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

מר אלי יונס

חברי אגודת הידידים היקרים,
אני שמח להגיש לכם גיליון חגיגי ומיוחד זה ,גיליון מספר  10של מגזין אגודת הידידים של
אוניברסיטת בר-אילן בישראל ,המסכם שנה של פעילות האגודה .במרכז פעילותנו השנה
עמדה הבלטת הערך הסגולי של אוניברסיטת בר-אילן וחשיפתו לקהל רחב של אישי
ציבור ואנשי עסקים ,מתוך שימת דגש בייחודה של תרומת האוניברסיטה במחקר ,בעשייה
חברתית ובנושאים העומדים במרכז השיח הציבורי בישראל.
אגודת הידידים בישראל עשתה זאת באמצעות פעילות ענפה ,אשר בשיאה עומדים מפגשי
"פורום בר-אילן" .בחמשת המפגשים המגוונים שהתקיימו פתחנו את הבמה לדמויות
מובילות מכל קצוות הקשת הפוליטית וכן לדמויות בכירות מהתחומים הצבאיים והכלכליים:
חה"כ יאיר לפיד  -יו"ר מפלגת "יש עתיד" ,לשעבר שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-
ביטחוני; רא"ל במיל' בנימין (בני) גנץ ,הרמטכ"ל ה 20-של צה"ל; השר זאב אלקין  -השר
להגנת הסביבה והשר לירושלים ולמורשת; פרופ' יוג'ין קנדל  -מנכ"ל Start-Up Nation
 ;Centralורא"ל (במיל') משה (בוגי) יעלון  -שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר .אישים אלו
נאמו לפני אנשי עסקים בעלי השפעה שהגיעו לשמוע את דבריהם בקמפוס בר-אילן;
וכותרות הדברים הגיעו אל הציבור הישראלי כולו באמצעות התקשורת ,שעסקה בהרחבה
בנאמר מעל בימת "פורום בר-אילן".
אנו עומדים עתה בפתיחתה של שנה עברית חדשה ושנת לימודים אקדמית חדשה ,שנת
תשע"ז ,שגם היא תאופיין בפעילות מגוונת ובמפגשים מעניינים שיעסקו בסוגיות ליבה
ובאתגרים שהחברה הישראלית והזירה העסקית ניצבות בפניהם.
בגיליון זה תוכלו להתרשם מפעילות שנעשתה לחשיפת אוניברסיטת בר-אילן לקהלים
חדשים ומביקורים שנערכו בקמפוס האוניברסיטה ,בכירים והנהלות ביקרו במעבדות
נבחרות ובמיזמים ייחודיים וזרעו זרעים ראשונים לשיתופי הפעולה החשובים ,המהווים
בסיס לפעילות המחקרית ,האקדמית והחברתית המתבצעת באוניברסיטת בר-אילן .טעימה
מתוצרים של שיתופי פעולה שהבשילו משולבת בדפים אלו .בין היתר ,תוכלו לקרוא
על תכנית ההוראה הייחודית להכשרת רופאים" ,תכנית המנטור" ,בחסות בית השקעות
אלטשולר שחם והפילנתרופית רוני בנין-בר; על הקליניקות לטיפול בבית הספר לעבודה
סוציאלית ,אשר מעניקות טיפול מסובסד לאוכלוסיות מוחלשות וכן טיפול חדשני לחיילים
הסובלים מפוסט-טראומה ,מיזם בשיתוף חיל הרפואה בצה"ל; ועל שירותי אבחון וטיפול
אישי בסרטן ,שנותנת המעבדה לרפואה אישית גנומית בפקולטה לרפואה ,המסייעים לחולי
סרטן בכל רחבי הארץ בסיוע תרומתו של אל"מ במיל' דב שפיר  -כל זאת ועוד.
אני מקווה שתתרשמו מן העשייה הרבה ותיהנו מן הקריאה.

בברכת חג שמח,

אלי יונס
יו"ר אגודת הידידים
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דבר נשיא אוניברסיטת בר-אילן

הרב פרופ’ דניאל הרשקוביץ
ידידים יקרים,

עם פרוס השנה החדשה ומיד לאחר החגים הבאים עלינו לטובה ,אוניברסיטת בר-אילן
עתידה לפתוח את שנת הלימודים האקדמית תשע"ז מתוך חתירה למצוינות ,טיפוח
מורשת ישראל ומעורבות חברתית עמוקה .האוניברסיטה תקבל את פניהם של כ21,000-
סטודנטים שילמדו בקמפוס ובמכללות האזוריות ,שבחסותה האקדמית .בכל שנה אנו
מתרגשים מחדש ללוות את הסטודנטים החדשים המגיעים אלינו ,להמשיך ללוות את אלו
הממשיכים בלימודיהם ולטפח את המחקר ואת ההוראה.
הסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן מייצגים את כל גווניה של החברה הישראלית
ומהווים מיקרו קוסמוס שלה ,וכולם לומדים כאן מתוך כבוד הדדי וסובלנות ,ושעריה של
האוניברסיטה פתוחים בפני כל הסטודנטים ,גם אלה המתמודדים עם קשיים כלכליים
ואישיים.
בתחום זה מקבלת אוניברסיטת בר-אילן סיוע רב מידידיה הישראלים ,אשר מתגייסים כל
העת להרחבת מערך המלגות ,שכל ייעודו לפרוץ חסמים כלכליים ,לשבור תקרות זכוכית
ולהרחיב את שוויון ההזדמנויות בחברה הישראלית .בסיועכם עושה אוניברסיטת בר-אילן
מהלכים העתידים לשנות את פניה של החברה הישראלית.
וכך ,אוניברסיטת בר-אילן היא מבחינות רבות הראשונה להתגייס ולהעמיד את משאביה
למען החברה בכללה ולמען אוכלוסיות מוחלשות בפרט .בין היתר ,בר-אילן היתה הראשונה
להקים שלוחות אקדמיות ברחבי הארץ בפריפריה הצפונית והדרומית; הראשונה לשלב
סטודנטים וסטודנטיות מהמגזרים החרדי והערבי בלימודים מותאמים בקמפוס; והראשונה
לפתח מיזם אקדמי ייחודי לכוחות צה"ל והביטחון .צביונה הערכי של אוניברסיטת בר-אילן,
המכבד כל אדם ,יוצר הזדמנות תרבותית לשילוב כל פלחי האוכלוסייה יחדיו בהרמוניה.
מגמתנו לאפשר ליותר ויותר סטודנטים להיכנס אל בין שעריה של אוניברסיטת בר-
אילן באה לידי ביטוי בשאיפה להתגבר על אחד המכשולים הגדולים שעמדו בפנינו
בתחום זה  -מחסור במעונות למגורי סטודנטים .לשמחתנו הרבה ,כבר התחלנו בשיפוץ
המעונות הקיימים ,ולאחר עשר שנים של מאמצים נתחיל בסוף שנת  2017בהקמת שני
בנייני מעונות של עשר קומות בקמפוס הצפוני ,ולצדם מרכז שירותים ומסחר לרווחת
הסטודנטים ,בעלות של יותר מ 360-מיליון שקלים.
ברצוני להודות לכל המסייעים לנו במשימותינו אלו ולאחל לכולכם שנה טובה ומוצלחת.

שלכם,

		
הרב פרופ’ דניאל הרשקוביץ
נשיא
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דבר ראש מערך פיתוח משאבים עולמי

ד"ר מירב גלילי
חברים יקרים,

איך מייצרים בעבורכם ,הידידים שלנו ,פעילות ומפגשים מרתקים ,שונים ,מחוץ לקופסה?
מפגשים שבהם תוכלו ליהנות מכל האוצר האקדמי והאינטלקטואלי שקיים באוניברסיטה?
דרך אחת היא לחבור לגופים עסקיים ולייצר פורומים משותפים לאנשי עסקים ולאנשי
אקדמיה.
אחד הפורומים הללו הוא "המועדון עסקי-מדעי" ,שפעל שנים בשיתוף "מרכז הבנייה
הישראלי" .הבאנו אליו מנכ"לים צעירים רבים ,מכל תחומי המשק ,למפגשים מרתקים
שחיברו בין האקדמיה והמחקר לתעשייה ולחברה הישראליות; השנה הרחיבה אוניברסיטת
בר-אילן את שיתוף הפעולה האסטרטגי והייחודי עם "מרכז הבנייה הישראלי" ועם העומד
בראשו ,מר ערן רולס ,בכינוס הנדל"ן האמריקני-ישראלי הראשון,Nadlan in the City NY :
שנערך במרכז הסחר העולמי בניו יורק.
 150אנשי עסקים מישראל ו 250-יהודים וישראלים אמריקנים וקנדים השתתפו בכינוס,
שמטרתו ,כפי שהגדיר אותה מר רולס" :לבנות גשרים בין חלקי העם היהודי וכל מי שתומך
במדינת ישראל ".בין היתר ,השתתפו בכינוס ונאמו בו שגריר ישראל באו"ם ,דני דנון;
הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק ,עידו אהרוני; מנכ"ל הבונדס ,איזי תפוחי; יו"ר בנק
דיסקונט ,ד"ר יוסי בכר; עו"ד יהודה רווה ובכירים אחרים.
משך כל ימי הכינוס בניו יורק פעלה אוניברסיטת בר-אילן כדי לקדם את המטרה ולבנות
גשרים בין חלקי העם היהודי .בערב הגאלה ,בחרנו בחוקר העתידים בעל המוניטין הבין-
לאומיים ,פרופ' דוד פסיג מאוניברסיטת בר-אילן ,להרצות לפני באי הכינוס; דבריו הראו
עד כמה החיבור בין האקדמיה למשק ולתעשייה הוא מהותי ושבו את לב הנוכחים .פרופ'
פסיג הוא דוגמה מייצגת לרמתם של החוקרים שלנו כאן ולאסטרטגיה המכוונת את כלל
חוקרי האוניברסיטה לפתח גם את הצדדים היישומיים של מחקריהם.
בשני ימי הכינוס קשרנו קשרים ויצרנו נטוורקינג חשוב בין אנשי נדל"ן ,משקיעים ,מנהלי
קרנות הון סיכון ואנשי עסקים בכירים מהארץ ,מארה"ב ומקנדה; למעשה ,הקמנו קהילת
נדל"ן בין-לאומית ,שתהיה גורם משפיע בפיתוח בניין הארץ ובחיזוקו של התחום ,הנמצא
בראש סדר היום הלאומי בשנים האחרונות.
אוניברסיטת בר-אילן ,מעצם ייחודה וערכיה ,עושה רבות כדי להדק את הקשרים עם
התפוצות וכדי לחבר בין עולמות ,ובחודש דצמבר השנה נמשיך בפעילות זו בכינוס
פ ֵרות הטובים שיצמחו מהפעילות תקטוף החברה
הנדל"ן ,שייערך בעיר הנדל"ן אילת; את ה ּ
הישראלית כולה בשנים הבאות עלינו לטובה.

תחל שנה וברכותיה,

ד"ר מירב גלילי
ראש מערך פיתוח משאבים עולמי
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מחזור ראשון של רופאים בוגרי הפקולטה לרפואה
של אוניברסיטת בר-אילן בגליל
 48בוגרי המחזור הראשון בפקולטה לרפואה של
אוניברסיטת בר-אילן בגליל קיבלו תואר ד"ר לרפואה,MD ,
בטקס היסטורי ומרגש שהתקיים ב 1-ביוני  2016בפקולטה
שבצפת .בטקס השתתפו ראש הממשלה מר בנימין נתניהו,
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן ,שר החינוך מר נפתלי בנט,
שר הפנים ,הפריפריה ,פיתוח הנגב והגליל ,הרב אריה דרעי,
מנכ"לית המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ,גב'
סיגל שאלתיאל הלוי ,יו"ר ות"ת ,פרופ' יפה זילברשץ ,הרב
פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא אוניברסיטת בר-אילן ,ראשי
רשויות בגליל ,מנהלי המרכזים הרפואיים בצפון המסונפים
לפקולטה ותורמי הפקולטה לרפואה מהארץ ומהעולם.
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בוגרי המחזור הראשון הם סטודנטים לרפואה ,שהחלו את
הלימודים באוניברסיטאות בחו"ל ,השלימו את השלב הקליני
בהכשרתם בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן
בגליל ועתה החלו בהתמחות.
ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ,בירך את הבוגרים ואמר:
"הפקולטה בעלת חשיבות לאומית לקידום הרפואה בגליל
ומהווה עוגן עצום בגליל .הפקולטה ה ִנה חלק ממימוש
החזון שתהווה בעתיד מוקד ידע בתחומי מדעי החיים ותביא
להקמת מוקדי רפואה וביוטכנולוגיה".
הישג זה ,בעבור חמש שנים בלבד מרגע פתיחתה של
הפקולטה לרפואה ,מתממש בזכות התגייסותם של
פילנתרופים ,חברות גדולות וקרנות מהארץ ומן העולם -
ידידים נאמנים ומחויבים לפקולטה לרפואה ולאוניברסיטת
בר-אילן.
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עם התורמים הישראלים לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת
בר-אילן בגליל נמנים:
אלרון תעשיות אלקטרוניות
בית ההשקעות אלטשולר שחם
רוני בנין-בר
אלי ז"ל ודליה הורביץ
הרמטיק טראסט
חברת לאו שכטר
טבע תעשיות פרמצבטיות
ד"ר צבי וציפי כץ
מאיר מכוניות ומשאיות
דוד ומיכל פורר
מוריס קאהן
קרן דניאלי ע"ש דניאלי זוננפלד מיסודו של מוטי זוננפלד
קרן מ.א.ה .ע"ש מרגוט וארנסט המבורגר
קרן עזריאלי
קרן רש"י
אריאל קרסו
ציפורה קרסו מזרחי
רעיה שטראוס בן דרור
שמחה שטרן
אל"מ דב שפיר

 .1הרב יעקב ליצמן ,שר הבריאות
 .2הרב אריה דרעי ,שר הפנים והשר לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל
 .3מר בנימין נתניהו ,ראש ממשלת ישראל
 .4מר נפתלי בנט ,שר החינוך
 .5מר אילן שוחט ,ראש עיריית צפת
מר בנימין נתניהו ,ראש ממשלת ישראל
 .6פרופ' יפה זילברשץ ,יו"ר הוועדה לתכנון
ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה

* לפי סדר אלפביתי

*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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עולמות אכן מתחברים
מרתקים
שלנו.
וגילויים
הגאווה
חדשניים
מחקרים שלנו,
הבוגרים

8200
בהשכלה הגבוהה
"אליטה מצומצמת ומגוונת שתקבל
השכלה ברמה גבוהה מעל הממוצע ,היא
הדרך לדחוף את המשק לצמיחה ",אומרת
פרופ' אליס ברזיס ,כלכלנית מובילה
באוניברסיטת בר-אילן" .הרעיון הוא לבנות
קבוצה כיוצאי יחידה  8200של צה"ל -
הקטר של התעשייה עתירת הידע שלנו -
שתזניק את ישראל כולה"
פרופ' אליס ברזיס ,מנהלת מרכז אהרון
מאיר לחקר הבנקאות באוניברסיטת בר-אילן
ומנהלת מרכז עזריאלי למדיניות כלכלית,
עוסקת בשנים האחרונות בחקר הון אנושי,
השכלה גבוהה ואליטות כמנוע לצמיחת
הכלכלה .העמדות העולות ממחקריה חדשניות
ולא שגרתיות" .מאמרים רבים שפרסמתי
בנושא שמים את הדגש בכך שלא די שכלל
האוכלוסייה תקבל השכלה ,דרושה לנו
קבוצה איכותית ,אליטה אקדמית ,שתדחוף
את המשק קדימה .לשם כך מדינת ישראל
צריכה אוניברסיטה או שתיים יוקרתיות,
אוניברסיטאות שבהן י ְלמדו המרצים הטובים
ביותר וי ִלמדו הסטודנטים הטובים ביותר ,כמו
אוניברסיטת הרווארד .להרווארד מתקבלים
רק המצטיינים ביותר ,לאלה שאין בידם לשלם
את שכר הלימוד הגבוה מעניקה האוניברסיטה
מלגות ,כך התקבלו להרווארד נשיא ארה"ב
ברק אובמה ומישל רעייתו ",מספרת פרופ'
ברזיס ,ששימשה שנים בתפקידים בכירים
בבנק ישראל ולאחר דוקטורט באוניברסיטת
 MITהיוקרתית בארה"ב פיתחה עם חתן פרס
נובל לכלכלה פרופ' פול קרוגמן את תאוריית
"קפיצות צפרדע" ( ,)Leapfroggingשעוררה
עניין רב בעולם ומסבירה כיצד מדינה הופכת
למנהיגת העולם ומה מביא לאובדן ההגמוניה
שלה.
"בארץ מקבלות אוניברסיטאות מימון בעבור
כל סטודנט שמסיים תארים שני ושלישי  -כך
לא מעודדים למצוינות .האוניברסיטאות צריכות
לקבל אליהן רק את הטובים ביותר ,ושיטת
התקצוב צריכה להשתנות על מנת לאפשר
זאת .המילה שוויון בהקשר זה היא בעייתית;
צריך לדבר על שוויון הזדמנויות ,ואדייק עוד
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יותר ,שוויון הזדמנויות לפי יכולתו של האדם
לתרום לחברה ולמשק .את ההשקעה המסיבית
צריך לכוון דווקא לילדי הגן .היום אנחנו
יודעים שפוטנציאל של אדם מתעצב עד גיל
חמש .שאיפות שרי החינוך להגדיל את מספר
הזכאים לבגרות ראויות להערכה ,אבל לא
יכולות להחליף את ההשקעה בילדים הקטנים.
השקעה זו צריכה להיעשות בפרישה ארצית,
הילדים המבריקים ביותר משדרות ,מדרום
תל אביב ,מנצרת ומעומר ילמדו בבתי ספר
ייעודיים וכן הלאה באוניברסיטאות היוקרתיות
 הם יהיו האליטה שלנו ",אומרת פרופ' ברזיסומצהירה "צמיחה מחייבת פערים ברמת ההון
האנושי .צריך להעלות לכולם את הרמה ,אבל
השוויון ברמה בינונית הוא אינו אסטרטגיה
נכונה".

"בארץ מקבלות
אוניברסיטאות מימון בעבור
כל סטודנט שמסיים תארים
שני ושלישי  -כך לא מעודדים
למצוינות .האוניברסיטאות
צריכות לקבל אליהן רק
את הטובים ביותר ,ושיטת
התקצוב צריכה להשתנות על
מנת לאפשר זאת"
נושא ההון האנושי וההשכלה מתחבר לתחום
האליטות ,נושא שגם בו פרסמה פרופ' ברזיס
מאמרים רבים ואף כתבה את הערך על
האליטות באנציקלופדיה היוקרתית The New
" .Palgraveמבנה האליטות קשור במבנה
האוניברסיטאות .במחקרי הראיתי שבארה"ב
ילדי האליטות הם שמתקבלים לאוניברסיטאות
היוקרתיות ובהמשך מצטרפים לאליטות .מי
שלא למד בהרווארד ,בקיימבריג' או בפרינסטון
יתקשה להתקבל לאליטה ,כך נוצרים חוסר
מוביליות ואליטה מצומצמת .בישראל ,משום
שהמדינה צעירה ,זה עדיין לא קורה ויש
להימנע מכך גם בעתיד".
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פרופ' אליס ברזיס

פרופ' ברזיס שמה את הדגש בנושא נוסף,
תופעת "הדלת המסתובבת" ,שיש לה
פוטנציאל לערער את המשק וגם בה אפשר
לראות קורלציה בין המצב בארה"ב למצב
בישראל" .תופעה זו בוחנת מעבר של בכירים
מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי ולהפך,
ולפעמים גם כמה מעברים הלוך ושוב .עבודות
שנעשו בעבר בתחום קבעו שאין בכך רע,
להפך ,אנשים בעלי ניסיון מביאים צמיחה
למקום שאליו הם מגיעים ,הציבורי או הפרטי.
אולם יש הוכחות שהמשבר הכלכלי העולמי
החמור של  2008נוצר בדיוק בגלל הערבוב
הזה .אחד מאדריכלי המשבר החליט על דה-
רגולציה טוטלית ואחרי כן עבד באחת החברות
שעליהן היה אמור להשית את הרגולציה  -זהו
מתכון למשבר .כאשר רגולטור יודע שהאופק
המקצועי שלו הוא בתחום הפרטי הוא לא
פועל כפי שמצופה ממנו ,ואפילו עוזר לחברות
שמהן הגיע או שבהן הוא רואה את העתיד
התעסוקתי שלו .הציבור משלם מחיר גבוה
מאוד על הדלת המסתובבת ",אומרת פרופ'
ברזיס ומציעה להאריך את תקופת הצינון
לשנתיים ולא לאפשר לבכירים לנוע הלוך ושוב
בין המגזר הציבורי לפרטי "כדי שלא נהיה
בתחום אפור ובעייתי ",היא מסכמת.

"הילדים המבריקים ביותר משדרות ,מדרום
תל אביב ,מנצרת ומעומר ילמדו בבתי ספר
ייעודיים וכן הלאה באוניברסיטאות היוקרתיות -
הם יהיו האליטה שלנו"
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מחקרים חדשניים וגילויים מרתקים

עידן

המוח והספורט

במכון הרב תחומי לחקר המוח
שבאוניברסיטת בר-אילן פועלת מעבדת
ספורט ייחודית שמעטות כמוה בעולם,
ובה חוקר ד"ר אורי רסובסקי ,שלו חגורה
שחורה בג'ו ג'יטסו ,את האפשרות
לשפר יכולות קוגניטיביות ,לשנות דפוסי
התנהגות ,לסייע לחולים ואף להטמיע
ערכים של כבוד הדדי באמצעות ספורט
ד"ר אורי רסובסקי השלים לימודי דוקטורט
ושימש במשרת פוסט-דוקטורט באוניברסיטת
קליפורניה ,לוס אנג׳לס ,שם ערך מחקרים
בתחום נוירופסיכולוגיה והתמקד בחקר
סכיזופרניה ופגיעות ראש טראומטיות.
לפני כעשור עלו ד"ר רסובסקי ומשפחתו
ארצה וזה שבע שנים שהוא מלמד וחוקר
באוניברסיטת בר-אילן .ד"ר רסובסקי עומד
בראש המגמה הקלינית שיקומית במחלקה
לפסיכולוגיה ובראש מעבדת הספורט במרכז
הרב תחומי לחקר המוח ע"ש לסלי וסוזן גונדה
באוניברסיטת בר-אילן.
"נוירופסיכולוגיה עוסקת בהבנת הקשר בין מוח
להתנהגות ובניסיון לעזור לאנשים באמצעות
הידע שאנו צוברים על אודות קשר זה ",מסביר
ד"ר רסובסקי" .למעבדת הספורט ,שנראית כמו
חדר כושר עם מחשבים ,גייסנו סטודנטים שהם
גם ספורטאים ומדריכי כושר מוסמכים ,ואנו
עוסקים במגוון מחקרים מעניינים ויישומיים".
מחקר הדגל של מעבדת הספורט קשור קשר
הדוק לתחביב של ד"ר רסובסקי ולחזונו לשלב
אמנויות לחימה בבתי ספר .מטרתו היא להפיק
מאמנויות הלחימה הן את התועלת לבריאות
גופנית ,רגשית ונפשית ,שיש לכלל הפעילויות
הספורטיביות ,והן את הערך המוסף הסגולי
שלהן בהטמעת ערכים של כבוד הדדי ,בקרה
ושליטה עצמית .ד"ר רסובסקי מתאמן זה כמה
עשורים באמנויות לחימה" ,האימון הוא דרך
חיים ויוצר תהליך פסיכולוגי ופיזי נהדר ,גם
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את  40המשתתפים ,תלמידי כיתות י' וי"א,
את אמנות הלחימה המכונה 'דניס הישרדות',
המשלבת קראטה ,ג'ודו וג'ו ג'יטסו .במקביל
לפעילות אנו מודדים אצל המשתתפים רמות
של שני הורמונים  -קורטיזול ואוקסיטוצין.
קורטיזול קשור ללחץ ולאלימות ,ואוקסיטוצין,
הורמון ההתקשרות ,קשור ליכולות חברתיות.
המחקר עודו בעיצומו ,ואנו מקווים לראות
עלייה בהורמון האוקסיטוצין אצל בני הנוער
המשתתפים בשיעורים לעומת קבוצת הבקרה,
שאינה משתתפת בהם ,ובהתאמה אנו מצפים
לראות שיפור בהתנהגותם הבין-אישית.

ד"ר אורי רסובסקי

"אנו מקווים שבזכות המחקר
ותוצאותיו נצליח לקדם מהלך
שיטמיע את אמנויות הלחימה
במערכת החינוך וכך נעניק
לנוער שלנו את היתרונות
הבריאותיים ואת הערכים
החינוכיים החשובים הללו,
שאנו חשים בחסרונם בחברה
הישראלית"
לילד ַי נתתי את המתנה הזאת ",הוא אומר" .את
המחקר אנו עורכים בבית ספר 'ברנקו וייס'
במודיעין ,שבו לומד נוער בסיכון ,נוער שנפלט
ממרבית המסגרות הרגילות .הדוקטורנטית אנה
הרווד בודקת כיצד התערבות בעזרת אמנויות
לחימה משפרת תהליכים קוגניטיביים ורגשיים.
שני מדריכים מוסמכים ומנוסים מלמדים
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"התכנית החדשנית הזאת מתקיימת בשיתוף
משרד החינוך ובעזרת מנהל בית הספר,
שלא נרתע מהכוונה שלנו ללמד ילדים עם
נטייה לאלימות אמנויות לחימה ,שכן כאשר
מדובר באמנויות לחימה יפניות מסורתיות
אנו עדים לירידה באימפולסיביות ולעלייה
ביכולת השליטה העצמית .אנשים שמתאמנים
באמנויות לחימה מסורתיות הם בדרך כלל
פחות אלימים מאנשים אחרים .אנו מקווים
שבזכות המחקר ותוצאותיו נצליח לקדם
מהלך שיטמיע את אמנויות הלחימה במערכת
החינוך וכך נעניק לנוער שלנו את היתרונות
הבריאותיים ואת הערכים החינוכיים החשובים
הללו ,שאנו חשים בחסרונם בחברה הישראלית.
"במחקר אחר ,שבו משתתפות נשים הסובלות
מהשמנת-יתר ,אנו משלבים גרייה מוחית
ופעילות אירובית במטרה לשפר את יכולתן
של הנשים לעכב צריכת מאכלים עשירים
בפחמימות .שתי אלקטרודות במתח נמוך
מוצמדות לאזורים הקדמיים של הגולגולת
של הנבדקות והעוררות שהן גורמות משפיעה
על הפלסטיות של המוח ,כלומר על יכולת
ההשתנות שלו .אנו מתמקדים באזורים
הקשורים ליכולות שליטה ובקרה ,עיכוב של
תשוקות ותגובות אימפולסיביות  -יכולות
שמשפיעות על השמנה.

"במחקר נוסף ,שאפשר לקשור למחקר זה,
בדקנו את השפעת הרגש על פעילות גופנית.
מחקרים משנות ה ,70-שנעשו בעכברים,
חיות שאוהבות לעשות פעילות גופנית ,הראו
שכשמכניסים לעכברים גלגלי ריצה לכלובים
והם רצים בהם ,נוצרים תהליכים של נוירוגנזה
 לידה של תאים חדשים במוח .אבל התהליךהתרחש רק כאשר הפעילות הגופנית נעשתה
מבחירה ,אם הכריחו את העכברים לרוץ  -לא
התפתחו תאים חדשים .אנחנו עוד לא יודעים
אם תהליך דומה מתרחש גם בבני אדם,
ונושאים של ה ֲנִיע ָה (מוטיבציה) מעסיקים

מאוד את המדע ואותנו במעבדה .המחקר
שלנו נמצא בעיצומו ,ואנו מבקשים לראות
אם כשאנו גורמים לנבדקים הרגשה חיובית
ומעלים את הרצון שלהם לעשות ספורט יש
לפעילות הגופנית שהם עושים השלכות טובות
יותר על ירידה במשקל ,על התחדשות תאים
במוח ועוד.

