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דבר יו"ר אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל

דוד פורר ,יו"ר קבוצת ניאופרם
חברים יקרים,

חג הפסח הגיע ועמו האביב ,זמן מבורך של פריחה ושל התחדשות ,והנה גם אגודת
הידידים מתחדשת בגיליון שמיני במספר של מגזין אגודת הידידים של אוניברסיטת
בר-אילן.
הגיליון שלפניכם מיוחד והכתבות שבו נערכו וקובצו מתוך מחשבה על הקיץ האחרון ,קיץ
 ,2014שבו חווינו כולנו את מבצע "צוק איתן" .צלקות המבצע לא במהרה יימחו ,ואנו בחרנו
לפתוח ולספר לכם על המרכז השיקומי לנכי צה"ל ביפו המשותף לאוניברסיטת בר-אילן
ולמשרד הביטחון  -שם פרופ' אלי וקיל וצוותו מחמשים לוחמים פגועי ראש בתחמושת
לקראת מאבקם לחיים .אנו ממשיכים עם מחקרו מעורר ההתפעלות של פרופ' אורי ניר,
המפתח תרופה לסרטן ומנציח בשמה של התרופה את סבתו ודודתו שנספו בשואה -
להזכיר לנו על מה אנו נלחמים כאן.
אנו עומדים היום רק שבועות מעטים לאחר הבחירות ,ועיצובן של ממשלת ישראל וכנסת
ישראל עדיין בהתהוותו ,וכך תוכלו לקרוא על מחקרו של פרופ' אפרים ענבר העומד בראש
מרכז בגין-סאדאת ועוסק בעתידנו כאן במזרח התיכון.
פרק נוסף בגיליון זה מוקדש לעשייה של ישראלים למען ישראל  -אחדות שגם לה היה
ביטוי מרגש בקיץ האחרון  -בפרק זה נספר על שלושה חוקרים מובחרים שזכו בחסותה
של משפחת קרסו ,שנשאה תרומה נדיבה גם לפקולטה לרפואה .תרומה זו היא דוגמה
לפילנתרופיה הישראלית ,המאפשרת להחזיר ארצה חוקרים מבריקים ,שיצמיחו כאן מדע
פורץ דרך ויעמידו להם תלמידים הרבה .בפן אחר ,חזינו בקיץ האחרון בפערים הגדולים
שפעורים בחברה הישראלית ,והבאנו כתבה על הפעילות הרבה ועל ההשקעה של
אוניברסיטת בר-אילן בשילוב אוכלוסיות מיעוט בקרבּה  -ליצירת חברה סובלנית ומכילה,
המקדמת את כל בניה ובנותיה .ומדֹורות העתיד  -לאימהות ולאבות שלנו ,אלו שהקימו
את המדינה .על העבודה הנעשית להגנה על זכויותיהם סיפרנו בכתבה על הקליניקה
לזכויות זקנים וניצולי שואה ,אחת מאחת-עשרה קליניקות משפטיות שפועלות בפקולטה
למשפטים ,שרובן מקדישות את זמנן ,מרצן ויכולותיהן למען אוכלוסיות מוחלשות בחברה
הישראלית.
כל הכתבות יחדיו הן בבחינת ביטוי לכותרת שמלווה את אוניברסיטת בר-אילן בשנים
האחרונות" :מחברים עולמות בשבילך" והרחבה שלה לכדי " -משנים עולמות בשביל כולנו".
אני מאחל לכולכם קריאה נעימה וחג אביב שמח,

דוד פורר
יו"ר אגודת הידידים
של אוניברסיטת בר-אילן בישראל
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דבר הנשיא

הרב פרופ’ דניאל הרשקוביץ
ידידים יקרים,
עוד מעט קט יתדפק בשערינו חג הפסח ,שהוא גם חג האביב ,חג הגאולה ,חג החירות ,חג
המצות ,כל שם וטעמיו עמו.
לימדונו רבותינו כי "כל המספר ביציאת מצרים הרי זה משובח" .ועוד מסרו לנו כי אף
שחובה יומית היא לזכור את יציאת מצרים כל השנה ,הרי בפסח חובה היא לבטא את
הזיכרון של האירוע המכונן של עם ישראל בדיבור :בפֶה-סח (=שח).
על משקל זה יכולים אנו לדבר ולספר גם בשבחה ובמעלותיה של אוניברסיטת בר-אילן,
החוגגת עתה מלאֹת שישים שנה להקמתה ,שכל מפעלותיה אומרים שירה מדי יום.
בשנת הלימודים הראשונה ,שנפתחה ביום ד' בתשרי תש''ז ( ,)20.9.55למדו באוניברסיטה
 70סטודנטים ב 4-מחלקות (לימים "פקולטות") ולימדו בה  24חברי סגל במסגרת 18
קורסים ב 15-כיתות לימוד וב 2-מעבדות.
מאז פרצה האוניברסיטה ימה וקדמה ,צפונה ונגבה ,הקימה שלוחות בקצווי ארץ  -בעמק
הירדן ,בצפת ,בגליל המערבי ,באשקלון ובאריאל .אריאל הפכה לאוניברסיטה בפני עצמה,
והשלוחות האחרות הפכו ברבות הימים למכללות אזוריות .נוסף על כך ,שתי מכללות
חרדיות ,בירושלים ובבני ברק ,מקיימות לימודי תואר בחסותנו האקדמית .מעל לכול,
מתנוססת לתפארה הפקולטה לרפואה בגליל ,שהקימה האוניברסיטה לפני  4שנים בצפת,
ומהווה מודל לפרויקט לאומי הכורך מצוינות עם ציונות.
בכל המסגרות הללו לומדים כיום כ 27-אלף סטודנטים ,מלמדים כ 700-חברי סגל אקדמי
בכיר וכ 1,100-חברי סגל זוטר .אנו מקיימים בקמפוס כ 8,419-קורסים ,במסגרתן של 8
פקולטות ,ב 200-כיתות לימוד וב 220-מעבדות ,ועוד  2,030קורסים במכללות האזוריות.
הישגיה של האוניברסיטה אינם מתבטאים רק בכמות ,כי אם גם באיכות המחקרים
המהפכניים ופורצי הדרך המתנהלים בה ובמצוינות בהוראה ,ובמובן הרחב היא למעשה
אוניברסיטה "רב-משימתית" ,כדבריו של קלארק קר ,הסוציולוג והכלכלן האמריקני
הידוע .היא מוסיפה על המחקר וההוראה גם את טיפוח ערכי מורשת ישראל ואת התרומה
לקהילה ,ויקצר המצע מלתאר את עושר הפעילות בתחומים אלה ,שאת רובה ניתן לזקוף
לזכות תמיכתכם ועמידתכם לימיננו.
ללא ספק ,סיפורה המופלא של האוניברסיטה ממחיש כי תרומותיה והישגיה עולים על כל
החלומות שטוו חוזיה .ועוד נכונו לה עתידות ,כדברי השיר לשנת ה 60-של גוף מפואר אחר:
"יום גדול עומד בפתח ,יום צעיר וחדשני".
אני מאחל לכם ולמשפחותיכם חג פסח שמח וכשר ,ומזמין את כולכם לחוג עמנו את
הישגי האוניברסיטה בכינוס חבר הנאמנים הקרוב.
בידידות נאמנה ובברכה רבה,

		

הרב פרופ’ דניאל הרשקוביץ
נשיא
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דבר המשנה לנשיא

פרופ' יפה זילברשץ
ידידים יקרים,

האוניברסיטה חוגגת השנה את יובל השישים לייסודה וכמובן שנת עשור היא שנה חשובה
ומהותית ,שמולידה מחשבות על העבר ועל העתיד.
אוניברסיטת בר-אילן נוסדה ביזמה של יהדות ארה"ב .יהודי ארה"ב חוו את הקונפליקט
שבין שמירה על המסורת היהודית ,שאותה הביאו מבית אבא באירופה ,ובין החיים
המודרניים .ניסיונות לפתרון הקונפליקט הולידו הוגי דעות חשובים ,כדוגמת הרב יוסף
סולובייצ'יק ואחרים ,שהתמודדו עם השאלה של יהדות ומודרנה .מתוך הזרם הזה של
האורתודוקסיה המודרנית בארה"ב ,צמחה חשיבה אסטרטגית צופה פני עתיד ,שגם מדינת
ישראל תידרש לה לאחר הקמתה כמו גם להתמודדויות נוספות עם שאלות הנוגעות
לממשק שבין העולם היהודי למדע ,לחיים המודרניים ולעצם קיומה של מדינה עצמאית
וריבונית של העם היהודי.
על רקע זה הוקמה האוניברסיטה והתפתחה מאוד בתחומי מדעי הרוח ,היהדות ,החברה
ומאוחר יותר  -המשפט .השלב השני בהתפתחות האוניברסיטה מתאפיין בהכרה שכדי
שיקנה לו המוסד חשיבות בינלאומית ,עליו לקיים בו מחקר מהותי במדעי הטבע ,במדעי
החיים וכן במדעים מדויקים .בשני העשורים האחרונים התמקד פיתוח האוניברסיטה ביצירת
מרכזי מחקר רב-תחומיים לחקר המוח ,לננו-טכנולוגיה וכן הוקמה פקולטה להנדסה שבה
תחומי לימוד מגוונים כגון ביו-הנדסה ,הנדסת מחשבים והנדסת חשמל.
גולת הכותרת של מהלך פיתוח זה הייתה הקמת הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת
בר-אילן בגליל .ועתה ,כששבע פקולטות מפארות את הקמפוס ולצדן הפקולטה בצפת
ומכללות שונות בפריפריות ,נשאלת השאלה הגדולה ,מה הלאה? לאן?
ראשית ,ביסוס הקיים ,תמיכה בקליטת מדענים ,תמיכה במחקריהם ופיתוחם גם לתחום
היישומי  -הוא אתגר ענקי כשלעצמו.
שנית ,התהפוכות בתחום הדיגיטציה ,המשנות פני תבל בכלל ואת עולם הידע והלימוד
בפרט ,מחייבות התייחסות מעמיקה לאופן הלמידה העתידי ולשימוש שאפשר לעשות בידע
הרב הזמין לכול.
שלישית ,אסור לזנוח את המקור ,את ה raison d'etre-היהודי של האוניברסיטה .מחויבות
עמוקה ליהדות במשמעות הרחבה ביותר שאפשר לחשוב עליה; ממשקיה עם העולם
המודרני ,עם המדע ובעיקר עם מדינת ישראל  -ראשית צמיחת גאולתנו.
המחויבות שלנו לישראליות ,לציונות וליהדות העולם על כל המשתמע ממנה צריכה לבוא
לידי ביטוי הן בתחומי המחקר ,שיתמקדו בהיותה של המדינה יהודית ודמוקרטית ,והן
בהוראה הפתוחה לכל רובדי החברה הישראלית וליהדות העולם.
נעשה ונצליח!

פרופ' יפה זילברשץ
משנה לנשיא האוניברסיטה
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חוגגים מדע בגליל
חנוכת מרכזי חברת טבע למחקר בתחומי מדעי המוח ומחלות
גנטיות בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל
2

1

*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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 .2 -1פרופ' מייקל היידן ,נשיא מחקר ופיתוח גלובלי ומדען
ראשי בחברת טבע
פרופ' רן טור-כספא ,דיקן הפקולטה לרפואה
מר ארז ויגודמן ,נשיא ומנכ"ל חברת טבע
השר סילבן שלום ,השר לפיתוח הנגב והגליל ושר
התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
 .3פרופ' מייקל היידן ,נשיא מחקר ופיתוח גלובלי ומדען
ראשי בחברת טבע
פרופ' רן טור-כספא ,דיקן הפקולטה לרפואה
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
מר ארז ויגודמן ,נשיא ומנכ"ל חברת טבע
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 .4מר מנחם גרינבלום ,מנכ"ל האוניברסיטה
ד"ר אוון אליוט ,ראש המעבדה לנוירו-ביולוגיה מולקולרית
והתנהגותית בפקולטה לרפואה
פרופ' רן טור-כספא ,דיקן הפקולטה לרפואה
גב' סיגל שאלתיאל הלוי ,מנכ"לית המשרד לפיתוח
הנגב והגליל
השר סילבן שלום ,השר לפיתוח הנגב והגליל ושר התשתיות
הלאומיות ,האנרגיה והמים
מר ארז ויגודמן ,נשיא ומנכ"ל חברת טבע
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
פרופ' מייקל היידן ,נשיא מחקר ופיתוח גלובלי ומדען ראשי
בחברת טבע
גב' רעיה שטראוס בן-דרור ,שטראוס השקעות
פרופ' ציפורה פליק-זכאי ,מנהלת המכון לגנטיקה רפואית
במרכז הרפואי לגליל בנהריה
גב' איריס בק קודנר ,סמנכ"לית קבוצה ,מצוינות שיווקית
ותקשורת תאגידית גלובלית בחברת טבע
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עולמות אכן מתחברים
מרתקים
שלנו.
וגילויים
הגאווה
חדשניים
מחקרים שלנו,
הבוגרים

כלים שלובים
המרכז לשיקום נכי צה"ל ביפו הוקם על
ידי המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת
בר-אילן בשיתוף האגף לשיקום של משרד
הביטחון .כבר יותר מ 40-שנה פועל המרכז
להשיב את מי שנפגעו במלחמות ישראל
לחיים של עשייה ,יצירה וכבוד

