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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
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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

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.
∑
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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.

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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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(.
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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
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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.

Â¯ËÒ‡Ó†„Â„Ï†˜Â¯Ë˘†Ò¯Ù
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(
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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".

∞±

‡ÁÂÓ‰†˙ÙÈÏ˜†Ï
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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˙ÌÈÈÂˆÓ‰†˙ÈÎÂ
"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
≥±

˜˙ÂÈÂˆÓ‰†ÌÂ„È

˜È¯·Ó
לגו,פילוסופיה,כדורגל.גלעדפגי

תהליךמיוןקפדני.רס"ןאתיפישמן

תוכניתייחודית.פרופסורזלמןפלמור

≤±

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".

˙‰„ÂÓˆ†‰ÎÈÓ
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

במדינותהעולםהשלישי.בנוסףהואמשמש
יו"רמועצתהמנהליםשלאיגודעריםלאיכות
סביבהבחיפה.
˙ÌÈÈ„È˙Ú†¯˜ÁÓ†ÈÓÂÁ
מבחינתנושאיהמחקרבעתידמתכננת
הפקולטהלהמשיךולהתמקדבמחקרבתחום
הביולוגיההתאיתוהמולקולרית.תחתכותרתזו
ניתןלהצביעעלמספרתחומימשנהמרכזיים:
ביולוגיהשלהתא,סרטן,ביולוגיההתפתחותית,
וצמחים.תחומיםאלהמהוויםגםבסיסחשוב
למחקרופיתוחבתחומיהרפואהוהביוטכנולוגיה.
"כשמדבריםעלמחקר,חשובלתתקרדיטלכוח
המחקרהעיקרישלנו-הסטודנטיםלתארים
מתקדמים",אומרפרופסורזילברשטיין".כיום
לומדיםאצלנוכ100-סטודנטיםכאלה,כמחציתם
לתוארשלישי".
˙ÈËÏÂ˜Ù≠ÔÈ·†ÌÂ‡È
פרופסורזילברשטייןמסבירכיבביולוגיהישנם
תחומיידעשהינםבעליחשיבותרבהלארק
לפקולטהשלנו,אלאלכללהחוקריםבמדעי
החייםבקמפוס.ביןתחומיםאלהניתןלמנות
אתהביולוגיההמבנית)פענוחמבניםתלת
ממדייםשלחלבוניםומאקרומולקולותאחרות(

והביואינפורמטיקה)ביולוגיהחישובית(".אלה
דוגמאותלנושאיםבין-תחומייםחשוביםמאוד,
שישלפתחםברמהרחבהיותרמהפקולטה
הבודדת-כמרכזימחקראוכגופיםשאינם
קיימיםבהגדרותהסטנדרטיותשלהטכניון.
"כדילפתחתחומימחקרברמההבין-פקולטית
ישלהגביראתהתיאום.צעדחשובבכיווןהזה
הואהקמתהשלהוועדהלמדעיהחיים,שבה
משתתפיםדיקניהפקולטותלרפואה,הנדסת
ביוטכנולוגיהומזון,הנדסהביו-רפואית
וביולוגיה.תפקידהוועדההואלתאםגיוסחברי
סגלבמדעיהחייםבטכניון,כמוגםפעילויות
שונותהקשורותלמדעיהחיים.למיטבידיעתי
זוהיהפעםהראשונהשפקולטותמתאמות
ביניהןאתגיוסחבריהסגלכדילשפראת
המסההקריטיתשלחוקריםבמדעיהחיים.
הנהלתהטכניוןהחליטהלהקיםמרכז-עללמדעי
החייםושילובםעםהנדסה.בראשהמרכזיעמוד
חתןפרסנובלבכימיה,פרופסוראהרןצ'חנובר.
מרכזזהיתאםאתכלהפעולותבתחוםזה
בקמפוס,ויסייעבפיתוחמואץשלמדעיהחיים.
„È˙ÚÏ†Ë·Ó
"החשיבותוהדחיפותבפיתוחמדעיהחיים
ברורהומוסכמתעלכלחבריהסגלבטכניון

כמוגםעלההנהלה",אומרפרופסורזילברשטיין.
"עלכךלמדנובאחתמישיבותהסנטהאחרונות,
שדנהבדו"חועדתההערכההבינלאומיתשביקרה
בפקולטה.בישיבהזוהיתההסכמהמקירלקיר
עלכךשפיתוחמדעיהחייםחשובלעתיד
הטכניון,וההנהלהמתבקשתלתתלכךקדימות.
הנהלתהטכניוןעושהמאמציםרביםלגייס
משאבים.בשיתוףעםמכוןראסלברי
לננו-טכנולוגיהאנומקימיםמרכזתשתיתי
למיקרוסקופיהפלורוסצנטיתוסריקתתאים
)(cell sortingבהשקעהשלכ3.5-מיליוןדולר,
וכרגעאנונמצאיםבתהליךהרכישהשלהציוד
הדרוש.זהומרכזטכניונישאותותנהלהפקולטה
לביולוגיה.
"במקבילאנונמצאיםבתהליךהקמהשלבית
חיותלחיותקטנות,שיפעלבשיתוףפעולהעם
ביתהחיותשלהפקולטהלרפואה.ביתחיותזה
יסייעלמחקריםבתחומיםשלהנדסתרקמות,
אימונותרפיה,מחלותזיהומיותועוד.
"פרויקטהדגלהואבנייןחדשלפקולטה,שיוקם
לצדהבנייןהקייםויכלולאתמרכזהתשתיות
ומעבדותמחקרחדשות.מהלכיםאלהיסייעו
לנולהגשיםאתהמטרותשהצבנולעצמנו,
ולהביאלקפיצתהמדרגההנחוצהבתחוםמדעי
החייםבטכניון".

השקעהבמשאבהאנושי.חוקריםבמעבדה

±µ

ÌÈÈÁ‰†ÈÚ„Ó
פרופסורדןזילברשטיין
בשלהיהמאההעשריםהתחוללושתימהפכות
מדעיותאשרהזניקואתהביולוגיהלחזית
המדע.הראשונההיאמהפכתההנדסההגנטית,
שאִפשרהלשבטולבטאגֶניםשלאורגניזםאחד
באורגניזםאחר)ביטוישלגניםהינוהתהליך
שבומתורגמותה"הוראות"המוצפנותבDNA-
לתהליכיםשוניםבגוף(.
המהפכההשנייההיאטכנולוגייתהספיקה
הגבוהה),(high throughput technology
שאִפשרהלרצףבמהירותגנומיםשלמים;לברר
אתביטוייםשלאלפיגניםבוזמנית;ולקבוע
ביעילותובמהירותהרכבשלאלפיחלבונים.
טכנולוגיהזואִפשרהאתריצוףהגנוםהאנושי
בתוךעשור-ולאבחמישיםשנה,כפישהעריכה
הקהילההמדעיתבתחילתשנותהתשעים.
שתימהפכותאלה,ההנדסההגנטית
וטכנולוגייתהספיקההגבוהה,אִפשרולמדעני
החייםלהגשיםאתאחתממשימותיהם
המרכזיות;תיאורהחייםבמונחיםמולקולריים.
אולםהמהפכותהללוהשפיעולארקעל
הביולוגיה,אלאגםעלכיווניההתפתחותשל
כלתחומיהמדעובכללםההנדסה.הןהפכו
אתהביולוגיהלמדעבין-תחומי,והביאו
להצבתםשלמדעיהחייםבמקוםמרכזיבכל
האוניברסיטאותבעולם,לרבותהאוניברסיטאות
הטכנולוגיות.
לאורהתפתחויותאלההחליטההנהלתהטכניון
לתתלמדעיהחייםקדימות,אשרתבואלידי
ביטויבהשקעהמשמעותיתבמצבתהסגל
האקדמיובתשתיותהמחקר.זאתבמטרה
להפוךאתהביולוגיהלמרכזשלפעילותבין
תחומיהמדעוההנדסההשונים.

±¥

ˆ˙ÈÊÎ¯Ó†Í‡†‰¯ÈÚ
הפקולטהלביולוגיההינהפקולטהצעירה
יחסיתלפקולטותאחרותבטכניון,וקטנהמשאר
הפקולטותלביולוגיהבארץ.סיפורההחל
ב,1971-כאשרקבוצתחבריסגלמהפקולטה
לכימיההחליטולהקיםיחידהנפרדתלביוכימיה.
עיקרמשימותיהשלהמחלקההצעירההיו

˙Â˜„Ê‰Â†ÌÈÈÁ†ÈÏÚ·†˙ÂÁ˙Ù˙‰†¨‡˙‰†˙ÂÏÈÚÙ†ÏÚ†‰¯˜·†¨ÔË¯Ò‰†¯˜Á
ˆ‰ËÏÂ˜Ù‰†È˘‡†ÌÈ¯˜ÂÁ†Ì˙Â‡˘†ÌÈ‡˘Â‰Ó†‰ÓÎ†Ì‰†‰Ï‡†≠†ÌÈÁÓ
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‰ÒÂÒÈ·Â†Ï‚Ò‰†È¯·Á†¯ÙÒÓ†˙Ï„‚‰†¨˙ÂÈ˙˘˙‰†˜ÂÊÈÁ†‰˙¯ËÓ˘†ÁÂ˙ÈÙ
˘ÔÂÈÎË·†‰Ò„‰‰Â†ÌÈÈÁ‰†ÈÚ„Ó†ÔÈ·†¯˘˜Ó‰†ÈÊÎ¯Ó†¯ÈˆÎ†‰ËÏÂ˜Ù‰†Ï
בתחוםההוראה:מתןקורסיםבביוכימיה,גנטיקה
וביולוגיהמולקולריתותאיתלתלמידיהטכניון.
אולםההתקדמותהגלובליתבמעמדםשלמדעי
החייםחייבההרחבהשלסגלהמחלקה,ובשנת
1988היאהפכהלפקולטה.במהלךהשניםרבו
פניותמצדפקולטותשונותבטכניוןלשיתוף
פעולהעםהפקולטה,והגברתשיתוףהפעולה
העמיקוהבליטאתאופיההבין-תחומי.כיום
משתפתהפקולטהלביולוגיהפעולהעם
פקולטותרבותבמגווןתוכניותלימוד
בין-תחומיות:ביוכימיהמולקולרית)בשיתוף
הפקולטהלכימיה(,ביואינפורמטיקה)בשיתוף
הפקולטהלמדעיהמחשב(,הנדסהביוכימית
)בשיתוףהפקולטהלהנדסהכימית(,ומדעי
הרפואההמעבדתית)בשיתוףהפקולטה
לרפואה(.כמוכן,מוריהפקולטהלביולוגיה
מלמדיםאתתלמידיהמסלולבביוטכנולוגיה,
בהנדסהביו-רפואיתוכןאתכללהסטודנטים
להנדסה.כךהפכההפקולטההקטנהלגוףהוראה
מרכזיבטכניון.
˜·‰ÏÂÚÓ†ÌÈ¯˜ÂÁ†˙ˆÂ
"ישלנוקבוצתחוקריםמעולה",אומרפרופסור
דןזילברשטיין,דיקןהפקולטה".לדוגמה,בשנה
שעברהאושרו70%מהבקשותלמענקימחקר
שהגישוחבריסגלבפקולטהלקרןהלאומית
למדע.הממוצעהארצי,לשםהשוואה,עומדעל
.33%אנחנומקפידיםעלאיכותםשלחברי
הסגלשאנומגייסים.ואכן,הצלחנולמשוךלכאן
חוקריםצעיריםומבריקיםהודותלשאיפה
למצוינותהמאפיינתאתהפקולטהלאורךשנים.
הסגלכוללחוקריםהמוביליםבתחומםבקנה
מידהעולמי.הנהכמהדוגמאות:קבוצתהמחקר
שלפרופסוריורםרייטרהיאמהמובילותבעולם
בחקרהאימונותרפיהשלמחלתהסרטןומחלות
ויראליות;פרופסורדינהרוןגילתהחלבוןהמעכב
גדילהשלתאים,ואשרביטויוברמהנמוכה
נמצאבמתאםגבוהעםהופעהשלגידולים
סרטניים;פרופסוריהודהאסרףגילהמנגנוני
עמידותלתרופותאנטי-סרטניות;פרופסורגדי

שוסטרגילהאתהמנגנוןלפירוקשלרנ"א
בכלורופלסטשלצמחיםובמיטוכונדריוןשל
תאיאדם,ועבודותיוזוכותלמוניטיןרבים;
פרופסורדןקסלהיהביןהראשוניםלגלות
ולאפייןחלבוןבעלתפקידמרכזיבהכוונתםשל
חלבוניםבתא;ד"ראמנוןהראלהיהביןהחוקרים
הראשוניםשזיהואתהחלבוניםהעיקריים
המבקריםאתיצירתמעטפתהגרעיןונקבוביות
הגרעיןבתאים;ד"רעודדבז'ההואמהמובילים
בעולםבתחוםהגנומיקהשלחיידקיםימיים;
פרופסורבניפודבילביץ'השיגפריצתדרך
חשובהכשגילהחלבוןבעלתפקידמרכזיבאיחוי
תאיםבתהליךהתפתחותושלהעובר;פרופסור
מיכאלגליקמןגילהאתהקשרביןמבנהלתפקוד
בקומפלקסהגורסחלבוניםבתא;פרופסורזאב
ארדגילהמנגנוניםהמאפשריםלעופותלווסת
אתחוםגופםבתנאימדבר,וכמוכןמשתתף
במחקררבתחומיבנושאמנגנוןהצלילהשל
עופותמים;פרופסוריונהקסירגילתהאת
המנגנוןהמבקרמעברתאיםממעגלהתא
למסלולהתפתחותיחדש,שהואחלוקתהפחתה
)מיוזה(".
פרופסורזילברשטייןעצמוחוקראת"סימני
הדרךהמולקולריים"שבעזרתםמגיעים
מיקרואורגניזמיםגורמימחלותלעברהיעד
שלהםבגופנו.מודלהמחקרשלוהואהטפיל
לישמניה,הגורםלמחלתשושנתיריחו)וגם
למחלהקטלניתבשם.(Kala Azarטפילזה
נכנסלתאיםשלהמערכתהחיסוניתבגופנו,
ושורדשםהודותלשינוייםמסוימיםשהואעובר.
פרופסורזילברשטייןהצליחלחקותבמעבדה
אתהתנאיםשלאתרהמטרהשלהלישמניה,
ובאופןזהלהביאלכךשהטפילמתנהגבמעבדה
כאילוהואנמצאבגוףהאדם.בעזרתכליםשל
טכנולוגיתהספיקההגבוההמאתרתקבוצת
המחקרשלואתהגניםהמסייעיםללישמניה
במשימתהטפילותשלה.פרופסורזילברשטיין
חברבוועדותשלארגוןהבריאותהעולמי
ומשתתףבתכנוןאסטרטגישלהמאבקבמחלות
שגורםטפילזה,מחלותהנפוצותבעיקר
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˙ÈË‚†‰Ò„‰
ÔË¯Ò·†˜·‡Ó‰Â
מחלתהסרטןנובעתמצירוףשלתקלהגנטיתבאחדמתאיהגוףעם
כשלשלהמערכתהחיסונית.התאהמשובשמתרבהבקצבמהירמהרגיל
תוךעקיפתמנגנוניהבקרההקיימיםבגופנו.
במשךשניםרבותחלמוחוקריהסרטןשיוםאחדיהיהטיפולהמבוסס
עלחיסון,כלומרטיפולהמפעילמנגנוןשיאפשרלמערכתהחיסונית
לדחותאתהגידולהסרטני-בדיוקכפישהיאדוחהגורמימחלות
זיהומיותכגוןוירוסים.
טיפולהשלהמערכתהחיסוניתבמיקרואורגניזמיםגורמימחלותמבוסס,
ביןהשאר,עלזיהויפפטידים)מִקטעיחלבוןקצרים(הנמצאים
במיקרואורגניזמים.זיהויזהמבוצעבאמצעותתאיהדםהלבנים.המידע
עלפפטידיםייחודייםאלהמועברלתאיםהמייצריםאתהנוגדנים.
החוקריםמנסיםלזהותפפטידיםייחודייםלתאיםסרטניים,אשרנגדם
יהיהניתןלהפעילאתהמערכתהחיסונית.
·ÈÂ‡‰†˙‡†˙Â‰ÊÏ
שתיקבוצותמחקרבפקולטהלביולוגיהמחפשותדרכיםלהפעלת
המערכההחיסוניתכךש"תדעותצליח"לתקוףאתהגידוליםהסרטניים.
קבוצתהמחקרשלפרופסוריורםרייטרהצליחהלפתחמשפחהחדשה
שלמולקולות-חלבוןמהונדסותגנטית,שבאמצעותןיכוליםתאיהמערכת
החיסוניתלתקוףאתתאיהסרטןמבלילפגועבתאיהגוףהבריאים.
מולקולותאלונקשרותבאופןייחודילתאיםסרטנייםומצפותאותם
בחלבוןהמאפשראתזיהויהתאיםהעוינים.מדוברבפריצתדרך
משמעותיתבתחוםהאימונותרפיה,שכןהצוותשלפרופסוררייטרהוא
הראשוןשהצליחלפתחמולקולותאלה.יעילותהשלהשיטהבהרגתאים
סרטנייםכברהוכחהבמבחנה,וגםהניסוייםבחיותמעבדההוכתרו
בהצלחה.כעתנמצאהפרויקטבשלבהפיתוחהפרה-קליני,והואמבוצע
במסגרתקונסורציוםעםחברת"טבע".
בפרויקטנוסףמפתחתמעבדתושלפרופסוררייטרנוגדניםאנושיים
מהונדסיםגנטיתהמצוידיםבאתרקישורלמִקטעחלבונִיהממוקםעל
שטחפניהתאהסרטניואשרמייחדגידולסרטנימסוים.נוגדניםאלה
עוקפיםאתמנגנוניהתנגודתוהבקרהשפיתחהתאהסרטני,וכךמצליחים
לחסלו.אתהנוגדןניתןלתכנןכךשיגייסתאיהרגשלמערכתהחיסון
כדישיגיעולתאיהסרטןויפעלולחיסולם.ניתןאףלחמשאתהנוגדנים
ברעלןאובחומררדיואקטיבישישוגרולתאהסרטני)מעיןטיליםביולוגיים
מונחים(,ייקשרואליוויחסלואותו.המעבדהפיתחהבשנתייםהאחרונות
כמאהנוגדניםהמכווניםכנגד25תצמידיםשלמִקטעיםחלבוניים
ו'מולקולותזיהוי'לגידוליםסרטנייםשונים)סרטןהעורמלנומה,סרטן
שד,סרטןהערמונית(כמוגםכנגדנגיפיםהתוקפיםאתהמערכת
החיסונית.
ÌÈ„ÈËÙÙ≠ÒÒÂ·Ó†ÔÂÒÈÁ
מעבדתושלפרופסוראריהאדמוןעוסקתגםהיאבתחוםהאימונולוגיה
שלהסרטן.מטרתהמחקרהיאלזהותפפטידיםשמקורםבחלבונים
ייחודייםלתאיסרטן,ולפתחעלבסיסםטיפולחיסונילסרטן.השיטה
מבוססתעלייצור)"הינדוס"(שלמולקולותשונותשל"קומפלקסהתאמת
הרקמות"ובידודםשלהפפטידיםהשוניםהנוצריםבתהליךזה.
זיהויהפפטידמבוצעתוךשנייהבערךבעזרתספקטרומטרייתמסות
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ואנליזהבאמצעותתוכנותביואינפורמטיקהחדשניות,שפותחועלידי
אילןברממעבדתהמחקרשלחברתIBMבחיפה.עיקרהמחקרבמעבדתו
שלפרופסוראדמוןמתמקדבסרטןהריאהשלהתאיםהקטנים,ובמסגרת
מחקרזהזוהוכברמאותפפטידיםשונים.
˙ÂÈË¯Ò≠ÈË‡†˙ÂÙÂ¯˙Ï†˙Â„ÈÓÚ‰†„ÂÒ†ÁÂˆÈÙ
אחתהתחבולותשנוקטיםתאיהסרטןבמלחמתההישרדותשלהםכנגד
אמצעיהחיסולהמכווניםנגדםהיאפיתוחעמידוֶתלתרופות
אנטי-סרטניות.כברשניםרבותידועשכתוצאהמהטיפולהכימותרפי
מפתחיםתאיהסרטןמנגנוניהגנההמקניםלהםעמידותלתרופות
אנטי-סרטניותשונות-תופעההידועהבשםעמידותרב-תרופתית,
שהינהאחדהמכשוליםהעיקרייםבטיפולהכימותרפי.חשיפתמנגנוני
העמידותעשויהלשמשבסיסלפיתוחןשלתרופותחדשניותשיעכבו
מנגנוניםאלהוכךיגבירואתיעילותהתרופותהכימותרפיות.
בפקולטהלביולוגיההצליחהקבוצתחוקרים,בראשותפרופסוריהודה
אסרףותלמידיהמחקראילןאיפרגןואסףשפרן,לגלותמנגנוניםחדשים,
המקניםלתאיהסרטןעמידותבפניתרופותאנטי-סרטניותשונות.יתר
עלכן,הקבוצההצליחהגםלעכבאתפעולתםשלהמנגנוניםהאלה
ולאפשראתפעילותהתרופותבתאיהסרטן.
¢˙ÂÙÂ¯˙Ï†‰Ù˘‡†ÁÙ¢
אחתהתגליותהמעניינותשלפרופסוראסרףוהדוקטורנטאילןאיפרגן
הינה"פחיהאשפה"שלתאיהסרטן.השנייםגילוכיביןתאיםסמוכים
הנגועיםבסרטןהשדקיימותמעיןשלפוחיותשלתוכן"משליכים"התאים
הממאיריםאתהתרופותהאנטי-סרטניותשנועדולקטולאותם.מסתבר
שהחלבוןABCG2שואבאתהתרופהמתוךהתאהסרטניומרכזאותה
בתוךהשלפוחיתהמשותפת,וכךמנטרלאתהשפעתה.
"כאשרחשפנותאיסרטןהשדלתרופהצבעוניתראינואתהשלפוחיות,
שהתמלאובתרופהבריכוזשהינוגבוהפיאלףמהסביבהשמחוץלתא",
מסבירפרופסוראסרף".כשהוספנואתהמעכבהמשביתאתפעולת
המשאבהנותרההשלפוחיתריקהלחלוטין;התרופההאנטי-סרטנית
הגיעהלתאיםהסרטניים,והםנקטלוביעילות".
פרופסוראסרףמצייןכיבעתיד,אותםתאיסרטןשבהםתתגלה
פעילות-יתרשלהחלבוןABCG2והשלפוחיותהמלאותבתרופהיטופלו
במעכביםהמשביתיםאתפעילותחלבוןהמשאבה".אנחנושוקדיםעתה
עלפיתוחמעכביםיעיליםיותר,שיהפכואתהעמיֻדתלרגישֻת".
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ÈÓÂ‚≠ËÒÂÙ‰†Ô„ÈÚ‰
גנומיקה)(Genomicsהינהתחוםחדשיחסית,
אשרזכהלחשיפהגםמחוץלחוגיהמדעבשל
השלכותיוהעצומותעלהאנושות.במסגרת
פרויקטהגנוםפוענחהרצףהמלאשלשלושה
ביליוןהנוקלאוטידיםהמרכיביםאתהגנום
האנושי.כיוםנמצאיםבמאגריהנתונים
העולמיים,בנוסףלרצףהגנוםהאנושי,הרצפים
שלמאותיצוריםשונים,בעיקרשלחיידקים.
במסגרתהפקולטהעוסקיםבתחוםהגנומיקה
ד"רעודדבז'ה)גנומיקהסביבתית(,ד"ריעל
מנדל-גוטפרוינד)ביו-אינפורמטיקה(,ד"ריואב
ערבה)גנומיקהתפקודית(ופרופסוראריה
אדמון)פרוטאומיקה(.חוקריםאלוחובריםיחד
בניסיוןלהביןמהמסתתרברצףהגנטי,אלו
אינטראקציותעובריםגנומיםשונים,ומה
השפעתןשלאינטראקציותאלהעלתפקודו
שלהאורגניזםהבודדבסביבתו.במובןמסוים
ניתןלומרשמדעניהפקולטהכברפועלים
בעידןהמדעיהבא:העידןהפוסט-גנומי,שהחל
עםסיומושלפרויקטהגנוםהאנושי.
ÌÈ·†‰˘Ú‰Ó
ד"רעודדבז'המתענייןבעיקרבחיידקים
בסביבההימית.מכיווןשרובהחיידקיםבסביבה
זו)מעל(98%אינםניתניםלגידולבמעבדה,
משתמשיםד"רבז'הוצוותהמחקרבדגימות
מהיםובשיטותשפותחועבורפרויקטהגנום
האנושיכדילפענחגנומיםשלחיידקיםימיים.
באמצעותכליםביו-אינפורמטייםהםמנסים,
בשלבהשני,לאפייןאתתכונותיהםואת
תרומתםשלחיידקיםאלולסביבה.גישות
מחקריותאלוהביאולגילוימנגנוניםחדשים
לקליטתאנרגייתאורעלידיחיידקיםוהמרתה
לאנרגיהכימית.חיידקיםאלהלאהיוידועים
לפניכןבכלל,ובסביבההימיתבפרט.
בעבודהשלהדוקטורנטיתג'זאלהסביחינמצאו
חלבוניםהקולטיםאנרגייתאורבאמצעות
מולקולותרטינל)נגזרתשלויטמין.(Aחלבונים
אלודומיםבמבנהשלהםלפיגמנטיםהנמצאים
בעין)רודופסין(.בנוסףלכךגילתהסביחימנגנון
חדשלייצורויטמיןAבחיידקים.

