 

אותן במעבדות בכל רחבי העולם כיום".

לראות טוב יותר 
שבב עצבי לשיקום ראייה שאבדה אפשר 
שיהיה אחד מתוצריו של מחקר שמנהלת ד"ר 
יעל חנין, מרצה בכירה בבית הספר להנדסת 
חשמל וחברה במרכז הלאומי לננו-מדע ביו-
באוניברסיטת  סקירבול  ה'  ג'ק  ע"ש  רפואי 
על  שוקד  חנין  ד"ר  של  צוותה  תל-אביב. 
ידי  מעשה  אלקטרודות  בין  ממשק  יצירת 
נוירונים ברשתית. "שתלי רשתית  לבין  אדם 
יהיו  זו  טכנולוגיה  על  המבוססים  עתידיים 
תחומים  כרוכים  יהיו  ובהתקנתם  מורכבים, 
מידע  ניתוח  אלקטרוניקה,  רפואה,  נוספים: 

ועוד", היא אומרת.
היא  חנין  ד"ר  של  המחקר  מטרת 
מסוגלים  שיהיו  אלקטרודות  מערכי  לבנות 
ועמיתיה  לגרות רקמת רשתית פגועה. היא 
הצמידו  שבאנגליה  ניוקסל  באוניברסיטת 
אלקטרודות(  הרבה  יש  שבב  )בכל  שבבים 
שתי  כיצד  לבדוק  כדי  במעבדה  ורשתיות 
בשבבים  "טיפלנו  לזו.  זו  מגיבות  המערכות 
כדי  מיוחדים  ננו-טכנולוגיים  באמצעים 
וכדי  לרשתיות  ההתאמה  את  להיטיב 

שהצימוד יהיה עמיד יותר", היא אומרת. 
המופקות  ההיברידיות  התרביות 
ונמדדות  באינקובטורים  נשמרות  במעבדה 
לנתח  יוכלו  שהחוקרים  כדי  בשיטתיות 
ולבצע אופטימיזציה של תנאי הקיום שלהן. 

עצב  שתאי  גילינו  המחקרים  "במהלך 
מחוספסים  למשטחים  להידבק  מעדיפים 
המכסים את האלקטרודות. בתנאים מיוחדים 
מאורגנים,  חשמליים  מעגלים  יוצרים  הם 
מערכות עצביות זעירות שאנו יכולים לחקור 
ולנסות לשלוט בהן", מסבירה ד"ר חנין. כדי 
לגרות את התאים באופן חשמלי, החוקרים 
מחווטים את כל האלקטרודות ומעבירים בהן 
את הזרם החשמלי הנדרש להפעלת התאים. 
הדרוש  לגירוי  להגיע  הוא  העיקרי  "האתגר 
חנין.  ד"ר  אומרת  האפשרי",  המזערי  בזרם 
"נראה שהאלקטרודות שלנו מצליחות לבצע 

זאת". 

שבבים להנדסת רקמות 
לרפואה  בניהו מהפקולטה  דפנה  פרופ' 
יוסי שחם מהפקולטה  ופרופ'  ע"ש סאקלר 
היקף  רחב  בפרויקט  משתתפים  להנדסה 
שנועד להקל את עבודתם של טכנאי מעבדה 

העוסקים במיון תאים. 
פרופ'  של  המעבדה-על-שבב  פרויקט 
בניהו נעשה במסגרת CellProm, קיצור של
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ד"ר יעל חנין
פרופ' יוסי שחם

ותוכנית  )תכנות תא(,   cell programming
חדשה EXCELL, מיזמים של שיתוף פעולה 
של האיחוד האירופי התומכים בצוותי מחקר 
את  לקדם  מטרתם  בננו-רפואה.  העוסקים 
"מכונת  ליצירת  הנדרש  הבסיסי  המדע 
גזע  בתאי  המשתמש  מתקן   – רקמה" 
או  מסוימים  תאים  של  רב  מספר  להפקת 
של רקמות מסוימות המיועדים לריפוי מגוון 

מחלות.
בוגרים  גזע  תאי  לזהות  השבב  מטרת 
תאים  סוגי  של  רחב  למגוון  המתמיינים 
המצויים במוח העצם. פרופ' בניהו מסבירה 
כי רק אחד מ-100,000 תאים במוח העצם 
שיכול  בסיסי  תא   – ערך  יקר  גזע  תא  הוא 
להתחלק ולהתמיין לסוגי תאים מתמחים כגון 
סחוס, עצם או שריר, שאפשר לגדלם בתרבית 
לצורך שיקום רקמות ואיברים פגועים. אין די 
בכך שהשבב יאפשר מעקב אחר התמיינות 
באוטומציה  לתמוך  גם  צריך  הוא  גזע,  תאי 
של התהליך כדי שיהיה אפשר לבצעו בהיקף 
נרחב. "משנשלים את קציר תאי הגזע ונגדל 
אותם בתרבית", אומרת פרופ' בניהו, "נעבוד 

שיחקו  ננו-ביוטכנולוגיים  כלים  פיתוח  על 
התאים  את  להפוך  כדי  טבעיים  תהליכים 

הללו לרקמות נחוצות". 
הבקרה  בלימוד  מתמקדת  בניהו  פרופ' 
הגזע  תאי  התמיינות  של  המולקולרית 
מקווה  היא  עצם.  או  שומן  שריר,  לתאי 
לבדיקה  כלי  לפיתוח  תוביל  זאת  שהעבודה 
יעילות תרופות שונות. לדוגמה,  מהירה של 
להפוך  יכולים  גזע  תאי  באוסטאופורוזיס 
יהיה  אם  אותן.  ולהחליש  בעצמות  לשומן 
אפשר לבלום תהליך זה בעזרת תרופה, יהיה 

אפשר לשקם את תהליך היווצרות העצם.

בלשים על אלקטרודות 
בתחילת  עבדה  רשפון  יהודית  פרופ' 
השאלה  בחקר  בנאס"א  המקצועית  דרכה 
ועתה  המאדים,  על  חיים  ייתכנו  האם 
למיקרוביולוגיה  במחלקה  סגל  חברת  היא 
למדעי  בפקולטה  וביוטכנולוגיה  מולקולרית 
החיים ע"ש ג'ורג' ס' וייז באוניברסיטת תל-
מעבדה-על- של  בתחום  במחקרה  אביב. 
שבב שילבה פרופ' רשפון חומרים ביולוגיים, 

כמו אנזימים או חיידקים, עם התקן שבבסיסו 
זעיר  ביולוגי  חיישן  ופיתחה  אלקטרודות 
ל"הרחת" נוכחותם של רעלים, של זיהומים 

ושל מחלות.
גומי לעיסה, עלות  גודל החיישן כפיסת 
בקלות  להתחבר  יכול  והוא  זולה,  ייצורו 
"אייפון"  או  "בלקברי"  כמו  יד  כף  למכשירי 
אם  ואמינות.  מהירות  תוצאות  ולספק 
חשמלי  אות  ישוגר  נוכח  הרעלן  או  המזהם 
האות  ישוגר  ובהיעדרו  "כן",  שמשמעותו 

"לא". החיישן מאפשר זיהוי כמותי.

חשיבות  יש  ביולוגיים  "לחיישנים 
גם  ביותר  חיוניים  והם  בטרור,  במלחמה 
ולאיתור  ובמזון  במים  פתוגנים  לאיתור 
ביולוגיים  סמנים  של  זערוריות  כמויות 
עד  רשפון.  פרופ'  אומרת  בדמנו",  למחלות 
לגילוי  הביולוגיים  בחיישנים  השתמשו  כה 
ולהתרעה  סרטן  עם  המזוהים  חלבונים 
נוגדנים  לזיהוי  לב,  מחלות  מפני  מוקדמת 

לצהבת ולמדידות מזהמים בסביבה. 

השתתפה בהכנת הכתבה: ג'ודי סיגל–איצקוביץ'.
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מימין: מיקה 
נישימורה, 
פלקה גורנצ'י, 
זכריה נג'ורג'ה 
ומריה מטלובה
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לעולם   ,26 נישימורה,  שמיקה  ייתכן 
על  מתענגת  שהיא  כפי  חומוס  תאהב  לא 
קערת אטריות ראמן, ובכל זאת היא נעשתה 
ליפן  שבדומה  ישראל,  של  נלהבת  מעריצה 
נגינה  של  ארוכה  מסורת  מטפחת  מולדתה 
 22 עם  נמנית  טוקיו,  ילידת  הכנרת,  בכינור. 
לימודים  מלגת  שקיבלו  מחו"ל  סטודנטים 
לסטודנטים  הבין-לאומית  לתוכנית  מלאה 
בבית  אדלר-בוכמן  ע"ש  מצטיינים  זרים 
בוכמן-מהטה  ע"ש  למוזיקה  הספר 

באוניברסיטת תל-אביב. 
התואר  לימודי  ברמת  היא  התוכנית 
הראשון והשני, והיא מקנה למשתתפיה ידע 
האמנותית  יכולתם  את  ומלטשת  אקדמי 

אוהב את
     החומוס שלך
 לצלילי שופן? 
 תלמידי התוכנית הבין-לאומית למוזיקה באוניברסיטת

תל-אביב יקנו להם במהלך לימודיהם מיומנויות מקצועיות לרוב, אך 
גם ילמדו להכיר את ישראל כמעצמה של מוזיקה קלאסית 
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שונות,  מארצות  אליה  מגיעים  הם  כנגנים. 
בהן ארה"ב, יפן, ברזיל, נורווגיה, קוסובו וקניה, 
וסיכוייהם  ונבחרים בקפידה על פי כישרונם 
מאוניברסיטת  סגל  חברי  ידי  על  להצליח 
תל-אביב — רבים מהם נמנים עם הידועים 
בישראל.  הקלאסיים  ובמוזיקאים  במורים 
מסגרת הלימודים בבית הספר ע"ש בוכמן-

מהטה כוללת גם הכשרה על ידי בכירי נגניה 
הישראלית  הפילהרמונית  התזמורת  של 
– חלק מהשותפות האסטרטגית שבין שני 

המוסדות.
כי  מאמינים  החדשה  התוכנית  ראשי 
"שגרירים  הבאים  בעשורים  יהיו  בוגריה 
תל- אוניברסיטת  את  שייצגו  מוזיקליים" 

אביב ואת ישראל בעולם האופרה והתזמורות 
של  שמם  על  קרויה  התוכנית  הסימפוניות. 
של  ותיקים  ומנהיגים  מסורים  תומכים  שני 
סניף  נשיא  אדלר,  מריו  ד"ר  האוניברסיטה: 
האוניברסיטה  ידידי  אגודת  של  פאולו  סאו 
בברזיל, וד"ר כבוד יוסף בוכמן, סגן יו"ר חבר 

הנאמנים.
כבר בשנתה הראשונה הכתה התוכנית 
הקלאסית,  המוזיקה  עולם  ברחבי  גלים 
ומורים מוערכים בתחום זה בעולם ממליצים 
שעל  מספרת  נישימורה  לתלמידיהם.  עליה 
קבלתה לתוכנית המליץ הכנר והפדגוג הרוסי 

הידוע זאכר ברון, שהשתלמה אצלו במדריד.
לימודי המוזיקה באוניברסיטת תל-אביב 
מציינת.  היא  ביותר",  גבוהה  "ברמה  הם 
רוסי  סגנון  אירנה סבטלובה  לכינור  למורתה 
היא  לבי",  את  שבה  "והוא  מובהק,  רגשני 
אומרת ומביעה את תקוותה להוסיף ולהיות 

תלמידתה בשלוש השנים הבאות.
בקמפוס  נישימורה  של  חבריה  מרבית 
ילידי  ישראלים  למוזיקה  סטודנטים  הם 
עם  גם  בכינור  לנגן  נהנית  היא  אבל  רוסיה, 
האשם, סטודנט ערבי מהגליל. "הכיתה שלי 
היא כמו משפחה: כולם דואגים זה לזה", היא 

אומרת.

אווירה קוסמופוליטית
ראש  לשעבר  לב,  תומר  פרופ'  לדברי 
בוכמן-מהטה:  ע"ש  למוזיקה  הספר  בית 
"התוכנית עדיין בשנתה הראשונה, אבל כבר 
הספר.  בבית  האווירה  את  לחלוטין  שינתה 
תרבויות  של  קוסמופוליטי  מיזוג  יצרה  היא 
רק  כמוהו  למצוא  שאפשר  דמויות  ושל 
ניו  כמו  גדולות  ערים  במרכזי  הספר  בבתי 
בני  בין  יצירתי  קשר  ברלין.  או  לונדון  יורק, 
מוזיקה ברמה  ליצירת  חיוני  תרבויות שונות 
גבוהה". התוכנית גם מאפשרת לסטודנטים 
מציין  הרחב,  לעולם  להיפתח  הישראלים 

פרופ' לב.
שאם לא כן, איך היו הסטודנטים יכולים 
גורנצ'י  פלקה  הסופרן  זמרת  את  לפגוש 
לא  שהכריזה  קוסובו,  בירת  מפרישטינה, 
 ,23 בת  גורנצ'י,  עצמאותה?  על  מכבר 
למדה ארבע שנים באלבניה. היא מספרת כי 
המורה  להמלצת  הודות  לתוכנית  התקבלה 
וינה. היא  שלה בתזמורת הפילהרמונית של 
אופרה  לכוכבת  תהיה  אחד  שיום  מקווה 

מהחיים  נרגשת  היא  כעת  אבל  באירופה, 
חיה  שאני  הראשונה  הפעם  "זו  בתל-אביב. 
מדהימה",  הזדמנות  זו  מערבית,  במדינה 
נהדרת  מורה  לי  "יש  ומוסיפה:  אומרת  היא 

– פרופ' תמר רחום".

זמר אופרה שאפתני
 21 בן  נג'ורג'ה,  זכריה  גם  גורנצ'י,  כמו 
בעתיד  להיות  מקווה  שבקניה,  ניירובי  יליד 
על  נודע  לנג'ורג'ה  בין-לאומי.  אופרה  זמר 
בית הספר למוזיקה באוניברסיטת תל-אביב 
ב-2008.  בייג'ין  באולימפיאדת  כשהופיע 
וקיבלתי  ל'אודישן'  לתל-אביב  "הגעתי 

מלגה", הוא אומר.
בילדותו שר נג'ורג'ה במקהלת בית הספר 
רציתי  "אבל  בניירובי,  הכנסייה  ובמקהלת 

להיות סולן. כך התחלתי לאהוב אופרה".
"תל- בעיניו?  חן  מוצאת  ישראל  האם 

הוא  חמים",  והאנשים  כיפית,  באמת  אביב 
דומה  לא  היא  יפה,  "ישראל  בחיוך.  אומר 
למה שרואים בחדשות – מקום שבו בני אדם 

נלחמים זה בזה. היא ההפך הגמור מזה".
אדלר- ע"ש  שהתוכנית  אומר  נג'ורג'ה 

להופיע  רבות  הזדמנויות  "מספקת  בוכמן 
טובים  ומנצחים  מורים  לנו  יש  ולהתפתח. 

מאוד", הוא מציין.
הכנרת מריה מטלובה מפראג, בת 18, 
הצעה  ודחתה  משפחתה  בני  את  הפתיעה 
מבית הספר למוזיקה באוניברסיטת מישיגן 
"רמת  תל-אביב.  באוניברסיטת  ללמוד  כדי 
פראג",  לעומת  מאוד  גבוהה  כאן  הלימודים 
היא מציינת. "המורים מבריה"מ-לשעבר הם 

מוזיקאים טובים מאוד". 
הנאמנים  חבר  במושב  נחנכה  התוכנית 
הקונצרט  בטהובן.  מיצירות  בקונצרט   2009
בוכמן,  יוסף  כבוד  ד"ר  בחסות  התקיים 
והשתתפו בו 15 סטודנטים מהתוכנית הבין-
למוזיקה  הספר  בית  תזמורת  עם  לאומית 
ע"ש בוכמן-מהטה. המנצח היה זאב דורמן 

מהתזמורת הפילהרמונית הישראלית. 
בדברי ברכה מוקלטים אמר זובין מהטה, 
המנהל המוזיקלי של התזמורת הפילהרמונית 
הישראלית ונשיא הכבוד של בית הספר ע"ש 
בוכמן-מהטה, שהוא מקווה כי הסטודנטים 
מישראל  "יצאו  הבין-לאומית  מהתוכנית 
עם הבשורה: איננו מצדדים באלימות כי אם 

ברצון טוב". 



יותר  ירוקה  יותר,  נקייה  העתיד תהיה  עיר 
ונעימה יותר למגורים, ומשאביה החברתיים 
כל  בין  שוויוני  באופן  יחולקו  והסביבתיים 
תושביה. לכך שואפים רינת בוטבול ועמיתיה, 
הספר  בבית  שני  לתואר  סטודנטים  שבעה 
ללימודי הסביבה ע"ש פורטר שהשלימו לא 
מכבר את "תוכנית מתמחי פורטר בסביבה". 
בתוכנית משולבים לימודים שבמרכזם נושאי 
מעשית  התנסות  עם  חברתי  ושינוי  סביבה 
העבודה  ממשלתיים.  לא  ארגונים  במסגרת 
הלימודים  תוכנית  את  משלימה  המעשית 
לתואר שני במסלול מחקרי בבית הספר, ויש 
ניסיון  לסטודנטים  לספק  מטרות:  שתי  לה 
לימודיהם,  את  ומעשיר  המשלים  מעשי 
ולספק לארגוני הסביבה מומחיות שתתרום 

לעבודתם המקצועית. 
לפני  נוסד  הסביבה  ללימודי  הספר  בית 
תשע שנים הודות לתמיכתה של דיים שירלי 
פורטר, מתומכיה הוותיקים של אוניברסיטת 

סוכנים של
   שינוי הסביבה

בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש 
פורטר מציע לתלמידיו להתמחות במסגרת 

ארגונים להגנת הסביבה, כדי לשלב ידע 

אקדמי, ניסיון מעשי ומודעות 
חברתית בתוכנית מקיפה אחת 

האוניברסיטאי  הספר  בית  זהו  תל-אביב. 
הבין-תחומי היחיד בישראל המעניק תארים 
ומהיחידים בעולם  גבוהים בלימודי הסביבה, 
מדעים  כדוגמת  דיסציפלינות  המשלב 
החברה  מדעי  לצד  החיים  ומדעי  מדויקים 
והרוח. מסלולי הלימוד בבית הספר מדגישים 
האקדמיה  מעורבות  של  חשיבותה  את 
בקהילה ואת התפקיד המיוחד שתלמידי בית 

הספר ממלאים כסוכנים של שינוי סביבתי.

צדק חברתי
ותוכנית  פורטר  ע"ש  הספר  בית 
בתחומי  להפליא  השתלבו  שלו  ההתמחות 
העניין של רינת בוטבול. "התזה שלי עוסקת 
בשני תחומים - עבודה סוציאלית וגאוגרפיה 
תכנון  של  בפן  ובייחוד  הסביבתי,  בהיבט   -
קהילות  בהעצמת  מתעניינת  אני  עירוני. 
יש  וסביבתי.  לצדק חברתי  חלשות במאבקן 
בין השניים: אם אתה מסייע לאנשים  קשר 

ולשפרה, אתה מעצים  סביבתם  על  לשלוט 
אותם חברתית ופוליטית. הם לומדים לפעול 
בתהליך  נשמע  וקולם  ענייניהם,  לקידום 

הדמוקרטי".
הובילו  בוטבול  של  המחקר  נושאי 
היום  "תחבורה  בארגון  למעורבותה 
של  הנושא  את  המקדם  ארגון  ומחר", 
בישראל.  בת-קיימא  סביבתית  תחבורה 
בתפקידה כרכזת מאגרי המידע והמשאבים 
בעבור  יצרה  היא  הארגון  של  האלקטרוניים 
את  ושדרגה  אלקטרוני  מידע  עלון  הארגון 
האתר שלו, ובכך חיזקה את נוכחותו ברשת 
בארגון  עבודתה  לדעתה,  גם  ניכרת.  במידה 
היטב.  משתלבים  הבין-תחומיים  ולימודיה 
"תחבורה בת-קיימא צריכה להיבחן מזוויות 
הספר  בבית  "לימודיי  אומרת,  היא  שונות", 

ללימודי הסביבה הכשירו אותי לכך". 
הסטודנטים  בארגון  פעילה  בוטבול 
בתפקיד  וכיהנה  ירוקה"  "מגמה  הארצי 
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רינת בוטבול 
ואבי לובצ'יק

נציגת הסטודנטים בוועדה לפיתוח "קמפוס 
ירוק" של אוניברסיטת תל-אביב. בימים אלה 
שוויון  קידום  שמטרתו  במיזם  מתמחה  היא 
יהודיות-ערביות  מעורבות  בערים  חברתי 
היא  והתכנון.  התשתיות  השיכון,  בתחומי 
שואפת לשלב לימודים אקדמיים עם פעילות 
מתמשכת בארגונים לא ממשלתיים. "לדעתי, 

הנתיב האידאלי לשינוי הוא התמדה ברכישת 
ידע, ביצירתו וביישומו", היא אומרת. 

סטודנטים בעלי מוטיבציה גבוהה
בסביבה"  פורטר  מתמחי  "תוכנית 
הספר  בית  ידי  על  שעברה  בשנה  הושקה 
בשיתוף  פורטר  ע"ש  הסביבה  ללימודי 
לארגונים  וייעוץ  תמיכה  שירותי   – "שתיל" 
"הקרן החדשה  מייסודה של  חברתי,  לשינוי 
סטודנטים  בין  מקשרת  התוכנית  לישראל". 
הטבע",  להגנת  "החברה  כמו  ארגונים  לבין 
מתחדשת  לעירוניות  תנועה   – "מרחב" 
בישראל ו"צלול" – עמותה להגנה ולשמירה 

על הנחלים ועל חופי הים בישראל.
שחר בוקמן, רכז תוכנית מתמחי פורטר 
מטעם "שתיל", אומר: "הסטודנטים מקבלים 
מהארגון  מקצועית  להנחיה  זוכים  מלגה, 
מעשי  ניסיון  וצוברים  בו  מתמחים  שהם 

אותם  המעניינות  סביבה  בבעיות  בטיפול 
סטודנטים  של  מתרומתם  נהנה  והארגון   –
לתואר שני המתמחים בבעיות סביבה, בעלי 

ידע ברמה גבוהה ומוטיבציה".
במסגרת  מתמחה   )30( לובצ'יק  אבי 
הם  לימודיו  פורטר".  מתמחי  "תוכנית 
בתחום הגאופיזיקה בשילוב הנדסת סביבה 

האירוסולים  ריכוז  בהערכת  ומתמקדים 
באוויר  ים  מלח  של  זעירים(  )חלקיקים 
עם  עבד  לובצ'יק  התיכון.  הים  אזור  מעל 
עמותת "אדם, טבע ודין" – ארגון המטפל, 
הנוגעות  משפטיות  בסוגיות  השאר,  בין 
לאיכות הסביבה והמקדם חקיקה סביבתית 
המדעית,  במחלקה  "עבדתי  ואכיפתה. 
וסיפקתי נתונים ומודלים לתיקים משפטיים 
הציבור  מודעות  להעלאת  ולקמפיינים 
לנושא המזהמים", אומר לובצ'יק. הוא חקר 
הזיקוק  מבתי  האירוסולים הנפלטים  את 
הוא הגיע  ובעקבות מחקרו  במפרץ חיפה, 
על  האירוסולים משפיעים  שאין  למסקנה 
שכבת האוזון, בניגוד לדעה הרווחת, ואולם 
הוא מזהיר: "הם משפיעים על הרבה דברים 
שמש  קרינת  צוברים  אירוסולים  אחרים. 
חודרים  גם  הם  אקלים.  לשינויי  וגורמים 

לריאות ומזיקים לבריאות האדם". 