הארץ שלנו רוויה במלחמות קשות ,חיילי צה"ל
לדורותיהם סיכנו ומסכנים את חייהם על הגנת
המולדת ועל שלום אזרחיה .אולם ,עם שוך
הקרבות מנהלים החיילים מלחמה אישית קשה
לשיקום ולחזרה לשגרה ,לעתים זהו מאבק
שיימשך כל החיים  -ולכך בדיוק ערוך מרכז
שיקום נכי צה"ל ביפו ,מרכז ייחודי ,הנותן
מענה הוליסטי ארוך-שנים ללוחמים שספגו
חבלה מוחית חמורה (Severe Traumatic
 .)Brain Injury - TBIישראל היא בין המדינות
הראשונות שהגדירו את אוכלוסיית פגועי
הראש כייחודית בין אוכלוסיות הנכים וכזקוקה
לטיפול מיוחד .בשביל מאות חיילים אלו
ובעבור בני משפחותיהם מרכז השיקום ביפו
משמש חבל הצלה.
"המרכז התרחב במשך השנים והפך למוסד
שאין דומה לו בשום מקום בעולם ",מבהיר
פרופ' אלי וקיל ,מנהל המרכז ,ראש מעבדת
זיכרון ושכחה במרכז הרב-תחומי לחקר
המוח ע"ש לסלי וסוזן גונדה (גולדשמיד)
באוניברסיטת בר-אילן ,נוירופסיכולוג קליני
וראש המחלקה לפסיכולוגיה לשעבר" .במרכז
נמצאים כ 50-מטופלים וכ 20-אנשי צוות -
זהו יחס כמותי נדיר המשפיע כמובן על איכות
הטיפול .ישראל מובילה בשיקום פגועי ראש
ואוניברסיטת בר-אילן היא הראשונה שבה
הוצע מסלול לימודים בנושא במסגרת לימודי
תואר שני בפסיכולוגיה שיקומית .האוניברסיטה
חברה לאגף השיקום במשרד הביטחון ויחד
פותחה מומחיות ונצבר ידע רב בתחום ",אומר
פרופ' וקיל.

פרופ' אלי וקיל

ישראל מובילה בשיקום פגועי
ראש ואוניברסיטת בר-אילן היא
הראשונה שבה הוצע מסלול
לימודים בנושא במסגרת לימודי
תואר שני בפסיכולוגיה שיקומית
ההיבטים התפקודיים ,בהם תהליכי החשיבה
(בעיות בשיפוט ,בקבלת החלטות ובזיכרון),
בעיות רגשיות (ויסות רגשות) ובעיות התנהגות
(התנהגות שאינה הולמת את הסיטואציה,
גבולות)" .המטופלים מגיעים למרכז בכל יום
כמו למקום עבודה ועוסקים במגוון עבודות,
כגון נגרות ,מחשבים ,קרמיקה ,גינון  -כל אחד

גיל המטופלים ,הנקראים "חברים" ,נע מ18-
עד  ,70ובהם לוחמים שנפגעו בכל מלחמות
ישראל .חבלה מוחית משפיעה על כל

6

מגזין אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל

בהתאם לנטיות לבו וליכולותיו .אנו מוצאים
עבודות במשרה חלקית לאלו מן המטופלים
המסוגלים לתפקד מחוץ למרכז ומספקים
להם הכשרה ,תמיכה והשגחה .המטופלים
משתתפים גם בפעילויות פנאי מגוונות בתחום
המוזיקה ,האמנות ותעסוקה טיפולית ,כמו
כן המשתקמים מקבלים טיפול נפשי פרטני
וקבוצתי וכן תמיכה משפחתית מצוות המרכז.
המטרה שלנו במרכז היא לתת למטופלים
מסגרת חברתית תומכת ,שבה ירגישו מקובלים
ושווים ,הרגשת אחריות וסביבה טיפולית
ותומכת ,כל אלה מעניקות להם הרגשת שייכות
וביטחון ",מספר פרופ' וקיל.
"מעורבות המשפחות בשיקום היא גורם
מפתח להצלחת השיקום ",מדגיש פרופ'
וקיל "וכיוון שכך אנו מלמדים את משפחות
המטופלים להתמודד ולסייע לבן המשפחה
הפגוע ותומכים במשפחות בכל משבר ,אנו
מזמינים את המשפחות לאירועים ולטיולים
עם מטופלים ויוצרים קהילה תומכת .כמה מן
המטופלים נשואים והורים לילדים ,והמרכז
מדריך אותם לאורך הדרך .העובדה שהם קמים
בבוקר והולכים לעבודה במרכז מאפשרת להם
ולמשפחותיהם לנהל אורח חיים נורמלי באופן
יחסי .אם היו נשארים בבית כל היום  -זה עשוי
להיות הרסני להם ולתא המשפחתי ",מדגיש
פרופ' וקיל.

״אנו מאפשרים לבחורים אלו,
חיילים שנפגעו בשדה הקרב
כשהגנו על כולנו ,ליצור הסכם
חדש עם החיים ,אנו דואגים
שיהיו שמחים בחלקם ושיגשימו
את עצמם"
אנשי המחלקה לפסיכולוגיה וסטודנטים
לתארים מתקדמים הלומדים באוניברסיטה
עורכים במרכז השיקומי מחקרים העוסקים
בהשלכות השונות של חבלה מוחית על
תהליכים קוגניטיביים ,למשל זיכרון וחשיבה ,וכן
מתעדים את סוגי הטיפולים הניתנים במרכז.
"בפריזמה המחקרית ",מציין פרופ' וקיל "יש
יתרונות מהותיים לשיתוף פעולה בין אקדמיה
לעבודה קלינית בתחום השיקום ,החיבור בין
הגורמים מעודד ומניב מחקרים רבים וכך
מתוך אפיון הליקויים של המטופלים שלנו
ידע רב נאגר בצורה מתודית ומאפשר לנו
לפתח כלי אבחון טובים יותר וכלים טיפוליים
יעילים יותר .למשל ,מחקר עכשווי של
דוקטורנטית במחלקה לפסיכולוגיה ,יפעת לוי,
בהנחייתו של פרופ' וקיל וד"ר אורי רסובסקי,
המשותף לאוניברסיטת בר-אילן ולבית
החולים שיבא תל השומר ,מראה שתהליך
ההזדקנות הקוגניטיבית מואץ לאחר חבלה
מוחית .במרכז ראינו כי במשך השנים ישנה
הידרדרות מואצת בתפקוד הקוגניטיבי וכן
התברר שסיכוייהם של המטופלים פגועי הראש
לפתח מחלות ניווניות גבוהים יותר משל כלל
האוכלוסייה .לכן חשוב להשקיע בפיתוח יכולות
קוגניטיביות ,המשפרות את עמידות המוח
בפני שיטיון (דמנציה)  -כפי שהוכיחו מחקרים
אחרים וכפי שאנו עושים במרכז .ראוי לציין",
מדגיש פרופ' וקיל "כי כבר בתואר הראשון
ניתנת לסטודנטים במחלקה לפסיכולוגיה
באוניברסיטת בר-אילן הזדמנות להשתתף
בעבודת המרכז .הסטודנטים הללו ,המעוניינים
בהתמחות שיקומית ולומדים קורס התנסות

שדה ,משמשים חונכים במרכז ,זוכים להדרכת אנשי המחלקה ומיישמים את מה שלמדו בכיתה
עם המטופלים .שיתוף הפעולה הזה הוא מודל חשוב שמבהיר לסטודנטים שמחקריהם נוגעים
במציאות ואף משנים אותה ,והמיומנויות שהם רוכשים בהתנסות זו משרתות אותם ברמה
הקלינית .בכל הרמות אנו רואים כיצד החיבור בין השדה לאקדמיה הוא חשוב מאוד ",מסביר
פרופ' וקיל.
"רבים מבין המטופלים שלנו הרגישו אבודים לפני שבאו אלינו למרכז ",מסכם פרופ' וקיל "אנו
מאפשרים לבחורים אלו ,חיילים שנפגעו בשדה הקרב כשהגנו על כולנו ,ליצור הסכם חדש
עם החיים ,אנו דואגים שיהיו שמחים בחלקם ושיגשימו את עצמם ",אומר פרופ' וקיל ומוסיף
"המפעל הזה הוא הצלת חיים של ממש".
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מחקרים חדשניים וגילויים מרתקים

להוריד את השלטר של

התא הסרטני

מעבדות מחקר בכל העולם מחפשות
טיפול שיוכל להתמודד עם האגרסיביות
ועם העמידות של גידולים סרטניים
שניוניים (גרורות) .התרופה  ,EMIZILשפיתח
פרופ' אורי ניר ,מומחה לחקר הסרטן
באוניברסיטת בר-אילן ,עשויה להציל את
חייהם של החולים בסוגי סרטן גרורתי בכל
העולם
פרופ' אורי ניר ,חוקר בכיר בפקולטה למדעי
החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן והאחראי על
המסלול הביו-טכנולוגי באוניברסיטת בר-אילן,
שותף למאמץ הכלל-אנושי למציאת תרופה
מתאימה לגידולים סרטניים גרורתיים .מעבדתו
של פרופ' אורי ניר ,ששימש דיקן הפקולטה
למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן בשנים
 ,2013-2009הגיעה לפריצת דרך בתחום.
ברוב המקרים ,כאשר מגלים גידול סרטני אצל
אדם בשלב מוקדם יחסית כשהסרטן מוגבל
לאבר מסוים ,ישנם כמה טיפולים שיכולים
לסייע כגון הקרנות ,ניתוח להסרת הגידול
וכימותרפיה .טיפולים אלה יאפשרו לאדם
להחלים ולחיות עוד שנים רבות וטובות .אבל
אם מתברר שתאים אחדים נפרדו מן הגידול
הסרטני ויצרו גרורות במקומות אחרים בגוף -
גם התרופות החדישות ביותר לא יועילו.
"התאים הסרטניים שיוצרים גרורות הם תאים
עם יכולות הישרדות שאין לשום תא אחר",
מסביר פרופ' ניר "יכולת זו מאפשרת להם
'לקרוא' לכלי דם שיזינו אותם ,ליצור מעברי
חמצן ,לזמן לעצמם כל אמצעי שהם צריכים
כדי להתקיים ולהתפתח לכדי גידול חדש.
כמטפורה אפשר לחשוב על אדם שיצא מן
העיר ללא כל ציוד ,הגיע לגבעה שוממה ולא
רק שהצליח לשרוד על הגבעה השוממה אלא
הצליח ,יש מאין ,להקים תשתית של מים,
חשמל ,מזון ,תחבורה  -המאפשרת לו לחיות
ולשגשג .התאים הללו עמידים לטיפולים
הקיימים והתמודדות עמם היא אתגר רציני
העומד לפני המדענים ",אומר פרופ' ניר.
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פרופ' ניר וצוות מעבדתו התמקדו ביכולות
ההישרדותיות של תאים אלו ,המעידות על
אפשרות לייצר אנרגיה גם בתנאים חריגים,
וחיפשו אחר רכיב ייחודי המאפשר ייצורה של
אנרגיה בתנאים אלו  -מחשבה זו הובילה
אותם לגילויים מהפכניים.

פריצת הדרך המחקרית הפכה
לפריצת דרך מעשית ויישומית:
החומר נמצא יעיל בהרג תאי
גרורה של סוגי סרטן אלימים
מאוד כגון סרטן כבד ,סרטן
לבלב ,סרטן שד גרורתי ,סרטן
מעי גס גרורתי וסרטן ערמונית
ואינו פוגע בתאים בריאים; כמו
כן נבחנה רעילותו של החומר
ובניסויים שנערכו עד כה לא
התגלו תופעות לוואי
"בגרעין של כל תא יש חדר בקרה שאומר לתא
איך עליו להתנהג ,סביבו יש אברונים ,מעין
תחנות כוח לייצור אנרגיה ",מתאר פרופ' ניר.
"אנו בחרנו להיכנס לתוך תחנות הכוח הללו,
שיש בכל תא בגוף ,כדי לראות אם נוכל לגלות
בהן רכיב שלא נמצא בתאים נורמליים ונמצא
בתא גרורה סרטני ,המסוגל לייצר אנרגיה רבה
כל כך .ואכן ,בתוך תחנות הכוח מצאנו חלבון
מסוים שלא נמצא בתחנות כוח של אף תא
נורמלי בגוף שלנו  -אף תא למעט  -תא זרע.
הגן שמקודד את החלבון הזה נמצא גם אצל
נשים וגם אצל גברים אבל רק אצל גברים תאי
זרע פותחים את הגן ומייצרים את החלבון .תאי
גרורה סרטניים למדו להשתמש בגן המקודד
הזה ולייצר את החלבון הדרוש להם.
"תא סרטני אגרסיבי אימץ אפוא יכולת של תא
זרע ,התא היחידי שמתפקד מחוץ לגוף; הזרע
מגיע למלוא הפוטנציאל שלו בתעלה הנקבית,
בתנאי עקה כאשר אין לו אספקת חמצן או
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פרופ' אורי ניר

דם ודווקא שם הוא צריך לנוע במהירות וצורך
אנרגיה רבה .תאי זרע מייצרים כמעט יש מאין
את האנרגיה הזאת  -בזכות הרכיב החלבוני
הייחודי".
מעבדתו של פרופ' ניר היתה הראשונה
לזהות את החלבון הזה ומכאן המשיכה
לבחון את חיוניותו לקיומו של תא של גידול
גרורתי" .בשלב הראשון פיתחנו אמצעים
שונים לפגיעה בחלבון זה ולחיסולו ,בניסויים
במבחנה ובניסויים בחיות מעבדה ,וראינו
שהתאים האגרסיביים הללו פשוט מתים.
בשלב השני בדקנו מה יקרה אם ניקח את
הגן מתאי זרע ונכניס אותו לתאים נורמליים
לא סרטניים .בעקבות השינוי המהונדס
הבודד נוצרו גידולים אגרסיביים בתהליך דמוי
סרטני .מכאן ומכאן ,העידו תוצאות הניסויים
על תפקידו המהותי של רכיב זה לקיומו של
התא הגרורתי האגרסיבי והובילו אותנו לחפש
תרופה סינתטית ,כלומר ,חומר שייכנס לכל
תאי החולה  -אלה הבריאים ואלה הסרטניים -
ויהרוס את החלבון הספציפי שקיים רק בתאים
הסרטניים (ובתאי זרע).