∂±

ÌÈÓÏ†˙Á˙Ó†‰Ê˙ÈÒÂËÂÙ
אחתהתגליותהאחרונותבמעבדהשלד"ר
בז'ה,במסגרתעבודתושלהדוקטורנטגיל
זיידנר,קשורהלפוטוסינתזה.זיידנרמצאשגנים
המקודדיםלחלבוניםשלפוטוסינתזהנמצאים
גםבווירוסיםימיים,ושכמחציתהגנים

הפוטוסינתטייםבאורגניזמיםימייםמקורם
בווירוסים.גניםאלהשוניםמהגניםהחיידקיים.
במעבדהנחקריםהמאפייניםהייחודייםשל
החלבוןהמקודדעלידם,שהםכנראההגורמים
להבדליםבמנגנוןהפוטוסינתזה.
·˘ÁÓ·†˜„ÈÈÁ‰†˙‡†ÛÂ˜˙Ï
זמינותםשלרצפיגנומיםשלמאותחיידקים
מאפשרתכיוונימחקרמגוונים.אחדמהם,
שבועוסקתד"ריעלמנדל-גוטפרוינד,הוא
זיהויאתריקישורחדשיםלאנטיביוטיקה
בחיידקים.אחתהסכנותהגדולותהמאיימות
עלינובעידןהמודרניהיאפיתוחעמידותשל
חיידקיםפתוגנים)גורמימחלות(לתרופות
אנטיביוטיות.דרךאפשריתלהתמודדעם
בעייתהעמידותהיאלפתחתרופותחדשות
ש"יידעו"להיקשרלאתריקישורעלגבי
חלבוניםורנ"א)חומצתגרעיןריבונוקלאית(
שעדהיוםלאהיוואתרי-מטרהשלתרופות
קיימות.
הסטודנטיתהילדהדודמפתחתשיטות
חישוביותלאפיוןאתריקישורפוטנציאליים
לאנטיביוטיקהעלגבימולקולותהחלבוןוהרנ"א
שלהחיידק.בעזרתמידעזהניתןיהיהלתכנן
תרופהייעודיתשתתקוףאתתאיהחיידק
גורםהמחלהמבלילגרוםנזקלפונדקאי)האדם
החולה(.המידעמרצפיהגנומיםהחיידקיים,
והשוואתולרצףהגנוםהאנושי,מהוויםמפתח
להצלחתגישהזו.
הריבוזוםהינוקומפלקסענקהמורכבמרנ"א
וחלבון,והוא"ביתהיוצר"לחלבוניםבתא.בגלל
תפקידוהקריטיבתאמהווההריבוזום
אתר-מטרהמועדףלתרופותאנטי-חיידקיות.

בתמונהניתןלראותריבוזוםשלחיידק,שעליו
הופעלהאנטיביוטיקהסינתטית)בצהוב(.
האטומיםעלגביאתרהקישורלאנטיביוטיקה

צבועיםעלפימידתהשונותשלהנוקלאוטיד
)השונותביןהרנ"אבריבוזוםבגנומיםשל
חיידקיםלביןרצפיםמקביליםבגנוםהאנושי(.
מימיןמתוארדירוגהצבעיםמאדוםלתכלת.
אדום-מאפייניםייחודייםלחיידק;תכלת-
מאפייניםשאינםייחודיים.כפישניתןלראות,
הנוקלאוטידבמרכזאתרהקישורמראה
ספציפיותגבוההלחיידק.הספציפיותהגבוהה
שלהנוקלאוטידמאפשרתפיתוחתרופה
ספציפיתשפוגעתביעילותבמערכתייצור
החלבוניםבחיידקבלבד-ולאבאדם.
˙ÔÂ·ÏÁÏ†ÌÂ‚Ó†∫ÌÂ‚¯˙‰†ÍÈÏ‰
קבוצתהמחקרשלד"ריואבערבהמנסהלהבין
כיצדהאינפורמציההמקודדתבגנוםשל
אורגניזםאאוקריוטי)אורגניזםשאינוחיידק(
מתורגמתלמולקולהפעילה.המולקולההפעילה
בתאהינהבדרךכללחלבון,ועלמנתלייצר
אותהישצורךבמערכתתרגוםהמורכבת
מחלבוניםורנ"א)הריבוזום(.הריבוזוםיודע
לקרואאתהאינפורמציההמקודדתבגנום
ולתרגםאותהלחלבוןבצורהמדויקתומהירה.
יתרהמכך,מנגנוןהתרגוםמסוגללפעולעלפי
סדרעדיפויות,ולתרגםמהריותרגניםהנחוצים
בתנאיםמסוימיםעלחשבוןתרגוםגניםאחרים.
במטרהלהביןפעילותזומיוצרותבמעבדתו
שלד"רערבה,בכליםשלהנדסהגנטית,
מוטציותבריבוזוםשלשמרהאפייה.ד"רלילך
פנואלימייצרתאתהמוטציותובודקתכיצד
הןמשפיעותעלתפקודושלהשמר.עלמנת
לקבלאתהתמונההמקיפהביותרעל
ההשפעותהאפשריותשלהמוטציותמנצלת
קבוצתהמחקראתטכנולוגיית"מערכי"DNA

),(DNA microarraysהמאפשרתלבדוק
בו-זמניתאתהביטויעלכלששת-אלפיהגנים
הקיימיםבשמר.

‰ËÏÂ˜Ù†Ï˘†‰¯ÂÙÈÒ

˙Â‡Ï˜Á·Â
ב(DNA-למתווךהמידע)הרנ"א(,אשרמכתיבאת
יצירתהחלבוניםשהינםתוצריהביטויהגנטי.יצירת
הרנ"אופירוקוהינםהתהליכיםאשרקובעיםמי
מהחלבוניםהכלורופלסטייםייווצרו,וכןמכתיבים
אתכמותם.
הקבוצהשלפרופסורשוסטרפיענחהאתמנגנון
הפירוקשלהרנ"א.מתבררשכאשרמגיעתורהשל
מולקולתרנ"אמסוימתלהתפרק,היא"מסומנת"
עלידיזנבשלנוקליאוטידיםמהסוגאדנוזין.הסימון
הזהשולחאותהלתהליךפירוקמהיר,בתהליך
המזכיראתמנגנוןפירוקהחלבונים-שםמסומן
החלבוןהמיועדלפירוקעלידיחלבוןהאוביקוויטין
)תהליךשגילויוזיכהאתשניחוקריהטכניון,
פרופסוראברהםהרשקוופרופסוראהרןצ'חנובר,
בפרסנובלבכימיהל.(2004-לאחרונהגילופרופסור
שוסטרואחריםשהמנגנוןהזהלפירוקרנ"אהינו
כללילכלעולםהחי,ומתקייםבחיידקים,צמחים
ובעליחיים,כוללבניאדם.
‰ÁÈ¯Ù≠‰ÁÈÓˆ†È¯ÂÊÁÓ
בקרתעיתויהפריחהבצמחיםמבוצעתעלידיגנים
ייעודיים.במעבדתושלפרופסוראליעזרליפשיץ
נבחנתהאפשרותלשלוט,באמצעותהנדסהגנטית,
בתהליךזה.
במעבדהמפותחותשתימערכותהתפתחותיות-
האחתלעידודצמיחהוהשנייהלבקרתפריחה
בעגבנייה.כלאחתמהמערכותמבוקרתעלידיגן
ראשי,המייצראותותבין-תאייםארוכיטווח.שיווי
המשקלביןהאותותהנוגדיםקובעאתגורלו
)ההתפתחותי(שלאיברנתוןבכלאתרגידולבצמח.
כךלמשל,ביטויגןהבקרהSPבצמחיםמהונדסים
גנטיתמעכבהיווצרותתפרחותבמשךחודשים,
ואילוביטויגבוהשלחלבוןSFTיגרוםלפריחה
בשלביםמוקדמים)לאחרהתפתחות4-2עלים
בלבד(.
האינטראקציהביןהגניםהמרכזייםלביןגנים
אחריםהקשוריםלפריחהוצמיחהנחקרתברקעים
גנטיים"מלאכותיים"שונים.כךלמשל,דיכויגן
הבקרהSPברקעיםגנטייםשוניםמביאהליצירת
תפרחותהכוללות5עד3,000פרחיםברקעים
גנטייםשונים.
אנשיהמעבדההראוכיאותותהפריחההנשלחים
עלידיחלבוןSETמועבריםמכנהלרוֹכֵבולהיפך.
בתמונהמימיןניתןלראותרוכבמצמחהעגבנייה
המבטאאתהגן,SFTהגורםלכנתצמחהטבק
לפרוח-מהשלאקורהבטבע.תוצאותאלופותחות
אפשרויותליצירתכנותמהונדסותגנטיתלבקרת
פריחהבהדריםאובעציפרינשירים,ללא'זיהום'
הפירותעלידיגנים'זרים'.

∫˙È¯·ÂÚ†˙ÂÁ˙Ù˙‰
ÌÊÈ‚¯Â‡Ï†‡˙Ó
תהליךהתמיינותםשלתאיםמעסיקאתחוקריתהליךההתפתחותהעוברית.התהליך
ההתפתחותירצוףבשלביםשוניםהמנתביםאתהתאיםהראשונייםדרךמערכתהיררכית
שלאותותהמצמצמיםבהדרגהאתיכולתהבחירהשלהתאומנתביםאותולייעודוהסופי.
מהםהמנגנוניםהמולקולרייםהמבקריםאתתהליךהתמיינותםשלהתאים?כיצדהתאים
משוחחיםביניהםעלמנת"לקבלהחלטות"?מימתמייןלמהומתי?מהםהמרכיביםהמולקולריים
המשתתפיםבתהליך?-בשאלותבסיסיותאלועוסקותשלושמעבדותבפקולטה,המשתמשות
לצורךהענייןבשלושהמודליםהתפתחותייםשונים.
במעבדהלגנטיקההתפתחותיתשלפרופסורבניפודבילביץחוקריםתהליכיאיחויתאים
המוביליםליצירתאיברים.איחוישלתאים)(cell fusionהואתהליךחשובבמהלךהתפתחותם
שלבעליחייםרב-תאיים.זהותהליךאוניברסליהמעורבבאיחודהביציתוהזרעבזמןההפריה,
בחדירתוירוסיםבעלימעטפת,בקוניוגציה)העברתמידעגנטיביןתאים(בשמריםוביצירת
)syncytiaתאיםרב-גרעיניים(בשריר,בעצםובשיליה.רובהאיחוייםהםביןתאיםמאותו
הסוג,ומתרחשיםביןתאיאפיתלבכמהאתריםבגוף.
עדלאחרונהלאהיהידועהאםתאיםמתאחיםבאופןמקרי,אושקייםסדרבזמןובמרחב
לפיותאיםמתאחיםבזמןיצירתהרקמות.
במעבדהשלפרופסורפודבילביץנמצאשקיימתתוכניתהתפתחותיתהמבקרתאתהסדר
שלאיחויהתאיםבעור)אפידרמיס(וביצירתאיברה.vulva-החוקריםבמעבדהעוקביםאחר
הסדרברמההמולקולרית,כאשרמטרתםבטווחהארוךהיאלהביןמהותפקידאיחויהתא
בזמןהתפתחותהחיה,ומהםהמנגנוניםהמולקולרייםהמוציאיםלפועלומבקריםאתהאיחוי
האמור.
במעבדהשלד"רזאבלבחוקריםתהליכיםהתפתחותייםהקשוריםבהתמיינותהסופיתשל
תאיםברקמתהיעדשלהם,תהליךשבוהםמקבליםאתהמבנהוהפונקציהשלתארקמה
בשל)למשלתאיעצב,תאיעורוכו'(.האורגניזםהמשמשאתהחוקריםבמעבדהזוהואזבוב
התסיסה.Drosophila melanogaster
מתבררשמוטציותבכמהוכמהגניםהמשתתפיםבתהליכיהתמיינותסופייםשלתאיעצב
במוחהזבובגורמותלגידולימוח,וד"רלבחוקראתתפקידםשלגניםאלהכדיללמודכיצד
פועליםמנגנוניההתמיינותהנורמלייםוכיצדפגיעהבהםמשרהתהליךסרטני.ואמנם,נמצא
שכמהמהגניםפועליםלעצירתחלוקותתאיםבלתי-ממוינים-תהליךשהואשלבחיוני
להתמיינותסופית.הגניםהמוטנטיםמאבדיםיכולתזו,והתאיםעובריםאזטרנספורמציה
סרטנית.יצוייןשחקרהסרטןבאורגניזמיםפשוטיםכמוזבובהתסיסההתרחבמאדלאחרונה,
ובכךנפתחיםאפיקיםחדשיםבהבנתהמחלהובפיתוחתרופותחדשותכנגדה.
‰ÈˆÂÏÂ·‡Â†˙È¯·ÂÚ†˙ÂÁ˙Ù˙‰
מעבדתושלד"ררמירשףעוסקתבשנימודליםהתפתחותייםבמחקרהבין-תחומישל
התפתחותעובריתואבולוציה.היוםכברידועכיהבדליםבצורהובפונקציהביןבעליחיים
שוניםנובעיםמשינוייםשהתרחשובמהלךהאבולוציהבבקרהשלתהליךההתפתחותהעוברית.
במעבדהזוחוקרים,באמצעותעוברהתרנגולת,אתהמנגנוניםהמולקולרייםהמבקריםקביעת
גבולותבדרךשליצירתאיברים.במערכתאחתנחקרתהליךההתפתחותשלהכליהוהבקרה
עלהתהוותהשדהההתפתחותיהקדמישלאיברזה.במערכתשנייהנחקריםהמנגנונים
האחראייםליחסיםהשוניםשביןשרירלעצםביןחולייתניםיבשתייםלחולייתניםימיים.
במערכתהמודלהשנייה,הנחקרתבשיתוףפעולהעםפרופסוררינקביץמהמכוןהלאומי
לחקרימיםואגמיםבחיפה,עוסקיםבתופעהמיוחדתבמינהשבהפיסתכלידםמבודדת
ממושבהשלהאיצטלןהשדרני)(Botryloides leachiמסוגלתלהתמייןבחזרהלבוגרהשלם
ולהביאליצירהמחדששלהמושבהכולה.מחקרזהמתמקדבעיקרבשלביםהמוקדמיםשל
תופעתהרגנרציה,ומנסהלהביןאתהמנגנוניםהמולקולרייםהפועליםבתאיכליהדםהגורמים
להםלסגתממצבההתמיינותשבוהםנמצאיםולהפוךלתאיםהמתנהגיםכתאיעובר.
±π
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מהפכתההנדסההגנטית,שקידמהאת
הביולוגיהלחזיתהמדעשלהמאהה,21-
מיושמתבאופןאינטנסיביבחקרצמחים
ובפיתוחיישומיםביו-טכנולוגייםבשטח
החקלאותהמודרנית.
הביו-טכנולוגיההחקלאיתהמודרניתהינה
אחדמשטחיהמחקרהמועדפיםעלידי
מדינתישראלוהקהילההמדעיתהבינלאומית.
זאתבשלהצורךבהגברתקצבייצורהמזון,
באופןשיתאיםלגידולהמהירבאוכלוסיית
העולם.
תרומתהשלהפקולטהלתחוםחשובזה
מיוצגתעלידיארבעקבוצותמחקרהעוסקות
בהיבטיםשוניםשלחקרהצמחים,וכולן
מיישמותאתהטכנולוגיותהמתקדמותביותר
בהנדסהגנטית.

