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בשער:איורסמליהמבטאאתהמבנההמכונןשל
חקרהמוח-מהמולקולהוהתאעדלרמההפסיכולוגית
וההתנהגותית.הוכןעלידיאלוןפולסקי,תלמיד
במחלקהלפיסיולוגיהבפקולטהלרפואהע"שרפפורט
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˘˙˙ÂÂ˘‡¯†˙ÂÈ¯·Ú†˙ÂÓÈ˙Á†È
˙ÈË„Â‡È‚‰†‰Ò„‰‰
·‰ÈÙ†˙‡†‰˘Ó ‰ÈÓÈÎÏ†‰ËÏÂ˜Ù·†¢„Â·Î‰†¯È˜¢
ב15-בדצמברצוינהבטכניוןשנהלהענקתפרס
נובלבכימיהלפרופסוריםאברהםהרשקוואהרן
צ'חנובר.הארוע,שאורגןעלידיהדיקןהיוצאשל
הפקולטהלכימיה,פרופסוראהודקינן,ופרופסור
מיכאלגליקמןמהפקולטהלביולוגיה,והתקיים
בחסותהחברההישראליתלכימיה,נפתח
בהענקתמדלייתהחברההישראליתלפרופסורים
הרשקווצ'חנובר.לאחרמכןהוסרהלוטמעל
שלושחתימותחדשותב"קירהכבוד"של
הפקולטה:חתימתושלפרופסורארוויןרוז
באנגלית,ושתיחתימותעבריותשלהחתנים
הטכניוניים.אתהלוטהסירונשיאהטכניון,
פרופסוריצחקאפלויג,ופרופסוראהודקינן.
יוםהעיוןשהתקייםבהמשךכלל12הרצאות,
כולןבנושאהמדעישעליוהוענקהפרס.
¯È˜†Ï˘†Â¯ÂÙÈÒ
בשנת,1964לאחרשהסתיימהבנייתושל
קומפלקסהבנייניםשלהפקולטהלכימיה,הופיע
סדקאלכסוניענקומכוערלרוחבהקירשמעל
ללוחהגדול,באולםההרצאותהראשי.הצעתו
שלהארכיטקטלכסותאתהקירהסדוקבלוח
גדולשלהמערכתהמחזוריתנפסלהעלהסף
עלידיהדיקןדאז,פרופסורדודגינצבורג.
פרופסורגינצבורגהעלהרעיוןאחר:לכסותאת
הקירבטבלהמחזוריתאנושית,אשרתציגלראווה
אתשמותיהםשלכימאיםדגוליםמכלהדורות.
השטחכולוכוסהבכמהמאותמשבצותעץ,
בגודלשל20X40ס"מ.עלכלמשבצתנחרת

שמושלכימאימפורסם.שמותיהםשל
הכימאיםמדורותרחוקיםנחרתובאותיות
דפוס,ואילוהכימאיםהחייםהתבקשולשלוח
אתחתימתםהמקוריתכדישתוגדלותוטבע
עלמשבצתהעץ.פרופסורגינצבורגשלחכ100-
מכתביםלכימאיםשנבחרו.חלקמהסיפורים
הקשוריםבאותההתכתבותמתועדבמאמר
שפרסםפרופסוראמריטוסמרדכירוביןבכתב
העת.The Chemical Intelligencerאחד
הסיפוריםהללוהתרחשבשנת,1965כאשר
ארבעהכימאיםיצאולארוחתערבמשותפת
בציריך.היואלההפרופסוריםרוברטוודוורד
)חתןפרסנובלמהרוורד(,קיוסוקיצודה
מהאוניברסיטהשלטוקיו,וולדופרלוג)חתן
פרסנובלמ,ETH-ציריך(ואוסקרייגר)גם
הואמ.(ETH-שמותיהםשלכלהארבעה
מתנוססיםעלאותו"קירהכבוד".במהלך
הארוחההתפתחויכוחאיזואוניברסיטהחשובה
יותר:הרוורדאו.ETHנערכההתערבותכספית
ביןפרלוגלביןוודוורד,כאשרהקריטריון
המוסכםהיהמספרהשמותהמופיעיםעלקיר
הכבודבטכניון.פרופסורייגרשלחלפרופסור
גינצבורגמכתב,ובוביקשממנולהודיע
למתערביםמהןהתוצאות.במכתבהתשובה
שלוהודיעגינצבורגכיהרוורדניצחהאתETH
בתוצאה.11:6
כיוםכמעטולאנותרומקומותפנוייםעלקיר
הכבודשלהפקולטה,והמקומותשנותרו
שמוריםבלעדיתלחתניפרסנובלבכימיה.

בחודשיולי2005אישרההמועצהלהשכלהגבוהה
אתשינויהשםשלמהשנקראפעם"גיאודזיה")או
הנדסהגיאודטית(ל"הנדסתמיפויוגיאו-אינפורמציה"
שםהמבטאאתהמהפכהשעברהעלתחוםזה,שזוההפעםעםאנשיםצרובישמשהעומדיםבשולי
הכבישיםומביטיםדרךמכשיריםשוניםומשונים.
"הגיאודזיהשינתהאתפניהבאופןקיצוני",מסכם
ראשהתחוםבפקולטהלהנדסהאזרחיתוסביבתית,
פרופסורירחדויטשר".היוםזהותחוםמתוחכםמאוד
המקיףלווייניתצלוםוחישה,מערכותלייזר,מכשירי
ניווט)(GPSומפותדיגיטליות).(GISזהוגםתחום
הנוגעלכלאדםבעולם".
"אנידווקאאוהבתלהסתובבבשטח",צוחקתטלפונק,
המסיימתבקרובתוארראשון,ומתעתדתלהתחיל
בשנה הבאה את התואר השני בתחום" .קיבלתי
מהטכניון רשימה של מקצועות שאוכל להתקבל
אליהם.זוהיתהרשימהארוכה,אזהחלטתיללכתעל
מקצועשאניבכלללאמכירה".
פרופסורדויטשרמוסיף":הבנותמהוותפוטנציאל
גדולשאנולאמגיעיםאליווזהחבל,כיהמקצוע
בהחלטמתאיםגםלבנות".
משרד העבודה האמריקני קבע השנה כי
גיאו-אינפורמציה)גיאו-טכנולוגיה(היאאחדמשלושת
השטחיםהטכנולוגייםהמתפתחיםביותרכיום)השניים
האחריהםננו-טכנולוגיהוביו-טכנולוגיה(.אפשרויות
העבודה בתחום זה הולכות ומתרבות ,ושוק
הגיאו-אינפורמציהנאמדכיוםב30-מיליארדדולר.
≥
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˙È˘È‡†‰ÙÂ¯˙†∫„ÚÈ‰
חמשפקולטותבטכניוןחברויחדבניסיוןלאתרגניםאשריאפשרוהתאמתטיפול
תרופתיאישילחולההספציפי,ולפתורבכךאתאחתהבעיותהקשותהניצבות
בפניהרופא:איזותרופהלתתלחולה,ובאיזהמינון.הפרויקטנתמךעלידיקרן
וולפסוןמבריטניהומרכזגלילבטכניון.
"הפרויקטהזהמביאלידיביטויאתיכולתוהייחודיתשלהטכניוןלשלביכולות
הנדסיות,מדעיותורפואיות",אומרפרופסוראריאלמילרמהפקולטהלרפואה
ע"שרפפורטבטכניוןומהמרכזלטרשתנפוצהוחקרהמוחבמרכזהרפואי"כרמל".
בפרויקטמשתתפיםעשרהמדעניםמהטכניוןורופאיםמהמרכזיםהרפואיים
רמב"ם,כרמלוהעמק,וחברותבוחמשפקולטות-רפואה,הנדסתתעשייהוניהול,
הנדסתביו-טכנולוגיהומזון,הנדסהביו-רפואיתומדעיהמחשב".אנשיהמיחשוב
שבינינויפתחושיטותלניתוחהנתוניםהגנטייםוהגנומייםשיזרימואליהםהרופאים
והמדענים",מסבירפרופסוררוןפינטר,מומחהלביו-אינפורמטיקהמהפקולטה
למדעיהמחשב.
בסופושלהמחקרמקוויםהחוקריםלהגיעלרפואהאישיתהמותאמתלמטופל
עלפיהגנוםשלו.הפרויקטיאפשרלרופאהמטפללחזותאתאופןהתגובהלטיפול
התרופתי,ויחליףאתאופןהטיפולהרפואיהנהוגכיוםוהמבוססעלניסויוטעייה.
לצורךהמחקררחבההיקףיגיעלטכניוןבקרובציודחדשומתקדם,בעיקרמערכות
סריקהמתוחכמותומהירותשלגנים.
בעתיד,מקוויםחוקריהטכניון,ניתןיהיהגםלפתחתרופותספציפיותהתואמות
אתהגנוםשלהחולה.הםמאמיניםכיכלאדםיישאעימוכרטיסרפואיממוחשב
אישי,מעיןמפתחבריאותי)(Health-Keyשבויופיעופרטיםחשובים,כמורגישותו
לתרופותמסוימות".כרטיסאישיכזהיוכללהצילחייאדם",מאמיןפרופסורמילר.

