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

דבר נשיא אוניברסיטת בר-אילן

חברי אגודת הידידים היקרים,

תורמים ,ידידים וקוראים יקרים,

חג החירות הגיע ועמו גיליון מס'  11של מגזין אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן
בישראל.

אווירת החג כבר מורגשת ,הימים חמימים וגינות האוניברסיטה פורחות .פריחתה של
אוניברסיטת בר-אילן ניכרת בתחומים רבים :את שנת הלימודים האקדמית תשע"ז פתחנו
בגידול מרשים של יותר מ 10-אחוזים במספר הסטודנטים לכל התארים  -גידול זה
מרשים עוד יותר לאור המגמה הרווחת של ירידה במספרי הנרשמים בשנים האחרונות
בכלל האוניברסיטאות.

מר אלי יונס

המגזין שלנו מבטא באופן מובהק את מאפייניה ואת תוצריה הייחודיים של אוניברסיטת
בר-אילן:
מצוינות וחדשנות פורצת דרך תוכלו למצוא בכל כתבות הגיליון; הן כמובן מאפיינות את
מחקריהם של מדענים כגון פרופ' רחלה פופובצר וד"ר משה דסאו ,המפתחים תרופות
ושיטות טיפול למחלות קשות; את מחקריהם של ד"ר ברוך ברזל וד"ר נועה אגמון ,האחד
מפתח כלים מתמטיים שיצילו את האנושות בשעות משבר ,והאחרת מפתחת רובוטים
שינטרלו מוקשים ויילחמו במקום החיילים שלנו; והן גלומות במעבדה להאצת פיתוח
טכנולוגיות ( ,)The Prototype Accelerator Labשיזם וייסד פרופ' אריה צבן ,סגן הנשיא
למחקר .מעבדה זו היא המקפצה שמוציאה רעיונות אקדמיים בעלי פוטנציאל יישומי מן
המעבדה והופכת אותם למוצרים שהתעשייה מפתחת ,מעבדה וירטואלית ראשונה בארץ
ומודל למימוש פוטנציאל אקדמי לכלל האוניברסיטאות.
החלוציות והמהפכנות של אוניברסיטת בר-אילן בולטות וניכרות גם בעשייה האקדמית
החברתית .שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בקמפוס ,ליווי ותמיכה בהם בכל הדרוש הם
אתגר שאפשר לעמוד בו .על משימה זו אמונה היחידה למעורבות חברתית ,שאין עוד
כמותה בשום אוניברסיטה בארץ .תוכלו לקרוא מעל דפים אלו את סיפורה של עמילי
טרגובניק ,סטודנטית לתואר ראשון עם שיתוק מוחין ,שקיומה של היחידה מאפשר לה
ללמוד אצלנו ככל צעיר וצעירה.
האוניברסיטה מרחיבה את פעילותה גם אל התחומים הציבוריים ,למשל ,בקידום ערכים
של הוגנות במשק הישראלי כפי שחרתה על דגלה הקתדרה לממשל תאגידי ע"ש אקרמן,
כתבות נוספות על עשייה באפיק זה נביא בגיליונות הבאים.
אשמח לראותכם בפעילויותיה של אגודת הידידים.
קריאה מעשירה וחג שמח,

הרב פרופ’ דניאל הרשקוביץ

אנו מחויבים להעניק לעשרות אלפי הסטודנטים הללו ,הבאים בשעריה של אוניברסיטת
בר-אילן ,את מיטב הכלים ,את הידע העדכני והנרחב ביותר והתנסות במחקר המתקדם
ביותר  -ואני שמח לציין שעל פי סקר שערכה התאחדות הסטודנטים ,לקראת סוף שנת
 ,2016ניצבת אוניברסיטת בר-אילן כמוסד ראשון ומצטיין בין אוניברסיטאות ישראל ברמת
ההוראה .אנו מתברכים בכך ומבקשים להמשיך ולהתמיד במצוינות זו גם בעתיד .לשם כך
מפתחת האוניברסיטה את שיטות ההוראה בהתאם לצורכי המציאות הכלכלית והחברתית
בישראל ובעולם ולאתגריה .וכך דגש מיוחד שמה האוניברסיטה בפיתוח אפשרויות
ללימודים רב-תחומיים ,בפתיחת תכניות לימוד חדשות ,בקליטת קהלים חדשים בקמפוס,
ובהם סטודנטים וסטודנטיות חרדים ,סטודנטים מאוניברסיטת סצ'ואן שבסין וסטודנטים
יהודים מחו"ל ,ובהם יהודים מצרפת ויהודים מדרום אפריקה ,ועוד.
פעמים רבות סיפרנו לכם על ההשקעה ועל הערכים שלפיהם משלבת אוניברסיטת בר-
אילן עשייה למען הקהילה כחלק בלתי נפרד מהפעילות האקדמית ומהכשרת הסטודנטים.
לאור העשייה הזאת ,זכתה אוניברסיטת בר-אילן במכרז לפתיחת התכנית "הישגים להיי
טק" ,המיועדת למועמדים מהפריפריה הגאוגרפית-כלכלית ,חסרי תעודת בגרות שיש
להם יכולות לימודיות מוכחות .התכנית משותפת למועצה להשכלה גבוהה ולארגון אלומה,
והסטודנטים המתקבלים לתכנית לומדים שנה במכינה האקדמית באוניברסיטה ועל פי
הישגיהם יכולים להמשיך ללימודי הנדסה או מדעים מדויקים במחלקות האוניברסיטה.
פרויקט דגל אתג"ר  -אוריינות תמיכה וגשר רפואה-חברה ,רותם את הרפואנים בפקולטה
לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל לסייע לחולים המשתחררים לבתיהם "בתרגום"
ובהבנה מדויקת של המסמכים וההנחיות הרפואיות לשפה הנגישה לחולה ולמשפחתו.
שתי הדוגמאות האלה מצטרפות לפעילות הכלל-מערכתית לקידום ולטיפוח אוכלוסיות
מוחלשות.
אוניברסיטת בר-אילן שמה לה למטרה להוביל שינוי חברתי בישראל ,ואני שמח לשתף
אתכם בעשייה על גבי דפים אלו.
חג חירות שמח,

אלי יונס
יו"ר אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל

פרופ' דניאל הרשקוביץ
נשיא אוניברסיטת בר-אילן
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דבר ראש מערך פיתוח משאבים עולמי

ד"ר מירב גלילי

מלגות

חברים יקרים,

לקדם שוויון הזדמנויות ומצוינות בישראל

הפילנתרופיה באקדמיה!
איזה כוח עצום יש לה ,לפילנתרופיה ,בקידום המחקר וההוראה; ונוסף על כך ,גם בחיבור
האקדמיה לקהילה במיזמים מיוחדים .זהו כוח ייחודי ,שהולך וגדל עם השנים ,ככל
שמעורבותם של הפילנתרופים בתרומתם הולכת וגדלה.

אוניברסיטת בר-אילן קיבלה על עצמה לאפשר לכל צעיר וצעירה להיכנס בשערי האקדמיה
ולרכוש השכלה אקדמית ,בלא תלות במגבלות כלכליות ,וכך להרחיב את שוויון ההזדמנויות
בחברה הישראלית.

והנהנים? שני השותפים בתהליך  -הפילנתרופים והאקדמיה.
לשמחתנו ,גם היושבים בראש מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מכירים בחשיבותה
של הפילנתרופיה ,וכך בכ"ט בנובמבר  ,2016יום שבו התממש החזון הציוני ,נערך הכינוס
השנתי של המועצה להשכלה גבוהה בישראל ,ובו הוקדשו זמן ומחשבה לנושא החשוב הזה.
בכינוס זה ניהלתי מושב שבו התדיינו דוברים מהקרנות הגדולות בארץ ,האפוטרופוס הכללי
ונשיאי ובכירי אוניברסיטאות ומכללות בניסיון לשפר את שיתוף הפעולה בין כל הגורמים
כדי למקסם את התפוקות ואת התועלות הנובעות ממנו  -לטובת המדינה והחברה.
האקדמיה היא קרקע פורה למיזמים ייחודיים; וכמו החזון הציוני ,גם האקדמיה היא
מהפכנית ,חלוצית ופורצת דרך  -כל המאפיינים שהפילנתרופיה ,גם היום ,מחפשת
במיזמים שלהם היא תורמת.
תרומה לאקדמיה בכוחה לייצר שינוי עצום ומכאן גם נובעת אחריות חברתית וערכית ,שיש
לתורמים כלפי האנושות .כאשר תורם מחליט לתרום מיליארדים למציאת טיפולים למחלות
קשות :אלצהיימר ,סרטן ועוד  -כפי שהודיעו מארק צוקרברג וזוגתו ,שהחליטו שבימי חייהם
יתרמו  99%מרווחיהם  -הוא יכול לשנות את ההיסטוריה.
בעבודתי אני נחשפת תדיר לתורמים שיש להם רצון ממשי להיות מעורבים בקהילה שלהם,
להשתתף בהנעת תהליכים חברתיים ,מדעיים ,ובאוניברסיטת בר-אילן יש לנו מגוון רחב של
מחקרים ומיזמים חברתיים חדשניים ,החותרים ומובילים למהפכות הבאות בתחומי החינוך,
בתחומי הבריאות ובתחומי הידע והטכנולוגיה.
בכינוס הכריזה יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה ,פרופ' יפה זילברשץ,
על תכנית חומש חדשה ,שמעמידה  7מיליארד ש״ח נוספים לטובת מיזמים בהשכלה
הגבוהה בישראל ,ובהם תחומי המידע ,שילוב חרדים באקדמיה ,פעילות למען קידום זכויות
נשים  -תחומים שבהם אוניברסיטת בר-אילן מובילה ואף חלוצית.
אני מזמינה אתכם ,ידידים ותומכים ,למצוא אצלנו את התחום שבו תרצו להיות מעורבים
בתהליכים מרגשים של פיתוח ,שינוי והתקדמות ,מתוך אמונה בכוח המשולב והייחודי
של האקדמיה והפילנתרופיה בקידום אחריות ומעורבות חברתית לטובת מדינת ישראל
ואזרחיה.

אנו מודים לידידי אוניברסיטת בר-אילן ולתומכיה בארץ ובעולם שנרתמו למשימה לאומית זו
ומעניקים מלגות לסטודנטים ולסטודנטיות ,עוקבים אחר הצלחתם האקדמית ומקדמים דורות
של צעירים שיש להם פוטנציאל אדיר.

זרקור על תרומת מלגות

תכנית בזק למלגות
להשכלה גבוהה
באוניברסיטת בר-אילן

חברת בזק מובילה מיזם מלגות מיוחד "תכנית בזק למלגות להשכלה גבוהה" ובמסגרתו
תורמת בזק מלגות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת בר-אילן ומתנדבים ,לצד לימודיהם,
במגוון רחב של עמותות וארגונים.
שותפותן של בזק ואוניברסיטת בר-אילן במיזם זה מקדמת צמצום פערים חברתיים וכלכליים
בישראל ,מרחיבה את שוויון ההזדמנויות ומקנה לדור הצעיר ערכים והרגלים של עזרה לזולת
ותמיכה באחר  -ערכים שילוו אותם למשך חייהם בכל מקצוע שבו ישתלבו ובכל קהילה שבה
יקימו להם משפחות ויכו שורש.
אוניברסיטת בר-אילן מודה עמוקות לקבוצת בזק על מעורבות ייחודית זו
בטיפוח הסטודנטיות והסטודנטים הלומדים בה ועל הסיוע בעיצובם לכדי
אנשים תורמים ובעלי רגישות לחלשים מהם ומחויבות חברתית ,הבאה לידי
ביטוי בעשייה של ממש.

תודה לכולם וחג שמח,

ד"ר מירב גלילי
ראש מערך פיתוח משאבים עולמי
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עולמות אכן מתחברים
מרתקים
שלנו.
וגילויים
הגאווה
חדשניים
מחקרים שלנו,
הבוגרים

מגשרים על

"עמק המוות"

המעבדה הווירטואלית להאצת פיתוח
טכנולוגיות (The Prototype Accelerator
 )Labבאוניברסיטת בר-אילן משמשת

מקפצה לפיתוח רעיונות שצמחו במעבדה
והבאתם לכדי טכנולוגיות שישנו את חיינו
 המעבדה הווירטואלית עצמה ,כשמה כןהיא ,דגם ראשון באקדמיה הישראלית
בכל העולם ,מחקריהם של מדענים מייצרים
תובנות חדשות ואפשרויות פורצות דרך
להתמודדות האנושות עם אתגרים מגוונים.
לעתים קרובות ,חוקרים מזהים פוטנציאל
מסחרי רב בגילויים שלהם אך רק מעטים
מהגילויים הללו מצליחים לצלוח את "עמק
המוות" ,דהיינו לצאת מפתח המעבדה ולהגיע
לתעשייה .הסיבה לכך נעוצה בעובדה שכאשר
פרויקט מחקרי מסתיים ,מסתיימים גם מענקי
המחקר ,והחוקר אינו יכול להרשות לעצמו
להשקיע את משאביו ואת זמנו במסחור הרעיון.
הפיתוח נתקע.
רבים מהמדענים שלנו באוניברסיטת בר-
אילן עומדים בנקודה זו .יש להם רעיון מבריק,
ולרעיון הזה פוטנציאל לפתור בעיה ביטחונית,
לשדרג חוויית משתמש במכשור חכם או
לשמש כפתרון לקושי בריאותי ,שמעיב על
חייהם של מיליוני אנשים ברחבי העולם.