"חיפוש אחר חומר כזה מחייב מאמץ ביו-
טכנולוגי גדול ,ולצורך כך רתמנו את הרובוט
המתוחכם מתוצרת חברת  Tecanהשוויצרית.
רובוט ממוחשב זה בעל זרועות מתאימות
יכול לבצע מגוון רחב של תגובות ביו-כימיות
מולקולריות ,לפענח אותן ולעבד את המידע
המתקבל בהן .מתוך  100,000חומרים היכולים
תאורטית לפגוע בחלבון ,זיהה בעבורנו הרובוט
את האחד היעיל ביותר אשר נקשר לחלבון
ופוגע בפעילותו .וכך פריצת הדרך המחקרית
הפכה לפריצת דרך מעשית ויישומית :החומר
נמצא יעיל בהרג תאי גרורה של סוגי סרטן
אלימים מאוד כגון סרטן כבד ,סרטן לבלב,
סרטן שד גרורתי ,סרטן מעי גס גרורתי וסרטן
ערמונית ואינו פוגע בתאים בריאים; כמו כן
נבחנה רעילותו של החומר ובניסויים שנערכו
עד כה לא התגלו תופעות לוואי".
מעבדתו של פרופ' ניר נמצאת עתה בקשרים
עם חברות תרופות כדי להתחיל שלב שני של
ניסוי התרופה המבטיחה .לחומר שעתיד להציל
חיים ,ששמו המדעי " ,"0260נתן פרופ' ניר
את השם אמיציל " .EMIZILשילוב בין שמה
של סבתי ,אם אבי ,אמילי לשמה של דודתי
צילי ,שנספו בשואה  -מסר של תקווה ומזור
לאנושות ,כפי שציווה לי אבי על מיטת חוליו",
מספר פרופ' ניר.
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מחקרים חדשניים וגילויים מרתקים

האם האומה הערבית

בדרכה להיעלם?
פרופ' אפרים ענבר ,ראש מרכז בגין-
סאדאת למחקרים אסטרטגיים ומומחה
למזרח התיכון ,מסביר מדוע הוא
מזהה במתרחש היום בכל מרחב הים
התיכון סממנים לתהליך שעלול להוביל
להיעלמותה של הציוויליזציה הערבית

מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים
(מרכז בס"א) באוניברסיטת בר-אילן הוא
אחד המרכזים המובילים במזרח התיכון
ובצפון אפריקה ,על פי דירוגים בינלאומיים.
מאז הקמת מרכז בס"א לפני למעלה משני
עשורים ,צברו המרכז וחוקריו הכרה בינלאומית
מרשימה ,חברו למיטב צוותי החשיבה
האסטרטגית בכל רחבי העולם :ארה"ב,
אירופה ,סינגפור ,הודו ועוד; מחקריו נדפסים
בכתבי-העת המובילים בתחומם; החוקרים
במרכז מייעצים למשרדי הביטחון ולמשרדי
החוץ בארץ ובעולם; ערוצי הטלוויזיה והעיתונות
בארץ מסתייעים בפרשנותם של פרופ' ענבר
ואחרים כל העת והם מצוטטים בעיתונים
ידועים ,בהם לוס אנג'לס טיימס ,ניו יורק טיימס,
מגזין טיים וכן באמצעי תקשורת בכל רחבי
העולם.

 .1975תנועות אידאולוגיות פאן-ערביות ופאן-
אסלאמיות מכרסמות בלגיטימציה של המדינה
ומקדמות מסגרת פוליטית של חליפות.
הזהות האסלאמית חזקה מהזהות הלאומית
בציוויליזציה הערבית.

פרופ' אפרים ענבר

"העולם הערבי לא הגיע למאה
ה ,21-מדינות ערב נמצאות
מאחור כמעט בכל מדד שהוא:
בחינוך ,בטכנולוגיה ,בתקשורת
ובאינטרנט ,הן ממוקמות נמוך
יותר ממדינות אפריקניות
במדדים אלו"

הערכתו המעניינת של פרופ' ענבר כי
הציוויליזציה הערבית עתידה להימחות מן
העולם נשענת על זיהוי שני כישלונות מרכזיים
המאפיינים את העולם הערבי" .כישלון אחד
בתחום המודרניזציה וכישלון שני בתחום מדינת
הלאום ",אומר פרופ' ענבר ,המשמש במגוון
תפקידים ציבוריים חשובים ובהם יו"ר הוועדה
להוראת הביטחון הלאומי במשרד החינוך,
חבר בוועדה האקדמית של מחלקת היסטוריה
בצה"ל ,חבר בדירקטוריון של מרכז רבין ועוד.

העולם השנייה רואים שהוא כמעט זהה לזה
של ישראל באותה תקופה .כמשווים את שתי
המדינות לישראל היום :במצרים עומד התל"ג
על חמישית מזה של ישראל; ובסעודיה ,מדינה
עשירה כל כך במשאבי טבע ,התל"ג עומד
על חצי מזה של ישראל .לעומתן ,מדינות כמו
קוריאה וטאיוואן הן עשירות ומשגשגות היום,
אף שמצבן היה דומה לזה של סעודיה בסוף
מלחמת העולם השנייה ומבחינת משאבי טבע
הן עניות מאוד  -השיטה הקפיטליסטית ונכונות
האזרחים לעבוד קשה הן שעושות את ההבדל".

"העולם הערבי לא הגיע למאה ה ,21-מדינות
ערב נמצאות מאחור כמעט בכל מדד שהוא:
בחינוך ,בטכנולוגיה ,בתקשורת ובאינטרנט,
הן ממוקמות נמוך יותר ממדינות אפריקניות
במדדים אלו .כשמשווים את התל"ג (תוצר
לאומי גולמי) במצרים ובסעודיה בסוף מלחמת

הכישלון השני שחווה האומה הערבית הוא
כישלון להחזיק מסגרת מדינתית" .מול עינינו
נופלות מדינות :עירק ,לוב ,תימן וסוריה כולן
בהתפוררות ,והדבר לא התחיל עם 'האביב
הערבי' ",מדגיש פרופ' ענבר" .לבנון היא דוגמה
לישות הנשלטת בידי מיליציות עוד משנת
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"דווקא התנועות האסלאמיסטיות מקיימות
בהצלחה מסגרות חינוך ,בתי חולים
ושירותים סוציאליים וכך זוכות לאהדה רבה
באוכלוסייה .זהו סוד כוחן ",מסביר פרופ' ענבר
"האסלאמיסטים פועלים לטובת האוכלוסייה
ונתפסים מושחתים פחות מן ההנהגה
המדינתית".
ואכן ,במרחב המזרח התיכון זוכים
האסלאמיסטים בבחירות כמעט בכל מקום
 ברשות בעזה זכה החמאס ,בגדה החמאסמתחזק; בטורקיה ארדואן ו"מפלגת הצדק
והפיתוח" האסלאמית ( )AKPהשתלטו בצורה
דמוקרטית יחסית על הנהגת המדינה והם
משתלטים על הצבא ,על החינוך ועוד; בסוריה
נמשך המאבק; ומצרים עברה את השלב
הראשון ולכאורה התייצבה שוב אבל לאחים
המוסלמים יש עדיין כוח רב ושורשים עמוקים
בחברה המצרית.
"אנו נמצאים בעיצומו של אירוע שהשלכותיו
הן עוד ועוד אלימות ועוד ועוד טרור ,התנהלותו
של ארגון המדינה האסלאמית (דאע"ש) הוא
דוגמה טובה לכך ",מסביר פרופ' ענבר" .כיוון
שהמדינות מתפרקות והארגונים המשטרתיים
והחשאיים של המדינה מחוסלים  -זוכים
הטרוריסטים ליותר חופש פעולה ,לגישה
למאגרי נשק  -תהליך שהיינו עדים לו גם
עם התפרקות ברית המועצות ",מזכיר פרופ'
ענבר" .נוסף על כך ,טורקיה ואיראן ,שהן
מדינות קיצוניות ולא ערביות ,הצליחו להתקדם
יותר בתחום המודרניזציה ויש להן שאיפות
להגמוניה הולכת ומתרחבת במרחב הים
התיכון ,בעוד המערב הבין שהסיכויים להינדוס
פוליטי מבחוץ קלושים .אמריקה נכשלה בעירק
ובאפגניסטן ,ישראל נכשלה בלבנון.

במציאות הזאת ",מדגיש פרופ' ענבר את הפן
המעט חיובי יותר של המצב "ישראל היא
בעלת ברית חשובה ביותר למערב; 'הווילה
שבג'ונגל' .לא תמיד מבינים במערב את הדבר
אבל במובנים אסטרטגיים ודאי שישראל
המתקדמת ,המצליחה והדמוקרטית  -היא
ישראל שכוחה הולך וגדל .היא תהיה הנמל
לצאת ממנו לכל פעולה ,היא תהיה הקרקע
המוצקה למערב במזרח התיכון המתפורר.
תרומתו של מרכז בס"א לשיח הציבורי היא
רבה ,מחקריו של המרכז והמלצותיו המדיניות
בתחומים שונים נדונים בדרגים הגבוהים ביותר
של מקבלי ההחלטות בישראל ,הן בצבא והן
בחיים האזרחיים ,במוסדות החוץ בישראל ובכל
רחבי העולם ,בקרב דיפלומטים ,בתקשורת,
בקהילה האקדמית ,בקרב מנהיגי קהילות
יהודיות בעולם ובקרב הציבור המשכיל .משך
עשרים השנים האחרונות מרכז בס"א הפיק
יותר מ 250-ניירות עמדה מקוריים בנושאים
מגוונים וערך יותר מ 300-סמינרים לאנשי
ביטחון ,צבא ,תעשייה ומודיעין ,מומחים
במדיניות חוץ ,דיפלומטים ,שגרירים ,אנשי
עסקים ,אקדמאים ופוליטיקאים.

מוזי ורטהיים הוא יזם ואיש עסקים מצליח בתחומי
המזון ,התקשורת ,הנדל"ן והבנקאות; היה לוחם בפלמ"ח
ואיש מוסד ,אדם שישראל עומדת תמיד בראש מעייניו .מר
ורטהיים מייסד-שותף של מרכז בגין-סאדאת למחקרים
אסטרטגיים באוניברסיטת בר-אילן ותומך בפעילותו למען
מדינת ישראל.

שאול ומירה קושיצקי השיאו תרומה נדיבה שאִפשרה
בניית משכן למרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים;
משפחת קושיצקי תומכת חשובה של מרכז בגין-
סאדאת ומר קושיצקי משמש סגן יו"ר הוועדה המייעצת
הבינלאומית שלו .משפחת קושיצקי נמנית עם מייסדי
הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל.