המאובחנים בספקטרום האוטיסטי ועוד,
יוכל כל אחד מאתנו לשפר את בריאותו
ואת יכולותיו הקוגניטיביות באמצעים שאינם
חודרניים ואינם כימיים .זהו עידן המוח ועידן
הספורט ולכן השילוב ביניהם ממש מתבקש.
המחקרים יועילו לאנשים בריאים ולחולים,
לילדים ולמבוגרים ,לאנושות בכללה ",מסכם
ד"ר רסובסקי.

"השאיפה שלנו היא שבאמצעות מחקרים
אלה ומחקרים שאנו מתכננים לעתיד ,כגון
מחקרים שיתמקדו באוכלוסיית הגיל השלישי,
באנשים עם הפרעות קשב וריכוז ,באנשים
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מחקרים חדשניים וגילויים מרתקים

למצוא את

החיובי בשלילי

בתי הכלא בהולנד הופכים לבתי מלון
כי אין אסירים; הולנד מעדיפה להפעיל
מנגנונים שיקומיים על פני כליאה,
והתוצאות מדברות בעד עצמן .כאן
בישראל יושבים בכלא פי שניים אסירים
מהממוצע באיחוד האירופי; כ 50-אחוזים
מהם יחזרו אל מאחורי הסורגים לאחר
שחרורם
פשיעה קיימת מאז ראשית ההיסטוריה
האנושית וכמוה גם מגוון תגובות החברה
האפשריות כלפיה ודרכי ההבנה שלה .אולם,
לעתים ,שינוי בהמשגה שופך אור גם על שינוי
הדרוש בתגובה וזהו החידוש שמביאות עמן
"הקרימינולוגיה החיובית" ו"הקרימינולוגיה
הרוחנית" ,שיטות טיפול ושיקום חדשניות,
שמפתח פרופ' נתי רונאל ,ראש המחלקה
לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן.
"בבסיס הקרימינולוגיה החיובית והרוחנית
עומדים ערכים של נתינה ,דוגמה אישית ,קבלת
העבריינים ,הכלתם ושיקומם בתוך הקהילה
והחברה ",אומר פרופ' רונאל" .הקרימינולוגיה
הרוחנית שואבת מתוך גוף ידע רחב ,שהתמודד
עם פשיעה אלפי שנים :היהדות ,הנצרות,
האסלאם ,הבודהיזם ועוד  -דתות אלו מציעות
התייחסות לפשיעה ולדרכי טיפול בעבריינים,
ואני מבקש לבדוק כיצד הן יכולות לתרום לנו
בפרספקטיבה המודרנית ,לזקק מתוכן את
העקרונות המאחדים וליצור תורה קרימינולוגית
בת-יישום ולתקף אותה מדעית ואמפירית.
"כל התפיסות הרוחניות גורסות שהאדם נמצא
במסע ממצב של ריכוז עצמי ,אגואיזם ,לעבר
התכוונות אל האלוהים כפי שהיחיד ,הקבוצה
או התרבות מבינים את אלוהים או מהות
רוחנית נעלה ,או המוחלט .עבריינות משקפת
מצב של ריכוז עצמי גבוה ,האדם רואה באחר
אובייקט ומנצלו להנאתו .השיטות הרוחניות
מכוונות לצמצום הריכוז העצמי ולהבאת
העבריין אל מקום שבו הוא חורג יותר ויותר
מגבולות העצמי ,אל אלוהים".
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לאלוהים ,זוהי מהות החינוך ",אומר פרופ'
רונאל ומדגים כיצד העיקרון שבדבר עובד
בשטח.
"ערכנו מחקרים עם נוער עבריין ,הסגור
במוסדות קשים מאוד ,וגם עם בני נוער שהם
אסירים משוחררים .במהלך המחקרים הללו
התנדבו בני נוער אלו בקרב אוכלוסייה קשת
יום ,וראינו כי ההתנדבות שינתה את חייהם.
קודם כול ,האוכלוסייה קיבלה אותם ,דבר
שגרם להם להרגיש טוב עם עצמם ,נוסף על
כך ,הם הרגישו שהם מביאים תועלת והשקיעו
מאוד בפעילותם.

פרופ' נתי רונאל

"ערכנו מחקרים עם נוער
עבריין ,הסגור במוסדות קשים
מאוד ,וגם עם בני נוער שהם
אסירים משוחררים .במהלך
המחקרים הללו התנדבו בני
נוער אלו בקרב אוכלוסייה
קשת יום ,וראינו כי ההתנדבות
שינתה את חייהם״
בימים אלו ,פרופ' רונאל עורך ומנחה מחקרים
פורצי דרך בתחום הקרימינולוגיה היהודית
והקרימינולוגיה הסופית-אסלאמית .המחשבה
הרעננה שהוא מציע בוחנת את עמדת היהדות
כלפי בחירה חופשית בטוב וברע ,בין היתר
על פי הרמב"ם ,הרב קוק ואחרים" .תפיסת
היהדות לגבי ענישה היא מעניינת ,היא רכה
בדרכה ומחייבת דוגמה אישית .מטרות הענישה
נבדקות  -נקמה נתפסת כקנאה בעבריין ,בעוד
שיקום וחינוך העבריין שואפים לקרב את האדם
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"מחקר אחר אנו עורכים עתה בעכו במִסד ָר
השאד'ליה הישרוטי של הסופים ,המיסטיקנים
של האסלאם ,שהזמינו אסירים משוחררים
לעבוד בשיפוץ מרכז התפילה הסופי.
בעבודתם פוגשים האסירים המשוחררים את
אנשי המסדר ,שבאמצעות דוגמה אישית
ושיחה ,בלא שום ביקורת ,חושפים אותם
לאפשרות של חיים רוחניים ,של נתינה ומאבק
בריכוז העצמי .המחקר חושף את השיטה
ואת השלכותיה על דרכם ועל שיקומם של
האסירים.
"מתוך אותה החשיבה החיובית והרוחנית הייתי
רוצה להביא ללגליזציה של כל סוגי הסמים",
מפתיע פרופ' רונאל באמירה חריפה "לשם
העולם הולך .הניסיון הראה שרוב הנזק שנגרם
מסמים הוא בגלל תגובת החברה ,בגלל
ה'מלחמה בסמים' .במלחמה הזאת נהרגו
יותר אנשים מבכל פשע אחר ,היא חיזקה את
הפשע המאורגן בצורה יוצאת דופן ,והעולם
התחתון הוא המתנגד העיקרי ללגליזציה של
הסמים .המלחמה הזאת היא לא בסמים ,אלא
באנשים .מי שהגיע לצרוך סמים הוא אדם
סובל ,אישית או בריאותית ,ובכך צריך המטפל
לטפל ולא המחוקק  -טיפול וסיוע יהיו יעילים
יותר וזולים הרבה יותר .בפורטוגל עשו שלב
בדרך ,החליטו על דה-קרימינליזציה של סמים

וראו ירידה של  50אחוזים בבעיות הסמים;
בשווייץ נותנים הרואין למכורים במרכז סיוע,
הם אינם צריכים לגנוב ,הם מקבלים יחס אנושי
וחם ,שמאפשר ליצור עמם שיח וכך גם לסייע
להם .המכורים מרגישים שהולכים לקראתם
 וזו ליבת הקרימינולוגיה החיובית .האדםהמכור אינו האויב שלנו ,הוא אדם אומלל
שזקוק לעזרה ,אדם שחווה בדידות ומצוקות
קשות אחרות ,שדחפו אותו לסמים .המלחמה
בו רק מחריפה את המצוקה שלו ודוחקת אותו
להתמכרות קשה עוד יותר .אם נפסיק להילחם
במכורים נוריד חלק מהמצוקה ויהיה אפשר
להושיט יד ולטפל ולסייע ",מדגיש פרופ'
רונאל ,שפיתח שיטת טיפול למתמודדים עם
התמכרויות ,הנקראת "דרך החסד" ,המבוססת
על שיטת " 12הצעדים" ועל תורות רוחניות,
וכבר למעלה מ 20-שנים מיישמים הסטודנטים
שלו את שיטת הטיפול והשיקום הזאת
בעבודתם במסגרות שונות.

"בשווייץ נותנים הרואין
למכורים במרכז סיוע ,הם
אינם צריכים לגנוב ,הם
מקבלים יחס אנושי וחם,
שמאפשר ליצור עמם שיח
וכך גם לסייע להם .המכורים
מרגישים שהולכים לקראתם -
וזו ליבת הקרימינולוגיה
החיובית״
בסוף שנת  2015פורסמו מסקנותיה של ועדה
בראשות השופטת דורנר ובמרכז המלצותיה -
הפחתת הכליאה והרחבת השיקום .למחלקה
לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן,
המחלקה המובילה בארץ והיחידה שמציעה
שתי מגמות התערבותיות לתואר שני ומכשירה
קרימינולוגים קליניים נושאי רישיון משרד
הבריאות ,למחלקה זו יכולת להיות שותפה

פעילה ומועילה ביישומן של מסקנות אלו.
גופים רבים משתמשים בקרימינולוגיה
החיובית כמודל החלמה ושיקום רב
משתנים ,מודל המתייחס למקום האדם
בחברה ,למשאבים חברתיים .לעתים
השיקום נעשה באמצעות הקניית השכלה,
הפותחת לעבריינים דלתות חדשות" .אנו
שואפים שמשרד הבריאות ,שירות בתי
הסוהר והממסד יכירו בשיטה הזאת שיש
לה תוצאות בשטח ",אומר פרופ' רונאל.
התפיסה הרחבה של המחלקה
לקרימינולוגיה מקדמת עיסוק מחקרי
והתערבותי לא רק בגורמים העברייניים
כי אם גם בקורבנותיהם ,וכך לצד

הקרימינולוגיה החיובית מפתח פרופ' רונאל
גם את ה"ויקטימולוגיה החיובית" ויוזם תכניות
לימוד חדשות כגון "ויקטימולוגיה יישומית".
תכנית זו ,ראשונה מסוגה בעולם ,תקנה ידע
רחב ומיומנות לאנשי שטח ,עובדים סוציאליים,
אחיות ,אנשי חינוך ,עורכי דין בתחומי החוק,
הרווחה והפסיכולוגיה ,כלים טיפוליים
פסיכולוגיים ,כלים אבחוניים רפואיים ועוד,
כדי שיוכלו להגיש עזרה הוליסטית לקורבנות.
התכנית אושרה בוועדה המרכזת ,והשאיפה
היא שבמהלך בין-לאומי בעתיד הקרוב
היא תשולב בתכניות דומות ,שמתוכננות
על ידי עמיתים מהאגודה הבין-לאומית
לוויקטימולוגיה.
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השמים הם הגבול

מצילים חיים
במעבדה
שנה וחצי בלבד פועלת בפקולטה לרפואה
"היחידה לניסויים קדם-קליניים" ,בהובלתו
של ד"ר מארק שלפוברסקי ,וכבר היא
מסייעת לרופאים אונקולגים בכל רחבי
הארץ לקבל אבחון אישי גנומי של סוג
הסרטן של מטופליהם ומציעה טיפול
ספציפי מיטבי לכל מטופל .מאות חולי
סרטן בארץ זוכים להיעזר בשירות החדשני
והייחודי הזה
"היחידה לניסויים קדם-קליניים" בפקולטה
לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל -
היחידה מסוגה בארץ  -מספקת ללא תשלום
שירותי אבחון אישיים גנומיים למחלות
הסרטן ובהתאם מציעה דרכי טיפול שיהיו
יעילות ביותר לכל מטופל .עד היום ,רופאים
ומטופליהם יכלו לקבל שירותים מסוג זה רק
בכמה מעבדות בארה״ב ,בעלות אלפי דולרים.
"היחידה עובדת ברמת עבודה של תעשייה",
מציין ד"ר מארק שלפוברסקי ,פוסט-דוקטורנט
במעבדתו של פרופ' יצחק חביב" ,יש לנו
קבוצה של שישה חוקרים מצוינים ,המקדמים
פרויקטים ביעילות ובמהירות בסגנון עבודה
המשלב מתן מענה מעשי ומחקר אקדמי".
ד"ר שלפוברסקי הצטרף לפקולטה לאחר
שלוש שנות פוסט-דוקטורט באוניברסיטת סן
דייגו בקליפורניה ושבע שנות עבודה בחברת
התרופות  ,Vicalשבה עסק בפיתוח חיסונים
וטיפולים המבוססים על הזרקת חומר גנטי.
"העבודה בתעשייה לימדה אותי כיצד להביא
רעיון שפותח במעבדה לכלל מוצר הזמין
לשימוש בני אדם בלוח זמנים מוגדר .שנים
של ניסיון בתחום ומכשור פורץ דרך שעומד
לרשותנו כאן בפקולטה לרפואה  -אפשרו
לי להקים את היחידה ולהתחיל בעבודה
המעשית .בתי חולים רבים ברחבי הארץ
נעזרים בשירותינו ,כגון :בילינסון ,נהריה,
איכילוב ,הדסה ,זיו ,פוריה ועוד  -אונקולוגים
מבתי החולים הללו שולחים אלינו רקמות
סרטן של מטופליהם כדי שנזהה שינויים
גנטיים (מוטציות) ונמליץ על הטיפול המיטבי
למטופל הספציפי .ריצוף הדוגמאות מאפשר
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לנו למצוא את השינויים הגנטיים ,והשתלתן
של הרקמות בעכברים חסרי מערכת חיסון
מאפשרת לנו לנסות סוגי טיפול שונים בתנאים
הקרובים ביותר לסביבה הטבעית של גידולן
בגוף האדם ",מסביר ד"ר שלפוברסקי ומוסיף
"אנו מציעים רפואה גנומית מותאמת אישית
לכל חולה לפי הסרטן שבו הוא חולה ,ולעתים
לא מדובר בסוג סרטן אחד .פעמים רבות אנו
מגלים באמצעות הריצוף שלחולה בסרטן
מסוג מלנומה ,למשל ,יש מוטציות האופייניות
דווקא לסרטן השד ,במקרה כזה טיפול לסרטן
השד יהיה יעיל יותר ואחרי בחינת התרופה
בעכברים ,הנושאים את דוגמת הסרטן של
החולה ,זו תהיה המלצתנו .כאשר מדובר
בסרטן שהתפשט ,לעתים כל גרורה מפתחת
שינויים גנטיים אחרים ,אנו מקבלים דגימות
מן הגרורות השונות וממליצים על טיפולים
בהתאם".