∫ÌÈ˘˜Â·Ó
·ÔÂÈÎË†È¯‚Â
חברתההשמהJobinfoהחלהלהפעילשירותחדש
המיועדלבוגריהטכניוןולסטודנטיםהלומדיםבטכניון.
בנוסףחתמההחברהלאחרונהעלהסכםשיתוף
פעולהעםארגוןהסטודנטיםלתאריםגבוהיםבטכניון.
מנכ"ל,Jobinfoדליהדיאמנט-קריאף,הסבירהכי
הידוקשיתוףהפעולהעםהטכניוןנובעמכךשמקבלי
ההחלטותבחברותההיי-טקבישראלמעדיפים
משמעותיתאתבוגריהטכניוןעלבוגרימוסדות
אחרים.
‰˜ÂÒÚ˙†„È¯È
בירידהתעסוקהשנערךבטכניוןבחודשינוארהשתתפו
30חברותמובילותשהציעו2,500משרות.ברוריה
זומר-פדידה,הממונהעליחידתהתעסוקהבלשכת
דיקןהסטודנטים,אמרהכיזההיהירידהחורףהגדול
ביותרבחמשהשניםהאחרונות.

„È˜Ù˙Ï†ÂÒÎ ÌÈ˜Á˘Ó‰†˙¯Â˙Â†ÌÈÏÈË
הנחייתטיליםמתבייתיםעלפיתורתהמשחקים-זהונושאספרושלפרופסור
שאולגוטמן,שיצאבהוצאתהאגודההאמריקניתלאסטרונאוטיקה
ואווירונאוטיקה.פרופסורגוטמן,אישהפקולטהלהנדסתמכונות,שוקדעל
תיאוריהזוונגזרותיהזה25שנים".הספרנכתבמנקודתמבטושלהטיל",הוא
מסביר",והואהספרהראשוןהעוסקבחוקיהנחיהלטילמתבייתכקונפליקט
שבינולביןהמטרה,בהתייחסלמרחקההחטאה".
בעברהניחוהמדעניםכילטילאיןמגבלתתמרון,ולכןחוקההנחיהשהתקבל
היהליניארי".חוקהנחיהליניאריאומרשככלשהסטייהממסלולהתנגשות
גדולהיותרגוברהתימרוןשלהטיל,ומניחשיכולתזואינהמוגבלת,אולם
במציאותאיןגוףשאיןלומגבלותתימרון,והמודלהמתמטיחייבלהתייחס
לכך"".חוקההנחיההלא-לינארי"שניסחפרופסורגוטמןמושתתעלהכרהזו
גבולותיכולתהתמרוןשלהטיל.חוקזהיודע"לחוש"מתידרושהלטיליכולתהתמרוןהמקסימליתשלו.במקרהכזהיקבלהטילפקודהלהשתמש
ביכולתהמקסימלית,מהלךשיקטיןאתמרחקההחטאההמובטח-שהוא
המרחקהמבטיחפגיעהמולכלתמרוןהתחמקותאפשרי.
"בתורתהמשחקים",מסבירפרופסורגוטמן".נקודתאוכףהיאהנקודה
המתמטיתהמתארתאתמצבהאופטימוםשלהטילושלהמטרהכאחד".
באמצעותנקודתהאוכףניתןלתכנןאתתצורתהמיירטואתהטייסהאוטומטי
שלו,כךשמרחקההחטאההמובטחיהיהזעיר.
¥

לאחרונהבוצעהבטכניוןשורהשלמינויים.אלההם
בעליהתפקידיםהחדשים:
פרופסורמשהשפיטלני,דיקןביתהספרללימודי
מוסמכים.
פרופסורארנוןבנטור,דיקןהפקולטהלהנדסהאזרחית
וסביבתית.
פרופסורישראלצידון,דיקןהפקולטהלהנדסתחשמל.
פרופסורמנחםכפתורי,דיקןהפקולטהלכימיה.
פרופסוריכיןכהן,דיקןהפקולטהלהנדסהכימית.
פרופסורעמרירנד,דיקןהפקולטהלהנדסת
אווירונוטיקהוחלל.
פרופסורבועזגולני,דיקןהפקולטהלהנדסתתעשייה
וניהול.
פרופסורשרלוטשפירא,ראשהמחלקהללימודים
הומניסטייםואמנויות.
פרופסורעודדשמואלי,דיקןהפקולטהלמדעיהמחשב.
מרשמעוןארבל,ראשאגףקשריציבורופיתוח
משאבים.

ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·†ÌÈÒÁÈ

˙„‡ÈÙÓÈÏÂ‡·†·‰Ê†˙ÈÈÏ„Ó
‰‡È¯Â˜†ÌÂ¯„·†‰˜ÈËÂ·Â¯‰

תוכנהלומדתהמתאימה
אתעצמהלמשתמש.
הרובוטהמגלח

·¨ÈÏ‡È¯‰†¯ÙÒ‰†˙È·†È„ÈÓÏ˙†‰˘ÂÏ˘†ÂÎÊ†‰ÈÏ„Ó
˘·Ì‰È„ÂÓÈÏ†˙¯‚ÒÓ·†¢ÁÏ‚Ó†ËÂ·Â¯¢†Â
·ÔÂÈÎË·†ÌÈÚ„Ó‰Â†‰È‚ÂÏÂÎË‰†˙‡¯Â‰Ï†‰˜ÏÁÓ

באולימפיאדההבינלאומיתלרובוטיקה,שנערכהבחודשאוקטוברבדרום
קוריאה,זכתהבמדלייתזהבקבוצתתלמידיםמביתהספרהריאלי.הרובוט
שאותופיתחוהתלמידיםבמעבדההטכנולוגיתבמחלקהלהוראת
הטכנולוגיהוהמדעיםבטכניוןזיכהאותםבמקוםהראשוןבקטגוריית
היצירתיות.
ÌÈÎÏ†‰¯ÊÚ
שלושתהתלמידים-עמיתמרקל,דיןזיסמןויואבפלטי,תלמידיחטיבת
הבינייםבביתהספרהריאלי-בנובמעבדתהטכניוןרובוטייחודיהמיועד
לסייעלנכיםלהתגלחבאמצעותפקודותקוליות,תוךשימושבמצלמת
וידיאוהמסתייעתבתוכנתזיהוי.התוכנההמותקנתברובוטלומדתאת
תוויפניושלהמשתמשואתקולו,ומתאימהאתעצמהלמשתמשבאופן
אישי,וכךהופכתאתהרובוטלמעין"תחליףידיים".
אתהתלמידיםהישראליםליוובקוריאהד"ראיגורורנר-מרצהבכיר
במחלקהלהוראתהטכנולוגיהוהמדעיםבטכניון,חברבוועדההמארגנת
שלהאולימפיאדהויוזםההשתתפותבפרויקט;הדוקטורנטיבגניקורצ'נוי
שהנחהאותםלאורךהפרויקט;ורבקהגינצבורג-סגניתמנהלתהסניףלמדע,טבעוסביבהבביתהספרהריאליומרכזתלימודיהמדעיםבבית
הספר.כמוכןהתלווה)עלחשבונו(ד"רשלמהמרקל-סגןנשיא"ברודקום"
העולמיתוחברבוועדהמנהלשלהטכניוןובוועדהמנהלשלביתהספר
הריאלי.ד"רמרקלמצייןכיהתלמידיםמימשובפרויקטזהאתרוחבית
הספרואתערכיהטכניון-הצטיינותאקדמיתיחדעםהצטיינותבמימד
האנושיותרומהלכלל.
ד"רורנרמצייןכי"בנוסףלקושיבעצםההתמודדותמולגורמיםשונים
מהעולם,חשובלהדגיששתלמידיביתהספרהריאלי,שהםתלמידי
חטיבתביניים,התחרוכאןבהצלחהיתרהמולצוותיםבוגריםשלתלמידי
תיכון".
˙ÈÓÂ‡ÏÈ·†˙ÂÈÈÚ˙‰
רבקהגינצבורגמספרתכיבמהלךהאולימפיאדהנקשרוקשריםחמים
ביןהמשלחתהישראליתלביןגורמיםנוספיםשהשתתפובתחרות:בית
הספרלמחונניםבקוריאה,אשרהביעאתרצונולשתףפעולהעםבית
הספרהריאליועםהטכניוןבנושאיםקהילתייםאקדמיים;מומחיחינוך
ורובוטיקהמאוסטרליה,שהביעוענייןבפיתוחקשריםאקדמייםואחרים
לקראתהתחרותהבאה;ואוניברסיטתמונטאבה)קנדה(,המעוניינת
בפרויקטיםמשותפים.יבגניקורצ'נוימסבירכיתלמידיהריאלימגיעים
למעבדהבמהלךהשנהבהסעותמסודרות,לפחותפעםבשבוע,ומקבלים
-במסגרתלימודיבחירהבמדעים-הנחיהמסטודנטיםבטכניוןבמגוון