ד"ר תומס א' הכט ממייסדי מרכז בגין-סאדאת ,היה
מתנדב מסור בארגוני צדקה יהודיים רבים .בין היתר היה
יו"ר פדרציית המגבית היהודית במונטריאול ,נשיא המגבית
המאוחדת לישראל בקנדה ונשיא בונדס קנדה; ד"ר הכט
היה גם נשיאה של ועדת קנדה-ישראל  -אזור קוויבק משך
 15שנים והיה מעורב מאוד בהתקרבות קהילות תרבותיות
בקוויבק ובישראל .ד"ר הכט מעורב בתכנית להכשרת
מורים להוראת השואה בקנדה ומחובר מאוד להוויה
הפוליטית בישראל.
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השמים הם הגבול

זהות יהודית

ומנהיגות נשית
רבים מהחבר'ה הצעירים שיוצאים אחרי
הצבא לטיול הגדול מספרים כיצד דווקא
בהודו ,באוסטרליה ,בניו זילנד  -עלו אצלם
בפעם הראשונה שאלות של זהות יהודית.
אוניברסיטת בר-אילן מעלה לדיון שאלות
אלו ומחדדת את העיסוק בהן  -להרחבת
מגמה זו מכוונת ד"ר טובה גנזל את
המדרשה שבראשה היא עומדת
"סטודנטים לתואר ראשון נכון שייפגשו גם
עם טקסטים ,מנהגים ומסורות המרכיבים את
הזהות היהודית שלהם ",אומרת ד"ר טובה
גנזל ראש המדרשה באוניברסיטת בר-אילן.
"בארצות הברית מפגש כזה של יהודי עם
זהותו ועיסוק בה על פי רוב הוא דבר מובן
מאליו .בארץ ,לצד הזהות הישראלית ,יש מקום
לחשוף את הסטודנטים גם לטקסטים היהודיים
ולמסורת כדי שיוכלו ליצור את החיבור שלהם
לזהותם היהודית .ליחידה ללימודי יסוד ביהדות
ולמדרשה יש תפקיד חשוב ביצירת הקשר
הראשוני של הדור הצעיר עם יהדותו ",מציינת
ד"ר גנזל.
המדרשה באוניברסיטת בר-אילן היא הראשונה
והגדולה שהוקמה בארץ; היום לומדות בה
 800תלמידות ,מהן ללא רקע דתי ,אחרות
משתייכות לציונות הדתית על זרמיה ויש גם
חרדיות ,הבנות מגיעות מכל רחבי הארץ,
מהמרכז ומהפריפריה .בית המדרש פועל משך
כל היום ועד  21:30בערב ,ובמהלך היום הבנות
יכולות להשתתף בכל שיעור מבין עשרות
השיעורים המוצעים להן :שיעורים בתנ"ך,
בגמרא ,בהלכה ,במדרש ,בחסידות ועוד.
קיימים שיעורים שאופיים עיוני-אינטלקטואלי
ושיעורים שאופיים רוחני-נפשי" .הגיוון מאפיין
גם את הצוות ,המורכב מיותר מ 30-מרצות
ומרצים המגיעים מכל הקשת הציונית הדתית
 כך המדרשה היא ההטרוגנית ביותר הקיימתבארץ ובחו"ל וחושפת את מגוון הדעות בכל
הנושאים העקרוניים שעל סדר היום ",מספרת
ד"ר גנזל" .מעל הכול ,המדרשה היא בית חם
לבנות בקמפוס".
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ד"ר טובה גנזל

"באוניברסיטת בר-אילן
לומדים סטודנטיות וסטודנטים
זה לצד זה בכל התחומים,
מספרות ועד רפואה ,מתואר
ראשון ועד דוקטורט ופוסט-
דוקטורט  -אין סיבה שתהיה
הפרדה דווקא בלימוד התורה"
ד"ר גנזל צמחה במדרשה ,היא למדה
בה בשנות לימודיה וכשערכה את מחקר
הדוקטורט במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת
בר-אילן ,לאחר מכן לימדה במדרשה והיתה
לאחראית על תכניות לימוד ולסגנית ,היא
זכתה במלגת תקוה שבמסגרתה היתה בשנת
שבתון עם משפחתה בארה"ב ולפני כשנה
וחצי מונתה לראש המדרשה .מתוך התייחסות
לקשיים שהיא עצמה נתקלה בהם במהלך
הדרך ,בתקופה שבה היתה מורה להלכה
ונדרשה לעזרת בעלה כדי להכין את השיעורים,
להבין את הארמית ולצלוח לימוד של סוגיות

מגזין אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל

בגמרא ,ד"ר גנזל קבעה לעצמה למטרה
לטפח את המדרשה כמוסד לימודי שמאפשר
לבנות להתקדם בלימודיהן ,להעמיק בטקסטים
היהודיים ולהגיע ללמידה ברמה גבוהה ,זהה
לזו שאליה שואפים הגברים" .יש פער מובנה
בתיכון ברמת הלימוד ובהעמקה בלימודי
הגמרא וההלכה בין בנות לבנים ,והמדרשה
מציעה לנשים תכניות לימוד שמאפשרות
להשלים את הפערים הללו ,ומקנות להן את
הכלים ואת השפה .באוניברסיטת בר-אילן
לומדים סטודנטיות וסטודנטים זה לצד זה בכל
התחומים ,מספרות ועד רפואה ,מתואר ראשון
ועד דוקטורט ופוסט-דוקטורט  -אין סיבה
שתהיה הפרדה דווקא בלימוד התורה ",קובעת
ד"ר גנזל ,שממשיכה במיצוב המדרשה כמוסד
של חדשנות ושל התקדמות .וכך פתחה השנה
המדרשה את שעריה ללימוד משותף לבנים
ולבנות בשעות הערב" .השיעורים המשותפים
מתקיימים כל ערב ,ההיענות אדירה והמקום
צר מלהכיל .ערב יום ראשון מוקדש לדוברי
אנגלית ,רבים מהם עולים חדשים ,ערב יום שני
לעבודת הנפש ובערב יום שלישי מתכנסים
בעיקר בוגרי ישיבות ובוגרות מדרשות ולומדים
יחדיו ברמה גבוהה.
לצדה של ד"ר גנזל משמשות נשים בעמדות
הניהול ובראש תכניות הלימוד ,והמרצות כולן
הן מודל וכתובת לייעוץ לתלמידות" .נשים
בעמדות הבכירות זהו שינוי הדרגתי שמתרחש
במשך השנים האחרונות .את התהליך הזה אנו
מצמיחים בסבלנות ובסובלנות .המגמה שלנו
היא שנשים תוכלנה להשתתף בשיח הציבורי
בנושאי דת והלכה ואף להצמיח הנהגה נשית.
מתוך כך מציעה המדרשה תכנית מתקדמת
לדוקטורנטיות מכל המחלקות  -הן זוכות
למלגות מהותיות ולומדות גמרא בעיון .בתכנית
זו משתתפות  20דוקטורנטיות המקבלות מלגה
מאת ד"ר מרדכי כץ יו"ר מועצת הנאמנים של
האוניברסיטה .מדובר בבנות שיש להן רקע
תורני נרחב לצד תלמידות ללא רקע דתי",
מדגישה ד"ר גנזל.

"פניה המגוונות של
המדרשה יוצרות
מדרשה ייחודית,
והביקוש ללמוד
בתכניות השונות ,בכל
הרמות ובכלל המגוון,
מעיד יותר מכול שאנו
בדרך הנכונה"
"קיימות עוד תכניות חדשות
וחדשניות במדרשה ,דוגמת התכנית
המשותפת לנו ולקרן תקוה ,ששמה
את הדגש על התייחסות רצינית
ומעמיקה לסוגיות של אתיקה,
מוסר ,כלכלה ,חוק הלאום ועוד.
המשתתפות בתכניות מתקדמות
אלו עוסקות כולן במחקר בתחומי
החינוך ,המדע המדויק ,מדעי
האדם ועוד ,ומהן יוכל לצמוח דור
של מנהיגֹות .פניה המגוונות של
המדרשה יוצרות מדרשה ייחודית,
והביקוש ללמוד בתכניות השונות,
בכל הרמות ובכלל המגוון ,מעיד
יותר מכול שאנו בדרך הנכונה",
מסכמת ד"ר גנזל.
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השמים הם הגבול

מרחיבים את השוויון
ומרבים את ההזדמנויות
אוניברסיטת בר-אילן עושה רבות להנגיש
את ההשכלה הגבוהה לסטודנטים
מאוכלוסיות מיעוט וכדי להיטיב את
השתלבותם האקדמית והחברתית; הכנה
ללימודים בקיץ ,סדנאות אקדמיות במהלך
השנה והקמת בית תפילה מוסלמי בקמפוס
הם אחדים מן הצעדים הללו
מספר הסטודנטים הערבים בני כל העדות
 דרוזים ,צ'רקסים ,בדואים ,מוסלמיםונוצרים  -אשר ממשיכים ללימודים גבוהים
במוסדות אקדמיים בישראל הולך ועולה
בשנים האחרונות ,אך הוא עדיין נמוך
בהשוואה למספרם באוכלוסייה; בשנת 2013
רק  12אחוז מכלל הסטודנטים בארץ היו
סטודנטים מאוכלוסיות המיעוט .אוניברסיטת
בר-אילן מכירה בחשיבותה של ההשכלה
הגבוהה כמפתח להשתלבות בשוק העבודה,
כפלטפורמה למוביליות חברתית ולעלייה

בדרגות השכר ובעיקר  -ככלי שמוביל לחיים
של סיפוק ,שנובעים מקריירה מעניינת ,אתגרים
ואופקים פתוחים ולכן פועלת לקליטת בני
אוכלוסיות המיעוט.
מערך דיקן הסטודנטים של אוניברסיטת
בר-אילן ובראשו פרופ' אורי ניר הוא האחראי
לשילובם המיטבי של הסטודנטים הערבים
בחיים האקדמיים  -בלימודים ובחיי החברה.
מספר הסטודנטים הערבים הלומדים בקמפוס
רמת גן של אוניברסיטת בר-אילן עומד היום
על כ 800-סטודנטים ,כ 50-אחוזים לומדים
לתואר ראשון ו 50-אחוזים לתארים מתקדמים.
נוסף על הגדלת מספר הסטודנטים מכוונת
מטרה מרכזית נוספת את מערך הדיקן
בעבודתו והיא הקטנת אחוז הנושרים ,שהוא
גבוה הרבה בקרב אוכלוסיות המיעוט; וכך
מחשבה מעמיקה ומשאבים רבים מושקעים
כדי לסייע לסטודנטים הערבים הלומדים
באוניברסיטה להשלים את לימודיהם בהצלחה.

האוניברסיטה נענתה
לבקשתנו ,וללא שהיות
הקצתה בניין לבית תפילה,
שגם הוא משמש מקום מפגש
ומקנה לסטודנטים הרגשה
של בית באוניברסיטה

רפעת סוידאן
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"אחד החסמים העומדים לפני סטודנטים דוברי
ערבית הוא הקושי עם השפה העברית ",מספר
רפעת סוידאן ,יועץ אקדמי לסטודנטים ערבים
במערך דיקן הסטודנטים ,דוקטורנט למדעי
המדינה ועובד סוציאלי בהתמחותו" .כדי להקל
על הסטודנטים הערבים בתחום זה ,פיתחנו
סדנאות מיומנויות למידה והבעה עברית ,שהן
חלק מתכנית רחבה בשם 'צעד לפני כולם'.
התכנית מתפרשת על פני שלושה שבועות
רצופים בקיץ לקראת השנה האקדמית,
התכנית מתחילה לאחר חג אלפטר ,עם תום
הרמדאן .זו מעין מכינה שבה סדנאות גיבוש
והיכרות ,מפגשי הדרכה להכרת המחלקות,
הספרייה והגופים השונים של האוניברסיטה
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וסדנאות בנושאים מגוונים שמעסיקים כל
סטודנט באשר הוא :חרדת בחינות ,ייעוץ
לימודי ובחירת מקצוע ,מיומנויות למידה
וניהול זמן .המטרה שלנו בשלושת השבועות
הללו היא להקל על הסטודנטים הערבים
את ההסתגלות  -מרמת ההרשמה ועד רמת
הלימודים האקדמיים ודרישות המערכת  -לתת
בסיס יציב ומחבק לסטודנטים ,שרבים מהם
לא נחשפו לפני כן לאוניברסיטה ,מערכת
שיכולה להיראות מאיימת כשלא מכירים
אותה ",מסביר סוידאן.
גם בתוך שנת הלימודים דואג מערך הדיקן
לשלל התאמות ,הקלות וסיוע לסטודנטים
הערבים :ניתן ייעוץ בשפה הערבית ,ליווי
אקדמי אינטנסיבי ,סיוע בפתרון בעיות
משפחתיות שהסטודנטים נתקלים בהן ועלולות
למנוע את המשך הלימודים ,אבחון קשיי
למידה ,סיוע במציאת מגורים והענקת מלגות;
תוספת זמן במבחנים; חופשים במועדים
ובחגים וכן זכאות להיבחן במועד אחר אם
מועד הבחינה נקבע ליום חגם.
"אחת הדרכים ליצור הרגשה טובה וביטחון
היא להיות חלק מקהילה תומכת ",אומר
סוידאן "ואנו מעודדים מעורבות חברתית
ומארגנים מגוון פעילויות גיבוש כגון ערבי
סטנדאפ ,הצגות בתאטרון נצרת ,טיול שנתי,
סעודת רמדאן ,מסיבת סיום שנת הלימודים
ועוד .כמו כן ,האוניברסיטה נענתה לבקשתנו,
וללא שהיות הקצתה בניין לבית תפילה ,שגם
הוא משמש מקום מפגש ומקנה לסטודנטים
הרגשה של בית באוניברסיטה .מרחב התפילה
נחלק לנשים ולגברים ,הוא צויד בכל הדרוש
כדי לקיים את התפילה כהלכתה ,המקום
ממוזג ,מרוהט והותאם בדיוק לצרכינו.
"סטודנטים ערבים לומדים לצד סטודנטים
יהודים במחלקות האוניברסיטה השונות ,וכדי
לגשר על הפערים ולחבר בין הסטודנטים
הערבים ליתר חבריהם לספסל הלימודים
אנו מעודדים מעורבות חברתית בקמפוס
ובפעילויותיו ,מקיימים עם המחלקה למוזיקה
קורס הידברות מוזיקלית בין יהודים לערבים,
ייחודי מסוגו בארץ ובעולם ,וכן עורכים

סדרה של ימי עיון שבמרכזם הכרת תרבות
האחר ושאיפה לדו-קיום .למגוון הפעילויות
הללו יש ביטוי בהרגשה של הסטודנטים",
אומר סוידאן "בסקר שערכנו בעת האחרונה
בקרב הסטודנטים מבני אוכלוסיות המיעוט
ציינו הסטודנטים שהם שבעי רצון מהאווירה
הלימודית בקמפוס".
לאוניברסיטת בר-אילן תכניות עתידיות שנועדו
להגביר את המודעות לחשיבות ההשכלה
הגבוהה בקרב החברה הערבית באמצעות