פרופ' בר מפתח בתמיכת
המעבדה אפליקציית משחק
לטלפון חכם אשר תסייע
להתגבר על דיכאון  -ללא
התערבות תרופתית-כימית
כאשר מדען מבין עד כמה כדאי לפתח את
הרעיון שלו הוא פונה לחברות בתעשייה ומנסה
לעניין אותן בפיתוחו .החברות מבקשות הדגמה,
והמדען מזמן את החברות למעבדתו .לרוב,
ההסבר המדעי הוא ,בהיעדר מילה נעימה יותר,
מייבש .ההדגמה בפועל של המכשור המרהיב,
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העצום והיקר מאוד שבמעבדה  -דווקא
מדליקה את כל נורות הסקרנות והעניין .אבל
כאשר נשאל המדען כמה עולה כל זה וחישוביו
מגיעים לשש ספרות ,בדולרים ,אנשי החברה
אוספים את החפצים שלהם ונעלמים מהשטח.
פרופ' אריה צבן ,סגן הנשיא למחקר
באוניברסיטת בר-אילן ,שיזם את הקמת
המעבדה ,מכיר את המצב מניסיון אישי .הוא
המציא סוללה הפועלת באמצעות אלומיניום
ואוויר והראה שהיא יעילה הרבה מסוללות
רגילות .משקיעים רבים התעניינו בטכנולוגיה
המדהימה ,אבל אף אחד לא קנה אותה.
פרופ' צבן החליט להוציא את הרעיון אל מחוץ
למעבדה ויצר סוללה אחת מתפקדת  -כלומר,
הוא יצר אב-טיפוס .או אז ,מיהרה חברת
פינרג'י לרכוש את המצאתו של פרופ' צבן,
ובעבודה משותפת הם המשיכו לשפר את
הטכנולוגיה כדי למסחר אותה .היום משולבת
ההמצאה במכוניות החשמליות ,שיעלו בקרוב
על הכבישים .עוד חברות מובילות רבות,
שיצאו מאוניברסיטת בר-אילן ,התבססו גם
הן על דגמים ראשוניים .למשל ,פרופ' זאב
זלבסקי מהפקולטה להנדסה וראש המרכז
לננו-פוטניקה במכון לננו-טכנולוגיה ולחומרים
מתקדמים באוניברסיטת בר-אילן הוא מייסדן
של  6חברות עתירות ידע ,המתבססות על
אחדים מבין  39הפטנטים הרשומים על שמו;
מהם משמשים במכשירי ציתות משוכללים,
מנטרים נתונים פיזיולוגיים בשעונים ובפרטי
לבוש ומשמשים במצלמות ללוחמת לילה
וכדי לאפשר ראייה לעיוורים .חברת Dyadic
 ,Securityשייסד פרופ' יהודה לינדל ,חוקר
בכיר במחלקה למדעי המחשב וראש מרכז
הסייבר באוניברסיטת בר-אילן ,מסחרה את
האב-טיפוס שיצר "מפתח וירטואלי לאבטחת
חומרה" ,שהגנתו הוכחה מתמטית כבלתי-
פריצה.
כאשר מדען מצליח לדחוס את הרעיון ואת
המעבדה שלו ,על כל המכשור השווה מיליונים
שבה ,לכדי דגם ראשוני שעלותו מוערכת
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בכמה אלפי שקלים  -חברות כבר יכולות
לדמיין כיצד אפשר לייצר מוצר מוגמר ,שיעלה
לצרכן רק כמה עשרות שקלים.
וכך ,באוניברסיטת בר-אילן הבינו כי פיתוח
דגמים ראשוניים ,שידגימו כיצד יעבדו
הטכנולוגיות ,המכשירים או האפליקציות,
הוא הדרך להתגבר על הפער בין הפוטנציאל
למימושו והחליטו לְאַג ּ ֵם ידע ומשאבים ,שיזניקו
את התהליך ויסייעו לחוקרים לצלוח ביעילות
ובמהירות את "עמק המוות" ,את תהליכי
העברת הטכנולוגיה מהאקדמיה לתעשייה.
המעבדה להאצת פיתוח טכנולוגיות (The
 )Prototype Accelerator Labבאוניברסיטת
בר-אילן מספקת לחוקרים ולרעיונות שמגיעים
אליה את כל התמיכה המקצועית הרלוונטית
להם; כתנאי בסיס הפרויקט חייב לתת מענה
לצורך ממשי בעולם ולהראות פוטנציאל שיווקי
וכדאיות כלכלית .במעבדה חוברים יחדיו אנשי
חברת המסחור של האוניברסיטה ,BIRAD
מהנדסים ,כלכלנים ועוד ,נעשית הערכת שוק
מעמיקה ,פילוח הסקטור המתאים בתעשייה,
שעשוי להרוויח יותר מההמצאה והתוויית
מבנה הדגם שיש להראות לחברות כדי שירצו
להשקיע במסחורו .בממוצע תהליך זה נמשך
כשנה  -מונחי הזמן של האקדמיה הותאמו כאן
למונחי הזמן של התעשייה.

כבר עתה פועלים במעבדה הווירטואלית הזאת
כמה פרויקטים למסחור טכנולוגיות ,שהם
פורצי דרך ,חשובים מאוד לאנושות ומעידים
על מצוינות המחקר המתקיים באוניברסיטת
בר-אילן .נציין לדוגמה את האפליקציה לטיפול
בדיכאון ,שמפתח פרופ' משה בר ,ראש המרכז
הרב-תחומי לחקר המוח ע"ש גונדה .נחיצותה
נובעת משיעורי הסובלים מדיכאון הנעים
מ 3-אחוזים ביפן עד  17אחוזים בארה"ב.
ישראל במקום טוב באמצע עם למעלה מ5-
אחוזים .פרופ' בר מפתח בתמיכת המעבדה
אפליקציית משחק לטלפון חכם אשר
תסייע להתגבר על דיכאון  -ללא התערבות

תרופתית-כימית .האפליקציה נועדה
להפעיל ולאתגר את המשתמשים בדרכים
אשר פורצות דפוסי חשיבה דיכאוניים
ומקנות דפוסי חשיבה חיוביים .בד בבד
משתמשת האפליקציה ביכולות הטלפון
החכם כדי לאסוף נתונים על המשתמשים
ולהעריך את התקדמותם באמצעות משוב
ביולוגי (ביופידבק) כגון הבעות פנים,
מאפייני הלחיצה ועוד.

המעבדה להאצת
פיתוח טכנולוגיות (The
Prototype Accelerator
 )Labבאוניברסיטת בר-
אילן מגדירה מחדש את
הדרך שבה נערכים מחקר
ופיתוח באקדמיה
פרופ' בר כבר הוכיח שאימוץ דפוסי חשיבה
חיוביים הוא אמצעי יעיל לטיפול בדיכאון,
קופות החולים אישרו כי התאוריה עובדת.
דגם אפליקציית המשחק יאפשר למיליוני
אנשים לעזור לעצמם וכ 1,000-מטופלים
כבר מתנסים בו בימים אלו במטרה לבחון
את יעילותו ,לשפרו ולקדמו לקראת מסחור.
המעבדה להאצת פיתוח טכנולוגיות
()The Prototype Accelerator Lab
באוניברסיטת בר-אילן מגדירה מחדש
את הדרך שבה נערכים מחקר ופיתוח
באקדמיה; רותמת את הקניין הרוחני
הצומח בה כדי להבנות בסיס כלכלי בר-
קיימא לאוניברסיטה ,אשר מתחרה על
משאבים עם מוסדות מחקר אחרים; וחשוב
מכול ,משמשת מקפצה לפיתוח הרעיונות
המעולים המתגלים באקדמיה במטרה
למקסם את הישגיהם של אוניברסיטת בר-
אילן ,ישראל והעולם כולו.

מגזין אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל

7

מחקרים חדשניים וגילויים מרתקים

ציונות ומחקר

בגליל

חלוציות וערכיות מאפיינות את מחקריו
של ד"ר משה דסאו ,מדען בכיר בפקולטה
לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל.
ד"ר דסאו מבקש לפתח חיסונים ושיטות
טיפול למחלות זנוחות  -מחלות מידבקות,
שהיום אלפים מתים מהן במדינות נחשלות
ועניות ,ובעתיד הן עלולות לפגוע בכולנו
ד"ר משה דסאו ,ביוכימאי וביולוג מבני ,חוקר
נגיפים (וירוסים) ,הגורמים לקדחות שתת-דם
מידבקות ,קשות ואף קטלניות .את מעבדתו
הקים בפקולטה לרפואה בצפת לאחר שסיים
התנסות פוסט-דוקטורט באוניברסיטת
ייל בארה"ב ,והיום זו אחת משתי מעבדות
העוסקות בתחום זה בארץ ובין הבודדות
בעולם" .כבר בראיונות הקבלה לפקולטה
הרגשתי את החלוציות המדעית המאפיינת
אותה ,והיא קסמה לי מאוד .בשנה האחרונה
עברנו רעייתי נורית ,אני ושלושת ילדינו לביתנו
שביישוב הקהילתי כמון ".נורית ,עורכת דין
במקצועה ,מרכזת את הפורום האזרחי לשוויון
רפואי בגליל ,וכך בני הזוג מעורבים בעשייה
ציונית חברתית ,מדעית ורפואית ,המקדמת את
הצפון.
"החזון שלנו במעבדה הוא לפתח חיסונים או
טיפולים למחלות נגיפיות ,שפוגעות בכ-
 300,000איש בשנה ושאחוזי התמותה מהן
יכולים להגיע גם ל 30-אחוזים .אף על פי
שאלפי אנשים מתים ממחלות אלו בכל שנה,
חברות התרופות אינן מפנות מספיק משאבים
לפיתוח טיפולים בעבורן ומעטים בעולם
המחקרי עוסקים בהן ",אומר ד"ר דסאו ,אשר
מתוך מחויבות לאנושות כולה ,גם לאוכלוסיות
עניות ורחוקות מאתנו ,מבקש לעזור לאלו שאין
להם את המשאבים ואת כלים לעסוק במחקר.
"אנו חוקרים את הנגיפים שמחוללים קדחות
קשות ,כגון נגיף ההנטה וקדחת זבוב-החול,
המוכרת לנו בישראל ,נגיפים שבינתיים אינם
מהווים איום מקומי ,אך עד מהרה יכולים
להתפתח ולהיות מהותיים כפי שקרה עם
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ד"ר משה דסאו

"חשוב להדגיש כי
ההתייחסות למחלות האלה
כאל בעיה של מדינות
העולם השלישי בלבד היא
מטעה .בעולם הגלובלי
שבו אנו חיים ,אנשים
נעים בקלות רבה בכל
רחבי תבל ,ואנחנו נתונים
בסכנה של ממש להעברת
מחלות ממקום למקום"
אבולה ועם סארס ,מחלות מידבקות וקטלניות,
שהחלו באזורים נזנחים (אפריקה ודרום-מזרח
אסיה) והפכו לאיום בריאות עולמי.
"כביולוג מבני אני מעוניין לגלות כיצד נראים
הנגיפים ברמה האטומית ,קרי כיצד בנויים
החלבונים הנגיפיים ,ומתוך המידע הזה לפתח
אמצעים לנטרולם .אפשר לדמות את הנגיף
למספריים .אם אנחנו יודעים כיצד מספריים

מגזין אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל

נראים ,אנחנו יכולים לשער שאם נקשור את
הלהבים שלהם זה לזה ,לא יוכלו המספריים
לפעול ,וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות.
"חשוב להדגיש כי ההתייחסות למחלות האלה
כאל בעיה של מדינות העולם השלישי בלבד
היא מטעה .בעולם הגלובלי שבו אנו חיים,
אנשים נעים בקלות רבה בכל רחבי תבל,
ואנחנו נתונים בסכנה של ממש להעברת
מחלות ממקום למקום .נוסף על כך ,הסיכוי
שזני נגיפים אלו יהפכו לאלימים ,לעמידים
ולקטלניים הוא גבוה מאוד ,משום שהרבה
טעויות מתרחשות בזמן שִכפול החומר הגנטי
שלהם ,טעויות שיכולות להביא להתפתחותם
של זנים אלימים יותר .אם לא נלמד את
המנגנונים של הנגיפים הללו ואם לא נפתח
כלים להתמודד אתם היום ,נעמוד לפני שוקת
שבורה בעוד עשרים שנה ואולי אף בטווח קרוב
הרבה יותר .המטרה שלי היא שבהתפרצות
הבאה של מחלה מידבקת מסוג זה יהיו לנו
הכלים להתמודד אתה באופן מיידי ולהציל את
חייהם של אלפים רבים".
אנו יודעים מהתפרצות מגפות בעבר,
שאוכלוסיית אזור מסוים ,למשל אפריקה,
יכולה להיות עמידה גנטית בפני נגיפים שאם
יגיעו עם גלי ההגירה לאירופה  -עלולים
לפגוש אנשים עם מערכות חיסוניות שאינן
יכולות להתמודד עמם" .דוגמה עצובה למקרה
כזה היא סיפור מותה של ד"ר קרן אמבר,
חוקרת ישראלית שחקרה התנהגות נברנים
ונדבקה מנגיף ה( Puumala-ממשפחת
ה ,)Hantavirus-המועבר על ידי מכרסמים
אלו .ד"ר אמבר נדבקה במחלה ונפטרה בתוך
שלושה ימים בלבד ,בבית החולים בפינלנד
שם ערכה את המחקר .ברוב המקרים ,הנגיף
הזה יגרום לשפעת קלה ,אבל פגישה של
זן אלים עם גנטיקה מסוימת של הפונדקאי
עלולה להסתיים בתוצאה קטלנית ,שתביא
למוות ".בעת האחרונה ,פרסמו ד"ר דסאו
וצוות מעבדתו מאמר פורץ דרך בכתב-העת
האיכותי בתחום הווירולוגיה PLOS Pathogens

ובו תיארו את מבנה חלבון המעטפת של נגיף
ה Puumala -וכיצד הוא חודר לתאי המאחסן
והציעו אתרי מטרה על גבי החלבון הנגיפי,
שבאמצעותם אפשר למנוע מהנגיף להיכנס
לתאי המאחסן ,כלומר למנוע את ההדבקה.
לד"ר דסאו שיתוף פעולה מחקרי עם המרכז
לבקרת מחלות ולמניעתן ( )CDCבמרילנד
ארה"ב ,אשר הגדיר כמה מהנגיפים הללו
כקטגוריה  Aבמחלות המסוכנות ,וקבע שיש
להם פוטנציאל לשמש גם כאמצעי טרור
ביולוגי ,ומכאן משנה חשיבות לעבודתו
המחקרית של ד"ר דסאו.
ד"ר דסאו שותף לעיצובה של הפקולטה
לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל ,הוא
אומר" :אנו ,הדור הראשון והשני של מדעני
הפקולטה ,מתווים את הדרך ואת הערכים

"המטרה שלי היא
שבהתפרצות הבאה של
מחלה מידבקת מסוג זה
יהיו לנו הכלים להתמודד
אתה באופן מיידי ולהציל
את חייהם של אלפים
רבים"
שלאורם היא פועלת ,כולנו מחויבים לחזון
ושותפים להחלטות הרות גורל .דיקן הפקולטה,
פרופ' טור-כספא ,פתוח לשמוע דעות שונות
ומעודד את המעורבות שלנו .צוות החוקרים
הוא מעמודי היסוד שעליהם בנויה הפקולטה
וזו זכות מיוחדת בשבילי להיות שותף בעשייה
זו ,זכות שכמותה לא חוויתי בשום מוסד אחר".
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ללמד דיפלומטיה ציבורית

זו שליחות

דעת הקהל באירופה עוינת לישראל,
בקמפוסים ובקרב ארגונים ומוסדות
בארה"ב מפעילה תנועת החרם והסנקציות
( )BDSתעמולה והסתה נגד ישראל" ,המרכז
לתקשורת בינלאומית" באוניברסיטת
בר-אילן ,יחידי מסוגו בארץ ובין היחידים
בעולם ,פועל לבלימת המגמה החמורה
הזאת ולשיפור תדמיתה של ישראל בעולם
עידן המידע מציב אתגרים לישראל ,אבל גם
הזדמנויות לעצב ולהעביר מסרים חשובים על
מטרות המדינה ,על ערכיה ועל הדרכים שבהן
היא משתמשת כדי להשיג את יעדיה .לשם כך,
המרכז לתקשורת בינלאומית שפועל בביה"ס
לתקשורת של אוניברסיטת בר-אילן מגבש
אסטרטגיות וטקטיקות תקשורתיות ,עורך
מחקרים בנושאי מדיניות ,יוזם כינוסים ומפעיל
סדנאות הכשרה לאנשי מקצוע ,לסטודנטים
ולחברי סגל מכל המוסדות להשכלה גבוהה
בארץ ,במגמה לשנות את המצב בשטח.
"אנו פועלים מתוך תחושת שליחות ",אומר
פרופ' איתן גלבוע ,מומחה לתקשורת בין-
לאומית ולארה"ב ,מייסד ביה"ס לתקשורת
באוניברסיטת בר-אילן ומנהלו הראשון .פרופ'
גלבוע נמנה עם החוקרים המובילים בעולם
בתחומי הדיפלומטיה הציבורית .לפני כעשר
שנים הוביל את הקמת המרכז לדיפלומטיה
ציבורית באוניברסיטת דרום קליפורניה בלוס
אנג'לס ,והוא חוקר ומלמד בו מאז .בביקוריו
התדירים בארה"ב הוא נתקל באופן ישיר
בהתפתחויות ובמגמות השליליות ,ורותם את
מחקריו ואת כישוריו הרבים לפעילות אקדמית
ומעשית בתחום זה.
"אנו עובדים על שיפור מעמדה של ישראל
בעולם ,הן בהגנה על עמדות ישראל והן
בהתקפה על אויבי ישראל ותומכיהם באירופה
ובארה"ב .עיקר העבודה נעשית בסדנאות
הכשרה ייעודיות ,עיוניות כלומר מה להגיד;
ויישומיות כלומר איך להגיד .המטרה היא לייצר
רשת של אנשי מקצוע ופעילי שטח מיומנים.
בסדנת הדגל שלנו ,הסדנה לדיפלומטיה
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ציבורית ,משתתפים כ 30-סטודנטים נבחרים
ואנשי סגל מכל האוניברסיטאות בארץ .במשך
 8שבועות הם לומדים טקטיקות וטכניקות
של הגנה והתקפה .אנו מקנים ידע ומעניקים
כלים כגון רטוריקה ודיבייט ,הופעה לפני ציבור,
מיקרופון ומצלמה ,כתיבת מאמרי דעה ,פעילות
ברשתות החברתיות ועוד .המרכז מפעיל גם
סדנאות למאבק נגד החרם האקדמי לאנשי
אקדמיה שיוצאים לשבתונים ,לפוסט-דוקטורט
וללימודים לתארים גבוהים בחו"ל.