"עד כה אספנו דגימות
ממאות מטופלים ועשרות
רבות של מטופלים כבר
נעזרים בייעוץ התרופתי
המותאם אישית שסיפקנו
להם ,וזו רק ההתחלה"
היחידה משתפת פעולה גם עם חברות תרופות
לתועלת החולים .יש מקרים רבים שבהם
תרופות לא עוברות את כל השלבים בניסויים
בבני אדם ,משום שנמצאו יעילות רק באחוז
קטן של המטופלים.
"אנו עובדים עם חברות תרופות ,שרוצות
לקדם את התרופות הללו ,ואנו מסוגלים לזהות
שחולה שאינו מגיב לתרופות הקונבנציונליות
משתייך דווקא לקבוצה הקטנה של חולים
שהגיבו לתרופה שנבדקה  -במקרה כזה הצלנו
את חייו כי נמצאה לו תרופה שלמעשה אינה
ניתנת לחולי סרטן בשלב זה .יש מקרים שבהם
חולה פיתח עמידות לתרופות ואנו מסייעים
לרופא בהתאמת טיפול ששובר את העמידות
באמצעות שילוב של תרופות.
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"עד כה אספנו דגימות ממאות מטופלים
ועשרות רבות של מטופלים כבר נעזרים
בייעוץ התרופתי המותאם אישית שסיפקנו
להם ",אומר ד"ר שלפוברסקי ומדגיש "זו רק
ההתחלה".
מרגע קבלת הרקמות ביחידה נדרשים שישה
עד שמונה שבועות עד שהמידע הגנטי
מועבר לרופא ולמטופל .המלצות לטיפול
המיטבי ניתנות כעבור שלושה חודשים וד"ר
שלפוברסקי וצוותו עובדים על קיצור זמן
התגובה.
היחידה הקימה בנק רקמות ,גם הוא מן
הבודדים בארץ .מאגר הרקמות מן החולים הוא
נכס למחקר מגוון של סוגי סרטן שונים ושל
שינויים גנטיים מסוימים ,מחקר שנועד לפתח
תרופות חדשות" .במסגרת הניסויים הקדם-
קליניים אנחנו חוקרים כיצד אנשים מגיבים
לתרופות ,כיצד השינויים הגנטיים משפיעים
על התגובה הזאת .אנו חוקרים ,למשל ,סוגי
סרטן אלימים במיוחד כמו סרטן הלבלב,
שבדרך כלל מתגלה בשלבים מאוחרים
ואחוזי ההחלמה ממנו נמוכים מאוד ,ואנו
מחפשים תרופות שבכל זאת יפעלו על הגידול.
המחקרים החדשניים והאפשרויות פורצות
הדרך המשתמעות מהם מתורגמות בשטח
להצלת חיים ,והפקולטה לרפואה מתעתדת
להרחיב את היחידה בראש ובראשונה כדי לתת
מענה ליותר ויותר חולים ולהרחיב את המחקר,
שיאפשר פיתוחם של תרופות וטיפולים חדשים
ויעילים יותר".
ד"ר שלפוברסקי עלה ארצה בגיל  ,19למד
עברית בכוחות עצמו במהלך התואר הראשון
שלמד באוניברסיטת בר-אילן ,שירת בצה"ל
כמדען ,והשלים תארים שני ,שלישי ודוקטורט
גם הם באוניברסיטת בר-אילן ,עבד במעבדות
תל השומר ,התפתח ורכש ניסיון וידע במשך
עשר שנים בקליפורניה .הוא ומשפחתו בחרו
לחזור לישראל ולהשתקע בצפון הארץ.
האפשרות למצוא תעסוקה המתאימה לכישוריו
ולניסיונו הרב סמוך למקום המגורים אינה
מובנת מאליה לד"ר שלפוברסקי ,והפקולטה
לרפואה זכתה לגייס לשורותיה מדען שיכול

ד"ר מארק שלפוברסקי וגב' סלייב נטליה

היחידה הקימה בנק רקמות,
גם הוא מן הבודדים בארץ.
מאגר הרקמות מן החולים
הוא נכס למחקר מגוון של
סוגי סרטן שונים ושל שינויים
גנטיים מסוימים ,מחקר
שנועד לפתח תרופות חדשות
לעמוד באתגרי המחקר והרפואה התרגומית
שהפקולטה חרתה על דגלה לקדם" .אני
מקווה שיבואו לצפון חוקרים מתחומי מדע
שונים וירחיבו את הקהילה המדעית שנבנית
בפקולטה לרפואה וסביבה ",אומר ד"ר
שלפוברסקי" ,חשוב לחזק כך את הפריפריה
הצפונית של מדינת ישראל".

אל"מ במיל' דב שפיר תרם תרומה נדיבה לזכרה של רעייתו גב' רות שפיר ז"ל,
למיזם מדענים חוזרים בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל ואִפשר
את קליטתו של פוסט-דוקטורנט מבריק ,מבטיח ובעל ניסיון סגולי ,ד"ר מארק
שלפוברסקי ,בסגל המחקר במעבדתו של המדען החוזר פרופ' יצחק חביב.
אל"מ במיל' דב שפיר הוסיף ותרם לרכישת מכשור חדיש" ,ננוסטרינג" ,המקדם
מחקר חשוב שבו גילה ד"ר שלפוברסקי כי די במקטעים של דנ"א מהסרטן
שנמצאים בדם כדי לאבחן את הסרטן ואת סוגו .שיטה זו מאפשרת זיהוי התקדמות
המחלה בעת הטיפול וניבוי התרופה היעילה הבאה ,בייחוד כשהגידול נמצא
במקומות שקשה להגיע אליהם כמו סרטן המוח .השיטה עתידה לשמש להתאמת
טיפול אישי במגוון סוגי סרטן לאורך חיי החולה ,בגישה לא חודרנית .הכלי
המתקדם "ננוסטרינג" ,בתרומתו האדיבה של אל"מ במיל' דב שפיר ,מאפשר
לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל להוביל את תחום מדידת דנ"א
של סרטן מתוך דם החולה ברמה העולמית.
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אַף ביו-אלקטרוני
את הניסוי הזה מומלץ לעשות בבית :ביד
אחת סִגרו את הנחיריים ,ביד השנייה
קחו ביס מהמאכל האהוב עליכם ותיווכחו
שהפך חסר טעם .חוש הריח של האדם
אינו נהנה מיחסי ציבור טובים אך הוא
חשוב ביותר  -הוא מסייע לנו בהישרדות
אבולוציונית ,בהבחנה ברעלים ובסכנות,
והבנתו תשנה את חקר המוח לבלי הַ ּכ ֵר
תעשיית הבשמים מגלגלת עשרות מיליארדי
דולרים בשנה ,אבל כשאדם רוקח בושם הוא
עושה זאת על פי אינטואיציה ,כאמן ,לפעמים
מצליח ולרוב  -לא ,משום שאין לנו את הכלים
למדוד ריחות ,למיין ול ּכָמֵת אותם .המידע הזה,
שאינו נגיש לבני האדם ,הוא בסיס הידע של
בעלי חיים .נמלים סוללות כבישים של ריח,
כלב מריח עקבות אדם שהלך לאיבוד ממרחק
של עשרות קילומטרים ,תוכי זכר יודע לזהות
תוכי נקבה באמצעות חוש הריח .ד"ר רפי חדד,
שגויס לאוניברסיטת בר-אילן לאחר שערך
פוסט-דוקטורט באוניברסיטת הרווארד ,מבקש
לעשות מהפכה בתחום זה באמצעות עבודת
מחקר פורצת דרך שהוא מקיים במעבדה
למעגלים עצביים ולחוש הריח ,במרכז הרב
תחומי לחקר המוח ע"ש גונדה באוניברסיטת
בר-אילן.

אנחנו משתמשים בהדברה בניסיון להתגבר
על מזיקים אלו ויש לכך השלכות על הבריאות
ועל הסביבה .הבנת מנגנון הניווט של בעלי
חיים אלו ,המתבסס על חוש הריח ,יאפשר
לפתח מגוון כלים פוגעניים פחות ,כאלה שיטעו
יתושים וחרקים אחרים וירחיקו אותם מגידולים
שונים או ימשכו אותם למלכודות".

״חוש הריח בבעלי חיים
שקול לחוש הראייה בבני
האדם ומספק שכבת ידע
חשובה על המתרחש בטבע״
פרויקט מחקרי-יישומי נוסף שמוביל ד"ר
חדד מכוון לבניית בעל חיים משולב מחשב.
במעבדתו משתילים חיישנים בתוך מוחות
של עכברים וקוראים את תגובותיהם המוחיות
לגירויי ריח .לטכנולוגיה זו פוטנציאל לקלוט גם
את מה שבעלי החיים רואים ושומעים ,ובטווח
הארוך ,אפילו את מה שהם חושבים.
"אנו בוחנים כעת את האפשרות לרתום
את חוש הריח של בעלי החיים כדי לאבחן

"חוש הריח בבעלי חיים שקול לחוש הראייה
בבני האדם ומספק שכבת ידע חשובה על
המתרחש בטבע .במעבדה אנו מנסים להבין,
לדוגמה ,כיצד בעלי חיים ,ובמיוחד יתושים,
מוצאים את מזונם .המטרה במחקר זה היא
להבין את מנגנון הניווט בעזרת ריח ,הבנה
שתאפשר להתמודד עם בעיית היתושים טוב
יותר .בכל שנה מתים מיליוני אנשים ממחלות
המועברות על ידי יתושים כגון מלריה ומחלת
השינה ,בעיקר בעולם השלישי אך גם בעולם
המפותח .לא מזמן התגלה נגיף הזיקה ,שגורם
לתחלואה רבה בקרב תינוקות בברזיל .ברזיל
אירחה הקיץ את משחקי המונדיאל  -דבר
שעשוי לחשוף את האנושות כולה לנגיף
ולפגיעתו הנוראה .יצורים מו ּנע ֵי-ריח אלה
גורמים לנזק עצום גם לחקלאות ,דבר המסכן
את מקורות המזון של המין האנושי .היום
ד"ר רפי חדד
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מחלות קשות כבר בשלביהן הראשונים ללא
צורך בבדיקה חודרנית .למחלות רבות יש
סימנים שאפשר לגלות בעזרת הריח (למשל
סכיזופרניה ,אלצהיימר ,סוגים רבים של סרטן,
זיהומים שונים ועוד) ואנו יודעים שבעלי חיים
מסוגלים לזהות את הסימנים הללו .הרעיון
שלנו הוא לפתח כלי שיאפשר לנו לקרוא את
הפעילות העצבית של עכברים כשהם מריחים
את דגימות החולים .ניסויים ראשונים שערכנו
מראים שהכיוון הזה אפשרי והצלחתו של
הפרויקט תאפשר לפתח מכשיר ביו-אלקטרוני
חדשני לא רק לזיהוי מחלות אלא גם לזיהוי
חומרי נפץ וזיהומים סביבתיים.
"צבאות בכל העולם משתמשים היום בבעלי
חיים לצרכים ביטחוניים שונים ,אולם שימוש
בכלבים ובעכברים כדי לאתר סמים וחומרי
נפץ מחייב לאלף את בעלי החיים ,תהליך
מורכב ,ארוך ויקר ,שאמינותו תלויה גם במצב
רוחה של החיה המאומנת .נוסף על כך ,אפשר
לאמן כל בעל חיים לזהות ריח אחד בלבד.
השתלת האמצעים האלקטרוניים בתוך החיות
תאפשר להשתמש בחיישנים המולדים שלהן
ללא צורך באימון ולקבל מידע מדויק על
הסביבה שהריחו ועל מיקום הריח.

"אנו בוחנים כעת את
האפשרות לרתום את חוש
הריח של בעלי החיים כדי
לאבחן מחלות קשות כבר
בשלביהן הראשונים ללא
צורך בבדיקה חודרנית״
"שימוש רֹוו ֵח נוסף עושים צבאות ,ובהם צה"ל,
בדולפינים ובחולדות ,שעליהם מותקנות
מצלמות ,והם נשלחים לשטח האויב לאסוף
מידע .יש סכנה שבעלי החיים ייתפסו ועמם

המכשור ,ויש סכנה גדולה יותר  -שלא נדע
שנתפסו ושבמכשור יושתלו תוכנות ריגול
שיוחדרו ,עם שובן של החיות ,למערכות שלנו.
הטכנולוגיה החדשנית שלנו ,שתושתל בתוך
בעל החיים החי ,תאפשר לשלוח לשטח בעלי
חיים תמימים למראה ,והם ישדרו את כל מה
שהם מריחים ,ובפוטנציאל גם שומעים ורואים.
חיישני הריח של בעלי החיים הם ללא ספק
החיישנים הטובים בעולם ,למעשה אין היום
חיישני ריח אלקטרוניים או אנלוגיים אמינים
בשוק ,ומערכת הראייה והשמיעה הטבעית
של עכברים טובה לעין שיעור מהמצלמות
ומהמיקרופונים המתקדמים ביותר שלנו.
עכברים ביו-אלקטרוניים כאלה יוכלו לחשוף

למשל קיומן של מנהרות ,ממדיהן ,חומרי נפץ
שנמצאים בהן וכד' .נוסף על כך ,יהיו להם
יישומים משפטיים ,כאשר אדם משאיר את
חתימת הריח האישית שלו בזירת פשע ,למשל;
ויישומים בתחום איכות הסביבה לניטור זיהומים
ומזהמים".
ליכולת שלנו להבין כיצד פועל חוש הריח יש
פוטנציאל מחקרי ,יישומי ,כלכלי וחברתי וד"ר
חדד שואף ליצור מהפכה בתחום זה ובתוך
כך גם בהבנתנו את פעילות המוח ,החידה
המאתגרת ביותר ,שעוד עומדת היום לפני
האדם.
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האקדמי
הלב
של התעשייה
כמה פעמים נגמרה לכם הסוללה בדיוק
באמצע שיחה קריטית? האם אתם רוצים
יותר כוח (חישוב)? ועד כמה מטריד אתכם
האיום הטמון בהתקפות חומרה? פרופ'
אלכס פיש מהפקולטה להנדסה הקים
מערך מעבדות מתקדמות ,המפתחות
פתרונות חדשניים ברי-יישום בתחומים
החשובים הללו והפך את אוניברסיטת
בר-אילן למעיין רעיונות ופתרונות שופע
בעבור התעשייה הישראלית בתחום
חדשנות ומחשבה מחוץ לקופסה מאפיינות את
פרופ' אלכס פיש ,שהקים את המסלול לננו-
אלקטרוניקה בפקולטה להנדסה ועומד בראשו.
ב 2012-הצטרף פרופ' פיש לאוניברסיטת
בר-אילן במטרה להקים את מערך המעבדות
המתקדם מסוגו בארץ ,הנקראEmerging :
Nanoscaled Integrated Circuits & Systems
( .(EnICSiייחודו של המערך ,המתפרש על פני

כ 300-מ"ר ,הוא היותו מרכז לחוקרים מובילים
מתחומי ידע מגוונים ,המאפשר להם לעבוד
שכם אל שכם בפיתוח פתרונות טכנולוגיים
בלתי-שגרתיים" .התחומים שבהם אנו עוסקים
 אפליקציות ביטחון חומרה ,מחשבים מהיריםודָל ֵי הספק  -מחייבים שיתוף פעולה על
בסיס יומיומי בין המדענים ,העומדים בראש

המעבדות ,ובין הסטודנטים שלהם ,השוהים
באותו מתחם וזוכים להנחיה משותפת ",אומר
פרופ' פיש ,שנבחר לחוקר ולמרצה מצטיין
לשנת תשע"ו.