בתחום  התעניינותו  כי  אומר  לובצ'יק 
התעוררה לראשונה כשטייל בניו זילנד. "ראיתי 
דרכים לטיפול בסביבה, והן מתקדמות הרבה 
יותר מאלה הנהוגות בישראל. התברר לי כי 

עלינו להדביק פיגור רב מאוד".
לובצ'יק ייחד לתוכנית שנה מזמנו ומצהיר 
שהיה נכון לעשות זאת. "ראשית, למדתי איך 

עובדים במסגרת ארגון לא ממשלתי; שנית, 
ושלישית,  למדתי איך לתפקד היטב בצוות; 
ההתנסות העניקה לי כלים להתמודדות עם 
עם  לעבודה  וכלים  ייחודיות  סביבה  בעיות 
וסייעתי  לארגון,  לעזור  גם  הצלחתי  קהילה. 

להם כפי שהם סייעו לי".
מועילה  שהתוכנית  מסכימה  בוטבול 
עתידי  את  רואה  "אני  ואומרת:  ביותר 
בקידום רעיונות ומדיניות ציבורית באמצעות 
חושבת  ואני  הסביבה,  להגנת  הארגונים 
צעד  היתה  פורטר'  מתמחי  ש'תוכנית 
ההזדמנות  לי  שניתנה  מפני  ראשון  מוצלח 

לשלב לימודים עם עבודה בתחום". 
לאור הצלחתה הורחבה התוכנית בשנת 
תאפשר  והיא  )תש"ע(,  הנוכחית  הלימודים 
להתמחות  שני  לתואר  סטודנטים  לכ-20 
ארגונים  ב-15  חשובים  מיזמים  ולהוביל 

סביבתיים מובילים. 
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נסעה   ,19 בת  אנטובה-אייזנבוד,  אינה 
ישראל  את  לייצג  השנה  במרס  לקפריסין 
מזרח  דרום  של  למתמטיקה  באולימפיאדה 
לשנת  אוניברסיטאות  לתלמידי  אירופה 
כפולה  שחוויה  צפתה  לא  היא  אבל   ,2009
ומכופלת נכונה לה שם. היא שבה לארץ עם 
המצוינים  הישגיה  בעקבות   – כסף  מדליית 
בעקבות   – נישואין  טבעת  ועם  בתחרות, 
האחרון  ביום  אייזנבוד  רמי  לחברה  נישואיה 

של התחרות. 
מתלמידי  כמה  עם  נמנית  אינה 
בפרסים  שזכו  תל-אביב  אוניברסיטת 
בין-לאומיות  בתחרויות  הראשונים 

של  ברמה  במתמטיקה  הבגרות  בחינת  את 
סיום  לפני  עוד  לפחות   95 בציון  יחידות   5
תלמידי  )רובם  התיכון  הספר  בית  לימודי 
י', אך יש גם מי שנבחנו במתמטיקה  כיתה 
התלמידים  ט'(.  או  ח'  בכיתה  בהצלחה 
מן  סטודנטים  לצד  באוניברסיטה  לומדים 
המניין, צוברים נקודות אקדמיות, ואחרי שהם 
עומדים ביתר בחינות הבגרות ומסיימים את 
לימודי בית הספר התיכון, הם יכולים להירשם 
לאוניברסיטה כתלמידים מן המניין. פרופ' בנו 
ארבל, מנהל התוכנית, מציין שהיו תלמידים 
הראשון  לתואר  חובותיהם  כל  את  שסיימו 
קודם שהיו זכאים לקבל את תעודת הבגרות. 

שריג ממכון ויצמן למדע ופרופ' דניס גאיצגורי 
מאוניברסיטת הרווארד.

אינה אנטובה-אייזנבוד מצהירה בכל לב 
כי התוכנית לא רק לימדה אותה מתמטיקה, 
אלא גם שינתה את חייה. כיום היא משרתת 
היא  הצבאי  השירות  ואחרי  הים,  בחיל 
תל-אביב  לאוניברסיטת  לחזור  מתכננת 
ללימודי התואר השני והשלישי במתמטיקה 

ולקריירה אקדמית.

יצירתיות ממוקדת
ארוכת  כי השפעתה  סבור  ארבל  פרופ' 
זרימה  "קיום  היא  התוכנית  של  הטווח 
יציבה של צעירים חדורי מוטיבציה, נלהבים, 
יצירתיים וממוקדים המסוגלים להגיע לגדולות 
של  ולביטחונה  לשגשוגה  חיוניים  בתחומים 

ישראל".
הנבחרת  הגיעה  קפריסין  באולימפיאדת 
הישראלית למקום הראשון, וזאת במידה רבה 
אוניברסיטת  תלמידי  של  לביצועיהם  הודות 
תל-אביב. אלכסיי גלדקיך זכה במדליית זהב, 
ובמדליות כסף זכו, מלבד אינה, גם בר גואטה 

ואולג זלידנקו.
לארץ  עלה   ,20 בן  גלדקיך,  אלכסיי 
ידע  בילדותו  כבר  עשר.  בן  בהיותו  מרוסיה 
ולדבריו,  למספרים,  מיוחד  בכישרון  שניחן 
גם  במתמטיקה".  רציני  "תלמיד  נעשה 
התוכנית  בוגרי  בצה"ל.  כיום  משרת  הוא 
גלדקיך ודן כרמון זכו, כל אחד בנפרד, בפרס 
הראשון בתחרות הבין-לאומית למתמטיקה 
 ,2008 לשנת  אוניברסיטאות  לתלמידי 
באותה  זכה  כרמון  בבולגריה.  שהתקיימה 
שנה במדליית זהב גם באולימפיאדה הבין-
לאומית למתמטיקה לנוער שנערכה במדריד 
כ-100  משתתפות  זו  )באולימפיאדה 

מדינות(.
כרמון זוהה כילד פלא במתמטיקה בגיל 
13 ונכנס לתוכנית לנוער מצטיין במתמטיקה 
לאוניברסיטת  לחזור  מתכנן  הוא   .14 בגיל 
ו"מקווה  הצבאי  שירותו  בתום  תל-אביב 

להפוך לפרופסור בבוא היום".
למתמטיקה  הבין-לאומית  בתחרות 
לסטודנטים שהתקיימה ביולי 2009 בבולגריה 
גרינגלאז,  ואיליה  כרמון  גלדקיך,  השתתפו 
סטודנטים  שבעה  התוכנית.  של  בוגר  עוד 
דורגה  והיא  כולה,  הישראלית  היו במשלחת 

במקום השישי מתוך 65 משלחות.

עומדים, מימין 
לשמאל: לב 
רדזיבילובסקי 
)מאמן ובוגר 
התוכנית(, 
אלכסיי בלוב, 
בר גואטה, 
שחר פניני, אולג 
זלידנקו; יושבים, 
מימין לשמאל: 
אלכסיי 
גלדקיך, אינה 
אנטובה וליאור 
ינובסקי 

סטודנטים 
בוגרי התוכנית 
לנוער מצטיין 
במתמטיקה 

ובמדעי המחשב 
באוניברסיטה 

זוכים בפרסים 
בתחרויות בין-
לאומיות שנה 

אחר שנה

חישוב מהיר

בית  ראש  קריבילביץ',  מיכאל  פרופ' 
הספר למדעי המתמטיקה, אומר: "התוכנית 
נעשתה המקור העיקרי לסטודנטים מצטיינים 
– הן לתואר הראשון והן לתארים המתקדמים 
– ולחברי סגל בארץ ובעולם. התוכנית מכונה 
שם  על  בנו'  של  'התוכנית  רשמי  לא  באופן 
בהצלחה  אותה  המנהל  ארבל,  בנו  פרופ' 
התוכנית  בוגרי  עם  רבות".  שנים  זה  יתרה 
נמנים פרופ' בועז קלרטג מבית הספר למדעי 
המתמטיקה באוניברסיטת תל-אביב, פרופ' 
הספר  מבית  הלפרין  ערן  ופרופ'  רגב  עודד 
עומרי  פרופ'  באוניברסיטה,  המחשב  למדעי 

מזה  זה  הנבדלים  לתלמידים,  במתמטיקה. 
משותף:  דבר-מה  יש  ובאישיות,  ברקע 
כולם החלו את דרכם בתוכנית לנוער מצטיין 
במתמטיקה ובמדעי המחשב באוניברסיטה. 
על  ומנוהלת   18-12 לבני  מיועדת  התוכנית 
ידי בית הספר למדעי המתמטיקה בשיתוף 
בלווטניק  ע"ש  המחשב  למדעי  הספר  בית 
ריימונד  ע"ש  מדויקים  למדעים  בפקולטה 

ובברלי סאקלר.
שזכו  נוער  בני  הם  התוכנית  משתתפי 
שלהם  הספר  בתי  ממנהלי  להמלצות 
שעברו  או  מיוחדים  מיון  במבחני  ושהצליחו 
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אלן ברקת, משמאל, 
והשף נעם דקרס 

במטבח של מסעדת 
"לילית"

המרשם של בוגר אוניברסיטת 
תל-אביב חנוך )אלן( ברקת 

לקרן הון סיכון אחראית: עשייה 
המשלבת קולינריה עם יזמות 

עסקית וחברתית
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בכישרונו  משתמש  עסקים  איש  כאשר 
ליצירת רווחים כספיים לשם העצמת פרויקט 
של  האחרונה  השורה  מאשר  יותר  שעניינו 
לגמרי  חדש  עסקי  דגם  מתקבל  הכנסותיו, 
כלכלית.  להצלחה  חברתית  עשייה  הקושר 
דגם עסקי כזה יצר איש העסקים חנוך ברקת, 
למוסמכים  הבין-לאומית  התוכנית  בוגר 
במינהל עסקים למנהלים ע"ש קלוג-רקאנטי 
 Kel logg-Recanati International(
MBA Executive( באוניברסיטת תל-אביב, 
מן הדמויות הבולטות בישראל בתחום קרנות 
הון סיכון ולשעבר מנכ"ל הסניף הישראלי של 

"אייפקס פרטנרס".
החברתית  היזמות  את  הציב  ברקת 
האחרונות  הכלכליות  מיוזמותיו  אחת  בלב 
בתל- כשרה  גורמה  מסעדת  "לילית",   –

לרכוש  בסיכון  נוער  לבני  המסייעת  אביב, 
של  בהנחייתם  המסעדנות.  בענף  מקצוע 
מקצועיים,  שפים  ושל  סוציאליים  עובדים 
כטבחים  הכשרה  לצעירים  מציעה  "לילית" 
לחיים  וסיכוי  בשכר  עבודה  וכקונדיטורים, 

טובים יותר.
בין דרך פעילותם של  "יש הבדל בסיסי 
עסקים לבין דרך פעילותם של מלכ"רים או 
של עמותות", אומר ברקת. "לילית מייצגת 
המשלבת  עסקים,  לעשיית  חדשה  דרך 
המסייעים  במיזמים  תמיכה  עם  רווחים 

לחלשים בחברה".

מחייב  הכלכלי  המשבר  ברקת,  לדברי 
העדיפויות  סדר  את  מחודשת  בחינה  לבחון 
– תהליך שיכול לשפר את החינוך לעסקים. 
עסקים  במינהל  מוסמך  ללימודי  "התוכניות 
השראה  סטודנטים  בקרב  לעורר  צריכות 
אומר.  הוא  נשמה'",  'עם  עסקים  לעשיית 
"על הסטודנטים של היום – מנהיגי הכלכלה 
בעתיד – מוטלת האחריות להפוך את העולם 

למקום טוב יותר לחיות בו".
דנו  ב"לילית"  בכנס שהתקיים לאחרונה 
בעסקים  בכירים  עסקים  אנשי  כשלושים 
חברתיות.  וביזמויות  הכלכלי  המשבר  בעת 
אשר  פרופ'  היה  הכנס  ממשתתפי  אחד 
טישלר, דקאן הפקולטה לניהול – בית הספר 
למוסמכים במינהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי 
הארגונים  לדבריו,  תל-אביב.  באוניברסיטת 
שמקורות  מפני  במשבר  נתונים  החברתיים 
ללא  "ארגונים  הידלדלו.  המימון המסורתיים 
צדקה'  מ'נתמכי  להפוך  יכולים  רווח  כוונת 
באמצעות  מבוססות  עסקיות  להשקעות 

שותפויות יצירתיות".
 ,1993 בשנת  הוקמה  "לילית"  מסעדת 
"עמותת  ידי  על  הופעלה  ואילך  ומ-2001 
סיכון.  במצבי  לנוער  עמותה   – עלם" 
הבעלות  את  "עלם"  העבירה   2009 בינואר 
ללימודים  ועמיתו  ברקת  ובהם  למקצוענים, 
שניהם  ברגר,  נדב  קלוג-רקאנטי,  בתוכנית 

חברי מועצת המנהלים של המסעדה.

"אין זה מקרה שאני עובד עם בוגר אחר 
ומוסיף  ברקת  אומר  קלוג-רקאנטי",  של 
שתוכנית הלימודים אפשרה לו לבחון באופן 
למדו  כבר  ועמיתיו  שהוא  מה  את  מושכל 
באופן אינטואיטיבי מתוך ההתנסות בפועל. 
והממושכת  הנמרצת  הלמידה  "אחרי 
ופותחים  בקשר  נשארים  הסטודנטים  יחד 
זה הוא מיתרונה של  לזה. קשר  זה  דלתות 

התוכנית".
של  הראשונה  התנסותו  אינה  "לילית" 
חברתית.  עשייה  בעסקים המשלבים  ברקת 
כבר ב"אייפקס פרטנרס" העמיד את קשריו 
בתעשיית ההיי-טק לרשות "טכנודע", מרכז 
לא  אולגה.  בגבעת  וטכנולוגיה  מדע  לחינוך, 
להשקעה  דואליס"  "קרן  את  ייסד  מכבר 
ליזמות  קרן   – חברתיים  בעסקים  ולתמיכה 
רווח  בין  לאזן  שמטרתה  וחברתית  עסקית 

כספי לערך חברתי.
פעולת  את  להבין  ביותר  הטובה  הדרך 
להיכנס  היא  ברקת,  אומר  הזאת,  האיזון 
הראשונה  השקעתה  ב"לילית",  לסעודה 
ארוחה  מגישים  שאנו  "בין  "דואליס".  של 
ליחיד ובין שאנו מארחים אירועים למאתיים 
מוזמנים, אנו מציעים שירות מעולה וסיפור 
בחוכמה  כסף  לתעל  האפשרות  על  נהדר 

בחזרה לקהילה לרווחת כולם", הוא אומר.

.www.lilit-pfs.com :עוד מידע על "לילית" ב
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בין  מתרוצצים  היינו  הסטודנטים,  ואנחנו, 
בניין בית הספר לרפואה לבין מבנים אחרים 

בקמפוס".
והתפתחה  הלכה  ההם  הימים  מאז 
העת  עד  ופרבר,  תל-אביב,  אוניברסיטת 
האחרונה סמנכ"ל בכיר לטכנולוגיה ולמכירות 
בחברת א.ו.ב.א בע"מ, ספקית ציוד ושירותים 
הנדסיים לתעשיית ההיי-טק ממגדל העמק, 
זה  הפיתוח.  לתהליך  בהתלהבות  התגייס 
הידע  את  לאוניברסיטה  תורם  הוא  כעשור 
הניסיון הרב שצבר בתחומי התמחותו:  ואת 
ציוד לטכנולוגיה של מוליכים למחצה והקמת 
למיקרו-אלקטרוניקה.  מחקר  מעבדות 
למחקר  מרכז  להקמת  שותף  "הייתי 

מיקרוסקופ  התקנו  הסטודנטים  במעבדת 
ממוחשבת  ומערכת  סורק  אלקטרוני 
לליטוגרפיה של התקנים, כך שלאחר הדרכה 
קצרה, כל סטודנט יכול להשתמש במערכת 
העיקריים  השלבים  באחד  מיומנות  ולרכוש 
ננו- וצורות בממדים  'כתיבת' התקנים  של 

מטריים. 

בראש ובראשונה אבא
אבי  של  הנמרצת  המקצועית  פעילותו 
כי בכל  פרבר אינה אלא פן אחד באישיותו. 
ומחשבה,  תחושה  בכל  מקום,  בכל  עת, 
פרבר הוא בראש ובראשונה אבא: אביהם של 
נמרוד, בן 35, מתמחה בכירורגיה פלסטית, 
השכלית  שהתפתחותו   ,29 בן  עילי,  ושל 
והגופנית נפגעו מחיסון שקיבל בעודו תינוק. 
בשביל בנו עילי ובשביל ילדים פגועים כמותו 
הקים פרבר בשנת 1994, עם הורים נוספים, 
את עמותת עמיח"י, הפועלת באזור השרון. 
מאז ועד היום הוא משמש בהתנדבות כיו"ר 
בחברה  החריג  בשילוב  הדוגלת  העמותה, 
ענייני  את  הרף  ללא  ומקדם  יוזם  ובקהילה, 

הילדים ובני משפחותיהם. 
מספר,  הוא  השרון",  להוד  "כשהגענו 
בילדים  תומכת  מערכת  בעיר  הייתה  "לא 
התאגדנו  ולכן  התפתחותית,  נכות  בעלי 
כמה משפחות והקמנו את עמיח"י. בתחילה 
התמקדה העמותה בפעילות לשעות הפנאי 
בעבור ילדינו". כיום העמותה מפעילה מרכז 
יום  מרכזי  הרך;  לגיל  מועדונית  הכולל: 
וביישוב הערבי טירה;  טיפוליים בהוד השרון 
מועדוניות לילדים ולבני נוער בעלי "תסמונת 
נופשוני  אחרים;  תקשורת  וקשיי  אספרגר" 
לבוגרים;  חברתיים  מועדונים  שבוע;  סוף 
לימי  וקייטנות  למשפחות;  והדרכה  ייעוץ 
העמותה  זאת,  מלבד  והחופשות.  החגים 
בקהילה  דיור  מערך  השרון  בהוד  מפעילה 
)מקצתם  שכלית  מוגבלות  בעלי  לצעירים 
גם בעלי מוגבלויות פיזיות(, ושם הם מנהלים 
מערך  מקצועי.  צוות  בליווי  עצמאיים  חיים 

הדיור מוכר ונתמך על ידי משרד הרווחה.
"עם כל הכבוד להיי-טק, העמותה היא 
הנשמה  כאן  האמתי.  עבודתי  מקום  היום 
"כשאני  ומוסיף:  בחיוך  אומר  פרבר  שלי", 
נכנס למועדונית וכל הילדים מחבקים אותי, 
זו הברכה שלי בעבודתי. אין ומעולם לא היה 

לי בעבודה סיפוק רב מזה".

ננו-טכנולוגיה
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אבי פרבר, בוגר מא
 אוניברסיטת תל-אביב

ויו"ר עמותת "עמיח"י" 
של משפחות לילדים 

חריגים, תורם 
לאוניברסיטה את 
הידע ואת הניסיון 

הרב שצבר בתחומי 
התמחותו: טכנולוגיית 

מוליכים למחצה 
והקמת מעבדות מחקר 

למיקרו-אלקטרוניקה

בטכניון  וולפסון  ע"ש  במיקרו-אלקטרוניקה 
תת- למחקר  מאייר  בלה  מרכז  ולהקמת 
יועץ  ושימשתי  למדע,  ויצמן  במכון  מיקרון 
אמצעי  לפיתוח  למחקר,  )המינהל  למפא"ת 
זה,  בתחום  טכנולוגית(  ולתשתית  לחימה 
וכשפנה אליי פרופ' יוסי שחם מאוניברסיטת 
תל-אביב, שהוא גם חבר טוב, שמחתי מאוד 
לעזור. פינה חמה שמורה בלבי למקום המיוחד 
הזה, ויש לי הרבה חברים ותיקים בקרב חברי 
הסגל". כך נרתם פרבר לעזור באפיון ובתכנון 
של מעבדת המזעור )MEMS( של המחלקה 
גם   – ובהמשך  פיזיקלית,  לאלקטרוניקה 
ולננו- לננו-מדע  הבין-תחומי  המרכז  של 
טכנולוגיה,שהיה בזמנו הראשון מסוגו בארץ. 
לפני כשנתיים אף יזם תרומה מיוחדת למרכז 

מטעם חברת א.ו.ב.א. 
לננו-טכנולוגיה  "הציוד שסיפקנו למרכז 
מורכב  ציוד   — בעולם  מהמתקדמים  הוא 
גבוהה,  מיומנות הפעלה  הדורש  ויקר מאוד 
בעיה",  וזו  אליו  גישה  אין  לסטודנטים  ולכן 
מאוד  שחשוב  מאמין  "אני  פרבר.  מסביר 
ייחשפו  המחר,  חוקרי  שהסטודנטים, 
בחברת  החלטנו  לכן  מתקדמת.  לטכנולוגיה 
מעבדת  לאוניברסיטה  לתרום  א.ו.ב.א 
בקרן  כתיבה  טכנולוגיית  ללימוד  סטודנטים 
אלקטרונים, הכוללת ציוד משוכלל אך עמיד. 

וילדים מיוחדים

לימודיי  מאז  השתנו  דברים  "הרבה 
פרבר,  אבי  אומר  תל-אביב",  באוניברסיטת 
הפקולטה  של  השלישי  המחזור  בוגר 
להנדסה, שהסתיים בשנת 1976, וכיום חבר 
בוגרי  של  העסקי  המועדון   – ב"שילובים" 
הפקולטה. "כשהגעתי לפקולטה היא הייתה 
חדשה וקטנה. רבים מחבריי ללימודים למדו 
אתי גם בתיכון או שירתו אתי בצבא, והייתה 
לפקולטה  רֵעות.  ושל  ראשוניות  של  אווירה 
להנדסה לא היה אז אפילו מבנה קבע משלה, 
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האדריכל  שהכין  המתאר  תוכנית  לפי 
הסקוטי פטריק גדס )Geddes( בשנת 1926 
מרכז  ובה  גנים  עיר  להיות  תל-אביב  יועדה 
תרבות לאומי וארצי. מתחמים גדולים הוקצו 
מרכזית,  לספרייה  לאופרה,  לתאטרון,  בה 

למוזאון למדעים ולמוזאון לאמנות. 
ויזמי התרבות העדיפו את  העיר  פרנסי 
בהם  שראו  משום  האלה  התרבות  מוסדות 
נכסי תרבות של ציבור רחב ומשום שהאמינו 
כי יש לאלה גם תפקיד חשוב ביצירת תרבות 
מרדכי  האופרות  מנצח  כשיזם  עברית. 
הקטנה  בעיר  האופרה  הקמת  את  גולינקין 
בשנת 1923, הוא ראה בה חלק מרכזי של 
"היכל האמנות" הנחוץ לכל עיר גדולה, וגם 
בכך  לאומי-תרבותי  תפקיד  לה  שיש  סבר 
בעברית,  יושרו  האופרות  של  שהליבריות 
ראשונה  מקוריות.  עבריות  אופרות  ויועלו 
מאת  טרוויאטה"'  "לה  האופרה  הועלתה 
ליוסף  שמו  עוברת  )במודעות  ורדי  ג'וזפה 

ורדי( באולם קולנוע "עדן" ב-1923.
מרכזי  מעמד  היה  העברי  לתאטרון 
העברית.  התרבות  תחיית  של  בחזון  יותר 
בשנת  במוסקבה  שנוסד  "הבימה",  תאטרון 
עם   .1928 בשנת  לתל-אביב  עבר   ,1917
בואו פרסמה קבוצה נכבדה של אישי ציבור 
הרחב  הציבור  נקרא  ובו  היישוב",  "אל  כרוז 
השתתפות  דמי   – סמלית  "לבנה"  לרכוש 
שקיבל  המגרש  על  לתאטרון  משכן  בבניית 

מן העירייה. 