"אנו עובדים על שיפור
מעמדה של ישראל בעולם,
הן בהגנה על עמדות ישראל
והן בהתקפה על אויבי
ישראל ותומכיהם באירופה
ובארה"ב .המטרה היא לייצר
רשת של אנשי מקצוע
ופעילי שטח מיומנים"

פרופ' איתן גלבוע
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"אנו מייחסים חשיבות רבה להעלאת המודעות
בקרב מקבלי ההחלטות בישראל למקום
המרכזי שתופסת היום הדיפלומטיה הציבורית
ביחסים הבין-לאומיים ,וההכרח לרתום אותה
לקידום ביטחונה ורווחתה של המדינה .הרבה
מהניצחון או ההפסד בזירה הבין-לאומית
נקבע היום בתקשורת ,המסורתית והחדשה",
אומר פרופ' גלבוע" .שרים ,חברי כנסת
ופקידים בכירים בשירות הציבורי משתתפים
בסדנאות ייחודיות שלנו ,שנועדו להעצים את
עבודתם ולמקצע אותה .מגיעים אלינו גם
ראשי עמותות ועיריות ומנהלי בתי חולים,
שמופיעים בתקשורת במצבי חירום ומלחמה,
והם משתתפים בסדנאות קצרות וממוקדות
שאנו מתאימים בעבורם".
למרכז רשת של מאות בוגרים ,מבכירים עד
בני נוער ,הנרתמים לפעולה בזמני שגרה
וחירום ,כאשר הרוחות נגד ישראל סוערות
כפי שקרה במבצעים הצבאיים האחרונים
בעזה .במצבים האלה המרכז מפעיל את
בוגריו בערוצי התקשורת הממוסדים ובמדיה
החברתית כדי ליצור חזית-נגד להסתה ולנסות
להציג את התמונה כפי שהיא נראית מכאן
 בעיניהם של תושבי ישראל .בזכות בוגריהמרכז ,הפעילים בארגונים ממשלתיים ולא-
ממשלתיים נוצרו קשרים הדוקים עם ארגונים
מובילים המקבלים את סיועו ואת חסותו של
המרכז .המרכז משתף פעולה עם גורמים
רבים בארץ ובחו"ל ובהם משרדי הממשלה,
צה"ל ,עיריות ,בתי חולים ,אוניברסיטאות ובהן
הרווארד ,אוניברסיטת בוסטון ,האוניברסיטה
החופשית בברלין ,אוניברסיטת אמסטרדם
ועוד.

במרכז לדיפלומטיה ציבורית של אוניברסיטת
דרום קליפורניה .אנחנו מגייסים קציני צבא
ודיפלומטים בכירים ותומכים בהשתתפותם
בקורסים האלה .לפי עדותם ,הקורס משפר
מאוד את עבודתם והם גם מעבירים את הידע
שרכשו בפעילויות המרכז .למשל ,סא"ל
פיטר לרנר ,דובר צה"ל לתקשורת הזרה ,הוא
בוגר הקורס וגם מרצה אצלנו בנושא 'דוברות
צבאית'".

"אנו מקיימים סדנאות ייחודיות לרטוריקה
ולראיונות לתקשורת עם מרכז ליליאן ויילדר
למצוינות בתקשורת בניו יורק .ליליאן ויילדר
ז"ל היתה מומחית לתקשורת פוליטית
והכשירה בין השאר את ראש הממשלה
בנימין נתניהו .שיתוף פעולה נוסף מתממש
בקורסים המתקדמים בעולם ,הנערכים

משרד החוץ מכיר ביכולותיו הסגוליות של
המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת
בר-אילן והוא נבחר פעמים רבות לארח
משלחות של פוליטיקאים ואנשי ממשל
בכירים ,אנשי עסקים ,עיתונאים ואנשי אקדמיה
בכירים ,מכל רחבי העולם .מאות אנשים
מגיעים לכינוסים המיוחדים והאקטואליים

שעורך המרכז בכל שנה" .בשנה שעברה,
בעיצומו של גל טרור הסכינים ,ערכנו כינוס
בנושא 'סיקור אירועי טרור :במערב ,בישראל
ובעולם המערבי' ,שהביא מגוון של ניתוחים,
עמדות ואסטרטגיות אפשריות להתמודד עם
האתגרים .בכינוס השתתפו סטודנטים וחברי
סגל ,אנשי משרד החוץ ובהם יואל ליאון,
מנהל מחלקת הסברה ,אקדמיה ומיתוג ,אנשי
תקשורת ופרשנים כמו יוסי מלמן ואורן נהרי
וחברי הכנסת ד"ר מייקל אורן מכולנו ,ד"ר ענת
ברקו מהליכוד וד"ר נחמן שי מהמחנה הציוני.
האחרונים נמנים עם  25אנשי הסגל וכ20-
העמיתים של המרכז.
"המרכז לתקשורת בינלאומית מגיע לקהל
מגוון ונרחב ואף מנהל דף פייסבוק בשפה
הערבית ,שמטרתו לענות לצימאון רב ברחבי

העולם המוסלמי והערבי ללמוד על ישראל
ממקור ראשון ולא מהרשתות הערביות,
שמעוותות את המתרחש .מומחי המרכז
כותבים בו בנושאים עקרוניים ובנושאים
שוטפים ",אומר פרופ' גלבוע.
"אנו רואים חשיבות רבה גם בחינוך צעירים,
נערים ונערות תלמידי תיכון ,הן במסגרת
נוער שוחר מדע ,הן ביום הכשרה מלא שאליו
מגיעים תלמידי 'תיכון חדש' בהרצליה והן
ב'בית הספר לשגרירים צעירים' בפתח תקווה,
שבו דוקטורנטים שלנו מלמדים שני קורסים
סימסטריאליים בשנה .אנו פועלים כדי להרחיב
את היוזמות הללו במטרה ליצור עתודות של
פעילים צעירים ,שיצברו ניסיון ומומחיות בתחום
ושתהיה להם השפעה ממשית על דימויה של
ישראל בעולם בהווה ובעתיד".
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אתגר המוח
כיצד המוח שלנו מעבד את הכמות הבלתי
נתפסת של המידע שמזרימים אליו
החושים? מה הקשר בין היכולת שלנו
למחוא כפיים בקצב למשמע מוזיקה ובין
היכולת שלנו לדבר? איך היכולת הקצבית
הזאת יכולה לעזור לחולי פרקינסון ללכת?
מדענית המוח ד"ר אילנה ציון-גולומביק
מקרבת אותנו לתשובות ולטכנולוגיות

עד העשור האחרון רוב מחקרי המוח בדקו
כיצד מעבד המוח גירויים פשוטים ,צליל
קצר או תמונה פשוטה ,למשל .היום מנסים
המדענים לבחון את פעילות המוח במצבי
אמת ,מצבים מורכבים בסביבות טבעיות.
במעבדה לקוגניציה ולדינמיקה מוחית בבני
אדם ,שהקימה ומובילה ד"ר אילנה ציון-
גולומביק במרכז הרב-תחומי לחקר המוח ע"ש
גונדה באוניברסיטת בר-אילן ,הולך המחקר
צעדים רבים קדימה ובוחן כיצד המוח מקודד
ומעבד מידע מורכב ,ממש כמו זה שאנו
חשופים אליו ביומיום  -ומקרב אותנו להבנת
החוויות שלנו בעולם האמתי.

היא עוסקת בחקר תהליכי תפיסה ,כגון ראייה
ושמיעה ,תהליכים שגורם הקשב בהם הוא
מרכזי" .אנו חשופים לגירויים רבים כל הזמן,
ושאלה מרכזית שמעניינת אותנו במעבדה היא
כיצד המוח בוחר את המידע הרלוונטי ומסנן
החוצה את כל מה שלא רלוונטי .אנו עוסקים
בחקר קליטה ועיבוד של מידע מורכב במוח,
כגון שפה ,דיבור ומוזיקה ומנסים לפענח את
הקשר ביניהם.

״אצל חולי פרקינסון ראינו
ששיפור הקשר בין מערכת
השמע למערכת המוטורית
יכול לסייע לחולים ללכת,
פעולה קשה מאוד בעבורם״
"כדי להבין יכולות קשב ודיבור ,למשל ,ייצרנו
סביבה וירטואלית ,ובאמצעות מערכת מציאות
מדומה אנו מציבים אנשים בסיטואציות
חברתיות ,לדוגמה ישיבה בבית קפה .הנסיינים
יושבים בבית קפה הווירטואלי מול דמות
וירטואלית ,והמשימה שלהם היא להקשיב
לה .אנחנו מציבים בשולחנות שבסביבה עוד
דמויות שמדברות גם הן ,מגבירים את קולותיהן
או מנמיכים אותם ,ועוקבים באמצעות מכשיר
 ,EEGהרושם פעילות חשמלית במוח ,אחרי
המתרחש במוח כאשר אדם מנסה להקשיב
למישהו בסביבה רועשת .בד בבד אנו בוחנים
גם את התנהגותו :תנועות עיניים ,קצב לב
ומדדים פיזיולוגיים אחרים .יש ניסויים שבהם
אנו מבקשים מהנסיינים לקלוט דווקא כמה
שיותר ממה שמתרחש מסביב  -בודקים מהו
קצה היכולת של המוח לעקוב אחרי כמה
דוברים .המדדים המוחיים וההתנהגותיים יחדיו
עוזרים לנו להעריך מה המוח עושה גם כשאנו
מצליחים וגם כשאנו נכשלים ",אומרת ד"ר
ציון-גולומביק.

ד"ר אילנה ציון-גולומביק

ד"ר ציון-גולומביק למדה פיזיקה ומדעי
המוח באוניברסיטה העברית ולאוניברסיטת
בר-אילן גויסה לאחר שהתמחתה בפוסט-
דוקטורט באוניברסיטת קולומביה שבניו יורק.
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מעטות המעבדות בעולם שמסוגלות לחקור
גירויים טבעיים כאלה ,הדבר דורש אמצעים
טכנולוגיים מתקדמים ויכולת לפתח ולהפעיל
שיטות עיבוד מורכבות ומיוחדות; כרמת הקושי
של המחקר הנערך במעבדתה של ד"ר ציון-
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גולומביק כך גם רמת התועלת הנובעת ממנו
להבנת המוח ולפיתוחים הטכנולוגיים שיבואו
בעקבותיה.

לדוגמה ,ההבנה שמספקת ד"ר ציון-גולומביק
על תהליך הסינון שהמוח עושה כדי להקשיב
לדברים מסוימים ולהתעלם מאחרים משמשת
בסיס לחברות בניסיונן ליצור מכשירי שמיעה
חכמים ,כאלה שלא רק מגבירים את הווליום
(גם של הרעשים) אלא מאפשרים חוויית
שמיעה שהיא טובה יותר וקרובה יותר לזו
הטבעית.
"ברצוננו לבחון יכולות קשב במנעד רחב ככל
האפשר  -מאנשים עם הפרעות קשב עד
אנשים שיכולותיהם יוצאות דופן ,כמו טייסים.
המטרה היא להבין כיצד פועלים מנגנונים
המאפשרים יכולות קשב מצוינות כדי להתגבר
על הקושי שאנו רואים בפעילות המנגנונים
הפגועים .הבנה כזאת היא בסיס לפיתוח
כלים דיאגנוסטיים טובים יותר וטכנולוגיות
לאימון ולשיפור הן לאוכלוסייה הנורמטיבית והן
לאוכלוסיות פגועות ,למשל אנשים הסובלים
מהפרעות קשב וריכוז ,זקנים ,פגועי טראומה
מוחית ועוד .בשנים הקרובות אני שואפת
לפתח במעבדה מערכת נוירו-פידבק ,שתאמן
אנשים ותסייע להם להתגבר על מוגבלויות או
לשפר יכולות נתונות .מערכת זו תתבסס על
ידע מעמיק וספציפי על פעילות המוח בהקשר
זה ולכן תהיה יעילה מאוד ,שלא כמו המערכות
הקיימות היום בשוק".
עוד יישומים אפשריים עולים ממחקריה של
ד"ר ציון-גולומביק בתחום המוזיקה ועיבוד
קצב ,אלה עשויים לסייע ,בין היתר ,לחולי
פרקינסון" .כשאנו שומעים מוזיקה ,מזהים
מקצב ,אנו מתופפים ברגל ,מוחאים כפיים,
מזיזים את הראש  -מפעילים את הגוף  -דבר
שמעיד על קשר חזק בין מערכת השמע
למערכת המוטורית שלנו .במחקר העומד
לקראת פרסום ,אנו מראים שיש שונות
בתפיסת המקצב ,לאנשים מסוימים מוזיקה
תגרום לקום ולרקוד ,ואילו לאחרים ,הגם
שייהנו מהמוזיקה ,אין את היכולת למחוא
כפיים לפי הקצב  -והדבר תלוי באיכות הקשר

שבין מערכת השמע למערכת המוטורית.
אצל חולי פרקינסון ראינו ששיפור הקשר בין
המערכות יכול לסייע לחולים ללכת ,פעולה
קשה מאוד בעבורם .נוסף על כך ,מצאנו קשר
בין יכולות זיהוי מקצב במוזיקה ובין יכולות
שפתיות אצל ילדים עם קשיי שפה .אימון
באמצעות קצב עשוי לשפר את יכולותיהם
השפתיות".
מחקרים רבים ומגוונים עורכת ד"ר ציון-
גולומביק בנושאים המרתקים הללו והיא עושה
זאת מתוך שיתופי פעולה ענפים עם מדענים
באוניברסיטאות בעולם ובארץ" .לנו ,החוקרים
באוניברסיטת בר-אילן ,יש יתרון כפול .יתרון
ראשון הוא ביכולת לנטר ולמדוד פעילות
מוחית מורכבת ולענות על שאלות מחקר
בזכות מכשיר ה MEG-היחידי בארץ ,הנמצא
במרכז הרב-תחומי לחקר המוח באוניברסיטת

בר-אילן ,שמאפשר למדוד פעילות מוח בבני
אדם באיכות אות הטובה בעולם המדעי היום;
מכשירי ה ,EEG-מערכת המציאות המדומה
ומחשבי-על ,שיכולים לשאת את המידע הרב
הנאגר ושיטות ניתוח המידע שפיתחנו  -כל
אלה מהווים תשתית למחקר מתקדם ברמה
בין-לאומית .יתרון שני ,יתרונו הסגולי של
המרכז הרב-תחומי לחקר המוח ע"ש גונדה,
הוא בגיוון הרב של חוקרי המוח הנמצאים
תחת קורת גג אחת .באותו בניין ,באותה קומה,
פועלים חוקרים מתחומי הביולוגיה התאית,
מדידות בעלי חיים נמוכים ,גבוהים ובני אדם,
חוקרים חישוביים וחוקרים התנהגותיים -
כולם נפגשים ומדברים ,הסטודנטים שלנו
כולם חברים ,לומדים ועובדים יחד ,ונוצרות
הזדמנויות מחקר שאיני מכירה ממקומות
אחרים .במרכז שלנו נוצרים חיבורים בין
עולמות ,המזניקים את המחקר ואת הישגיו".
בניין המרכז הרב-תחומי לחקר המוח נבנה

בניין המרכז הרב-תחומי לחקר המוח
נבנה בתרומתם של מר לסלי וגב'
סוזן גונדה (גולדשמיד) .בני הזוג
ברחו מאימת הנאצים לוונצואלה ,שם
עשה לסלי את הונו בבנייה ובנדל"ן.
בשנת  1963היגרו השניים לארה"ב
והתיישבו בקליפורניה .סוזן ,שהיה
לה תפקיד מרכזי בפילנתרופיה
המשפחתית ,נפטרה בשנת .2009
המשפחה תרמה רבות לשימור זיכרון
השואה ולארגוני צדקה .בשנת 2010
נחנך בתרומת לסלי וסוזן גונדה גם
טריפלקס המכון לננו-טכנולוגיה
ולחומרים מתקדמים באוניברסיטת
בר-אילן.
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רובוטים לוחמים
ישראל היא אחת המדינות המובילות
בחדשנות בעולם ,העובדה שמדינתנו
מוקפת אויבים ומתמודדת עם איומים
תמידיים מחייבת את החוקרים ואת
הממציאים שלנו להתייחס למציאות
מורכבת .מחקריה הייחודיים וחשיבתה
פורצת הדרך של ד"ר נעה אגמון
מהמחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת
בר-אילן מוקדשים לפיתוח מענה לצרכיה
של ישראל מול אויביה

ויותר של סביבות ואנו חייבים להביא בחשבון
איומים ויריבים .היום ,הגישה הזאת נכנסת
לעוד ועוד מחקרים בעולם".