‰·ÂÎÈÚÂ†ÌÈÁÓˆ†˙Â˜„Ê‰
ההזדקנותבצמחיםהינהתהליךהמתוכנתבאופן
גנטי.התמונההמוכרתשלשדותחיטה
המצהיביםלפניהקציר-תמידבזמןקצר
ובעיתויקבוע)לאחרייצורהגרעינים(-מעידה
עלקיומהשלתכונהגנטיתהמכוונתאתהצמח
ליעדמוגדר:הזדקנותומוות.לתכונהזוגםפן
חיובי;מיחזורוהכוונהשלחומרימזוןמהעלה
המזדקןלפריהמתפתח.
הקבוצהשבראשהעומדפרופסורשמעון
גפשטייןמתמקדתבזיהויהגניםהמעורבים
בהזדקנות,שתוצריהםגורמיםבאופןפעיללהרס
עצמיולמותתאיהצמח.בנוסףהצליחההקבוצה
לאחרונה,באמצעותהגברהמכוונתשלביטוי
גןבעלתפקידמרכזיביצירתהציטוקינין-
"הורמוןהנעוריםהצמחי"-להאריךאתתוחלת

בתמונההגדולה:היווצרותפרחיםבזןטבקשבדרךכללאינופורח.הפריחההושגהבאמצעותהרכבת
הצמחעםרוכבמעגבניה,הנושאגןפריחהפעיל.בתמונההקטנה:צמחטבקרגיל)מימין(לעומת
צמחשהזדקנותועוכבהעלידיהגברהמלאכותיתשליצירת"הורמוןהנעורים")ציטוקינין(בצמח

חייהצמחעדפישלושה.הארכתחייהצמח
השלםמלווהגםבהארכת"חייהמדף"שלעלי
הצמח-לאחרשנקטפוואוחסנובחושך.
למחקרזהתרומהחשובההןבהבנתההשפעה
הגנטיתעלההזדקנות-לרבותזיהויהגנים
המעורביםבתהליכיההזדקנותבצמחים-והן
בפיתוחיישומיםביו-טכנולוגייםלטובת
החקלאותהמודרנית,במטרהלהגבירתפוקות
חקלאיותולהאריךאתחייהמדףשלהצמח.
ÌÈ˜ÈÊÓÓ†˙ÂÂ‚˙‰†ÈÎ¯„†ÁÂ˙ÈÙ
קבוצתושלפרופסורבנימיןהורביץמשתמשת
בשיטותשלהנדסהגנטיתבמטרהללמודכיצד
מגיבותלסביבתןפטריותהגורמותלמחלות
בצמחים.פטרייתהכתםהעדשתי,התוקפתאת
צמחהתירס,משמשתלהםמודל.
פטריות,בדומהלמיקרואורגניזמיםאחרים,
חשותאותותסביבתייםהמועבריםאלתוך
תאיהםבמנגנוניםשנשתמרואבולוציונית.
קבוצתהמחקרהזומתמקדתבחקרהעברת
אותותהקובעיםאתיחסיהצמחעםפטרייה
טפילית.הםמנסיםלזהותכיצדמגלההפטרייה
אתהפונדקאיוכיצדהיאנלחמתבמנגנוני
ההתגוננותשלהצמחכדי"להיטפל"בהצלחה.
עלידישיבושהגניםהשוניםבפתוגןניתןלהסיק
לגביחשיבותםביצירתמחלהבפונדקאי.על
בסיסהבנתפעילותםשלהגניםהאחראיים
למסלוליהעברתאותותבפתוגןניתןיהיה
לפתחחומריםאנטי-פטרייתייםחדשניים.
˙ÁÓˆ‰†Ï˘†ÈË‚‰†ÈÂËÈ·‰†ÍÈÏ‰
הקבוצהשבראשהעומדפרופסורגדישוסטר
עוסקתבפענוחתהליךהביטויהגנטיבצמחים.
צמחיםנבדליםמבעליחייםבכךשבתאיהם
קייםאברוןהנקראכלורופלסט.בתוך
הכלורופלסטמתקייםתהליךהפוטוסינתזה,
אשרהופךאתאנרגייתאורהשמשוהפחמן
הדו-חמצנילסוכרים)אנרגיהכימית(.הפיגמנט
כלורופיל,האחראילקליטתאנרגייתהאור,
מעניקלצמחיםאתצבעםהירוק.
הכלורופלסט,שהיהבעברהרחוקחיידק",נכנס"
במהלךהאבולוציהלתאהקדם-צמחיוהפך
לאברוןבלתינפרדממנו.ב"תהליךשיתוף"זה
נוצרמקורהאנרגיההעיקרישלצמחיםובעלי
חיים,שאִפשראתהתפתחותהחייםכפישהם
מוכריםלנוכיום.עקבכךנשמרבאברון
הכלורופלסטתהליךהביטויהגנטי,כולליצירת
החלבוניםהבוניםאותוומאפשריםאתתפקודו.
בתהליךהאמורמועברהמידעהגנטי)המוצפן
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ד"ריעלדובובסקי",רכשחדש"שלהפקולטה
להנדסהאזרחיתוסביבתית,בודקתבמחקריה
מהקורהלחומריההדברהלאחרהריסוס".העולם
לאיכוללהתקייםבליחומריהדברה",היא
מסכימה".העולםלאיהפוךלאורגני,אבלעלינו
לדעתטוביותרבמהאנומשתמשים.חשובלי
לספקלמקבליההחלטותאתכלהאינפורמציה
הדרושה.צריךלהביןאתהכימיההמתרחשת
לאחרפיזורחומריההדברה-עלפניהשטח,
באווירובמים-כדילהביןטוביותראתהשפעתו
הסביבתיתשלהחומר".
ד"רדובובסקינולדהבירושליםלאבשהואד"ר
לביולוגיהולאםמורה"-גדלתיבביתשלמדען.
המדעמשךאותיתמיד".בהיותהבת14עברה
המשפחהלחיפה,וכאןגדלה.בתיכון)עירוניה'(
למדהבמגמההביולוגיתוהיתהבטוחהשתפנה
לתחוםהזהגםבלימודיההגבוהים,אבלבעקבות
קורסיםמענייניםששמעהבאוניברסיטתחיפה
לפנישהתגייסההחליטהלפנותלכיווןמדעי
כדורהארץומדעיהים.
לאחרשירותההצבאילמדהבאוניברסיטה
העבריתגיאולוגיהומדעיהאטמוספירה,וגםאת
התוארהשניעשתהבגיאולוגיה,כשהיאמתמקדת
בנושאהמים.מחקרההתמקדבשחזורהיצרנות
הראשונית)פעילויותהמהוותאתהבסיסלכל
שרשרתהמזוןבמים(בכנרתב3,000-השנים
האחרונות.מחקרזהמבוססעלניתוחההרכב
האיזוטופישלהחומרהאורגניוהקרבונטי
במשקעיםשבקרקעיתהאגם.
במחקרזהגילתהד"רדובובסקיכיבאותהתקופה

חלושינוייםביצרנותהראשוניתבאגם,בסדר
גודלדומהלזהשנצפהבמהלךמאההשנים
האחרונות.עםזאת,קצבהשינוייםבעתהחדשה
)שבהמתרחשתפעילותאנושיתרבהבאגן
ההיקוותשלהכנרת(מהיריותרמשנצפהבעבר
הרחוקיותר.
אתהתוארהשלישיעשתהד"רדובובסקיבמכון
הטכנולוגישלקליפורניה),(CalTechבהנדסה
ומדעיהסביבה.התזהשלהנסבהעלתהליכים
פוטוכימייםבקרחוהשפעתםעלהרכב
האטמוספרהבאזוריהקוטב.עםסיוםהתואר
נסעהלפוסט-דוקטורטב,MIT-שםגילתה
שחימצוןשלפיחעלידימחמצניםאטמוספריים
מגביראתספיחתהמיםלפיח,ומעלהאת
הפוטנציאלשלהפיחלשמשכגלעיןהתעבות
לעננים.
לאחרשנהחזרהלאירווין,קליפורניה,שם
המשיכהלעבודעלחימצוןמשטחיםאורגניים
עלידיאוזון,במסגרתפרויקטמחקרבינלאומי
עלריאקציותפנישטחבאטמוספרה.
באוגוסט,2004לאחרשמונהשניםבחו"ל,חזרו
יעלובעלהיניבלארץעםשלושתילדיהםעוד
בטרםקיבלותשובהחיוביתמהטכניון,לאחר
שוויתרועלהצעתעבודהבארה"ב.
"היהלנוטובבאמריקה,אבלרצינולחזור
הביתה",היאאומרתבפשטות".הקליטהבארץ
הייתהקלהיותרמשציפינו.מידעםהצטרפותי
לסגלהפקולטההתחלתיללמדקורסבכימיה
שלהסביבה.אניעדייןשוקדתעלהשלמת
בנייתהמעבדהובעזרתצוותהמחקרשלי,

ד"ריעלדובובסקי

הכוללבשלבזהדוקטורנטיתאחתועוזרת
מחקר,אנומתחיליםכעתבביצועהמחקר".
ד"רדובובסקימציינתלחיובאתהעזרה
הרבהשהיאמקבלתמחבריהסגלהאחרים.
בפרויקטאחר,עםד"ראורילהב,היאבוחנת
סילוקמתכותכבדותמתמיסותמימיות,
ומקווהשבעתידזהיעזורבטיפולבשפכים
תעשייתיים)יצירתבוצהשאינהרעילה(.
"המודעותלסביבהגוברתגםבארץ",היא
מציינתבסיפוק,אךמזדרזתלהזהיר":ובכל
זאת,ישעודהרבהדבריםהטעוניםשיפור.
"כיוםהמודעותשלילסביבהגדולהיותר.
אנימשתדלתלפעולבחייהיום-יוםבאופן
יותרידידותילסביבה,אםכילהפגנותעוד
לאיצאתי",היאמחייכת.
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ד"ריובליעיש

עיניושלד"ריובליעיש,פניםחדשות
בפקולטהלהנדסתחשמל,בורקותכאשר
הואמדברעלצינוריותפחמןזעירות
),(Carbon Nanotubesשעליהןהואעובד.
עיניונוצצותכשהואמדברעלהפקולטה
אליההצטרףלאמכבר,עלהטכניוןובעיקר
עלהסטודנטיםשלו.אבלכלאלהלאישתוו
למבעבעיניוכשהואמדברעלבתונעם
)כמעטבתשנהוחצי(ועלאשתונורית".יש
ליבביתנסיכהקטנהונסיכהגדולה",הוא
צוחק.
ד”ריעישעשהאתהמסלולהישראלי
ה"רגיל":נולדבתלאביב,סייםאתתיכון
"אליאנס"במגמההריאליסטית-פיסיקאלית,
∞≤

שירתבנח"לובחילהאווירועשהאתהטיול
המסורתישלהצעירים)"דווקאבאירופה"(.מכאן
ואילךהחלאתהמסלולשלהאחוזוןהעליוןשל
הצעיריםבארץ:למדבאוניברסיטתתלאביב
וסייםבהצטיינותתוארראשוןושניבפיסיקה.
אתהדוקטורט-בפיסיקהניסיוניתשלחומר
מעובה-עשהאצלפרופסוראוריסיוןבטכניון.
עםנורית,אזחברתו,נסעד”ריעיש
לפוסט-דוקטורטבקורנל,שםהחליטולהתחתן
והגיעולארץלשםכך.ההוריםהכינוהכל,בחרו
גןאירועיםוקייטרינג,והזוגהצעירהגיעהיישר
לחתונה".אניממליץבחוםלנהוגכך",הואשב
וצוחק.
ד”ריעישעוסקבתחוםהחםשלאלקטרוניקה
מולקולרית.במיליםאחרות,הואחוקרכיצד
ניתןלהשתמשבמולקולותכדילבנותמעגלים
חשמליים".כיוםישמעגליםמודפסים,שהם
פריצתהדרךהגדולהביותרבאלקטרוניקהעד
כה",הואמסביר".אנימתמקדבאבניבניין
שישתמשובהןבאלקטרוניקההמולקולרית.אני
מחפשמולקולותשיהוובסיסלאלקטרוניקה
העתידית".
לשםכךהואעובדעלצינוריתהפחמןהזעירה,
שאותההואמגדיר"אבןבנייןמדהימה,בעלת
תכונותחשמליות,מכניותואופטיותמופלאות.
זולמעשהגרפיטמקופלתשקוטרהננומטר
אחד-מיליוניתהמילימטר.היאיכולהלהגיע
לאורךשלכמהסנטימטרים.היאחזקהמאוד.
היאמוליכהוגםמוליכהלמחצה,ולכןהמדענים

מאמיניםכיבבואהיוםהיאתחליףאת
טרנזיסטורי-הסיליקון.יתרהמזאת,צינוריות
פחמןשייכותלמשפחתהחומריםשבהםניתן
להמיראותחשמליבאותמכני,וההיפך.זה
נקראNano Electro Mechanical-NEMS
.Systemsאנימאמיןשבמאההזו,מערכות
שיתקייםבהןצימוד)(Couplingשלהתכונות
החשמליותוהמכניותיהיומאודאטרקטיביות.
עדהיוםגייסנואתהאלקטרוניקהלטובתנו.
היוםאנורוציםלהשתמשבתכונותהוויברציוניות
שלמולקולותלטובתהֶתְֵקנִיםשמצמדיםתכונות
מכניותוחשמליות.
"אםנחשובעלצינוריתהפחמןכעלמיתרגיטרה,
ישלהתדריתהודהואפשרלמדודאותםבצורה
חשמלית.אםאנורוציםלמדודמסהמאוד
קטנה,גםהמודדצריךלהיותמאודקטן".
ואכן,יחדעםהמנחהשלובאוניברסיטתקורנל,
פרופסורפולמקיואן,הצליחד”ריעישלמדוד
אתתדריהתהודהשלצינוריתפחמן
בקונפיגורציהשלמיתרגיטרה-תגלית
שפורסמהבכתבהעתהיוקרתי"."Nature
בעתיד,אוליאפילובעתידהנראהלעין,תוכל
המערכתה"מתנדנדת"הזושלצינוריתפחמן
למדודמולקולותבודדות.כךניתןיהיהליצור,
למשל,סנסורלחומריםמסוכנים,אולמדודאת
אבןהבנייןהבסיסיתשלה.DNA-כיוםהוא
עובדעלזה,ומתמקדבצימודהאלקטרו-מכני
שלמולקולהבודדתלטובתזיהויואיבחוןשל
מולקולותבודדותאחרות.
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האינטראקציה בין מוצק ונוזל מביאה להיווצרותו של מצב ביניים ייחודי
בטבע :נוזל שבתוכו מתקיים סדר אטומי .עובדה זו ,שנותרה בגדר השערה
במשך שנים רבות ,הוכחה לאחרונה על ידי חוקרים מהטכניון וממכון
"מקס פלנק" בשטוטגרט ,גרמניה .כך גילה לאחרונה כתב העת המדעי
.Science
הדוקטורנט ירון קאופמן בחן ,במחקר שנערך בהנחייתו של פרופסור
וויין קפלן מהפקולטה להנדסת חומרים ,את אופיה של שכבת הביניים
הנוצרת במגע בין נוזל )אלומיניום נוזלי( לגביש )אבן ספיר.(Al2O3-
קאופמן גילה כי המגע עם הגביש גורם לאטומים של הנוזל להסתדר
בסדר המזכיר מבנה אטומי של חומר גבישי.
"גביש מוגדר כחומר שבתוכו האטומים מסודרים במרחב בצורה מחזורית
ולטווח ארוך ,והנוזל  -כחומר שבו האטומים אינם מסודרים לטווח ארוך",
מסביר פרופסור קפלן" .משמעות הגילוי היא שבמפגש בין גביש לנוזל
מתקיים מצב ביניים ,שאינו גביש מוצק ואינו נוזל".
כעת מתמקדים חוקרי הטכניון בשליטה במבנה הגבישי שהנוזל מקבל
בעת ההתמצקות .הם מאמינים כי הבנה של אופן התמצקות הנוזל
בסמיכות למשטחים בעלי אילוצים גיאומטריים שונים תאפשר יצירה
מבוקרת של מבנים שאינם קיימים כיום בטבע .כך ניתן יהיה ליצור

בצילום,שהתקבלבמיקרוסקופאלקטרוניםחודרב750-מעלותצלזיוס,
ניתןלראותאתהגביש,אתהנוזלואתהשכבותהאטומיות)המסומנות
בחץלבן(שלהאלומיניוםהנוזלישבהןמתקייםסדרלטווחארוך
חומרים בעלי תכונות הנדסיות נדרשות.
להבנת טבעם של משטחי ביניים בין נוזל למוצק יש חשיבות רבה במדע
בסיסי ובתהליכים טכנולוגיים שונים כגון התמצקות ,הרטבה ,תהליכי
חיבור ,סינטור ,גידול גבישים ותהליכי סיכה.
במחקר האמור ,שבו נצפה לראשונה מנגנון הגידול של גביש הספיר,
נעשה שימוש במיקרוסקופ אלקטרונים רב עוצמה הנמצא במכון "מקס
פלנק" בשטוטגרט .מיקרוסקופ זה איפשר לחוקרים לבחון  -ברמה
האטומית  -את התנהגותו של משטח הביניים )בין הגביש לנוזל( במהלך
חימומו של הגביש עד לטמפרטורה של  850מעלות צלזיוס .מחקר זה
מוכיח כי הטכניקה של מיקרוסקופיית אלקטרונים חודרת בעלת כושר
הפרדה גבוה הינה שיטה מובילה לחקר חומרים בסקלה הננו-מטרית.
בעתיד הקרוב יגיע לפקולטה להנדסת חומרים )במסגרת מכון ברי למחקר
בננו-טכנולוגיה( מיקרוסקופ אלקטרונים ייחודי מסוגו ,שיאפשר לערוך
מחקרים דומים ואף מתקדמים יותר בישראל.
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האפשרות ליצור רובוטים זעירים ,המסתובבים
בגוף האדם ומבצעים בו איבחון וריפוי ,מעסיקה
חוקרים רבים בעולם הננו-טכנולוגיה" .הבעיה
היא שבנייה של רובוטים זעירים היא אתגר לא
פשוט שדורש משאבים ניכרים" ,מסביר
פרופסור יוסף אברון מהפקולטה לפיסיקה.
"אנחנו עוסקים במודלים מתמטיים,
המאפשרים לחקור את תכונותיהם של
רובוטים-שחיינים ולשפר את ביצועיהם באופן
וירטואלי ,מבלי לבנות אותם בפועל במעבדה.
פרופסור אברון ושני עמיתיו  -עודד קנת ודוד
ועקנין  -בנו מודל של רובוט-שחיין העשוי
משתי שלפוחיות המשנות את נפחן לסירוגין
)כשהאחת תופחת השנייה מתכווצת ,ולהיפך(
 וכך מניעות את הרובוט כולו .השלושה הראוכי רובוט זה נע ביעילות רבה יותר מבקטריות

הנעות באמצעות שׁוֹטוֹנים .יתר על כן ,הרובוט
הקטן נע במהירות רבה יותר משל שחיינים
מלאכותיים אחרים שנחקרו בעבר ,וכל תנועה
שלו מעבירה אותו מרחק רב יותר.
תנועתו של הרובוט האמור מזכירה את תנועתם
המתפתלת של יצורים חד תאיים ממשפחת
הסנדלית ) .(Euglenaישנם ביולוגים הסבורים
כי מטרתה של התפתלות זו ,הקרויה "מטאבולי"
) ,(metabolyהינה תזונתית ,בשעה שאחרים
מעריכים כי מטרתה היא שחייה .על פי אברון
ועמיתיו ,המודל המתמטי שפיתחו תומך
בהשערה ש"מטאבולי" הוא אכן דפוס של
שחייה.
הקבוצה של פרופסור משה שהם בפקולטה
להנדסת מכונות מפתחת רובוט מילימטרי
שיוכל לשחות בתוך התעלות בחוט השדרה,