היו  לא  וכדומה  מוזאון  תאטרון,  אופרה, 
אמורים אפוא להיות רק "חלונות לאירופה" 
לתל- ולהעניק  בארץ-ישראל"  "אירופה  או 
המאה  של  העשרים  בשנות  כבר  אביב 
הקודמת דימוי של עיר "בין-לאומית". הם היו 
המובהק  והביטוי  היוצר  בית  להיות  אמורים 
 – החדשה  היהודית  התרבות  תחיית  של 
מיעוט,  של  תרבות  לא  העברית.  התרבות 
יהודית  חברה  בתוך  הנעשית  תרבות  אלא 

אוטונומית ובעבורה. 
הראשונה  העברית  העיר   — בתל-אביב 
– פעלו רוב מוסדות התרבות והאמנות של 
תרבות  אנשי  מאות  חיו  בה  היהודי,  היישוב 
עיתונאים,  מתרגמים,  סופרים,  ואמנות: 
שחקנים, מוזיקאים ואמנים, ובה נמצאו רוב 
צרכני התרבות. אנשי הרוח ואנשי העט שחיו 
בעיר תרמו תרומה מכרעת לעיצוב התודעה 
וסמליה  ערכיה  היהודית החדשה,  הלאומית 
התרבות  של  הברזל  צאן  נכסי  את  ויצרו 

העברית – ובעברית.
"מה   :1935 בקיץ  כתב  דיזנגוף  ומאיר 
ביצירת  הצעירה  תל-אביב  של  חלקה  גדול 
והעיתון,  הספר  בארץ:  העברית  התרבות 
 – והאמנות  החינוך  והמוסיקה,  התאטרון 
רק  לא  בתל-אביב,  כיום  מרוכזים  אלה  כל 
מתל- כי  היום-יום.  בחיי  אלא  בתערוכה, 
מרכז  משמשת  והיא  תורה  תצא  אביב 
תרבותי לא רק לארץ-ישראל בלבד, כי אם 

לכל תפוצות הגולה".

האלה:  בדברים  רבה  הפרזה  הייתה  לא 
העשרים  בשנות  נפש  אלף  כ-40  בת  עיר 
וכ-150 אלף נפש בשנות השלושים הצמיחה 

את התרבות העברית החדשה. 
דימוי  לתל-אביב  נקשר  ואף-על-פי-כן 
ואפילו  "נהנתנית",  דעת",  "קלת  עיר  של 
השעה.  חיי  את  החיה  עיר  "מופקרת", 
 ,1934 בשנת  למותו  סמוך  התריע  ביאליק 
זול וקלוקל";  כי תל-אביב "מתפתה לבידור 
לשעשועים,  'מכונים'  מיני  "כל  בה  קמו  כי 
היא  וכי  זמן";  ולבזבוז  ולמחולות  לריקודים 
בעיקר עיר של מסחר ושל אתרי בידור ובילוי: 
בתי קפה, מועדוני לילה וחוף רחצה. לא פלא 
מקום  אינה  תל-אביב  כי  שסברו  מי  שהיו 

ראוי לאוניברסיטה – "מקדש הרוח". 
העיר  על  החזון  מן  נעדרה  אוניברסיטה 
הרצל,  של  מחזונו  רק  לא   – תל-אביב 
יזמי  ושל  העיר  פרנסי  גם מחזונם של  אלא 
התרבות שפעלו בה. אלה סברו כי אין העיר 
שן"  ל"מגדל  זקוקה  הראשונה  העברית 
מן  ומנותק  במחקר  בעיקר  העוסק  אקדמי, 
עממית  להיות  צריכה  השכלה  וכי  הציבור, 
בכל  בעיר.  התרבות  מחיי  נפרד  בלתי  וחלק 
הרצאות  מאות  בתל-אביב  התקיימו  שנה 
בנושאים שונים, וביאליק עצמו יזם ב-1926 
שבת".  "עונג  ערבי   – הכותרת  גולת  את 
בתל-אביב  להתקיים  החלו   1934 בדצמבר 
"שיעורים חיצוניים" בענפי מדע שונים, ושנה 
לאחר מכן נוסד בתמיכת העירייה בית-הספר 
הגבוה למשפט ולכלכלה. ביוני 1956 הודיעה 
אוניברסיטת  הקמת  על  תל-אביב  עיריית 
תל-אביב, ובכך היא החלה בהשלמת תהליך 
תל-אביב  השלושים.  בשנות  נטמנו  שזרעיו 
שיזמו  בעולם  היחידות  הערים  עם  נמנית 
ולא  הן  בתחומן,  אוניברסיטה  של  הקמה 

השלטון המרכזי. 
יעקב שביט הוא ראש החוג להיסטוריה  פרופ' 
של עם ישראל בפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר 

וסאלי אנטין באוניברסיטת תל–אביב.
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 מימין: תאטרון "הבימה",
תל–אביב, 1946, צילום: הנס 

פין; קפה "רוול", תל–אביב, 
1953, צילום: פריץ כהן; 
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בחזונו צייר בנימין זאב הרצל את העיר 
היהודית המודרנית שתקום בארץ-ישראל: 
עיר אירופית מודרנית ובה נכסי תרבות כגון 
תאטרון, מוזאון עירוני ואופרה. אוניברסיטה 

לא נמנתה עם נכסי תרבות אלו

 נכסי תרבות
של ציבור רחב



 "שלא ברצוננו, מצאנו
את עצמנו צד בכל מה 

שיש לו זיקה ליהודים"
זו גישתם הבסיסית של הערבים כלפי השואה: 
אין היא נוגעת להם, אבל תוצאותיה התגלגלו 

לפתחם, והם נדרשים לשלם את המחיר על 
פשעים שלא הם עשו, טוענת ד"ר אסתר ובמן. 
השואה חדרה לתודעתם כמטפורה להתגלמות 

הרשע, אך לא מתוך הכרה בייחודיותה 

הערבים  לפני  הניצבת  הדילמה  את 
להגדיר  היטיב  היהודים"  ל"בעיית  בגישתם 
השמאל  ואיש  העיתונאי  ב-1964  כבר 
"אנחנו  אל-דין.  בהאא  אחמד  המצרי 
עצמנו  את  מצאנו  ברצוננו,  שלא  הערבים, 
צד בכל מה שיש לו זיקה ליהודים, ובכלל זה 
סיפור האנטישמיות", הוא כתב. "זאת משום 
מרדיפות  ארוכות  שנים  שסבלו  שהיהודים, 
שהגיעו  רדיפות  האירופיות,  החברות  מצד 
לחיסול  היטלר  שהקים  הגזים  בתאי  לשיאן 
המין היהודי, מצאו כי הפתרון היחיד לבעייתם 
הוא... הקמת מולדת ומדינה על בסיס חורבנם 
של מיליון ערבים". ד"ר אסתר ובמן, ממרכז 
ואפריקה  התיכון  המזרח  ללימודי  דיין  משה 
ומהמכון לחקר האנטישמיות והגזענות ע"ש 
סטפן רוט באוניברסיטת תל-אביב, מציינת 
כי דבריו של בהאא אל-דין מיצו את הגישה 
אין  השואה:  כלפי  הערבים  של  הבסיסית 
התגלגלו  תוצאותיה  אבל  להם,  נוגעת  היא 
לפתחם, והם נדרשים לשלם את המחיר על 

פשעים שלא הם עשו. 
בהרצאה  הדברים  את  אמרה  ובמן  ד"ר 
שנשאה לא מכבר באוניברסיטה על "גבולות 
של  לזכרו  בערב  השואה"  על  הערבי  השיח 
פרופ' אורי דן שקיים מרכז דיין. היא ועמיתה 
של  להיסטוריה  מהחוג  ליטבק  מאיר  ד"ר 
דיין  וממרכז  ואפריקה  התיכון  המזרח 
את  האחרונה  בעת  פרסמו  באוניברסיטה 
 From Empathy to Denial: Arab הספר 

שיטה להפשרת אמונות  קפואות
ישראלים שהוצג 
לפניהם המחיר 
שישראל עלולה 
לשלם על המשך 
הסכסוך הישראלי-
פלסטיני גילו נכונות 
רבה יותר להתפשר 
מאשר ישראלים 
שהוצגו לפניהם 
פירות השלום 

 Responses to the Holocaust (London
 & New York: Hurst Publishers and
 ,(Columbia University Press, 2009
ערכו  שהשניים  בנושא  מחקר  על  המבוסס 

יחד.
בין  הערבים  שיצרו  הישירה  הזיקה 
המדינה  הקמת  לבין  )"מחרקה"(  השואה 
ההתייחסות  בין  להפריד  עליהם  הקשתה 
המוסרית אליה לבין מה שנתפס כתוצאותיה 
המדינה  להקמת  וההתנגדות  הפוליטיות, 
האפילה על יכולתם להכיר בטרגדיה היהודית 
ג'וזף  ובמן.  ד"ר  אומרת  עמה,  ולהזדהות 
אינטלקטואלית  להיסטוריה  מרצה  מסד, 

פלסטיני,  ממוצא  קולומביה,  באוניברסיטת 
ואת  השואה  את  ניכסה  הציונות  כי  מסביר 
קורבנותיה ויצרה זיקה, מעין "עסקת חבילה", 
לבין  ישראל  של  קיומה  בזכות  ההכרה  בין 
ההכרה בשואה. הערבים דוחים זיקה זו, ולכן 
הם נדחקים להטיל ספק בעצם התרחשותה 

של השואה או להכחישה. 
גישות  מגוון  היה   1948 מלחמת  "עד 
גימוד  דרך  בה,  והכרה  מאמפתיה  לשואה: 
או  קיומה  עצם  הכחשת  ועד  היקפה 
האשמת הציונות באסון שפקד את היהודים. 
כלפי  החמלה  לחלוטין  דעכו   1948 אחרי 
מקומן  את  ופינו  באסונם  וההכרה  היהודים 

אחת הסיבות העיקריות לקיומו המתמשך 
של הסכסוך הישראלי-פלסטיני היא חסמים 
יישובו  את  המונעים  פסיכולוגיים-חברתיים 
בר-טל  דניאל  פרופ'  סבורים  שלום,  בדרכי 
הלפרין  עירן  וד"ר  תל-אביב  מאוניברסיטת 

מהמרכז הבין-תחומי הרצלייה.
 לדעתם, סכסוכים – גם המרים שבהם –
או  אינטרסים  ניגודי  בגלל  מתרחשים 
על  סכסוכים  למשל  אי-הסכמות,  בגלל 
טריטוריה, על הגדרה עצמית, על משאבים 
סכסוכים  ליישב  הרב  הקושי  ערכים.  על  או 
אמונות  ברפרטואר  מקורו  שלום  בדרכי  אלו 
את  ומחזק  הזמן  עם  המתפתח  פסיכולוגי 

אי-ההסכמות. 

פ
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ד"ר אסתר 
ובמן

ובמן.  ד"ר  אומרת  אחרים",  לטיעונים 
בשיח שהתפתח מאז הופיעו מוטיבים 
הציונות  האשמת  ובכללם:  שונים, 
בשיתוף פעולה עם הנאצים בהשמדת 
יהודי אירופה, כמו גם האשמתה בביצוע 
מתוך  הערבים  נגד  נאציים  מעשים 
הפלסטינית  לנכבה  השואה  השוואת 

והפיכת הקורבן היהודי לפושע.
המועצות  ברית  התמוטטות  עם 
תהליך  פתיחת  התשעים,  שנות  בתחילת 
וההסכם  אוסלו  הסכמי  חתימת  השלום, 
לסדר  רעיונות  של  ועלייתם  הישראלי-ירדני 
עולמי חדש החל מתפתח שיח אינטלקטואלי 
ביקורתי בעולם הערבי, אבל שלא כמו בגלים 
זה  שיח  העצמית,  הביקורת  של  הקודמים 
לבדיקה מחדש  וקרא  השואה  בנושא  גם  דן 
אינטלקטואלים  אליה.  הערבים  גישת  של 
וכן  אפריקאים  וצפון  לבנונים  פלסטינים, 
הרפורמות  מתומכי  מצרים,  ליברלים 
הסתירות  על  הצביעו  והדמוקרטיזציה, 
בגישה הערבית המסורתית אל השואה ועל 
ובייחוד  הערבי,  לעניין  גורמת  שהיא  הנזק 
את  להפריד  קראו  הם  הפלסטיני.  לעניין 
ההיבטים האנושיים מן ההיבטים הפוליטיים 
נגד  כפשע  בה  ולהכיר  השואה  על  בדיון 
האנושות. אחד מדובריה הבולטים של גישה 
זו הוא האינטלקטואל הלבנוני חאזם צאע'יה. 
המסורתית  הערבית  הגישה  כי  סבר  הוא 
מקורה  מענייננו"  השואה  ש"אין  הגורסת 

הנתונים  "עמים  מסביר:  בר-טל  פרופ' 
שלנו  הסכסוך  דוגמת  ממושכים  בסכסוכים 
נוקשות  אמונות  של  רפרטואר  מפתחים 
אמונות  המשכיותם.  את  המזינות  וקפואות 
האתגרים  עם  להתמודדות  חיוניות  אלו 
שהסכסוך מציב בפני החברה. הן מספקות 
 – לאויב  עושות  גם  הן  הדרך,  צדקת  את 
 – לערבים  או  לפלסטינים  שלנו  במקרה 
האם  קבוצת  את  ומציגות  דה-הומניזציה 
ומוסרי  חיובי  באור   – בישראל  היהודים   –
וכקורבן הסכסוך. הרפרטואר כולל גם אמונות 
נסיבתיות המסבירות מדוע אי-אפשר לקדם 
למשל  עכשיו,  דווקא  השלום  תהליך  את 
"העדרו" או "חולשתו" של הפרטנר שאמור 

השלום.  תהליך  של  קידומו  את  להבטיח 
לטענת חוקרים אלו, נוקשותן של האמונות 
לשנותן.  והקושי  קיפאונן  מקור  הוא  האלו 
וכדי  המחשבה,  לסגירות  גורמת  הנוקשות 
לשמר את אמונות הסכסוך שהמעורבים בו 
מידע  מעבדים  הם  צרופה,  כאמת  מקבלים 
ונמנעים  ומעוות  מוטה  סלקטיבי,  באופן 
אפשרויות  על  שמצביע  מידע  כל  מלקלוט 

לקדם את תהליך השלום. 
עולה אפוא השאלה כיצד מתגברים על 
חסמים אלה. במחקר שערכו פרופ' בר-טל 
שישראלים  עלה,  עמיתים  עם  הלפרין  וד"ר 
עלולה  שישראל  המחיר  לפניהם  שהוצג 
הסבר  למשל  הסכסוך,  המשך  על  לשלם 
המצב  של  הכלכליות  התוצאות  על  מפורט 
איבוד  של  האפשרות  המחשת  או  הנוכחי 

שיטה להפשרת אמונות  קפואות

האירופית,  ההיסטוריה  של  לקויה  בהבנה 
בעצלות, בחוסר סקרנות ובמידה לא מעטה 
של אופורטוניזם. לדבריו, אם הערבים רוצים 
הבין-לאומית,  בקהילייה  כחברים  להתקבל 
של  המשותפת  באחריותה  להכיר  עליהם 
אהדת  את  להבין  כדי  זה.  לאסון  האנושות 
רגישות  לגלות  על הערבים  לישראל,  העולם 
רבה יותר כלפי השואה, קבע צאע'יה; רק כך 
הטרגדיה  כלפי  באהדה  לזכות  הם  גם  יוכלו 
זו,  ברוח  נוספים  מאמרים  הפלסטינית. 
ובכללם מאמר של אדוארד סעיד על "יסודות 
לדו-קיום", התפרסמו בשנים 1997 ו-1998 

ועוררו דיונים רבים בציבור. 
השתקפה  השואה  בתפיסת  זו  תפנית 
גם בספרות, למשל ברומן "באב אל-שמס" 
אליאס  הלבנוני  הסופר  של  השמש(  )שער 
בשנה  ב-1998,  לאור  יצא  הספר  ח'ורי. 
להיווסדה  שנה  חמישים  ישראל  חגגה  שבה 
רשמי  באופן  לראשונה  הנכבה  צוינה  ובה 
מתריס  ח'ליל  הרופא  הפלסטינית.  ברשות 
ההכרה  מחוסר  הפלסטיני  הגיבור  כלפי 
לפלסטינים  היה  שאסור  מטפל,  הוא  שבו 
לשתוק לנוכח השואה, והיה עליהם "למנוע 
בדרך  קורבנותיה  את  לטרוף  ההיא  מהחיה 
ברברית שלא נודעה כמוה לפני כן. לא מפני 
במוות  כי  גם,  אבל  יהודים,  היו  שהקורבנות 

ההוא היה משום מות האדם שבתוכנו".
הסופר  של  ספרו  הוא  יותר  עוד  נועז 
או  הגרמני,  "הכפר  סנסל,  בועלם  האלג'ירי 

בינואר  שהופיע  שילר",  האחים  של  היומן 
בניו  בשני  עוסק  הספר  בצרפתית.   2008
של גרמני שברח לאלג'יריה אחרי המלחמה. 
האחד   – בצרפת  ללמוד  נשלחים  האחים 
והשני מתחקה אחר  הופך לפעיל אסלאמי, 
סיפור  את  כך  בתוך  ומגולל  אביו  של  עברו 

השואה. 

הרוב היהודי בין הים התיכון לבין נהר הירדן, 
חדש  מידע  לקלוט  יותר  רבה  נכונות  גילו 
ולהתפשר מאשר ישראלים שהוצגו לפניהם 

פירות השלום. 
לפני  להציג  החוקרים  הציעו  לפיכך 
הציבור את המחיר הכבד שהוא משלם ועוד 
זו,  הצעה  להתפשר.  אי-נכונותו  על  ישלם 
אומר פרופ' בר-טל, מתיישבת עם טענתם 
נובל פרופ' דניאל כהנמן ושל  של חתן פרס 
מושפעים  אדם  שבני  טברסקי,  עמוס  פרופ' 
מאשר  נכסיהם  הפסד  מפני  מהחשש  יותר 
מתקוותם לרווחים. באשר לסכסוך הישראלי-

על  אחרים  לסכסוכים  באשר  וגם  פלסטיני 
להם  הצפוי  שההפסד  לדעת  הצדדים  שני 
ההפסד  מן  רב  יהיה  הסכסוך  מהימשכות 

הצפוי להם מפתרון הסכסוך בדרכי שלום. 

עם  להימנות  שאף  הליברלי  הזרם 
השפעות  בעל  אירוע  בשואה  הרואים 
גם  כך  אגב  ולממש  אוניברסליות  מוסריות 
הפלסטינים.  של  הלאומיות  השאיפות  את 
תגובת- כצפוי,  גרר,  בשואה  הפתוח  הדיון 

נגד לזרם הליברלי. הזרם המתנגד העניק לה 
כלי  אלא  היא  שאין  בטענה  אידאולוגי  ממד 
בשואה  והכרה  וישראל,  הציונות  בידי  שרת 
כמוה כהכרה בשאיפותיהן הלאומיות. לפיכך 

דגל זרם זה בהכחשתה. 
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התרשמות.  על  המבוססת  היסטוריוגרפית, 
לשאול  העובדות,  את  לבדוק  רציתי  אני 
תוקף  בעלות  תשובות  ולקבל  שאלות 

מדעי". 
את  האחרונה  בעת  סיים  מצקין  ד"ר 
בהנחיית  בחוג  שלו  הדוקטורט  עבודת 
חקר  הוא  במסגרתה  שמיר.  מיכל  פרופ' 
הפוליטית  השחיתות  של  התפתחותה  את 
סקר  הוא   .2000–1950 בשנים  בישראל 
במשך ארבע שנים תמימות את כל פרשות 
בעיתון  שהתפרסמו  הפוליטית  השחיתות 
ביומו במשך 51  יום  "ידיעות אחרונות" מדי 
שנה – משנת 1950 ועד שנת 2000, וקטלג 
אותן על פי קריטריונים שונים. כדי למדוד את 
השחיתות,  על  הישראלי  הציבור  של  דעתו 
הוא הסתמך על מכתבי קוראים, סקרי דעת 
קהל, מצעי המפלגות השונות ופעילותם של 
מקווה  הוא  בשחיתות.  למלחמה  ארגונים 
שעבודתו תשמש תשתית למדד חדש: מדד 

השחיתות של מדינת ישראל. 

תרבות ה"חברמניות" וה"סמוך"
בימיה  כבר  נזרעו  השחיתות  "ניצני 
מסביר.  הוא  המדינה",  של  הראשונים 
צמחה  בישראל  הפוליטית  "השחיתות 
של  הגטו  ומתרבות  ה'בקשיש'  מתרבות 
העות'מאני  השלטון  בימי  היהודית  הקהילה 
והבריטי, מתרבות ה'חברמניות' וה'סמוך' של 
הפרוטקציה  ומתרבות  הארצישראלי  הצבר 
שהגיעה עם גלי העלייה. גם הביזה שהתרחשה 
במלחמת השחרור והשוק השחור בתקופת 
נורמות  ליצירת  מעט  לא  תרמו  הצנע 
עם  ולהתמסדותן.  חוק  עוקפות  התנהגות 
זאת חשוב לציין שהמנהיגים באותם ימים – 
בן-גוריון, גולדה, ספיר, בן-צבי ואחרים – חיו 

בצנעה ולא חיפשו טובות הנאה לעצמם".
השחיתות  של  המים  פרשת  קו 
שאחריו   – ישראל  במדינת  הפוליטית 
בבירור  נקבע   – לחלוטין  הדברים  השתנו 
ד"ר מצקין.  אומר  בתחילת שנות השבעים, 
אז נוצרו הזדמנויות חדשות לשחיתות – מהן 
מטווח  הרחק  ב-1967,  שנכבשו  בשטחים 
התפשטו  גם  אז  החוק.  רשויות  של  פיקוחן 
מעשי השחיתות לכלל המנגנונים הציבוריים: 
לצבא,  וממשלתיות,  ציבוריות  לחברות 
למשטרה ולגופים אחרים, ועלו סכומי הכסף 
ליד במסגרת מעשי השחיתות.  מיד  שעברו 

"החלפת השלטון 
לא שיפרה את ערכיו"
ניצני השחיתות הפוליטית בישראל נזרעו כבר בימיה הראשונים 
של המדינה, טוען ד"ר אסף מצקין מהחוג למדע המדינה 
באוניברסיטה. ד"ר מצקין חקר את התופעה, והוא מקווה 
שמחקרו ישמש תשתית למדד חדש: מדד השחיתות של מדינת 
ישראל; גם בית הספר לממשל ולמדיניות ציבורית ע"ש הרולד 
הרטוך באוניברסיטה הרים את הכפפה ויזם מחקר ובו מפותח 
"מדד שחיתות". לטענת צוות החוקרים, המידע על השחיתות 
הזמין למקבלי ההחלטות הוא חלקי בלבד

מעשה  היא  פוליטית  שחיתות 
תפקידו  מהגדרות  החורג  ציבור  עובד  של 
ומהנורמות המקובלות בחברה לשם השגת 
תפקידו.  להגדרת  קשורה  שאינה  תועלת 
מצקין  אסף  ד"ר  בדק  זו  הגדרה  של  לאורה 
השחיתות  במאפייני  שחלו  השינויים  מהם 

מדינת  של  קיומה  שנות  במהלך  הפוליטית 
ומהם השינויים שחלו בדעת הקהל  ישראל, 
למדוד  קל  "לא  לתופעה.  בנוגע  בישראל 
בחוג  מורה  מצקין,  ד"ר  אומר  שחיתות", 
למדע המדינה באוניברסיטה. "עד כה כתבו 
כתיבה  בישראל  הפוליטית  השחיתות  על 
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השילוב המשחית של הון ושלטון החל לזקוף 
ההיבט  מצקין,  ד"ר  לדעת  אך  ראשו.  את 
המדאיג ביותר של ההתפתחויות האלה היה 
איבדו  אובדן הבושה: "האליטות הישראליות 

לא  השלטון  החלפת  אך  עצמה.  הפוליטית 
המשפט  מערכת  וגם  ערכיו,  את  שיפרה 
את  לשפר  הצליחו  לא  המדינה  ומבקר 
המצב. ולכן החליטו אזרחים אכפתיים לנקוט 

החוק  אכיפת  גופי  את  גם  ביקרו  החוקרים 
ואת ביקורת המדינה וטענו כי בידי גופים אלו 
הזמין  המידע  וכך  מנוצלים,  לא  נתונים  יש 
השחיתות  היקף  על  ההחלטות  למקבלי 
הלא  הנתונים  בלבד.  חלקי  הוא  לסוגיה 
על  יותר  רב  אור  לזרות  יכולים  היו  מנוצלים 
היקף השחיתות בישראל ולתרום על ידי כך 

למאבק בה. 
ב"י  הסקרים  מכון  ביצע  הסקר  את 
מלבד  ב-2007.  באוניברסיטה  כהן  ולוסיל 
המחקר  הסתמך  הציבור,  עמדות  בחינת 
מעורבות  בדבר  הנשאלים  עדויות  על  גם 
אישית ומידע מפי קרובים ומכרים על מעשי 
על  במידע  שימוש  נעשה  כן  כמו  שחיתות. 
שחיתות בשלטון המקומי שפורסם בעיתונות 
הכתובה, בנתונים על פניות הציבור למבקר 

המדינה ובמאגרי נתונים משפטיים. המחקר 
במינהל:  שחיתות  סוגי  בשלושה  התמקד 
מתן שוחד, הסתמכות על מקורבים ושימוש 
מול  בעיות  להסדרת  מתווך  של  בשירותיו 

אנשי הרשות.
ניסיון  מייצג  יער,  פרופ'  אומר  המחקר, 
"מדד  ליצור  ובעולם  בארץ  מסוגו  ראשון 
שונים  מידע  מקורות  בסיס  על  שחיתות" 
ובלתי תלויים. הצלחת הניסיון מותנית בשינוי 
כך  השלטון  ברשויות  הקיימת  המדיניות 
שיהיה אפשר לנצל ביתר יעילות את המידע 

הקיים בידיהן בנושא השחיתות לסוגיה.