״מטבע הדברים ,לד"ר אגמון
היו וישנם שיתופי פעולה
רבים עם משרד הביטחון
ועם חברות בשוק הפרטי,
כגון ,חברת בואינג וחברת
לוויין ,שאת שמה ואת טיב
שיתוף הפעולה עמה איננו
יכולים לפרט״

ימקסם הסיכויים שלו לשרוד וינטר מוקשים
רבים ככל האפשר .הרובוט לא יכול להימנע
מהמפגש עם המוקשים ,אבל הוא צריך לעבור
עליהם בצורה חכמה .הבעיה מורכבת מאוד
מבחינה חישובית ,ואנחנו מציעים פתרונות
המקרבים אותנו לפתרון אופטימלי".
מחקר נוסף ,שממומן על ידי הקרן הלאומית
למדע ,עוסק בתנועה של צוות רובוטים במבנה
באזור שיש בו איומים" .מטרתנו במחקרים
אלו היא גם לשמור על המבנה ועל הקשר
בין הרובוט לחבר צוות אחד לפחות וגם
לדאוג שישרדו במעבר דרך השטח הזה .אנו
יודעים ,למשל ,שבחיל האוויר טסים ברביעיות
או קבוצות גדולות יותר בעת ביצוע משימה.
הטיסה במבנה מאפשרת לטייסים ,בין היתר,
לחפות זה על זה .בהתאם ,השאלה המחקרית
שלנו היא באיזה מבנה כדאי שינועו כלים
קרקעיים ואוויריים לא מאוישים כדי שיוכלו גם
לבצע את המשימה בדרך הטובה ביותר ,גם
להתגבר על איומים וגם להמשיך ולחפות זה
על זה בצורה המיטבית".

בתחילת דרכה האקדמית חקרה ד"ר נעה
אגמון כסטודנטית במכון ויצמן ישויות
תאורטיות ,היום היא מפתחת מחקר יישומי
מוביל באוניברסיטת בר-אילן" .רציתי חיבור
לצד הפרקטי יותר של המחקר והמנחה שלי
המליץ לי להגיע לאוניברסיטת בר-אילן ,שבה
דגש מיוחד על מחקר יישומי בתחום הבינה
המלאכותית והרובוטיקה .וכך את הדוקטורט
ערכתי בהנחיה משותפת של חוקרים מובילים
בתחומים הללו ,פרופ' שרית קראוס ופרופ' גל
קמינקא ,והרחבתי את העבודה שלי לישויות
פיזיות  -אלו הם הרובוטים ",מספרת ד"ר
אגמון" .אני מביאה עמי למעבדה רקע תאורטי
רב וזוהי ראייה ייחודית ומרכיב חשוב מאוד
במחקרים שלי ,אני יכולה להבטיח הבטחות
תאורטיות וגם לבדוק אותן ולראות עד כמה הן
עובדות בפועל".

מטבע הדברים ,לד"ר אגמון היו וישנם שיתופי
פעולה רבים עם משרד הביטחון ועם חברות
בשוק הפרטי ,כגון ,חברת בואינג וחברת לוויין,
שאת שמה ואת טיב שיתוף הפעולה עמה איננו
יכולים לפרט.

ד"ר אגמון מקבלת את הרובוטים ואת
יכולותיהם כנתון ומפתחת אלגוריתמים,
המנחים את התנהגות הרובוטים לבצע את
משימותיהם באופן האופטימלי .ד"ר אגמון
חוקרת בתחומי הביטחון ,והמיקוד הוא
התנהלות רובוטים בסביבה שיש בה יריב,
שמנסה לפגוע ברובוטים עצמם או במשימה
שלהם  -וזהו ייחודה של המעבדה" .מעט מאוד
חוקרים בארץ ובעולם בוחנים התנהלות של
רובוטים בסביבה שיש בה איומים ",אומרת ד"ר
אגמון שזיהתה עד כמה חשוב מחקר זה עוד
במהלך הדוקטורט שלה "לא חסרים קשיים,
תקלות ,חוסר ודאות בעבודה זו גם בלי להביא
בחשבון גורמים הפועלים במכוון נגד הרובוטים
והמשימה שלהם .אבל הרובוטים משמשים
אותנו ביותר ויותר משימות ובמגוון רחב יותר

במעבדות בכל רחבי העולם עוסקים היום
בכלים לא מאוישים ,ממכוניות ומוניות ללא
נהג ,שכבר החלו בנסיעה ניסיונית ברחבי
העולם ,ועד ננו-רובוטים שיסתובבו בגוף שלנו
ויחלקו תרופות" ,המערכות הללו יכולות לעבוד
מצוין ",אומרת ד"ר אגמון "אבל עוד ייקח זמן
עד שנראה אותן בשימוש רווח .יש לכך סיבות
משפטיות וחוקיות וגם כלכליות וחברתיות ,אבל
הסיבה המהותית ביותר היא שצריך לסמוך
על המערכות האוטונומיות לפני שיסכימו
להשתמש בהן ,למשל ,בתחום הביטחוני.
השאיפה שלנו היא להרחיב את השימוש
במערכות הללו ,גם אם אינן מושלמות ,כדי
שנוכל להמשיך לפתח ולשפר אותן מתוך
העבודה בשטח ,כשהמטרה המרכזית שעומדת
לנגד עינינו היא לשמור על חיי אדם".
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ד"ר נעה אגמון

אחד המחקרים שבהם עוסקת ד"ר אגמון הוא
כיסוי שטחים בסביבה שיש בה איומים" .אפשר
לקחת כדוגמה את שואב האבק הרובוטי ,זהו
רובוט שצריך לנקות שטח ,יש לו מסלול שבו
הוא נוגע בכל נקודה בשטח פעם אחת כדי
לנקות אותה .זוהי סביבת עבודה ניטרלית.
במעבדה שלי אנו בוחנים רובוט דומה שצריך
לעשות בדיוק את אותה משימה אבל בשדה
מוקשים .הסביבה היא עוינת והמשימה הופכת
מורכבת יותר .גם הרובוט מנטר המוקשים צריך
לעבור בכל נקודה בשטח פעם אחת ,ואנו
בודקים כיצד כדאי שיעשה זאת תוך כדי שהוא
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הגב' נילי פאליק ,נשיאת ארגון ידידי צה"ל
בארה"ב ובפנמה (FIDF Friends of the -
 )Israel Defense Forcesבביקורה בקמפוס
אוניברסיטת בר-אילן בדצמבר .2016
בתמונה :צוות המעבדה לרובוטיקה עם הגב'
נילי פאליק במרכז (אוחזת ברובוט); מימינה
פרופ' שרית קראוס ,ראש המחלקה למדעי
המחשב ומהמרכז הרב-תחומי לחקר המוח
ע"ש לסלי וסוזן גונדה; לצדה (מימין) ד"ר
נעה אגמון ,העומדת בראש קבוצת SMART
במחלקה למדעי המחשב; ליוותה את
הביקור ד"ר מירב גלילי ,ראש מערך פיתוח
משאבים עולמי (ראשונה משמאל)
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סוללת את דרכה
עמילי טרגובניק ,סטודנטית לתואר ראשון
באוניברסיטת בר-אילן ,המתמודדת עם
שיתוק מוחין ,מוכיחה שהשמים הם הגבול:
"אם נותנים לכל אדם את ההזדמנות שהוא
ראוי לה ,כולם יכולים להתקדם ולהצליח"
עמילי טרגובניק ,רק בת  ,21וכבר אפשר
לומר עליה שהיא אזרחית העולם .היא נולדה
בישראל ,גדלה בגרמניה ,את שנות התיכון
למדה בארה"ב ועתה עשתה עלייה לישראל
 לבדה  -ולומדת לתואר ראשון משולבבקרימינולוגיה ,בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה
במחלקה למדעי החברה באוניברסיטת בר-
אילן.
אמנם עמילי ישובה בכיסא גלגלים ,מניעה רק
את הראש ויד אחת ,אבל בעוצמתה הפנימית
היא מזיזה הרים ,שוברת דעות קדומות
והתנגדויות ושואפת להשפיע על המערכת
כולה ,בארץ ובעולם ,ולהפוך אותה ואת כולנו
לנגישים ולפתוחים לכול" .יחידה למעורבות
חברתית ,כמו זו שיש בבר-אילן ,שיש לה
יכולות ורצון לשלב אנשים מכל המינים ומכל
הסוגים בהשכלה  -חייבת להיות בכל בית ספר
ובכל אוניברסיטה ",אומרת עמילי "צריך לתת
לכולם הזדמנות ראויה".
משפחתה של עמילי מתגוררת בגרמניה,
אחיות והורים ,אנשי תקשורת ומפיקי סרטים
דוקומנטריים ,אביה בעל אזרחות גרמנית
ואמ ּה בעלת אזרחות ברזילאית ,הם נפגשו
בארץ .עמילי לפיכך דוברת ברמת שפת-אם
גרמנית ,פורטוגזית ואנגלית ,היא מדברת
עברית ובמהלך הקיץ האחרון שיפרה יכולות
כתיבה וקריאה בעברית במכינה באוניברסיטת
בר-אילן.

"ההורים נאבקו להוציא אותי מבתי ספר
לחינוך מיוחד ,התעקשו לשלב אותי בבתי
ספר לילדים רגילים .זה היה מאבק מתמשך
במערכת אטומה ובמורים שלא רואים מעבר
לכיסא הגלגלים .אף על פי שהציונים שלי לא
היו רעים בכלל ,שוב ושוב אמרו להורי ולי שלא
אוכל להתקדם ,שאכשל ,שלא כדאי לדרוש
ממני יותר ממה שאני יכולה או למלא לי את
הראש בחלומות ,שלעולם לא אוכל להגשים.
ההורים שלי לא היו מוכנים לשמוע .הם נאבקו.
אני בת מזל שנאבקו כך ,שלא ויתרו עלי,
אני יודעת את זה ",מספרת עמילי .איך ייתכן
שמורה אומר דבר כזה לתלמיד כלשהו ועל
אחת כמה וכמה לבחורה המרשימה הזאת,
וכיצד מתגברים על מילים מייאשות כאלה
וממשיכים להתקדם מבלי להרים ידיים?

"יחידה למעורבות חברתית,
כמו זו שיש בבר-אילן,
שיש לה יכולות ורצון לשלב
אנשים מכל המינים ומכל
הסוגים בהשכלה  -חייבת
להיות בכל בית ספר ובכל
אוניברסיטה ",אומרת
עמילי "צריך לתת לכולם
הזדמנות ראויה"

עמילי לקתה בשיתוק מוחין בעקבות סיבוך
בלידתה ,שנגרם עקב רשלנות רפואית .כאשר
היתה בת שלוש החליטו הוריה לעבור למינכן,
עיר הולדתו של אביה ,כדי להעניק לה את
מיטב הטיפולים והאפשרויות לקידומה .ואכן,
זכויות ,תקציבים ,כיסאות גלגלים ,את כל
הציוד והטיפולים הנדרשים קיבלה עמילי
ביד רחבה בגרמניה" .אבל מערכת החינוך
שם מרובעת ומגבילה מאוד ",מספרת עמילי

"כשלא מצאנו בית ספר תיכון ראוי בגרמניה,
שהיה מוכן להתמודד עם הטרדה שכרוכה
בשילוב תלמידה נכה בכיתה ,החלטנו שאלמד
בארה"ב .שם ,בתיכון רגיל לגמרי ,הייתי
התלמידה הנכה היחידה ,ושם ממש חיכו לי
בזרועות פתוחות .המורים דחפו קדימה ,קיבלתי
תמיכה מעבר לשעות הלימודים ,עבדנו קשה
גם אני וגם בית הספר כדי שאצליח .כפרויקט
סיום כתבתי ספר על החיים שלי כאדם עם
צרכים מיוחדים ,שגדל רוב החיים בסביבתם
של אנשים רגילים .יש לי חלום להוציא את
הספר הזה לאור  -שילמדו מהניסיון שלי",
אומרת עמילי ,שעם השלמת לימודיה בתיכון
"רוס" בארה"ב שבה חזרה למינכן.
"מצב הרוח של עמילי משתנה מיד בגרמניה,
ולא לטובה ",מספרת פאולה ,אמ ּה של
עמילי" .אלו החוויות מבתי ספר שם ,אבל
גם ההיסטוריה המשפחתית שלנו .סבא של
עמילי מצד אביה שרד את אושוויץ ,הוריו
ושישה מאחיו ואחיותיו נספו שם .ההיסטוריה
המשפחתית והלאומית נמצאת בשיח מתמיד
בביתנו ובקהילה היהודית שבה אנו חיים.
השבתות ,החגים  -המורשת נוכחת .לכן,
כששאלנו את עמילי היכן תרצה ללמוד ,וכל
האפשרויות היו פתוחות בפניה  -ברזיל ,ארה"ב,
גרמניה וישראל  -לא הופתענו כשבחרה
ללמוד דווקא בישראל ולעלות ארצה .היינו
בכל האוניברסיטאות בארץ ,בכולן נגישות
לנכים ,אפשרות להארכות זמן במבחנים
ולהקלות מסוימות ,אבל רק באוניברסיטת
בר-אילן קיים מערך שלם של סיוע ,שמפעילה
היחידה למעורבות חברתית .הכול התחבר -
הערכים היהודיים ,המסירות והעשייה לשילוב
ולטיפוח אנשים עם צרכים מיוחדים ,האנשים
הטובים שפגשנו בבר-אילן והאווירה החמה.
ומרגע שעמילי עשתה עלייה לישראל  -היא בן
אדם אחר ",אומרת פאולה.
היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת בר-
אילן ,שבה מסתייעת עמילי ,שמה לה למטרה
שאף סטודנט לא יישאר מאחור .ביחידה ניתנים
שירותים רבים כגון שיעורי עזר ,סדנאות ניהול
זמן ושיפור מיומנויות למידה לסטודנטים
בני המגזר הערבי ,לסטודנטים בני העדה
האתיופית ,לסטודנטים מהפריפריה ,לעולים

עמילי מקבלת תעודת בגרות ,ביה״ס התיכון ״רוס״ ,ארה״ב

חדשים ,לאנשים עם צרכים מיוחדים ועוד.
ביחידה חדר מחשבים וטכנולוגיות מתקדמות
להנגשת חומרי הקריאה .סטודנטים משנה ב'
ומעלה משמשים חונכים לימודיים לחבריהם
הנעזרים ביחידה ,מתוך השאיפה לחנך דורות
של צעירים לערכים של אחריות ומעורבות
חברתית.
"ההשתלבות בלימודים באוניברסיטת בר-
אילן היא עוד צעד בדרך שלי לממש את
היכולות שלי ולהגשים את חלומותַי ",אומרת
עמילי ,ולדרך הזאת יש גם השפעה חברתית
חשובה" .במשך החיים הייתי בבתי ספר שבהם
רק אנשים עם צרכים מיוחדים ובבתי ספר
מעורבים ואני חושבת שהשיטה שבה כולם
לומדים יחד היא הטובה ביותר לכולם .כשהייתי
ילדה פחדתי מהאנשים המוזרים האלה
שהולכים על שתיים ,והילדים הרגילים פחדו
ממני .ההבנה שכולנו דומים ,שאת במקרה
הולכת על שתיים ושאני במקרה יושבת
בכיסא גלגלים ,יכולה לבוא רק מהיכרות

אישית  -ואני שמחה שאוניברסיטת בר-אילן
נותנת לכולנו את ההזדמנות האנושית ללמוד
ולחיות יחד ".הסטודנטים הרגילים שרואים את
עמילי יומיום ,בכיתה ,בקפיטריות ,בשבילים,
במסיבות ובמעונות ,בעיני הסטודנטים הללו
אנשים בכיסא גלגלים יהיו דבר שבשגרה גם
בהמשך חייהם .אוניברסיטת בר-אילן והיחידה
למעורבות חברתית גם הן נתרמות מהניסיון
עם עמילי ונצברות בהן עוד מיומנויות ותשומת
לב נוספת ,למשל ,בנושאי נגישות ,שהם
חשובים כל כך .כל אלה יסייעו גם לבאים
בעקבותיה.