ולבצע משימות
שונות .על מחקר זה
דווח בגיליון הקודם
של מגזין "הטכניון".
דוקטור בוריס גוטקין
ודוקטור ועקנין,
פוסט-דוקטורנטים
בקבוצה של אברון,
מתמקדים לא סתם
ברובוטים-שחיינים
זעירים ,אלא ברובוטים ננו-מטריים" .שחיינים
אלה הם כל כך קטנים ,שהמכניקה הקוואנטית
הופכת רלוונטית עבורם ולכן יש להם תכונות
מיוחדות שמאפשרות להם לשחות עם מעט
מאוד אנרגיה" ,אומר אברון .עם זאת ,הוא מציין
כי עבודה זו עדיין רחוקה מיישום בעתיד הקרוב.
≥≤
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מאמר שפרסמו ד"ר דוד קונופניקי
ופרופסור עודד שמואלי מהפקולטה
למדעי המחשב זכה לאחרונה בפרס
"המאמר המשפיע ביותר מכנס VLDB
בשנת  ."1995כנס  VLDBהוא אחד משני
הכנסים החשובים בעולם בתחום של מסדי
נתונים ,והפרס מוענק מדי שנה למאמר
שהוצג בכנס עשר שנים לפני כן.
"דוד היה סטודנט שלי למאסטר באותה
תקופה ,ואחר כך המשיך לדוקטורט
בהנחייתי" ,מספר פרופסור שמואלי.
"בשנת  1994התחלנו לעבוד על פיתוח
של שיטה חדשנית לחיפוש באינטרנט.
הרעיון היה לטפל בחיפוש נושאִי מעמיק
שלא ידרוש מהמשתמש גלישה ממושכת
ברשת.
"באותם ימים היו כמה מנועי חיפוש ,אך
הגלישה היתה מאוד איטית .השיטה
שפיתחנו התבססה על תפיסה שנחשבת
חדשנית גם היום ,וככל הנראה בשל כך
ניתן לנו הפרס".
תפיסה זו רואה באינטרנט מסד נתונים
ענקי ,ולכן נגזר ממנה חיפוש מהסוג
המקובל בתחום מסדי הנתונים  -למשל
באמצעות שאילתות בשפה דמויית .SQL
"הבעיה עם הגישה הזאת ",מסביר פרופסור
שמואלי" ,היא שהאינטרנט שונה מאוד
ממסדי נתונים רגילים ,שבהם המפעיל
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שולט על אופן איחסון המידע .ברשת
האינטרנט ,שבה קיימות סכמות רבות
ושונות של איחסון ותצוגה ,איתור מידע
הינו מסובך הרבה יותר".
חלק מ"צווארי הבקבוק" בחיפושים
ברשת הם הטפסים שהגולש נדרש
למלא במהלך הגלישה .השיטה שפיתחו
ד"ר קונופניקי ופרופסור שמואלי
מאפשרת בין היתר מילוי כמעט
אוטומטי של אותם טפסים .בשיטה זו
"זוכר" המחשב את האופן שבו מילא
הגולש את הטפסים בעבר ,וממלא
אותם על פי "זיכרון" זה .כמו כן
מאפשרת השיטה עידכון מתמיד של
המידע המוצג למשתמש.
בנוסף ,שיטה זו מאפשרת למשתמש
להכניס תוכניות משלו לסינון נתונים
בחיפוש ,והמימשק מאפשר ,גם למי
שאינו מתכנת מקצועי ,שימוש מתוחכם
במערכת.
איפיונים אלה  -מילוי טפסים ,עדכון
מתמיד ,שימוש בתוכניות אישיות
ומימשק משתמש מתוחכם  -מבדילים
בין השיטה האמורה לבין מנועי החיפוש
הקיימים .אלה האחרונים אמנם
משתדרגים ללא הרף  -חלקם מציע
סיווג לקבוצות נושאיות  -אך אינם
עוברים שינוי תפיסתי כולל.
המערכת האמורה  - W3QS -פעלה
בטכניון במשך כמה שנים ,אולם נסגרה
עקב הקושי לספק שירות בסביבה
אקדמית .פרופסור שמואלי מקווה כי
ההכרה בחשיבותו של המודל שפותח
בטכניון  -למשל בפרסים כגון הפרס
הנוכחי  -תעודד חוקרים באקדמיה
ובתעשייה לבחון שינויים תפיסתיים
בנושא החיפוש באינטרנט.
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כשאנחנו מערבבים חלב בקפה אנחנו לא מופתעים
להיווכח שהנוזל מקבל בהדרגה צבע אחיד  -חום;
אבל אילו לאחר העירבוב היינו מסובבים את הכפית
בכיוון ההפוך ומגלים שהחלב נפרד חזרה מהקפה,
היינו מופתעים .מופתעים  -כי גם בלי להיות מדענים
ברור לנו שעירבוב קפה הוא תהליך בלתי הפיך
).(irreversible
אי-הפיכות יכולה להסביר גם את האפקט הקומי
המושג בהקרנה של סרט לאחור :אוטוסטרדה שבה
כל המכוניות נוסעות ברוורס ,או איש הקופץ לאחור
לגובה של חמישה מטרים ,או נהר הזורם במעלה ההר.
במסגרת מחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת
 Natureנבחנו "גבולות ההפיכוֶת" בערבוב נוזלים.
החוקרים הציבו שני גלילים חלולים זה בתוך זה .ברווח
שבין הגלילים שפכו החוקרים נוזל צמיג למדי )בערך
כמו דבש( ומאות אלפי חלקיקים זעירים של נוזל
אחר .החוקרים סובבו את הגליל הפנימי בכיוון השעון,
ולאחר מכן  -נגד כיוון השעון ,כך שיחזור למצבו
הראשוני.
החוקרים ביצעו את הפעולה כמה פעמים ,כשבכל
פעם הם משנים את טווח הסיבוב .כאשר הסיבוב היה
קטן ,החלקיקים חזרו למקומם בסוף הפעולה )תהליך
הפיך( .כאשר הסיבוב חרג מסף מסוים החלקיקים
התפזרו ו"נמרחו" באופן אקראי )תהליך בלתי הפיך(.
ד"ר אלכסנדר לישנסקי מהפקולטה להנדסה כימית
בטכניון הוא אחד מארבעת החוקרים שפרסמו את
המאמר .לדבריו " ,ההסבר שלנו הוא שהמרכיב המרכזי
כאן הוא האינטרקציה בין החלקיקים )אפילו כאשר
אינם נוגעים אחד בשני( ,הגורמת לתנועה אקראית
ש'הורסת' את ההפיכוֶת של התהליך .הניסוי מראה
כי מעבר ל'סף ההפיכוֶת' התנועה הזאת מגבירה את
עצמה באופן אקספוננציאלי .מערכות מהסוג הזה
נקראות מערכות כאוטיות".
"מה שחשוב במחקר שלנו הוא ההצלחה לקבוע
כמותית את 'סף ההפיכוֶת' .על פי ריכוז החלקיקים
בחומר וטווח הסיבוב ביכולתנו לנבא אם בסופו של
התהליך  -הסיבוב והסיבוב לאחור  -יחזור המצב
לקדמותו .ככל שישנם בנוזל יותר חלקיקים ,כך יקטן
טווח הסיבוב שעבורו התהליך הוא הפיך .המחקר
מראה איך תנועות הפיכות אך כאוטיות ברמת המיקרו
עשויות להביא לאי-הפיכוֶת ברמת המאקרו".
את הניסוי עצמו ביצעו פרופסור דיוויד פֶיין
מאוניברסיטת ניו יורק ופרופסור ג'רי גולוֶב
מאוניברסיטת הייברפורד בפנסילבניה .ד"ר לישנסקי
)הטכניון( ופרופ' ג'ון בריידי ) - Caltechהמכון
הטכנולוגי של קליפורניה( ,נתנו למחקר את "הכיסוי
התיאורטי" של חישובים נומריים.
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"ישראל איחרה מעט להתעורר לעולם
הננו-טכנולוגיה ,בעיקר ברמת מימון מחקרים
ותשתיות; אבל למרות האיחור נראה כי בטכניון
אנו מצליחים להדביק את הפער ,במידה רבה
הודות למכון ראסל ברי למחקר בננו-טכנולוגיה".
כך אמר פרופסור אלי קולודני מהפקולטה לכימיה
בפתיחת הכנס שקיים הקונסורציום האירופי
 CHARPANבטכניון בחודש נובמבר.
הקונסורציום ,שבו שותף הטכניון ,נוסד בשנת
 2004במטרה לפתח שיטה מהפכנית לייצור
רכיבי ננו-טכנולוגיה ברמת  25ננו-מטר ומטה,
ומתבסס על טכנולוגיה חדשנית אשר פותחה
בחברת  IMSהאוסטרית המרכזת את ניהול
הפרויקט .תקציב הקונסורציום עומד על כ18.5-
מיליון יורו ,כאשר מחצית מתקציב זה מקורה
בתוכנית השישית של האיחוד האירופי.
בקונסורציום משתתפים  18גופים  -ביניהם
חברות ענק מוכרות כגון  PHILIPSההולנדית
וחברת  Zeissהגרמנית ,גופי מחקר ופיתוח כגון
מכון  Fraunhofferלטכנולוגיות סיליקון ומוסדות
אקדמיים ,ביניהם כאמור הטכניון .בנוסף לטכניון
משתתפת בקונסורציום גם חברת קולור צ'יפ
מקיסריה.
"הטכנולוגיה החדשנית שפותחה בקונסורציום
מאפשרת לעבד את חומר הגלם )סיליקון ,למשל(
באמצעות מאות אלפי אלומות יונים בו זמנית
 בניגוד לטכנולוגיה הקיימת המשתמשתבאלומה אחת" ,מסביר ד"ר הנס לושנר ,מנהל
טכנולוגיות ראשי בחברת  ,IMSאשר יזם את
הקמת הקונסורציום" .התוצאה היא עיבוד מהיר
ואפקטיבי של החומר ,המבוצע במקביל בשלושת
הממדים".
"היישום הטבעי ,המתבקש ,הוא בתעשיית
המוליכים-למחצה  -למשל ,אנחנו מציעים גירסה
חדשנית ,יעילה הרבה יותר מזו הקיימת ,ליצירת
תבניות עבור הטכנולוגיה החדשנית של 'ננו
הטבעה' ) .(nano-imprintעם זאת ,חשוב להבין
שלטכנולוגיה הזאת יכולים להיות יישומים רבים
ומגוונים ,כגון עיבוד מיקרו עדשות למצלמות
חדשניות ,ייצור רכיבים לננו מעבדות לרכיבים
ביולוגים וכימיים ,יצירת מערכים ננו-אופטיים
לתקשורת ועיבוד אותות ,ועוד".
˙ÈÙÂ¯È‡‰†„ÂÁÈ‡‰†˙ÎÈÓ
האיחוד האירופי ,שהשתכנע בפוטנציאל העצום
הטמון בטכנולוגיה זו  ,החליט "לאמץ" את
הקונסורציום במסגרת "תוכנית המסגרת

השישית" שלו .תוכניות המסגרת של האיחוד
נוסדו בשנת  ,1984מתוך כוונה להגדיל את כושר
התחרותיות האירופי בתחומי המחקר והפיתוח.
ישראל היא המדינה היחידה מחוץ לאירופה
הנוטלת חלק בתוכניות אלה.
בראש הצוות הטכניוני המשתתף בקונסורציום
עומד פרופסור אלי קולודני מהפקולטה לכימיה.
עיקר הענין של הקונסורציום בטכניון הינו סביב
הטכנולוגיה החדשנית שפיתחו פרופסור קולודני
וקבוצת המחקר שלו בתחום של אלומות יונים.
"הטכנולוגיה שפותחה בטכניון" ,מסביר ד"ר
לושנר" ,מאפשרת קפיצה גדולה בתחום זה.
כתחליף לשימוש המקובל ביונים אטומיים של
גאליום ,שפוגע במרקם של החומר וכך פוגם
באיכות המוצר הסופי ,פיתחה הקבוצה
הטכניוניות טכנולוגיה העושה שימוש בפחמן
 60מולקולרי ) .(C60קליע מולקולרי זה מאפשר
עיבוד מדויק ועדין בהרבה של החומר .בנוסף,
מולקולות הפחמן הכדוריות כבדות יותר מאטומי
הגאליום ,ולכן פעולתן אפקטיבית יותר .אנו
מצפים כי שילובן של שתי הטכנולוגיות  -ריבוי
אלומות יונים ושימוש בפחמן  - 60יאפשר
להציע תוך כשלוש שנים טכנולוגיה חדשה אשר
תעלה על כל מה שהכרנו עד כה".
˙ÌÈÂÈ‰†Á˙Â
פרופסור קולודני מוביל את חבילת המחקר
העיקרית של הקונסורציום ,הכוללת גם קבוצות
מאוניברסיטאות ומכוני מחקר אירופיים
חשובים ,כגון האוניברסיטה הטכנית של וינה
והמרכז הלאומי הספרדי למיקרו

וננו-אלקטרוניקה .הקבוצה הטכניונית
מתמקדת בשימושים של מקור היונים
החדשני שפיתחה )טכנולוגיה שהוגשה
לפטנט( למטרות כגון ננו-עיבוד של חומרים
שונים ,חקר אינטראקציות של אלומות יונים
עם משטחים ,ופיתוח מקורות יונים חדשניים
נוספים" .תותח היונים" המיוחד שפותח
בקבוצה "יורה" ננו-כדורי פחמן )(C60
מולקולריים טעונים שלילית ומהווה את
מקור היונים הכבדים ביותר הקיים כיום.
מקור זה ,שהינו בעל שטף יונים גדול ,בהירות
גבוהה מאד ,ביצועים ייחודיים וגמישות
הפעלה ,יאפשר להרחיב משמעותית את
מעטפת השימושים של כלי הCHARPAN-
שאותו מפתח הקונסורציום.
משה הראל ,המנהל האדמיניסטרטיבי של
הקונסורציום ,מסביר כי לפרויקט
 CHARPANחשיבות החורגת מהטכנולוגיה
הספציפית שהוא מפתח" .הקונסורציום
יאפשר לשים אותנו  -את הטכניון ואת
מדינת ישראל  -על המפה בתחום של
ננו-עיבוד של חומרים.
"הצלחת הפרויקט היא ההצלחה של כולנו.
כבר כיום מעורב הטכניון בפרויקט נוסף
בנושא אלומות חלקיקים בתמיכת האיחוד
האירופי  -טכנולוגיות של אלומות
אלקטרונים ,בהשתתפות פרופסור קולודני
ופרופסור ווין קפלן מן הפקולטה להנדסת
חומרים .פרויקט זה ,שיימשך  3שנים,
מתוקצב ב 7-מיליון יורו ,כאשר מחצית
מהסכום היא מימון של האיחוד הארופי".

שלושה ממדים במקביל.
פרופסור אלי קולודני )מימין( וד"ר הנס לושנר
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כ 40%-מהיהודים האשכנזים החיים כיום )כ 3.5-מיליון במספר( הם צאצאיהן של
ארבע "אמהות מייסדות" ,שחיו באירופה לפני כאלף שנה .אמהות אלו היו חלק
מקבוצת המייסדים הקטנה של הקהילה היהודית-אשכנזית שנוצרה באירופה
כתוצאה מן ההגירה מהמזרח התיכון.
אלה הם ממצאי מחקר שערך ד"ר דורון בהר מהטכניון במסגרת עבודת הדוקטורט
שלו ,בהנחיית פרופסור קרל סקורצקי )הפקולטה לרפואה ומכון המחקר ע"ש
רפפורט ומהמרכז הרפואי רמב"ם( ,בשיתוף חוקרים מכמה אוניברסיטאות בחו"ל.
גילויים אלו ,שיפורסמו בקרוב בכתב העת ,American Journal of Human Genetics
כבר מופיעים באתר האינטרנט של כתב העת.
מסקנתם של החוקרים מבוססת על ניתוח השוואתי מדוקדק של רצפי DNA
במִקטע של הגנום האנושי המכונה  DNAשל המיטוכונדריה ,והוא מִקטע DNA
המועבר לצאצא מן האם בלבד.
פרויקט הגנום איפשר מיפוי של רצפים גנטיים באופן המאפשר חיזוי של התפתחות
מחלות גנטיות ,ובנוסף  -זיהוי קשרים משפחתיים בין בני אדם שונים .הגנום
האנושי כולל כשלושה מיליארד אותיות כימיות  -נוקלאוטידים  -המרכיבות את
הרצף של חומצות הגרעין ב DNA-כמעט בכל תא בגוף האנושי.
מרבית הגנום האנושי הינו דיפלואידי ,דהיינו  -יש בו ייצוג לשני ההורים; עם זאת,
כרומוזום  Yוה DNA-של המיטוכונדריה הם הפלואידים  -כלומר מייצגים רק את
אחד ההורים .כך ,כפי שכרומוזום  Yמייצג את האב בלבד DNA ,של המיטוכונדריה
מייצג את האם בלבד .עובדה זו הופכת את שני הגורמים הללו לכלים חשובים
בפילוגנטיקה  -חקר תולדות שושלת התורשה באמצעות ניתוח גנטי.
המחקר של ד"ר בהר מראה ,אם כן ,שמוצאם של כ 40%-מהיהודים האשכנזים
בארבע "אמהות מייסדות" בלבד .לתגלית זו ישנן ,מעבר לעניין ההסטורי ,גם
השלכות משמעותיות על פענוח מסלולי ההורשה של מחלות גנטיות מדור לדור.