ד"ר אסף 
מצקין

פרופ' אפרים 
יער

קו פרשת המים של השחיתות הפוליטית במדינת 
ישראל — שאחריו השתנו הדברים לחלוטין — נקבע 

בבירור בתחילת שנות השבעים, אומר ד"ר 
מצקין. אז נוצרו הזדמנויות חדשות לשחיתות — 
מהן בשטחים שנכבשו ב-1967, הרחק מטווח 

פיקוחן של רשויות החוק

קיימות קודם  את העכבות המוסריות שהיו 
לכן. ניצול משרות רמות לשם קבלת טובות 
הנאה פרטיות ואורח חיים נהנתני יותר רווחו 

בחברה הישראלית".
היה  שנים  אותן  בכל  שהשלטון  מאחר 
השחיתות  גם  נחשבה  מפא"י,  בידי  נתון 
לנחלתם הבלעדית של אנשיה. אך עם עליית 
הוא  שגם  התברר  ב-1977  לשלטון  הליכוד 
שולט היטב ברזיה של השחיתות הפוליטית. 
מאז ועד היום היקף התופעה הולך ומתרחב. 
 76 נחשפו   2000–1991 בשנים  למשל  כך 
נבחרי  בקרב  לשחיתות  חשד  של  מקרים 
ציבור מתוך 171 המקרים שהתגלו לאורך כל 
51 השנים שנסקרו במחקר. גם רמת הדרגים 
מספר  עלתה:  שחיתות  במופעי  המעורבים 
רב של חברי כנסת ושרים ואף ראש ממשלה 
נחשדו  ובעצמם  בכבודם  המדינה  ונשיא 

במעשי שחיתות. 

מעבר לחברה אזרחית
מעשים  על  בישראל  הציבור  הגיב  כיצד 
העלייה  עם  כי  מסתבר  השנים?  לאורך  אלו 
התעניינות  גם  השחיתות,  גילויי  במספר 
בשנות  אם  אולם  גוברת.  בנושא  הקהל 
על  נמרצת  מחאה  הציבור  מחה  השבעים 
השחיתות אך לא נרתם לפעילות של ממש 
צומחים  ואילך  השמונים  משנות  נגדה, 
דגלם  על  החורטים  רבים  חברתיים  ארגונים 
פועלים  מרביתם  בשחיתות.  המלחמה  את 

גם כיום, ולצדם גופים נוספים. 
ד"ר  טוען  "האכזבה!"  לשינוי?  גרם  מה 
האמינו  עדיין  השבעים  "בשנות  מצקין. 
אזרחי ישראל שהתיקון יבוא מתוך המערכת 

שחל  מהותי  לשינוי  ביטוי  זה  היה  יוזמה. 
הישראלית:  בתרבות הפוליטית של החברה 
במאבק  המאופיינת  אזרחית  לחברה  מעבָר 

על איכות השלטון". 
חקר  את  להמשיך  היא  "שאיפתי 
הוא  זמן",  ולאורך  שוטף  באופן  השחיתות 
תתחיל  שלנו  התקשורת  "כאשר  מסכם. 
על  'מדד השחיתות',  בקביעות את  לפרסם 
פי הדגם של 'מדד העוני', אדע שעשיתי את 

שלי". 

נתונים לא מנוצלים
לממשל  הספר  בית  שיזם  מחקר 
ולמדיניות ע"ש הרולד הרטוך באוניברסיטה, 
מדד  לפתח  מנסים  במסגרתו  גם  אשר 
לשחיתות השלטון בישראל, העלה ש-50.8% 
ובמועצות  בעיריות  כי  סבורים  מהציבור 
בשחיתות  המעורבים  הם  רבים  המקומיות 
כי  סבורים   13.6% רק  אחד.  כל  כמעט  או 
אין התופעה נפוצה. עם זאת, רוב הנשאלים 
גרים  שהם  ברשות  כי  דעתם  את  הביעו 
 36.5% רק  יחסית:  מעטה  השחיתות  בה 
מעורבים  בה  כולם  כמעט  או  שרבים  טענו 
אינו  איש  כי  השיבו  ו-29.5%  בשחיתות, 

מושחת בה או מעטים בלבד.
נסמכת  הדמוקרטית  "המערכת 
במנגנונים  האזרחים  אמון  על  רבה  במידה 
אפרים  פרופ'  אומר  הציבוריים",  ובמוסדות 
גורדון  יער מהפקולטה למדעי החברה ע"ש 
באוניברסיטה, שעמד בראש צוות החוקרים. 
השלטון  במוסדות  שחיתות  של  "תופעות 
הזה,  האמון  את  מערערות  הציבורי  ובמגזר 
הדמוקרטית".  במערכת  פוגעות  ובכך 
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קבוצת חוקרים מאוניברסיטת בראון, במימון 
 National Science Foundation חלקי של

ובסיוע רשות הטבע והגנים. 
ובמרכז  פסיפס,  אבני  מרוצפת  הגת 
פסיפס  באבני  שולבה  הדריכה  משטח 
"אל  ביוונית:  הקדשה  כתובת  שחורות 
אשתו,  עם  לקאסיאנוס  עזור  ויחיד,  אחד 
והממצאים  הכתובת  נוסח  ולכולם".  ולילדיו 
היה  שהמבנה  מרמזים  בחפירות  שהתגלו 
הביזנטית  בתקופה  שומרונית  בבעלות 
ד"ר  לספירה.  והשישית  החמישית  במאה 
נדלר  ע"ש  לארכאולוגיה  מהמכון  טל  אורן 
החפירות  מנהל  תל-אביב,  באוניברסיטת 
שנתגלו  המעטות  הגתות  כי  הסביר  באתר, 
ובהן כתובות הקדשה  ישראל  עד כה בארץ 

גת רחבת ממדים נחשפה בעונת החפירות 
אפולוניה-ארשוף,  האתר  בצפון  הנוכחית 
הרצליה  שלחוף  הכורכר  מצוק  על  הנמצא 

החפירות  עונת  הצפוני-מערבי.  בגבולה 
שיתוף  פרי  היא  במספר,  ה-19  באתר, 
לבין  תל-אביב  אוניברסיטת  בין  פעולה 

הגת השומרונית

 Procavia( הסלע  שפן  של  בשירתו 
גירית,  דמוי  פרווה  בעל  יונק   –  )capensis
קרוב משפחה רחוק של הפיל האפריקני – 
מתגלה מידע חיוני על נתוניו האישיים, בהם 
מעמדו  בריאותו,  מצב  וגודלו,  גופו  משקל 
החברתי ורמות ההורמונים שלו, אומרת ד"ר 

לי קורן, זואולוגית מאוניברסיטת תל-אביב.
ידוע כי קריאות של בעלי חיים מאותתות 
ומבטאות  טריטוריה  מסמנות  סכנה,  על 
דוגמת  חברתית,  ופעילות  חברתי  מעמד 
לפרק  ניסיון  נעשה  לא  כה  עד  ואולם  חיזור, 

שירים מורכבים, למשל של יונקים, למרכיבים 
בעלי משמעות רבה יותר.

השפנים  שירת  את  חקרה  קורן  ד"ר 
גפן  אלי  פרופ'  בהנחיית  שנים  שלוש  במשך 
למדעי  בפקולטה  לזואולוגיה  מהמחלקה 
החיים ע"ש ג'ורג' ס' וייז. היא הקליטה את כל 
קשת הצלילים שהשמיעו עשרים שפני סלע 
זכרים בוגרים בשמורת הטבע עין גדי. לדבריה, 
לחקר  מצוינת  מערכת  הוא  הסלע  "שפן 
סוגיות באקולוגיה התנהגותית", מכיוון שהוא 
חברתיות  בקבוצות  חי  היום,  בשעות  פעיל 
ונקבות, ואפשר לחקור אותו  הכוללות זכרים 
ועוד, שפני הסלעים  זאת  בסביבתו הטבעית. 
קולותיהם  באמצעות  זה  עם  זה  מתקשרים 
הרבייה,  בעונת  רק  ולא  השנה,  כל  במשך 

ושיריהם מורכבים ומיוחדים לכל פרט ופרט. 
היללות שבהן נפתח שיר אופייני של שפן 
שהיללות  ככל  משקלו:  על  מלמדות  הסלע 
יותר. צלילי אמצע  יותר - הזמר כבד  רבות 
השיר, שד"ר קורן מכנה "גיהוקים", מלמדים 
 – הראש  וקוטר  הגוף  אורך   – הגודל  על 
על  המיוצגות  )הלחץ(,  העקה  רמות  ועל 
כי  גם  גילו  החוקרים  קורטיזול.  ההורמון  ידי 
שירים המסתיימים בסדרת נחירות קשורים 
המין  ולהורמוני  הזכר  של  לדומיננטיות 
הזכריים שלו. תדרי הנחירות מלמדים גם על 
מצב פרוותו של שפן הסלע, המעיד על מצב 

בריאותו. 
 Behavioral העת  בכתב  התפרסם  המחקר 

.Ecology and Sociobiology

שירת השפנים 
שירתם של שפני הסלע במדבר 
יהודה מעידה הרבה יותר מאשר 

על נכונותם להזדווג, גילתה 
חוקרת מאוניברסיטת תל-אביב 

אוטובוס עם מטיילים שנסע בשנת 1990 
של  המערבי  החוף  את  החובק   ,90 בכביש 
ים המלח, היטלטל לפתע ונטה הצדה. ברגע 
האחרון הוא חמק מנפילה לתוך אחד מאלפי 
בורות מסוכנים הקרויים "בולענים", שנפערו 
לאורך חופי ים המלח גם בצדו הישראלי וגם 
בצדו הירדני. עד כה הביאה הסכנה לסגירתם 
של אתרי-מחנאות פופולריים, עיכבה בניית 
בתי מלון חדשים ודחתה את התרחבותם של 
לב אפלבאום,  רווחיים. פרופ'  מטעי תמרים 
ולמדעים  לגאופיסיקה  מהחוג  גאופיזיקאי 
פלנטריים בפקולטה למדעים מדויקים ע"ש 
תל- באוניברסיטת  סאקלר  ובברלי  ריימונד 

קרקע 
פעורה
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יוחסו לאוכלוסייה יהודית או נוצרית.  ביוונית 
היא  מאפולוניה-ארשוף  השומרונית  הגת 

אפוא חידוש במחקר.
לדבריו, כתובות הקדשה מסוג זה מוכרות 
בעיקר ממבני פולחן )בתי כנסת( שומרוניים, 
חלק  היתה  שנחשפה  שהגת  ייתכן  ולכן 
לפעילות  השאר  בין  ששימש  ציבור  ממבנה 

פולחן, בדומה למנזרים שהיו בהם גתות.
הגדולים  מן  הוא  שבגת  התסיסה  בור 
נפגעה  הגת  בארץ.  שנחשפו  והמרשימים 
מרעידת אדמה, לאחר שיצאה מכלל שימוש, 
ככל הנראה בשנת 749 לספירה. בחשיפתה 
של  ראשון  לתואר  סטודנטים   25 השתתפו 
החוג לארכאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום 

באוניברסיטת תל-אביב. 

לגילוי  מערכת  האחרונה  בעת  פיתח  אביב, 
ים המלח  מוקדם של אזורי הבולענים סביב 

ולניבוי היווצרותם.
הירידה  בעקבות  נוצרים  הבולענים 
המתמשכת במפלס ים המלח בשל מיעוט 
הגשמים זה שנים רבות, בשל הטיית מקורות 
ואידוי  זיהום  ובשל  אליו  הזורמים  המים 
שמקורם בתעשייה המפיקה מינרלים מים 
המלח. פרופ' אפלבאום מפתח את המיזם 
במסגרת התוכנית "מדע למען שלום" של 
נאט"ו עם עמיתים מישראל, מירדן ומצרפת. 
מחקרו הוא חלק מגוף הידע על ים המלח, 
ביותר  מיוחד: הנקודה הנמוכה  אזור  שהוא 

מצטבר  הידע  גוף  הארץ.  כדור  פני  על 
בהתמדה,  וגדל  תל-אביב  באוניברסיטת 
בחקר  למובילה  ישראל  נעשתה  ובזכותו 
האזור. האוניברסיטה מתכננת עתה להרחיב 
את תחום מחקריו של מרכז מינרבה לחקר 
ים המלח, והוא יכלול תהליכים המתרחשים 
הגבול בשיתוף  ים המלח משני עברי  באגן 

מדענים ומוסדות מחקר מרחבי העולם. 
של  מוקדם  לגילוי  מכרעת  חשיבות  יש 
בולענים מכיוון שהם פוגעים באדם, בסביבה 
ובענפי התיירות והחקלאות. קוטר הבולענים 
הם  מטרים.  ארבעים  עד  אחד  ממטר  הוא 
עד  רבה  כה  במהירות  ומתרחבים  נפערים 

גר
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המכלול   – הצלבני  המבצר  בשטח 
נתגלה   – באתר  ביותר  המרשים  האדריכלי 
חלק מאולם תת-קרקעי בצדו המערבי של 
המבצר על המצוק הפונה לים, אך חשיפתו 
של האולם טרם הושלמה. החפירות בחלקו 
על  להקל  באות  המבצר  של  המערבי 
ניקוז  את  ולהסדיר  שבמצוק  העפר  עומסי 
מי  וחדירת  מחד  הגשמים  מי  הגשמים.  מי 
את  מזרזים  מאידך,  המצוק  לבסיס  הים 
אישר  כך  לשם  המבצר.  של  התמוטטותו 

בתל-אביב  המחוזי  המשפט  בית  לאחרונה 
בבסיס  ים(  )קיר  גדול  הגנה  קיר  הקמת 
לשם  המבצר  שוכן  שעליו  החופי  המצוק 
מי  ניקוז  הסדרת  מי-ים.  חדירת  מניעת 
מפני  פיזית  והגנה  המצוק  בראש  הגשמים 
הם  המצוק  של  בבסיסו  הגלים  עוצמת 
המבצר  על  להגנה  הכולל  מהפתרון  חלק 
המשך  היא  זו  פעילות  התמוטטות.  מפני 
ישיר להכרזה על האתר גן לאומי )גן לאומי 
כאחד  בו  הכרה   ,2001 בשנת  אפולוניה( 
ממאה אתרי מורשת עולם הנתונים בסכנת 
 World Monuments Fund הכחדה על ידי 
בשנת 2004, והכללתו ברשימה הטנטטיבית 
של מבצרים צלבניים שהם מורשת עולם על 

ידי UNESCO בשנת 2006. 

שבור שעומקו מטר אחד יכול להגיע לעומק 
של עשרה מטרים בתוך שלוש שנים בלבד.  

אפלבאום  פרופ'  של  הניטור  מערכת 
בהדמיה  חדשני  שימוש  משתמשת 
 3D( תלת-ממדית  מיקרו-גרביטציונית 
טכנולוגיה   –  )microgravity modeling
המסוגלת לזהות הבדלים זעירים ביותר בכוח 
של  הכבידה  כוח  הארץ.  כדור  של  הכבידה 
הבולען, שאינו אלא בור, חלש מכוח הכבידה 
של הקרקע המוצקה שסביבו. עם זאת, בים 
בין  לזהות את ההבדל  המלח קשה במיוחד 
הכבידה  כוח  לבין  בולען  של  הכבידה  כוח 
זאת  אחרות,  גאופיזיות  לתצורות  המתייחס 
המועד  שבר  קו  על  שוכן  שהאזור  מפני 
לתזוזות  גורמות  ואלה  אדמה,  לרעידות 

בשכבות האבן והמלח התת-קרקעיות. 
אפלבאום  פרופ'  של  ההדמיה  מערכת 
מסוגלת לעמוד על ההבדל בין שינויים זעירים 
בכבידה הנגרמים על ידי בולענים ובין שינויים 
ים  אזור  של  המיוחדת  בגאולוגיה  שמקורם 
יכולה  שפיתח  ההתרעה  מערכת  המלח. 
להזהיר את הרשויות מפני היווצרות בולענים 

קודם שהם מהווים סכנה. 
פרופ' אפלבאום שוקד עתה על כתיבת 
מישראל,  מדענים  עם  זה  בנושא  ספר 
 Integrated הספר  שם  ומצרפת.  מירדן 
 Geophysical Investigations of

.Sinkholes at the Dead Sea Coast

מערכת ניטור 
שפותחה 

באוניברסיטת 
תל-אביב יכולה 
לגלות מלכודות 
תת-קרקעיות 
מסוכנות סביב 

ים המלח
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אפשטיין  בריאן  גילה  לולי 
"החיפושיות"  להקת  את 
בליברפול  נידח  במועדון 
לא  שלעולם  ייתכן  ב-1961, 
הלהקה,  על  שומעים  היינו 
היתה  לא  היא  ספק  ובלי 
כוכבת  של  למעמד  מגיעה 

בין–לאומית.
מבית  שביט  יובל  פרופ' 
חשמל  להנדסת  הספר 
תל-אביב  באוניברסיטת 
לנבא  שיכולה  תוכנה  פיתח 
הלהיטים  למצעדי  ייכנס  מי 
להיעזר  בלי  וזאת  הבאים, 
בשירותיו של מגלה כישרונות. 
השתמש  שביט  פרופ' 
ב"גנוטלה"  שנאסף  במידע 
שיתוף  רשת   ,)Gnutella(
ביותר  הפופולרית  הקבצים 
אלגוריתם  ופיתח  בארה"ב, 
אמן  לזהות  שיכול  מחשב 
חודשים  או  שבועות  בעלייה 
להצלחה  זוכה  שהוא  לפני 
לנבא  היכולת  ארצית.  כלל 
הבאה  ה"תופעה"  את 
בלי  עשויה  בעולם המוסיקה 
בידי  רווחי  לכלי  להפוך  ספק 
וחברות  מוזיקליים  מפיקים 

תקליטים.

סלילת דרך חדשה בעסקי התקליטים
של  הכישרונות  מגלי  הפעילו  כה  "עד 
האינסטינקטים  את  התקליטים  חברות 
הבא",  הרוק  כוכב  את  לגלות  כדי  שלהם 
שיעור  שלנו  "לתוכנה  שביט.  פרופ'  אומר 
דרך  סללנו  כ-50%.  עד   – מדהים  הצלחה 

חדשה בעסקי התקליטים".
בטכנולוגיה  השתמש  כבר  שביט  פרופ' 
השירים  לציון.  ראויה  בהצלחה  החדשה 
החדשים של סולג'ה בוי )Soulja Boy( ושל 
על  צוינו   )Sean Kingston( קינגסטון  שון 
ידי המערכת שלו באפריל 2007,  וחודשיים 
ודורגו  ללהיטים  שניהם  הפכו  מכן  לאחר 
של  המכירות  במצעד  גבוהים  במקומות 
תעשיית  של  אמריקני  )שבועון  "בילבורד" 
המוסיקה הכולל את דירוגי השירים המובילים 

על סמך המכירות וההשמעות ברדיו(.

פרופ' שביט פיתח את האלגוריתם עם 
תלמידי המחקר תומר טנקל ונעם קניגשטיין. 
הם בחנו מיליוני שאילתות חיפוש על אמנים 
לא ידועים, שאילתות שנשלחו לרשת גנוטלה 
הם   .2007 בשנת  חודשים  תשעה  במשך 
שלושת  במשך  רלוונטי  לא  מידע  סיננו 
השתמשו  כך  ואחר  הראשונים,  החודשים 
החודשים  ששת  בשאר  שנצברו  בנתונים 
הגואה  הפופולריות  אחר  להתחקות  כדי 
אותם למצעדי  והשוו  של אמנים מתחילים, 
להם  אפשר  שהצטבר  המידע  ה"בילבורד". 
יפרצו  אמנים  אלו  המנבאת  מערכת  לפתח 

את מסגרת השוק המקומי שלהם.

המיקום הגאוגרפי הוא המפתח
"המפתח להצלחה היה הבנת כוח הניבוי 
הגאוגרפי  פיזורן  כיצד   – בגאוגרפיה  הטמון 
של השאילתות מעיד על פוטנציאל ההצלחה 
של האמנים האלה", אומר פרופ' שביט. צוותו 
הבין כי אמנים מתחילים הזוכים למספר רב 
עושים  הם  שבו  באזור  שאילתות  של  למדי 
אם  גם  קהל,  מול  הראשונים  צעדיהם  את 
ארה"ב  אזורי  בשאר  השאילתות  מספר 
אפסי, הם יזכו בסופו של דבר להצלחה כלל 

ארצית אדירה.
אפילו  חדשים,  אמנים  על  השאילתות 
לעתים  מעטות:  מגוריהם,  במקומות 
עולה  מספרן  כך  אחר  שאילתות,  כחמש 
לעשרים, ואחר כך ל-150 שאילתות בשבוע. 
חסרי  נראים  הללו  המספרים  ראשון  במבט 
משמעות, מסביר פרופ' שביט, אבל הוכח כי 
גידול מהיר ביותר במספר שאילתות החיפוש 
באזור גאוגרפי אחד הוא נתון אמין המעיד על 

פריצת דרך עתידית של האמן.
שביט  פרופ'  הראה  המשך  במחקר 
הבילבורד  מצעד  בין  גבוהה  קורלציה  שיש 
האמריקנית  המוזיקה  תעשיית  של  הרשמי 
לבין מספר ההורדות מרשת גנוטלה. בעזרת 
פותח  נוספים  נתונים  ובעזרת  זו  קורלציה 
מסחרית  הצלחה  לחזות  היכול  אלגוריתם 
שבועות  כמה  ותיק(  אמן  של  )גם  שיר  של 
לפני שהיא קורית ברמת ודאות גבוהה מאוד. 
תעשיית המוזיקה יכולה להשתמש בנתונים 
ומסעי  הופעות  יותר  טוב  לתכנן  כדי  אלו 

פרסום.