"מערך מעבדות  EnICSעובד
ישירות עם חברות רבות
בתעשייה .בפרויקט מאגד
 HIPERבתמיכת המדען הראשי
במשרד הכלכלה והתעשייה,
שבו חברות החברות
הישראליות C,Ceragon ,CEVA

Mellanox ,Satixsfy ,DSPG
ו ,EzChip-מוביל פרופ' פיש

את המיזם "מעבדת מערכות
על השבב"
פרופ' פיש וצוותי המחקר במערך המעבדות
עוסקים במגוון רחב של תחומים:
• עיצוב שבבים זעירים ,מהירים ויעילים
בצריכת אנרגיה  -פתרונות שפותחו במתחם
נמצאים בשלב יישומי בכמה חברות

ישראליות .למשל ,מדעני  EnICSהצליחו
לפתח זיכרונות ומודולים דיגיטליים בעלי
כוח חישוב גבוה מזה הקיים כעת בשוק,
הם צורכים פחות אנרגיה ,וההבדל הוא של
עשרות אחוזים .פתרונות אלו אטרקטיביים
למוצרים בתחום ה"אינטרנט של הדברים",
שבו משך החיים של המוצר תלוי בצריכת
האנרגיה שלו; הפתרונות הללו חשובים
גם למוצרים הדורשים כוח חישובי מהותי,
לדוגמה ,פתרונות בתחום תקשורת סלולרית
ולוויינית.
• אבטחת חומרה  -בתחום זה מפתחים פרופ'
פיש וד"ר אסנת קרן שיטות ייחודיות
להתגוננות מפני התקפות הספק ,דרך נפוצה
לפריצת חומרה; שיטות אלו נמצאות בתהליך
יישום בתעשייה ויש להן ביקוש רב .המעבדה
שבה נערך המחקר מצוידת במכשור מדידה
מתקדם תרומת חברת פריסקייל .את הציוד
הביא עמו ד"ר יואב ויצמן ,חוקר במעבדה,
שעסק במחקר ובפיתוח בחברה זו טרם
הצטרפותו למעבדות .EnICS
• בתחום החלל  -מפתחים החוקרים במערך
המעבדות שבבים עמידים לקרינה לשימוש
בלוויינים .לדוגמה ,צוות  EnICSבשיתוף
חוקרים באוניברסיטאות תל אביב ובן-גוריון
מפתחים מצלמה מולטי-ספקטרלית ייחודית,
אשר יכולה בו-זמנית לקלוט מידע הן בתחום
הנראה והן בתחום הטרה-הרץ ,וכך יאפשרו
לצפות באירועים בחלל החיצון בד בבד
בכמה אזורים ,יקצרו את זמן התגובה של
מערכות קיימות וישפרו את איכות התצפיות
לחלל עמוק.
בשנה האחרונה נקלטו במערך מעבדות EnICS

שני חוקרים מובילים :פרופ' יוסי שור ,שהוביל
את התחום האנלוגי באינטל יקום ,וד"ר אדם
תימן ,שסיים התמחות באוניברסיטת EPFL
בשוויץ.
"עם צוותי המחקר נמנים סטודנטים לתואר שני
ולדוקטורט ,שישה מהנדסים מנוסים שהגיעו
מהתעשייה ועבדו בחברות כגון קיידנסTI ,
פרופ' אלכס פיש
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ואחרות .מדובר באנשים צעירים ,איכותיים,
בשיא הקריירה שלהם העוזרים לנו להצעיד
את המעבדה קדימה בסטנדרטים אקדמיים
ותעשייתיים ",מבהיר פרופ' פיש.
מערך מעבדות  EnICSעובד ישירות עם
חברות רבות בתעשייה .בפרויקט מאגד HIPER
בתמיכת המדען הראשי במשרד הכלכלה
והתעשייה ,שבו חברות החברות הישראליות
C,Ceragon ,CEVA ,Mellanox ,Satixsfy

 DSPGו ,EzChip-מוביל פרופ' פיש את המיזם
"מעבדת מערכות על השבב" .המעבדה חוקרת
ומפתחת פתרונות לתעשיית השבבים בישראל
והיא הפכה עד מהרה למוקד הידע והמחקר
של המאגד" .כדי לפתח שבב ניסיוני למחקר
נדרש מימון .מדובר בהשקעה כספית גדולה
בעבור האקדמיה ולכן כלים וציוד שמספקת
התעשייה הם הכרחיים .זו הפריה הדדית ,עזרה
הדדית ,שיתוף פעולה חשוב מאוד ,שמחזק
גם את המחקר באקדמיה וגם את הפיתוח
בתעשייה ",מוסיף פרופ' פיש.

"עם צוותי המחקר נמנים
סטודנטים לתואר שני
ולדוקטורט ,שישה מהנדסים
מנוסים שהגיעו מהתעשייה
ועבדו בחברות כגון קיידנס,
 TIואחרות .מדובר באנשים
צעירים ,איכותיים ,בשיא
הקריירה שלהם"
"הטכנולוגיות שאנו מפתחים מטרתן לתת
לחברות הישראליות יתרון יחסי בתחום פיתוח
השבבים .לרוב ,חברות מכוונות להבאת מוצר
לשוק ,יש להן לוחות זמנים קצרים ומטרות
לשרוד ולהצליח .האקדמיה משוחררת
מאילוצים אלו ולכן הפתרונות שהיא מציעה
הם בלתי-שגרתיים ופורצי דרך .מבחינה זו
האקדמיה מהווה גורם מהותי במיצוב התעשייה
הישראלית בעולם כמובילה וחדשנית".
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לתת ולקבל ,לקבל ולתת

לחנך רופאים
להצמיח את הרפואה
מקצוע הרפואה מעמיד אתגרים יומיומיים
לפני רופאים ,המורכבות המקצועית
משולבת במורכבות אנושית-רגשית.
מדדים ערכיים של הרופא כמטפל נבנים
מתוך היכרות מעמיקה עם מקצוע הרפואה
וקשייו  -ואת החשיפה הרחבה והמגוונת
מספקת הפקולטה לרפואה לתלמידיה,
רופאי העתיד ,באמצעות תכנית לימודים
ייחודית" ,תכנית המנטור" בחסות בית
השקעות אלטשולר שחם
"אחת המטרות החשובות והמרכזיות של
'תכנית המנטור' היא לחזק אצל הסטודנטים
את האנושיות ",אומרת ד"ר לילי היערי-לונסקי
"זו מילה גדולה ,אבל בתשתיתה עומדת
התפיסה שלנו שהבנת התהליכים והקשיים
הקשורים במקצוע ,חשיבות השיח ,ההקשבה
לאדם שמולנו ,חשיבותו של הסבר  -תהפוך
את הסטודנטים להיות רופאים אנושיים
ורגישים ,רופאים טובים יותר.
"התכנית חושפת את הסטודנטים לרפואה
לעולם שבו יחיו ויעבדו באמצעות רופאים
שמלווים אותם לפחות שלוש שנים במפגשי
תצפית ובשיח בנושאים הקשורים ישירות
ובעקיפין לעולם הרפואה ",מספרת ד"ר
היערי-לונסקי ,מנהלת היחידה לכירורגיית
ילדים במרכז הרפואי זיו שבצפת וראש תכנית
המנטור בפקולטה לרפואה.
כאשר רופא או רופאה מטפלים בחולה ,הם
משפיעים על החולה ,לעתים משנים את כל
עולמו .אולם כאשר רופא מלמד סטודנט או
קבוצת סטודנטים  -הוא משפיע על חייהם
של כל המטופלים העתידיים של אותו רופא
או אותה קבוצת רופאים ,וכך הוא משפיע על
עתיד הרפואה .ההוראה היא מכפיל כוח ,וזהו
העיקרון העומד בתשתיתה של תכנית המנטור.
במסגרת התכנית מתכנסות קבוצות של
 10-8סטודנטים אחת לחודש למשך שתי
שעות לימוד אקדמיות .כשמונה מפגשים
מתקיימים בשנה אקדמית בסביבת העבודה
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של המנטורים ,במחלקות בשלושת בתי חולים
בצפון :זיו ,פוריה והמרכז הרפואי לגליל וכן
במרפאות רפואת המשפחה בכל רחבי הגליל.
"הסטודנטים נפגשים עם מקצוע הרפואה
על גווניו ולומדים מהו רופא .הקבוצה צופה
בפעילות המנטור עם החולים ,למשל ,קבלת
חולה שהגיע מהמיון למחלקה ,הכנת חולה
לניתוח ועוד .לאחר התצפית דנה הקבוצה
בפעילות ,והסטודנטים שואלים שאלות על
שהתרחש .ההיבט האנושי הוא העומד במרכז
הדיון :יחסים שבין רופא לחולה; מצוקות שחווים
רופאים ,למשל ,כאשר יש חולים רבים ,אבל
חולה אחד זקוק ליותר ,איך מחלקים את הזמן
ומתפנים לסייע; כיצד מבשרים בשורה קשה
לחולה ולמשפחתו.

בית ההשקעות אלטשולר
שחם והפילנתרופית גב'
רוני בנין-בר חברו לפקולטה
לרפואה של אוניברסיטת
בר-אילן בגליל בתרומה רב
שנתית לתכנית המנטור
מתוך אמון והכרה בחשיבותה
ובערכה הסגולי של התכנית
בהכשרת רופאי המחר
"הסטודנטים המשתתפים בתכנית מגלים
עניין רב ",מעידה ד"ר היערי-לונסקי "אחת
המנטוריות שלנו ,רופאה נאונטולוגית (רופאת
ילודים) ,מספרת שסטודנטים מבקשים
להתלוות אליה במחלקה גם מחוץ לשעות
התכנית .הם סקרנים לראות כיצד תינוק נולד,
ללמוד כיצד לדבר עם האם ועם המשפחה -
אנחנו שמחים מאוד על ההתלהבות הזאת ועל
ההשקעה של הסטודנטים.
"כדי ליצור את המחויבות הזאת ,אנו
מגייסים לתכנית רופאים שאנו מעריכים
את עבודתם וחושבים שהם יכולים לשמש
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דוגמה הן כבני אדם והן כאנשי מקצוע .אנו
מכשירים אותם להדרכה בימי עיון ובהדמיות
באמצעות מומחית להנחיית קבוצות ,ד"ר
גילה יעקב .הרופאים נתרמים גם הם מהשיח
עם הסטודנטים הצעירים; לי עצמי הנחיית
סטודנטים עוזרת להיות רופאה טובה יותר.
השיח הקבוצתי מחייב את כולנו ,סטודנטים
ומנטורים ,לחשוב על הנושאים ,אנו נחשפים
לריבוי דעות ,ולא פעם ,ברגעי אמת בעבודה,
נזכרים בהערה שהעיר סטודנט .נוסף על כך,
נוצר גם קשר אישי ואינטימי יותר ,והסטודנטים
מוזמנים לדבר עם המנטור גם אחד על
אחד בכל נושא שדרושות להם בו תמיכה
והתייעצות".
בית ההשקעות אלטשולר שחם והפילנתרופית
גב' רוני בנין-בר חברו לפקולטה לרפואה
של אוניברסיטת בר-אילן בגליל בתרומה רב
שנתית לתכנית המנטור מתוך אמון והכרה
בחשיבותה ובערכה הסגולי של התכנית
בהכשרת רופאי המחר .התרומה ארוכת
הטווח מאפשרת לד"ר היערי-לונסקי ולצוותה
להמשיך ולקדם את התכנית ולהתאים אותה
לצרכים הייחודיים של הסטודנטים בפקולטה
לרפואה .מגמת הפיתוח לשנת הלימודים
הקרובה היא חשיפת הסטודנטים לרופאים
שעובדים בכלא ,לרופאי תעשייה ,לרופאים
חוקרים ,שאינם מטפלים בחולים; לרופאים
בתחנות גמילה מסמים ,לרופאים צבאיים ועוד;
כדי שיוכלו לבחור את המקום שמתאים להם
ביותר.
ד"ר היערי-לונסקי הקימה את מחלקת
כירורגיית ילדים במרכז הרפואי זיו בצפת
לאחר  30שנים שבהן עבדה בבית החולים
רמב"ם והצטרפה לפקולטה לרפואה של
אוניברסיטת בר-אילן בגליל במאי .2013
"הפקולטה לרפואה מאפשרת לי להכשיר את
רופאי העתיד בתחום כירורגיית ילדים וטראומה
של ילדים ,ואנו עדים לאימפקט דומה בכל
המחלקות .רופאים רבים הגיעו לצפון מבתי
חולים גדולים ,שלולא הפקולטה לרפואה לא
היו מגיעים לכאן :מנהל פגייה הגיע מקפלן,

1

2

 .1ד"ר לילי היערי-לונסקי ,ראשת תכנית המנטור ,הפקולטה
לרפואה בגליל
מר נועם רלשבך ,ראש מנהל הפקולטה לרפואה בגליל
ד"ר מירב גלילי ,ראש מערך פיתוח משאבים עולמי
פרופ' משה בן עמי ,משנה לדיקן לחינוך רפואי
גב' רוני בנין-בר
מר גילעד אלטשולר ,מנכ"ל אלטשולר שחם
מר אילן שוחט ,ראש עיריית צפת
 .2מר גילעד אלטשולר ,מנכ"ל אלטשולר שחם

כאשר רופא או רופאה
מטפלים בחולה ,הם
משפיעים על החולה,
לעתים משנים את כל
עולמו .אולם כאשר רופא
מלמד סטודנט או קבוצת
סטודנטים  -הוא משפיע
על חייהם של כל המטופלים
העתידיים של אותו רופא
או אותה קבוצת רופאים,
וכך הוא משפיע על עתיד
הרפואה
מנהל כירורגיה מבילינסון ,מנהל מחלקת
נשים ומנהל מחלקת אורולוגיה מהדסה,
אונקולוגית ילדים הגיעה מרמב"ם .יש
התפתחות ויש מחויבות ,אפשר לומר
עשייה ציונית של ממש .גם לצפון מגיעה
רפואה טובה ,ואנו עושים זאת גם בפעילות
הקלינית שלנו וגם באמצעות ההוראה
והדרכה בפקולטה לרפואה".