אוניברסיטת בר-אילן רותמת
את הנכס הזה ,ההשכלה
הגבוהה ,לא רק לשיפור עתידו
של הפרט אלא לשיפור פני
החברה הישראלית כולה,
שתהא שוויונית יותר ומכילה
את כל גווניה

הכרת אוניברסיטת בר-אילן וזרועותיה
הפתוחות לקליטת ציבור זה .בבסיס שוויון
ההזדמנויות לכול עומדת ההשכלה המאפשרת
לפרוץ כל מחסום וכל תקרת זכוכית -
אוניברסיטת בר-אילן רותמת את הנכס הזה,
ההשכלה הגבוהה ,לא רק לשיפור עתידו של
הפרט אלא לשיפור פני החברה הישראלית
כולה ,שתהא שוויונית יותר ומכילה את כל
גווניה.
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לתת ולקבל ,לקבל ולתת

תרומת משפחת קרסו

לקידום ההשכלה הגבוהה בישראל
להנצחת הוריהם האהובים ופועלם בחרו
גב' ציפורה מזרחי ומר אריק קרסו להקדיש
את האודיטוריום שבפקולטה לרפואה של
אוניברסיטת בר-אילן בגליל על שם הוריהם
מר חיים קרסו ורעייתו גב' אסתר קרסו זכרם
לברכה; ולהוסיף לתרומה נדיבה זו תמיכה
נוספת לקליטתם בארץ של שלושה מדענים
ישראלים חוזרים בסגל המחקר הבכיר של
אוניברסיטת בר-אילן.
משפחת קרסו ,שדרכה קשורה בקשרים של
בנייה ושל מעשה בהקמתה של מדינת ישראל
ובהתפתחותה ,בחרה להנציח את ההורים
באודיטוריום המהווה את ליבת הפעילות
האקדמית בפקולטה ,מקום שבו מתחנכים
ויתחנכו מאות רופאים לעתיד ,מקום שבו
מוקנים ערכים של עזרה לזולת ושל נתינה.
חיים ואסתר קרסו ,שהיו יזמים ושותפים

מחקריהם ,מקנים להם ידע ,כישורים וערכי
מחקר הנשענים על ניסיון חשוב  -איכותי
ומהותי  -שהביאו עמם ממוסדות המחקר
הנודעים שמהם הצטרפו אלינו ,ומצעידים
קדימה את המדע ואת החינוך המדעי והאקדמי
שאוניברסיטת בר-אילן יכולה להציע לבניה
ולבנותיה של הארץ הזאת.

בעסק המשפחתי עוד בתחילת שנות ה,40-
היו מעורבים בהקמת חברות גדולות במשק
הישראלי ובפילנתרופיה למען מדינת ישראל
מן השנים הראשונות להקמתה .בני הזוג קיימו
אורח חיים צנוע ובהיותם אנשי כבוד אשר
תמיד עומדים במילתם ,אנשים חמים ,אנושיים
ותורמים לקהילה .בני ובנות המשפחה ,שגדלו
על ברכי ערכים אלו של צניעות ,של לימודים
ושל עבודה ,מאפשרים לנו להמשיך ולהנחיל
ערכים אלו באמצעות תרומתם זו.

על מחקריהם של המדענים החוזרים הנהנים
מחסותה של משפחת קרסו תוכלו לקרוא
בדפים שלהלן :ד"ר עומרי קורן ,חוקר בכיר
בפקולטה לרפואה בתחום חיידקי מערכת
העיכול; ד"ר יוסי מנדל ,חוקר בכיר בפקולטה
למדעי החיים בתחומי מדעי הראייה והנדסה;
וד"ר ליאור אלבז ,חוקר בכיר במחלקה לכימיה
בתחום פיתוח חומרים חדשים בעבור תאי דלק
ותאים פוטו-וולטאיים.

תמיכת משפחת קרסו במדענים החוזרים
מחזקת את השורות ומבטיחה את המשך
היצירה והעשייה האקדמית והמחקרית,
מכאן י ֵצאו החידושים המחקריים ופריצות
הדרך  -שיהיו רשומים על שמה של מדינת
ישראל .ונוסף על כך ,בכל שנה חוקרים אלו
מלמדים ומלווים עשרות סטודנטים בעריכת

חנוכת האודיטוריום ע"ש אסתר וחיים קרסו בפקולטה לרפואה בצפת
השמות מופיעים בסדר קריאה מימין לשמאל

2

1

 .1מר אריק קרסו
 .2מר אריק קרסו
גב' ציפורה מזרחי-קרסו
ד"ר יוסי מנדל ,המחלקה לאופטומטריה
ד"ר ליאור אלבז ,המחלקה לכימיה
ד"ר עמרי קורן ,הפקולטה לרפואה
 .3מר אריק קרסו
גב' ציפורה מזרחי-קרסו
 .4פרופ׳ בנימין ארנברג ,סגן נשיא למחקר
ד״ר ליאור אלבז ,המחלקה לכימיה
ד״ר עומרי קורן ,הפקולטה לרפואה
מר אריק קרסו
הנינים של אסתר וחיים קרסו
גב׳ ציפורה מזרחי-קרסו
פרופ׳ יפה זילברשץ ,משנה לנשיא
האוניברסיטה
ד״ר יוסי מנדל ,המחלקה לאופטימטריה
ד״ר מירב גלילי ,ראש מערך פיתוח
משאבים עולמי
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 2ק״ג

חיידקים

ד"ר עמרי קורן הוא מיקרוביולוג בהכשרתו,
החוקר כיצד החיידקים שנמצאים במערכת
העיכול באדם משתנים בבריאות ובחולי.
ד"ר קורן זכה לאחרונה במלגת אלון
היוקרתית ,הניתנת לחוקרים מצטיינים
החוזרים ארצה
ד"ר קורן הצטרף לפקולטה לרפואה של
אוניברסיטת בר-אילן בגליל עם פתיחתה
בשנת הלימודים תשע״ב לאחר שהשלים
משרת פוסט-דוקטורט באוניברסיטת קורנל.
ד"ר קורן השתלב בסגל החוקרים והמרצים
הבכירים שבפקולטה והוא מלמד קורסים
בנושאי דלקת ומחלות זיהומיות ,מיקרוביום
אנושי בבריאות ובחולי וכן קורס העוסק
בפרוביוטיקה" .בגוף האדם ישנם פי  10תאים
חיידקיים מאשר תאי גוף 2-1 .ק"ג ממשקל
גופנו הם חיידקים ",אומר ד"ר קורן .״כבר
עם צאת התינוק לאוויר העולם ,מאוכלס גופו
במספר רב של חיידקים  -ומרביתם נמצאים
במערכת העיכול ,שבה כ 100-טריליון חיידקים,
המכונים מיקרוביום.
בדרך כלל נתפסים חיידקי המעיים האלה
כסימביוטים ,כלומר מועילים ,אולם מחקרים
עדכניים מראים כי להרכבים מסוימים של
אוכלוסיות חיידקים יכולה להיות השפעה על
המצב הבריאותי שלנו לטוב ולרע ,וכמו כן,
הרכבם של חיידקי המעיים קשור לרשימה
גדלה והולכת של מחלות כרוניות .וכך בניסויי
"השתלות מיקרוביום" ,שבהם חיידקים הועברו
מעכבר אחד לעכבר אחר ואפילו מאדם אחד
לאחר ,נצפה שינוי בפנוטיפ של העכבר או
האדם המושתל ולמעשה שינוי במצב המחלה
שלו; ניסויים אלו הוכיחו כי למיקרוביום תפקיד
במחלות רבות ומרכזיות בעידן שלנו ובהן
השמנת יתר ,סוכרת ,התסמונת המטבולית ואף
מחלות נפש כגון דיכאון ועוד ,ומכאן חשיבות
מחקרו של ד"ר קורן.
"אצל אנשים הסובלים מעודף משקל ",מסביר
ד"ר קורן" ,נצפו חיידקים שונים מאלו שנצפו
אצל אנשים שמשקלם תקין .מחקרים שביצענו
הראו שלחיידקים עצמם יש השפעה על עלייה
במשקל .כלומר ,הרכב החיידקים שנמצא אצל
כבדי משקל מגביר עלייה במשקל .תוצאות

ד"ר עמרי קורן

ניסויים אלו הוכיחו כי
למיקרוביום תפקיד במחלות
רבות ומרכזיות בעידן שלנו ובהן
השמנת יתר ,סוכרת ,התסמונת
המטבולית ואף מחלות נפש
כגון דיכאון ועוד ,ומכאן חשיבות
מחקרו של ד"ר קורן
המחקרים הללו הובילו אותנו לבדוק את
סוגיית העלייה במשקל בעת היריון ,ובמאמר
שפרסמתי בכתב העת המדעי  Cellבשנת
 2012הראיתי דמיון בין עלייה במשקל של
נשים בהיריון לעלייה במשקל של אנשים עם
התסמונת המטבולית .התסמונת המטבולית
היא אוסף של תסמינים כגון השמנה בטנית,
יתר לחץ דם ,טריגליצרידים ברמה גבוהה
בדם ועוד .התסמינים הללו מגבירים סיכויים
לתחלואה וכשהם מופיעים אצל נשים בהיריון
יש להם השפעה הן על בריאות האימהות והן
על בריאות היילודים .במעבדתי אנו בוחנים
את ההשפעות הללו ומפתחים התערבויות
בהרכב המיקרוביום ,שבאמצעותן נוכל לטפל
ואף למנוע את התפתחותם של התסמינים,
ולהפחית את הסיכונים הבריאותיים שהם
מביאים עמם".

עוד טרם גיוסו של ד"ר קורן לשורות הפקולטה
לרפואה כבר נוצרו קשרי מחקר ראשוניים,
הממשיכים להתפתח היום כחלק מן הפעילות
המחקרית המשותפת ההדוקה שבין הפקולטה
לרפואה ובין בתי החולים הגליליים המסונפים
לה" .יש רצון עז אצל הרופאים לעסוק
במחקר ",אומר ד"ר קורן "ההתעניינות רבה
מאוד ובשנתיים האחרונות התפתחו כמה
שיתופי פעולה :מחקר בנושא טרשת נפוצה
נערך עם פרופ' ראדי שהין ,מנהל מחלקת
נוירולוגיה בבית החולים זיו; מחקר משותף
נערך גם עם ד״ר יזהר בן שלמה ,גניקולוג
מפוריה ,אשר במשך שנים חוקר את תסמונת
השחלה הפוליציסטית ,ויחד אנו בוחנים מהי
תרומת החיידקים למצב המחלה ולהצלחת
הטיפול הרפואי .במעבדה אנו עוסקים גם
בפיתוח טיפולים פרוביוטיים ,שיחליפו את
הטיפול הכימי התרופתי הקיים".
ד"ר קורן גדל במטולה ,הוא ואשתו שמחו על
ההזדמנות לשוב מארצות הברית לארץ ,לצפון,
ולגדל את שני ילדיהם כאן וכל זאת בד בבד
עם השתלבות במשרת מחקר והוראה אקדמית
הראויה ליכולותיו .עם הגעתו ארצה החל ד"ר
קורן בכינון מעבדתו בפקולטה לרפואה ,גייס
מנהל מעבדה ,פוסט-דוקטורנטית וסטודנטים,
ובשנתיים האחרונות הוא מגשים את שאיפותיו
בתחומי המחקר וההוראה" .המחקר שלי
ועבודתי במעבדה משתלבים בתחומי ההוראה
שאותם אני מרכז ומלמד ,אני מקיים קשר
רציף עם הסטודנטים ועם מחקריהם ,וכל זאת
מתוך שאיפה לחנך ליכולת חשיבה מדעית,
לתרום מן הניסיון שלי ומן הידע שצברתי,
להיות מנטור ולשמש דוגמה אישית לתלמיד ַי".
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לתת ולקבל ,לקבל ולתת

עין ביונית
ד"ר יוסי מנדל ,רופא עיניים ובעל דוקטורט
בביו-הנדסה ,החל בלימודיו כעתודאי,
היה רופא גדודי ,חטיבתי ואוגדתי ובין
תפקידיו ניהל את יחידת המחקר של חיל
הרפואה; הוא הצטרף לסגל המחלקה
לאופטומטריה ומדעי הראייה באוניברסיטת
בר-אילן לאחר שהשלים פוסט-דוקטורט
באוניברסיטת סטנפורד היוקרתית
שבארה"ב

ד"ר מנדל מביא עמו ידע וניסיון קליני מגוון
מאוד ורקע מחקרי בתחומים נרחבים :מתחומי
רפואת העיניים; דרך תחומי הרפואה הצבאית
כגון רפואת טראומה ,רפואה אווירית ,הפרעת
דחק פוסט-טראומתית; ועד פיתוח טיפול
חדשני לעצירת דימומים בנפגעים בשדה
הקרב באמצעות זרמים חשמליים" .בפציעות
קשות בשדה הקרב או בתאונות דרכים ועוד
אנו נתקלים בפציעות שבהן הדימום הנגרם
מוביל למוות ",אומר ד"ר מנדל" .ישנם מקומות
בגופנו שבהם אי אפשר להשתמש בחסם
עורקים וגם הפעלת לחץ אינה מועילה ,למשל,
כשמדובר באברים פנימיים כמו כבד וטחול או
בחיבור שבין הגפיים לגוף .גילינו שזרם חשמלי
מכווץ את כלי הדם במהירות וכך נעצרת
זרימת הדם ,כאילו שמנו חסם עורקים ".הטיפול
הזה בשדה הקרב ובבתי החולים עשוי להציל
חיים ומעורר התעניינות רבה בקהילה המדעית
והרפואית בארץ ובעולם ,אשר מהווה בסיס
לשיתופי פעולה עם מערכת הביטחון.
עיקר עיסוקו של ד"ר מנדל הנו בתחום
מדעי הראייה והעין .העין היא אחד האברים
המורכבים בגוף האדם :נוסף על המערכות
האופטיות והנוירנליות המורכבות  -הקרנית,
הרשתית ,העדשה  -גם למוח תפקיד חשוב
בפעולתו של אבר זה.
נציין מגוון פיתוחים מחקריים פורצי דרך
שמוביל ד"ר מנדל:
רשתית מלאכותית המחזירה ראייה לעיוורים:
" 1מכל  4,000איש בעולם סובל ממחלות
גנטיות ואחרות הגורמות לעיוורון כגון רטיניטיס
פיגמנטוזה ,ורבים אחרים סובלים מניוון
מָקוּל ָרי תלוי גיל או ממחלות אחרות ",אומר
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ד"ר יוסי מנדל