לזהות אמן 
בעלייה
 אלגוריתם שפותח
 באוניברסיטת תל-אביב
 מסייע לנבא מהו הלהיט
 המוזיקלי הבא, ומגלי
 הכישרונות עלולים לגלות
כי זמנם עבר
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ד"ר טלי חתוקה, חברת 
סגל חדשה באוניברסיטת 

תל-אביב, פורצת דרך 
בתחום של תכנון ערים

בישראל  הערים  במרכזי  שהצפיפות  ככל 
גוברת, כך נושא סביבת המגורים של קבוצות 
טלי  ד"ר  לשוליים.  נדחק  הכנסה  מעוטות 
באוניברסיטת  חדשה  סגל  חברת  חתוקה, 
סבורה  עירוני,  בתכנון  המתמחה  תל-אביב 
לרשות  העומדים  הכלים  את  לבחון  שיש 
התחדשות  של  תהליכים  לנוכח  המתכננים 
ערים. בימים אלה היא מקימה מעבדה לתכנון 
האדם,  ולסביבת  לגאוגרפיה  בחוג  עירוני 
ולשם כך ביקרה במשך שישה חודשים בערי 

ישראל.

פעולה בין האקדמיה לעיריות. אחת הסיבות 
לכך היא גודלה של המדינה; בארה"ב את רק 

טיפה בים".
יתרת  עם  לישראל  חזרה  חתוקה  ד"ר 
מארי  ע"ש  המחקר  מענק  של  הכספים 
ועם מענק המשך  אירו  קירי בסך 250,000 
כעת  מממנים  ואלה  האירופית,  מהמועצה 
את המעבדה החדשה ואת מחקריה. המעבדה 
תעסוק בהתחדשות ערים ותעודד סטודנטים 
של  הפרקטיקה  לבין  תאוריה  בין  לשלב 
התכנון. לדבריה: "אנו מקימים בסיס נתונים 

מרחביים ואופן השפעתם על התכנון העירוני. 
השנים  ב-15  שבו  באופן  עוסק  הספר 
במידה  אלימות  פעולות  שינו  האחרונות 
הזהות  את  האזרחיים,  הטקסים  את  רבה 
מקומות  של  המשמעות  ואת  התרבותית 
בתל-אביב. נבחנים בו שלושה אירועים אשר 
השפיעו על הפולמוס בעיר בנושא פיתוחה: 
ב-1995  רבין  יצחק  הממשלה  ראש  רצח 
בדולפינריום  הטרור  פיגוע  העירייה;  בכיכר 
שלחוף הים ב-2001; ופיגועי טרור בשכונה 
עתיד  הספר  ב-2003.  תל-אביב  בדרום 

"אפשר שחומרי הבנייה במיזמי השיכון 
על  בטיבם  עולים  כיום  בישראל  המוקמים 
היא  והשבעים",  השישים  שנות  של  אלה 
רבה  מחשבה  משקיעים  אין  "אבל  אומרת, 
הגדולות  בערים  שכונה  הופך  מה  בשאלה 
סביבת  לבנות  יש  איך  או  טובה,  לשכונה 
לשני  הכנסה.  מעוטות  למשפחות  מגורים 

הנושאים הללו חשיבות רבה בישראל".
בבית  בצעירותה  למדה  חתוקה  ד"ר 
בעלת  היא  ילין";  "תלמה  לאמנויות  הספר 
מהטכניון  ערים  ובינוי  באדריכלות  תואר 
מאוניברסיטת  עירוני  בעיצוב  תואר  בחיפה, 
לימודי  את  מהטכניון;  ודוקטורט  אדינבורו 
ללימודי  במחלקה  למדה  הפוסט-דוקטורט 
עיר ותכנון במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס 
)MIT) בעזרת מלגת פולברייט ומענק מחקר 
ע"ש מארי קירי מאת האיחוד האירופי. לפני 
תערוכה   MIT של  במוזאון  הציגה  כשנה 
ומחאה  פוליטיות  כיכרות  בנושא  מוערכת 
על  במחקרה  התמקדה  התערוכה  אזרחית. 
תכנון  פוליטית,  אלימות  בין  הגומלין  זיקות 
מוסיפה  שהיא  נושא   – היומיום  וחיי  עירוני 

לחקור גם עתה באוניברסיטת תל-אביב.
וכאדריכלית, אחת ממטרותיי  "כחוקרת 
היא להשפיע על מדיניות הבנייה בישראל", 
השיח  על  להשפיע  "היכולת  מסבירה.  היא 
ועל התכנון בישראל רבה פי כמה וכמה מזו 
נגישים  בישראל  הרשויות  נציגי  שבארה"ב: 
לשיתוף  יותר  רבות  הזדמנויות  ויש  יותר, 

ישמש  ערים אשר  בתחום ההתחדשות של 
לתכנון  מחלקות  בידי  משווה  למחקר  כלי 
האחרונים  החודשים  במהלך  ובעולם.  בארץ 
אחדות  עירוניות  רשויות  עם  קשרים  נוצרו 
של  בבעיות  בטיפול  פעולה  לשיתופי  בנוגע 
צפיפות אוכלוסייה ושל החייאת מרכזי ערים. 
עור  קורמות  המלצותיי  איך  לראות  מעודד 

וגידים בשטח".
ד"ר  והפעלתה,  המעבדה  הקמת  מלבד 
חתוקה שוקדת על ספר בנושא קונפליקטים 

 University of לראות אור ב-2010 בהוצאת
.Texas Press

"עיר  בתל-אביב  רואה  חתוקה  ד"ר 
נמרצת  זאת  ועם  ומורכבת,  מצולקת 
החברתיים,  העימותים  לדבריה,  ותוססת". 
בה  המתחוללים  והמרחביים  הפוליטיים 
שקיפות  על  ומעידים  חיותה  את  מעצימים 
העירוני  התכנון  של  "ביקורת  מעורבות.  ועל 
ושל  פעולות  של  בקידומם  חשוב  כלי  היא 

שינוי בעיר", היא מוסיפה.
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גרוע.  נואם  הייתי  דרכי  "בראשית 
אנשים...  שישה  הגיעו  הראשון  לנאומי 
וכשקראתי את הנאום הבחנתי בזווית העין 
בלייר,  טוני  סיפר  כך  נרדם".  שאחד מהם 
שליח  בריטניה,  ממשלת  ראש  לשעבר 
הקוורטט למזרח התיכון וחתן פרס דן דוד 
לשנת 2009, לארבעה בני נוער ישראלים 

שהצטרפו אליו לדיון על הנושא מנהיגות.
את הדיון, אחד משיאי האירועים לרגל 
פרס  משרד  ארגן  השנה,  הפרס  הענקת 
דן דוד בשיתוף היחידה לנוער שוחר מדע 
באוניברסיטת תל-אביב. את הדיון הנחתה 
ביחידה,  המנהיגות  תוכניות  מרכזת 
ארבעת  שכטר-ברעם.  רוני  הדוקטורנטית 
הבמה  על  שישבו  המצטיינים  התלמידים 
מקרב  בקפידה  נבחרו  בלייר  של  לצדו 

קבוצות המנהיגות הצעירה של אוניברסיטת תל-אביב. כל הארבעה, 
השכלה,  שעם  והוכיחו  מבריקים  נאומים  נשאו   ,18-15 בגילאים 

הכשרה טובה ועבודה קשה אפשר לפתח כישורי מנהיגות.
רנא טהא, תלמידה בת 17 מג'לג'וליה, הדגישה כי "ידע הוא כוח, 
וכשמנהיג יודע באמת מה הוא עושה, סביר להניח שהוא יקבל את 
ההחלטות הנכונות". נועם שי, בן 16 מבנימינה, דיבר על חשיבותם 
של "מדריכים מתאימים – דמויות חשובות שעוזרות לנו במשימה 
החשובה מכול: הכרת עצמנו והעולם הסובב אותנו". מוחמד אגבאריה, 
בן 18 מיפו, הציג את אברהם לינקולן כדוגמה למנהיג מופתי שיש בו 
שילוב של תכונות מולדות עם כישורים נרכשים. ונועם שמיר, בן 15 
ממתן, ציין את יתרונות העצמתם של מנהיגים באמצעות דו-שיח: 
"שלוש שנים השתתפתי בכיתת מנהיגות, והיום אני מדבר לפניכם 

חדור ביטחון עצמי".
לישראלים בקהל: "עתידכם  ואמר  בלייר מחא כפיים משועשע 
לדבריו,  לרכוש".  אפשר  "מנהיגות  כי  הסכים  הוא  טובות!"  בידיים 

מנהיגות

למנהיג:  דרושות  עיקריות  תכונות  ארבע 
עבודה קשה, חשיבה יצירתית, אומץ ורצון 

עז ללמוד דברים חדשים מדי יום ביומו.
בפרס  הבין-לאומיות החשובות שזכו  הדמויות  נמנה עם  בלייר 
דן דוד במשך השנים, ובהם אל גור, לשעבר סגן נשיא ארה"ב; ד"ר 
דאבוס,  וכנס  העולמי  הכלכלי  הפורום  ויו"ר  מייסד  שוואב,  קלאוס 
ישראלים  נוער  יו-יו מא. הפרס מעניק לבני  והצ'לן המהולל  ז'נבה; 
הזדמנות נדירה לפגוש אחדים מגדולי ההוגים ואנשי המעש בעולם 

ולקבל מהם השראה.
מדע  שוחר  לנוער  היחידה  של  נוער  לבני  המנהיגות  תוכנית 
י"ב  עד  ז'  מכיתות  מצטיינים  לתלמידים  מיועדת  באוניברסיטה 
המאותרים על ידי בתי הספר. תוכנית רב-שנתית זו משלבת לימודים 

עם עשייה חברתית ועם מחויבות למעורבות אזרחית.
תחומי  בכל  רב-תחומית  פרספקטיבה  מציעה  התוכנית 
הפוליטיים,  מהיבטיה  למנהיגות  נחשפים  בה  והלומדים  המנהיגות, 

זוכי פרס דן דוד לשנת 2009

פרס דן דוד מוענק מטעם קרן דן דוד ומנוהל באוניברסיטת 

מרשימים  הישגים  על  הוקרה  מבטא  הפרס  תל-אביב. 

בתחום המדע, הטכנולוגיה, התרבות או החברה שהטביעו 

בסך  פרסים  מוענקים  שנה  בכל  עולמנו.  על  חותמם  את 

שלושה מיליון דולר בשלושה ממדי זמן: עבר, הווה ועתיד. 

פרס דן דוד לשנת 2009 הוענק במעמד שמעון פרס, נשיא 

מדינת ישראל, לאישים האלה:

בעבור  היקום,  תולדות   – אסטרופיזיקה  העבר:  ממד  	

והרכבו: פרופ'  היקום  של  הגאומטריה  בחקר  תגליות 

 • רומא  ספינזה,  לה  אוניברסיטת  דה-ברנרדיס,  פאולו 

קליפורניה,  של  הטכנולוגי  המכון  לאנג,  אנדרו  פרופ' 

   טוני בלייר, חתן פרס
       דן דוד לשנת 2009,

 נפגש עם מנהיגים 
            ישראלים צעירים

האם אפשר לרכוש כישורי מנהיגות? 
סימפוזיון בנושא מנהיגות עם טוני בלייר היה 

משיאיהם של אירועי פרס דן דוד השנה

נו
ני

בי
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דב לאוטמן בערב  וידידים חיבקו את התעשיין  מאות עמיתים 
הוועד  כיו"ר  כהונה  שנות  שמונה  בתום  לכבודו  שהתקיים  מיוחד 
המנהל של אוניברסיטת תל-אביב. באירוע שמע לאוטמן לראשונה 
כי אחד המיזמים הקרובים ללבו – היחידה לנוער שוחר מדע – ייקרא 

מעתה ואילך על שמו.
גליל תעשיות בע"מ",  ויו"ר "דלתא  בן 73, הוא מייסד  לאוטמן, 
מפעל  על  ישראל  פרס  וחתן  התעשיינים  התאחדות  נשיא  לשעבר 
חיים. כידיד ותיק של האוניברסיטה הוא תרם לה את התוכנית הבין-

תחומית לתלמידים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן, והוא בעל תואר ד"ר 
ליוזמות למתן הזדמנות  רבות  כן תרם לאוטמן  כבוד מטעמה. כמו 
עם  בשלום  ולדו-קיום  הישראלית  בחברה  החלשים  למגזרים  שווה 

שכניה הערבים.

הפסיכולוגיים  התקשורתיים,  המוסריים,  הכלכליים,  המדיניים, 
סוגיית  של  רחבה  בראייה  מאופיינים  התכנים  וההיסטוריים. 
לתרום  העתידים  שונים  בתחומים  מתמקדים  כן  ועל  המנהיגות 

לחיים הציבוריים במאה ה-21, ובייחוד לחיים במדינת ישראל.
מטרת התוכנית להקנות לתלמידים ידע ותובנות מעשיות על 
נושאים חיוניים ומגוונים בסוגיית המנהיגות בארץ ובעולם מתוך 

הכרה כי אין המנהיגות משאב מולד בלבד, אלא גם נרכש.
תל-אביב  באוניברסיטת  שהתקיימו  אחרים  אירועים 
בהשתתפות חתני פרס דן דוד לשנת 2009: יום עיון על "קרינת 
על  עיון  ויום  הקוסמולוגיה"  של  הרוזטה  אבן  הקוסמית:  הרקע 

"אתגרים בדרך לעולם בריא יותר".

ברקלי,  אוניברסיטת  ריצ'רדס,  פול  פרופ'   • קליפורניה  פסדנה, 

קליפורניה.

ממד ההווה: מנהיגות, בעבור סיוע לעמים המצויים בסכסוך להגיע  	

לפתרון מתמשך: טוני בלייר, לשעבר ראש ממשלת בריטניה.

על  החלוצי  מחקרו  בעבור  בעולם,  הציבור  בריאות  העתיד:  ממד  	

לגילוי  ובייחוד על חלקו בפיתוח בדיקת דם פשוטה  נגיף האיידס 

הנגיף: פרופ' רוברט גאלו, המכון לווירולוגיה של האדם, בלטימור, 

מרילנד.

.www.dandavidprize.org :לפרטים נוספים בקרו באתר

מימין: פרופ' אנדרו לאנג; פרופ' פול ריצ'רדס; שמעון פרס, 
נשיא המדינה, יושב; פרופ' רוברט גאלו; פרופ' צבי גליל, אז 
נשיא האוניברסיטה; דן דוד; פרופ' פאולו דה-ברנרדיס; טוני 

בלייר, יושב; פרופ' דני לויתן, רקטור האוניברסיטה

הוועד  בראש  לעמוד  שהסכים  לפני  דוביק  של  היחידה  שאלתו 
למעורבות  מחויבת  תל-אביב  אוניברסיטת  האם  היתה  המנהל 
אוניברסיטת  נשיא  לשעבר  רבינוביץ',  איתמר  פרופ'  נזכר  חברתית, 
עמו  וקיים  ב-2001  לאוטמן  את  גייס  רבינוביץ'  פרופ'  תל-אביב. 
קשרי עבודה הדוקים במשך יותר משש שנים. לדברי פרופ' רבינוביץ', 
"המיזמים החברתיים שלנו, ובייחוד הקניית חינוך לילדים ולבני נוער 
הציג  הוא  כן  כמו  מצדו.  רבה  לתנופה  זכו  אכן  מצוקה,  משכונות 
סטנדרטים גבוהים ביותר של ניהול, ובמידה רבה יש לזקוף לזכותו את 
הגדול שלה בתחילת  על המשבר הפיננסי  האוניברסיטה  התגברות 

העשור. בשבילי זאת היתה תקופה נהדרת של שיתוף פעולה".
שוחט,  בייגה  אברהם  נמנו  האחרים  הבולטים  הדוברים  עם 
אוניברסיטת  ידידי  אגודת  נשיא  שפירא,  עמוס  האוצר;  שר  לשעבר 
ואיש העסקים אלפרד  ומנכ"ל חברת "סלקום";  תל-אביב בישראל 
אקירוב, חבר הוועד המנהל, מהתורמים לאוניברסיטה ולשעבר נשיא 

אגודת הידידים הישראלים.
בחברה  פערים  לסגור  דרך  "אין  לאוטמן:  אמר  הערב  בסוף 
הישראלית אלא בחינוך. כשעבדתי עם אוניברסיטת תל-אביב הלכתי 
מערכת  לשיפור  במעט,  ולו  תרמתי,  שבו  יום  בכל  מאושר  הביתה 
ההשכלה הגבוהה". נרגש מנוכחותו של קהל האורחים הרב, הבטיח 
לאוטמן: "אני עומד לשירותכם. אני אוהב את האוניברסיטה, ואמשיך 

לעזור בכל דרך שאוכל. אחרי הכול, אני עדיין צעיר"... 

מצדיעים לדב לאוטמן 
   בתום שמונה שנות מנהיגות

דב לאוטמן עם 
הסטודנטיות 

רויטל 
בטוניאשוילי, 
מימין, ושירה 

מלכה מהיחידה 
לנוער שוחר 

מדע ע"ש 
דב לאוטמן 

בבית הספר 
לחינוך ע"ש 
קונסטנטינר 

באוניברסיטה

חורף 2009/10
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אחד הדברים שהתורם דן דוד חולק עם בנו הוא ההנאה הצרופה 
מאוניברסיטת תל-אביב. "כל אימת שאני מגיע לאוניברסיטה", הוא 
אומר, "אני נזכר בימי כסטודנט צעיר ברומניה הקומוניסטית. המילה 
המיטיבה לתאר את הימים ההם היא 'אפרוריות'. הבניינים, הנאומים, 
ושל  עצב  של  בתחושות  ואפופים  מעיקים  היו  כולם   – הפרצופים 
דיכוי. כשאני צועד בשבילי הקמפוס של אוניברסיטת תל-אביב איני 
יכול שלא להרגיש באווירה המיוחדת ומלאת החיים של הסטודנטים, 
והאורחים  הקמפוס  את  הפוקדים  הצעירים  התלמידים  המרצים, 

המבקרים בו".

וכתב  בהצטיינות  רומא  אוניברסיטת  בוגר   ,)29( דוד  אריאל 
AP בחמש השנים האחרונות, מסכים  מצליח של סוכנות הידיעות 
בכל לב: "בביקוריי כאן אני מרגיש התרוממות רוח. כשאני מתהלך 
מבקר  הפרופסורים,  ועם  הסטודנטים  עם  נפגש  המדשאות,  בין 
במעבדות ולומד על גילויים חשובים שמתגלים כאן – לעתים קרובות 

עולה בדעתי שהייתי צריך ללמוד בתל-אביב".
תרומות  ושל  ידידות  של  שנים  על  המבוססת  הזאת,  הִקרבה 
ב-2002  להציג  דוד  דן  את  שהניעה  היא  לאוניברסיטה,  נדיבות 
רבינוביץ'  איתמר  פרופ'  דאז  תל-אביב  אוניברסיטת  נשיא  לפני 
ולפני סגן הנשיא יחיאל בן-צבי את חזונו הגדול: להעניק באמצעות 

האוניברסיטה את פרס דן דוד. 

שאוניברסיטת  האמנתי  כאן  שהרגשתי  החופש  תחושת  "בגלל 
תל-אביב היא המקום הנכון לחגוג בו את הישגי האנושות", דן דוד 
מסביר. דוד הוא ציוני מושבע משחר נעוריו, הרואה את עצמו ישראלי 
ומדבר עברית שוטפת )מלבד שש שפות אחרות(, אף שהוא מתגורר 
תל-אביב:  באוניברסיטת  תומכים  גבריאלה  ורעייתו  הוא  ברומא. 
במחקר מדעי, במלגות, בלימודי תאטרון ובמיזמים גדולים כמו בניין 

הכיתות ע"ש דן דוד.

מתן הזדמנות לצעירים
ורעיונות  סקרנות  חופש,  חיים,  קורן  רב-גונית,  אישיות  דוד,  דן 
חדשים – ואלה משמרים את רוחו רעננה גם בגיל שמונים. בראיונות 
הרבים שנערכו עמו ברחבי העולם הוא נשאל, מדוע החליט לתרום את 
)ותרומות  דוד  דן  פרס  לייסוד הקרן המחלקת את  הרב  הונו  מחצית 
רבות אחרות למוסדות תרבות וחינוך(, והוא ענה במקוריות אופיינית: 
לעצמה.  כשהיא  לא מטרה  ולהצלחה,  ליכולת  ביטוי  אלא  אינו  "כסף 
לאשתי גבריאלה ולי כבר יש כל מה שאנו זקוקים לו, ואנו רוצים להעניק 
האנושות  של  הידע  בקידום  לסייע  שקיבלנו:  ממה  משהו  לחברה 
ולהעניק לצעירים מוכשרים הזדמנות, כמו זו שהוענקה לי בצעירותי".

דוד מכוון בדבריו אלו להלוואה ללא ריבית שנתן לו בתחילת שנות 
יזם  דוד,  ביכולותיו.  שהאמין  משפחתו  קרוב  וואהל,  פייר  השישים 
 ,Photo-Me International Plc. מבטן ומלידה, ייסד בכסף הזה את
חברה בין-לאומית לתאי צילום אוטומטיים. בעקבות הצלחתו הרבה 

הוא הוצב במקום גבוה ברשימת עשירי העולם.

מעורבות רב-דורית
כיום, מתוך הפרספקטיבה של החיים המלאים שעברו עליו, דן 
דוד מאמין בנעורים ובעתיד. הצעיר שהוא מאמין בו יותר מכול הוא 
אחת.  מדרך  ביותר  השרביט  את  לו  מעביר  והוא  אריאל,  יחידו  בנו 
"אריאל מוכשר מאוד", אומר האב הגאה. "הוא מפלס את דרכו שלו, 
אוהב את מקצועו, מצליח בו וכותב על נושאים מרתקים רבים. הוא 
סיפוק  לי  מסב  וזה  דוד,  דן  קרן  של  בפעילויות  עמוקות  מעורב  גם 

רב".
אריאל דוד, חבר במועצת המנהלים של הקרן, גאה בה במידה 
באביו וביוזמותיו. "פרס חובק עולם זה הוא פרי רוחו של אבי, ומקורו 
ברעיונותיו ובאידאולוגיות שלו", הוא אומר, "אבל אני חולק עמו רבים 
 – ספק  ובלי  היסטוריה,  מדע,  ישראל,  אותו:  שמלהיבים  מהדברים 
זו  ללבי.  קרובים  הקרן  והן  האוניברסיטה  הן  אוניברסיטת תל-אביב. 
מחויבות ארוכת טווח, ואני מתכוון להמשיך במעורבותי גם בעתיד". 