נושאים:מערכותטכנולוגיות,יסודותתכןהנדסי,רובוטיקה,יישומי
מתמטיקהומדעיםבהנדסה.קורצ'נוי,המרכזפעילותזו,מתמחהבהוראת
הטכנולוגיהוהמדעיםוברובוטיקהלימודית.
‰ÏÈ‚†‰·‰
דניוודקה,תלמידתיכוןמארה"בשהשתתףבקיץהאחרוןבפעילותמחנה
"סייטק"בטכניון,זכהבאולימפיאדתהרובוטיקהבקוריאהבמדלייתזהב
ובפרסהרובוטהחלוצי)(Robot Pioneer Awardבקטגורייתההצגה
)-(Exhibition Categoryעלבנייתרובוטהרוקדלצלילי"הבהנגילה".
ד"רורנר,השוההכיוםבשנתשבתוןב"מרכזלקידוםהחינוךההנדסי"
באוניברסיטתטאפטס,בוסטון,מסביר":חשובלגשרביןלימודיטכנולוגיה
ולימודיםהומניסטיים,כוללתכניםהקשוריםבתרבותשלנו.כךנולדהרעיון
לפתחרובוטשמסוגללרקודאת'הבהנגילה'.הרובוטהזהפותחבזמןקצר
מאוד-חודשבלבד.בנוסףליבגניקורצ'נוי,שריכזאתהפעילותכולה-
והרבהמזהבהתנדבות-חשובלצייןגםאתהמסטרנטחנוךטאובוהסטודנט
לתוארראשוןולאדלנדה,שפתרואתבעייתהסינכרוןביןמוסיקהלתנועה;
אתבוגרהמחלקהמיכאלגולדשמיטשסיפקאתהמענהבתחוםהתוכנה;
ואתהסטודנט)לתוארראשון(אנדרידגטיאר,שפתראתבעייתהאיזון
הדינאמישלהרובוט.הסטודנטיםלימדואתדניוודקהואתשותפובפרויקט
סייטק,ג'ראמילאודמן,שיישמואתהידעבפיתוחהרובוטהרוקד".
גםבשנהשעברהזכהרובוטשפותחבמעבדההטכנולוגיתבמחלקה
להוראתהטכנולוגיהוהמדעים)גםהואבמסגרת"סייטק"(במדלייתזהב
באולימפיאדהזו.
˙ÔÂÓÈÓÂ†‰ÎÈÓ
השתתפותהמשלחתמהטכניוןוביתהספרהריאליהתאפשרהבעיקר
הודותלתמיכתקרן"תנופה"שלהמדעןהראשישלמשרדהתמ"סובית
הספרהריאלי.הרובוטיםפותחובמעבדהלטכנולוגיה,שהוקמהבמימון
ריינהרדפרנקבקומהחדשהשלהמחלקהלהוראתהטכנולוגיהוהמדעים,
בנייןשרמן.
בעקבותהזכייהקיבלוהתלמידיםמכתביםמשרתהחינוך,התרבותוהספורט,
ומחבריכנסת,והוזמנולמספרארועים,ביניהםקבלתפניםחגיגיתבעיריית
חיפה.
אוליפיאדתהרובוטיקה,שהתקיימהבמרכז"קינטקס"בקרבתסיאול,אורגנה
עלידיהמכוןהקוריאנילמדעוטכנולוגיהמתקדמתבחסות"סמסונג",שר
המדעומשרדהתקשורת.
µ

ÂÓ˙Á†‰ÏÂÚÙ†ÛÂ˙È˘†ÈÓÎÒ‰
ÔÈÒ·†˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡†˘ÓÁ†ÌÚ
הטכניוןחתםעלהסכמיםלשיתוףפעולהעם
חמשאוניברסיטאותמובילותבסין,שעיקרם
מימוןמשותףלחבריסגלסיניםצעיריםאשריבואולטכניוןלשנתשבתוןוישתלבובקבוצות
מחקרבקמפוס;ומימוןמלגותלסטודנטים
סיניםמצטייניםשילמדובטכניוןלתארים
גבוהים.
עלההסכמיםחתםנשיאהטכניון,פרופסור
יצחקאפלויג,אשרביקרבקיץבשבע
אוניברסיטאותמובילותבסיןבהזמנתמשרד
החינוךהסיני.
פרופסוראפלויגמצאבסיןהערכהרבה
לטכנולוגיהולאקדמיההישראלית,ורצוןרב
לשיתוףפעולהעםהטכניון,הזוכהלהערכה
רבהבכלהאוניברסיטאותשבהןביקר".אין
ספקשהקשרעםמעצמהאדירהכסין,
המתפתחתבקצבמדהים,הינוחשובמאוד.
הואיביאתועלתרבהלטכניוןולמדינתישראל
בטווחהארוך,כאשראנשיהסגלהצעירים
והסטודנטיםשילמדוויחקרובטכניוןיתפסו
עמדותמפתחבארצם",אמרפרופסוראפלויג.
הנשיאלמדבביקורוכיממשלתסיןמוציאה
אלהפועלתוכניתרב-שנתית,שאפתניתמאוד,
הכוללתהשקעהגדולהבפיתוחמערכת
ההשכלההגבוהה,במטרהברורה:להביאלפחות

פרופסוראפלויג)במרכז(עם
סגןנשיאאוניברסיטתשידיאן
וחמישהמדיקניהאוניברסיטה

∂

עשראוניברסיטאות,בתוך15-10שנים,למעמד
שלאוניברסיטאותמובילותבעולם.בשבעמתוכן
ביקרפרופסוראפלויג.
"הסיניםשמיםדגשמיוחדעלפיתוחהחינוך
בכללוההשכלההגבוההבפרט",הואמספר".זה
מתבטאבהשקעותענקבתשתיתובציוד.
קמפוסיםחדשיםומודרנייםמוקמים,ותנופת
בנייהאדירהניכרתבכל".
ממשלתסיןפועלתרבותגםלהחזרתסינים
מצטייניםמאוניברסיטאותמובילותמחו"ל-
בעיקרמארה"ב,אךגםמטייוואןומאירופה.לא
כלההשקעותהןממשלתיות.תרומותנכבדות
לאוניברסיטאותמגיעותמסיניםהחייםבחו"ל,
והןמועברותלבנייתהתשתית.כך,למשל,נבנים
מעונותחדשיםבקמפוסיםומרביתהסטודנטים,
אנשיהסגלוהעובדיםמתגורריםבהם.הנשיא
למדמנשיאאוניברסיטתטשינגואההיוקרתית,
הממוקמתבפקינג,כירקשלישמתקציב
האוניברסיטהממומןישירותעלידיהממשלה,
שלישבאמתרומות)רובןמחברותואנשים
פרטייםבטייוואןובהונג-קונג(ושלישבא
ממחקריםומהתעשייה.
אוניברסיטתטשינגואהדומהבאופיהלטכניון
והיאהאוניברסיטההמדעית-טכנולוגיתהמובילה
בסין.גםאוניברסיטהזו,בדומהלטכניון,שלחה

לחלללווינים-אחדבמשקלשל100קילוגרמים
לפנימספרשנים,ואחדלאחרונה,במשקל
קילוגרםאחד".זואוניברסיטהשאפתניתמאוד",
אמרפרופסוראפלויג".מרביתחבריהסגלהם
צעירים,וזואחתמשתיהאוניברסיטאות
המובילותבסין)השנייההיאהאוניברסיטהשל
בייג'ינג(,שבהןתשקיעממשלתסיןאתמירב
המשאביםבשניםהבאות.ראשיאוניברסיטת
טשינגואהגילוהתלהבותגדולהלשיתוףפעולה
עםהטכניון".
הנשיאהופתעללמודכילמרותשמדובר
במערכתקומוניסטיתמותרלאוניברסיטאות
לשלםמשכורותשונותלחבריהסגלשלהן,לפי
מצוינותםולפירמתפעילותםבהוראהובמחקר.
"בכלהאוניברסיטאותשבהןביקרתימצאתי
הערכהעצומהלמדינתישראלולטכניון,
ולהישגיהם",אמרפרופסוראפלויג".אנימשוכנע
שההסכמיםעםחמשהאוניברסיטאות
המובילותיניבופירותחשוביםבעתיד,והטכניון
יפעלבמרץלמימושהסכמיםאלה".
אחתמהחמש,אוניברסיטתשידיאןבעירשיאן,
המוקדשתכולהלהנדסתחשמל,מחשבים
ותקשורתומונהכ30-אלףסטודנטים,תשלח
כברבאוקטובר2006שניחבריסגלשלה
להשתלמותבתשנהבטכניון.

ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·†ÌÈÒÁÈ

ÌÂÏ˘‰†˙ÂÁÈÏ˘·†Ú„Ó
שישהחתניפרסנובל,וביניהםפרופסוראהרן
צ'חנוברמהפקולטהלרפואהע"שרפפורט,
התכנסובקיץבמלטהיחדעםעוד65מדענים
מישראל,ארצותערבוהרשותהפלשתינאית.
בכנסנדונובעיותמים,זיהוםאוויר,חינוך
וננו-טכנולוגיה,וכןדרכיםלהגברתשיתוףהפעולה
ביןמדעניםישראליםוערבים.
נציגיהטכניוןבכנסהיונשיאהטכניון,פרופסור
יצחקאפלויג;ראשמכוןראסלברילמחקר
בננו-טכנולוגיה,פרופסוראוריסיון;ד"ריעל
דובובסקיופרופסורצ'חנובר.נשיאהטכניוןהודיע
כיהטכניוןיעניקמלגותלכלסטודנטמארצות
ערבשירצהללמודבו,ואילופרופסורסיוןהציע
למדעניםמארצותערבלהשתמשבציודהמשוכלל
בתחוםהננו-טכנולוגיההנמצאבטכניון.
בתמונה:פרופסוראפלויגעםמונהאל-חוסייני
מביתהחוליםהאוניברסיטאי"המלךעבדול-עזיז",
ערבהסעודית.