בית השקעות אלטשולר שחם הוא מהמובילים בשוק ההון הישראלי .את החברה
הקימו קלמן שחם וגילעד אלטשולר בשנת  .1990בית ההשקעות מנהל תיקי
השקעות ,קופות גמל ,קרנות השתלמות ,פנסיה ונאמנות ,ביטוח וחיסכון לכלל
לקוחות הקבוצה .בית השקעות אלטשולר שחם רואה בנושא האחריות החברתית,
חינוכית וסביבתית ערך יסוד ותומך באמצעות תרומות כספיות ,ציוד ושיתופי
פעולה שונים ,במיזמים המסייעים לילדים ,לספורט ולחינוך; כמו כן ,עובדי החברה
מתנדבים בתכנית מעורבות חברתית ארגונית שנתית במגוון תחומי פעילות ,כל
זאת מתוך אמונה כי פעילות זו תקדם אוכלוסיות מוחלשות ותייצר עתיד טוב יותר
לכולנו.
במסגרת טיפוחה של "תכנית המנטור" ,חברו יחד בעלי בית השקעות אלטשולר
שחם ,מר קלמן שחם ומר גילעד אלשטולר ,וגב' רוני בנין-בר.
גב' רוני בנין-בר השלימה תארים ראשון (בהצטיינות יתרה) ושני במדעים ובכימיה
באוניברסיטת בר-אילן .היא חברה פעילה בחבר הנאמנים של האוניברסיטה.
שנים רבות תורמת משפחת בנין-בר מלגות לסטודנטים הלומדים מדעים מדויקים
באמצעות הענקת פרס ע"ש מוריס בנין וקרן מלגות ע"ש רחל וראובן ג'ייקובס.
לפני כעשור הקימה גב' בנין-בר את האגף למשפט מקרקעין ע"ש ז'אן ומוריס
בנין בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן .מתוך הכרה בחשיבות קידום
הרפואה בישראל ובפריפריה בפרט ,הצטרפה גב' בנין-בר לתורמי הפקולטה
לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל.
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רגולציה סביבתית

מאקדמיה למעשה
נושאי סביבה נוגעים לבריאות ולאיכות
החיים של כולנו; הקליניקה לרגולציה
סביבתית בפקולטה למשפטים של
אוניברסיטת בר-אילן עוסקת בקידום
נושאים סביבתיים באמצעות מחקר
משפטי-סביבתי ,מתן ייעוץ משפטי
לארגונים ולפרטים ופעילות לפיתוח
רגולציה סביבתית בכנסת ובקרב מקבלי
החלטות
"הקליניקה לרגולציה סביבתית ייחודית מסוגה
בארץ ובעולם בהיותה מעבדה למשפט
ולסביבה ,כלומר ,קיים ממשק הדוק בין המחקר
המשפטי-סביבתי הנערך בקליניקה לפעילויות
החינוך ,הייעוץ והליטיגציה .המחקר ממנף את
הפעילות המשפטית הפרקטית שבה מתמחה
הקליניקה ",אומר פרופ' אורן פרז ,מרצה בכיר
בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן,
שהשלים דוקטורט במשפטים בLondon-
School Of Economics and Political Science

ובשנת  2001הקים את הקליניקה ומאז עומד
בראשה .בכל שנה פעילים בקליניקה כ14-
סטודנטים למשפטים בשנה השלישית ללימודי
התואר הראשון .זוהי הזדמנות כמעט יחידה
שתהיה לסטודנטים להתנסות ולעסוק בתחום
הסביבתי ,שכן שוק העבודה בתחום כמעט
שאינו קיים.
"בחרנו למקד את פעילותה של הקליניקה
בנושאים סביבתיים שיש להם השלכות רוחב
אולם הגורמים שמטפלים בהם מועטים
וחלשים .אנו מעמידים לרשות הגורמים הללו
את היכולות ואת הערך המוסף המהותי שיש
לתמיכה שלנו ומסייעים להם לקדם את
הטיפול בנושאים אלו ",מרחיב עו"ד יותם
שלמה ,מנהל הקליניקה ,שהתמחה במשפט
בין-לאומי ובפיתוח בר-קיימא בלימודיו לתואר
שני באוניברסיטת מלבורן .למשל ,אחד
הפרויקטים הגדולים של הקליניקה השנה הוא
מיפוי קרקעות מזהמות" .אנו עוסקים בנושא
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הועבר ,והשנה אנו פועלים למיפוי המידע
הסביבתי ,לאיסוף מידע משלים ,ולקידום
אכיפה סביבתית כנגד מזהמים וקבלת
אחריות תאגידית ",מסביר עו"ד שלמה ומוסיף
"הסטודנטים הפעילים בקליניקה עוסקים
במחקר ,בפעילות משפטית לאיסוף המידע,
בניתוח המידע ובהנגשתו לאזרחים ,לארגוני
סביבה ולקובעי מדיניות ,ואנו נמשיך לפעול
גם בשנים הבאות למציאת פתרונות לבעיה
החמורה שיש בישראל ביחס שבין זיהום
קרקעות נרחב לאכיפה מועטה".

פרופ' אורן פרז

״בארץ יש כ 2,000-תחנות
דלק ואין אכיפה מספקת,
שתמנע דליפות של דלק
לקרקע ומשם גם למי
התהום ,המים שמגיעים
לברזים של כולנו״
כבר כמה שנים ,התחלנו מעיסוק בזיהום קרקע
כתוצאה מדליפות בתחנות דלק .בארץ יש
כ 2,000-תחנות דלק ואין אכיפה מספקת,
שתמנע דליפות של דלק לקרקע ומשם גם
למי התהום ,המים שמגיעים לברזים של כולנו.
יש משמעויות בריאותיות וסביבתיות חמורות
לפגיעה כזו בקרקע ובמקורות המים ,גילינו
שיש בעיה רצינית בתחום ,אך המידע מפוזר
בין רשויות שונות :רשות המים ,המשרד להגנת
הסביבה ,משרד הבריאות  -ולכן קשה לראות
עד כמה הפגיעה מהותית ולבצע אכיפה
יעילה .ב 2013-עתרנו בבקשה לקבל מידע
מפורט על בדיקות אטימות של כלל תחנות
הדלק בישראל ,בתמיכת קרן טל ,המידע
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החיבור בין מחקר לפעילות מעשית בא לידי
ביטוי במחקרו של פרופ' פרז ,העוסק בשיתוף
הציבור בהיבטים מגוונים" .במחקר שערכתי
עם עו"ד גלית עופר ,המנהלת הקודמת של
הקליניקה ,מצאנו כשלים בשיתוף הציבור
ב'חוק אוויר נקי' ,חוק שמטרתו לשפר את
איכות האוויר בישראל ,למנוע ולצמצם
זיהום אוויר .בחוק זה מופיע פרק מנוסח
יפה המאפשר לציבור להגיב על בקשות של
חברות לקבלת היתר לפעול לפי החוק המגביל
פליטת זיהומים ומחייב מפעלים לעמוד
בתקני המדינה .לכאורה ,הציבור יכול לדרוש
לבדוק את פרטי הבקשה ,להתריע על אי-
עמידה בתנאי החוק וכן הלאה ,אבל כשבחנו
את הפרק הזה לעומק גילינו שלאנשים
פרטיים ולארגונים אין אפשרות של ממש
להגיב לבקשות האלה ,הן משום שהמסמכים
מורכבים מאוד והן משום שפרקי הזמן לתגובה
בלתי אפשריים .אנו מנסים להתמודד עם
הקשיים הללו באמצעות עבודה פרקטית של
הקליניקה .הסטודנטים הפעילים בקליניקה
ניסחו תיקון ל'חוק אוויר נקי' ,שיוצר תשתית
לשיתוף-ציבור מהותי ,ולפיו המדינה תציע
מימון ,נמוך יחסית ,לארגונים לשם שכירת איש
מקצוע שיוכל לבחון את המסמכים .ההצעה
מבוססת על מודל קנדי ,שעובד יפה מאוד.
בשנת  2015הגיש חה"כ דב חנין את התיקון
שלנו כהצעת חוק (ההצעה הוגשה בשנית

בכנסת הנוכחית) .ייתכן שההצעה תתקבל,
אבל גם אם לא ,המטרה שלנו היא לאתגר את
הממסד בפתרונות חדשניים ,שייכנסו למודעות
וייתכן שיתממשו בטווח הרחוק ",מדגיש פרופ'
פרז.

עו"ד יותם שלמה

בזכות מומחיותה נבחרה הקליניקה להשתתף
בפורום מצומצם המעורב בעיצוב רפורמה
מהותית שיוזם המשרד להגנת הסביבה -
חקיקת חוק רישוי סביבתי משולב  -שיבטיח
רגולציה מתקדמת במגוון תחומים כגון זיהום
אוויר ,שימוש יעיל במשאבים וטיפול בחומרים
מסוכנים .זהו מהלך שיתוף-ציבור יוצא דופן
ותקדימי של המשרד ,שבחר לכלול נציגים
של ארגוני סביבה ושל גורמים תעשייתיים
כבר בשלבים ראשוניים של ניסוח החוק.
הקליניקה הביאה מומחיות אקדמית משפטית

לחשיבה ולשיח על הרגולציה ואף הרחיבה
את המחקר בנושא  -בעוד המשרד להגנת
הסביבה התמקד בבחינת דוגמאות של החוק
באירופה ,סטודנטים בקליניקה ערכו מחקר
השוואתי בנושא גם בארה"ב .טיוטת התזכיר
כבר פורסמה לציבור ונמצאת בהמשך תהליכי
חקיקה.
פרופ' פרז מסכם" :עבודתה של הקליניקה
חשובה במיוחד על רקע הפגיעה המתמשכת
בכוחה של החברה האזרחית .בתקשורת
מצטיירת התנועה הסביבתית כגורם החוסם
מהלכים והתפתחות ,אבל ,לתפיסתי ,התנועה
הסביבתית חלשה וכל כוח נוסף שפועל לצדה
מחזק את התנועה האזרחית ומאפשר ליצור
איזון כלשהו מול החיבור החזק בין הון לשלטון
בישראל".

משרד עורכי הדין
מיתר ליקוורניק גבע לשם טל
משרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע
לשם טל הוא מהמובילים ומהבולטים
בישראל .המשרד משתף פעולה
עם הפקולטה למשפטים בתחום
הרגולציה של משק המים בישראל
ותומך בפעילות הקליניקה לרגולציה
סביבתית בתחום איכות הסביבה והמים,
וזאת כחלק ממחויבות המשרד לעשייה
חברתית.

קרן טל
קרן טל הוקמה בשנת  2006במטרה
לקדם את איכות הסביבה בישראל
באמצעות תמיכה באקטיביזם מקומי.
הקרן משתדלת להגיב מהר לאתגרים
סביבתיים דחופים ולסייע לעמותות
ולארגונים קטנים .קרן טל תמכה
בפעילות הקליניקה לרגולציה סביבתית
בתחומי חשיפת מידע בדבר זיהומי מים
וקרקע כתוצאה מדלקים והנגשת מידע
זה לציבור.
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הידע והטכנולוגיה

בשירות הקהילה
בית הספר לעבודה סוציאלית רותם את
הטכנולוגיה לקידום הטיפול והמחקר
בתחום ,דוגמת מערכת ממוחשבת ליצירת
מציאות מדומה ,שנועדה לאפשר טיפול
חדשני בחיילים הסובלים מפוסט-טראומה

בעיריית רעננה ,שם מבצעים אנשי מקצוע
טיפול זוגי ומשפחתי כחלק מתהליך ההסמכה
שלהם ,וכך התרומה שלנו לקהילה מתרחבת.
השנה נרקם שיתוף פעולה דומה עם עיריית
גבעת שמואל".

לביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי
וייספלד באוניברסיטת בר-אילן מקום מרכזי
וחשוב בהתמודדות עם בעיות חברתיות
בישראל כבר  50שנה .בית הספר מוביל
בתחום הפעילות המעשית למען הקהילה,
המתקיימת במערך הקליניקות הטיפוליות,
שביחידה ללימודי המשך" .ביחידה לומדים
כ 500-אנשי מקצוע בתחומי הטיפול ",מספרת
מנהלת היחידה חנה סומך ,פסיכותרפיסטית
פסיכואנליטית בהכשרתה ,שאותה רכשה
ביחידה זו באוניברסיטת בר-אילן" .יש ארבע
קליניקות במערך :קליניקה לטיפול זוגי
ומשפחתי ,קליניקה לטיפול במשחק ,קליניקה
לטיפול מיני וקליניקה חדשה ,כבת שנתיים,
המעניקה טיפול מיני לאנשים עם צרכים
מיוחדים ,נכויות ,לקויות ומחלות כרוניות.
מטופלים רבים מקבלים שירות טיפולי
במחיר סמלי .העלות הנמוכה מאפשרת
לקבל טיפול בר-השגה למי שאין בהישג ידם
לעמוד בתשלום של טיפול פרטי ,וזאת כחלק
מהשירות לקהילה .רוב המטופלים מגיעים
אלינו מהערים הסובבות את אוניברסיטת בר-
אילן".

את הקליניקה לטיפול באמצעות משחקים
הקימה ומובילה ד"ר סוזי קגן ,מטפלת זוגית
ומשפחתית ומומחית בטיפול באמצעות
משחקים ,המרצה בכל העולם בתחום ומובילה
את התחום בישראל" .חדר הטיפול במשחק
מאובזר במגוון עשיר של צעצועים :ארגז חול,
דברי יצירה ,ערכת רופא ,תחפושות ,בית בובות
ועוד .הצעצועים הם המילים שמהן מורכבת
שפת המשחק ,והמגוון הרב מעיד על איכות
השירות שמגישה הקליניקה בבר-אילן",
מדגישה ד"ר קגן" .ילדים בני שנתיים עד עשר
לא יכולים לשוחח על הבעיות שלהם ,אבל הם
יודעים לשחק אותן .הטיפול מוקלט ומצולם
ומובא להדרכה קבוצתית וכן מתקיימת הדרכה
להורי הילד ,החשובה מאוד להצלחת הטיפול.
השנה ראינו הרבה ילדים שדקרו בובות
בקליניקה ,ילד כבן ארבע דקר בובה והשאיר
אותה לבד .המטפל הבין את הפחד של
הילד להישאר פצוע לבד ועזר לילד לראות
ששומרים ומגנים עליו ומבינים אותו .ההורים
הודרכו לפתוח בשיח עם הילד ולחזק את
ההרגשה שהם משגיחים עליו ,שהוא ילד מוגן".
כ 80-ילדים בשנה מקבלים טיפול בקליניקה זו;
ילדים להורים גרושים ,ילדים המתמודדים עם
קשיים בבית הספר ועוד .נוסף על כך ,לפחות
פעם בשנה יוצאת הקבוצה המטפלת לאזורי
הפריפריה או לאזור שידע קושי נקודתי ,כמו
אשקלון או אשדוד לאחר "צוק איתן" ,ופותחת
חדר טיפול חירום .באמצעות פעילות משחק
לילדים ,במהלך היום מזהה הצוות ילדים שיש
להגיש להם סיוע נפשי.

מערך הקליניקות הוא גשר בין האקדמיה
לקהילה בשני מובנים :הראשון ,מתייחס
ללומדים ביחידה ,הרוכשים ידע אקדמי
ומיומנויות טיפול עדכניות מאנשי האקדמיה
ומאנשי השטח ,העובדים במקצועות הטיפול
ומלמדים ביחידה; השני ,מתבטא במתן
השירות הטיפולי לפונים לקליניקות.
בשנה האחרונה אפשרה תרומה נדיבה של
גב' גבי וייספלד מקנדה ,תומכת ותיקה
של ביה"ס לעבודה סוציאלית ,להרחיב
את המערך הטיפולי ,להוסיף חדרי קליניקות
חדשים ולאבזרם בטכנולוגיה מתקדמת לצפייה
ולמעקב אחר מהלך הטיפול .מסך גדול מחליף
22

ד"ר סוזי קגן

את חלון המראה וציוד צילום והקלטה מאפשר
לתעד את הטיפולים ולנתחם בהדרכות
הקבוצתיות והאישיות .ההרחבה מאפשרת
לקבל יותר מטופלים וללוות את הטיפולים
במחקר .את הטיפולים מגישים סטודנטים,
שהם אנשי מקצוע מתחומי הטיפול ,השיקום
והרווחה ,בליווי צמוד של הסגל המקצועי.

"השירות בקליניקות קשוב
ורגיש לשונות תרבותית ,בצוות
מטפלים ומטופלים חרדים,
ערבים ,בני העדה האתיופית,
עולים מחבר העמים  -ונעשים
מאמצים להתאים מטופל
למטפל ככל האפשר"
"בקליניקה לטיפול זוגי ומשפחתי צופה
הקבוצה בטיפול על גבי מסך גדול ,כמובן,
בהסכמת המטופלים ,והמדריכה המוסמכת
מנחה בזמן הטיפול מבלי להפריע למהלכו",
מתארת פרופ' ריקי פינצי-דותן ,מנהלת
הקליניקה לטיפול משפחתי" .ההדרכה הצמודה
מאפשרת למידה יעילה וגם המשפחה מקבלת
שירות טוב יותר .בשנים האחרונות אנו מקיימים
שיתוף פעולה גם מחוץ לקמפוס באגף הרווחה
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הקליניקה לטיפול מיני והקליניקה לטיפול
מיני באנשים עם צרכים מיוחדים הן ייחודיות
לאוניברסיטת בר-אילן ואפשר לומר גם
היחידות במזרח התיכון .לצדן קיימות תכניות
לטיפול מיני ,העוסקות בנפגעי ובנפגעות
טראומה מינית ,בשיתוף המרכז לסיוע נפגעי

ונפגעות טראומה מינית בתל אביב; בטיפול
בעברייני מין; ובטיפול מיני באנשים עם צרכים
מיוחדים ,שבמסגרתו המטפל השיקומי מסייע,
למשל ,לאנשים עם פיגור לסגל לעצמם
פעילות מינית מבוקרת .הקליניקה מקיימת,
בין היתר ,תכניות לימודים ייעודיות למנהלי
מסגרות דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית בשיתוף משרד הרווחה.
"השירות בקליניקות קשוב ורגיש לשונות
תרבותית ,בצוות מטפלים ומטופלים חרדים,
ערבים ,בני העדה האתיופית ,עולים מחבר
העמים  -ונעשים מאמצים להתאים מטופל
למטפל ככל האפשר .הקליניקות הן דוגמה
חיה לחיבור בין אקדמיה לקהילה ולרתימת
הידע והמקצועיות הנצברים באוניברסיטה
ותיעולם בעיקר למען אוכלוסיות מוחלשות.
נוסף על הסיוע הישיר ,בדרך עקיפה ,נחשפים
ילדים לאוניברסיטה ,היא אינה מאיימת ואינה
מחוץ להישג ידם עוד ,אולי אף ישובו אליה
כסטודנטים ",מסכמת סומך.

"עזה וירטואלית"  -קליניקה חדשה לטיפול בתסמונת פוסט-טראומטית
( )PTSDכתוצאה מלחימה ,באמצעות מציאות מדומה
מציאות מדומה היא סביבה מבוססת מחשב וטכנולוגיה מתקדמת;
המטופל מרכיב משקפי תצוגת מולטימדיה ונחשף בהדרגה למצבים
שמהם הוא חושש .טיפול זה נמצא יעיל לסובלים מ PTSD-בעקבות
לחימה ,טרור ותאונות דרכים ,אולם טיפול המבוסס על לחימה בישראל
מעולם לא פותח או נבדק .בימים אלו קיבל ביה"ס לעבודה סוציאלית
מימון לציוד החדשני ,הנדרש להקמת קליניקה ייעודית ,ממרכז
המצוינות הלאומי לחקר טראומה המונית ,שבו חברה ראשת בית
הספר פרופ' רחל דקל .הציוד כולל :משקפי תצוגת מולטימדיה; מחשב
ייעודי; מערכת ניטור פסיכו-פיזיולוגית; ומערכת בקרה ממוחשבת .חיל
הרפואה בצה"ל מממן את המחקר ,שילווה ויעריך את יעילות הטיפולים,
וייערך בראשותה של ד"ר שרה פרידמן מביה"ס לעבודה סוציאלית
באוניברסיטת בר-אילן .בחודשים אלו ,מתכנתים יוצרים הדמיה של
העיר עזה" ,עזה וירטואלית" ,שאליה ייחשפו לוחמים הסובלים מתסמונת
פוסט-טראומה בטיפול באמצעות מציאות מדומה .הקליניקה עתידה
להתחיל לפעול עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ז ,והוכחת
יעילות הטיפול תאפשר ליותר חיילים להפיק ממנו תועלת.
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לתת ולקבל ,לקבל ולתת

הגבול
אינם
השמים
גם
תרומת חברת אל על לסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן

צילום :סיון פרג׳

חברת התעופה הלאומית אל על בהובלתו
של המנכ"ל ,מר דוד מימון ,משלבת כוחות
עם אוניברסיטת בר-אילן לקידום שוויון
הזדמנויות בהשכלה הגבוהה בישראל
ותורמת כרטיסי טיסה לסטודנטים
מצטיינים לתארים מתקדמים ,שהוזמנו
להציג עבודותיהם בכינוסים בין-לאומיים
בחו"ל וזקוקים לסיוע במימון עלות הנסיעה

מנכ"ל אל על דוד מימון
בוגר אוניברסיטת בר-אילן (צילום :סיון פרג׳)

24

אוניברסיטת בר-אילן פועלת לקידום המחקר
וליצירת בסיס תחרותי נאות לסטודנטים
מצטיינים ,ללא תלות במצבם הכלכלי .בהתאם
לכך ,התגייסה חברת אל על למיזם מיוחד,
המעמיד כרטיסי טיסה לרשות הסטודנטים
המבטיחים היוצאים לכינוסים בין-לאומיים,
מייצגים את האקדמיה הישראלית ,מפתחים
קשרי מחקר בין-לאומיים ומשמשים שגרירים
של אוניברסיטת בר-אילן ושל ישראל בעולם.
בין היתר ,טסים הסטודנטים לכינוסים
בין-לאומיים בארה"ב ,באירופה וירחיקו אף
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עד סין; הסטודנטים הללו חוקרים בכלל
מחלקות האוניברסיטה ובתחומים מגוונים:
נוירופסיכולוגיה ,ביוטכנולוגיה ,מדעי המוח,
בלשנות ,הנדסת אלקטרוניקה ,רפואה וכן
בתחומי החינוך ,הארכאולוגיה ,התקשורת ועוד.
הסטודנטים הזוכים ליהנות מכרטיסי הטיסה,
תרומתה הנדיבה של חברת אל על ,נבחרים
באמצעות ועדה אקדמית מיוחדת ,הבוחנת
את הישגיהם ,את תחום המחקר שבו עוסקת
עבודתם ואת חשיבות הכינוס לפיתוח נושא
המחקר.
אוניברסיטת בר-אילן מודה עמוקות למר
דוד מימון ,מנכ"ל אל על ולחברת התעופה
הלאומית אל על שהצטרפו אליה למיזם ערכי
זה ,שבאמצעותו תוכל האוניברסיטה לעודד
ולטפח את ההון אנושי האיכותי הגדל ומתעצב
בקרבה ,להכינו למחקר ולעבודה בעולם
גלובלי ולרתום אותו לייצוג הישגי האקדמיה
הישראלית בעולם.
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אירועים בקמפוס
מפגש החורף של אגודת ידידי הלאדינו
1

2

3
 .1מר יגאל פלמור,
לשעבר דובר משרד החוץ
 .2ד"ר סלים סלטי ,ראש מרכז
הלאדינו
גב' עירית ענבי
גב' נעימה סלטי
 .3גב' חני נחמיאס

פורום ארוחת הבוקר בהשתתפות השרה איילת שקד ,שרת המשפטים
1

2

 .1הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
גב' איילת שקד ,שרת המשפטים
פרופ' שחר ליפשיץ ,דיקן הפקולטה למשפטים
עו"ד ד"ר ליפא מאיר ,יו"ר מועצת הנאמנים
פרופ' מרים פאוסט ,רקטור האוניברסיטה
 .2גב' איילת שקד ,שרת המשפטים
*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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פורום בר-אילן
נאום השר זאב אלקין ,השר להגנת הסביבה והשר לירושלים ולמורשת
2

1

3

 .1מר זאב אלקין ,השר להגנת הסביבה והשר לירושלים ולמורשת
 .2מר אלי יונס ,יו"ר אגודת הידידים
מר גד פרופר ,יו"ר גדפרו השקעות בע"מ
מר זאב אלקין ,השר להגנת הסביבה והשר לירושלים ולמורשת
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
 .3פרופ' אריה צבן ,סגן נשיא למחקר
ד"ר אהוד שפירא ,יו"ר פסגות
*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל

נאום רא"ל במיל' משה (בוגי) יעלון ,שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר
1

2

 .1מר גדעון המבורגר ,בעלים קבוצת הראל
ד"ר מירב גלילי ,ראש מערך פיתוח משאבים עולמי
 .2עו"ד ד"ר ליפא מאיר ,יו"ר מועצת הנאמנים
מר עוזי דנינו ,מנכ"ל אקסלנס נשואה
 .3מר ישראל מקוב ,בעלים MAKOV LTD
מר דב בהרב ,בעלים בהרב ונצ'רס
מר אלי יונס ,יו"ר אגודת הידידים
מר אברהם פרחי ,מנכ"ל שפ"מ
 .4רו"ח אילן בירנפלד ,שותף מנהל משרד רו"ח ברייטמן ,אלמגור,
זוהר ושות'
מר גבי בוגנים ,בעלים סינאל מלל פייוויי
 .5רא"ל במילי משה (בוגי) יעלון ,שר הבטחון והרמטכ"ל לשעבר
*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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3