אריאל ודן דוד

                                                בדומה לפרס שייסד התורם דן דוד,
                                                         גם לו עצמו יש שורשים עמוקים בעבר, עניין 

               רב בהווה ואמונה מרחיקת לכת בעתיד,
                                                ובייחוד בבנו אריאל

מנהיגות

צעיר לנצח
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ד"ר כבוד

לורד דיוויד אליאנס
בעל תואר אצולה בריטי לכל ימי חייו, יזם ונדבן 
וההשכלה  הרווחה  הבריאות,  לקידום  העושה 
בבריטניה ובישראל ותורם מסור של אוניברסיטת 

תל-אביב. 

גילה אלמגור
שחקנית, כלת פרס ישראל, סופרת ותסריטאית, 
המסך  ושל  הבמה  של  הראשונה"  "הגברת 
פילנתרופית  בפעילות  עוסקת  בישראל, 
והתנדבותית למען מטרות חברתיות ובהן סיוע 

לילדים בסיכון.

מרים בן-פורת
בתחום  דרך  פורצת  ישראל,  פרס  כלת  שופטת, 
בבית  שכיהנה  הראשונה  האישה  המשפט, 
מן  המדינה,  מבקרת  ובתפקיד  העליון  המשפט 
הבולטים בנושאי הדגל של שלטון החוק בישראל.

מנפרד ביטאק
העתיקה,  מצרים  בחקר  חלוץ  נודע,  ארכאולוג 
בהידוק  נלהב  תומך  האגאי,  הים  ואזור  כנען 
אוסטריה  לבין  ישראל  בין  האקדמיים  הקשרים 

וידיד מסור של אוניברסיטת תל-אביב.

יוסף חכמי
פטרון  ספר,  איש  הביטוח,  ענף  ממנהיגי 
בישראל  תרבות  פעילויות  ושל  אמנויות  של 
בישראל  הגבוהה  נדיב להשכלה  ובעולם, תורם 

ולאוניברסיטת תל-אביב.

רון חולדאי
רב-חזון,  מנהיג   – תל-אביב-יפו  עיריית  ראש 
לשימור  פוליטי, המסור  ומנהיג  פטריוט, מחנך 
מורשת העיר והפועל להתחדשותה ולצמיחתה. 

שרלוט קנובלוך
של  והמוערכים  הבכירים  המנהיגים  מן  אחת 
מקדמת  ובעולם,  בגרמניה  היהודית  הקהילה 
סובלנות דתית ודו-קיום בשלום, ידידה מסורה 
ידידי  אגודת  של  הנשיא  וסגנית  ישראל  של 

אוניברסיטת תל-אביב בגרמניה.

מרק ריץ'
הבין- העסקים  בעולם  חלוציים  הישגים  בעל 
התרבות,  האמנות,  לתחומי  תורם  לאומי, 
בישראל,  הרפואי  והמחקר  החינוך  הרווחה, 
מקדם דו-שיח בין-דתי ותומך במחקר, בייחוד 
באוניברסיטת  לדוקטורנטים  מלגות  באמצעות 

תל-אביב.

משה יעקב ספרא
של  מנהיגיה  מבכירי  נודע,  ונדבן  יזם  בנקאי, 
הקהילה היהודית בברזיל, תומך בחינוך היהודי 

ותורם נדיב של אוניברסיטת תל-אביב.

יעקב זיו
ישראל  פרס  חתן  ישראל,  של  מדעניה  מבכירי 
חשמל  הנדסת  בתחום  המדויקים  במדעים 
תומך  מוערך,  אקדמי  מנהיג  המידע,  ותורת 
בהשכלה הגבוהה בישראל וכיהן בכמה תפקידי 

מפתח לאומיים.

עמית כבוד

אהרן דורון
הציבור,  משרת  דרג,  רם  מקצועי  צבא  קצין 
מקדם העלייה וקליטתה, המנכ"ל הראשון של 
אוניברסיטת תל-אביב ולשעבר המשנה לנשיא 

האוניברסיטה.

תום מנדל
ונדבן,  אסטרטגי  יועץ  מצליח,  עסקים  איש 
ויהדות  רווחה  חינוך,  בריאות,  במפעלי  תומך 
של  ומתומכיה  מידידיה  ובישראל,  באוסטרליה 
באגודת  נמרץ  ופעיל  תל-אביב  אוניברסיטת 

ידידי האוניברסיטה במלבורן.

דיוויד מלר
של  היוצא  היו"ר  קהילה,  ומנהיג  עסקים  איש 
בבריטניה,  תל-אביב  אוניברסיטת  ידידי  אגודת 
תומך במפעלי נדבנות וסיוע לילדים, לבני נוער 
בנדיבות  ותורם  ובישראל  בבריטניה  ולנזקקים 

לגיוס חברי סגל צעירים לאוניברסיטה.

                          אוניברסיטת תל-אביב העניקהתוארי כבוד 
 תוארי "דוקטור כבוד" ו"עמית כבוד" לקבוצה נבחרת

        הבולטת בתרומתה הרבה לחברה: 

חורף 2009/10
·È·‡≠Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Ï˘ ˙Ú‰ ·˙Î



מנהיגות

יוסף בוכמן, משמאל, מקבל מנשיא פולין לך קצ'ינסקי את העיטור 
”Commanders Cross with Star“ כחלק מחגיגות פארק הניצולים לציון 65 

שנה לחיסול גטו לודז'. בוכמן הוביל את חידוש בית העלמין של גטו לודז', 
השתתף בהנצחת הגטו והקים מעון יום לטיפול בניצולי שואה יהודים קשישים

המלגות  קרן  לייסוד  שנה   25 חגגה  תל-אביב  אוניברסיטת 
באוניברסיטת  ב-1984  שהוקמה  בוכמן,  יוסף  ע"ש  לדוקטורנטים 
הוקרן  בטקס  גרמניה.  בפרנקפורט,  גתה  ובאוניברסיטת  תל-אביב 
סרט הווידאו "עזרה מהלב", שהופק לכבוד האירוע. הסרט המחיש 

כיצד במשך יותר מרבע מאה הגשימה 
הקרן את חזונו הכפול של מייסדה, ד"ר 
כבוד יוסף בוכמן: קידום לימודי התואר 
השלישי בישראל, כדי לבנות את כוחה 
ולהרחיב  המדינה  של  והכלכלי  המדעי 
את שיתוף הפעולה האקדמי והתרבותי 

בין ישראל לבין גרמניה.
עניין  לי  אין  לי:  אמר  בוכמן  "מר 
במלט ובלבנים. אני רוצה להשקיע בבני 
נשיא  סגן  בן-צבי,  יחיאל  אמר  אדם", 

תל-אביב,  אוניברסיטת 
"קרן  הקרן.  התהוות  על 
הגדולה  לקרן  נעשתה  זו 
לתואר  למלגות  ביותר 
שלישי באוניברסיטת תל-

אביב".
הקרן  תמכה  כה  עד 
ע"ש בוכמן ביותר מ-350 
מצטיינים  מחקר  תלמידי 
ובפרנקפורט,  בתל-אביב 
של  רחב  במגוון  העוסקים 
תחומים, בהם מחקר ברפואה, בספרות, בהנדסת תוכנה, בזואולוגיה, 

במשפטים, בביוכימיה, במוסיקה ובהיסטוריה.
יוסף בוכמן הוא בעל תואר ד"ר כבוד מאוניברסיטת תל-אביב, 
סגן יו"ר חבר הנאמנים ומתורמיה הגדולים ביותר של האוניברסיטה. 
הוריו  לזכר  בוכמן,  ע"ש  למשפטים  הפקולטה  הנדיבות:  בתרומותיו 
בשיתוף  בוכמן-מהטה  ע"ש  למוזיקה  הספר  ובית  בשואה,  שנספו 

התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

25 שנה
לקרן המלגות לדוקטורנטים 

ע"ש בוכמן 
יוסף בוכמן, 
עומד במרכז, 
בחגיגה לרגל 
25 שנה לייסוד 
קרן המלגות 
לדוקטורנטים 
על שמו

בפקולטה  פרלמן  מקס  ע"ש  גלובליים  עסקים  לחקר  המרכז  	•
לניהול — בית הספר למוסמכים במינהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי 

עסקים  בניהול  המצוינות  פרס  את  השנה  העניק 
גלובליים ע"ש מקס פרלמן לחיים כצמן )בתמונה(, 
יו"ר חברת "גזית גלוב". "הפרס נועד להביע הערכה 
על מנהיגות כלכלית ליזם ומנהל שהצליח לנווט את 
להישגים",  ולהביאה  הסוער  הגלובלי  בים  ספינתו 
כצמן,  חיים  המרכז.  מנהל  אריאב,  גד  פרופ'  אמר 

חבר חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל-אביב, תרם להקמת מכון 
כצמן גזית-גלוב לנדל"ן באוניברסיטה, שמרכזו בפקולטה לניהול.

הפרס ע"ש ד"ר חיים קונסטנטינר לחינוך יהודי הוענק לחיה  	•
שהם )רביעית מימין(, מנהלת בית הספר "תיכון חדש" בתל-אביב, 
בית  הישגי  על  בהוקרה 
נושאים  בהצגת  הספר 
לתלמידיו בתחום המורשת 
היהודית והתרבות העברית 
לימודים  תוכנית  במסגרת 

חילונית.

סאקלר  ובברלי  ריימונד  ע"ש  הפיזיקליים  במדעים  הפרס  	•
הוענק לשלושה חוקרים צעירים מצטיינים בכימיה אורגנית סינתטית 
טבעיים.  מוצרים  של  טוטלית  בסינתזה  הדופן  יוצאי  הישגיהם  על 
החוקרים הם פרופ' פיל בארן ממכון המחקר סקריפס )משמאל(, 
פרופ' בריאן סטולץ מהמכון לטכנולוגיה בקליפורניה )במרכז( ופרופ' 

מתיו שאייר מאוניברסיטת הרווארד.

רווחת  לחקר  אדלר  מרכז  מטעם  הילד  לרווחת  אדלר  פרס  	•
הילד ושלומו הוענק למייסדת המרכז וכלת פרס ישראל פרופ' זהבה 
סולומון )בתמונה( מבית הספר לעבודה סוציאלית 
ע"ש בוב שאפל, על הנהגתה המסורה את המרכז 
ועל  רבים  מחקר  מיזמי  ייזום  על  היווסדו,  מאז 
בקהילה  המרכז  של  ולמעמדו  ליוקרתו  תרומתה 

הבין-לאומית.
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"זו נקודת מפנה בתולדות בית הספר שלנו", אמר פרופ' חיים 
טל, ראש בית הספר לרפואת שיניים. הוא הודה לבני הזוג ניזניק, ציין 
כי הם מטובי ידידיו של בית הספר ופירט את תרומותיהם בעשרים 
ומרפאה  שיניים  להשתלות  הקתדרה  ובהן  האחרונות,  השנים 

להשתלות.

שער ספרא

ומואיס  שלה  שער 
משערי  אחד  החדש,  ספרא 
לקמפוס  הראשיים  הכניסה 
אוניברסיטת תל-אביב, משרת 
בכל יום אלפי סטודנטים, חברי 
סגל ומבקרים. השער, המשמש 
רגל,  ולהולכי  רכב  לכלי  כניסה 
מחבר את שני עורקי הקמפוס 
היישר  ומוביל  המרכזיים 
האקדמיים  הפעילות  למרכזי 
האוניברסיטה.  של  והמינהליים 
הודות  מחדש  עוצב  השער 
לתרומתם של ד"ר כבוד מואיס 
ורעייתו  משמאל(  )שני  ספרא 
חבר  יו"ר  גולדברג,  רוברט  במעמד  ונחנך  בתמונה(,  )לצדו  שלה 
הנאמנים של האוניברסיטה )משמאל(, ופרופ' צבי גליל, אז נשיא 

האוניברסיטה. 
אוניברסיטת תל- הישגיהם של תלמידי  "אנו מעריצים את 

של  בהתפתחותה  ממלאים  שהם  החשוב  בתפקיד  וגאים  אביב 
ישראל", אמרה שלה ספרא בטקס החנוכה.

מקימה  במעמד  עברית  לקלאסיקה  חכמי  ספריית  נחנכה 
איש העסקים יוסי חכמי, בעל תואר ד"ר כבוד מאוניברסיטת תל-
אביב. הודות לתרומתו הנדיבה ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל-

על  הרווארד, ארה"ב, חתמו  אוניברסיטת  לאור של  וההוצאה  אביב 
הסכם לשיתוף פעולה אשר במסגרתו הן יפרסמו במשותף סדרה 
המדרש  ספרות  מתוך  קלאסיים  וארמיים  עבריים  טקסטים  של 
והסוד, פרשנות ימי הביניים לתורה, ספרות ההלכה והשירה העברית 
לאנגלית.  מתורגם  עמוד  מול  בארמית  או  בעברית  מקור  עמוד   –
 The Hackmey– "הסדרה תיקרא "ספריית חכמי לקלאסיקה עברית
שתי  של  במתכונת  תפורסם  היא   .Hebrew Classical Library

היוקרתיות  הסדרות 
 Loeb הרווארד:  של 
 ,Classical Library
מתוך  מבחר  הכוללת 
היוונית  הקלאסיקה 
 I Tatti-ו והרומית, 
 ,Renaissance Library
טקסטים  הכוללת 
ואיטלקיים  לטיניים 

מתקופת הרנסנס. 

יוסף חכמי, 
שלישי מימין, 

עם בתו 
בילי, בנו טל, 

משמאל, 
ופרופ' אביעד 

קליינברג, 
העורך הראשי 

של הסדרה 
החדשה ומנהל 
ההוצאה לאור 

של אוניברסיטת 
תל–אביב

נחנכה ספריית חכמי לקלאסיקה עברית

מרכז  משוכלל,  ניתוח  חדר  מודרניות,  טיפול  עמדות  עשר 
לטיפולים בהרדמה כללית, מרכז להשתלות, מעבדה ומרפאה ייחודית 
למטופלים הסובלים מחרדה בעת טיפולי שיניים – כל אלה יהיו חלק 
בבית  ניזניק  וריסה  ג'ראלד  ד"ר  ע"ש  החדשה  הסגל  ממרפאת 
הספר לרפואת שיניים ע"ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר באוניברסיטת 
הבין-לאומית".  אומגה  אלפא  "אחוות  של  מייסודה  תל-אביב 
המרפאה נוסדה בתמיכתם המשותפת של ידידי אוניברסיטת תל-

אביב הוותיקים ד"ר ג'ראלד וריסה ניזניק ואחוות אלפא אומגה, והיא 
טיפולי  ותעניק  שיניים  ברפואת  להתמחויות  הכשרה  מרכז  תשמש 

שיניים באיכות גבוהה ביותר ובמחירים נוחים לציבור הרחב. 
ויזם – הבעלים  רופא שיניים אמריקני, ממציא  הוא  ניזניק  ד"ר 
בתחום  פטנטים  משלושים  יותר  של  ומפתחם  חברות  כמה  של 
השתלות שיניים – ובעל תואר ד"ר לשם כבוד מאוניברסיטת תל-

הספר  "בית  לבין  בינו  שנה"  עשרים  בן  "רומן  על  סיפר  הוא  אביב. 
המצוין הזה" והבטיח: "אני מוכן לסייע בכל דרך שאוכל. אנחנו נחזק 
את בית הספר ונהפוך אותו למרכז מצוינות שימשוך אליו מטופלים 

מכל רחבי העולם".

 מרפאת שיניים חדשה באוניברסיטת תל-אביב
תטפל בציבור הרחב

יוזמות

מימין: פרופ' 
חיים טל, ד"ר 
ג'ראלד וריסה 

ניזניק
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אודיטוריום חדש למקצועות הבריאות 
בבית  הוקם  בוואסון  פביאן-סיריל  ע"ש 
באוניברסיטת  סאקלר  ע"ש  לרפואה  הספר 
יוצאת  נפש  באצילות  לידתו  תל-אביב. 
בוואסון, מזכיר  ז'אק  דופן של שני תורמים: 
שגריר  ולשעבר  מונקו  נסיכות  של  המדינה 

ספרות  אשת  מצרפת,  קרבר  וקולט  ובאו"ם,  בצרפת  הנסיכות 
 Les Cahiers" אמתית, בעלת חנות הספרים הפריזאית הנודעת 
de Colette". אחרי שאיבדו את בנם האהוב פביאן-סיריל בנסיבות 
טרגיות החליטו השניים להנציח את זכרו על ידי תרומה באמצעות 

אגודת ידידי האוניברסיטה בצרפת.

"פביאן, הבאנו אותך לכאן, לישראל, הארץ שחלמת לחיות בה", 
העיר  לתל-אביב,  "חזרת  בטקס.  בנאומו  המנוח  לבנו  בוואסון  פנה 
בלבה  קיים  אתה  הראשונות.  אהבותיך  של  העיר  כך,  כל  שאהבת 
של אוניברסיטה יפהפייה זו. סקרנותך שאינה יודעת שובעה והצורך 

התמידי שלך ללמוד ימצאו כאן מקור בלתי נדלה של עושר רוחני".
הבניין  של  הכניסה  בקומת  ממוקם  פביאן-סיריל  אודיטוריום 
סטודנטים  ומשרת  ריימונד  ופרד  גרטל  ע"ש  הבריאות  למקצועות 
וריפוי  פיזיותרפיה  בתקשורת,  הפרעות  סיעוד,  תחומים:  מארבעה 
בעיסוק. אולם הרצאות מודרני ומרשים זה הוא חלל ההוראה הגדול 
בבניין – שטחו 122 מ"ר, ויש בו 126 מושבים. הוא משמש להרצאות, 
לכנסים ולאירועים. "אך ראוי שבנם של קולט וז'אק יונצח באודיטוריום 
כה מרשים באחד הבניינים היפים ביותר בקמפוס", אמר יחיאל בן-

צבי, סגן נשיא האוניברסיטה.
בוואסון  פביאן-סיריל  ע"ש  מלגות  קרן  גם  חנכה  המשפחה 
לסטודנטים מצטיינים במדע המדינה לציון התעניינותו הרבה והישגיו 
בינלאומיים.  ויחסים  דיפלומטיה  גאופוליטיקה,  של פביאן בתחומים: 
את מלגת בוואסון הראשונה העניקה קולט קרבר לנסים מנשה )25(, 

סטודנט לתואר שני.
הדובר המרכזי בטקס ואורח הכבוד היה הסופר מאיר שלו, והוא 
קטעים  קראה  קרבר  העברית".  בשפה  "לכתוב  בשם  הרצאה  נשא 
משפחה  ידידת  דומברגר,  וז'קלין  בצרפתית,  והנער"  "היונה  מספרו 

קרובה, נשאה דברים לזכרו של פביאן.  

ע"ש  יישומית  לדיפלומטיה  המכון  נחנך 
ברודי  שהועידה  לתרומה  הודות  ברודי  פרנסיס 
של  יקרה  ידידה  ברודי,  להקמתו.  בעיזבונה 
ישראל,  מדינת  ושל  תל-אביב  אוניברסיטת 
שמה  על  המכון  ב-2008.  אנג'לס  בלוס  נפטרה 
יגשים חזון יקר ללבה: הקניית הכישורים הדרושים 
אחרים  רשמיים  תפקידים  ולבעלי  לדיפלומטים 

המשתדלים למען ישראל ברחבי העולם.
כי "ישראל  פרנסיס ברודי האמינה בכל לבה 
היא מעוז של ידע וקדמה מדעית". צעירה לימים 
התעשייה  לעולם   ,1930 בשנת  נכנסה,  כבר 
 Alpert-ב חשבונות  מנהלת  בתפקיד  גברים,  ידי  על  אז  שנשלט 
רשמית  הכשרה  כל  ללא   .& Alpert Iron And Metal Company
של  הקשים  בזמנים  היחידה  המנהלנית  ונעשתה  בעסק  השתלבה 
השפל הכלכלי הגדול; ב-1947 הפכה לשותפה מלאה ועשר שנים 
הבאות  השנים   27 במהלך  החברה.  למנהלת  התמנתה  כך  אחר 
בזירת  בהצלחה  התחרתה  חדשים,  לשיאים  החברה  את  הובילה 

יוזמות

חשובה  לפעילה  הפכה  ב-1984  פרישתה  ועם  הבינלאומי  הסחר 
בעולם הפילנתרופיה.

"התנסות  תל-אביב:  לאוניברסיטת  תרומתה  על  אמרה  וכך 
זקוקים  הישראלים  הנציגים  כי  למחשבה  אותי  הביאה  אישית 
מהמדינה  מתרשמים  בעולם  אבל  חשוב,  שלהם  המסר  להכשרה. 
גם על פי התנהגות נציגיה. אני מאמינה כי אוניברסיטת תל-אביב 

מתאימה במיוחד להענקת הכשרה כזו".
סגל  חברי  של  המומחיות  ועל  הידע  על  מסתמך  החדש  המכון 
במסגרתו  ובתקשורת.  בממשל  בדיפלומטיה,  ניסיון  בעלי  מצטיינים 
שירות  אנשי  של  המקצועיות  להגברת  וסמינרים  סדנאות  מוצעים 
נציגים   – והאומה  המדינה  של  אחרים  רשמיים  נציגים  ושל  החוץ 

מהמגזר המסחרי, מהתעשייה הביטחונית, מהסוכנות היהודית ועוד.
בראש המכון עומד פרופ' יוסי שיין, ראש התוכנית לדיפלומטיה 
על  והמופקד  גורדון  ע"ש  החברה  למדעי  בפקולטה  אבן  אבא  ע"ש 
הקתדרה למדע המדינה ע"ש רומולו בטנקורט באוניברסיטה. בטקס 
למחקר  האוניברסיטה  נשיא  סגן  גזית,  אהוד  פרופ'  נכחו  החנוכה 

ולפיתוח, ופרופ' נח לוין-אפשטיין, דקאן הפקולטה למדעי החברה.