Ô¯‰ËÏ†‰ÓÊ‰†¨‰È˜¯ÂË·†ÒÎ
חוקריםמןהטכניוןהציגוממצאיםחדשיםבחקרמחלתהאלצהיימרבכנסבינלאומי
ייחודישבוהשתתפונוירולוגיםמישראל,טורקיה,איראן,עיראק,סוריה,נסיכויות
ערב,לבנון,הודווקטר.בתוםהכנסהזמינההמשלחתהאיראניתאתד"ררבקה
אינזלברג)הפקולטהלרפואהע"שרפפורטבטכניוןוהמרכזהרפואי"הלליפה"
בחדרה(להרצותעלמחקריהבטהרן.המחקרשהציגהד"ראינזלברגבכנסנערךעל
ידיחוקריםמהטכניון,מבוסטוןומאוניברסיטתCase Westernבקליבלנד,בתמיכת
ה-NIH-מכוניהבריאותהאמריקניים.
ˆ‰ÏÁÓÏ†¢„Â„ÈÚ¢†≠†‰ÈÊÈÂÂÏË·†‰ÈÈÙ
מחלתאלצהיימרהיאמחלהניווניתשלהמוחהמלווהבאובדןזיכרון,שיפוטלקוי,
פגיעהבכושרהדיבורוהידרדרותשלכושרההתמצאותבמרחב.
מןהמחקרעולהכיפעילויותאינטלקטואליותאקטיביות,כגוןקריאה,כתיבהואפילו
תפילה,עשויותלמנועאתהתפתחותהמחלה;ואילוצפייהבטלוויזיה,שהיאפעילות
בלתיתובעניתמבחינהאינטלקטואלית,עשויה"לעודד"אתהתפתחותה.
‡‰¯Ú†È„‡ÂÂ·†¯ÓÈÈ‰ˆÏ
המחקרעסקגםבשכיחותהשלמחלתאלצהיימרבאזורואדיערה.חוקריהטכניון
הניחוכיתפוצתהמחלהנובעתמסיבותתורשתיות,וכיגורמיםכגוןעישוןועישון
פסיבי,צריכהגבוההשלשומניםומיעוטפעילותגופנית"תורמים"להתפתחות
המחלהולהחמרתה.הםמיפואתהכרומוזומיםהמגביריםאתהנטייהלאלצהיימר,
וביצעוסריקתגנוםשלבניחמולותספציפיות.ואכן,באותםאנשיםהתגלוב18-
אזוריםכרומוזומאלייםסימניםהקשוריםבמובהקלמחלתאלצהיימר.ממצאיםאלו
מחזקיםאתההשערהשאחדהגורמיםלמחלההינוהגורםהגנטי.חוקריהטכניון
מניחיםשריבוינישואיקרוביםהואאחדהגורמיםהעיקרייםלשימורםולהגברתם
שלהמאפייניםהגנטייםהמביאיםלהתפתחותהמחלה.

ÔÂÈÎËÏ†ÌÈÚÈ„ˆÓ
כמרים,שייחים,רבנים,מדעניםושריםבממשלתצרפת
השתתפובאירועהצדעהלטכניון,שנערךבפריס
בהשתתפות1,300מוזמנים.האירועהתקייםבחסות
אונסקו-ארגוןהחינוך,המדעוהתרבותשלהאו"ם.
מטעםהטכניוןהשתתפוחתןפרסנובלבכימיה,
פרופסוראברהםהרשקו;חוקרתאיהגזעהעובריים,
פרופסוריוסףאיצקוביץ';חוקרהמיםפרופסוראורי
שמיר;נשיאהטכניון,פרופסוריצחקאפלויג;וסגנו-
פרופסורפרץלביא.
מיוריאלטואטי,נציגתהטכניוןבצרפת,הסבירהכי
האירועאיחדאתראשיהדתותוהעדותבצרפת
לראשונהמאזהמהומותהעדתיותשפרצובפאריס
באחרונה.ענייןרבבמיוחדעוררההשתתפותםשל
עשרהמראשיהפדרציההמוסלמית-צרפתית,בראשות
השייחדאלילבובקר,שנטלחלקבפאנלעלאתיקה
ודתבנושאתאיהגזעהעובריים,לצידםשלהאבפטריק
דבואה,יועץהותיקאןלעניניםיהודיים,והרבג'יל
ברניים.
אתממשלתצרפתייצגושרהחוץהצרפתי,פיליפ
דוס-בלאזיושרהבריאות,קסוויארברטרנדולצדם
השתתפוראשעירייתפאריס,ברטרנדדלנואה;ד"ר
ברנרדקושנר,לשעברשרהבריאותהצרפתיומייסד
אירגון"רופאיםללאגבולות";וסגןנשיאהסנטהצרפתי,
קריסטיאןפונסלה.
∑

·ÔÂÈÎË·†ÁÂÓ‰†¯˜Á ∫ÌÈÓÂÁ˙‰†ÔÈ
המוח,רקמהמופלאההמגדירהאתמלואעולמנוהפנימיוהחיצוני,מכיל
כ100-ביליוןתאיעצב.בכלדקהבמהלךההתפתחותהעובריתמצטרפים
מאותאלפיתאיעצבלרקמתהמוח-רשתהטרוגניתוענפהאשרבצורתה
הבשלהשוקלתכ1,400-גרם.תאיהעצב)נוירונים(התמחובמהלךהאבולוציה
ביצירתאותחשמלי"-פוטנציאלפעולה"קצרמועדהנמשךכאלפיתהשנייה
בתגובהלגירוייםשונים.תאיהעצבהממוקמיםבמעטפתהחישההםהמגדיריםאתחושינוהשונים.
בתגובהלגירוייםחיצוניים)כגוןלחץמכני,חוֹם,אורוכו'(מעליםתאיםאלה
אתההסתברותליצירתפוטנציאלי-פעולה.לעומתם,תאיעצבהממוקמים
במעטפתהתנועהגורמיםבפעולתםהחשמליתלכיווץשריריםובכךמאפשרים
פעולותשונות)דיבור,הליכה,הושטתידועוד(.

∏

ÈÓÈÙ‰†¯Â·È„‰
עםזאת,רוברובםשלתאיהעצבבמוחנומחובריםבינםלביןעצמם;המוח
אגוצנטרימטיבו,ועסוקרובוככולובדיבור"פנימי"-עםעצמו.בכלרגעורגע
קולטכלאחדמתאיהעצבאשרבליבתמערכתהעצבים,ביןמעטפתהחישה
ומעטפתהתנועה,אתעקבותפוטנציאלי-הפעולהשלאלפיתאיםאחרים
אשרפעלולפניו.בכלרגעורגעמשנההתא,בהתאםלעוצמתהקלטיםהללו,
אתההסתברותשלועצמוליצורפוטנציאל-פעולהולהשפיעעלאלפיהתאים
האחריםשאליהםהואעצמומחובר.
זהמאותבשניםמעוררמבנההמוחאתדמיונםשלחוקריםוהוגיםמתחומי
ידעשונים;חלקםדימואותולמערכתבוכנות,אחריםלמרכזייתטלפונים-
הכלעלפירוחהתקופה.בחמישיםהשניםהאחרונות,בדבבדעםפנייתם
שלהמדעיםהמדויקיםלטיפולבמערכותמורכבות,חלשינוישלממשבשיטות
המחקרוהניתוחשלתפקודהמוח.לאעודתיאוריםמבנייםסטטיים,או
אנלוגיותמכאניותנאיביות;נוירו-פיזיולוגים,מתמטיקאים,פיסיקאיםומהנדסים
מפעיליםאופניחקירהוניתוחחדשנייםבשילובעםכלימדידהמתקדמים
ושיטותמתחוםהביולוגיההתאיתוהמולקולרית.באופןזהפורשתבפנינו
קהילתחוקריהמוחתמונהשהינהמורכבתלאין-שיעורמכפישסברנו,ומלמדת
אותנוצניעות.
בהתאםלהתפתחויותאלוהקימואוניברסיטאותבארץוברחביהעולםתשתיות