ÌÈÎ¯„‰†˙ÙÓ†∫ÒÈÊ‡È¯ÂÒÙ
מולקולה ייחודית בשם "פאס" ,הנמצאת על גבי קרומי התאים בעור ,היא האחראית לשרשרת
השינויים הגורמים להיווצרות מחלת העור פסוריאזיס .כך מעריכים חוקרים מהפקולטה לרפואה
ע"ש רפפורט בטכניון ,המרכז הרפואי "פלימן" בחיפה ואוניברסיטת סטוני ברוק בארה"ב.
מחקרם התפרסם באחרונה בכתב העת .American Journal of Pathology
מחלת הפסוריאזיס )"ספחת"( היא מחלת עור המתבטאת בהופעת שטחים מורמים מהעור
הבריא ומכוסים בקשקש דק ,כספי ולבן .עור הפסוריאזיס מתאפיין ,בין היתר ,בהופעת חלבונים
המכונים "פאס" .ה"פאס" גורם בדרך כלל למוות תאי מבוקר )תהליך נורמלי וחיוני בגוף( ,אך
עור הפסוריאזיס מאופיין בהתנגדות למוות התאי ,וכך נוצר מצב שבו נוצרים תאים חדשים
בלי שתאים ישנים מתים ,וזהו "עודף התאים" היוצר את העור העבה בקרב חולי פסוריאזיס.
במסגרת המחקר הושתל על עכברים עור שנלקח מחולי פסוריאזיס .בנוסף הוזרקו לעכברים
תאי דם לבנים וכן נוגדנים כנגד חלבוני ה"פאס".
החוקרים גילו שנוגדני ה"פאס" בלמו את היווצרות התהליך הפסוריאטי ,והמסקנה :במצב
הפסוריאטי הרגיל )ללא נוכחות של נוגדני "פאס"( מפעילות מולקולות ה"פאס" שרשרת שינויים
המובילה להיווצרות הפסוריאזיס.
פרופסור עמוס גילהר ,מנהל המרכז הרפואי "פלימן" וראש המעבדה לחקר העור בפקולטה
לרפואה בטכניון ,אומר כי חשיבות הממצאים היא בכך שהם חושפים את "מפת הדרכים" של
התפתחות הפסוריאזיס בעקבות פעילות כדוריות הדם הלבנות .מידע זה עשוי להיות שימושי
ביצירתם של טיפולים חדשים למחלת הפסוריאזיס.
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מחקר שנערך במרכז הרפואי רמב"ם ובפקולטה
לרפואה ע"ש רפפורט בטכניון מעלה ממצאים
מפתיעים :בניגוד למיצים רבים המכילים סוכרים
ואסורים לצריכה על ידי חולים סוכרתיים ,צריכת
מיץ רימונים על ידי חולים אלה משפרת את
הפעילות האנטי חימצונית בגוף )למרות העקה
החימצונית שהם מצויים בה( .באופן זה מועיל
מיץ הרימונים לחולי סוכרת ,ואף עשוי לעכב את
התפתחות טרשת העורקים ,גורם התחלואה
והתמותה העיקרי בעולם.
פרופסור מיכאל אבירם ,שניהל את המחקר,
מעריך כי התועלת במיץ הרימונים נובעת מההרכב
המיוחד של הסוכרים שהוא מכיל .פרופסור אבירם
הוא יו"ר אגף המעבדות במרכז הרפואי רמב"ם,
ומנהל המעבדה לחקר ליפידים בפקולטה לרפואה
ע"ש רפפורט.
השפעתו של הסוכר שבמיץ הרימונים )עיכוב
חימצון( ,כפי שהתגלתה במחקר האמור ,הפוכה
להשפעתו של סוכר ענבים ,שכן זה האחרון -
כמרבית המיצים העשירים בגלוקוז )הסוג העיקרי
של סוכר בפירות(  -מגביר באופן משמעותי ביותר
את רמות החימצון בגוף.
לא זו בלבד שנוגדי החימצון הפוליפנוליים שבמיץ
הרימונים מעודדים את הפעילות האנטי חימצונית
ומפחיתים את העקה החימצונית; הסוכרים
המצויים במיץ הרימונים )ולא במיצים אחרים
כגון מיץ ענבים( מעכבים תהליכי חימצון ,שהינם
מהסימנים הראשונים והחשובים המבשרים על
התפתחות טרשת עורקים.
בניסוי שערכו החוקרים נמצא כי בשעה שסוכר
הענבים מעלה את רמות החימצון בשיעור של
עד  ,37%סוכר הרימונים מפחית את רמות
החימצון בשיעור של עד  .72%לחולים שהשתתפו
במחקר ניתנו מדי יום ,במשך שלושה חודשים,
 250מ"ל של מיץ רימונים .ובתום המחקר התגלה
כי רמת החימצון בגופם צנחה בכ.50%-
צריכת מיץ הרימונים הפחיתה את מדדי החימצון
לא רק בנוזל הדם ,אלא גם בתאי הדם.
המחקרים הללו אמורים להתפרסם בחודשים
הקרובים בעתון היוקרתי .ATHEROSCLEROSIS
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‡˙Ù˜˙ÂÓÂ†˙È„¯‡‚ÂÂ
בשעהשהפסיכולוגיההקוגניטיביתמחפשתאחרהמנגנוניםשגורמים
לנולהתנהגכךאואחרת,הפסיכולוגיההאבולוציוניתהולכתצעדנוסף,
ושואלת)גם(מדועהתפתחוהמנגנוניםהאלהולאאחרים.
תוקפיהשלהפסיכולוגיההאבולוציוניתטועניםשהסבריםעלהעבר
הרחוקהםבהכרחספקולטיביים-מעין"סיפוריככה-סתם"
),just so storiesכשםספרושלרודיארדקיפלינג(.עלכךאומרפרופסור
לירון":אנידווקאמוצאענייןבעיסוקבספקולציות,ומאמין-כחוקר-
שכאשרהספקולציותהללומבוצעותבאופןאחראיויסודי,הןלגיטימיות
ופוריות.בסופושלדברהספקולציותהאבולוציוניותמוליכותלניבויים
ספציפייםעלמנגנוניהחשיבההקיימיםהיום,ניבוייםשאתאמיתותם
ניתןלבחוןבאופןאמפירי.תוךפחותמעשריםשנהסיפקההפסיכולוגיה
האבולוציוניתתובנותחדשותומרתקות-למשלעלבחירתבניזוגועל
התנהגותחברתית-שלאהיונגישותבפרדיגמההמחקריתהמקובלת".
בעיהנוספתשלהפסיכולוגיההאבולוציוניתהיאההכשרשהיאנותנת
לטענתמתנגדיה-לאי-מוסריותבכלל,ולגזענותבפרט".הגזענות,ובעיקרהנאציזם,עשושםרעלאבולוציהולדרוויניזם",אומרפרופסור
לירון".הנאציםפיתחותורתגזעמחרידהומעוותתעלבסיסהרעיוןשל
הברירההטבעית.זוהסיבהשאנשיהפסיכולוגיההאבולוציוניתמתמקדים
בחקרתכונותאוניברסליות-המשותפותלכלבניהמיןהאנושי-ונזהרים
כמומאשמחקרהבדליםאישיים,גזעייםוכיו"ב.עםזאת,מחקריםרבים
בוחניםהבדליםביןגבריםונשים-תחוםשנחשבלגיטימילמחקר.בכל
מקרה,חשובלהדגיששהפסיכולוגיההאבולוציוניתרואהבעצמהÚ„Ó
ÌÈ¯·Ò‰†˘ÙÁÓ‰לחשיבהולהתנהגותהאנושית,ולא˙˙È¯ÒÂÓ†‰¯Â
המצדיקהאומגנהדפוסיהתנהגותכלשהם.לדוגמה,אםהמחקרים
מראיםשטבעהאדםכוללתוקפנותקמאית)הנגזרת,מבחינהאבולוציונית,
מהגנהעלטריטוריהאומקינאהבהקשריםמיניים(,המסקנהאינה
הצדקתההתנהגותהתוקפניתאלאלהיפך:דרישהלהתאיםאתמערכות
החינוך,המשפטוהאכיפהלהתמודדותעםקיומה".
הפסיכולוגיההאבולוציוניתהיאתחוםחדשיחסית)בהמשךלנסיונות

קודמיםבכיווןזה,כגוןהסוציו-ביולוגיהשלאדוארדוילסון(,תחום
שתכליתולהסביראתהחשיבהוההתנהגותהאנושיתעלסמךהמודל
האבולוציוניהמוכרלנומהביולוגיה.המונח"פסיכולוגיהאבולוציונית"
נטבעלראשונהבסוףשנותהשמונים,ובשנותהתשעיםחלהבתחום
זההתפתחותמשמעותית.
˙Â„¯˘È‰‰†Ï˘†‰ÈˆÈ‡ÂËÈ‡‰
החשיבההאינטואיטיבית-המאפשרתבתנאיםשלאינפורמציהמוגבלת
קבלתהחלטותמהירהומוצלחתברובהמקרים-אכן'מזמינה'הסבר
אבולוציוני.הציד,ההתגוננות,ליקוטהמזון,מציאתבניזוג-כלאלה
דרשובעיקראינטואיציהיעילה,וזוהסיבהשהמסלולהאינטואיטיבי
הפךלמסלולדומיננטיבמהלךמיליונישניםשלברירהטבעית.
אתראשיתהציוויליזציההמודרניתנהוגלמקםבסביבותהמצאת
החקלאות,לפניכעשרתאלפיםשנה,ואילוחשיבהמתמטיתומדעית
מודרניתהתחילהרקבתרבותיווןהעתיקהלפניכ2500-שנה.בזמן
שעברמאזעלתהחשיבותהשלהחשיבההאנליטית,אךהברירההטבעית
עובדתלאטמדי-אלפישניםהן'הרףעין'במונחיםאבולוציוניים-
מכדישיהיהסיפקלסביבההחדשהלהשפיעבצורהמשמעותיתעל
מבנההמוחהאנושי.
הפסיכולוגיההאבולוציונית,אםכן,נותנתהסברמספקלמציאותשבה
אנשיםלומדיםלדברבשפתאמםבקלות,בהצלחהוללאהוראהמכוונת,
אךנכשליםבביצועפעולותחשבוניותומטלותמתמטיותשהינןפשוטות
בהרבהמןהשפההטבעית.לדעתפרופסורלירון,התרומההעיקרית
שלהפסיכולוגיההאבולוציוניתלהוראתהמתמטיקהוהמדעיםהיא
ההבנהשחלקמהשגיאותהנפוצותוהאופייניותנובעותלאמחולשת
החשיבההאנושית-אלאמעוצמתה.חלקמהכישוריםהאוניברסליים
עתיקיהיומיןשלנומתנגשיםחזיתיתבדרישותמסויימותשלחשיבה
מתימטיתמודרנית,ומחקריםרביםמראיםשבהתנגשותכזוידהשל
האינטואיציהתהיהכמעטתמידעלהעליונה.

∑≤

˘Ù‰Â†ÔÂ·˘Á‰
‰ÈˆÈ‡ÂËÈ‡‰†ÔÈ·†„Â‚È‰†˙·‰†ÂÊÎ¯Ó·˘†¨ÈÂÈˆÂÏÂ·‡≠È‚ÂÏÂÎÈÒÙ†¯·Ò‰Ï†˙˙È ‰˜ÈËÓ˙Ó‰†˙„¯Á¢
ÌÈÚ„Ó‰Â†‰È‚ÂÏÂÎË‰†˙‡¯Â‰Ï†‰˜ÏÁÓ‰Ó†ÔÂ¯ÈÏ†È¯Â‡†¯ÂÒÙÂ¯Ù†¯È·ÒÓ†¨¢˙ÈËÈÏ‡‰†‰·È˘ÁÏ
נפתחבחידה:מחבטבייסבולוכדורבייסבול
עוליםיחדדולרועשרהסנט.המחבטיקר
בדולראחדמהכדור.כמהעולההכדור?
אםהשבתם"עשרהסנט"אתםבחברהטובה
חברתםשל50%מהסטודנטיםבפרינסטון,ו56%-מהסטודנטיםבאוניברסיטתמישיגן
שהשתתפובמחקרשנערך בשנת.2002כמו
הסטודנטים,גםאתםנפלתםב"מלכודת
האינטואיציה"והקצבתםדולרלמחבטועשרה
סנטלכדור.תשובהיפה,אבלשגויה:אם
המחבטעולהדולרוהכדורעשרהסנט,ההפרש
ביניהםאינודולר,כנדרשבשאלה.
בדומהל"אשליותאופטיות"-סיטואציות
שנרקחובמיוחדעלידיחוקריםבניסיוןלהפיל
בפחאתהמערכתהאופטיתשלנו-בעיית
המחבטוהכדורשייכתלמחלקהרחבהשל
"אשליותקוגניטיביות",שהןסיטואציות
המפילותבפחאתהמערכתהקוגניטיביתשלנו.
חקרהחשיבההאינטואיטיבית,ובכללה
האשליותהקוגניטיביות,הינונושאהמעסיק
כיוםחוקריםרבים,ואףזיכהאתהפסיכולוג
הישראלי-אמריקאידניאלכהנמןבפרסנובל
בכלכלהלשנת.2002
¢‰‡¯Â‰†˙ÂÈÒÁ†˙Â‡È‚˘¢
מדועאנשיםאינטליגנטייםומנוסים,כולל
)אפילו(אחוזבלתימבוטלשלמתמטיקאים
וסטודנטיםלמתמטיקה,טועיםבמטלותשאינן
מסובכותבמיוחד?מדועלימודיהמתמטיקה
הםסיוטלרביםמהתלמידים?מדועאנשים
מבוגריםטועיםבלוחהכפל?
לשאלותהללוניתנותתשובותרבות,כגון
"מוריםגרועים"",תלמידיםנרפים"",חומר
משעמם"",לאלכולםישראשמתמטי",וכמובן
"מערכתהחינוךאשמה".אבלפרופסוראורילירוןמהמחלקהלהוראתהטכנולוגיהוהמדעים
טועןשגםאםנתגברעלכלהבעיותהאלהלא
יפסיקובניהאדםלטעותבבעיותלוגיות
ומתמטיות;שכןשגיאותמתמטיותמסוימות,
לדבריו,הןפשוט"חסינוֹתהוראה".

∂≤

˙ÈÏ‡Â„‰†˙Î¯ÚÓ‰
"רבותמהשגיאותבמתמטיקהנובעות
מהתנגשותביןחשיבהמתימטיתוחשיבה
אינטואיטיבית.מחקריםרביםבפסיכולוגיה
קוגניטיביתמראיםשהמחשבההאנושית
פועלתב'מערכתדואלית',כלומרבשנימסלולים
מקביליםשלעתיםמתנגשיםזהבזה:המסלול

האינטואיטיביוהמסלולהאנליטי.מסלוליםאלו,
שהתפתחובנתיביםשוניםמבחינהאבולוציונית,
פועליםבצורהשונהומופעליםעלידיחלקים
שוניםבמוח.
"המסלולהאינטואיטיביהואקל,מהיר,אוטומטי
ובלתימודע,וכאילו'שולףתשובותמהשרוול'.
המסלולהאנליטיהואאיטי,מאומץופועלעל
פיכלליםוחוקיםמודעים;הואגםאמורלפקח
עלתשובותוהחלטותשלהמסלולהאינטואיטיבי
ולתקנןבשעתהצורך.התגובותהאינטואיטיביות,
בשלקלותןומהירותן,הןהראשונותש'קופצות
לראש',וברובהסיטואציותהיומיומיותהןטובות
ומספקות.בסיטואציותמסובכותובלתימוכרות
נכנסתהמערכתהאנליטיתלפעולהומשלימה
אתהחסר".
האשליותהקוגניטיביותמהסוגשלבעיית
המחבטוהכדורנוצרותבסיטואציותבהןמבנה
השטחשלהבעייהמפילבפחאתשתיהמערכות
כאחת:האינטואיציהמזההאתהבעייהכבעייה
קלהומוכרת,וקופצתמידעםהתשובה
האינטואיטיביתוהמוטעית;ואילוהחשיבה
האנליטיתהכבדהוהאיטיתאינהמוצאתסיבה
'להתעורר'ולתקןאתהתשובה.
"גםבפתרוןבעיותמתמטיות,שהןאנליטיות
במהותן,פועלהמנגנוןשלהמערכתהדואלית.
בסיטואציותרבותנמשךהסטודנטלתשובה
אינטואיטיביתהנוגדתלעתיםאתהתשובה
ה'נכונה'וה'רציונאלית'-התשובההנורמטיבית
וכךנולדותאותןאשליותקוגניטיביותכגוןחידתהמחבטוהכדורשהובאהכאן.במקרים
האלהאנונוטיםליפולבפחמשוםשאנומזהים
בטעות!-אתהבעיהשלפנינוכבעיהמוכרת,שאינהדורשתאתהפעלתהמערכתהאנליטית
הכבדהוהאיטית".
במאמרשעומדלהתפרסםבימיםאלומראים
פרופסורלירוןופרופסוראוריתחזןכיאשליות
קוגניטיביותכאלומפילותבפחגםסטודנטים
בקורסאלגברהמודרניתבטכניון.
¯˙ÂÏÈ‰˜†È˙˘†ÏÚ†„˜Â
פרופסורלירון,בעבראישהפקולטהלמתמטיקה,
עברלפנישניםלמחלקהלהוראתהטכנולוגיה
והמדעיםבטכניון,שבההואמתמקד
בפסיכולוגיהשלהלמידהבתחומיהמתמטיקה
ומדעיהמחשב.עודבהיותומרצהבפקולטה
למתמטיקההתענייןבקשרביןחשיבה
אינטואיטיביתואנליטיתבהקשרשלהוראת
המתמטיקה,ורובמחקריוקשוריםבצורהזואו

אחרתלנושאזה.
במחקריוהנוכחייםהואמנסהלהאירנושאזה
באמצעותמחקריםותיאוריותמתחום
הפסיכולוגיה".בתחוםהמחקרהפסיכולוגיאני
שואבמשתיקהילותבמקביל-קהילת
הפסיכולוגיההקוגניטיבית,שהיאקהילהותיקה
ומאוד'מיינסטרימית';וקהילתהפסיכולוגיה
האבולוציונית)ראומסגרתמשמאל(,שהיא
קהילהצעירהואוונגרדית-מהשמושךאליה
גםלאמעטאש.בעודשחלקמהביקורות
מבטאותחילוקידעותמחקרייםלגיטימיים,
חלקאחרניזוןמעמדותאידיאולוגיות
וסובייקטיביות.בניגודלקבלתםבתחום
הפיזיולוגי,הסבריםאבולוציונייםאינםמתקבלים
בברכהבתחומיםהפסיכולוגיים)חקרהחשיבה
וההתנהגותהאנושית(.אבלאנירואהאתעצמי
כ'צרכן'שלשתיהגישותהפסיכולוגיות-
הקוגניטיביתוהאבולוציונית-ולאמוצאסיבה
לוותרעלאחתלטובתהאחרת.
"אםהפסיכולוגיההקוגניטיביתיודעתלתאר
במדוייקאתהמערכתהדואלית,ואתעוצמתה
שלהחשיבההאינטואיטיבית,הפסיכולוגיה
האבולוציוניתאינהמסתפקתבתיאורהזה,אלא
מנסהגםלהסביראתמקורהשלהמערכת
הדואליתכתופעהשעוצבהעלידיהברירה
הטבעיתבמשךמאותאלפישנים".
‰˘ÚÓÏ†‰ÎÏ‰
פרופסורלירוןמאמיןשלתובנותשמאפשרת
הפסיכולוגיההאבולוציוניתישהשלכותמעשיות.
"אפשרללמודבהצלחהכישוריםהמתנגשים
עםהחשיבההטבעית,אךלשםכךדרושותמצד
התלמידנחישותומוטיבציהחזקותבמיוחד,
אשרבתנאיביתהספרהןנחלתםשלמיעוט
קטןבלבד.
"במקוםלהתעקשעלסוגיחשיבההנוגדיםאת
האינטואיציה,ניתןלמצואבמתמטיקההיבטים
רביםש'הולכיםעם'האינטואיציה.לדוגמה:רוב
התלמידים)אפילובטכניון(נכשליםבכתיבת
הוכחותפורמליות.במקוםלדרושהוכחה
פורמלית,ניתןלקייםויכוחפומבישבועל
התלמידלשכנעאתעמיתיובאמיתותטענתו
שיטהשכברנוסתהבהצלחהבעולם.לשםכךנצטרךלוותרעלמקצתהדיוקוהפורמליזםשהם
נשמתאפהשלהמתמטיקההמודרנית,ואכן
הכרחייםלעבודתושלהמתימטיקאיהמקצועי,
אךנשיגבתמורהתלמידימתמטיקהמצליחים
יותרומאושריםיותר".

˙Â‚ÏÓÂ†ÌÈÒ¯Ù

˜ÈÎËÈÏÂÙ†˙ÈÈÏ„Ó
ב4-בינוארהעניקהאוניברסיטתפוליטכניק)ברוקלין,ניויורק(מדליהלפרופסוריוסף
זינגרמהפקולטהלהנדסתאווירונוטיקהוחלל.פרופסורזינגר,בעברנשיאהטכניון,הוא
בוגראוניברסיטתפוליטכניק,שחגגה150שנהלהיווסדה.לרגלהענקתהמדליההגיע
לטכניוןנשיאהפוליטכניק,מרג'ריהאלטין)בתמונה,לשמאלושלפרופסורזינגר(.

ÔÂÓ¯†ÔÏÈ‡†˙Â‚ÏÓ
שניסטודנטיםבפקולטהלהנדסתאווירונוטיקהוחללזכובמלגהע"שאילוןרמון.אבישג
פלוסיזכתהבמילגהעלהשגיההמחקרייםבתחוםהשבחתהאנרגטיותשלהודפיםמוצקים
המשמשיםלהנעהרקטית.לעבודתהעשויהלהיותהשפעהניכרתעלהגדלתשיעורהמטען
המועילבמשימותחלל.אבשלוםמנלהזכהבמילגהעלתרומותיוהמחקריותבניתוח
תופעותאי-יציבותבזרימתגזיםקלושים.גזיםאלומהוויםאתהמעטההעליוןשל
האטמוספירה,עדגבולהחלל,והבנתהתנהגותםחיוניתבהקשרשלטיסותבגובהרב
ופיתוחטכנולוגיותשיבהמהחלללאטמוספרה.
המילגהע"שאילןרמוןז"ל,המוענקתעלידיהמועדוןהמסחריוהתעשייתי,נועדהלתמוך
בסטודנטיםמצטייניםהמשתלמיםלתאריםגבוהיםבפקולטהלהנדסתאווירונוטיקהוחלל.

ÏÈ¯˜†Ò¯Ù
ד"רשולמיתלבנברג,מהפקולטהלהנדסהביו-רפואית,זכתהבפרסקריללשנת.2006
הפרסמוענקעלידיקרןוולףלשישהחוקריםישראליםצעיריםומבריקים.ד"רלבנברג,
העוסקתבתחומיםשלהנדסתרקמותותאיגזע,הצטרפהלטכניוןלאחרשסיימה
פוסט-דוקטורטבMIT-בהנחייתפרופסוררוברטלנגר.