"בחרתי באוניברסיטת בר-
אילן משום שזהו המוסד
היחידי בארץ שמקים מסלול
המאחד יחדיו את התחומים
המגוונים של הראייה,
מאפשר להשלים תואר ראשון
בתחום האופטומטריה ויש
בו התשתית לפיתוח מסלולי
לימוד לתארים מתקדמים
בתחומי הראייה״
ד"ר מנדל" .הרשתית המלאכותית היא שבב
המושתל מתחת לרשתית וקולט במקום האבר
הפגוע את התמונות .הניסיון בבעלי חיים נמצא
מוצלח מאוד והדרך לביצוע הטיפול באנשים
מתקצרת .ישנם הרבה יתרונות לסוג זה של
טיפול ",מסביר ד"ר מנדל" ,הניתוח להשתלת
השבב פשוט מאוד ,העברת המידע והאנרגיה
הן אלחוטיות לחלוטין והרזולוציה המתקבלת
גבוהה מהטכנולוגיות הקיימות היום ,כך חדות
הראייה הצפויה באנשים שיעברו את הניתוח
היא גבוהה .התפיסה של הראייה המלאכותית
שפיתחנו אף מהירה יותר מן הראייה הרגילה
 ומקרבת אותנו לראייה ביונית .העבודההמחקרית נעשתה בסטנפורד עם פרופ' דניאל
פלנקר ותימשך באוניברסיטת בר-אילן".
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פיתוח עדשה מיוחדת המודדת את הלחץ
התוך עיני במקרים של גלאוקומה:
מחלת עיניים זו היא השנייה הנפוצה בעולם
כגורם לעיוורון 15 ,אחוז מהעיוורים בעולם
איבדו את ראייתם כתוצאה ממחלה זו" .הלחץ
התוך-עיני הגבוה גורם לפגיעה בעצב הראייה",
אומר ד"ר מנדל" ,אבל הלחץ משתנה לאורך
היום וכרגע רק רופא עיניים מורשה לבצע
את הבדיקה וייתכן שנפספס את הבעיה
בשלביה הראשונים .לכן יש צורך לבצע את
הבדיקה במשך כל היום ולעקוב אחר ממדי
הלחץ ,ולצורך כך פיתחנו עדשה מיוחדת ,מַחְוָן
(אינדיקטור) ,המושתלת על עדשה מלאכותית
בהליך כירורגי פשוט ,דומה לניתוח קטרקט.
על העדשה הזאת מותקן מד-לחץ שהאדם
יוכל לצלם בטלפון החכם ,האפליקציה תקרא
את המדדים ותעביר אותם אל המטופל ואל
הרופא .מד הלחץ קטן מאוד ואינו מפריע
לראייה ",מוסיף ד"ר מנדל.
שימוש בתאי גזע לשחזור הראייה:
ד"ר מנדל משלב במחקריו שימוש בתאי
גזע לשחזור ראייה .הרעיון החדש ,המפותח
במעבדה בימים אלו ,הוא שימוש בתאי גזע
העוברים תהליך התמיינות לנוירונים על גבי
מערך אלקטרודות המושתל מתחת לרשתית.
הנוירונים המושתלים מתווכים בין האלקטרודות
ובין הרקמה של הרשתית ובכך משפרים את
התפקוד של הרשתית המלאכותית .המחקר
נערך בשיתוף פרופ' רון גולדשטיין מהפקולטה
למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן.

פועלו הרב של ד"ר מנדל וההתמחות בתחומי
הרפואה והביו-הנדסה הביאו להתעניינות רבה
בעבודתו והוא קיבל הצעות רבות ממוסדות
מחקר בארץ ובעולם" ,אבל היה לי ברור
שאני חוזר ארצה ",אומר ד"ר מנדל" .בחרתי
באוניברסיטת בר-אילן משום שזהו המוסד
היחידי בארץ שמקים מסלול המאחד יחדיו
את התחומים המגוונים של הראייה ,מאפשר
להשלים תואר ראשון בתחום האופטומטריה
ויש בו התשתית לפיתוח מסלולי לימוד
לתארים מתקדמים בתחומי הראייה .ההזדמנות
להשתתף בהקמת מסלול ייחודי זה מִשלבי
הקמתו מהווה בעבורי אתגר אישי ומדעי

חשוב ,ואני מאמין שנוכל לקדם גם את
המחקר וגם את הטיפול הקליני בחולים
הסובלים מעיוורון מסיבות שונות .נפלה
בחלקי הזדמנות לתרום בצורה מרבית
גם מהידע הקליני שלי כרופא עיניים וגם
מעיסוקי במחקר ולהביא את היכולת
ואת החזון שלי לידי ביטוי; באמצעות
הקשרים הרבים שיש לי עם מוסדות
בארץ ובעולם ועם מערכת הביטחון ,נוכל
לקדם את התחום הזה באוניברסיטת
בר-אילן ולהפכה למוסד מוביל בארץ
ובעולם".

כינון מערך לימודים מתקדמים
לתארים שני ושלישי במדעי הראייה,
היחיד מסוגו בארץ
תחום האופטומטריה מבוקש מאוד וכבר
עתה לומדים במחלקה לאופטומטריה
 250סטודנטים ומפעילים בו יותר מ20-
חדרי טיפול ,שאליהם מגיעים למעלה
מ 50-מטופלים ביום ,גם מאוכלוסיות
מוחלשות .הנבדקים זוכים למיטב
התנאים; הטיפול  -ללא תשלום ומאפשר
גם רכישת אבזרים במחירים נוחים.
הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה
ואבררד גודמן מייסדת עתה תכנית
לתארים מתקדמים בתחום זה .התכנית
נבנתה בהובלתו של פרופ' צבי מליק.
שני מסלולי לימוד לתכנית :האחד ,קליני
בדגש על אופטומטריה מתקדמת ,שיטות
אבחון וטיפול מגוונות ,התנסות במקרים
מסובכים ועבודה עם רופאי עיניים
במרפאות ובבתי חולים .מסלול שני
הוא מסלול מחקרי ,שיעסוק בכל אחד
ממרכיביו של אבר הראייה; המיזם יפתח
את תחומי התפר שבין רפואת עיניים,
טכנולוגיה מתקדמת וחקר המוח  -וייצור
שיתופי פעולה בין הפקולטות ומרכזי
המחקר השונים באוניברסיטה.
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אנרגיה
חדשה
ד"ר ליאור אלבז הצטרף למחלקה לכימיה
באוניברסיטת בר-אילן לאחר שערך פוסט-
דוקטורט במעבדה הטובה בעולם בתחום
תאי דלק ,המעבדה הלאומית בלוס-
אלאמוס ,ארה"ב ,אף שהוצע לו להישאר
בלוס-אלאמוס כחבר סגל מחקר בכיר" .אין
מתחרים לאוניברסיטת בר-אילן בתחום
האנרגיות המתחדשות בארץ ,ואם זה תלוי
רק בי ",הוא מצהיר "אני מוכן לחתום כאן
לעוד  30שנה"

תאי הדלק שבהם עוסק ד"ר אלבז הם תאי
דלק הפועלים על מימן וחמצן .התוצר היחידי
של התגובה בין החומרים הללו הוא מים ,וכך
הטכנולוגיה הזאת ירוקה ואינה מזהמת" .יתרונם
של תאי דלק הוא ביעילותם האנרגטית ,אפשר
להפיק מהם אנרגיה פי  10מסוללה בנפח
דומה  -את היתרון הזה אפשר לתרגם לחיסכון
בנפח הרכב ובמשקלו ,בשטח בעבור תאי דלק
נייחים ,וכך בעלויות שכירות .חברות מחשבים
כגון גוגל ,אפל ופייסבוק  -שיש להן חוות
שרתים גדולות  -משתמשות היום בטכנולוגיה
זו וחוסכות מקום אך בעיקר מגובות ואינן
תלויות ברשתות החשמל שעלולות ליפול.
חברות סלולר יכולות לחסוך בגובה השכירות
על אנטנות סלולריות וכמו כן תאי הדלק אינם
מזהמים ,אינם מרעישים ואינם דורשים תחזוקה
בתדירות גבוהה כמו הגנרטורים המוצבים היום
בסמוך לאנטנות ,שרבות מהן נמצאות באזורי
מגורים ",מסביר ד"ר אלבז .לטכנולוגיה הזאת
גם שימושים צבאיים רבים מתכנית החלל
האמריקנית ועד צוללות הדולפין שרכש צה"ל
לאחרונה מגרמניה ,על פי מקורות זרים; תאי
הדלק מאפשרים שיוט שקט עם חתימת חום
נמוכה; הם אמינים בהרבה ממצברים ,ששימשו
בצוללות בעבר ,ואינם דורשים החלפה וטיפול
שוטף ",אומר ד"ר אלבז.

ד"ר ליאור אלבז

לטכנולוגיה הזאת גם
שימושים צבאיים רבים
מתכנית החלל האמריקנית
ועד צוללות הדולפין שרכש
צה"ל לאחרונה מגרמניה ,על
פי מקורות זרים

ד"ר אלבז התמחה בתחום האלקטרו-כימיה,
ענף יישומי מאוד של הכימיה .מומחיותו
מתמקדת בטכנולוגיית תאי דלק ,המבוקשת
מאוד במגוון תעשיות אזרחיות וצבאיות" .תא
דלק פועל בדומה לסוללה ",מסביר ד"ר אלבז
"ההבדל המהותי הוא שבסוללה ,כמו זו שיש
בטלפון הנייד שלנו לדוגמה ,האנרגיה הכימית
אצורה ואוזלת עם השימוש בה ,ואילו תא דלק
אינו מכיל את החומרים המגיבים ,אלו מוזרמים
לתוכו מבחוץ ,וכל עוד נזרים אותם ,התא יפעל
ויספק אנרגיה".
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"תהליך העבודה שלנו מתחיל על הלוח :אנו
מעלים רעיון ,חושבים תאורטית על חומרים
חדשים שנוכל להרכיב במעבדה בהכוונה
לחומרים ביו-מימתיים  -שמדמים תגובות
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דומות לאלו המתרחשות בטבע ,לדוגמה ,כאלו
שיוכלו לחקות את פעולת ההמוגלובין בקישור
חמצן .בתוך תא דלק מתרחש תהליך של חיזור
חמצן ,המוגלובין הוא חלבון גדול ,האחראי
על חיזור חמצן בגוף האדם .אנחנו מחפשים
מולקולות שיעשו את אותה עבודה בתא הדלק,
ומשתמשים לשם כך בכוח מחשוב .כדי להבין
איך מולקולה תעבוד מסנתזים אותה ,מאפיינים
את החומר ובודקים אותו בתנאים אמתיים בתא
דלק עובד".
לטכנולוגיית תא דלק חיסרון מהותי אחד  -היא
יקרה מאוד ,שכן הזרז שמאיץ את התגובה
הכימית בתאי דלק מסחריים היום הוא פלטינה
 יסוד שכמעט אין למצוא ,ולכן היום רוכשותאת הטכנולוגיה הזאת רק חברות עשירות
ותעשיות ביטחוניות .כאן נכנסת מעבדתו
החדשה של ד"ר אלבז לתמונה" .אנחנו
מחפשים חומרים שווי ערך מבחינת יכולות
אבל זולים יותר וכך מפתחים חומרים קרמיים
מתקדמים שיאריכו את חיי תאי הדלק ,אלו
הם מצעי פחם חדשים ומבנים חדשים של
מתכות יקרות ,המפחיתים הפחתה ניכרת את
כמות המתכות היקרות הנדרשות לתא דלק",
אומר ד"ר אלבז ,שבאחד מפרסומיו האחרונים
הציג את מבנה "רפסודות הפלטינה",
המורכבות מ 3-עד  6אטומים של המתכת
היקרה ,מבנה זה מזרז את תגובת חיזור
החמצן ביעילות רבה יותר מכל זרז מסחרי
אחר וחוסך יותר מ 75-אחוז בכמות הפלטינה
הנדרשת" .המטרה שלנו היא להוזיל עלויות
לפחות ב 30-אחוזים ",אומר ד"ר אלבז" .סנתוז
החומרים נעשה בשיתוף פעולה עם מעבדות
בארץ ובעולם ,כגון מעבדותיהם של ד"ר דוד
זיתון ופרופ' אריה צבן מהמחלקה לכימיה
ומהמכון לננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים
באוניברסיטת בר-אילן ,מעבדתו של פרופ'
דן מאיור מהמחלקה לכימיה באוניברסיטת
בר-אילן ,מעבדתו של פרופ' זאב גרוס בטכניון
וחברות הייטק ישראליות כגון ג'נסל ,די-