מימין: פרנסואה 
היילברון, נשיא 
אגודת ידידי 
האוניברסיטה 
בצרפת; נטלי 
קרבר; קולט 
קרבר; יחיאל 
בן-צבי, 
סגן נשיא 
האוניברסיטה; 
ז'קלין דומברגר; 
ז'אק בוואסון; 
יוסף דומברגר 
ופרופ' דני 
לויתן, רקטור 
האוניברסיטה

 מקור בלתי נדלה
         של עושר רוחני

לא רק המסר חשוב

פביאן–סיריל בוואסון

ג'נט פרבר, 
אחייניתה של 
פרנסיס ברודי 
ז"ל, ובעלה ג'ק 
פרבר חונכים 
את המכון 
לדיפלומטיה 
יישומית



39

 פרס שירצקי-קורצ'ין
לחידושים בחקר מדעי המוח

"בעיניי, האוניברסיטה היא כמו ילד מילדיי, ילד שזקוק להזנה 
ולטיפוח כדי להתפתח", אומרת ברברה שירצקי, מהפעילות הבולטות 
באגודת ידידי אוניברסיטת תל-אביב בגרמניה. ְבּנה ד"ר הארי שירצקי, 
לצעירים  "תרומה  אומר:  וחוקר בתחום מדעי המוח,  ילדים  נוירולוג 

גורמת נחת רבה כי הם כה נלהבים".
תרומתם האחרונה של בני משפחת שירצקי לאוניברסיטת תל-

אביב, פרס שירצקי-קורצ'ין לחידושים בחקר מדעי המוח, משקפת 

תוכנית ארגנטינה החדשה לדוקטורנטים מצטיינים במסגרת 
בית הספר לתארים מתקדמים במדעי החיים ע"ש משפחת סמולרש 
מציעה מלגות נדיבות לחוקרים צעירים ומבטיחים במיוחד. התוכנית 
וישיר לדוקטורט – מאפשרת לסטודנטים  החדשה – מסלול מהיר 
יקומו מתוכה העילויים  להתמקד בעבודתם היצירתית ומבטיחה כי 
של תעשיות ההיי טק, הביו-טכנולוגיה והביו-רפואה, התעשיות שהן 

עמודי התווך של הכלכלה הישראלית בעתיד. 
וייז באוניברסיטת תל- ס'  ג'ורג'  "בפקולטה למדעי החיים ע"ש 

אביב נעשים מחקרים חדשניים לשיפור איכות חייה של האנושות", 
אמרה פולי מזרחי דה דויטש, הנשיאה של אגודת ידידי האוניברסיטה 

כבוד  ועמיתת  בארגנטינה 
תל-אביב.  אוניברסיטת  של 
קרן  את  לחנוך  גאים  "אנו 
שתסייע  הזאת,  המלגות 
ובמניעת  טכנולוגיות  בקידום 

עזיבתם של טובי המדענים הישראלים את ישראל". פרופ' יואל קלוג, 
דקאן הפקולטה למדעי החיים, אמר: "תרומתם הנדיבה של הידידים 
ביותר,  הטובים  הסטודנטים  את  להשיג  לנו  מאפשרת  מארגנטינה 
פרופ'  תל-אביב".  באוניברסיטת  ולהחזיקם  מספרם,  את  להרבות 
ראויים  מארגנטינה  "ידידינו  הוסיף:  האוניברסיטה,  רקטור  לויתן,  דני 

מימין: גילרמו 
שטראוס, 

סגן נשיאת 
אגודת ידידי 

האוניברסיטה 
בארגנטינה; 
פולי מזרחי 
דה דויטש, 

נשיאת האגודה; 
פרופ' דני 

לויתן, רקטור 
האוניברסיטה; 

ופרופ' יואל 
קלוג, דקאן 
הפקולטה 

למדעי החיים

ויוזמתם.  מרצם  בשל  לציון 
לחיזוק  בהתמדה  פועלים  הם 
אוניברסיטת  של  מעמדה 
היהודיות  בקהילות  תל-אביב 
ארגנטינה  של  והאקדמיות 

והעמידו את מדינתם בשורה הראשונה של התורמים לאוניברסיטה".
עשרה סטודנטים שכבר החלו במחקרם במסגרת התוכנית הציגו 
לפני התורמים את נושאי מחקריהם, הנעשים בתחומים מגוונים, כמו 
ביולוגיה מולקולרית, ביוכימיה, חקר התא, אימונולוגיה, נוירו-ביולוגיה 

וביו-טכנולוגיה. 

 תוכנית ארגנטינה למצטיינים
מקדמת חוקרים צעירים במדעי החיים

את נטיית לבם. מקבלי הפרס בטקס חנוכתו היו ד"ר יניב 
אסף )37(, ראש המרכז להדמיה נוירולוגית ממוחשבת 
ע"ש אלפרדו פדריקו שטראוס, החוקר את הקשרים בין 
המוח;  ולגמישות  למיקרו-מבנה  קוגניטיביות  יכולות 
)33(, עמית מחקר במכון למדעי  כהן קדוש  רועי  וד"ר 
לנוירולוגיה  הלאומי  החולים  ובבית  הקוגניטיביים  העצב 
כיצד  החוקר  לונדון,  קולג',  ביוניברסיטי  ולנוירוכירורגיה 
מוחנו מעבד מספרים. "אמי ואני לא יכולנו לבקש זוכים 
טובים יותר בפרס זה מאשר מדענים ישראלים מבריקים 

אלו", אמר ד"ר שירצקי.
בשרשרת  הכותרת  גולת  היא  זו  נדיבה  תרומה 
השבעים:  בשנות  ראשיתה  ארוכה.  ופעילויות  תרומות 
סטודנטים  להם  קנו  שירצקי  שתרמה  מלגות  בסיוע 
צעירים השכלה והניחו את היסודות לעתידם. "אבי אמר לי שהשכלה 
יוכל לקחתה ממך  לא  ביותר מפני שאיש  היא ההשקעה החשובה 

לעולם", אומרת שירצקי, שגדלה בקרקוב ושרדה את השואה. 
ב-1995 ייסדו ד"ר הארי וברברה שירצקי את הקתדרה למחקר 
נוירולוגי ע"ש היינריך )יחזקאל( שירצקי, לזכר אביו של הארי – אדם 
יהודיים  כערכים  ההשכלה  ואת  הלמדנות  את  הוקיר  חייו  ימי  שכל 
מרכזיים. פרופ' עמוס קורצ'ין היה מופקד על הקתדרה עד לפרישתו 

בעת האחרונה. 
סדר  בראש  להיות  חייבים  אקדמית  ומצוינות  מדע  "השכלה, 
כמיטב  לעשות  "נמשיך  שירצקי.  ד"ר  מאמין  בישראל",  העדיפויות 

יכולתנו למען חוקריה הצעירים". 

מימין: יחיאל 
בן-צבי, 

סגן נשיא 
האוניברסיטה; 

ד"ר הארי 
שירצקי; ד"ר 

יניב אסף; 
ברברה שירצקי; 

וד"ר רועי כהן 
קדוש
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לחשוב מחדש על החינוך הישראלי 
ד"ר באשיר באשיר, עמית מחקר במכון 

ון ליר בירושלים, אתגר את הנוכחים וקרא 
להם להחליט "האם שילוב כמה מורים ערבים 
במערכת בתי הספר היהודיים הוא אינטגרציה 

של ממש או עלה תאנה של תקינות 
פוליטית". לדבריו, שילוב מורים הוא בזבוז זמן, 

אם לא תתלווה אליו "חשיבה מחודשת על 
החינוך הישראלי כמוביל שינוי מהותי במבנה 

הכוח הלא שוויוני בישראל, שישים קץ להדרה 
החברתית שביסודו". 

אימאם אבו זיאד, 26, המלמדת ערבית זה 
שלוש שנים בבית ספר ברמלה שרוב תלמידיו 

יהודים, תיארה את קשיי עבודתה: "מוטלת 
עלי אחריות לשבור מחיצות חברתיות 

ולהתמודד עם סטראוטיפים שליליים". בעת 

מבצע "עופרת יצוקה", היא סיפרה, "שאל 
אותי תלמיד כיתה ד': 'את בעדנו או בעדם?' 
לפני שהספקתי לענות אמר ילד אחר: 'למה 
אתה מעליב אותה? למה אתה שואל אותה 

את זה?' לבסוף עניתי: 'אני לא בעדם ולא 
בעדכם. אני בעד שלום'".

הכנס התקיים בחסות שגרירויות הולנד 
וקנדה, המפעלים הפילנתרופיים של אנדריאה 

וצ'ארלס ברונפמן, קרן פירס, קרן אלן ב' 
סליפקה, סניף ניו יורק של המגבית היהודית 
 )UJC( המאוחדת, איחוד הקהילות היהודיות

וארגון ג'וינט.
המכון ע"ש וולטר לבך רואה בחינוך 

אמצעי ליצירת תרבות של דו-קיום יהודי-
ערבי המושתתת על יחסים טובים בין שני 
העמים. יחסים אלו כוללים הוגנות, שוויון, 

אמון, כבוד הדדי, סיפוק צרכיו של כל צד וצד 
ורגישות אליהם. מטרת המכון היא לשנות 

את גישותיהם ואת התנהגויותיהם של ילדים 
יהודים וערבים אלה כלפי אלה.

אף שהם 20% מאוכלוסיית ישראל, 
הערבים הישראלים נותרים מגזר חסר פנים 

באשר לרוב היהודים הישראלים, בייחוד 
הילדים. אפילו בערים מעורבות כמו יפו, 

חיפה, רמלה ולוד, הילדים היהודים הולכים 
לבתי ספר יהודיים ומוריהם יהודים, והילדים 

הערבים הולכים לבתי ספר ערביים, ולשום 
קבוצה אין מגע ממשי עם הקבוצה האחרת.

בסקר חדש שהוצג בכנס בין-לאומי 
שקיים המכון לדו קיום יהודי-ערבי ע"ש וולטר 

לבך באוניברסיטת תל-אביב נמצא כי 47% 
מהמורים הערבים המובטלים בישראל מוכנים 

ללמד בבתי ספר יהודיים, ו-34% נוספים 
מוכנים לשקול זאת. במקביל, 56% מההורים 

היהודים אינם מתנגדים שמורים ערבים ילמדו 
בבתי הספר של ילדיהם.

הכנס נערך בשיתוף "מרחבים – המכון 
לקידום אזרחות משותפת בישראל", 

ובמסגרתו נפגשו מומחים מהארץ ומחו"ל 
ודנו בשילוב מורים ערבים בבתי ספר יהודיים 
בישראל. בכנס השתתפו, בין היתר, כתשעים 

סטודנטים ערבים להוראה, תלמידי בית הספר 
לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר.

ערך מוסף
מייק פרשקר, מייסדו של מכון מרחבים 
והעומד בראשו, הציג את הסקר והעלה את 

האפשרות לשלב מיד אלף מורים ערבים 
מובטלים בבתי ספר יהודיים. הוא הסביר 

כיצד מורים אלה עשויים להביא "ערך מוסף" 
לכיתה, תרבותי ופדגוגי גם יחד.

להערכת פרופ' אהרן שי, סגן רקטור 
האוניברסיטה, הצורך ב-10,000 מורים 

נוספים עד שנת 2013 ימריץ, ואולי אף יאלץ, 
לשלב מורים ערבים בבתי ספר יהודיים. 

לדבריו, אפשר לשאוב עידוד מכך שצורך זה 
יביא למעורבות רבה יותר של מורים ערבים-

ישראלים בחינוך הילדים היהודים.

לפוגג דעות קדומות
פרופ' יצחק שנל מהחוג לגאוגרפיה 

ולסביבת האדם בפקולטה למדעי הרוח ע"ש 
אנטין באוניברסיטה הדגיש כי חשוב לא רק 

לשלב מורים ערבים בבתי ספר יהודיים, אלא 
גם לשלב מורים יהודים בבתי ספר ערביים. 

לדבריו, נוכחותם של בני "הצד האחר" 
בכיתות הלימוד ובחדר המורים תאפשר 

לכל קבוצה לחוות 
את מחשבותיו, 

את הרגשותיו ואת 
השקפותיו של 

האחר, שאמצעי 
התקשורת אינם יכולים להעביר. כשתהיה 

אינטגרציה של מורים ערבים ויהודים, 
ייעלמו בהדרגה הדעות הקדומות והתפישות 

המוטעות. לדעתו, אינטגרציה של ערבים 
ויהודים בבתי ספר יכולה להתקיים כפי שהיא 

קיימת בבתי חולים – היום נוכחותם של 
אחיות ושל רופאים ערבים שם מובנת מאליה.
"חשוב מאוד שנשקיע מאמצים בהעלאת 

הנושא", אמר ד"ר אמל ג'אמל, ראש מכון 
לבך ואז ראש החוג למדע המדינה בפקולטה 

למדעי החברה ע"ש גורדון באוניברסיטה. "כל 
כך הרבה מחיצות עדיין קיימות – חברתיות, 

פוליטיות וכלכליות – והדרך הטובה ביותר 
להתגבר עליהן היא לשלב ערבים במוסדות 

יהודיים".

 חשיבה מחודשת
על החינוך הישראלי 

למרות המחסור במורים בבתי ספר ישראליים, 8,000 
מורים ערבים אינם מועסקים כעת. כנס באוניברסיטת 
תל-אביב בחן כיצד מערכת החינוך יכולה לשפר את 

האינטגרציה בין יהודים לערבים
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 מדברים
"מאמע לושן" 

קחו גרמנית ימי-ביניימית וכתבוה 
באותיות עבריות, ולפניכם ראשיתה 

של היידיש. בכנס שהתקיים 
באוניברסיטת תל-אביב נסקרו 

ההפריה ההדדית, החשד ההדדי 
והסימביוזה בין התרבויות והשפות 

היידית והגרמנית – כה קרובות זו לזו, 
ועם זאת כה רחוקות 

בדרך כלל היידיש מעלה בדמיוננו מראות 
"היימישיים" )ביתיים ביידיש( של ה"שטעטל" 

)עיירה ביידיש( או של סופרים שכתבו על 
מראות אלו, כגון מנדלה מוכר ספרים, י"ל 

פרץ ושלום עליכם, אבל כנס בין-לאומי 
שהתקיים לא מכבר באוניברסיטת תל-אביב 
התמקד באנשי כמורה גרמנים פרוטסטנטים 

שכתבו ביידיש, ובאוצר המילים היידי 
בעבודותיהם של סופרים יהודים או מומרים 
שהיו נטועים בתרבות הגרמנית, כמו פרנץ 

קפקא והיינריך היינה.
כותרת הכנס היתה "בין מאמע לושן 

למוטר שפראך )שפת אם בגרמנית(: יידיש 
וגרמנית בדו-שיח", והוא התקיים בחסות 
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי 

אנטין, המכון ללשון, לספרות ולתרבות 
היידיש ע"ש משפחת גולדרייך ומכון מינרבה 

להיסטוריה גרמנית.

"איש הפרפרים"
פסל חדש של האמן דוד גרשטיין – 

תרומתו של משה גרסטנהבר – הוצב בעת 
האחרונה בגן הפסלים של האוניברסיטה 

על המדשאה המרכזית בקמפוס, הסמוכה 
לבית התפוצות ע"ש גולדמן ולספרייה 

המרכזית ע"ש סוראסקי. הפסל הוא בדמות 
אדם המכיל לוחיות פלדה צבעוניות שצורתן 

צורת פרפרים. הוא מתנשא לגובה של 
ארבעה מטרים. 

גרשטיין, יליד 1944, למד באקדמיה 
לאמנות ולעיצוב "בצלאל", בבית הספר 

לאמנות בפריס ובאוניברסיטת סנט מרטינס 
בלונדון. בשנות השבעים והשמונים היה 

מרצה ב"בצלאל" במחלקה לעיצוב גרפי 
ולצורפות. בתחילת שנות השמונים הסב 

את אמנותו מציור לפיסול והתמחה 
בפיסול מחלקי מתכות בסדרות. ביצירותיו 

המפורסמות עשרות פסלים צבעוניים 
המקשטים את כיכרות הערים בארץ 

ובעולם. 
בינואר השנה נחשף במרכז העסקים 

הבין-לאומי של סינגפור פסלו "מומנטום" 
– יצירה ענקית שגובהה 18.5 מטר ומשקלה 

44 טון. לפסל צורת ספירלה השואפת 
למעלה, ובה 175 דמויות צבעוניות עולות 
ויורדות, ובראשה דמות יחידה מסתובבת 

על צירה.

הידוק קשרי סין-ישראל
אפשר שמדיניותה הדיפלומטית של ישראל כלפי סין תזדקק למתיחת 

פנים, בייחוד אם תצא סין מהמשבר הכלכלי בעולם כמעצמה חזקה עוד 
יותר, שכן היחסים הדיפלומטיים בין סין לבין ישראל חשובים עתה יותר 

מבעבר. כך לדברי פרופ' אהרן שי, סגן רקטור אוניברסיטת תל–אביב, 
המופקד על הקתדרה לחקר מזרח אסיה בת זמננו ע"ש שאול נ' אייזנברג 
ומארגן הכנס "סין, ישראל והכלכלה העולמית", שהתקיים באוניברסיטה. 

הכנס התקיים לציון שבע-עשרה שנים לכינון יחסים דיפלומטיים בין 
 .)People’s Republic of China( המדינות ושישים שנים לכינון הרפובליקה העממית של סין

נדונו בו סוגיות שונות ביחסי החוץ והכלכלה בין שתי המדינות, מעמדן בזירה הבין-לאומית 
ודרכים להידוק קשריהן בעתיד. פרופ' שי ציין כי הצלחותיה האחרונות של סין במסחר ובפיתוח 

אינן אלא שלב בדרך לעוצמה. פרופ' סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל, אמר כי בעקבות המשבר 
הכלכלי הנוכחי ימלאו מדינות אסיאניות כמו סין תפקיד חשוב יותר בכלכלת העולם.

אורחי הכבוד היו וואנג צ'ן, שר ההסברה של סין, ונגיד בנק ישראל. את הכנס ארגנו מכון 
קונפוציוס להפצת תרבות סין ושפתה בחוג ללימודי מזרח אסיה והמרכז ללימודים בינלאומיים 

ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם באוניברסיטת תל-אביב. 

פרופ' אהרן 
שי, סגן רקטור 

האוניברסיטה

מימין: פרופ' 
חנה וירט-נשר, 

ראש המכון 
ללשון, לספרות 

ולתרבות 
היידיש ע"ש 

משפחת 
גולדרייך, עם 

השחקנית חנה 
מרון

בכנס הרצו חוקרים ידועי שם בתחום 
לימודי היידיש והגרמנית והוצגו חוקרים 

צעירים ועבודותיהם, ובהם ד"ר איה להב-
אלידע וד"ר שחר גלילי מאוניברסיטת תל-

אביב. נוכחותם של חוקרים צעירים ונמרצים 
כאלה מפיגה את החשש שלחקר היידיש אין 

עתיד. 
אוניברסיטת תל-אביב יצאה אל חזית 

המחקר בהרחיבה את השיח על היידיש 
לנושאים כגון מדוע כתבו כמרים נוצרים 

ביידיש, גישות שונות כלפי היידיש בספרות 
הגרמנית, המשמעות של אוצר המילים 

היהודי 
המפתיע של 

היינריך היינה, 
והשפעת 

היידיש כשפת 
חסרון-הבית 

בסיפורי 
קפקא. בלטה 
בכנס הקראה 
דרמטית של 

שירה גרמנית ויידית בשפת המקור ובתרגום 
לשפה האחרת בביצוע השחקניות חנה 

מרון ולאה שלנגר. הכנס וקורס הקיץ ללימוד 
היידיש שהתקיימו השנה, בחסות בית שלום 

עליכם והמכון ללשון, לספרות ולתרבות 
היידיש ע"ש משפחת גולדרייך, ביססו את 

מעמדה של אוניברסיטת תל-אביב כמובילה 
בעולם בחקר היידיש.
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מיזמים

פרופ' איתמר רבינוביץ' 
)משמאל(, לשעבר נשיא 

אוניברסיטת תל-אביב ושגריר 
ישראל בארה"ב, וד"ר סארי 

נוסייבה )מימין(, פעיל השלום 
הפלסטיני ונשיא אוניברסיטת 

אל-קודס בירושלים, קיבלו 
במשותף את פרס השלום 

שמעניקה "קרן קורן וגרסטנמן". 
הפרס ניתן אחת לשלוש שנים 

לתורמים לשלום במזרח התיכון, 
והוא הוענק לפרופ' רבינוביץ' 

ולד"ר נוסייבה בהוקרה על תרומתם לפיוס בין ישראלים לבין פלסטינים 
ובין ישראל לבין שכנותיה הערביות. במעמד קבלת הפרס קרא פרופ' 
רבינוביץ' לשני הצדדים להגיע להסדר, כי הזמן פועל לרעתם. הטקס 
התקיים במרכז הקהילתי היהודי איגנץ בוביס שבפרנקפורט, גרמניה.

אבירי מסדר האמנויות והספרות
שגריר צרפת בישראל העניק לחמישה ישראלים את התואר "אביר 

 CHEVALIER DE L'ORDER DES ARTS "מסדר האמנויות והספרות
ET DES LETTRES בשם משרד התרבות של צרפת. במקבלי התואר: 

גיל שוחט, מלחין, מנצח ובוגר האקדמיה למוסיקה באוניברסיטת תל-
אביב; ארי פולמן, במאי הסרט "ואלס עם באשיר" שהיה מועמד השנה 

לאוסקר, בוגר החוג לקולנוע ולטלוויזיה באוניברסיטה; פרופ' ישראל 
פינקלשטיין מהמכון לארכאולוגיה ע"ש נדלר ומהחוג לארכאולוגיה 

ולתרבויות המזרח הקרוב הקדום ע"ש אלקוב באוניברסיטה, חתן פרס 
דן דוד לשנת 2005. התואר מוענק למצטיינים בתחום האמנויות, 

הקולנוע ומדעי הרוח שתרמו לקשרי התרבות ישראל-צרפת. 

רשת "אורט ישראל" העניקה תעודת 
הוקרה למדור למעורבות חברתית בדקאנט 

הסטודנטים ע"ש רות ואלן זיגלר באוניברסיטה. 
זה ארבע שנים שהמדור מפעיל פרויקטים 

חברתיים במוסדות החינוך של הרשת, 
מכללות ובתי ספר לטכנולוגיה מתקדמת 

ולמדעים, תוך שיתוף פעולה והשקעה רבה 
בתלמידים. 

"הסטודנטים היוצאים אל הקהילה הם 
מודל לחיקוי מאין כמוהו בעבור התלמידים 
המשתתפים בפרויקטים שהמדור מקיים", 

מציינת פנינה גלס, מנהלת בית הספר התיכון 
"אורט – רמת יוסף" בבת ים. בבית ספר זה 

פועלות שתיים מתוך שש התוכניות שהופעלו 
השנה ברשת: "נקודת זינוק" ו"הוראת מדעי 

המחשב בקהילה". "נקודת זינוק" היא תוכנית 
המיועדת לקידום ולהעצמה של בני נוער, 

ומשולבים בה קורס מדריכי חדר כושר והכנה 
לבחינות הבגרות באנגלית ובמתמטיקה. 

"הוראת מדעי המחשב בקהילה היא תוכנית 
המופעלת ביוזמת בית הספר למדעי המחשב 

ע"ש בלווטניק באוניברסיטה בשיתוף עיריית 
בת ים. במסגרתה סטודנטים הלומדים בקורס 

"הוראת מדעי המחשב בקהילה" מלמדים 
שיעורים בהנדסת תוכנה לתלמידי חטיבות 

ביניים. הפרויקטים מופעלים בשיתופם 
ובתמיכתם של קרנות ושל תורמים פרטיים. 

"נקודת זינוק" היא תוכנית דו-שנתית 
חדשה, ולא מכבר נסתיים מחזור הלימודים 

הראשון שלה. השתתפו בה 25 תלמידי 
כיתה י"א תושבי בת ים. מפגשיה התקיימו 

פעמיים בשבוע לאחר שעות הלימודים בבית 
הספר בבת ים ובמרכז "עלית" לספורט 

מימין: דבורה תומר, סגנית יו"ר הדירקטוריון של אורט ישראל; אריק רוזנבאום, 
דורסמן  חנה  תל–אביב;  באוניברסיטת  ופיתוח משאבים  חוץ  קשרי  אגף  ראש 
היום  הנמצאת  באוניברסיטה,  חברתית  למעורבות  המדור  ראש  )לשעבר 
בחופשת לימודים במכון הרטמן(; צבי פלג, מנכ"ל אורט ישראל; ופרופ' ברכה 

רגר, נשיאת אורט ישראל 

באוניברסיטה. התוכנית הוקמה בתמיכתה 
וביוזמתה של "בראק קפיטל", והיא מופעלת 

בשיתוף "שיאים", המרכז הבין-תחומי 
לספורט באוניברסיטת תל-אביב. היא נועדה 

"להנחיל לבני הנוער ולסטודנטים המשתתפים 
בה את הערכים: מצוינות, אחריות ואמונה 
ביכולתם; ליצור אצל התלמידים חוויה של 

הצלחה ולהעצים את הסטודנטים התורמים 
לקהילה", אומרת רחלי ורשבסקי, המלווה את 

התוכנית מטעם המדור למעורבות חברתית. 
לדברי ורשבסקי, התוכנית הותאמה 

לצורכי המשתתפים מתוך שימת דגש ביצירת 
קשר אישי בין התלמידים לבין המארגנים 

והסטודנטים. התלמידים צוידו במהלכה בידע 
רב ובחשיפה לאקדמיה, ובסיומה הוענקו 

להם תעודה מקצועית של מדריך חדר 
כושר ותעודת השתתפות. הפעלת התוכנית 

התאפשרה הודות למעורבותה של אגודת 
ידידי אוניברסיטת תל-אביב בישראל. 