אשרמאפשרותאינטראקציותרב-תחומיות,הכשרתתלמידימחקרוציודם
בכליםאנליטייםוניסויים.כלאלהמאפשריםלחוקריםלהגדירשאלותבאורח
אופרציונליולפתחתוכניותמחקרישימות.
כחלקמתנופהזוחיזקגםהטכניוןאתיכולותיובתחום,וגייסחוקריםצעירים
העוסקיםבחקרהמוחעצמוובפיתוחתורותויישומיםאשרמקבליםהשראה
ממבנההמוחותפקודו.אלוחברולשורהשלחוקריםותיקיםיותרוהקימו
רשתשלידע,יכולותחישוב,ניסויויישוםאשרהעמידואתהטכניוןבחזית
מחקרהמוחוההתנהגות.גרעיןהקבוצה,הנמצאבפקולטהלרפואה,כולל
כעשרהחוקריםהמקיימיםקשרהדוקושיתוףפעולהעםעמיתיםבפקולטות
למדעיהמחשב,הנדסתחשמל,פיסיקה,הנדסהכימית,הנדסהביו-רפואית
והנדסתמכונות".לאחרונההבטנוסביבומצאנושהודותלמדיניותגיוס
מושכלתבפקולטהלרפואהובפקולטותהאחרותנוצרהבטכניוןקבוצהרצינית
שלחוקרימוחוהתנהגות,קבוצהדינאמיתבעלתפוטנציאלהתפתחות
מרשים;החלטנולמסדאותה,ומאזאנובתהליךשלהקמתמרכזלחקרהמוח
בטכניון",מספרתד"רג'קישילרמהפקולטהלרפואה".זויוזמהשבאהמן
השטחוזוכהלתמיכהנרחבתמצדכלהגורמיםבטכניון.מינינואתפרופסור
נועםזיולרכזאתהקמתהמרכז.הנהלתהטכניוןוהפקולטהלרפואהסייעו
לנו,ואנובעיצומושלמבצעגיוסמשתלמיםמצוינים-שהריבלימשתלמים
מתאימיםאיןמחקרראוילשמו".
חוקריהמוחחשושלמרותהמעבדותהמשוכללותשהקימוולמרותכוחהאדם
המקצועימאודשקייםבפקולטהובטכניוןבתחוםמרתקזה,ליבתהיוזמה
הינההכשרהשלתלמידיםאשרייחשפו,כשגרה,לשיחמדעירבתחומי.
"אנועושיםזאתלמעןעתידהמחקרהטכניוניבתחוםמדעיהמוח",אומרת
ד"רשילר.
˙ÂÈËÙÈÒ†Ú‚Ó†˙Â„Â˜
מרכזהפעילותבפקולטהלרפואה,פרופסורנועםזיו,הינובוגרביולוגיה
ומדעיהמחשב.מחקריועלהתפתחותסינפסות-נקודותהמגעאשרדרכן
מועבריםעקבותפוטנציאליהפעולהביןתאעצבלמשנהו-נחשביםפורצי
דרך".אנחנוחוקריםאתאופנייצירתהסינפסותובוחניםאתהשתנותן
בעקבותהיסטורייתהפעילותשלהן",מסבירפרופסורזיו".הסברההמקובלת

ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈË˜ÈÂ¯Ù

בתחוםהינהשיכולותומגבלותבתחומיהרגש,החשיבהוהתנועה,הינן
ביטוילאופיהדינמישלפעילותהרשתותהעצביותבמוחנו,דינמיקה
אשרמוּנעתעלידיאינטראקציהביןהסביבהלאוכלוסיותהסינפסות
הקושרותביןתאיעצבשונים.אנויודעים‰Óקורה,ולאתמידיודעים
‡ÍÈזהקורה".פרופסורזיומתארמערכתמופלאההמורכבתמשלוחות
ארוכותהיוצאותמתאיהעצב,וחיבוריםביןהשלוחותשלתאעצבאחד
למשנהו":גוףהאדםמלאבשלוחותשלתאיעצב;קילומטריםרביםשל
חיווט,ומיליארדיםרביםשלסינפסותהפועלותבגופנובכלרגע".
פרופסורזיוואנשיומגדליםבמעבדהתאימוחהצומחיםומבשיליםמחוץ
לגוף,ויוצריםרשתקשריםעניפהעלפנימִשטחהניסויבדומהלאופן
שבונוצריםקשריםבמוחנו.הםהצליחולאפייןאתתהליךיצירתהקשרים,
אתמשךהזמןשהואאורךואתתלותובאופיסביבתהגירוישבהמצויה
הרשת".סינפסותשורדותשניםרבות.לאחרונההתחלנולבחוןאת
המנגנוניםהמקניםלסינפסותשרידותכהמרשימה,ולתאיםעצמםיכולת
תיחזוקשלמבניםסינפטייםלאורךזמן".למחקריוישגםהיבטיישומי,
שכן"ברורהיוםשחלקממחלותהמוחהניווניות,כמואלצהיימר,נובעות
מהרססינפסותבשלבהראשון.אםנביןלמההןנהרסות,קייםסיכוי
להביןאיךלמנועזאת".פרופסורזיוואנשיועובדיםבשיטתהדמיה,
משתמשיםבמיקרוסקופיםשהםבוניםבעצמםואפילוכותביםאת
התוכנותבעצמם".התברכתיבאנשיםיוצאיםמהכלל",מסבירפרופסור
זיובפשטותאתהנוסחה.
¯˘˙‰„ÈÓÏÂ†˙Â
מעברלמסדרוןשבוממוקמתמעבדתושלפרופסורזיופועלתקבוצת
המחקרשלפרופסורשמעוןמרום,אשרשוקדתעלפיתוחכליניסוי
ומודליםלתיאורהאופןשבורשתשלתאיםמפתחתיכולותתיפקודיות.
ביןהיתרחקרההקבוצהאתיכולתהשלהרשתללמודפעולותחישוב
בסיסיותתוךשימושבמעגלימשוב,כמוגםאתיכולתהלהפרידבין
גירוייםשוניםולכוונןעצמהבאורחסלקטיבילזיהוימקורותגירוינדירים.
פרופסורמרוםותלמידיומדגישיםבעבודותיהםאתהאתגרהכרוךבמעבר
שביןחשיפתמנגנוניםברמההתאיתוהמולקולריתוביןהבנתביטויים
שלתהליכיםאלוברמהשלאוכלוסיותתאיםגדולות.התנהגויותפשוטות
ומורכבות)הפנייתמבט,הגייתהברהאומשפט,הושטתידאונגינה
בפסנתר,זיהויתבניותוכיוצאבאלו(הןביטוייםלפעולתםהמתוזמרת
שלמאותאלפיתאיםברשתותמבוזרותוהטרוגניותהשוכנותבמוחנו.
פרופסורמרוםנמנהעםאלההמאמיניםשמודלמועיללהתנהגותהאדם
ביןאםזוהמוגדרת"נורמלית"אוזוהמכונה"מופרעת"-יהיהמורכבמתובנותברמתהרשתוהאינטראקציהשלהעםהסביבה.ההפרדה
המסורתיתביןסביבהומערכתמיטשטשתכשמדוברבהבנתהתפתחות
ההתנהגותהאנושיתוהמצעהביולוגיהעומדבבסיסה.זוהסיבהלכך
שהואותלמידיושוקדיםעלפיתוחכליםאשרנועדולחשוףאתהשפעת
עושרהשלסביבתהגירויבמהלךההתפתחותעליכולותיהשלהרשת
הבוגרתללמוד,להפרידביןגירוייםולתקשרעםרשתותאחרות.בעבודתו
נעזרפרופסורמרוםבכלימדידהזעיריםאשרפותחובמעבדתוובפקולטה
להנדסתחשמל,כמוגםבכליהמדידההאופטייםאשרפיתחפרופסור
זיו".השיחבקבוצתינשמעלעיתיםכבלילשפותאשרמשמשיםבו
בערבובייהמושגיםמעולםהפסיכולוגיהוהפיסיקה,המתמטיקהוההנדסה",
הואאומר,ומסבירכיהקושיהכרוךבתרגוםביןשפותאלואינואלא
ביטוינוסףלטיבושלאתגרהבנתההתנהגותבמונחיםמדעיים.
פרופסורמרוםוקבוצתועובדיםבשיתוףפעולההדוקעםפרופסוררון
מאירמהפקולטהלהנדסתחשמל,ויחדעמומנסיםלפתחתיאוריהאשר
תסביראתהתפתחותהדינמיקהשלרשתותעצביותגדולותוהטרוגניות.