חיסכון
חיזור חמצן

אנרגיה

אטומים

אנרגיה כימית

אמצעים אלקטרו-כימיים

טכנולוגיה
פלטינה
תאי דלק
מולקולות
חיסכון

חיזור חמצן

אנרגיות מתחדשות
אמ-אי ישראל ,ואמפסי; אנו עובדים גם עם
המעבדה הלאומית בלוס-אלאמוס ומעבדות
באוניברסיטאות ברקלי ,ניו מקסיקו ובית הספר
ללימודים מתקדמים של הצי האמריקני.
הסינרגיה חשובה לי מאוד ",מדגיש ד"ר אלבז,
שהיה יכול לבחור כל אוניברסיטה להשתלב
בה אך אוניברסיטת בר-אילן הייתה הבחירה
היחידה שלו" .כאן פועלים כוחות שיש להם
מוניטין לאומיים ובינלאומיים ,רציתי להיות
מוקף באנשים שמדברים את השפה שלי,
חוקרים שמוסיפים לי בתחומים שבהם אין לי

אוניברסיטת בר-אילן הייתה
הבחירה היחידה שלו" .כאן
פועלים כוחות שיש להם
מוניטין לאומי ובינלאומי,
רציתי להיות מוקף באנשים
שמדברים את השפה שלי

מומחיות ושאני מוסיף להם בתחומים שבהם
הם מומחים פחות ממני ".תחום האנרגיות
המתחדשות באוניברסיטת בר-אילן התמקד
עד כה בפיתוח אמצעים אלקטרו-כימיים
להנעה המבוססים בעיקר על סוללות ,ד"ר
אלבז הביא עמו מומחיות נוספת  -עולם תאי
הדלק ,והוא מסכם" :אני שמח להיות שותף
ללהט של עבודה ושל הצלחות ושאיפות
להתקדמות מתמדת  -המאפיין את המחקר
באוניברסיטת בר-אילן".
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עושים צדק
ערכים של מחויבות לחברה ,לקהילה
ולמשפט במדינת ישראל הם שעומדים
בתשתיתה של הפקולטה למשפטים
באוניברסיטת בר-אילן והם שהובילו
אותה להקים מערך של  11קליניקות
לייעוץ משפטי; בקליניקה לזכויות זקנים
וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב נחשפים
הסטודנטים הצעירים לאתגרים הרבים
שעמם מתמודדים אנשים בגיל הז ִקנה
ורודפים צדק בעבורם

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
אחוז הזקנים מעל גיל  65בישראל עומד
על  ,10.6מחצית מהם מעל גיל  ;75אחוז זה
הולך ועולה בקצב מהיר בכל מדינות המערב
וכך גם בישראל .כדי לסבר את העין אחוז
הזקנים בישראל בעת הקמת המדינה היה כ4-
אחוזים מכלל האוכלוסייה .בתוך הנתונים הללו
נכללים גם כ 200,000-ניצולי השואה החיים
היום בקרבנו ,אנשים שידעו סבל לא-ישוער
ושאנו מחויבים לרווחתם .אוכלוסיית הזקנים
בישראל היא מן העניות במדינות ה,OECD-
ופלח אוכלוסייה זה הוא מן המוחלשים בחברה
הישראלית עצמה ,רבים מן הזקנים פונים
לעזרתה של המדינה ולסיועם של שירותים
חברתיים ושירותי הרווחה ,ונתקלים בקשיים
מול המנגנונים הביורוקרטיים של המדינה;
לעתים הם אינם מקבלים את המגיע להם,
במקרים מסוימים נובע הדבר מחוסר מודעות
של הזקנים והניצולים עצמם לזכויותיהם
ולאופן מיצוי הזכויות ובמקרים אחרים מערימים
קשיים בפניהם או נוהגים סחבת וגרירת
רגליים .הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה
באוניברסיטת בר-אילן היא הכתובת לבני
הגיל השלישי שנדרשים לסיוע בבירור ובמיצוי
זכויותיהם ,כדי שאת שנות חייהם האחרונות
יחיו בכבוד.
הקליניקה פועלת בהובלתם של מנהלת מערך
הקליניקות ד"ר שירי רגב-מסלם ובהנחיית
ד"ר מיטל סגל-רייך .הסטודנטים ,כולם בשנה
השלישית ללימודיהם ,מפעילים את הקליניקה
ואת שירותיה .הקליניקה מגישה ייעוץ משפטי
וייצוג משפטי מלא  -ללא תשלום  -לכ200-
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פונים בשנה ,הסטודנטים מפעילים קו חם ובו
עונים לשאלות בנושאים הקשורים לזכויות
ניצולי השואה ,ביטוח לאומי ,סיעוד ,זכויות
חולים ,אפוטרופסות ,שכר טרחה מופרז לעו"ד
או לאנשי תיווך הנדרש מניצולי השואה,
הפליה מחמת גיל ,דיור מוגן ובתי אבות ,תכנון
לקראת התמודדות עם ירידה ביכולות ועם
ההשלכות המשפטיות הכרוכות בכך ובנושאים
נוספים הקשורים למשפט ולזקנה .הקליניקה
נודעת בטיפול המקצועי שהיא מגישה וכך
רבות מן הפניות אליה מגיעות מהאגף לסיוע
משפטי ,מלשכות הרווחה ,מקופות החולים,
מהרשות לזכויות ניצולי השואה ,מהמשרד
לאזרחים ותיקים ומגופים אחרים העוסקים
בתחום .בעבור זקנים אלו ובני משפחותיהם
הקליניקה היא האפשרות היחידה לקבלת ייעוץ
וייצוג משפטיים איכותיים ומקצועיים ולמיצוי
זכויותיהם.

הקליניקה לזכויות זקנים
וניצולי שואה באוניברסיטת
בר-אילן היא הכתובת לבני
הגיל השלישי שנדרשים לסיוע
בבירור ובמיצוי זכויותיהם ,כדי
שאת שנות חייהם האחרונות
יחיו בכבוד
פעילותה של הקליניקה מגוונת מאוד ,היא
משלבת בין עבודה מעשית ופרטנית ובין
עבודת מחקר וקידום רפורמות מערכתיות
בתחום הזקנה ,באמצעות ייצוג בתיקים
עקרוניים ,הגשת הצעות חוק בנושא והעלאת
מודעות הציבור לזכויותיו בכתיבת דפי מידע,
ניירות עמדה ועוד .פעילותה זו של הקליניקה
הפכה אותה לגוף ידע מקצועי שאין שני לו
בתחום הזקנה וניצולי השואה ,וככזה הקליניקה
מספקת מידע גם לגורמים ממשלתיים ובהם
הכנסת והאפוטרופוס הכללי ואף משתפת
פעולה עם גורמים אלו בקידום הנושאים
האלה .כך ,בין היתר ,הקליניקה שותפה
לרפורמה רחבה בתחום האפוטרופסות ,בליווי
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ובגיבוש תיקון מקיף לחוק הכשירות המשפטית
והאפוטרופסות ,תשכ"ב  ,1962 -והיא חברה
לאגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים
לארגון כינוס רב-משתתפים בנושא "מגמות
וחידושים באפוטרופסות בישראל" ,אשר אירח
כ 250-אנשים מקשת מקצועית רחבה.

אחד מיעדיה של הקליניקה
הוא להפוך את מערכת
המשפט בישראל רגישה
וקשובה יותר לצורכיהם של
הזקנים
אחד מיעדיה של הקליניקה הוא להפוך את
מערכת המשפט בישראל רגישה וקשובה יותר
לצורכיהם של הזקנים ,דוגמה אחת להשפעתה
של הקליניקה בתחום זה היא החלטתה של
שרת המשפטים לשעבר ציפי לבני לאפשר
ייצוג חינם לניצולי השואה הנתבעים בתביעות
הוצאה לפועל על ידי עורכי דין ואנשי תיווך
לשכר טרחה שערורייתי  -במטרה למגר את
התופעה הנלוזה ,החלטה זו נבעה בין היתר
מפעילותה של הקליניקה בתחום" .בשנים
האחרונות ",מספרת ד"ר רגב-מסלם "הגיעו
לקליניקה תלונות רבות של ניצולי השואה
בתחום זה והניצו ּל הזה לא רק מקומם אלא,
לפי קביעת בית המשפט  -אינו חוקי ",מדגישה
ד"ר רגב-מסלם "בשנה האחרונה למשל ייצגה
הקליניקה שתי ניצולות שואה שעורך דינן הגיש
נגדן תביעות בהוצאה לפועל ובהן דרישה
לחייבן בשכר טרחה מופרז  -קרוב ל30-
אחוז מסכום התגמולים שנפסק להן בתביעתן
להכרה בהן כניצולות השואה .מדובר בניצולות
שואה בשנות ה 80-לחייהן ,את תביעתן להכרה
ניהלו משך שנים רבות ,הן אינן יודעות קרוא
וכתוב בעברית .בית משפט השלום בכפר סבא,
בפסק דין ראשון מסוגו ,קיבל את עמדתה
המשפטית של הקליניקה בנוגע לנוסח צו
להגבלת שכר הטרחה בייצוג ניצולי השואה
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,ודחה את תביעתו
המוגזמת של עורך הדין".

לקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה
ישנן הצלחות רבות כדוגמת זו ,ומאחורי כל
הישג עומדים אדם ומשפחה שאיכות חייהם
השתפרה; אולם בסיס קיומה של קליניקה
כזו בתוך מוסד אקדמי  -הוא גם חינוכי
ונועד להשפיע לעומק ולטווח הרחוק .וכך,
במהלך שנת פעילותם בקליניקה ,הסטודנטים
משתתפים בקורס עיוני שנתי ובימי עיון ,הם
מתוודעים לתפיסות חברתיות שונות בתחום
ונדרשים לחשיבה ביקורתית ולעריכת מחקרים;
לכל אלה נוספות תרומתם המהותית לקהילה,
החשיפה לקהל נזקק וההיכרות הקרובה
והאישית עם הזקנים ועם ניצולי השואה
שהם מייצגים .כל אלה יחדיו יוצרים חוויה
מעצבת ומעשירה בעבור הסטודנטים ,עורכי
הדין לעתיד ,הן מן הבחינה המקצועית והן מן
הבחינה האנושית.

מר ג'ואל ג'ייקובס הוא בעלים ,יו"ר ומייסד
חברת  .The Bottle Crewמר ג'ייקובס קשר
את מסירותו הבלתי מתפשרת למאבק ברעב
בעולם עם הצלחת עסקיו וגייס את משאביו
ואת קשריו העסקיים למטרה זו; הוא חיבר
רבים מלקוחותיו בתעשיית המזון והתרופות
לארגונים הנלחמים ברעב כדי לוודא שמוצרים
עודפים אינם נזרקים ומבוזבזים .אחת
האוכלוסיות הסובלת מחרפת רעב ,מניצול
משאביה ומפגיעה בזכויותיה היא אוכלוסיית
הזקנים וניצולי השואה ,שאליהם מפנה מר
ג'ייקובס ביתר שאת את מחשבותיו ואת
משאביו .מר ג'ואל ג'ייקובס תורם לקליניקה
לזכויות זקנים וניצולי שואה ותומך בה.
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ערב גאלה בריטניה-ישראל The British Israeli United Award -
ערב גאלה בהשתתפות ד"ר קרנית פלוג ,נגידת בנק ישראל ,התקיים בחודש ספטמבר במעונם של שגריר בריטניה בישראל מר מתיו גולד ורעייתו
סיליה .הערב ,שיזמה אוניברסיטת בר-אילן ,נועד לחגוג את הקשרים ואת שיתופי הפעולה הטובים שבין שתי המדינות ,ופרסי הוקרה הוענקו לאנשי
העסקים מר יוסי חכמי ולאחים מר משה ומר ישראל גרידינגר על תרומתם לקידום שיתופי פעולה עסקיים בין המדינות

2

1

4

3

5
 .1מר נתן גרטנר
מר דוד דואני ,בנק דיסקונט
 .2מר מת'יו גולד ,שגריר בריטניה בישראל
עו"ד ליפא מאיר ,יו"ר מועצת הנאמנים
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
מר רומי טייגר ,יו"ר אגודת ידידי בר-אילן בבריטניה
מר ישראל גרידינגר
 .3עו"ד ליפא מאיר ,יו"ר מועצת הנאמנים
מר דוד ברודט ,יו"ר דירקטוריון בנק לאומי
 .4ד"ר מירב גלילי ,ראש מערך פיתוח משאבי עולמי
מר חזי בצלאל
עו"ד ציון אמיר ,משרד עו"ד ציון אמיר
 .5מר דני מרגלית ,יו"ר  BDOזיו והאפט משרד רו"ח
מר עזרא ברוך ,מבקר פנימי קבוצת המלונות PPHE
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 .6מר מת'יו גולד ,שגריר בריטניה בישראל
מר יוסי חכמי
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
מר דוד פורר ,יו"ר ניאופרם ויו"ר אגודת ידידי אוניברסיטת
בר-אילן בישראל
מר רומי טייגר ,יו"ר אגודת ידידי אוניברסיטת בר-אילן
בבריטניה
 .7ד"ר קרנית פלוג ,נגידת בנק ישראל
 .8פרופ' יוסי גרוס ,משרד עו"ד גרוס ,קלינהנדלר,
חודק ,הלוי ,גרינברג ושות'
גב' צביה גרוס
 .9מר דן פרופר ,חברת אסם
גב' יפית גרינברג ,חברת ג .יפית
*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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סמינר "תובענות ייצוגיות
ותביעות נגזרות בארה"ב
ובישראל" בחסות משרד עורכי
הדין האמריקני POMERANTZ LLP
ד"ר עדי ליבזון ,הפקולטה למשפטים
עו"ד אורלי גיא ,משרד עו"ד גיא ,בכר ושות'
פרופ' שחר ליפשיץ ,דיקן הפקולטה למשפטים
עו"ד מארק גרוס ,משרד עו"ד פומרנץ ,ארה״ב
עו"ד ג'רמי ליברמן ,משרד עו"ד פומרנץ ,ארה״ב