ı¢Î†˙Â‚ÏÓ
ב17-בנובמברהתקייםבבנייןדליהמידן
בפקולטהלהנדסתחומריםהטקסהשנתי
לזכרושלפרופסורדבכ"ץז"ל,שנפטרלפני
עשרשנים.בטקסזהמוענקותמדישנהמלגות
הצטיינותלדוקטורנטיםבהנדסתחומרים.
השנהזכובמלגותהדוקטורנטיםדורוןידלובקר,
עלמחקרובנושא"חקירתמערכיםצפופים
שלננו-דומייניםפרואלקטריים";ערןליפ,
בנושא"חקירתתכונותהממשקביןמתכת
לחומרבעלמקדםדיאלקטריגבוהלשימוש
בהתקניMOSמתקדמים";גלעדצורן,בנושא
"מודיפיקצייתפניהשטחוהקניהשל
פונקציונאליותביולוגיתלסגסוגתNb-Ti
בעלתמודולנמוךתוךשימושבשכבותחד
מולקולריותמסודרות)."(SAM
המלגותהוענקועלידישנינכדיושלפרופסור
כ"ץז"לואלמנתואדית,במעמדדיקןהפקולטה
פרופסוראמילזולוטויאבקוודיקןביתהספר
ללימודימוסמכיםפרופסוראלפרדברוקשטיין.
דבריםלזכרונשאממשיךדרכובפקולטה,
פרופסורארנוןזיגמן,חברסגלבכירבפקולטה.

„Â·Î†˙†Â¯·Á
·‡‚‰˜ÈÒÈÙÏ†˙È˜È¯Ó‡‰†‰„Â
האגודההאמריקניתלפיסיקהבחרהבפרופסור
לוישכטרמהפקולטהלהנדסתחשמלבטכניון
כחברכבוד)(fellowבאגודה.פרופסורשכטר
הואהיחידשאינואמריקנימביןששתחברי
הכבודהחדשיםשנבחרוהשנהבחטיבת
החלקיקיםוהאלומות.
פרופסורשכטרקיבלאתהמינויעלמחקריו
בנושאפיתוחמשפחהעתידיתשלמאיצי
חלקיקים,שבהמבוצעתההאצהבאמצעות
אנרגיהאלקטרומגנטיתשאגורהבחומר.במצב
רגיליכולהאנרגיהזוליצוראורלייזר.
"מרביתהמאיציםכיוםמבוססיםעלהאצת
חלקיקיםעלידישדהאלקטרו-מגנטיבתחום
גליהמיקרו,הנעבתוךמבנהסגור",מסביר
פרופסורשכטר".התיאוריהשפיתחתימציעה
לנצלתהליךהפוךמזהשקורהבלייזר.בדרך
זוניתןלהמיראנרגיהשאגורהבתווךלאנרגיה
קינטיתשלחלקיקיםטעונים)במקוםלהמיר
אותהלאור(".היישוםהמעשישל,PASER
המנגנוןשפיתחפרופסור לוישכטר,נבחן
בימיםאלובברוקהייבן,ארה"ב.
≤π

‰˜ÈËÓ˙Ó‰†˙‡¯Â‰
הצלחתשרשרת.מימין:רולא,סאוסן,סלימאן,סאמי,מהאוהאדיסלאמה

˘˙ÂÁÈÏ
˙ÈËÓ˙Ó
"נראהלישהםמבריקיםבמתמטיקה".כך,
בזהירות,מעריךסלימאןסלאמהאתחמשת
ילדיו:סאוסן),(18מהא),(17סאמי),(15רולא
)(11והאדי).(6הבתהבכורהסאוסן,שהתחילה
השנהללמודבפקולטהלהנדסתביוטכנולוגיה
ומזוןבטכניון,קיבלהציון100בבחינתהבגרות
במתמטיקה)5יחידות,כמובן(ו710-
בפסיכומטרי".לכןאניחושבשזהמדדלארע
לקבועשהיאמאודמוכשרת",אומראביה.
סלימאן),(47מהכפרירכאשבגליל,הינומפקח
בכירבמשרדהחינוךומורהלמתמטיקהב"לחמן"
שםהואעובדכברכמעטעשריםשנה.סלימאןעצמונקשרלמתמטיקהרקבכתהי'".עדאז
למדתימתמטיקה3יחידות.רקכשהתחלתי
לחשובעלפרנסהגיליתישישמחסורבמורים
למתמטיקה,ולכןנרשמתיבשנת1977
לאוניברסיטתחיפה".עםתוארראשוןכפול-
במתמטיקהטהורהובחינוךמתמטי-החל
סלאמהלעבודכמורהלמתמטיקה,ולאחרכמה
שניםמונהלמנהלביתהספרהמקיףבכפר,
שםשימשהאשתונאהדהמזכירהראשית.
‡˜˘˙ÂÈ˙ÁÙ˘Ó‰†˙ÂÚÈÒ·†Ô
אתכישוריהםשלילדיוגילהסלאמהכברמזמן.
"אפשרהיהלראותאיךהםמנתחיםדברים,
בזמןשילדיםאחריםבכלללאהיובכיוון",הוא
מספר".כשהםנכנסיםלחנות,הםמתחריםמי
יחשבראשוןאתמחירושלכלמוצראחרי
ההנחההרשומה.כאשרהנסיעההמשפחתית
משעממתאותם,אניזורקלהםאתגרים
מתמטיים.זהההווישלהמשפחהשלנו".
אבלסלאמהממעטלדברעלעצמוועל
משפחתו.בהיחשפותלתקשורתישלומטרה
אחת:לשפראתלימודיהמתמטיקהבישראל,
ולאפחותחשוב-אתיחסיהציבורשלהם.
ÌÈÈÁÏ†Á˙ÙÓÎ†‰˜ÈËÓ˙Ó‰
סלאמהרואהבמתמטיקה"מקצוע מַפתח"
שהשלכותיואדירות".פחדממתמטיקהגורר
פחדיםומחסומיםבתחומיםרבים-אפילו
בשפה-ומיומנויותמתמטיותמשפרותאת
הביטחוןהעצמיומונעותרגשינחיתות.
המתמטיקהמחנכתלסדרמחשבתישישלו
רלוונטיותבכלתחום.אבי,למשל,היהפלאח,
∏≤

אבלהיהלוראשמתמטי.במיליםאחרות,הוא
ידעלנתחמצביםבאופןשקולואובייקטיבי,
וכךקרהשבכלפעםשפרץסכסוךכלשהובכפר,
הואנקראכדילפשר.הואהיהמביאאנלוגיות
ומשכנעבאופןהגיוני,וכךהיההסכסוךנפתר".
סלימאןמאמיןשהחינוךהמתמטי,כברמתחילת
הדרך,עשוילקבועאםלתלמידצפויההצלחת
שרשרת-אוכישלוןשרשרת".מישלאקיבל
אתיסודותהמתמטיקהבביתהספרהיסודי
יתקשהבתיכון,ובבחינותהבגרות,וכךלאיוכל
ללמודבטכניון-אובאקדמיהבכלל-ונקודת
המוצאהאזרחיתשלותהיהנחותה".
Ûˆ¯‰†ÔÂ¯˜ÈÚÂ†‰ßÊ‡ÈÙ
"אנימאמיןגדולב'תיאורייתההתפתחות
בשלבים'שלפיאז'ה,לפיהיששלביםטבעיים
ואוניברסלייםבתהליךהלמידה.בהקשר
המתמטי,כמובתחומיםאחרים,אםאנחנו
מפספסיםשלביםבהתפתחותהמתמטיתשל
הילד,נוצרתבעיהשעשויהללוותאותובהמשך.
בנוסף,חשובשיהיהרצףלימודי.למעשה,כדי
שהתלמידיקלוטחומרמתמטיהואצריךלשמוע
אותושלושפעמים;בפעםהראשונההואנחשף
לחומר,בפעםהשנייהמעמיקבו,ובפעם
השלישיתמטמיעאותו".
"עיקרוןהרצף"מיושםהיטבבביתהספרשל
מכללתהמזרחהתיכוןבירכא.סאמיסלאמה,
בנושלסלימאןותלמידכתהי'בכפר,לומד
שעתייםבשבועלמבחןהפסיכומטרי.הואלומד
גםבתוכניתלתיגבורמתמטישאותהמפעיל
הטכניוןבביתהספרבירכא.בשניםהבאותיוכלו
הואוחבריולהתחילללמוד)חלקית(בטכניון,
וכךלצבורחלקמהניקודלתוארראשון.
"חייביםלהבין",אומרסלאמה",שכדילהיות
מורהטובלאמספיק'לדעתאתהחומר'.מורה

צריךלהיותבןאדם,הומניסט.הואחייבלדעת
'להיכנסלראש'שלכלתלמידולהביןהיכןבדיוק
הואנתקע.כשמורהרקחוזרשובושובעלאותה
דוגמה,התלמידלאיבין.
"מורהלמתמטיקהחייבלהיותגםטקטיקןוגם
אסטרטג.אםיהיהרקטקטיקן,התלמידישקע
בנוסחאותולאיביןאתהמתמטיקה.אםיהיה
אסטרטג,התלמידלאידעכמהזהשמונהכפול
שבע.אםניקחכמשלאתמשחקהכדורגל,היעד
שלנוהואשחקןשיודעלחטוףאתהכדורולשמור
עליו)טקטיקה(אבליודעגםלמילמסור,לאן
לבעוטואיפהלעמודכשהכדורלאאצלו
)אסטרטגיה(.אומתחוםאחר-צריךלהקנות
לנהגשליטה)טקטיקה(בקלאץ',בבלמים
ובהילוכים,כךשיוכללהריםאתהעינייםאל
הכביש)אסטרטגיה(.
"בישראלדרושהמנהיגותמתמטיתותיגבור
מתמטי.ועדתדוברתהיאחלקחשובבתיגבור
המתמטיבבתיהספרהיסודיים,וכברכיוםישנן
ראיותליעילותשלהמלצותיה".
אתהשינוישעליוהואמדבר-שיפורהחינוך
המתמטי-החלסלאמה"מהבית",כלומרמכפר
ירכאוהמגזרהדרוזיכולו".לקחתימורים
להשתלמויותבטכניון,והבאתימרציםמהטכניון
לבתיהספר".כיוםהואיכול"להציגקבלות"על
מימושחזונוהשאפתני:אחוזהתלמידיםל5-
יחידותמתמטיקהבמגזרהדרוזיזינקתוךחמש
שניםמ8%-ל-14%-מעללממוצעהארצי.עתה,
בעקבותההצלחה",מגויס"סלאמהגםלמגזר
הבדואי.עםזאת,חשובלולמנועאתהצגתושל
תחוםהחינוךהמתמטיכסוגייהמגזרית".כל
המגזריםצריכיםמוריםטובים,שייצרותלמידים
טובים,שיוכלולרכושהשכלהגבוההולהפוך
לאזרחיםנדרשיםבשוקהעבודה.זולאמשימה
מגזרית.זומשימהלאומית".

ÂÁ‡†ÈÓ
ארגוןהסטודנטיםלתאריםגבוהיםמונהכיוםכ2,500-סטודנטים
חברים.הארגוןהוקםכדילשמורעלזכויותיהםשלהסטודנטים
הלומדיםבטכניוןלתאריםגבוהים-מגיסטרודוקטורט-ולקדםאת
האינטרסיםשלהם.
עיקרפעילותושלהארגוןהינהייצוגהסטודנטיםבנושאיםאקדמיים,
כמותנאימחקרותנאיהוראה,מלגותותנאיהעסקהשלמתרגלים
וחוקרים.לפעילותזונלוויםשירותיםשהארגוןמספקלחבריו)למשל
שירותיביטוח,ייעוץמשפטיופיננסי,שירותיהשמהלחברותהיי-טק
ופעילויותתרבותופנאי(.
פעילויותאלונעשותתוךשיתוףפעולהעםמוסדותהטכניון,ובמידת

הצורךגםתוךקיוםקשרעםגורמיםחיצונייםאחרים.
בשנההחולפתקייםהארגוןפעילויותמגוונותבמספרמישורים:הקצאות
עבודהלמתרגליםבמטרהלמנועאתחוסרהאחידותבעומס;פעילות
למעןאימוץתוכנית'מחשבלכלסטודנטמחקר';פעילותלהגדלת
ההקצאהשלמקומותבמעונותהסטודנטים;ייצוגהסטודנטיםלתארים
גבוהיםבוועדתהחינוךשלהכנסת;קיוםקשרעםהפורוםהמתאם
הכלל-ארצישלסטודנטיםלתאריםגבוהים;סיועלסטודנטיםבבעיות
פרטהקשורותלנושאיםאקדמיים;והמשךמתןשירותיםייחודיים
לסטודנטים)כמושירותיהביטוח,הייעוץוההשמה(.לכךניתןלהוסיף
פעילויותתרבותפקולטיות;ארגוןחוגים;שיפוץמועדוןהסטודנטים
לתאריםגבוהים;קיוםסדנאותהעשרהבנושאיםשוניםכגוןסדנאות
יזמות,הכנהלראיונותעבודהוכתיבתקורותחיים.לבסוףניתןלצייןאת
הקמתוהמחודשתשלאתרהארגון.http://gso.technion.ac.il:

„ÔÂÈÎË·†ÌÈ˘†∫Á¢Â
"למדינתישראל"אומרתפרופסורארזהצ'רצ'מן,
"ישמשאבטבעיאחד,והואהאנשיםשבתוכה.
נשיםהןמחציתמהמשאב,ועלינולמצותאת
הפוטנציאלשבמחציתזו".
הכרהבחשיבותשלקידוםנשיםבטכניוןבאה
לידיביטויגםבהחלטתהקורטוריוןמיוני.2005
החלטהזוהכירהבמצבהמתוארבדו"חשכתבה
פרופסורצ'רצ'מן"-נשיםוגבריםבטכניון:סגל
וסטודנטים-"2005וקבעהשישלהקיםצוות
משימהלקידוםהנושא,בהתאםלהמלצתהדו"ח.
בעייתייצוגהנשיםבסגלחריפהיותרככלשעולים
בסולםהדרגות.בטכניוןכיהנובשנהשעברה
כתשעחברותסגלבדרגתפרופסורמןהמניין,
המהוות4%מתוך218באותהדרגה.
"הנתוניםשבידינומראיםשקיימיםהבדלים
גדוליםביןפקולטותשונות.ישנןפקולטותבהן
נשיםהןהרוב)כמוארכיטקטורהוביולוגיה(,בעוד
שבפקולטותאחרותאחוזהסטודנטיותנמוך
)למשלהנדסתחשמל,הנדסתמכונותומדעי
המחשב(.קבוצתהתייחסותחשובההיאקבוצת
הסטודנטיותלתאריםגבוהים,כיווןשזויכולה
להוותבסיסלחברותהסגל".
‰˜ÈËÓ˙Ó·†ÌÈ‚˘È‰‰†˙Â¯ÓÏ
מהנתוניםעולהגםשבעודשההישגיםבבחינות
הבגרותבמתמטיקהמצביעיםעלאחוזיהצלחה
גבוהיםשלבנות,הרישבפועלאחוזהנרשמות
לפקולטותכמומדעיהמחשב,הנדסתחשמל
ופיזיקההינונמוך".הבעיה",אומרתפרופסור
צ'רצ'מן",היאשתחומיםאלואינםנתפשיםעל
ידיהחברה)אםעלידיבנותואםעלידיהורים(
כמתאימיםלבנות".לדוגמה,בשנהשעברהאחוז

הסטודנטיותלתוארראשוןבפקולטהלמדעי
המחשבעמדעל;25%בתאריםגבוהיםהיה
אחוזהבנות;18%ובין49חבריסגלהיושלוש
נשים).(6%
ליזהפיירמן,סטודנטיתלתוארשניבפקולטה
למדעיהמחשב,מציינתכי"מדעיהמחשב
הואתחוםשישלונטייהגברית,ושאליו
מלכתחילהפונותפחותנשים.אםישלנשים
רתיעהמראשמלפנותלתחוםכזה,הרי
שרתיעהזומתחילהכברבתיכון,ולכןצריך
לנסותלתקןזאתקודם".
מכאןעולהשהבעיהקיימתבקרבאותם
אחוזיםאשרמלכתחילהבחרולוותרעל
הלימודיםבטכניון,אושבחרושלאלהירשם
לפקולטותהנתפשותכ"גבריות".לדבריפיירמן,
"סטודנטיותשכברמגיעותלכאןמוצאות
מערכתשוויוניתבהתייחסותה,המפרגנתגם
לבניםוגםלבנות.אלושבוחרותלהמשיך
קדימהבסולםהתאריםעושותזאתמתוך
ענייןאישישלהן".
עםזאתקייםפערביןשילובןשלהסטודנטיות
בטכניוןלביןשילובןהמלאבהמשךהדרך
כחברותסגל.בעודשאחוזהסטודנטיות
בלימודידוקטורטעומדעלאחוזמרשיםשל
,43%אחוזהנשיםבסגלהאקדמיבטכניוןהוא
.13%פערזהמעלהאתהשאלההאםנעשה
מספיקכדילשלבנשיםבהמשךהדרך,כך
שיוכלולממשאתהיכולותוהפוטנציאלשלהן.
ÌÈÈÂÓÒ†ÌÈ¯ÒÓ
בהמשךלכךעולההשאלההאםקיימיםמסרים
סמוייםהמועבריםלסטודנטיותלגבייכולתן

בעיהשלמסריםסמויים.
פרופסורארזהצ'רצ'מן

להשתלבבהמשךהדרך.פרופסורצ'רצ'מןמציינת
כי"מסריםמהסוגשל'בטחתתחתניותעזבי',הם
מסוגהדבריםשקשהלדעתעליהם,ורקסטודנטיות
יכולותלהעידעלקיומם".מסריםמסוגזהניתן
לראותלאחרונהבפרסומתשלחברת"אלביט"בכביש
החוף.הפרסומתהציגהתמונהשלשלושהגברים
תחתהאמירה':אנחנומחפשיםאנשיםכמונו'".אלו
הןדוגמאותשלאכלאחדרגישלהן,אולםהןבכל
זאתמשפיעות".
פרופסורצ'רצ'מןמוסיפהכי"העובדהשהנשים
שנמצאותבטכניוןמאודמצליחותהינההוכחהלכך
שקייםכאןפוטנציאל".בנוסף,היאאומרת",אנחנו
יכוליםלהיותגאיםבכךשהטכניוןאינומפלהאו
מקשהעלנשים,להיפך,בטכניוןישנםמספרכללים
שבאמצעותםהואמנסהלהתחשבבנשים.אבלזה
שלאפועליםנגדאינומשחררמהחובהלפעולבעד".
≥±

מהבטןללב.דניאלההדסיואחדמעוזריה

ÏÙÂËÓÏ†·È˘˜‰Ï

יוםהעיוןהשנתיעליחסיחולה-רופא,שהתקיים
ב1-בדצמבר,עסקהפעםבהיבטיםנרטיביים
בטיפולהרפואי.זההיהיוםהעיוןה12-בסדרת
ימיהעיוןע"שפרופסוראהרוןולירוז"ל,שאותם
עורכתהמחלקהלחינוךרפואי)בראשותד"ר
שמואלרייס(בפקולטהלרפואהע"שרפפורט.
·˘ÙÂ†ÛÂ‚†ÔÈ
אתיוםהעיוןפתחוד"רסיימוןוולפסוןממרפאת
הכאבברמב"םוא',אשתחינוךשטופלהאצלו
בעבר.השנייםשיחזרואתהמפגשהראשון
ביניהם,שהתרחשלפניכעשרשנים.
"סבלתימכאביםאיומיםברגלשמאל",סיפרה
א'".לאיכולתיללכתבלילהישעןעלבעלי.
עברתימאורטופדלאורטופד,וכולםאמרולי
שאיןמנוסמהחלפתמפרקירך.הרגשתישניתוח
כזהלאיהיהנכון,וכךהגעתילמרפאתהכאב.
כלמהשרציתיהיההקלהבכאבים,הפוגה".
לאחרששאלאותהלשמה,גילהומקצועה,שאל
אותהד"רוולפסוןכמהילדיםישלה.א'השיבה:
"אנילאיודעתאיךלספוראותם".
"בתוררופאאתהלאמצפהלתשובהכלכך
מהוססתלשאלהכלכךפשוטה",אמרד"ר
וולפסון".כאשרביקשתיהסבר,א'הסבירה
שאחדמילדיההתאבדשנהקודםלכן,בגיל.13
שאלתיאותהאםהיאחושבתשהכאביםקשורים
למותושלהבן".
"עניתילו:כן",סיפרהא'".כן-אבלאףאחדלא
רוצהלהאמיןלי.אנייודעתשהםהתחילוביום
השנהלמותו.ד"רוולפסוןשאלאותיאיךנהגתי
להחזיקאתבני,ואמרתילושהצמדתיאותו
לצדשמאלשלי,והואהביןשזהקשורלכאבים
הנוכחיים-שהיוגםהםבצדשמאל".
"מהטיפולבא'למדתיהמון",אמרד"רוולפסון.
"למדתישלמרותהלחץ,ושללהמחלותשאנחנו
נתקליםבהן,אסורלנולשכוחאתהחולה.
הליקוייםנמצאיםבגוף,אבלהכאבמתרחש
במקוםאחר".
∞≥