˙È·ˆÚ†˙ÂÈ·Â˘ÈÁ
"אנוטובעיםביםשלמידעעםמעטמאודידע",אומרפרופסוררוןמאיר
בגילוילב".החלוםהיהתמידלהביןאתפעולתהמוח,ביןהשארעלידי
יצירתבינהמלאכותית.ניסיוןמדעיראשוןבעידןהמודרנילבנותמערכות
מלאכותיותנבונותהחללקרוםעורוגידיםבכנסדרטמונדבשנת,1956
ובוססעלגישהאלגוריתמית-לוגיתשהיתהמקובלתבאותםימים.ואכן,
במהלךהשניםנבנהמחשבהמסוגללנצחאתאלוףהעולםבשחמט
ולהוכיחמשפטיםבמתמטיקה,אךלמרותזאתטפחההמציאותעלפניהם
שלהחוקרים.המחשביםשתכננולאהצליחולהבחיןביןכלבלחתול,או
לזהותדיבור,אולבצעפעולותשכלילדיכוללעשות.החלוםלאהתגשם;
חמישיםשניםחלפו,ובעצםאיןלנובינהמלאכותיתהמתקרבת
לאינטליגנציהאנושית".
מאמרשפרסמוהחוקריםמק'קולוךופיץבשנת1943הציגגישהחדשה
להבנתפעילותהשלרשתעצביתהיכולהלתפקדכמכונתמצביםסופית
כללית.מכונתמצביםסופיתהיאמכונההיכולהלקרואקלטולשחרר
פלט,אבלבתוךקבוצהסופיתשלמצבים.עבודהפורצתדרךזוהיתה
הפעםהראשונהשבהיוחסהפעולתחישובלרשתביולוגית,וכומתו
יכולותיהבצורהמתמטיתמדויקת.נדבךחשובנוסףבדרךלהבנהאפשרית
שלרשתותעצביותהונחבמאמרשלג'וןהופפילדמהמכוןהטכנולוגישל
קליפורניהבשנת.1982במאמרזההדגיםהופפילדכיצדרשתעצבית
יכולהלשמשכזיכרוןאסוציאטיבי,השונהמאודמהזיכרוןהקייםבמחשבים
קיימים.בשנת1986פירסמומקללנד,רומהלטוהינטוןמאמרשבוהציעו
אלגוריתם-למידהלרשתותעצביות.השלושההראוכיצדניתן,ברשתות
עצביותמורכבות,לפתורבעיותעלידילמידהולאעלידיפתרוןאלגוריתמי
מובנהמראש.
בשנתייםהאחרונות,כשמאחוריוניסיוןרבבתיאוריהשללמידהעלידי
מכונות,עוסקפרופסורמאירבמערכותביולוגיותומנסהלהפיקמהן,תוך
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שיתוףפעולהעםקבוצותהמחקרבפקולטהלרפואה,מידעותובנהלגבי
הדרךשבהמערכותיכולותלהיותאינטליגנטיות.אחדמתחומיעיסוקיו
הואבקרתתנועה-הואמנסהלבנותמודלמכניסטישיאפשרלולהבין
באופןמתמטיכיצדמבקרהמוחתנועהתחתתנאיסביבהמשתנים.
"מערכתבקרתהתנועההיאמערכתמאודמורכבת",הואאומר".חשוב
לזכורשהאינטראקציהשלהמוחעםהעולםמתבצעתדרךהגוף.לכןמקובל
היוםלחשובשלאניתןלהביןאתהמוחכרכיבהעומדבפניעצמו,אלארק
כחלקמהמכלולסביבה-גוף-מוח".
היבטאחרשלעבודתודןבשאלהמהקבוצהשלתאי-עצביודעתלעשות,
מעברליכולתהטמונהבתאבודד.הואמנסהלבדוקבאופןמתמטיאיך
מתנהגותקבוצותשלאלפיומאותאלפיתאים,תוךהקשהמפעולתושל
התאהבודדלפעולתםשלמאותהאלפים.לבסוףהואבודקכיצדמערכות
ביולוגיותלומדות".בשניםהאחרונותישהתקדמותרבהבהבנתיכולתם
שלרובוטיםלשפראתהתנהגותםעלידילמידהבעזרתחיזוקים",הוא
מסביר".אנימנסהלבנותמודלשיאפשרלילהביןאיךמערכותעצביות
מכניסטיותלומדותעלידיחיזוקים".
לשאלהכיצדהוארואהאתעתידהתחוםמשיבפרופסורמאיר":אנילא
עתידן.מהשמניעאותיהואמהשמניעילדקטןהעומדנפעםמולהעולם
ורוצהלדעתאיךהואעובד.הדרךעודארוכה,אךמרתקת".
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הפרופסוריםנועםזיוושמעוןמרוםמהפקולטהלרפואהעלשםרפפורט,
יחדעםהפרופסוריםרוןמאירמהפקולטהלהנדסתחשמלוארזבראון
מהפקולטהלפיסיקהוד"רנעמהברנרמהפקולטהלהנדסהכימית,מתרכזים
בהבנהעקרוניתשלתהליכיההתפתחותשלמבנהרשתותותפקודן.לשם
כךמוציאיםהחוקריםאתהתאיםמסביבתםהטבעית-המוחהשלם
באורגניזםהמתנהג.אתההקשרהתפקודיואתהמגבלותהנובעות
מאינטראקציותביןמבנההמוח,מעטפותהחישהוהתנועהואופיהסביבה
חוקריםשותפיהם:ד"רג'קישילר,ד"ריצחקשילר,ד"ריורםגוטפרוינד,
פרופסורשרגאהוכרמןופרופסורהללפרתמהפקולטהלרפואה,ד"רשי
שהםופרופסורמשהגורמהנדסהביו-רפואית,ואחרים.
ד"רג'קישילרמנסהלהביןאתאופןתפקודהתאיםאשרשוכניםבקליפת
המוח)קורטקס(.מורכבותהמבנהשלקליפתהמוחמותאמתבאורח
מופלאליכולותהתנועה,החשיבהוהשפהשלהאורגניזם".הקליפההזו
בנויהמרשתסבוכהשלתאיעצב,ואנימנסהלהביןמהתפקידושלתא
אחדשכזה,יחידתהעיבודהבסיסיתשלהמוח,בתוךסביבתוהטבעית,
ואיךתפקודומשתנהבעקבותלמידהאועםהזמן",אומרתד"רשילר.
"האתגרעצום.אךמהשהיהבגדרחלוםבתחילתהכשרתימיושםהיום
כענייןשלשגרה.הבנתהתפקודהתאיעוברתבעשוריםהאחרוניםמהפכה
שלממש,ואנימשתדלתלתרוםלמהפכהזוככליכולתי".כברהיוםמבינים
החוקריםאתאופןהיווצרותווהתקדמותושלהאותהחשמליבתאיהמוח,
אתארגוןהתאיםלקליטתמסרים,ואתהתקשורתביןהתאים".בעשר
השניםהאחרונותאופיינוהחלבוניםהעיקרייםהנוטליםחלקבהעברת
המסריםביןתאלתאדרךסינפסותבקליפתהמוח,עדרמתהמבנה
והגנטיקהשלהם.
"בלעדיהבנהזוקשהלתכנןטיפולתרופתימושכל.כיוםעומדותלרשות
הרפואהתרופותאשרנבעוממהפכהזו.כך,למשל,אנומביניםשלאוטיסטים
ישבעיהבשיוויהמשקלביןמערכותרב-תאיותמעוררותומעכבות,ופועלים
לפיתוחתרופותמתאימות.כמוכןחלותמורותמשמעותיותבהבנת
מערכותויסותשונות.לאקשהלתאראיזומשמעותתהיהלפענוחאופן
הפעולהשלהמערכתהאחראיתלמוטיווציההאנושית;אתהשלכותיהשל
הבנתתהליכיהחיווטהבסיסייםהקושריםביןתאימוחעליכולותינולסייע