טקס הענקת פרס רודרמן למוגבלויות
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ' ,נשיא האוניברסיטה
גב' שירה רודרמן ,קרן משפחת רודרמן

ביקורים בקמפוס
2

1

3
 .1מר דוד מימון ,מנכ"ל אל על
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ' ,נשיא האוניברסיטה
 .2פרופ' יובל גרעיני ,ראש המכון לננו-טכנולוגיה
וחומרים מתקדמים
מר בני לנדא ,מעבדות "לנדא"
פרופ' אריה צבן ,מומחה לאנרגיה סולארית ,המחלקה
לכימיה והמכון לננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים
 .3גב' נאווה רביד ,מנכ"ל חברת לוריאל ישראל
פרופ׳ שולה מיכאלי ,דיקנית הפקולטה למדעי החיים
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6

5

7

8
 .4מר אורן אלעזרא ,מנכ"ל חברת אלבר
פרופ' אריה צבן ,מומחה לאנרגיה סולארית ,המחלקה לכימיה
והמכון לננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים
 .5הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
גב' יפית גרינברג ,חברת ג .יפית
 .6מר עודד לוסקי ,חברת ניליביט
ד"ר אהוד בנין ,הפקולטה למדעי החיים והמכון
לננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים
 .7מר פרדי אבוקרט ,מנכ"ל Tiny Love
ד"ר עמית דגן ,המחלקה לארכיאולוגיה
 .8ד"ר מירב גלילי ,ראש מערך פיתוח משאבים עולמי
ד"ר עטרה איזקסון ,המחלקה למוזיקה
מר ישראל גרידינגר
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ' ,נשיא האוניברסיטה
 .9עו"ד אריק רגב ,משנה למנכ"ל ,חברת א.ד.י מערכות לרכב חכם
פרופ' אבינועם צדוק ,הפקולטה להנדסה
מר אבי זינו ,בעלים ומנכ"ל ,חברת א.ד.י מערכות לרכב חכם

9

*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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המועדון העסקי-מדעי בהשתתפות מר צבי סטפק,
יו"ר מיטב דש בית השקעות
1

2

3

 .1מר צבי סטפק ,יו"ר מיטב דש בית השקעות
 .2מר אילן פרץ ,מנכ"ל  Bאפקטיב ייעוץ וניהול
מר יעקב הרןGPS Global ,
מר גיל שמואלי ,מנכ"ל פוקוס ייעוץ ,ביטחון וחקירות
מר עופר כרמלABBVIE ,
 .3מר יהודה רובינשטיין ,מנכ"ל סטודיו 4
מר מוטי לוין ,מנכ"ל גדות מיכליות
 .4מר עופר כרמל ,מנכ"ל חברת ABBVIE
גב' רונית לביא ,יועצת ארגונית ,לשעבר סמנכ"ל משאבי
אנוש מגדל
מר אודי ויזנר ,שותף ומנכ"ל פרודקטיוי ייעוץ וניהול בע"מ
 .5גב' קרין זינגר ,ראש דסק ישראל ,מערך פיתוח משאבים
מר שלומי זליג ,שמשון זליג ושות' חברה קבלנית בע"מ
 .6עו"ד מנחם נאמן ,הרצוג ,פוקס ,נאמן ושו״ת משרד עו"ד
גב' רלי שביט ,סמנכ"ל אגף כספים אוניברסיטת בר-אילן

4

*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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6

7

8

9

10

11
 .7פרופ' אפרים ענבר ,מנהל מרכז בגין-סאדאת
למחקרים אסטרטגיים
מר צבי סטפק ,יו"ר מיטב דש בית השקעות
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ' ,נשיא האוניברסיטה
 .8פרופ' יפה זילברשץ ,המשנה לנשיא האוניברסיטה
מר ערן רולס ,יו"ר מרכז הבנייה הישראלי
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ' ,נשיא האוניברסיטה
פרופ' מרים פאוסט ,רקטורית האוניברסיטה
 .9מר אביב דרורNANOREP ,
מר גיא כליף ,בנק הפועלים
 .10מר זאב בויקו ,סיסטם לאבס
ד"ר שמעון בויקו ,מנכ"ל סיסטם לאבס
 .11מר ירון גורטלר ,מנכ"ל חטיבת המשאיות והמלגזות,
יוניון מוטורס
מר ערן רולס ,יו"ר מרכז הבנייה הישראלי
עו"ד אורלי גיא ,משרד עו"ד גיא ,בכר ושות'
*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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המועדון העסקי-מדעי בהשתתפות מר אלי יונס,
לשעבר מנכ"ל בנק מזרחי טפחות
2

1

3

4

5
 .1מר אלי יונס ,מנכ"ל בנק מזרחי טפחות לשעבר
 .2מר ערן רולס ,יו"ר מרכז הבנייה הישראלי
מר יעקב רויטר ,סגן מנהל חטיבה קמעונאית ,בנק מזרחי טפחות
ד"ר מירב גלילי ,ראש מערך פיתוח משאבים עולמי
מר יאיר קפלן ,סמנכ״ל פיתוח עסקי ופיננסים בחברת הייעוץ
הבינלאומית Goldratt Consulting
 .3גב' אוריין סבן ,מרכזת דסק ישראל
מר יעקב חן ,סמנכ"ל כספים ,חברת תנובה
מר צבי צוויג ,יו"ר חברת מיה מחשבים
 .4מר אלי יונס ,מנכ"ל בנק מזרחי טפחות לשעבר
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
מר ערן רולס ,יו"ר מרכז הבנייה הישראלי
 .5מר ספי מי-זהב ,יו"ר מי-זהב סוכנות לביטוח בע"מ
מר שי וייל ,מנכ"ל לומן קפיטל בע"מ
 .6עו"ד גלעד טפיאס ,משרד עו"ד פישר ,בכר ,חן ,וול ,אוריון ושות'
פרופ' שחר ליפשיץ ,דיקן הפקולטה למשפטים
עו"ד מיטל בן-בסט ,ממשרד עו"ד פישר ,בכר ,חן ,וול ,אוריון ושות'
*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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6

פרסים והוקרה

לסגל האקדמי באוניברסיטת בר-אילן
משפטים :ד"ר אורי אהרונסון מהפקולטה למשפטים זכה בפרס גורני למשפט ציבורי לחוקרים
צעירים לשנת  2014מהאגודה הישראלית למשפט ציבורי .בנימוקי ועדת הפרס נקבע כי ד"ר
אהרונסון הוא החוקר הצעיר הבולט היום בתחום המשפט הציבורי.
מוזיקה :פרופ' בתי אוליברו מהמחלקה למוזיקה וד"ר אורי לשמן ,בוגר המחלקה ,זכו בפרס
היצירה בתחום הציונות המוענק מטעם משרד התרבות והספורט .בנימוקי הפרס לפרופ' אוליברו
נכתב" :יצירה דרמטית מעולה של מלחינה מיוחדת במינה ,המבוססת על המוזיקה של קהילות
הבלקן ,מרוקו וספרד .היצירה ,שנוצרה על פי  18הבקשות שאותן אומרים היהודים לפי המסורת
מדי יום ביומו [ ]...מכילה קטעים אִטיים ושירתיים ושני קטעים ריתמיים וסוערים ,השזורים זה
בזה במעברים מרתקים ".בנימוקים להענקת הפרס לד"ר אורי לשמן נכתב" :מלחין ומנצח,
עשה מעשה אמיץ בהתמודדות עם הלחנת המחזור 'יריד המזרח' של הסופר והמשורר חיים
גורי ,שנכתב בתקופת הפלמ"ח .היצירה ,שאפשר לקרוא לה אופרה יהודית ,מורכבת מסגנונות
מוזיקליים שונים מקברט ,דרך ג'אז ,אופרה ואפילו מחזמר .לשמן [ ]...משתמש בקבוצה נפלאה
של שחקנים עם יכולת שירה מצוינת ותזמורת בהרכב סימפוני ,מתוגברת בחטיבת קצב ,שאינה
אפיינית להרכב תזמורתי שכזה :פסנתר ,בס ,גיטרה ,תופים ,ואפילו עו ּד .התוצאה מרתקת ומיוחדת
במינה".
הנדסה :פרופ' שרון גנות מהפקולטה להנדסה זכה בפרס מצוינות מהאגודה למהנדסי חשמל
ואלקטרוניקה ( )IEEEעל מאמרו בנושא עיבוד אותות.
חינוך :ד"ר אלי הולצר מבית הספר לחינוך ע"ש חורגין זכה בפרס היוקרתי ,פרס הספר הלאומי
היהודי לשנת  ,2014על ספרו "A Philosophy of Havruta: Understanding and Teaching
 ,the "Art of Text Study in Pairsשנבחר על פי חבר השופטים "לספר הכתוב ברהיטות ,המקיף
והמרתק ביותר" בקטגוריית חינוך וזהות יהודית; מועצת הספר היהודי העניקה את הפרס לד"ר
הולצר בטקס השנתי ה 64-בניו יורק.
משפטים :פרופ' רות הלפרין-קדרי ,ראשת המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש עמנואל רקמן
בפקולטה למשפטים ,היא זוכת "אות קטן" לשנת  .2014עמותת "רוח נשית" ע"ש פרופ' יוסי קטן
ז"ל ,ששימש חבר הוועד המנהל ,העניקה את האות לפרופ' הלפרין-קדרי על מעורבות חברתית
התנדבותית של חוקרים וחוקרות מהאקדמיה ,אשר תורמת לצדק חברתי-מגדרי .בנימוקי הזכייה
צוינה תרומתה של פרופ' הלפרין-קדרי לחקיקה שוויונית ,למחקר המקדם נשים מוחלשות ,לשיח
ולעשייה פמיניסטיים במגזר הדתי האורתודוקסי ולנשים בעולם כולו באמצעות חברותה בוועדת
המומחים של האו"ם לביעור הפליה נגד נשים.
רפואה :פרופ' חיים כהן מהפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן זכה בפרס היוקרתי
ע"ש לאון ז"ל ומריה תבדל"א טאובנבלאט למצוינות במחקר רפואי לשנה האקדמית ,2014/2013
הפרס מוענק מדי שנה בשנה לחוקרים צעירים ומצטיינים .פרופ' כהן קיבל את הפרס על מחקרו
בתחום הארכת תוחלת החיים בבריאות וריפוי מחלות תלויות גיל וז ִקנה באמצעות מניעת הנזקים
הפיזיולוגיים הנובעים מהשמנת-יתר ומסוכרת.
משפט :מאמרם של פרופ' גדעון פרחומובסקי מהפקולטה למשפטים ופרופ' אלכס שטיין,
ידיד הפקולטה ,שפורסם בכתב העת  Catalogשל אוניברסיטת קולומביה ,נבחר כאחד מעשרת
המאמרים המשפיעים בעולם האקדמיה המשפטית ב ,2014-על ידי ","Legal Theory Blog
הבלוג המהותי ביותר בארה"ב.
כימיה :פרופ' אריה צבן מהמחלקה לכימיה ,מייסד המכון לננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים
ולשעבר ראש המכון ,הוא זוכה פרס המדען המצטיין לשנת  2015של האגודה הישראלית
לכימיה (.)ICS
* לפי סדר אלפביתי
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אגודות הידידים של אוניברסיטת בר-אילן

אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל מלווה את האוניברסיטה
עשרות שנים .היום היא מונה ידידים רבים ומדי שנה בשנה מצטרפים לשורותיה
חברים חדשים ,אשר שותפים בפעילויותיה המגוונות.

פעילויות אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל:
• כינוסי פורום עסקים
• ערבי גאלה
• ביקורי בכירי המשק בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן ובפקולטה לרפואה
• יצירת קשרים עם בוגרי האוניברסיטה המשמשים בעמדות בכירות
• מפגשי המועדון העסקי-מדעי בשיתוף מרכז הבנייה הישראלי
• טקסי הענקת מלגות
• הרצאות בכירי המשק לסטודנטים במגוון מחלקות

לאגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל מצטרפות
אגודות ידידים בכל רחבי העולם:
• אגודת הידידים בארה"ב
• אגודת הידידים בקנדה
• אגודת הידידים באירופה
• אגודת הידידים איברו-אמריקה
• אגודת הידידים באנגליה
• אגודת הידידים בסינגפור
• אגודת הידידים באוסטרליה
• אגודת הידידים בדרום אפריקה

ליצירת קשר:
קרין זינגר ,ראש דסק ישראל
מערך פיתוח משאבים עולמי
טל׳03-5317848 :
פקס03-5348576 :
karin.singer@mail.biu.ac.il
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