"ד"רוולפסוןהקשיב,וידעלשאולאתהשאלות
הנכונות",סיפרהאירית",והואהראשוןשעשה
אתזה.הרגשתישהנה,סוף-סוףחמצן,סוף-סוף
מתחילהטיפולהאמיתיבי.הואהיהשותף
אמיתי,רופאשמוכןלגעתבאש,בליאקמולים
ובליניתוחים.וזהעבד.היוםאנימתעמלתכמעט
כליום,ומטיילתהמון.לאמזמןעליתיבסין
במאותמדרגותשלמקדשים,ואפילוטיפסתי
עלהחומההסינית".
‡ÙÂ¯†˙ÂÈ‰Ï†ıÓÂ‡‰
אתההרצאההמרכזיתבכנסנשאהפרופסור
ריטהשרוןמביתהספרלרפואהשלאוניברסיטת
קולומביה.פרופסורשרוןדיברהעלהשימוש
הקליניבנרטיב)סיפור(בעבודהעםמטופלים
ועםצוותיםרפואיים.
"במהלךשנותעבודתיכרופאהעברתימהנוהל
הסטנדרטישלמילוישאלוניםיחדעםהמטופל
לסוגאחרשלמפגש-הקשבהלמטופל,בלי
שאלותמנחות,ותיעודהסיפורשלו".פרופסור
שרוןהציגהאתשלושתהעקרונותשעלפיהם
היאעובדתכיום:
 .1הְַקשֵׁב:תןאתעצמך,הפוךאתעצמךלמיכל
שאליומתנקזיםדבריושלהמטופל.הֱיֶהעֵד,
הֱיֶהנכוןלהיכנסלעולמושלהמטופל,לשאת
אתהכאב,אתהאובדן.
 .2תַּעֵד:כתובמהששמעת.התיעודהופךאת
התחושות,אתהכאב,למשהוממשי-משהו
שאפשרללכתסביבוולהסתכל,לדברעליו,
לטפלבו.תןלמטופלאתמהשכתבת,ונסה
לפתחדיאלוג.בכתיבההמשותפתשלהסיפור
ימצאהמטופלמקוםלספראתמהשאינו
נדרשממנובשאלוניםהרפואיים:אובדן,
אלימות,אבחולה.
 .3שאףליצירתחיבורעםהחולה.החוויה
הרפואיתהיאחוויהטוטאלית,לאחוויה
דואליסטית.כרופאאתהנדרשלאינטימיות,
לרגישותולחמלה.לשםכךדרושלךאומץ-
להקשיב,להזדהות,להתמודדעםכאבושל
המטופל.
ÔË·‰Ó†ÌÈ¯ÂÙÈÒ
דניאלההדסי,בעלתתוארשניבתיאטרוןוחינוך,
ריתקהאתהקהלבסיפוריהעלעבודתהבבתי
חולים.
הדסיהיאפיתוֹם)-(Ventriloquistאדםהיודע

לדברמהבטן".בגילשמונההתחלתילדבר
מהבטן",סיפרההדסי".הלכתילאמא,ואמא
אמרהלי:כלהילדיםמדבריםככה.אבלאני
הבנתישלאכלהילדיםמדבריםככה,והייתי
יושבתבכיתהומשגעתאתהמורה.
"לפניכמהשנים,אחרישצברתיניסיוןרבעל
הבמה)בהופעותכפיתום(החלטתישאוכללעזור
לילדים.אחריכמההתנסויותמזדמנותהחלטתי
להפוךאתזהלמשהוקבוע,וכךהתחלתילעבוד
בביתהחוליםבנהריה,בשלושמחלקות-טיפול
נמרץילדים,כירורגייתילדיםופסיכיאטרית
ילדים-שםאניעובדתעדהיום.
"הבובההעיקריתשליהיאלילי,שתמידרוצה
לעשותהכוללפניהילדים-להיותהראשונה
שישימולהגבס,להיותהראשונהשתנותח.והיא
נוראמפחדת.הילדיםמרגיעיםאותה,וככההם
עובריםתהליךחיובילקראתהניתוחהאמיתי,
הניתוחשלהם.
"המפגשהראשוןשלנוביחידהלטיפולנמרץ
היהעםנערהבת14שאושפזה,במצבקשה
מאוד,לקראתהשתלתכליהוכבד.נכנסנולחדר,
ולילימידאמרהלה:אלתצחקיעליבגללהשיער
הכתוםשלי.כלהילדיםצוחקיםעלישישלי
ראשגזר.בבקשהאלתצחקיעלי.
"והנערההשיבה',אניבחייםלאאצחקעלייך'.
וכשהייתיצריכהללכתהיאביקשהשאשאר,
וסיכמנושאגיעפעםבשבוע.בפעםהבאההיא
כברהתקלחהוהחליפהבגדיםלקראתהמפגש
עםלילי.
"במפגשיםהאלההבנתיאתהכוחהחיובישיש
לי,בזכותהבובה,מולהילדים.הבנתישהבובה
הזאתיכולהלהגידדבריםשאנילאמסוגלת
להגידבעצמי,ולתקשרעםהילדיםברמהאחרת,
וזההכוחהמשותףשלנו".
¢ÌÈÒÂÙÒÙ¢
בהמשךהיוםהוקרןסרטושליוחאירביב,
סטודנטבפקולטה,סרטשהופקבסיועאנשים
וגורמיםנוספים,כוללהיחידהלשיפורההוראה.
הסרטעסקברופאצעירהמתמודדעםמספר
מקריםבמסגרתעבודתובחדרמיון.הקהל
התבקשלאתראתה"פספוסים"שלהרופא
בתהליךהאבחון,ובדיוןשהתפתחהוצעודרכים
שעשויותלצמצםאתאותם"פספוסים".
יוםהעיוןנחתםבדיוןבהנחייתושלד"רשמואל
הירשמןמביתהחוליםשערמנשה.
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¢˙ÈÏ˜ÈË¯ÂÂ‰†‰ÏÈÂÂ‰¢
ÌÈÏ‡¯˘È‰†Â˘È‚‰†Â˙Â‡˘ ¨¢ÌÈ˜Á˘†¯Â‚¢†Ë˜ÈÂ¯Ù
È˘ÈÏ˘‰†ÌÂ˜Ó·†‰ÎÊ†¨‡ÎÏÓ†ÏÈÈ‡Â†È¯Â˜†ÈÒÂÈ
·˙˙Â„Â·Ú†¥∂µ†Â„„ÂÓ˙‰†‰·˘ ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·†˙Â¯Á
האדריכליםהישראליםיוסיקוריואיילמלכאזכובפרסהשלישיבתחרות
אדריכלותבינלאומיתשהתקיימהביפןבחודשספטמבר.בתחרות,
שנערכהביוזמתכתבהעתהיוקרתי,Japan Architectהשתתפו465
עבודותמ38-מדינות.
מארגניהתחרותהזמינואדריכליםמכלהעולםלהגישהצעותבתחום
שלאדריכלותבתקיימא-אדריכלותשמטרתהתכנוןמבנימגוריםתוך
התחשבותבצרכיהדורותהבאים.הםהדגישואתהצורךבנקיטת"פעולה
אדריכליתדחופההמתחשבתבצרכיהסביבהבטווחהארוך".
"בניגודלרביםמהפרויקטיםהאחריםשהוגשולתחרות,פרויקטיםשהם
אוטופייםבמהותם,ההצעהשלנוהינההצעהישימה",אמריוסיקורי,
בוגרהטכניוןהמלמדבפקולטהלארכיטקטורהמאזשנת.1998קורי
כותבכיוםדוקטורט,בהנחייתפרופסורמיכהלוין,עלניסיונותלהפוך
אתהחלוםהסוריאליסטילמציאותאדריכלית.במסגרתהתוארהשני
הואעסקב"מבניםפיגורטיבייםבאדריכלותהמאההעשרים",בהנחיית
ד"ררחלזבהובילובליך.
"החלוםשלנוהחלבניסיוןלטפלבווילההמסורתית-אותוחלוםההולך
ומתרחקממיליוניאנשיםבעולםעקבהפעריםהחברתייםההולכים
וגדליםועקבצמצוםעתודותהקרקע.הווילההמסורתיתצורכתשטח
רב,ובמובןזההיאאנטי-אקולוגית.השיכון,שהואמעיןנגטיבשלהווילה,
חסכונימאודבקרקע,אךנחשבפתרוןמגוריםגרועבשלהצפיפות
הרבהומיעוטכיווניהאוויר".
הפרויקטשלקוריומלכאנועדלתתמענהלבעיותאלובאמצעותוילה
חדשנית,אקולוגית,המתחשבתבבעייתעתודותהקרקע.זוהיהווילה
הוורטיקלית"-גורהשחקים"כפישהםמכניםאותה,ובאנגלית.i-rise:
"למעשההעברנובפרויקטהזהאתהווילהממצבההמסורתי,האופקי,

למצבאנכי.אנחנומציעיםבנייהשליחידתמגוריםעלשטחצנועשל
כ35-מ"ר-לעומתמאותמ"רהמוקציםכיוםלווילותרגילות.עלהיחידה
הבסיסיתניתןלהקיםמפלסיםנוספים,וכךנוצרתהווילההוורטיקלית.
מעברלהוזלהבמחירהרכישהשלהקרקעישכאןמענהלבעייתעתודות
הקרקעהמתכלות-עלכלדונםנוכללהציבשמונהיחידותדיורכאלה
ואףיותר)בהתאםלצורתההעמדה(".
הווילההוורטיקליתהיאאוטרקיתמבחינהאנרגטית.במיליםאחרות,
כלהאנרגיההדרושהלביתנצברתעלידיתאיםפוטואלקטריים
וטורבינתרוחהממוקמיםב"ראשהחכם"שמוצבבראשכלוילה".הראש
החכם"גםאוגרמיגשמיםלצורךהשקיהוהדחה,ומאפשראיוורורפסיבי
)המתבססעלהרוחהטבעיתוהפרשילחצים(.
החשיבותשבתרומתהשלהווילההוורטיקליתלצמצוםבצריכתהאנרגיה
הינהברורה".הפרויקטשלנומאפשרשמירהעלאיכויותהווילה
המסורתית-ביתפרטי,שטחמגוריםגדול,ארבעהכיווניאוויר-ומוסיף
לכךאתענייןהאנרגיהויתרונותנוספים,כגוןהקמהמהירה)שלדהבניין
מובאלמקוםונשתלעלהיסודותשנוצקומראש(,העברהפשוטהשל
הווילהממקוםלמקום)מאותהסיבה(,עמידותברעידותאדמה)עד7
בסולםריכטר(,גמישותבמבנההווילהואפשרותלשנותהבקלותיחסית
גםלאחרהבנייה.
˘È˙¯·Á†ÈÂÈ
"הפרויקטשלנונולדמןהרצוןליצורשינויחברתישלממשבכלים
אדריכליים.בבסיסושלהפרויקטניצבתהשאיפהשלנולשנותאת
התפיסההאקולוגיתהמקובלת-הרואהבאקולוגיהמוֹתרוֹת-עלידי
טיפוחאקולוגיהחברתיתבמקביללאקולוגיההסביבתית.השאיפהשלנו
היאשהאקולוגיהתהיהערךעממי,זולובסיסי,ושה"שירותים"או
ה"מוצרים"האקולוגייםיהיוזמיניםלכלשכבותהאוכלוסייה.
"בהקשרהאורבניישבבנייההוורטיקליתאחריותלדורותהבאים.היא
עשויהלעצוראתבריחתםשלצעיריםמןהעריםעלהכפרואלהספר,
להאיטאתתהליךהפירבור,ולאפשרלאנשיםלחיותעלבסיסשוויוני
שלמרחבמגוריםגדולוירוקגםבעיר".

≥≥
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‰˘Ï ÌÈÈ˜†ÌÈÓ
לתלותעלהצוואר.
LifeStrawבפעולה

קשית-טיהורחדשניתשפותחהעלידיבוגר
הטכניוןמשהפרומרנבחרהעלידימגזין
"טיים"כאחתההמצאותהמדהימותשלשנת
,2005וזכתהבפרסאינדקסהבינלאומילעיצוב
מוצרלשיפורהחיים.
כשישיתמאוכלוסייתהעולםסובלתממחסור

במיםנקיים.מדייוםמתיםאלפיאנשים
ממחלותהקשורותבזיהוםמים.גורמיםרבים
בעולםפועליםלמציאתפתרונותלבעיהזו,
אולםנראהשהקשיתהחדשה,הנמכרתבעלות
שלכשלושהדולרבלבדליחידה,מהווהפריצת
דרךבתחום.
LifeStrawהינהקשית-טיהורקטנהואישית
הניתנתלתלייהעלהצוואר.הקשיתנבדקה
במעבדההמרכזיתלנגיפיםשלמשרדהבריאות
בביתהחוליםשיבא,ובמעבדהלטיפולבמים
שלהאוניברסיטההעבריתבפקולטהלאיכות
הסביבהברחובות,ונמצאהיעילהביותרבחיסול
טווחרחבשלוירוסיםוחיידקים".תוחלתהחיים"
שלהקשיתהיא700ליטרמים-צריכתהמים

השנתיתשלאדםבודד.
הקבוצההדניתשיזמהאתהפיתוחהגיעה
לפנישלוששניםלמשהפרומר),(Frommer
מנכ"לחברתפיורו-פילטרלטיהורמים,בעל
תוארראשוןושניבכימיהמהטכניוןותואר
שלישיממכוןויצמן.פרומרלקחעלעצמו
אתפיתוחהמערכת,וב2005-יצאההגירסה
הראשונה".גילינושהמערכתמבצעתקטילה
יעילהמאודשלהחיידקים",הואאומר",ואינה
נסתמתאפילוכשמעביריםבהמיםעכורים".
הגירסההראשונהכברניתנתלרכישה,וכעת
מפתחתהחברהסוגיםנוספיםשלמטהרים
ספציפייםשיתאימולאזוריםספציפיים,על
פיסוגיהמחלותהנפוציםבהם.
"המחסורבמים-מיתוס".אליויעלכהן

‰ˆÈ·‰†ÈÎÏÓ
סכנותומחלות,יתושיםועלוקות-כלאלההקנו
לביצות,במהלךההסטוריה,מוניטיןשליליביותר.גם
בהסטוריההציוניתנתפסוהביצות,ובצדק,כגורם
שליליומסוכן-ביתגידולליתושיהאנופלסשהפיצו
אתמחלתהמלריה.לפיכךנתפסייבושהביצותכחלק
מכיבושהשממה.
במהלךהשניםהתבררשלביצותתפקידאקולוגי
חיוני,ביןהשארבצמצוםזיהוםהמים.צמחיהמים
הגדליםבביצהסופחיםמתכותוחומריםרעילים
אחרים,והתוצאההיאשהמיםהיוצאיםמהביצה
נקייםמשמעותיתמאלושנכנסואליה.ההכרהבכך
הביאהלבלימתמפעליהייבושהאינטנסיבייםבעולם,
ואףלשיחזורןשלביצותמןהעבר,כמובמקרהשל
אגםהחולה.
כתוצאהמהכרהזו,ועלרקעמציאותשלזיהוםמים
הולךוגובר,נולדרעיון"הביצההמלאכותית"או"אגנים
ירוקים")-(Constructed Wetlandמנגנון
ביולוגי-בוטניהמחקהתהליכיםטבעייםהמתרחשים
בביצה.באמצעותטכניקותכאלהטופלהזיהוםהחמור
שנגרםבמפרץהפרסיבעקבותשריפתבארותהנפט
עלידיעיראקבמלחמתהמפרץ,ובניויורקמטופל
חלקניכרממיהביובבאמצעותמנגנוניםכאלה.
˙Â‡Ï˜ÁÏ†ÔÂÈÎË‰Ó
אליויעלכהןהקימובביתםבציפוריאת"עפרהצמחי
מים",חברההעוסקתבטיהורמיםבאמצעותצמחים.
"מדוברבתחוםשדורשהמוןהבנהמדעיתוטכנולוגית",
אומראלי".ואיןספקשהרקעהטכניונישלנוהיה
≤≥

חשובכאן.בנוסף,הטכניוןהקנהלנואתהכישורים
הנחוציםללמידתתחומיםחדשים,וכךרכשנואת
אתהנושאהספציפישלטיהורמיםבלישום
השכלהפורמליתבתחום")אלילמדבטכניוןהנדסת
חומרים,ויעל-תעשייהוניהול(.
רשימתהפרויקטיםשביצעה"עפרהצמחימים"
עדהיוםארוכהומגוונת,וכוללתביןהשארפרויקט
בשפד"ן)שםמטוהריםשפכיגושדן(-במימון
ממשלתאיטליה;פרויקטבאתר"שבעתחנות"
בירקון,מערכתלטיהורמיבריכותחימצוןבסחנין,
וטיפולבשאריותשמןודלקבמספרתחנותדלק
ברחביהארץ.
"בישראלאיןמחסורבמים",אומרתיעלומסבירה
מידאתהטענההזאת,העשויהלהישמעתמוהה.
"בנחליםובביוביםזורמותכמויותאדירותשלמים,
שאםנדעלהפוךאותםלמיהשקיהראוייםלא
יחסרולנומים".
בשנת2000הקיםהמשרדלאיכותהסביבהאת
ועדתענבר,שהמליצהעלשינוייםדרסטייםבטיפול
במיקולחין,במטרהלהרחיבאתהשימושבמים
אלהלהשקיה.תועלתםהעתידיתשלשינוייםאלו
אינהרקסביבתית,אלאגםכלכלית:חיסכוןצפוי
של120מיליוןדולרבשנה".היעדיםשלועדת
ענברחשוביםוראויים",אומראלי",אבלהםפשוט
בלתיישימיםבמערכותהטיהורהקונוונציונליות.
התוצאההצפויההיאשמכוניהטיהורלאיעמדו
בתקנים,והמדינהתיאלץ'לעגלפינות'ולהעלים
עין.המערכותהקונוונציונליותהקיימותיתקשו

להורידאתערכיהצח"ב)משתנהמרכזיבקביעת
רמתזיהוםהמים(,ובוודאילאיורידואתערכי
הכלורידים,הבורון,המתכותושארמרעיןבישין.
שיטותטיהורהמבוססותעלצמחיםמסוגלותלהגיע
לערכיםהנדרשיםכיוםבמדינותהמתקדמות".
"אנחנוכמובןלאהמצאנואתהטכנולוגיותהאלה",
מבהירהיעל".אבלאנחנוביצענולוקליזציהשלהן
לישראל.
"עצובמאודשבניגודלהתעניינותהבינלאומיתבנושא,
מדינתישראללאמביעהענייןבטכנולוגיההזאת.
באחדהכנסיםשלהאיחודהאירופיהצגנומחקר
שאנחנועורכיםבערבה,והםשאלואותנו:כמהזה
עולהלמדינתישראל?צחקנו.זהלאעולהגרוש
למדינתישראל,שעדייןלאהבינהאתהחשיבות
האדירהשלה."Constructed Wetland-

·ÔÂÈÎË‰†˙ÓÈ

הטכניון במדעי המחשב ,הצליח לייעל את המערכת באופן המאפשר
לקבל תוצאות תוך דקות ספורות  -לעומת הרצות מקובלות בסדרי
גודל של שעה ויותר .ביצועים אלו  -הפקה מהירה של מפות לשטחים
גדולים ,ויזואליזציה של מצבים היפותטיים וסיכום שאילתות על מידע
מפורט בשטחים של אלפי קמ"ר  -הועמדו ועדיין עומדים במבחן
יומיומי.