מר שמואל וגב' רוזילנד ברכפלד בטקס
חנוכת מעבדת המחשבים ע"ש לילי
(לאה) ברכפלד

"חשוב לי לסלול דרך במעשים וגם לספר
את הסיפור שלי ,להראות שהכול אפשרי גם
לאנשים המתמודדים עם אתגרים וגם לאנשים
רגילים ,למערכות ולמוסדות ",מסכמת עמילי,
שמקדישה זמן גם לפעילות חברתית ומרצה
לפני חיילים ,צעירים עם אוטיזם ובני הגיל
השלישי ,הרצאות שבהן עמילי נותנת את הדבר
החשוב ביותר  -השראה.

אוניברסיטת בר-אילן מודה
עמוקות למשפחת ברכפלד
על שיפוצה ועל התאמתה של
מעבדת המחשבים ע"ש לילי
(לאה) ברכפלד ביחידה למעורבות
חברתית ע"ש סיביל ויגדור.

עמילי טרגובניק
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השמים הם הגבול

המתמטיקאי שיעצור את

המגפה הבאה

כמעט כל ההתנהלות היומיומית שלנו
תלויה בפעילותן התקינה של רשתות
מורכבות :רשתות החשמל והאינטרנט,
התעופה העולמית ,החברה האנושית,
הגוף והמוח שלנו ועוד  -תקלה בהן עלולה
להיות קריטית .ד"ר ברוך ברזל מפתח כלים
מתמטיים לניבוי תקלות ברשתות מורכבות,
למניעתן ואף לשיקומן לאחר שנפגעו

אוניברסיטת בר-אילן היא המובילה בחקר
הרשתות בארץ ומדורגת במקום גבוה בעולם.
קבוצת המחקר שמוביל ד"ר ברזל מאפשרת
שיתוף פעולה בין חוקרים מובילים מתחומי
ההנדסה ,מדעי החברה ,ביולוגיה ,פיזיקה
ואפילו משפטים  -כולם עובדים יחדיו כדי
לתת מענה בין-תחומי ורב-תחומי לאתגרים
שמציבות רשתות מורכבות בפני האנושות.

מאמריו פורצי הדרך של ד"ר ברוך ברזל ,ראש
המעבדה ל"דינמיקה של מערכות מורכבות"
במחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר-אילן,
פורסמו במגזינים היוקרתיים והחשובים בעולם
המדע Nature , Nature Physics, Nature
 BiotechnologyוNature Communications-
 מגוון הבמות מעיד על אופיו הרב-תחומישל מחקר הרשתות שבו הוא עוסק כעשור,
מאז שהתמחה בפוסט-דוקטורט בתחום
בנורתאיסטרן ובבית הספר לרפואה של
הרווארד.

"אם נדע לנבא איך
מחלות מתפשטות על
רשת התחבורה העולמית,
רשת שאנו מכירים היטב,
לא נצטרך לשתק את כל
התעופה העולמית במקרה
של התפרצות מגפה -
דבר שיהיו לו השלכות
הרות גורל"
"המוח שלנו הוא דוגמה אחת למערכת
מורכבת שעושה דברים מופלאים .אם בוחנים
את המרכיבים היסודיים של המוח ,הנוירונים,
אף אחד מהם לא יודע לחשוב ,להרגיש,
להפעיל מוטוריקה של השרירים שלנו  -אף
אחד מהם לא יודע לעשות מה שהמוח יודע
לעשות .ההרכב של המוח שונה מהותית
מאבני הבניין הפשוטות שלו וכך הדבר בכל
המערכות המורכבות הביולוגיות ,הטכנולוגיות,
החברתיות ",מסביר ד"ר ברזל" .מה שמבדיל
את המוח מהנוירונים שלו  -הוא הרשת.
הנוירונים מחוברים זה לזה ויכולים להעביר
אינפורמציה; בדומה ,במערכת החברתית
העולמית ,למשל ,כל אדם הוא לכאורה 'פשוט',
יכול להיות חולה בשפעת או לא ,יכול להחליט
לקנות אייפון או לא ,אבל המערכת כולה
מורכבת הרבה יותר ,יש בה מגפות ,מהפכות
חברתיות ,שיתופי פעולה כלכליים ואין לה
מנהל אחד ששולט בה ומכיר את כולה".

ד"ר ברוך ברזל
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לפני כ 20-שנים החלו מדענים למפות את
המערכות המורכבות האלה .הם מיפו אילו
נוירונים מחוברים זה לזה ,אילו גנים מתקשרים
עם גנים אחרים ,אילו אתרי אינטרנט
מחוברים זה לזה .הדבר המדהים שגילו היה
שלכל המערכות הללו תכונות משותפות
אוניברסאליות ומבנה אחיד .כלומר ,כל
הרשתות מכל התחומים פועלות באופן דומה.
למשל ,תופעה אחת שמאפיינת את המערכות
הללו היא שאין ממוצע ,כלומר ,יש בהן שונות
אדירה ,הטרוגניות" .אפשר שלאדם ממוצע יש
 10חברים (בפייסבוק ,בטוויטר וכו') ,אבל יש
גם כאלה שהם מקושרים ממנו פי  ,10פי 100
וגם פי  1,000ויותר .למצוא אדם פי  1,000יותר
מקושר מהממוצע זה כמו לפגוש אדם שגובהו
 2ק"מ ,תופעה כזאת ,שלא נפגוש לעולם ,היא
צפויה ומאפיינת במערכות מורכבות ",מסביר
ד"ר ברזל" .תופעה אחרת ,היא תופעת 'העולם
הקטן' ,יש  7מיליארד אנשים ,ובין כל אחד
ואחד מפרידות בין  5ל 7-לחיצות ידיים בלבד.
נדרש מסלול היפר-קצר כדי לחבר בין כל שני
אנשים אקראיים בעולם .באופן דומה ,במערכת
האינטרנט ,למייל לא היה סיכוי להגיע אלינו
אם היה צריך לעבור דרך כמות של ראוטרים
שמאפיינת את גודל המערכת ,הדרך שעושה
מייל היא קצרה ,היפר-קצרה.
"לכאורה ,על פי תופעת העולם הקטן כל
התעטשות בסין תגרום להתפרצות מגפה כלל
עולמית .ובאופן רחב יותר כל המערכות האלה
אמורות להיות מאוד-מאוד לא יציבות .אבל
המציאות שונה לגמרי :אחת התכונות הבסיסיות
של המערכות הללו היא שהן מתפקדות מצוין.
אולם ,תקלות קורות בהן ולעתים נדירות הן
עלולות להמיט אסון .למשל ,חוט חשמל
אחד שנופל עלול לגרור התפתחות תקלה
שבה עשרות מיליוני אנשים בחוף המזרחי
של ארה"ב נותרים ללא חשמל ,הרפואה
והתחבורה קורסות ,אנשים נהרגים .אלו הם,
כאמור ,אירועים נדירים ,אבל ההשלכות שלהם
חמורות מאוד .המחקר שלי עוסק בניסיון לנבא
את נקודות הקריסה האלה ,לנסות לחזק את

"בכל רשת מורכבת ,אם
נדע לזהות את הצמתים
המרכזיים להתפשטות
האינפורמציה נגלה
שאפשר לעצור את התקלה
באמצעות טיפול במספר
קטן של צמתים"

המערכת ולמנוע את הקריסות או לזהות כיצד
אפשר לאושש את המערכת אחרי שכבר
קרסה .זהו האתגר שאני מקדיש לו את חיי",
אומר ד"ר ברזל.
"איום מגפות על האנושות הוא דוגמה
אקטואלית ומטרידה מאוד ,קשה לדמיין
מה היה קורה אילו האבולה ,למשל ,היתה
מתפשטת לכל העולם .מגפות מתפשטות היום
באמצעות רשת התעופה העולמית ,ובמניעת
אסון שכזה אני עוסק בשיתוף אפידמיולוגים
באוניברסיטת ברלין .במקרה של התפרצות
שפעת קשה ,בברלין ,המטרה שלי היא לדעת
בתוך כמה זמן היא תגיע לניו יורק ,ללונדון
ולתל אביב ,ובאיזה עוצמה תכה בהן .בגלל
המבנה המיוחד ,ההטרוגני ,של הרשת יכול
להיות שברלין וניו יורק ,שיש ביניהן קו תעופה
ישיר שטסים בו אלפי אנשים ביום ,קרובות
יותר מבחינת התפשטות השפעת מאשר
ברלין והמבורג .אם נדע לנבא איך מחלות
מתפשטות על רשת התחבורה העולמית ,רשת
שאנו מכירים היטב ,לא נצטרך לשתק את

כל התעופה העולמית במקרה של התפרצות
מגפה  -דבר שיהיו לו השלכות הרות גורל:
מדינות יקרסו ,רעב ומלחמות  -נוכל לשקלל
את ההתערבות המינימלית ,שתאפשר
גם לעצור את המגפה וגם למנוע קריסה
רחבה בעקבות ניתוק תחבורתי כללי .כמו
כן ,במקרה שאין די חיסונים לחסן את כל
אוכלוסיית העולם ,נוכל לומר ,למשל ,שאם
יחוסנו תושבי ניו יורק ,לונדון וברלין יימנעו 90
אחוזים מהתפשטות המחלה .ולמעשה ,בכל
רשת מורכבת ,אם נדע לזהות את הצמתים
המרכזיים להתפשטות האינפורמציה (המחלה,
במקרה הזה) נגלה שאפשר לעצור את התקלה
באמצעות טיפול במספר קטן של צמתים".
לכלים המתמטיים של ד"ר ברזל יש אפשרות
מעשית לשנות את פני המציאות שלנו
בשעת משבר ,באמצעותם נוכל לזהות איזה
גן להשתיק כדי לעצור התפשטות סרטן ,איך
לבצר את מערכות החשמל והאינטרנט מפני
תקיפות ונפילות וכיצד לזהות מין אחד של
דבורה ולטפח אותו כדי לשמר את אוכלוסיית
הדבורים ולהציל כך את החקלאות שלנו.

את הידע ואת הכלים שמפתחים ד"ר ברזל
ומדעני קבוצת המחקר שבראשה הוא עומד,
שואפת אוניברסיטת בר-אילן להרחיב
ולהעמיק באמצעות הקמת מרכז בין-לאומי,
רב-תחומי ובין-תחומי לחקר רשתות ,שבו
מדענים בכירים מהארץ ומהעולם יחקרו וילמדו
היבטים מתמטיים ,חברתיים ,הנדסיים ,ביולוגיים
ואחרים של רשתות מורכבות דינמיות.
הכינוס הבין-לאומי השנתי לחקר הרשתות
  - NetSci-X 2017נערך בינואר השנהבניהול משותף של אוניברסיטאות בר-אילן
ותל אביב ואירח את כל השמות הגדולים
בחקר הרשתות ,מכל רחבי העולם .כ250-
חוקרים הגיעו לסיעור מוחות רב-תחומי ובין-
תחומי ,שיתפו במחקריהם ונחשפו למדע
הישראלי המתקדם בתחום .הכינוס נערך
בחסות משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל,
הקרן הלאומית למדע ,שגרירויות איטליה
והונגריה בישראל ,חברות היי-טק ומוסדות
מחקר בארץ ובעולם.
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השמים הם הגבול

משקיעה בזהב
פרופ' רחלה פופובצר ,חוקרת בכירה
בפקולטה להנדסה ובמכון לננו-טכנולוגיה
ולחומרים מתקדמים ,משתמשת בננו-
חלקיקים מזהב לאבחון אלצהיימר ,סוכרת,
סרטן ודיכאון ולמציאת טיפולים יעילים
וחדשניים לחולים בהן .מעבדת הננו-
רפואה ,שבראשה היא עומדת ,נמצאת
בחזית המחקר בתחום .פרופ' פופובצר
נכללה ברשימת  50הנשים המשפיעות
בישראל בשנת  2015של עיתון "ליידי
גלובס"
אימונותרפיה  -תרפיה באמצעות מערכת
החיסון ,היא מהפכה של ממש בדרכי הטיפול
במחלות הסרטן ,שהתבססו ב 50-השנים
האחרונות על כימותרפיה .הגישה החדשה,
המבוססת על גיוס מערכת החיסון של החולה
עצמו למלחמה בגידולים הסרטניים ,הביאה
עמה רעיונות וטיפולים חדשים כגון תרפיה
תאית ,תרפיה באמצעות תאי גזע ועוד .פריצת
הדרך הזאת מצילה חולים שנחשבו סופניים
אך לפני שנים ספורות.
"ואולם ,אנו רואים שונות רבה בתגובות של
החולים לטיפולים אלו ",אומרת פרופ' רחלה
פופובצר "יש שמגיבים להם ויש שלא ,יש
שהטיפול מועיל להם ויש שמזיק .המחקר
אינו יודע מהו מקור השונות וגם לא לצפות
אותה ,ובמעבדתי אנו מנסים למצוא תשובות
לשאלות אלו ".פרופ' פופובצר ,מדענית
חוזרת שגויסה לאוניברסיטת בר-אילן לאחר
שערכה פוסט-דוקטורט באוניברסיטת מישיגן
בארה"ב ,מפרטת "בשיטת הטיפול שנקראת
תרפיה תאית נדרשים חודשים של מעקב
רפואי כדי לראות אם חל שיפור במצבו של
החולה בעקבות הטיפול .זהו זמן ממושך שבו
איננו יודעים בוודאות אם הטיפול עבד או לא,
ובמקרה שלא עבד איננו יודעים מדוע  -האם
ההזרקה לא היתה טובה ,האם התאים לא
הגיעו למקום שאליו היו צריכים להגיע ,האם
הסיבה לכך היא דפוס פיזיולוגי מסוים של
המטופל עצמו ואפשרויות אחרות .במעבדתי,
ייצרנו ננו-חלקיקים מיוחדים מזהב והכנסנו
אותם לתוך התאים הטיפוליים  -מבלי לפגוע
בפונקציונליות שלהם  -דבר חשוב מאוד כי
התאים הם-הם הטיפול .באמצעות
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הננו-חלקיקים האלה אנחנו יכולים לעקוב
אחרי התאים עד חודש אחרי שהוזרקו לגוף
ולראות לאן הגיעו ומה קורה להם בתוך הגוף".
פרופ' פופובצר פרסמה בעת האחרונה שני
מחקרים פורצי דרך בתחום זה בכתב-העת
היוקרתי " .Acs Nanoבמחקר הראשון ,שהובילה
הדוקטורנטית אושרה בצר ונעשה בשיתוף
פרופ' גל ידיד מהמרכז הרב-תחומי לחקר
המוח ע"ש גונדה (גולדשמיד) ופרופ' חיה ברודי
מהמחלקה לביולוגיה ,הראינו מעקב אחרי תאי
גזע במוח של חולדה ,שנועדו לטפל בדיכאון,
והוכחנו שאנו יכולים לזהות מגמות ודפוסי
נדידה שונים בחולדות בריאות לעומת חולדות
חולות .טיפולים ניסיוניים בבני אדם מתקיימים
בארה"ב בחולי סרטן ,דיכאון ומחלות נוירו-
דגנרטיביות כגון אלצהיימר ואפשרות המעקב
אחרי התאים בתוך הגוף וסימונם ,שמציעה
פרופ' פופובצר ,היא פורצת דרך ועשויה לקדם
טיפולים אלו.