4

5

נאום רא"ל במיל' בני גנץ ,הרמטכ"ל ה 20-של צה"ל
1

3

2

4
 .1רו"ח עודד לוסקיNilibit ,

מר יוסי ויליגר
 .2מר בני גנץ ,הרמטכ"ל ה 20-של צה"ל
 .3גב' נורית ארליך
מר אלי ארליך ,מנכ"ל אלי ארליך -
שירותי ביטוח
 .4עו"ד דיוויד קולב ,סנפורד ט .קולב
משרד עו"ד
מר שלמה גרופמן ,גרופמן אחזקות
 .5עו"ד בני דון-יחייא
מר מוטי לוין ,מנכ"ל גדות מכליות
 .6מר אפרים קריאל ,אמינים אחזקות
מר מוני ליימן ,מנכ"ל ליימן שליסל
 .7מר משה ראובני ,ראובני פרידן IPG
מר אלי יונס ,יו"ר אגודת הידידים
 .8מר דוד מוסקל ,רמר הולדינגס
מר צבי סטפק ,יו"ר מיטב דש

5

*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל

6

7

8
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פורום בר-אילן
נאום חה"כ יאיר לפיד ,יו"ר מפלגת יש עתיד
1

3

2

4

 .1מר אריק קרסו
פרופ' אריה צבן ,סגן הנשיא למחקר
 .2מר יוסי מולדובסקי
גב' קרין זינגר ,ראש דסק ישראל
 .3מר צביקה ויליגר
מר זאב וורמברנד ,מנכ"ל קופת חולים מאוחדת
 .4מר משה פודהורצר ,פודהורצר השקעות
עו"ד מני נאמן ,היועץ המשפטי הפניקס אחזקות
מר יוסי ברודני ,ראש עיריית גבעת שמואל
 .5מר עוזי נבון ,מנכ"ל אורקל מערכות תוכנה בע"מ
 .6מר חזי נוראל ,יו"ר קבוצת נתון
גב' רחל נוראל ,קבוצת נתון
 .7חה"כ יאיר לפיד ,יו"ר מפלגת יש עתיד
*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל

6

5
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7

נאום פרופ' יוג'ין קנדל ,מנכ"ל Start-Up Nation Central
2

1

3

 .1פרופ' יוג'ין קנדל ,מנכ"ל Start-Up Nation Central
 .2מר מודי כידון ,מנכ"ל ובעלים גיתם BBDO

מר אלי יונס ,יו"ר אגודת הידידים
 .3גב' אוריין סבן ,מרכזת דסק ישראל
מר נתי אברהמי ,מנכ"ל טלדור
 .4גב' ציפה כרמון ,מנהלת ובעלים T.C Export
מר דוד פורר ,יו"ר קבוצת ניאופארם
 .5מר עופר כרמל ,מנכ"ל eLoan
מר אודי ויזנר ,מנכ"ל חטיבת התוכנה בחברת אפקון
בקרה ואוטומציה
 .6מר עוזי לוי ,מנכ"ל חברת ״דירה להשכיר״
מר ניסים בשן ,מנכ"ל נוה גד

4

*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל

6

5
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כינוס חבר הנאמנים ה 61-של אוניברסיטת בר-אילן
ערב גאלה להענקת אות נשיא האוניברסיטה
בתחילת חודש יוני  2016נערך כינוס חבר
הנאמנים השנתי של אוניברסיטת בר-אילן

1

הכינוס נפתח בערב גאלה להענקת "אות נשיא
האוניברסיטה" לשוחרי האוניברסיטה בישראל
ובחו"ל ואותות מנהיגות לבוגרי האוניברסיטה,
בחסות מר מוטי זוננפלד" .אות נשיא
האוניברסיטה" הוענק ,בין היתר ,לידידי אוניברסיטת
בר-אילן בארץ ,למר עמנואל קרוניץ ,על פעילותו
לקידום מערך הקליניקות בפקולטה למשפטים;
ולגב' שירה ומר ג'יי רודמן מישראל ומארה"ב על
תרומתם לשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה .אות
מנהיגות הוענק לבוגר האוניברסיטה ד"ר אביחי
מנדלבליט ,היועץ המשפטי לממשלה ולבוגרים
נוספים .בעיצומו של הטקס העניק מר זוננפלד
מלגות מקרן דניאלי ,ע"ש דניאלי זוננפלד ז"ל,
לסטודנטים הלומדים בפקולטה לרפואה של
אוניברסיטת בר-אילן בגליל.

 .1מר עמנואל קרוניץ
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
 .2מר מוטי זוננפלד
 .3גב' שירה רודרמן ,קרן רודרמן
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
 .4ד"ר אביחי מנדלבליט ,היועץ המשפטי לממשלה
*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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4

טקס הענקת תואר דוקטור לשם כבוד
1

3

2

4
כינוס חבר הנאמנים הגיע לשיאו בטקס הענקת
תואר דוקטור לשם כבוד ,שבו זכו השנה  8אישים
וארגון אחד ,שתרמו תרומה מהותית למדינת
ישראל בתחומים מגוונים .מקבלי תואר דוקטור
לשם כבוד לשנת תשע"ו הם :צ'רלס פרנק בולדן,
מנהל סוכנות החלל האמריקנית (נאס"א); היוצרת
נורית הירש; הרב שלמה דיכובסקי ,דיין ומרצה
למשפטים; השופט (בדימוס) יעקב אבי ברוך
טירקל; איש החינוך הרב יחזקאל לוקשטיין; איש
העסקים ,הפובליציסט ופעיל הציבור הישראלי-
אוסטרלי איזי ליבלר; חתן פרס נובל לפיזיקה,
פרופ' סרז' הרוש; אשת החינוך מרים פרץ; ותנועת
בני עקיבא.

 .1מר אופיר אקוניס ,שר המדע,
הטכנולוגיה והחלל
 .2מר אלי יונס ,יו"ר אגודת הידידים
מר צ'ארלס בולדן ,מנהל סוכנות
החלל האמריקנית נאס"א
 .3רא"ל במיל' גבי אשכנזי
 .4ד"ר יוסי ורדי
ד"ר איזי ליבלר
 .5גב' נורית הירש
*סדר האנשים המופיעים בתמונות
מימין לשמאל

5

מגזין אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל

31

פעילותה של אגודת הידידים בישראל

ביקורים בקמפוס
2

1

3

4
 .1מר יאיר מרינוב ,סמנכ"ל שיווק ארומה
ד"ר ליאור אפלבוים ,הפקולטה למדעי החיים
מר דיויד קרסוני ,סמנכ"ל פיתוח עסקי ארומה
 .2מר יעקב שחר ,בעלים מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ
ד"ר רון פירן ,מדען חוזר הפקולטה לרפואה
 .3הנהלת חברת בזק מקבוצת יורוקום בביקור בפקולטה להנדסה
 .4פרופ' חפציבה ליפשיץ-והב ,ראש ההתמחות
במוגבלות שכלית וראש מיזם "עוצמות"
עו"ד דורית זיידמן ,בנק ירושלים
גב' איילת רוסק ,מנהלת סקטור נדל"ן ,בנק ירושלים
 .5מר רפעת סוידאן ,יועץ אקדמי לסטודנטים מהמגזר הערבי
גב' ליבת קמינסקי ,דסק ישראל
גב' ג'מילה חיר ,מקימת חברת הסבונים "סבתא ג'מילה"
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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5

6

8

7

9
 .6מר דני מרגלית ,יו"ר זיו האפט BDO
ד"ר יובל הרפז ,המרכז הרב תחומי לחקר המוח
 .7מר חאסן דאבח
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
מר לוי יצחק רחמני ,נשיא קבוצת איילון
 .8מר יובל רכבי
פרופ' אוהד בנין ,הפקולטה למדעי החיים
 .9מר ראובן אבלגון ,יו"ר רוסאריו קפיטל
גב' הניה גל ,ראש מנהל המרכז הרב תחומי לחקר המוח
 .10מר אלי יונס ,יו"ר אגודת הידידים
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא האוניברסיטה
גב' ליאורה עופר ,יו"ר קבוצת עופר
 .11גב' שלי מנחם ,מנהלת תחום נוער ,קרן אניאס ובני שטינמץ
ד"ר עמית דגן ,המחלקה ללימודי א"י וארכאולוגיה
 .12ד"ר יאיר דור-זיידרמן ,המרכז הרב תחומי לחקר המוח
גב' לילך סיגן

10

*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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האסטרטגים:

ח ֶבר-היועצים של בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן

בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת בר-אילן הוקמה קבוצת "האסטרטגים" ,ובה חברים אנשי
עסקים בדרגות בכירות ,מומחים בתחומם ויזמים .האסטרטגים התלכדו סביב בית הספר כדי לייעץ כיצד
להפכו למוקד משיכה למוכשרים שבסטודנטים.

עם חבר האסטרטגים נמנים :רו"ח בני איל ,קבוצת
אינפינטי; מר רון בראל ,חברת  ;Outbrainמר שי
וינדמן ,חברת  WINDMANהפקות; מר ערן זיני,
חברת המשקם; גב' מירב יצחקי ,כלכליסט; מר
מאור להב ,חברת פנדה מערכות; מר גיא ליאון,
רשת הקרנף; עו"ד אבי מגידו ,חברת סונול; מר
שגיב מגר ,קבוצת דיין יזמות נדל"ן; מר לורנס
מועלם ,חברת ספרינט מוטורס; מר אלון סלע,
חברת סיסקו; מר רועי קציר ,בנק הפועלים; עו"ד
גיל רושינק ,חברת אלקטרה נדל"ן; עו"ד ארז רזניק,
משרד עוה"ד דוד ,לונגו ,רזניק ושות'; מר אוהד
שקד ,חברת גלובל גרופ.
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פרסים והוקרה

לסגל האקדמי באוניברסיטת בר-אילן
פרופ' יוסי כץ מהפקולטה לגאוגרפיה וסביבה וראש הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה
באוניברסיטת בר-אילן הוא חתן פרס ישראל לשנת תשע"ו 2016 ,בקטגוריית חקר הגאוגרפיה,
הארכאולוגיה וידע ארץ ישראל.

פרופ' נתן אביעזר מהמחלקה לפיזיקה זכה במענק Templeton World Charity Foundation
( )TWCF)iעל פרויקט מחקרי בכותרת" :פיתוח ויישום יחידת הוראה בתחום מדע מודרני ואמונה

יהודית אורתודוקסית".
ד"ר נגה איילי-דרשן מהמחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות זכתה בפרס גרינפילד היוקרתי
למחקר מצטיין ביותר בתחום הסמנטיקה מ.American Oriental Society-
ד"ר ודים אקסלרוד מהמרכז הרב תחומי לחקר המוח ע"ש סוזן ולסלי גונדה (גולדשמיד) זכה במלגת
רוטשילד לשנת  2015בתחום מדעי המוח.
פרופ' רמי בנבנישתי מביה"ס לעבודה סוציאלית זכה בפרס א.מ.ת במדעי החברה לשנת 2016
בתחום העבודה הסוציאלית.
פרופ' יזהר בר-גד וד"ר דנה כהן מהמרכז הרב תחומי לחקר המוח ע"ש סוזן ולסלי גונדה (גולדשמיד)
זכו בפרס ראש מפא"ת לחשיבה יוצרת ע"ש יעקב תורן ז"ל.
הקרן לחקר הסרטן בישראל העניקה פרסים ומענקי מחקר לפרופ' חיה ברודי ,לפרופ' סיריל כהן
ולד"ר שי בן-ארויה מהפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן והמכון לננו-טכנולוגיה
ולחומרים מתקדמים; ולד"ר מיכאל בלנק מהפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל.
"גרידאון" ,טכנולוגיה המונעת הפסקות חשמל ברשתות מתח גבוה ,שפיתחו פרופ' (אמריטוס) יוסף
ישורון וד"ר שוקי וולפוס מהמחלקה לפיזיקה ומהמכון למוליכות על ,נבחרה לאחת מ 60-המצאות
ופיתוחים ישראליים המשפיעים על העולם .כל הטכנולוגיות הזוכות משתתפות בתערוכה הבין-
לאומית של משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל ,המוצגת בנמל התעופה בן גוריון.
פרופ' (אמריטוס) יעקב כדורי מהמחלקה לתנ"ך זכה בפרס רוטשילד לחקר היהדות לשנת .2016
פרופ' ארז לבנון מהפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן זכה בפרס  ARCHESמטעם קרן
מינרבה היוקרתית על מחקר פורץ דרך משותף עם פרופ' ויאן-פיליפ יונקר ממרכז מקס דלבריק
לרפואה מולקולרית של אגודת הלמהולץ ,בתחום מידע גנומי.
ד"ר ליסה מוריס מהמחלקה ללימודים קלאסיים זכתה במענק קבוצתי שמעניקה המועצה האירופית
ה בנושא" :ילדותנו המיתית :התקבלות התרבות הקלאסית בתרבות
למחקר ( )ERCל 5-שנות מחקר ּ
עכשווית של ילדים ונוער ,כתגובה לאתגרים אזוריים וגלובליים".
פרופ' אריה צבן ,סגן הנשיא למחקר ,זכה בפרס קולטהוף לשנים  2017-2016מטעם הטכניון על
מחקריו בתחומי אלקטרוכימיה ,סוללות ופיתוח חומרים ליישומי אנרגיה שונים.
ד"ר עמרי קורן מהפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל זכה בפרס  ARCHESמטעם
קרן מינרבה היוקרתית על מחקר פורץ דרך משותף עם פרופ' ורפאלה טפרינו ממכון הלמהולץ
לגנטיקה ניסויית במינכן ,העוסק בתפקיד של המיקרוביום במעי בהורשה אפיגנטית .משפחת קרסו
תומכת בקליטתו של ד"ר קורן בפקולטה לרפואה.
ד"ר אסף רינות מהמחלקה למתמטיקה זכה בפרס קריל להצטיינות במחקר מדעי.
פרופ' (אמריטה) אורה שורצולד מהמחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות זכתה בפרס מפעל
הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו לשנת  2015ונבחרה כחברה באקדמיה המלכותית הספרדית.
ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן מהפקולטה למשפטים זכתה במלגת מעוף לקליטת סגל מצטיין מבני
החברה הערבית.
* לפי סדר אלפביתי
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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

ליצירת קשר:
קרין זינגר ,ראש דסק ישראל
מערך פיתוח משאבים עולמי
טל׳03-5317848 :
פקס03-5348576 :
karin.singer@biu.ac.il
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אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל
מערך פיתוח משאבים עולמי