מעיין, סטודנטית שהשתתפה בפרויקט, 
אמרה בטקס הסיום: "אני מקווה שהיינו מעין 
חלון אל העתיד הקרוב של כולכם. התרגולים 

היו לא רק חוויה לימודית, אלא גם שיחות 
עמוקות על החיים ועל הבחירות העומדות 

לפני כל אחת ואחד מכם. אני חושבת שכולנו 
עברנו תהליך חיובי בפרויקט: אנחנו הקשבנו 

לכם... ואתם בתמורה הקשבתם לנו".

נקודת זינוק

מימין: יאיר 
ורדי, מנכ"ל 
מרכז סוזן 
דלל למחול 
ולתיאטרון; 
גיל שוחט, 
פרופ' ישראל 
פינקלשטיין, 
נורית שני, 
ממייסדי רשת 
בתי הקולנוע 
"לב", ז'אן-

מישל קאזה, 
שגריר צרפת 
בישראל, וארי 
פולמן
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זכיות

לתורמים לשלום 
במזרח התיכון



ניסויים בכימיה
קבוצת המחקר של ד"ר מיכאל גוזין מבית הספר לכימיה בפקולטה למדעים 

מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר באוניברסיטה קיימה מפגש עם באי מרכז היום 
לקשיש בהרצליה. חברי הקבוצה, תשעה סטודנטים לתארים מתקדמים בכימיה 

אורגנית, הדגימו לפני הקשישים ניסויים בכימיה בעזרת חומרים, ציוד ומכשור שהובאו 
מהמעבדה באוניברסיטה. את המפגש יזמה הדוקטורנטית חנית מרום במסגרת 

הפעילות החברתית של הסטודנטים. מארחת הקבוצה כתבה: "אנו מודים לכם על 
שעינגתם אותנו בידע שלכם... הקשישים שמחו במיוחד לראות את דור העתיד הנוצר 

בתוכו הבטחה כה גדולה".

שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ — אורח 
המועדון העסקי האקדמי 

המועדון העסקי האקדמי של אגודת ידידי אוניברסיטת תל-אביב 
בישראל אירח את שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ למפגש שכותרתו 

היתה "המשק הישראלי – האם המשבר מאחורינו?" 
נשיאה החדש של אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' יוסי קלפטר, 
הופיע במועדון זה הופעה ציבורית ראשונה כנשיא האוניברסיטה. 

בנאומו הוא אמר לשר האוצר: "אתה בא מן האקדמיה הישראלית 
ומכיר אותה לפני ולפנים. מצבה חמור, ואי אפשר להתעלם מכך. אם 
לא תיערך המדינה לאפשר מחקר מעולה באוניברסיטאות, לא יהיה 

אפשר להבטיח לאורך זמן את שגשוגה של מדינת ישראל: לא בתרבות 
וברוח, לא בביטחון ובטכנולוגיה ולא בכלכלה ובעסקים".

עמוס שפירא, נשיא אגודת הידידים, ציין בנושא השבתם של 
חוקרים מעולים לארץ כי הממשלה וגופים נוספים צריכים לעשות כל 

מאמץ כדי להשיבם. 

מנהיג רוחני מהודו 
באוניברסיטת תל–אביב

שרי שרי ראווי שאנקאר, המנהיג הרוחני ההודי ומייסד הארגון 
ההומניטרי הבין-לאומי ”The Art of Living“, נפגש עם חברי סגל ועם 
ידידי אוניברסיטת תל-אביב כאורחו של המועדון העסקי האקדמי של 
אגודת ידידי האוניברסיטה בישראל. הדיון במפגש נסב על השילוב בין 

עסקים לבין רוחניות, על פתרון קונפליקטים ועל הדרך אל האושר. 
עמוס שפירא, נשיא אגודת הידידים, פתח את האירוע בדברים 

על "בריחת המוחות" וציין כי 25% מחברי הסגל האקדמי עובדים 
וחוקרים בחו"ל. שפירא ביקש מהגורו ההודי להשיא עצה: כיצד תוכל 
ישראל להחזיר אליה את מיטב החוקרים שבחרו לחיות בחו"ל. ואולם 
שאנקאר אמר כי לדעתו אין התופעה שלילית בהכרח, שכן החוקרים 
הישראלים המעולים עוזרים להפיץ ידע ומגבירים את הסולידריות עם 

מדינת ישראל. יש לתמוך בהם בצאתם ללימודים ואחר כך לעודדם 
לשוב ארצה.

שאנקאר זכה בפרסים ובאותות כבוד בין-לאומיים רבים ונשא 
דברים בפורומים עולמיים, בהם פסגת השלום של המילניום באו"ם 

 "The International Association for בשנת 2000. הוא גם המייסד של
"Human Values. באירוע השתתפו אנשי עסקים מקומיים מובילים.

ד"ר שטייניץ, בוגר אוניברסיטת תל-אביב ולשעבר חבר סגל 
ההוראה בה, ציין כי המשאב היחידי של מדינת ישראל הוא הון אנוש. 

לדבריו: "אם אנחנו רוצים להבטיח שהכלכלה הישראלית והתעשייה 
הישראלית יהיו חוד החנית, המחקר הבסיסי הוא הנכס החשוב ביותר".
אשר למצב המשק הישראלי אמר ד"ר שטייניץ: "אנו בתהליך של 
התאוששות כלכלית, שהחל כבר ביוני, אבל בחודשים האחרונים הוא 

צובר תאוצה. באוצר אכן רואים התאוששות בכל הפרמטרים. יש גידול 
ניכר בייצוא הישראלי. עדיין לא חזרנו לרמתו בתחילת 2008, אבל היתה 

עלייה בקצב של 25%, וטיפסנו בערך למחצית הדרך... הקו שהנחה 
את הממשלה לאורך המשבר העולמי הוא כי יש לנצל את המשבר כדי 

לקדם את מעמדה של ישראל בעולם מתוך הסתכלות לטווח ארוך".

מימין: 
פרופ' יוסף 

קלפטר, נשיא 
אוניברסיטת 

תל–אביב, ד"ר 
יובל שטייניץ 
ועמוס שפירא
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אגודת הידידים

מימין: שרי שרי 
ראווי שאנקאר, 
עמוס שפירא, 

נשיא אגודת 
הידידים, וסיגל 

אדר, מנהלת 
אגודת הידידים
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משפטים, מונתה  דפנה ברק-ארז,  פרופ'  בוכמן-מהטה.  למוזיקה ע"ש  בית הספר  לראש  מונה  דורמן, אמנויות,  זאב  פרופ'  מינויים: 
ד"ר נורית גוטמן, מדעי החברה, מונתה לראש מכון חיים הרצוג לחקר  	• לראש מרכז העל ע"ש צגלה למחקר בין-תחומי של המשפט 
תקשורת, פוליטיקה וחברה • פרופ' רון חריס, משפטים, מונה לראש המכון למשפט והיסטוריה ע"ש קרן דיויד ברג • פרופ' דן מעוז, פיזיקה 
ואסטרונומיה, מדעים מדויקים, מונה לראש המכון הבין-לאומי לאסטרופיזיקה • ד"ר טלי פישר, משפטים, מונתה לראש המכון למשפט 
פלילי ע"ש פרופ' ד"ר רפאל טאובנשלג • פרופ' חיים פרשטמן מונה לראש מכון סאקלר לכלכלה • ד"ר עוזי רבי, היסטוריה של המזרח 
התיכון ואפריקה, מונה לראש המכון לדיפלומטיה ושיתוף פעולה אזורי • ד"ר אלון רחמימוב, היסטוריה כללית, מדעי הרוח, מונה לראש 
ד"ר יוסף שורץ, מדעי הרוח, מונה לראש המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים   • המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה ע"ש קמינגס 

והרעיונות ע"ש כהן. 

ם
גי

ש
הי

 פרופ' יוסף קלפטר מונה לנשיאה השמיני של
אוניברסיטת תל–אביב

קלפטר  )יוסי(  יוסף  פרופ' 
הספר  בית  של  סגל  חבר  הוא 
למדעים  בפקולטה  לכימיה 
ובברלי  ריימונד  ע"ש  מדויקים 
משנת  באוניברסיטה  סאקלר 
1987. הוא מן הידועים בתחומו 
פיזיקלית.  כימיה  האקדמי, 
משנת 2002 הוא עומד בראש 
הגוף  למדע,  הלאומית  הקרן 
המרכזי התומך במחקר המדעי 
בישראל, בעל תקציב שנתי של 

70 מיליון דולרים.
פרופ' קלפטר השלים לימודי תואר ראשון ושני בפיזיקה באוניברסיטת 
בהנחיית  תל-אביב  באוניברסיטת  בכימיה  שלישי  תואר  ולימודי  בר-אילן 
יורטנר בשנת 1978. לאחר השלמת לימודי פוסט-דוקטורט  פרופ' יהושע 
 EXXON חברת  של  וההנדסה  המחקר  ליחידת  הצטרף   MIT-ב בכימיה 
של  ההוראה  לסגל  הצטרף  כך  אחר  שנים.  כשמונה  בה  ועבד  בארה"ב 
אוניברסיטת תל-אביב, ובשנת 1989 התמנה בה לפרופ' מן המניין. בשנים 
2003-1998 היה מופקד על הקתדרה לכימיה ע"ש גורדון, ומשנת 2003 

הוא מופקד על הקתדרה לכימיה פיזיקלית ע"ש היינמן. 
פרופ' קלפטר פרסם עד כה כ-400 מאמרים מדעיים וערך 18 ספרים. 
הוא חבר בצוותי העורכים של שישה עיתונים מדעיים והיה חבר בוועדות 

מדעיות של עשרות כנסים מקצועיים.
פרס  בהם  רבים,  בפרסים  קלפטר  פרופ'  זכה  המדעיים  הישגיו  על 
המדויקים,  במדעים  למחקרים  וייצמן  פרס  הומבולט,  אלכסנדר  קרן 
הוא  לכימיה.  הישראלית  האגודה  ופרס  הכימיה  במדעי  רוטשילד  פרס 
כבוד  לשם  דוקטור  תואר  ובעל  האמריקאית  הפיזיקלית  החברה  עמית 

מהאוניברסיטה הטכנית של וורוצלב, פולין.
באוניברסיטת  פיזיקלית  לכימיה  החוג  ראש  היה  קלפטר  פרופ' 
כיהן  ובו-בזמן   2002–1998 ובשנים   1992–1990 בשנים  תל-אביב 
בשנים סאקלר.  ובברלי  ריימונד  ע"ש  פיזיקלית  לכימיה  המכון   כראש 

1996–2002 היה חבר הוועד המנהל של הקרן הלאומית למדע וראש תחום 
המדעים המדויקים בקרן. 

מונו לחברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: 
ולאנתרופולוגיה  לאנטומיה  מהחוג  רק  יואל  פרופ' 
בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, המופקד על הקתדרה 
)מימין(;  אורנשטיין  איגור  ד"ר  ע"ש  ההזדקנות  לחקר 
בפקולטה  לזואולוגיה  מהמחלקה  לויה  יוסי  פרופ' 
למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס' וייז, המופקד על הקתדרה 
)משמאל(,  ריינור  רוברט  ע"ש  הסביבה  שימור  לחקר 
בפקולטה  לכימיה  הספר  מבית  ניצן  אברהם  ופרופ' 
למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר, המופקד 
על הקתדרה לדינמיקה כימית ע"ש איסר ורבקה )לבית 

שכטר( קודש ז"ל )במרכז(.

מהחוג  שפירא  אניטה  פרופ' 
להיסטוריה של עם ישראל בפקולטה 
למדעי הרוח ע"ש אנטין, המופקדת 
ע"ש  הציונות  לחקר  הקתדרה  על 
פרס  וכלת  מרנפלד  ראובן  ד"ר 
עם  של  ההיסטוריה  בחקר  ישראל 
כבוד  דוקטור  תואר  קיבלה  ישראל, 

מאוניברסיטת בן גוריון בנגב.

פרופ' מנואל טרכטנברג מבית 
מונה  ברגלס  ע"ש  לכלכלה  הספר 
ולתקצוב  לתכנון  הוועדה  ליו"ר 
להשכלה  המועצה  של  )ות"ת( 
שר  סער,  גדעון  ידי  על  גבוהה 
פרופ'  האוניברסיטה.  ובוגר  החינוך 

טרכטנברג היה ראש בית הספר לכלכלה ע"ש ברגלס, 
ראש המועצה הלאומית לכלכלה מיום הקמתה והיועץ 

הכלכלי של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט.

בטקס הענקת תואר ד"ר כבוד מהאוניברסיטה 
הטכנית של וורוצלב, פולין



נוער ערבי בישראל: בין סיכוי לסיכון 
 עורכים: אלי רכס ואריק רודניצקי, אוניברסיטת תל-אביב, מרכז משה דיין ללימודי

 המזרח התיכון ואפריקה; קרן קונרד אדנאואר — תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה
יהודי-ערבי, 2008

כ-15% מכלל האוכלוסייה הערבית בארץ בשנת 2007 – כמעט 219 אלף 
נפש – היו בני נוער )בני 12 עד 18(. שיעור זה היה גבוה משיעורם של בני הנוער 

באוכלוסייה היהודית – כ-11%. שיעורם של בני הנוער הערבים מתוך כלל 
בני הנוער בישראל היה בשנה זו יותר מ-25%. ואולם תמונת המצב בקרבם 

בתחומים מרכזיים, כגון חינוך ורווחה, אינה מעודדת: שיעור הנשירה של תלמידי 
תיכון ערבים היה כפול מזה של תלמידי תיכון יהודים, ושיעור העוני בקרב ילדים 

ובני נוער ערבים )67%( היה גבוה כמעט פי שלושה משיעורו בקרב ילדים ובני 
נוער יהודים. אלה כמה מן הנתונים שהעורכים מביאים בהקדמה לקובץ.

12 מאמרי הקובץ עוסקים בשאלות המתעוררות לנוכח תמונת מצב זו: כיצד הנתונים הללו 
משפיעים על דפוסי התנהגויות סיכון )כגון עישון, צריכת סמים, צריכת אלכוהול ומקרי אלימות( בקרב בני 

נוער ערבים; מהם הגורמים המשפיעים על גיבוש תפיסת עולמם הפוליטית של בני הנוער הערבים בישראל; 
כיצד בני נוער אלה, המשתייכים ברובם לחברה מסורתית, מתמודדים עם תהליכי שינוי ומודרניזציה. בכותבי 

המאמרים: חוקרים מן האקדמיה, אישי ציבור ופעילי שטח.
ד"ר אלי רכס הוא מנהל תוכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי–ערבי במרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון 

ואפריקה באוניברסיטת תל–אביב. אריק רודניצקי הוא מנהל פרויקטים בתוכנית.

כבוד המלכים: האפוס הלאומי האתיופי
תרגם מאתיופית קלאסית )געז( והוסיף מבוא והערות: רן הכהן, 

אוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור ע"ש חיים רובין, 2009

"כבוד המלכים", האפוס הלאומי של אתיופיה, "הוא ללא ספק הטקסט 
החשוב ביותר בתולדות קיסרות שעמדה מול שניים מהכוחות החשובים 

בהיסטוריה האנושית – האסלאם והאימפריאליזם האירופי", נכתב בהקדמה 
לספר. אגדת שלמה המלך ומלכת שבא, העומדת במרכזו, היא הרחבה ופיתוח 
של הסיפור המקראי )מלכים א, י(. מלכת שבא, היא מלכת אתיופיה, שומעת 

על חוכמתו של שלמה המלך ועולה לירושלים לראותו. בביקורה היא מקבלת עליה את דת אלוהי ישראל. 
המלך מפתה אותה, ובשובה לארצה היא יולדת בן ושמו מנליק. בן המלך נוסע בבגרותו אל שלמה אביו 

וחוזר לאתיופיה ובאמתחתו ארון הברית שנחטף מבית המקדש. בסיפור המרכזי הזה שזורים קטעי פרשנות 
ואגדות על דמויות מן המקרא. האמונה המבוטאת בו כי האתיופים הם ממשיכי דרכם של בני ישראל, יש בה 

להסביר את ריבוי המנהגים היהודיים בנצרות האתיופית. 
האפוס נכתב בלשון האתיופית הקלאסית )גֶֶעז(, ככל הנראה בתחילת המאה ה-14. זהו תרגומו הראשון 

לעברית, והוא מלווה במבוא מקיף. 
ד"ר רן הכהן הוא עמית הוראה באוניברסיטת תל–אביב.

נוסע סמוי: סיפוריהם של נוסעים ושל מחלות טרופיות נלוות
 אלי שוורץ ואורנה שץ-אופנהיימר, הוצאת רמות – אוניברסיטת

תל-אביב, 2009

בשנים האחרונות, המחברים מציינים ב"פתח דבר", נוסעים רבים יוצאים לאזורים 
אקזוטיים ברחבי העולם ונחשפים לא רק למקומות עצמם, אלא גם למחלות המקומיות. 

"מבלי דעת הם נודדים עם המחלה, מסיעים אותה בגופם ממחוז למחוז או מארץ 
לארץ, עד שהיא מאלצת אותם לשוב הביתה להירפא". ספרם של פרופ' אלי שוורץ 

מאוניברסיטת תל-אביב וד"ר אורנה שץ-אופנהיימר עוסק באורחות חייהם של המטיילים 
ומתמקד ב"נוסעים הסמויים", המחלות שהנוסעים נושאים עמם במסעותיהם, בהן מלריה, 

בילהרציה, דנגי )הקדחת השוברת עצמות( ושושנת האמזונס )לישמניאזיס(. 
בספר מתוארות מחלות טרופיות שונות: ניתוח קליני של גורמיהן, אפיוניהן, זיהוין ודרכי הטיפול בהן, 

ומובאים סיפוריהם של חולים בהן.
פרופ' אלי שוורץ הוא מנהל המרכז לרפואת מטיילים ולמחלות טרופיות במרכז הרפואי ע"ש שיבא.

המאבק על הזיכרון: 
מסות על ספרות, חברה 

ותרבות
דן לאור, ספרית אפקים, 
הוצאת עם עובד, 2009

"הספרות העברית, מטבע 
הדברים, נמצאה ונמצאת בשיח 

מתמיד עם 'הרעיון הציוני 
לגווניו'... ולכן לימוד הציונות, 

כמו גם לימוד הספרות העברית, 
מצריכים לעתים מזומנות את 
בחינת קו התפר בין השתיים", 
כותב פרופ' דן לאור בהקדמה 

לספרו. 
הספר כולל מאמרים ומסות 
שכתב פרופ' לאור על טקסטים 
שחוברו מאז ימי העלייה השנייה 

ועד היום המשקפים, בין היתר, 
את המאבק האידאולוגי 

"בין מגמות החילון 
והבריחה מן העבר 

לבין השאיפה... 
לכונן מחדש את 
הזיכרון היהודי". 
המאמר הפותח 
את הקובץ עוקב 
אחר התגבשות 
השקפת העולם 

הציונית של דוד שמעוני; מאמרים 
אחרים עוסקים במחזור השירים 

"גלבֹּע" של אברהם שלונסקי 
– "אחד מגילויי המופת של 

שירת העבודה הארצישראלית"; 
בתיעוד "השבר שחוללו 

המודרניות והציונות ברצף של 
התרבות היהודית המעוגנת בדת 

ובמסורת", שהטריד את ש"י 
עגנון; ב"ציונות המקסימליסטית" 

שאורי צבי גרינברג היה דוברה; 
בבחינת התקבלותו של השיר 

"מגש הכסף" של אלתרמן 
ובהצגת הפולמוסים הגדולים 
שהמשורר היה מעורב בהם; 
בתפיסתו הכנענית של יונתן 

רטוש; ובחיבור של הישראליות 
ליהדות – סוד קסמו של "סיפור 
על אהבה וחושך" של עמוס עוז.
דן לאור הוא פרופסור לספרות 

עברית באוניברסיטת תל–אביב.
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קרן קונרד אדנאואר

תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי
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הערבים בישראל

נוער ערבי בישראל: בין סיכוי לסיכון 

עורכים: אלי רכס ואריק רודניצקי

אוכלוסיית בני הנוער )בני 12 עד 18 שנה( מהווה פלח ניכר בחברה הערבית בישראל: 

כ–15 אחוזים מכלל האוכלוסייה  בשנת 2007 היא מנתה כמעט 219 אלף נפש, שהם 

הערבית. שיעור זה גבוה מן השיעור המקביל של בני הנוער באוכלוסייה היהודית )כמעט 

11 אחוזים(. בני הנוער הערבים מהווים יותר מרבע מכלל בני הנוער בישראל.

אינה  ורווחה  חינוך  כגון  מרכזיים  בתחומים  הערבים  הנוער  בני  בקרב  המצב  תמונת 

מעודדת. שיעור הנשירה של תלמידי תיכון ערבים כפול מזה שבקרב תלמידי תיכון יהודים 

תחולת  ערביים.  יישובים  הם  הנשירה  מוקדי  של  הארצית  ברשימה  היישובים  ומרבית 

העוני בקרב ילדים ובני נוער ערבים עלתה במידה ניכרת בשנים האחרונות והגיעה בשנת 

2006 כדי 67 אחוזים. שיעור זה גבוה כמעט פי שלושה מהשיעור המקביל בקרב ילדים 

ובני נוער יהודים.

לאור כל אלה עולה שורה של שאלות: כיצד משפיעים נתונים אלה על דפוסי התנהגויות 

סיכון )כגון עישון, צריכת סמים, צריכת אלכוהול ומקרי אלימות( בקרב בני נוער ערבים? 

האם דפוסים אלה שונים מאלה של כלל אוכלוסיית בני הנוער בישראל? מהם הגורמים 

המשפיעים על גיבוש תפיסת עולמם הפוליטית של בני הנוער הערבים בישראל? כיצד 

שינוי  תהליכי  עם  מסורתית,  לחברה  ברובם  המשתייכים  אלה,  נוער  בני  מתמודדים 

ומודרניזציה? כיצד הם מושפעים מן המפגש עם החברה היהודית בכלל ועם בני נוער 

יהודים בפרט? מהו דפוס היחסים בין בני נוער ערבים להוריהם בתוך חוג המשפחה 

וכיצד הם נוהגים לבלות את שעות הפנאי שלהם?

הקובץ דן בהרחבה בסוגיות אלה ואחרות הנוגעות לבני הנוער הערבים בישראל. הוא 

 2008 מאי  בראשית  שנערך  בכנס  שנישאו  הרצאות  על  המבוססים  12 מאמרים  כולל 

מטעם תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין, אוניברסיטת 

תל-אביב.

הכותבים מייצגים קשת רחבה של חוקרים מן האקדמיה, ובהם גם אישי ציבור ופעילי 

שטח: ח'אלד אבו עסבה, אלי רכס, ח'אולה אבו בקר, בני פפרמן, אימן אגבאריה, אמירה 

קראקרה-אבראהים, מונא ח'ורי-כסאברי, פייסל עזאיזה, פאולה כאהן-סטרבצ'ינקי, מרים 

כהן-נבות, טלל דולב, ולי פרלמן.
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