״היום מזהים גידול כשגודלו
בערך סנטימטר ,שיטתה של
פרופ' פופובצר מאפשרת
לזהות גידול סרטני כשגודלו
פחות ממילימטר  -וזהו
הבדל שהשלכותיו הן לעתים
מכריעות״
"הפרסום השני עסק בסוג תרפיה שבו מזריקים
לחולה סרטן תאי  Tמשופרים של מערכת
החיסון שלו עצמו ,תפקידם של תאים אלו הוא
להילחם בתאים הסרטניים ולחסלם .בשיתוף
פרופ' סיריל כהן מהמחלקה למדעי החיים ע"ש
מינה ואבררד גודמן והדוקטורנטית רינת מאיר,
הצלחנו לעקוב אחרי תאי  Tבמודל של עכבר
עם גידולים סרטניים וראינו שהתאים מגיעים
לאזור הגידול ,והמערכת החיסונית של העכבר
עצמו תוקפת את הגידול .הצלחנו לעקוב אחרי
התאים בעזרת  ,CTואף יכולנו למדוד את
כמות התאים שהגיעו לגידול .ראינו הצטברות
של תאים בגידול עד  48שעות לאחר הטיפול,
ולאחר יומיים או שלושה התאים יצאו מהגידול.
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המידע הזה חשוב מאוד ",מסבירה פרופ'
פופובצר "אם אנו יודעים כמה תאים הגיעו
לגידול וכמה לא ,אנחנו יכולים להסיק מכך
על המינון הדרוש; אם אנו רואים שבתוך
שלושה ימים כבר יצאו התאים מן גידול ,אנו
יכולים לדעת שבכל שלושה ימים יש לחזור
על הטיפול; לא פחות חשוב ,אנו יודעים אם
בחולה מסוים התאים לא הגיעו כלל לגידול
ולכן הטיפול אינו יעיל בעבורו ,ואז אפשר
לבחור תאים מסוג אחר או טיפול חלופי ובכל
מקרה לא לחכות לא חודש ובוודאי לא שלושה
חודשים רק כדי לדעת שהטיפול אינו עובד,
כשהזמן פועל נגד החולה וסיכוייו להחלים
ולהינצל.
"הזהב נבחר לשמש כסמן משום שהוא נראה
היטב בסריקת  ,CTצפיפותו הגבוהה של הזהב
ושונותו מצפיפותם של תאים מאפשרות
לראות צ ְברים שלו במקומות בגוף שבהם
במצב נורמלי אין חומר בצפיפות גבוהה .זהו
הזהב המעיד על התאים הסרטניים ,שאותם
אי אפשר לראות ב CT-משום שצפיפותם זהה
לזו של תאים בריאים .הצטברות כזו באזורים
מסוימים יכולה להעיד גם על גרורות במוקדים
שלא ידענו עליהם".
ואכן ,פרויקט מחקר נוסף של פרופ' פופובצר
עוסק בזיהוי גידולים בשלב מוקדם מאוד.
"ננו-חלקיקים ,שלא כמו תרופות שמתפזרות
בכל הגוף באמצעות מחזור הדם ,מגיעים
רק לאזורים מסוימים בגוף; הם יוצאים מכלי
הדם רק בכלי דם שנוצרים מסביב לגידול,
המתפתחים בקצב מהיר משל כלי דם רגילים
ומסמנים לנו כך אזורים שבהם יש גידול .אם
הצלחנו להביא חלקיקים אל הגידול למטרת
אבחון מוקדם ,אנחנו יכולים להשתמש בהם גם
לטיפול ,באמצעות ציפוי ָם בתרופות .החלקיקים
נושאים את התרופות ישירות אל הגידול
ובמינון מיטבי ומשום כך הם פחות רעילים ויש
להם פחות תופעות לוואי מאשר לטיפולים
הקונבנציונליים".
היום מזהים גידול כשגודלו בערך סנטימטר,
שיטתה של פרופ' פופובצר מאפשרת לזהות
גידול סרטני כשגודלו פחות ממילימטר  -וזהו
הבדל שהשלכותיו הן לעתים מכריעות.

פרופ' פופובצר עורכת מחקר חדשני העוסק בזיהוי מוקדם של אלצהיימר ובטיפול
במחלה חשוכת מרפא וקשה זו .המחקר זכה במענק משרד המדע בשם "מדע,
טכנולוגיה וחדשנות למען האוכלוסייה בגיל השלישי" ונערך בשיתוף פרופ' שי רהימיפור
מהמחלקה לכימיה באוניברסיטת בר-אילן וד"ר דני פרנקל מבית ספר סגול למדעי
המוח באוניברסיטת תל אביב.
התרופות הקיימות היום לאלצהיימר אינן מצליחות לחדור את "מחסום הדם-מוח" ,המגן
על המוח מתרופות ומחומרים הזורמים במחזור הדם ,הן אינן מגיעות למוח או מגיעות
באחוז קטן  -ולכן אינן יעילות .באמצעות ציפוי ננו-חלקיקים מזהב במולקולות אינסולין,
שהמוח הוא הצרכן המרכזי שלהן בגוף ,הצליחה פרופ' פופובצר להחדיר את החלקיקים
למוח ואלה מאפשרים לזהות תהליך היווצרות משקעים ,המעיד על התפתחותה של
מחלת האלצהיימר עוד בשלביה הראשונים .את החלקיקים מצפה פרופ' פופובצר
בתרופה שנועדה לטפל במחלה כבר בשלבים אלו .אמצעי פורץ דרך זה לזיהוי ולטיפול
מוקדם במחלה טומן בחובו תקווה למיליוני בני אדם ,שלפי ההערכות עתידים לחלות
במחלה בעשורים הקרובים.

הבניין לביו-הנדסה ,אחד מארבעת בנייני
הפקולטה להנדסה של אוניברסיטת
בר-אילן ,הוקם בתרומתו של מר מרק
ריץ' ז"ל .מר ריץ' היה איש עסקים ואיל
הון יהודי ,ייסד את חברת המסחר הבין-
לאומית  Marc Rich & Co AGוהיה לסוחר
הנפט הפרטי הגדול ביותר .מר ריץ' היה
ידיד ישראל ,תרם רבות לתחומי התרבות,
הבריאות ,הביטחון והחינוך ופעל למען
דו-קיום ישראלי-פלסטיני; כמו כן ,סייע מר
ריץ' בהעלאת יהודים מתימן ומאתיופיה.
בשנת  2007העניקה לו אוניברסיטת בר-
אילן תואר דוקטור לשם כבוד .מר ריץ'
נפטר בשנת .2013
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לתת ולקבל ,לקבל ולתת

התחלה חדשה

אגף הקרנות במוסד לביטוח לאומי
מסייע לפיתוחם של שירותים חברתיים
לאוכלוסיות בסיכון במטרה לשפר את
רווחתן ולהרחיב את מעגל ההזדמנויות
שלהן .האגף תומך במיזמים לפיתוח
תשתיות פיזיות ,תכניות הפעלה
וטכנולוגיות חדשות .הקרן למפעלים
מיוחדים ,אחת מחמש קרנות האגף,
מתמקדת בפיתוח שירותים חברתיים
חדשניים וניסיוניים לאוכלוסיות בסיכון
ובהטמעתם .הקרן שותפה לעשרות
רבות של מיזמים בעבור נכים ,נפגעי
נפש ,אסירים משוחררים ,צעירים
במצבי סיכון ,משפחות החיות בעוני,
קשישים ועוד .הקרן תומכת בתכנית
"התחלה חדשה לחייבים" ובמרכז
התמיכה לסטודנטים עם מוגבלות
באוניברסיטת בר-אילן.

לחייבים

מודל משפטי-חברתי חדשני פותח
בקליניקה לסיוע משפטי אזרחי
באוניברסיטת בר-אילן ונועד לתת
הזדמנות לחיים של מימוש עצמי מתוך
אחריות אישית לאנשים שנקלעו לחובות
כבדים .גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות
כבר אימצו את התכנית ומשתתפים
בהפעלתה למען חייבים

אינם חלק מהכלכלה הפורמלית  -הם אינם
משלמים מִסים ,חיים מקצבאות ,עובדים
בשחור .הייחודיות של התכנית היא בהתייחסות
הרב-ממדית שלנו לבעיה ובניסיון לפתור
אותה מהשורש .המטרה שלנו היא שהחייב
יקבל אחריות על החובות שלו וינסה לשנות
את דפוסי הפעולה שלו כדי שלא ייכנס אליהם
שוב".

חובות הם בעיה חברתית ,ואפשר לומר גם
ישראלית ,בתרבות שלנו המאפשרת חיים
באוברדרפט .סוגיית החובות היא מרכזית
אצל אנשים החיים בעוני" .חובות מציבים
אנשים בדרך ללא מוצא ",אומרת ד"ר שירי
רגב-מסלם ,מנהלת הקליניקות המשפטיות
בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-
אילן ומי שיזמה את תכנית "התחלה חדשה
לחייבים" .בתכנית זו סטודנטים למשפטים
בשנה ג' וסטודנטים לעבודה סוציאלית
באוניברסיטת בר-אילן מגישים סיוע רב-תחומי
לאנשים שנקלעו לחובות ,בליווי צמוד של סגל
האוניברסיטה  -עורכת דין ועובדת סוציאלית
המובילות את התכנית.
"כשאדם שרוי בחובות הוא בחרדה יומיומית,
אם הוא עובד הוא פוחד שיעקלו לו את
המשכורת ,שלא יהיה לו כסף לקנות אוכל
לילדיו ולשלם את שכר הדירה .מגיעים
מעקלים הביתה ,הם לוקחים את הטלוויזיה
מהבית  -הילדים נחשפים לכך ובעצמם חיים
במצוקה ובחרדה .אנשים שנקלעו לחובות
מידרדרים פעמים רבות לדיכאון ,מפוטרים
מעבודתם ,נקלעים למשברים משפחתיים .הם
הופכים שקופים בעיני המערכת ",אומרת עו"ד
יעל קסטן רבסקי ,מנהלת הקליניקה לסיוע
משפטי אזרחי ע"ש ג'ונתן שור ז"ל ועורכת הדין
המלווה את התכנית.
"לחובות השלכות גם על מעגלים נרחבים ועל
החברה בכללה ",מוסיפה ד"ר רגב-מסלם
"הם פוגעים כלכלית בנושים ,שפעמים רבות
מכרו שירותים או מוצרים ולא קיבלו את
התשלום המגיע להם כדין .חובות משפיעים
גם על הכלכלה הישראלית כולה ,שכן החייבים
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ד"ר שירי רגב-מסלם

התכנית היא מהפכנית ,חדשנית ויש לה ביקוש
רב ,ובשנתיים האחרונות עיריות גבעת שמואל
ויהוד התגייסו והפנו אליה  30מתושביהן
המתמודדים עם חובות כבדים .החייבים
מקבלים מן הסטודנטים סיוע משפטי בפריסת
החוב או בביטולו מול הגורמים הרלוונטיים
ומיצוי זכויות כולל בתחומים נוספים כגון
דיור ציבורי ,זכויות עובדים ועוד וכן וטיפול
סוציאלי תומך" .ברוב המקרים ,החוב הוא
סימפטום לסוגיית ליבה שהפונה מתמודד
אִתה ,למשל ,התמכרויות ,אלימות במשפחה,
טראומה ועוד .אלו מצבים שלאו דווקא
קשורים למצב כלכלי אבל הם יוצרים אותו
ומתחזקים בעקבותיו .טיפול פסיכו-סוציאלי
מוצלח מאפשר לפתח בחייב מודעות לסוגיה
המהותית שעמה הגיע ,לתת לו כלים להתמודד
עמה ולהפחית את הסיכויים שיחזור למעגל
החובות .ברוב המקרים ,ללא הליווי הסוציאלי
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העבודה המשפטית לסגירת החוב יורדת
לטמיון ",מסבירה עו"ס עדי אטינגר ,תרפיסטית
במקצועה והעובדת הסוציאלית המלווה את
התכנית .עו"ד קסטן רבסקי מוסיפה "העבודה
הטיפולית בשילוב צמצום החוב מאפשרת
לחייבים להתרומם מתוך המצוקה ,לראות
אופק של היום שאחרי החוב ולפעול לקדם את
עצמם למקום טוב יותר".

"יש אימפקט לימודי ואנושי
רב על הסטודנטים שלומדים
מהי זכות לקורת גג לא רק
בתאוריה ,בכיתה ,אלא גם
ובעיקר כשהם עוזרים לאדם
שעשוי להיזרק מביתו בעוד
שבוע .אנו מחנכים אותם להיות
אזרחים מעורבים .הסטודנטים
מבינים שהם יכולים לשנות
גורלות של אנשים ומקבלים
את הכלים לעשות זאת"
"מבחינה מקצועית הסטודנטים הפעילים
בתכנית מתפקדים כעורכי דין וכעובדים
סוציאליים לכל דבר ועניין .הם מקבלים את
הפונה ,חושבים על אפשרויות סיוע ,כותבים
בקשות ועוד .הסטודנטים לעבודה סוציאלית
מקיימים שיחות טיפוליות עם החייבים,
מאתרים את הקשיים שלהם ופועלים לגייס
אותם לפעול לשינוי .זו הלמידה המהותית
ביותר ,והסטודנטים מעידים על כך ,בפעם
הראשונה הם מבינים מה זה להיות עורך דין או
עובד סוציאלי ,הם מקבלים כלים מקצועיים,
שמשמשים אותם בדרכם המקצועית באשר
היא ",אומרת ד"ר רגב-מסלם.
בקורס השנתי הנלווה לתכנית מקבלים
הסטודנטים את כל הידע התאורטי הרלוונטי
בראייה סוציו-משפטית ,המקיף את כלל
צרכיו של החייב .מבחינה ערכית ,הסטודנטים

מקבלים חשיפה בלתי אמצעית לאוכלוסייה
מוחלשת ונזקקת" .יש אימפקט לימודי ואנושי
רב על הסטודנטים שלומדים מהי זכות
לקורת גג לא רק בתאוריה ,בכיתה ,אלא גם
ובעיקר כשהם עוזרים לאדם שעשוי להיזרק
מביתו בעוד שבוע .אנו מחנכים אותם להיות
אזרחים מעורבים .הסטודנטים מבינים שהם
יכולים לשנות גורלות של אנשים ומקבלים
את הכלים לעשות זאת ,אנו נפעמים עד כמה
הם מסורים ומלאי מוטיבציה .הם נוסעים
עם הפונים להוצאה לפועל ולביטוח לאומי,
מתקשרים לחברת חשמל ולתאגידי המים ,הם
חדורי רצון ונכונות לסייע ",מספרת עו"ד קסטן
פ ֵרות
רבסקי ,ועו"ס אטינגר מוסיפה "אנו רואים ּ
לעשייה הרבה .למשל ,בתכנית משתתפת אם
יחידנית עם יכולות ועם כוחות רבים ,שנקלעה
לחובות של מאות אלפי שקלים .הסטודנטים
נלחמו עליה ,על עתידה ,והיא היתה מחויבת
ליצירת שינוי בחייה .בתוך חודשים ספורים
האישה כבר נמצאת בעיצומו של הליך הפטר
לחובותיה ושוקלת להירשם ללימודים ,להגשים
חלום ולהתקדם חברתית וכלכלית .האקדמיה
מקדמת ערכים של שוויון ,קידום אוכלוסיות,

העשרה ומימוש עצמי  -הערכים האלה הם
שמכוונים את התכנית ואת אוניברסיטת בר-
אילן שמפעילה אותה".
קיומה של התכנית באקדמיה מוסיף לה
גם בהיבט המחקרי ,הסטודנטים והחוקרים
אוספים נתונים מן העולם וכותבים תאוריות
ומחקרים ,המציעים אפשרויות וגישות
חדשות בתחום .נוסף על כך ,מתוך התיקים
הפרטיים מנסה התכנית לעצב מציאות
חדשה ולהביא לשינוי מדיניות ,באמצעות
ניירות עמדה והצעות חוק שכותבים
הסטודנטים ,למשל ,בתחומי הדיור ציבורי,
הדרה פיננסית של חייבים ועוד.
ד"ר רגב-מסלם מסכמת" :התכנית היא
מעין מעבדה חברתית .זיהינו בעיה חברתית
שמצריכה פתרון חדשני ,מכיוון שהפתרונות
הקיימים לא פועלים ,האקדמיה היא המקום
הקלאסי לחשוב על מודלים חדשים,
לנסות אותם ,לבחון את יתרונותיהם ואת
חסרונותיהם ,לשפר אותם ולהתאימם למגוון
רחב של אוכלוסיות :עולים מבריה"מ לשעבר

ומאתיופיה ,ערבים ישראלים ועוד .אוניברסיטת
בר-אילן היא האינקובטור שמפתח את המודל,
בוחן אותו ומלמד את השטח  -את העיריות,
שבעתיד ,כך אנו שואפים ,יגישו את השירות
הזה בעצמן .מטרתנו היא להמשיך ליזום
ולשכלל מודלים לשירותים רב-תחומיים ובין-
תחומיים ,שיכללו גם פסיכולוגים ,כלכלנים,
רופאים ועוד גורמים ,שיחדיו יצילו אנשים
מחובות בפרט ומעוני בכלל".