להחלמתנפגעיתאונותמוחיות;אואתהשפעתהשלהבנתאופןפעולתו
שלהזיכרוןהאנושיעלאיכותחייהםשלאנשיםרביםכל-כך.אנימאמינה
שזהיקרהעודבימינו.לאמדוברבמדעבדיוני".
ד"רשילרואנשיהעובדיםבשיתוףפעולההדוקעםקבוצותמחקר
המתמחותבפיתוחמודליםמתמטייםלתיאורהתפקודשלתאיםבודדים
בתוךהרשת.ממצאימחקריההתפרסמובכתביעתמהשורההראשונה.
˙Â‚‰˙‰Â†ÁÂÓ
בימיםאלועושיםד"רשילרושותפיהצעדנוסףקדימהומנסיםלחקור
אתהיחידותהחשובותהאלהבסביבתןהטבעית,בחיההשלמה,במוח
החי.לצורךכךנרכשהמערכתהדמיהעוצמתית,מהמשוכללותבעולם,
שבאמצעותהניתןלבחוןתאיםומולקולותהמתפקדיםבסביבתםהטבעית.
אחדמשותפיהמזהשנים,ד"ריצחקשילר)אכן,בןזוגה(,חוקראת
ההשלכותהקליניותשלהתהליכיםוהמנגנוניםהביולוגייםברמתתא
העצבהבודד.הואמתמקדבעיקרבחקירתהתהליכיםאשרמובילים
לאפילפסיה-תופעהקליניתנפוצהאשרמכונה"מחלתהנפילה".בהיותו
סגןמנהלהמחלקההנוירולוגיתבביתהחוליםרמב"םמבלהד"רשילר
ימיםכלילותבניסיוןלשלבביןטיפולבחוליווביןתפקידוכמדען.
לאחרונההצטרףלפקולטהלרפואהאישסגלצעירומבטיח,ד"ריורם
גוטפרוינד,אשררכשאתהשכלתובמסגרתהתוכניתהרב-תחומית
בחישוביותעצביתשלהאוניברסיטההעברית,והשליםתקופתהכשרה
נוספתבחו"ל.הואהוסיףנדבךרבערךלקבוצתחוקריהמוחבטכניון,שכן
נושאמחקרומתמקדבתפקודהשלמערכתחישהמלאה-זיהוימיקומו
שלקולבמרחב,והאופניםשבהםמתאימהמערכתזואתעצמהלשינויים
בסביבה.לשםכךבוחןד"רגוטפרוינדאתהתנהגותןשלתנשמותתוך
כדירישוםממוחןלאורךתקופהממושכת.מחקרומייצגרמתארגון
אינטגרטיביתשאליהמופנותהתובנותשלחבריוהעוסקיםבתופעות
הבסיסיות:הסינפסותשלנועםזיו,הרשתותשלרוןמאירושמעוןמרום,
היכולותהחישוביותשלתאהעצבהבודדכפישעולהמעבודתםשלבני
הזוגשילרוד"רשוהם,ועוד.מהעברהשני"פוזלים"אלעבררמתארגון
זוחוקרימוחוהתנהגותאשרלומדיםאינטראקציותביןאופניחישה
ותנועהאנושית,כמולמשלהפרופסוריםהללפרתושרגאהוכרמן
מהפקולטהלרפואה,משהגורמהנדסהביורפואיתוד"ררןגינוסרמהנדסת
חשמל.ד"רגינוסר,העוסקבשניםהאחרונותבפיתוחשבביםלרישוםבו
זמנישלפעילותאלפיתאיעצב,הואהאופטימישבחבורה;הואמאמין
שכברבימינונהנהמהפירותהראשוניםשלמחקרהמוחהרבתחומי,
ומקווהשנזכהלראותמשותקיםהמניעיםידורגלבאמצעותהתקנים
אשריוצמדולקרקפתם.
¯˘˙†˘ÌÈ¯˜ÂÁ†Ï
המעבדותשלד"רג'קיוד"ריצחקשילרנושקותזולזו,וסמוכותלקבוצות
המחקרשלפרופסורזיו,פרופסורמרום,פרופסורהוכרמןוד"רגוטפרוינד.
תלמידיהמחקרוהחוקריםהמנחיםאותםנושאיםתאריםבמגווןתחומים
)הנדסתחשמל,מדעיהמחשב,פיסיקה,ביולוגיה,פסיכולוגיהורפואה(.
המדעניםמייחסיםחשיבותרבהבמיוחדלמגווןההכשרותולסמיכות
הטופוגרפיתביןובתוךקבוצותהמחקר,לתנועתתלמידיםביןהמעבדות,
לשיחותמקצועיות,סמינריםשבועיים,דיוניםוגם)לעיתיםקרובות(ויכוחים
אידיאולוגיים,כמוגםלשיחותחולין;רשתסבוכהשלאינטראקציותאשר
לעיתיםנדמיתלאמאורגנת,אךתמידמלהיבה,ומתאימהכלכךלנשוא
המחקר.
ÌÂ¯Ó†ÔÂÚÓ˘†¯ÂÒÙÂ¯Ù†È„È†ÏÚ†‰Î¯Ú†‰·˙Î‰
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נתניה-ביןמזרחלמערב.עבודהשלענברעידן.
מימין:פסלשלאוסוולדורומברגבמוזיאוןהבאוהאוס,ברלין
תערוכתהפרויקטיםהמועמדיםלפרסרייסקין,
המוענקמדישנהבפקולטהלארכיטקטורהובינוי
עריםבטכניון,חשפההשנה12עבודותופרויקטים
שתוכננועלידיהסטודנטים.חגישגב,אוצר
הגלריה,מסבירכיפרויקטיםאלהמהוויםסיכום
שלחמששנותלימודים".ניתןללמודמהםעל
השאלותהמסקרנותאתהדורהבאשל
ארכיטקטים,לפנייציאתםלעבודהמעשיתבשדה".
ההצעותלפרויקטיםעסקובעיקרבאתרים
ספציפיים,העובריםתחתידיהארכיטקטים
טרנספורמציותהאמורותלשקףאתהסוגיות
החברתיותוהכלכליותהמעניינותאתהסטודנטים.
בפרסהראשוןבתחרותזכתהעבודתהשללידיה
בדארנה,שעוסקתבדרכיםלפתרוןסוגיותשל
מחסורבמבניציבורבמרכזיהכפריםהערביים.

הצעתהבחנהאתהמקרהשלסכנין,עירמגוריה.
פרויקטיםנוספיםבחנו,למשל,אתהאפשרויות
להקיםטרמינלרכבתקלהבאיזורשערשכם
בירושליםכגורםמקשרביןשניחלקיהעיר
)קרןליברכה,יהודהגרינפלדואיהשפירא(,או
אתסוגייתהקשרביןחלקההמערביוהמזרחי
שלנתניהבאמצעותגשרמיוחדלהולכירגל
)ענברעידן,בתמונה(.פרויקטנוסףבחןהסבה
שלהתחנההמרכזיתהישנהשלחיפהלקמפוס
אוניברסיטאי,שיסייעבשיקוםהאיזורכולו
)יובלכנעני,הדסשויער,רןפודור(.
˙‚¯·ÓÂ¯†˙ÎÂ¯Ú
בחודשינוארנפתחהבגלריהע"שהניךתערוכה
שלהאמןהבינלאומיאוסוולדורומברג.לרגל

הפתיחהנערךקולוקוויוםמיוחדשלחוקרים
ויוצריםעלהקשרביןיצירותאמנות
וארכיטקטורה.
רומברג,ילידארגנטינהובוגרלימודי
ארכיטקטורה,עלהלארץובשנותהשבעים
והשמוניםלימדבבצלאלואףשימשכראש
המחלקהלאמנותביןהשנים.1979-83באמצע
שנותהשמוניםהואעברלהתגוררבארצות
הברית,שםהואפועלשניםרבותבהוראת
אמנותוביצירה.
בעשרהשניםהאחרונותמלמדרומברג
באקדמיהלאמנותבפנסילווניה.
במהלךהקריירההארוכהוהעשירההציג
רומברגעשרותתערוכותבינלאומיות
במוזיאוניםהמוביליםבעולם.
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הצלםדודמאסטרו,שהקיםאתהיחידהלצילוםמדעיבטכניון,זכהבחודשדצמבר
בפרסשטרוקלשנת.2005זוהיהפעםהשנייהשהפרס,שאותומעניקותעירייתחיפה
ואגודתהאמניםשלחיפהוהצפון,ניתןעלפעילותבתחוםהצילום.
דודמאסטרו,ילידסרייבו,עלהלישראלב.1940-אתהתוארהראשון,במדעיהרוח,
קיבלמאוניברסיטתחיפה.כמוכןהואלמדציורבסמינר"אורנים"אצלמרסלינקו
ויעקבוכסלר,וצילום-במוסדותשוניםבישראלוחו"ל.בהמשךעבדכצלם
בטלוויזיההישראלית.
מאסטרוהציגאתצילומיובתערוכותרבותברחביהעולם.תערוכתו"וייהדולורוזה",
שבההואמציגצילומיםשלמופעשהעלתהלהקתהמחול"תמר-ירושלים")כוריאוגרפיה:
אמירקולבן(,הוצגהבאודיטוריוםע"שצ'רצ'ילבטכניון,ועתהמוצגתבמוזיאוןעלהתפר
בירושלים"-מוזיאוןחברתילהידברות,הבנהוקיוםיחד".
דודמאסטרוהקיםאתהיחידהלצילוםמדעיבטכניון,ועמדבראשהביןהשנים
.1986-1961היחידהסיפקהשירותיצילוםמדעילכלהפקולטותבטכניון,תוךשימוש
בטכנולוגיותחדישותביותר.בנוסףלפעילותובמעבדההיהמאסטרוחברהוראהבכיר
במחלקהללימודיםהומניסטייםואמנויות.לאחרונה,בגיל,75אחרישלימדלמעלה
מאלףסטודנטים,פרשמאסטרולגימלאות.

"זרימהצמיגהביןשניגליליםאקסצנטריים".
תמונהשצולמהביחידהלצילוםמדעיעבורפרופסור
בנטביץ)מתמטיקה(ופרופסוראילתה)הנדסהאזרחית(