העיר גבעת שמואל חרתה על דגלה
להעניק את השירות הטוב ביותר
לתושביה .העירייה משקיעה רבות
בחינוך ,בתרבות ,באיכות סביבה
ובשירותים לקהילה ,ורואה הישגים
ארציים בכל התחומים .ביוזמת היועצת
המשפטית לעירייה ובריכוזהּ ,נרתמה
העירייה לתכנית "התחלה חדשה
לחייבים" באוניברסיטת בר-אילן
ומגישה אותה כשירות לתושביה; נציגי
העירייה חברים בוועדות היגוי וגורמי
הטיפול מעורבים בתחומי הרווחה.
ראש העירייה מר יוסי ברודני" :העירייה
מקדמת בברכה כל תכנית שתסייע
לאוכלוסיות מוחלשות ושמחה על
שיתוף פעולה זה ,שהוא נדבך נוסף
בקשר בין בר-אילן לאוכלוסיית גבעת
שמואל השכנה".
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לתת ולקבל ,לקבל ולתת

התאגיד

כאזרח טוב
ההנהלה והמנכ"ל ותפקידו לוודא שהם נוקטים
צעדים לטובת החברה וכלל בעלי המניות
שלה ,ובהם גם הציבור .תפקידה של מועצת
המנהלים הוא להתוות את האסטרטגיה
של החברה ,את תכנית ההשקעות שלה -
ההחלטות הגדולות של החברה  -ובכולן
צריכים לבוא לידי ביטוי אינטרס החברה
ואינטרס הציבור.

הקתדרה לממשל תאגידי ע"ש אקרמן
בבית הספר למנהל עסקים של
אוניברסיטת בר-אילן מקדמת מחקר
אקדמי מקומי ,העוסק בנושאים המדוברים
ביותר בישראל היום ,ופועלת למען
השרשת אתיקה ,הוגנות והגינות בפעילותן
של חברות עסקיות בישראל
ממשל תאגידי עוסק במכלול הגורמים
והכללים המעצבים את התנהלותם של
תאגיד או חברה ציבורית ,חברה הנסחרת
בבורסה ,ובהם :החוקים והרגולציה ,ההסכמים
הפורמליים והלא-פורמליים בין הגורמים
המעורבים בחברה (הנהלה ,עובדים ,בעלי
מניות) ,מנגנוני הביקורת וכדומה .הקתדרה
לממשל תאגידי הוקמה בשנת  ,2011השנה
שבה יצאו מאות אלפי אנשים בישראל
לרחובות בעקבות סוגיות הנכללות בתחום
הממשל התאגידי; מאז מתקיים דיון ציבורי
טעון מאוד בסוגיות אלו ,ובראשן הוגנות של
בעלי השליטה בחברות ,שכר בכירים ,אחריות
תאגידית ועוד.

"לאקדמיה ,כגוף מדעי
וחסר פניות יש אפשרות
לעשות שינוי ,למחקרים
ולפעילות שלנו יש השפעה
על הציבור ועל המדיניות"
"לאקדמיה ,כגוף מדעי וחסר פניות יש אפשרות
לעשות שינוי ,למחקרים ולפעילות שלנו יש
השפעה על הציבור ועל המדיניות ",אומר
פרופ' בני לאוטרבך ,העומד בראש הקתדרה.
"אנו מתמקדים בשני רבדים .האחד ,יצירת ידע
מקומי ,והאחר ,פעילות למען הציבור באמצעות
הפצת הידע בהשתלמויות לדירקטורים
ובכינוסים לציבור הרחב .אנו מדגישים שעל
החברה לפעול מתוך הקפדה על טובת בעלי
העניין בחברה כולם והציבור בתוכם ,על
התנהגות אתית כלפי הסביבה ,הלקוחות,
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פרופ' בני לאוטרבך

העובדים ועוד .אנחנו מאמינים שהחברה
צריכה להיות אזרח טוב ,יש לה חובות וזכויות
כמו לאזרח והיא צריכה להתנהל בהגינות ולא
לבנות את עצמה תוך כדי ניצול.
"התחום הזה חשוף לפופוליזם ולטענות
שאינן מבוססות על עובדות .הדיון המתקיים
בתקשורת ,שהרבה פעמים מלבים אותו גם
פוליטיקאים ,הוא רגשי מאוד .למשל ,הדיון
בשכר הבכירים .בשנים האחרונות עלתה
הטענה שמנכ"לים מקבלים תוספות שכר גם
כשהחברות שהם מובילים מפסידות  -לטענה
זו ,לפי מחקרים מקיפים שערכנו בישראל ,אין
בסיס .אנו מצאנו שבבורסה הישראלית ,לפחות
ב 20-השנים האחרונות ,שכר המנכ"לים דווקא
תלוי בביצועי החברה ובהישגיה ,והקשר הזה
מתחזק עם השנים .אנחנו כחוקרים איננו
מתרשמים מהרטוריקה של הצדדים ,אנו רואים
היכן נקודות התורפה במבנה של התאגיד ,מצד
אחד ,ואנחנו לא מתביישים לומר כשטענות
הציבור מושפעות מקנאה ומפופוליזם ,מצד שני".
את נקודת התורפה המרכזית זיהו חוקרי
הקתדרה במועצות המנהלים ,בדירקטוריונים
של החברות .גוף מפקח זה עומד מעל

מגזין אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל

"בשנים האחרונות עלתה
הטענה שמנכ"לים
מקבלים תוספות שכר גם
כשהחברות שהם מובילים
מפסידות  -לטענה זו ,לפי
מחקרים מקיפים שערכנו
בישראל ,אין בסיס"
"למרבה הצער ,זה לא המצב ",אומר פרופ'
לאוטרבך" .במועצת מנהלים טיפוסית שמונה
דירקטורים ,שישה מתוכם ממנה בעל השליטה
בחברה ושניים נוספים אמורים להיות חסרי
זיקה לבעל השליטה  -דירקטורים חיצוניים
(להלן ,דח"צים) .כאשר בעל השליטה או
מנכ"ל מטעמו מנהלים את החברה ביום-יום
והדירקטורים הם עושי דברו של בעל השליטה
אזי אין פיקוח אובייקטיבי או אפקטיבי על
פעילות החברה .על שני הדח"צים רובצת
אחריות כבדה ,נושאים אליהם עיניים שיחוו
דעה בלתי משוחדת לטובת החברה ,שיגנו
על הציבור .אבל ,הדח"צים הם מיעוט מול
קבוצה שמדברת בקול אחד ,פעמים רבות
מונעים מהם מידע והבעיה מתעצמת כאשר
מתגלה שהנוהג הרווח הוא שמי שממליץ על
מינוי הדח"צ הוא לא אחר מבעל השליטה.
כך הופך מנגנון ההגנה הזה על הציבור הרחב
למנגנון כושל ביותר .התוצאה היא :עודף
רגולציה ממשלתית ,שבאה לכסות על כשלי
הדירקטוריונים; וחברות שמוחקות עצמן
מפעילות בבורסה הישראלית בעקבות עודף

הרגולציה הזה ,שגורם לא רק לביורוקרטיה
מסובכת אלא לתחושה של נרדפות.
כשמסתכלים על אנשי העסקים כעל גנבים -
כולנו מפסידים ",מדגיש פרופ' לאוטרבך.

אלא שלסחורה הזאת לא היו קונים .עסקה
כזאת לא היתה עוברת במועצת מנהלים
שפועלת למען החברה ולא מטעם בעל
השליטה.

"אם מועצת המנהלים היתה מתפקדת היטב
לא היה צורך בהתערבות של הרשות לניירות
ערך ושל הממשלה  -כמו בחוק להגבלת
שכר בכירים ,שהזכרנו קודם ובסוגיות אחרות
 לדוגמה עסקאות של החברה עם בעליהשליטה בחברה .אם במועצת המנהלים ישבו
אנשים שפועלים לטובת החברה ,הם ידעו
לבחון עסקאות כאלה ולהחליט אם כדאי
לבצע אותן או לא .דוגמה לעסקה מפורסמת
כזאת היא בעל שליטה בחברה ציבורית
שמכר לחברה שלו את כל מלאי מכשירי
האלקטרוניקה שקנה בחברה פרטית שלו .הוא
מכר במחירי עלות  -לכאורה עסקה טובה.

"בקתדרה ,היחידה מסוגה בארץ ,החלטנו
לפעול כדי לשנות את המצב לטובת הציבור
כולו .הדח"צים הם ההזדמנות לשנות את
התנהלות מועצות המנהלים וכדי לעשות זאת
הם צריכים ידע והכשרה .כך התחלנו להפעיל
את 'מועדון הדח"צים' ,שהוא מעין קבוצת
תמיכה לדירקטורים החיצוניים .הדח"צים הם
אנשים הגונים שרוצים לבצע את תפקידם ,ואנו
נרתמנו לעזור להם ולמקצע אותם בשיתוף
איגוד הדירקטורים הישראלי בראשותו של
פרופ' יוסי גרוס ,ממנסחי חוק החברות .בכל
השתלמות בוקר ב'מועדון הדח"צים' משתתפים
כ 80-איש ,קהל לא קבוע ממגוון רחב של

חברות .אנחנו מעלים שאלות שמטרידות אותם,
הם שומעים הרצאות מפי עורכי דין ,רואי חשבון
ואנשי אקדמיה .הם שואלים שאלות ,יוצרים
קשרים ,יש להם הזדמנות להתייעץ פורמלית
ולא-פורמלית ולבנות לעצמם חוט שדרה,
שיאפשר להם להוביל את החברות שבהן הם
משמשים כדירקטורים להתנהלות עסקית
מתוקנת ותקינה יותר".
פרופ' לאוטרבך מסכם" :טיפול בנקודת תורפה
זו ופעילות הדירקטוריונים לפי רוח החוק
וכוונתו ,תוביל את החברות לצמיחה שגם
הציבור ,כבעל מניות בחברות אלו ,ירוויח ממנה,
היא תאפשר להוריד את הרגולציה החונקת,
דבר שיחזיר חברות לבורסה הישראלית
ויאפשר צמיחה של המשק הישראלי כולו,
ולמען מטרות אלו אנו פועלים".
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לתת ולקבל ,לקבל ולתת

גורלות
משנים
במרכז פנינת בייקר
עבודה הומניסטית אקדמית מתקיימת
במרכז "פנינת בייקר" בביה"ס לחינוך
שבאוניברסיטת בר-אילן .מודל ייחודי
משנה גורלות מסייע לילדים עם עיכוב
התפתחותי לממש את מלוא הפוטנציאל
שלהם
מרכז "פנינת בייקר" ,מרכז למחקר ,לטיפול
ולקידום תינוקות וילדים עם קשיי התפתחות
ומוגבלות שכלית ,נקרא על שמה של פרופ'
פנינה קליין ז"ל ,זוכת פרס ישראל לחקר
החינוך ,אשר הקימה את המרכז" .פרופ' קליין
פיתחה מודל בשםMISC -More Intelligent :
,and Socially Competent (Sensitive) Child
שייחודו בשילוב הקוגניציה ,האוריינות והרגש
באינטראקציה בין מבוגרים לילדים ",מסבירה
פרופ' חפציבה ליפשיץ ,ראשת מרכז בייקר
באוניברסיטת בר-אילן" .ילד עם מוגבלות
שכלית ,בהשוואה לילד שהתפתחותו תקינה,
מגיב פחות לגירויים סביבו ,לפעמים תגובתו
אינה נראית לעין .המטפלים בילד (הורים ,צוות
חינוכי וכד') יכולים להסיק שאולי לא כדאי
להשקיע כל כך בילד הצעיר עם המוגבלות
השכלית ,לדעתנו ,ההפך הוא הנכון .ממחקרים
שאנו עורכים במרכז פנינת בייקר עולה באופן
חד-משמעי כי התערבות בגיל הרך היא משנת
חיים  -לא פחות!" מדגישה פרופ' ליפשיץ.

המטרה היא לחזק את ההורים לגבי יכולתם
לקדם את ילדם ולפתח את המודעות שלהם
ואת רגישותם להבנת האיתותים של הילד,
להתחבר ליוזמות שלו ולמשוך אותו קדימה.

"הניסיון שלנו מוכיח
שהטכנולוגיה מקדמת מאוד
ילדים ובוגרים עם מוגבלות
שכלית ,הם מגלים שליטה
מהירה באייפד ובטאבלט,
הפותחים לפניהם עולם של
אפשרויות חדשות"
"הילד נחשף לאינטראקציה שיש בה תיווך
הנוגע לדברים המתרחשים סביבו ,למשל
בקניות בסופר ,בפעילות בגן ,באמבטיה,
בשעת האוכל ,בטיפולים כגון ריפוי בעיסוק
ופיזיותרפיה .התיווך מתייחס לצבעים ,לצורות
ולמרקמים מתוך דגש על אסטרטגיות חשיבה:
השוואה ,הכללה ,הבנת תהליכי סיבה ותוצאה
ועוד .אינטראקציה כזאת מאפשרת לילד
לרכוש ידע ,לפתח מיומנויות קוגניטיביות
וצרכים כגון הצורך לקבל מידע מדויק ,הצורך
לחקור וללמוד ועוד.

וכך ,מרכז פנינת בייקר ,ייחודי בשילוב עבודה
קלינית לצד מחקר מעמיק ,המתמקד בפיתוח
וביישום תכניות התערבות לאוכלוסיות עם קשיי
התפתחות בגיל הרך ובהפצת הידע לגורמי
טיפול במוסדות החינוך לאוכלוסיות אלו.
"שלושה מוקדים לפעילות מרכז בייקר",
מפרטת ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל ,מרכזת
היחידה לתינוקות ולילדים עם עיכוב
התפתחותי" .מוקד תינוקות ופעוטות בגילאי
 :3-0במוקד זה ניתנת להורים הדרכה כיצד
לשפר את איכות האינטראקציה' ,להגיש'
לילדיהם תפריט מנטלי עשיר כדי לקדמם.
הדרכת ההורים נעשית באמצעות ניתוח צילומי
וידיאו ,שבהם אינטראקציה בינם ובין ילדיהם.

26

"מוקד ילדים בגילאי  :10-3במוקד זה מגיעים
הילדים פעם בשבוע אל המרכז ומשתתפים
במגוון פעילויות לפיתוח אוריינות ויכולות
קריאה ,אסטרטגיות חשיבה מתמטיות ושפתיות
וּויסות רגשי באמצעות מוזיקה .תהליך הלמידה
אצל ילדים עם מוגבלות שכלית ממושך
יותר ולכן אנו מתחילים בו כבר לפני גיל .3
כך מגיעים הילדים לכיתה א' עם בסיס טוב
בקריאה ",מדגישה ד"ר סובלמן-רוזנטל.
"מוקד שילובי :במוקד זה מיזם חדשני
המפגיש ילדים שהתפתחותם תקינה וילדים
עם מוגבלות שכלית לפעילות משותפת,
המשלבת טכנולוגיה וספרות .המיזם נקרא
"סיפור טרוני" (ספר אלקטרוני)" .במיזם
מחקרי-יישומי זה עיבדנו והתאמנו סיפורים
ידועים לאוכלוסייה שאִתה אנחנו עובדים
והפכנו אותם לספר אלקטרוני ",מסבירה
ד"ר שושנה ניסים ,רכזת יישומי שדה במרכז
בייקר .את המחקר מובילה ד"ר סיגל עדן
מומחית בתחום הטכנולוגיה באוכלוסייה
עם צרכים מיוחדים ,ואת הפעילות מנחים
סטודנטים לתואר שני בהתמחות מוגבלות
שכלית בבית הספר לחינוך" .דרך הסיפורים
הללו לומדים הילדים מילים חדשות
ומפתחים יכולות מושגיות .הניסיון שלנו מוכיח
שהטכנולוגיה מקדמת מאוד ילדים ובוגרים
עם מוגבלות שכלית ,הם מגלים שליטה

הלל בן ה 6-בשיעור קריאה
הלל משולב בגן חובה רגיל ומגיע לטיפול
שבועי במרכז "פנינת בייקר" זו השנה השנייה.
בהיותו תינוק השתתפה סימה אמו בפעילות
המשותפת להדרכת הורים במרכז .סימה
מספרת" :אני רואה כיצד הלל נעשה עצמאי
יותר ובוגר יותר .היום הוא כבר מצביע על
שלטים וקורא את הכתוב בהם והוא משוויץ
בידיעות שלו בגן  -זה לא מובן מאליו להלל
להיות ראשון ,זוהי חוויה עוצמתית בשבילו.
הלל מתקשה במוטוריקה עדינה ,קשה לו
לשבת ולדבר כמו ילד רגיל ,אבל עכשיו יש לו
תחום אחד שבו הוא מרגיש אלוף .הלימודים
בבר-אילן הם קרש קפיצה בשבילו וירככו את
המעבר הלא פשוט מהגן לבית הספר .האווירה
באוניברסיטה שונה מזו שבחדר טיפולים רגיל;
הסטודנטים מסביב ,חדרי הטיפולים הנעימים,
המפגשים עם הורים נוספים ,שמאפשרים
התייעצות ושיתוף ברגשות ובהתמודדויות.
אנחנו שואפים להביא את הלל הכי גבוה
והכי רחוק ומקבלים במרכז בייקר את הכלים
לעשות זאת".

מהירה באייפד ובטאבלט ,הפותחים לפניהם
עולם של אפשרויות חדשות ",מסבירה ד"ר
עדן .בפעילות זו מלוות עשר ילדות בנות 12
שהתפתחותן תקינה מבית ספר 'מורשת זבולון'
שבגבעת שמואל ,עשרה ילדים עם מוגבלות
שכלית ,ומסייעות להם לקרוא את הסיפורים
האלקטרוניים".
ד"ר סובלמן-רוזנטל מוסיפה "הרעיון העומד
מאחורי פעילות זו מבוסס על העובדה
ששילוב כזה תורם לשתי הקבוצות ולא רק
לילדים עם המוגבלות השכלית .המפגש
מקנה לילדים שהתפתחותם תקינה יכולות
ערכיות כגון סובלנות ,עזרה לזולת ,אמפתיה
והכלת השונה; ויתרה מזאת ,הם נתרמים גם
בהיבט הקוגניטיבי .כאשר ילד שהתפתחותו
תקינה צריך להסביר דבר מה לילד שחשיבתו
ותפיסתו שונות ,עליו להפעיל תהליכי חשיבה

גבוהים ,תהליכים מטה-קוגניטיביים ויצירתיות".
"מרכז בייקר מבקש להוביל שינוי ,להפיץ
את גישת ה ",MISC-מסכמת פרופ' ליפשיץ
"להראות להורים ולאנשי מקצוע ,העובדים עם
ילדים עם מוגבלות שכלית ,כיצד אפשר לקדם
את הילדים הללו .וכך מפעילה ד"ר ניסים
תכנית לצוותי החינוך של אקי"ם ,היא אומרת
"לסייעות הנמצאות עם הילדים אחר הצהריים
תפקיד חשוב בהתפתחות הילדים ,אנו מקנים
להן את השיטה ובתוך כך עורכים מחקרים
על שינוי העמדות ועל שינוי ההתנהלות שלהן
בעקבות היכולות החדשות והכלים שרכשו
מאתנו".
ב 2006-חתמו  50מדינות ,ובהן ישראל ,על
"אמנת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלויות".
אוניברסיטת בר-אילן ,מרכז בייקר ,הצוות
המחקרי והמקצועי והסטודנטים  -כולם

חוברים יחדיו כדי לממש בפועל את האמנה,
לקדם ולטפח ילדים עם מוגבלות שכלית ,לתת
להם הזדמנות שווה בהווה וכלים להתפתחות
ולמימוש עצמי בעתיד.

מר אדוארד וגב' פאני בייקר ז"ל,
מקליבלנד אוהיו ,ארה"ב ,הורים
לילדה עם תסמונת דאון ,ביקשו
לתרום לרווחת ילדים ומבוגרים
עם תסמונת דאון בישראל .בני
הזוג ייסדו קרן בשם The Edward
& Fannie Baker Endowment
 Fundותרמו להקמתו ולפעילותו
של מרכז בייקר באוניברסיטת
בר-אילן.

הנהלת מרכז פנינת בייקר
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פעילותה של אגודת הידידים בישראל

ביקורים בקמפוס

פורום בר-אילן

בשיתוף דובר צה"ל עם האלוף עמיקם נורקין
1

3

2

4

 .1מר שלמה איזנברג ,יו"ר ישרס חברה להשקעות בע"מ
 .2מר מודי כידון ,בעלים ,חברת אלטו קרנות נדל"ן
עו"ד ציון אמיר ,משרד עו"ד ציון אמיר
 .3האלוף עמיקם נורקין ,ראש אגף תכנון בצה"ל והמפקד
הבא של חיל האוויר
מר נתן חץ ,בעלים ,חברת אלוני-חץ
 .4עו"ד יורם טורבוביץ
 .5מר אלי יונס ,יו"ר אגודת הידידים
האלוף עמיקם נורקין ,ראש אגף תכנון בצה"ל והמפקד
הבא של חיל האוויר
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל

5

1

 .1גב' נגה גנור ,אחראית יחסי ציבור וקשרי חוץ ,הפקולטה לרפואה בגליל
מר נועם רשלבך ,ראש מנהל הפקולטה לרפואה בגליל
פרופ' רן טור-כספא ,דיקן הפקולטה לרפואה בגליל
גב' רעות זינגר
מר פרדי זינגר ,יו"ר קרן מת"ת
 .2מר סמי סגול ,במעבדה לחקר ההזדקנות בהובלת פרופ' חיים כהן,
הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן
 .3גב' אוריין סבן ,מרכזת דסק ישראל
מר ליאור ציוני ,מנהל תיקי לקוחות אקדמיה ,מיקרוסופט ישראל
ד"ר אסנת קרן ,הפקולטה להנדסה
גב' אורלי פרידמן ,יועצת משפטית ומנהלת אחריות תאגידית,
מיקרוסופט ישראל
גב' נעה אדרי ,עוזרת מחקר ,הפקולטה להנדסה
מר דותן נאמני ,מנהל תחום חינוך ,מיקרוסופט ישראל
 .4מר טל עובדיהHabif, Arogeti & Wynne, LLP ,
ד"ר א ַיל הנדל ,הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבבררד גודמן
 .5מר אריק קרסו ,מר יורם בן-חיים ומשפחת קרסו במעבדה לאנרגיה חלופית
בהובלת ד"ר ליאור אלבז ,המחלקה לכימיה והמכון לננו-טכנולוגיה
ולחומרים מתקדמים

2

3

4

*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל

תערוכת "קהילות
יהודיות בסין המודרנית"

5

בחסות שגרירות סין בישראל

פרופ' אריה צבן ,סגן נשיא למחקר
מר דוד ברודט ,יו"ר דירקטוריון בנק לאומי
ד"ר דניאלה גורביץ' ,הפקולטה למדעי הרוח ,יו"ר הוועדה
העקרונית ללימודים רב-תחומיים במועצה להשכלה גבוהה
*סדר האנשים המופיעים בתמונה מימין לשמאל
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פעילותה של אגודת הידידים בישראל

ביקורים בקמפוס
1

2 2

1

2

3

3
 .1מר שולם לפידות ,מנכ"ל קבוצת IDB
ד"ר עמית דגן ,המעבדה לארכאולוגיה מקראית
 .2פרופ' אבי גולדשטיין ,ראש מעבדת ה ,MEG-המרכז לחקר
המוח ע"ש גונדה
מר מיכאל אילוז ,מנכ"ל טבע נאות
ד"ר מאור זאב-וולף ,פוסט-דוקטורט במחלקה לפסיכולוגיה
ובמרכז הרב-תחומי לחקר המוח ע"ש גונדה
 .3ד"ר ברוך ברזל ,המחלקה למתמטיקה
מר דב בהרב ,יו"ר גילת רשתות לווין
 .4פרופ' טוביה פרי ,מנהל הקליניקה לשירות הקהילה ,המחלקה
לפסיכולוגיה
מר מוטי זוננפלד ,יו"ר קרן דניאלי
פרופ' גיל דיזנדרוק ,ראש המחלקה לפסיכולוגיה
 .5פרופ' שרון גנות ,הפקולטה להנדסה
מר יריב נורנברג ,ראש נציגות בנק יוליוס בר בישראל

4

 .1הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
מר ישראל מקוב ,יו"ר ביולייט ,יו"ר מיקרו-מדיק ויו"ר סאן-פארמה
מר אלי יונס ,יו"ר אגודת הידידים
 .2גב' קטי שטרן
עו"ד אבי שטרן
פרופ' אהרן מאיר ,ראש המעבדה לארכאולוגיה מקראית
ד"ר עמית דגן ,המעבדה לארכאולוגיה מקראית
 .3ד"ר מירב גלילי ,ראש מערך פיתוח משאבים עולמי
ד"ר שמוליק סגל ,מנכ"ל ואלין טכנולוגיות
ד"ר עמוס עופר ,ואלין טכנולוגיות
ד"ר רון פירן ,הפקולטה לרפואה בגליל
 .4גב' נטלי זיו ,דוברת  eBayישראל
פרופ' משה לוינשטיין ,דיקן הפקולטה למדעים מדויקים
מר יובל מטלון ,מנכ"ל  eBayישראל
פרופ' אבינתן חסידים ,המחלקה למדעי המחשב
 .5הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
מר אלפרד אקירוב ,יו"ר קבוצת אלרוב
מר אלי יונס ,יו"ר אגודת הידידים
 .6מר אברהם פרחי ,יו"ר ש.פ.ם

4
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והוקרה
פרסים
לסגל האקדמי באוניברסיטת בר-אילן
פרופ' מרים פאוסט ,רקטור אוניברסיטת בר-אילן ,ברשימת הנשים פורצות הדרך של ההסתדרות הציונית
העולמית .נמל התעופה בן-גוריון מארח מיצג תמונות בשם " 120שנות ציונות" במסגרת אירועי  120שנה
לקונגרס הציוני הראשון בבאזל .המיצג סוקר אירועים מרכזיים המשקפים את מפעלי התנועה הציונית וכן
מאות דמויות ישראליות וציוניות ברגעים מכוננים של ההוויה הישראלית ,ובהן נשים פורצות דרך שהגיעו
לעמדות בכירות בתחומים מרכזיים ,פרופ' פאוסט נבחרה למיזם בזכות תפקידה כרקטור האוניברסיטה.
מלגת אלון :ד"ר יעל אמסטרדמר מהמחלקה למדעי המחשב וד"ר יהודה הלפר מהמחלקה למחשבת
ישראל זכו במלגת אלון לשנת תשע"ז.
משפטים :ד"ר איתי בר-סימן-טוב מהפקולטה למשפטים זכה בפרס גורני לחוקרים צעירים על מחקר
מצטיין במשפט ציבורי .כמו כן ,זכה ד"ר בר-סימן-טוב בפרס המאמר המצטיין ע"ש ג'יאנדומניקו מיונה
לחוקרים צעירים על מחקרו “Temporary Legislation, Better Regulation and Experimentalist
."Governance: An Empirical Study

הנדסה :פרופ' שרון גנות מהפקולטה להנדסה מונה ליו"ר הוועדה הטכנית של  IEEEבתחום Audio and
.Acoustic Signal Processing Technical Committee
מתמטיקה :פרופ' ניר לב מהמחלקה למתמטיקה זכה בפרס Computational Methods and
( Function Theory (CMFTלחוקרים צעירים.

תלמוד :פרופ' חיים מיליקובסקי מהמחלקה לתלמוד זכה בפרס הרב קוק לספרות מחקר וספרי עזר
תורניים לשנת .2016
עבודה סוציאלית :פרופ' ליאורה פינדלר מבית הספר לעבודה סוציאלית זכתה באות השוויון והאחווה
ע"ש ווילי וסיליה טראמפ.
הנדסה :פרופ' דרור פיקסלר מהפקולטה להנדסה ,חוקר במסלול אלקטרואופטיקה ,נכלל השנה
ברשימת עשרת החוקרים הזרים שיקבלו את פרס נשיא האקדמיה למדעים של סין ,פרס יוקרתי מאוד.
פרופ' פיקסלר קיבל את הפרס על מחקרו בתחום הננו-פוטוניקה .לצד הפרס ניתן מענק לביצוע מחקר
משותף עם חוקר סיני.
מדעים :פרופ' יובל פרידמן מהפקולטה למשפטים ופרופ' אבי צדוק מהפקולטה להנדסה מונו לחברים
באקדמיה הישראלית הצעירה למדעים.
רפואה :פרופ' בתיה קריסטל מהפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל קיבלה אות הוקרה
"מפעל חיים" לקידום המחקר הנפרולוגי והנפרולוגיה בישראל.

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 בר-אילן
• ערבי גאלה
• ביקורי בכירי המשק בקמפוס המרכזי ובפקולטה לרפואה בגליל
• יצירת קשרים עם בוגרי האוניברסיטה המשמשים בעמדות בכירות
• טקסי הענקת מלגות
• הרצאות בכירי המשק לסטודנטים במגוון מחלקות
• ועדות היגוי במחלקות השונות

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

תולדות ישראל :פרופ' משה רוסמן מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו קיבל תואר דוקטור לשם
כבוד מאוניברסיטת וורצלב שבפולין.
מדעי המדינה :פרופ' ג'ונתן ריינהולד מהמחלקה למדעי המדינה זכה בפרס לספר מצטיין השנה של
האגודה הישראלית למדע המדינה לשנת .2016
לימודים קלאסיים :פרופ' דוד שפס מהמחלקה ללימודים קלאסיים נבחר לכהן כנשיא האגודה לקידום
לימודים קלאסיים בשלוש השנים הבאות.
* לפי סדר אלפביתי
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