±±

˜˙ÂÈÂˆÓ‰†ÌÂ„È

˜È¯·Ó
לגו,פילוסופיה,כדורגל.גלעדפגי

תהליךמיוןקפדני.רס"ןאתיפישמן

תוכניתייחודית.פרופסורזלמןפלמור
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מתמטיקה,פילוסופיה,כדורגלורטוריקההם
רקכמהמתחומיהענייןשלגלעדפגי-ואת
כולםהואלוקחברצינות:בכיתהט'השתתף
בתחרותנאומיםארצית)זכהבמקוםהראשון(;
בתחרותמכטרוניקהבאורטזכהבמקוםהשני;
ולפנישלוששניםהשתתףבאולימפיאדת
המתמטיקהע"שגרוסמןבטכניון)מקוםשני(.
בתקופההאחרונהקצתיותרקשהלולמצוא
פנאילשללתחביביו,שכןלפניכשנתייםהחל
ללמודבטכניון,בפקולטהלהנדסתמכונות
במסגרתתוכנית"ברקים".הלימודיםבתוכנית
תובעניים,כפישמעידההעובדהשמתוך16
בניהמחזורשלונותרוהשנהרקתשעה.
Í¯„Ï†‡ˆÈ†ÈÚÈ·¯†¯ÂÊÁÓ
בחודשאוקטוברהאחרוןהחלו15עתודאים
אתלימודיהםבמסגרתהמחזורהרביעישל
"ברקים".תלמידיהמחזורהראשון,הנמצאים
בשנההרביעיתוהאחרונה,כברקיבלוהודעות
שיבוץליחידותטכנולוגיותמובחרותבצה"ל.
תוכנית"ברקים"נולדהמתוךהצורךהגוברשל
צה"לבמהנדסימכונותאיכותייםומוכשרים,
בעליתוארשני.דיקןהפקולטהלהנדסת
מכונות,פרופסורזלמןפלמור,מסבירכי
התוכניתנבנתהו"נתפרה"בפקולטהבשיתוף
עםצה"ל.תלמידיהתוכניתמסיימיםתוךארבע
שניםאתלימודיהםלתוארהראשוןואת
מקצועותהלימודהנדרשיםלתוארהשני,וכמו
כןרשאיםלהתחילולסייםאתעבודתהתזה
לתוארהשני.נושאיהתזותמתואמיםבין
הפקולטהוהיחידותהקולטותבצה"ל.
במהלךלימודיהםעובריםעתודאי"ברקים"
טירונות,קורסקציניםוהיכרותעםחילותצה"ל
השוניםועםהשוקהאזרחי,בדגשעלהנושאים
הטכנולוגייםותחוםהנדסתהמכונותבפרט.
מרכזתתוכנית"ברקים",רס"ןאתיפישמן,
מסבירהכיתהליךהאיתורוהמיוןלתוכנית
קפדניביותר-כ15-צעירותוצעיריםנבחרים
מדישנהמתוךכ250-מועמדים,עלסמך
הישגיםגבוהיםבפיסיקהובמתמטיקהבבית
הספרהתיכון,כמוגםציוןפסיכומטריגבוה
)מעלהציוןהדרושלעתודה(.בנוסף,כל
מועמדעוברראיוןאישיאצלפסיכולוגוראיון
התאמהל"ברקים".
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גלעדפגי,שנכנסבאוקטוברלשנתוהשלישית
בתוכנית,מדגישכיאתהלימודיםהתובעניים
מאזנתהתמיכההצמודה".אנחנומקבליםיחס
אישיוסיועממשצמוד".צה"למסייעבתשלום
שכרהלימודושכרהדירהבמעונותהסטודנטים,
דואגלמפגשים,טיוליםוארועיםנוספים,ומטפל
באופןאישיבכלאחדמהעתודאיםבתוכנית.
"למרותהתחרותיותוההישגיותקיימתבין
משתתפיהתוכניתערבותהדדיתאמיתית.
ישנהגאוותיחידה,והיאחזקהבהרבהמהתחרות
האישית.כולנומרגישיםשישלנומשימה-
להצליחולהוכיחכמהתוכנית'ברקים'חיונית
וחשובה".
העתודאיםמשובציםבתפקידימחקרופיתוח,
תפקידיםאשרנבדקועלידיועדת"ברקים"
ואושרוכמתאימים".כךנחסכתמאיתנו
האי-ודאותשישלרובהעתודאים",אומרפגי.
השיבוץמבוצעבתחילתשנתהלימודים
השלישית,ביןהשארבמטרהשהתזהתהיה
רלוונטיתלתפקידהמיועד.
·ÂË†ÍÂÈÁ
פגיגדלבכרמיאללאםגננת)"זהאומרשקיבלתי
חינוךטוב"(ולאבעצמאי".תמידאהבתי
מתמטיקה.לגוומתמטיקה",הואאומר.הוא
למדבתיכון"אורטמגדים"בכרמיאל.חלק
מהלימודיםהתנהלבמכללת"אורטבראודה",
המקיימתשיתוףפעולהעםביתהספר.
במשךארבעשניםלמדפגיחשיבהמתמטית.
"זהתחוםשמפתחיצירתיותבפתרוןבעיות
בלתישגרתיות,בכליםלאמוכרים",הואמסביר.
בבחינותהבגרותנבחןבחמשיחידותבפיסיקה,
מתמטיקה,מחשביםומכטרוניקה)תחום
שמשלבאלקטרוניקהומכניקה(,וגם
בפילוסופיה.מלבדתוכנית"ברקים"משתתף
פגיגםבתוכנית"עתידים")הפועלתלקידום
צעיריםמהפריפריה(,ולתוכניתהמצויניםשל
הטכניון)ראובעמודהבא(".ברורלישבלי
התמיכההאדירהשאנימקבלמשלושהתוכניות
לאהייתימצליחבלימודיםכפישאנימצליח.
בעודהעתודאימןהמנייןנזרקליםהאקדמי
ללאמיומנויותשחייה,אנינזרקתיכשלרשותי
סירה,משוטים
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"הרבהאנשיםשואליםאותילמהראוילהשקיע
במצוינותבזמןשישסטודנטיםחלשיםשזקוקים
לעזרה",אומרפרופסורנמרודמויסייב,ראשתוכנית
המצוינים".אניעונהשאיןשוםניגודביןהדברים,
כיגםסטודנטיםמצטייניםזקוקיםלעזרה.אלה
סטודנטיםשבסביבה'רגילה'מרגישיםחריגים,ורק
בתוכניותכמותוכניתהמצויניםהםמביניםשיש
עודאנשיםכמוהם".
È˘È‡†ÈÂÂÈÏ
תוכניתהמצויניםנוסדהלפניכ14-שנה,בתמיכתו
הפיננסיתשלסטנליצ'ייס.לקראתפתיחת
התוכניתמונתהועדהמיוחדת-פרופסוראורי
סרבור)מתמטיקה(,פרופסורגדעילם)פיסיקה(
ופרופסורנמרודמויסייב)כימיה(-שקבעהאת
אופיהשלהתוכנית.פרופסורזאבתדמור,נשיא
הטכניוןדאז,התלהבמהתוכניתוהסכיםלהשקיע
אתהמשאביםהנדרשים.
"היהלנוברורשבתוכניתכזו,שמטפחתבאופן
אישיאתהמוחותהמצטייניםביותר,עלינוליצור
מיןמועדון",אומרפרופסורמויסייב".מעין'קלאב'
שיעניקתמיכהכוללת-כלכלית,אקדמית,חברתית
ותרבותית-לסטודנטים.הבנוגםשהליוויהאישי
חייבלהתבצעעלידיחבריסגלבכירים".
כיוםמלוויםאתהסטודנטיםבתוכניתכ100-חברי
סגל,המסייעיםלהםבמהלךלימודיהםבתוכנית:
בחירתמנחה,בחירתתחוםמחקר,בחירתקורסים
וכיו"ב.התוכניתמאפשרתלסטודנטיםלבנות
מערכתלימודיםאישיתשאינהקיימת)כ"מוצר
מדף"(בטכניון".כלקומבינציהרציניתאפשרית
מבחינתנו",אומרפרופסורמויסייב".הרעיוןהוא
שהמועמדיתפורלעצמותוכניתשתממשאת
הסקרנותשלוואתהפוטנציאלשלו".
הסטודנטיםבתוכניתרשאיםלקחתקורסים
מתקדמיםללאדרישות-קדם,ומקבליםפטור
מקורסימבוא-עלסמךידע,ובתנאישקיבלו
אישורמהפקולטההרלוונטית-במטרהלאפשר
להםלהתקדםבמהירותבלימודיהם.

לראשונהעםתחוםכלשהובמהלךהמחקר
ומתחיליםלהעמיקבו-אפילובעזרתספרים
בלבד-כדישיוכלולהתקדםבמחקר".
תהליךהקבלהלתוכניתמורכבמשלושהשלבים.
מישעובראתהמיוןהראשוניעוברלשלבהשני
ראיוןקבוצתי-שבוהואנדרשלהכיןהרצאהשלעשרדקותבנושאמדעי,טכנולוגיאוהנדסי
המענייןאותו.לאחרההרצאהמתקייםדיון
בהשתתפותשארהמועמדיםבקבוצה.השלב
השלישיהואראיוןאישי.
מישעובראתשלושתהשלביםמתקבללתוכנית,
ונהנהמהתנאיםהמיוחדיםהכלוליםבה.עםזאת,
סטודנטיםשאינםעומדיםבדרישותהגבוהות

שלהתוכניתייאלצולפרושממנה.
"בחמשהשניםהאחרונותהפכההתוכניתלמודל
לחיקויבטכניון",אומרפרופסורמויסייבבסיפוק.
"במקריםרבים,סטודנטיםמצטייניםשאינם
לומדיםבתוכניתהמצויניםמקבליםמהפקולטה
שלהםתנאיםלמחקר,ליוויצמודומלגותמחקר.
בכלל,החלוםשליהואשכלהטכניוןיהיהתוכנית
מצוינים-שכלסטודנטיוכללבנותלותוכנית
לימודיםאישית,בין-תחומיתובין-פקולטית,עם
הרבההרבהמחקר.במיליםאחרות,הייתירוצה
שכלסטודנטיקבל-כמובתוכניתשלנו-את
מירבהתנאיםלמיצויהאופטימלישלהפוטנציאל
האישישלו".

„‚˘†È¯˜ÁÓ
אחדהדגשיםבתוכניתהינוהדגשהמחקרי".אנחנו
לארקÌÈ¯˘Ù‡Óלסטודנטיםלעסוקבמחקר",
אומרפרופסורמויסייב",אלאגםÌÈ„„ÂÚÓאותם
לכך.החשיפהלמחקרבמהלךהתוארהראשוןלא
רקמכשירהאותםלתאריםהמתקדמים-שעיקרם
מחקר-אלאגםמגבירהבהםאתהסקרנותואת
הרצוןללמוד.כךקורהשסטודנטיםנפגשים
≥±