השטח בין קו מרכז עמק הערבה על פי מיפוי
ממוחשב לבין הקו המופיע במפות מנדטוריות

ÔÈÈÒÂÁ†ÍÏÓ‰†„ÚÂ†ß‚¯Âß‚†ÍÏÓ‰Ó
גירסה ראשונית של מערכת זו הופעלה במהלך המו"מ עם הירדנים על
הגבול בעמק הערבה .בתאריך  14בספטמבר  1993נחתם בוושינגטון
הסכם הקובע את הבסיס לדיוני השלום בין ישראל וירדן )Common
 .(Agendaבהסכם זה דובר על "יישוב הסוגיות הטריטוריאליות ,והתיחום
המוסכם והסופי של הגבול הבינלאומי בין ישראל לירדן ,תוך התייחסות
להגדרות הגבול מימי המנדט"...
ההגדרה המנדטורית קיבלה בכך תוקף רשמי בקביעת הגבול המדיני
הסופי בין שתי המדינות ,ובכך גם העמידה את צו המלך ג'ורג' החמישי
מתאריך  1לספטמבר  1922כנקודת מוצא .צו זה קובע את "גבולות
השטח שעליהם לא חל דבר המלך במועצתו על פלשתינה )א"י(" .הנוסח
העברי של הצו אומר" :דבר המלך במועצתו על פלשתינה )א"י( 1922
לא יחול על שטח הנמצא מזרחה לקו היוצא מנקודה אחת הנמצאת
 2מילים מערבה לעיר עקבה שבמפרץ עקבה )עציון גבר( ועולה דרך
מרכז ואדי ערבה ,ים המלח ,ונהר הירדן עד להגיעו למקום הצטלבות
הירדן ונהר הירמוך ,משם דרך מרכז נהר ירמוך עד לגבול הסורי".
הבעייתיות של יישום הגדרת מרכז ואדי ערבה אובחנה על ידי גורמים
רשמיים ,ואלו הוסיפו לה פרשנות שבה נקבע כי הכוונה היתה לקו
המחבר את הנקודות הנמוכות )פרופסור ברור .(1988 ,כאן נכנסה
לתמונה המערכת שאותה פיתחנו .המערכת יושמה לניתוח מרחב עמק
הערבה באשר לשלוש פרשנויות מרכזיות של ההגדרה בצו המלך:
רציפות הערוצים ,הנקודות הנמוכות ומרכז עמק הערבה )העמק
הטופוגרפי הנמשך בין הים האדום וים המלח( .ניתוח זה שילב מידע
מדימוּתֵי לווינים )תמונות לווין( ביחס למסלע באיזור ,מידע ממפות
עדכניות ומפות בריטיות ,מידע פוטוגרמטרי באשר לטופוגרפיה של
האיזור ,תצלומי אוויר ומדידות מהשטח.
˙È„¯È‰†˙ÂÚË‰
הניתוח האמור הוחל על אזור גב הערבה ,המייצג את אזור פרשת המים
בין האגן הצפוני של עמק הערבה )אזור המנוקז על ידי ערוצים בעלי
כיוון זרימה כללי צפונה( והאגן הדרומי )אזור המנוקז על ידי ערוצים
בעלי כיוון זרימה כללי דרומה( .ניתוח זה גילה כי הקו המייצג בצורה
הנאמנה ביותר את ההגדרה המנדטורית עובר למעשה לאורך שני
ואדיות המתפצלים מוואדי חוואר בירדן  -ולא באיזור החיבור בין נחל
ערבה עם נחל חיון כפי שסברו הירדנים .מידע זה השתלב עם חלק
מהקווים אשר הותוו על ידי הבריטים במהלך שנות המנדט ,ואשר
נחשבו לגירסאות כרטוגרפיות שגוית על ידי הירדנים.
על בסיס הניתוח הממוחשב במערכת המידע הוכנו עזרים ויזואליים:
מבטים תלת מימדיים ,חתכים ותרשימים אשר הוצגו בפני ראש
הממשלה דאז יצחק רבין ,ולאחר מכן  -במהלך המו"מ  -בפני הירדנים
עצמם .מידע זה תרם במידת מה לנכונותם של הירדנים להתפשר
בהתוויית קו הגבול בערבה ,לרבות הכללת שטחי כל היישובים בערבה
)כולל שטחיהם החקלאיים( בתחומי מדינת ישראל.

השטח בין קו הגבול של מפות מנדטוריות לבין
התוויה על פי ההגדרה המנדטורית של 1922
≥µ

˙ÂÏÂ·‚†˙ÈÈÂÂ˙‰
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·Ï‡¯˘È†˙È„Ó†Ï˘†‰È˙ÂÏÂ·‚†˙ÈÂÂ˙‰
È˘Â˘†ÌÈÒ˜Ó†¯ÂÒÙÂ¯Ù†˙‡Ó
שיתוף פעולה ירדני-ישראלי ליד
אבן הגבול המנדטורית הראשונה
בחוף מפרץ אילת

כל מי שחי במדינת ישראל מודע לפוטנציאל
האלים הטמון בסכסוכים טריטוריאליים -
סכסוכים על קווי גבול .במקרה הישראלי,
ארועים כגון תקריות הגבול עם לבנון הינם
עדות יומיומית בולטת לפוטנציאל זה.
גבולות מדיניים מגדירים טריטוריות קיום
ושליטה; זכויות במשאבי מים ,קרקע ,אוויר

סימון בשטח באמצעות GPS
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ומחצבים; ואחריות בנושאים סביבתיים .זו
הסיבה לעוצמתם ולשכיחותם של סכסוכי גבול,
המובילים באזורים רבים בעולם למאבקים
ממושכים ועקובים מדם ,ולעתים  -כך נראה -
מאיימים על שלום העולם כולו.
ÌÈÚÏ˜‰†È¯ÂÁ‡Ó
האחריות הכוללת לטיפול בסכסוכי גבול ,אחריות
שבה כלולים הגדרת העקרונות להתווית הגבולות
וניהול המו"מ ברמה העקרונית ,מוטלת באופן
טבעי על המנהיגות הפוליטית; אולם הרמה
העקרונית שבה מטפלים המנהיגים אינה אלא
קצה הקרחון  -הקצה הגלוי לציבור; שכן מרבית
העבודה בנושא זה הינה עבודה מקצועית
המבוצעת מאחורי הקלעים על ידי אנשי מקצוע.
אלה הם מומחי גבולות ממגוון תחומים  -משפט
בינלאומי ,מיפוי ,גיאוגרפיה פוליטית ,ביטחון
והתיישבות ,סביבה ,מים ומשאבים .מומחים
אלו נדרשים לדון ,כל אחד על פי תחומו ,בגורמים
השונים המשפיעים על מיקום קו הגבול.
מתוקף הגדרתה מתממשת התוויית הגבול בשני
מישורים :הכרטוגרפי  -כלומר במפות ,והגיאודטי
 במדידה ובסימון פיזי של גבול בשטח,וברשימת הקואורדינטות המדויקות של הקווים
במפות או בשטח .לפיכך ברור שלמהנדסי מיפוי,
גיאודזיה וגיאו-אינפורמציה ישנו תפקיד מרכזי
לאורך כל תהליך ההתוויה  -משלב ההגדרה
הכללית )המתחשבת בהתוויות קודמות(; דרך
ניהול המו"מ )כאשר נדרשת בחינה של
המשמעויות של ההתוויות בהיבטים השונים(;
דרך הכנת מסמכי התיעוד הרשמי של ההתוויה
לקראת אישור גורמי הממשל והחוק; ועד לתרגום
הקווים במפות לקווים ממשיים בשטח.
˙¯ÔÂÈÎË‰†˙ÓÂ
אנשים רבים מהטכניון נטלו ,ועדיין נוטלים,
חלק אקטיבי בתהליכי ההתוויה של גבולות
מדינת ישראל ובבניית התשתית הלאומית
לקראת משאים ומתנים עתידיים בנושאים
טריטוריאליים.
אנשים אלה הם בוגרי התוכנית להנדסת מיפוי
וגיאו-אינפורמציה )תחום אשר כונה עד לאחרונה
"הנדסה גיאודטית"( ,וחברי סגל בפקולטה

להנדסה אזרחית וסביבתית בעבר ובהווה.
בין בוגרי הטכניון אשר יצרו למעשה את תשתית
הידע והטכנולוגיה במדינת ישראל בנושאים אלו
ניתן למנות את אנשי יחידת המיפוי הצבאית,
ביניהם אל"מ )מיל'( חיים סרברו וסא"ל דוב.
אנשים אלה הובילו קפיצת מדרגה מדעית
וטכנולוגית ,אשר שיפרה וייעלה את תהליכי
המו"מ על ידי שילוב טכנולוגיות מתחומי ה,GPS-
הפוטוגרמטריה הספרתית ומערכות המידע
הגיאוגרפיות .טכנולוגיות אלו ,שיושמו לראשונה
במהלך המשא ומתן עם ירדן ,משרתות כיום
את מקבלי ההחלטות במדינה בכל ההיבטים
הטריטוריאליים של הדיונים עם הרשות
הפלסטינית.
˙ÂËÏÁ‰†˙Ï·˜Â†˙ÂÏÂ·‚†˙ÈÂÂ˙‰
אחת מהטכנולוגיות הללו פותחה על ידי כותב
מאמר זה )במסגרת שירות מילואים( יחד עם
סא"ל רפי ,רס”ן דימה ורס”ן גדי )מגיסטרנטים
ביחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה
בעבר ובהווה( .טכנולוגיה זו תופסת את נושא
התווית הגבולות כמערכת קבלת החלטות .מאחר
שהתהליך הינו מורכב ועתיר ידע ,מדובר
במערכת מידע גיאוגרפית המרכזת את כל נושאי
הסביבה ,התשתית ,התכנון והפריסה הצבאית
והאזרחית לצד נתונים טבעיים כגון טופוגרפיה,
הידרולוגיה ,גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה.
למערכת זו ארבעה תיפקודים מרכזיים :יצירת
אלטרנטיבות להתוויה על בסיס שילוב של
שיקולים מרחביים; בחינת המשמעויות של כל
קו מותווה )לדוגמה :פגיעה באוכלוסיה ו/או
בתשתיות(; כלי הדמיה של קווי גבול על גבי
הדמיה תלת מימדית של המציאות במרחב; וכלי
ליצירת מפות כבסיס לדיונים ולמו"מ עתידי.
יש לזכור כי משא ומתן מתקיים מטבעו בתנאי
חשאיות תחת לחצי זמן .זמינותו של מידע
מקורי ומעובד למקבלי ההחלטות במו"מ עשויה
להיות קריטית .המערכת נדרשת לעמוד
בדרישות של יעילות ומהירות באיחזור מידע
קיים ובעיבודו על פי שאילתות המוגדרות על
ידי מקבלי ההחלטות .האלגוריתמים במערכת,
המבוססים ברובם על כלי מדף ,עברו לצורך זה
שידרוג ואופטימיזציה .מר יריב טל ,מצטיין נשיא

˘˙Â˙ÚÙ˘‰Â†ÌÈÒÂÒ†Ô
ÆÆÆ˘È·Î‰†ÏÚ
האיוריםשלחייםפפוהםהזכרוןהמרתקביותרמהדמויות-
סטודנטיםומרצים-שהילכוביןכותליהפקולטהלהנדסהאזרחית
וסביבתיתבשנתתש"ך.כיוםפפוהואכברפרופסור,אולםאז,בסוף
שנותהשישים,כסטודנטבפקולטה,הואנתןדרורלכשרונוהמיוחד.
"הצלחתלהנציחאתהג'קטששימשאותיבמשךארבעשנים",אמר
בהתפעלותיוסידליןכאשרהאיורשלוהופיעעלהמסך,בכנס
הבוגריםבמלאת45שנהלסיוםהלימודים.
אתהכנספתחסגןנשיאהטכניוןלפיתוחמשאביםוקשריחוץ
פרופסורפרץלביאאשרבירךאתהבוגריםבשםההנהלה".בשנה
שבהסיימתםאתלימודיכםלמדובטכניון1,736סטודנטים,מהם
285בפקולטהשלכם.כיוםלומדיםבטכניון13,000סטודנטים,
שאותםמשרתים625חבריסגל.
"בתקופהשלכםהצלחנולהעניקתמיכהכספית,בדרךזואואחרת,
ל60%-מהסטודנטים,בסךכוללשל81,000לירות.כיוםהמערכות
השלטוניותאינןמבינותשכיוםאנוקוטפיםאתפירותהעבר.בעשר
השניםהאחרונותהטכניוןקיבל0שקליםמהמדינה.השנההצלחנו
לאסוף59מיליוןדולר".
דיקןהפקולטהלהנדסהאזרחיתוסביתית,פרופסוראלכסנדרלויפר,
נתןסקירהקצרהעלההתפתחותשחלהעםהשנים".לפניחמש
שניםקבעהועדתהערכהבינלאומיתכיהפקולטהשלנונמצאת
ברמההשווהלזושלעשרהפקולטותהטובותביותרבארה"ב.אנו

בעיצומהשל'המהפכההאזרחית'.בעברעשינוזאתבחקלאות,וכיוםאנו
ממשיכיםבמהפכהבתעשייתההיי-טק".
ביןהבוגריםשהגיעוהיוגםיובלרקס)שהגיעבמיוחדלכנסמאנגליה(ושלמה
זבלוצקי)שהגיעמשבדיה(.לזכרםשל11מחבריהם,שנפטרועםהשנים,הקדישו
הנוכחיםדקהשלדומייה.
˙ÎÏ‰Ó†‰È¯ÂËÒÈ‰
הבוגריםהזמינואתהמרצהשלהם,פרופסוריוסףקרניבןה.93-קרני,צלול
ומלאחיוניות,הואבוגרמחזורט'שלהטכניון,שלמדבשנים.1936-1932בשנת
1955הואעדייןשירתבמפקדתההגנהבחיפה,אשרשכנהמולגןהאםבמרכז
הכרמל.שנהאחרכךהחלללמדבטכניון.
עלהמסךהתחלפותמונותהמרציםוהסטודנטים,והנוכחיםנזכרובהוויהתקופה.
"אלזו,זההדברשזההדבר"שלפרופסורפלר,שהיהנוהגלסייםאתשיעוריו
בתסכולמ"הישגיהם"שלתלמידיו":באתםלשיעור,הדלקתםניירותוזרקתם
קליפותשלתפוזים".והיהגםפרופסוראטינגן,שאחתמהרצאותיועסקה
בהשפעתשתןהסוסיםעלהכביש.

‰ÈË‚¯‡·†Ï˘·˙‰˘†ÒÎ‰
אברהםוינרזוכראתהרגעההואכאילוהיהאתמול".יצאנומהבחינה
אצלפרופסורהיימן,ומישהועמדבחניהשלאולמןוחילקתמונות
מחזור.כךהסתיימוארבעשנותלימודמתישות-בקולענותחלושה
וללאמסיבתסיום.נזכרתיבכךלאחרונה,כאשרהגעתילמסיבתסיום
השנההראשונהשלהנכדהשליבפעוטוןוראיתימהזוחגיגה".
הקיץנסגרהמעגלההואעבורבוגרימחזורמ"ב,שהחלואתלימודיהם
בטכניוןבשנת.1970פגישתהמחזורהראשונהשלהם,שנערכהבבניין
קולר,היתהגם"חגיגתהסיום"האבודה.כ100-בוגריםובניזוגםהגיעו
למפגשהמרגש,שנולדמשיחהאקראיתשהתקיימהלפניכמה
חודשיםבבואנוסאיירסביןוינרלביןחורחהקונסטנטה,לשעבר
יעקביציב.
"רקשתייםמביןהבוגריםבמחזורשלכםהןנשים",אמרסגןנשיא
הטכניוןלפיתוחמשאביםוקשריחוץ,פרופסורפרץלביא,שבירך
אתהבוגרים",כיוםמהוותנשיםשלישמהסטודנטים".

בשנת1992בדרגתסא"לוהקמתיאתהמפעל,המעסיקכיום33עובדים.יש
ליגאווהגדולהכפורץדרך.ישליגםממשיך,הבןשליסלמאן,שסייםלאחרונה
אתלימודיובטכניוןבהנדסתמכונות".
יגאלקריןנזכרכיצדהטמינוהסטודנטים"שקופיתשלנערתחמדבלבוש
חווה"במקרןהשקופיותשלהיימן".ואזהיימןביקשמאתנולהתבונןעלמבנה
טורבינתהגז",הואנזכר",עלהמסךהופיעההתמונההנועזתוכלהאולםפרץ
בצחוק.היימןניסהלהסתירבידיואתהתמונה,אבלהזיזולואתהמקרן
הצידה.הוארץהצידהושובהזיזולו.זההיהמשעשעמאוד".

Í¯„†˙ˆÈ¯Ù
בוגרהמחזורסאלחרמאלמהכפרירכאהואהמהנדסהדרוזיהראשון
בארץ.רמאלבןה58-הנוהבעליםשלחברתAMGלייצוריריעות
ואריזותפלסטיק".למדתיבלימודיערבבטכניון",הואסיפר",זהלא
היהקללהגיעמהכפרללימודים,ואתהשנההראשונהעשיתיבמשך
שנתיים.בהתערבותעזרויצמןהתגייסתילחילהחימוש.השתחררתי
∑≥

˜Ú„Ó†Ï˘†ÌÒ
אשליות,קסמיםוהעקרונותהמדעייםהמאפשריםאת
יצירתם-כלאלהעומדיםבמרכזהשלהתערוכההחדשה
"קסםשלמדע".תערוכהזומזמנתהיכרותעם"מאחורי
הקלעים"שלעולםהקסמים,ומאפשרתלמבקרללמוד
מושגייסודמעולםהמדע,המתמטיקהוהפסיכולוגיה
באמצעותמיצגיםהניתניםלהפעלה.
קסמיםואשליותאינםסתםתכסיסיםפשוטים;הםמבוססים
עלטכנולוגיה,פסיכולוגיה,מתמטיקה,מדעיהטבעוהחברה,
ואמנותההופעה.
המבקריםבתערוכהמוזמניםלחוותאתההתרגשותהנוצרת
במופעהקסמיםוללמודעלההיסטוריהשלהקסמים,על
הגורמיםהתרבותייםשמאחוריהאשליהועלהאופןשבו
יוצריםהקוסמיםאשליות.בנוסףמבהירההתערוכהכיצד
פועליםמושגיםאלהגםבחייהיום-יום.
התערוכהבנויהמשבעהמעגליקסם.מעגלהקסםהראשון
המבוא-מסייעלקהללהתמצאבתערוכה.במעגלזהמתוודעיםהמבקריםאלהקוסם-מדריךאשרילווהאותם
ברחביהתערוכה.לחילופיןיכולהמבקרהבודדלהתרשם
ממבנההתערוכהולקבלמטהקסמיםשבאמצעותוניתן
להפעילאתהמוצגים.המעגליםהבאיםהםפיסיקה,מגנטיות,
טכנולוגיה,אשליותמחשבתיות,מראותוהאקדמיהלקוסמים.
אוצרהתערוכההינוד"רטלברמן;עיצובותאוםהפקה:דודו
דהאן;הפקתמוצגים:איתןקלרר-יוצרהאשליות;יעוץ
מדעי:ליאורמנור.

∂≥

‡¯·„˜†‡¯·Ú„Ó
הסרט"מדעבראקדברא" המוקרןבסינמטריק,xמלמד
שקסמיםהםבעצםתהליכיםמדעייםהמבוססיםעל
עקרונותמתמטיים,פיסיקלייםוכימיים.
זוהיהזדמנותנדירהלהציץלמסתריעולםהקסמיםולגלות
כיצדמנצליםהקוסמיםכמעטכלחידושמדעילטובת
פעלוליםחדשיםומרתקים.

ÌÈ¯‚Â·†‰˘ÈÓÁ†„Â·ÎÏ†˙Â‚ÏÓ†˘ÓÁ
לפניכחצישנההציעמוזי)ליאוןמוזיקנט(,אחדמבוגרימחזור1965של
הפקולטהלהנדסתתעשייהוניהול,להעניקמלגותלסטודנטיםלרגל40שנה
לסיוםהלימודים.רביםמבניהמחזור,כמוגםמשפחותיהםשלחמשתהבוגרים
שנפטרומאז,נענו.הסכוםהכולל25-אלףשקל-חולקביןחמישהסטודנטים
מהפקולטה.
קרובימשפחתםשלחמשתהבוגריםשנפטרוהעניקולסטודנטיםהזוכיםאת
המילגה.מקבליהמלגותהודולבוגרי,1965והביעואתהתרשמותםהעזה
מהקשרהחםורבהשניםהמתקייםביןבוגריהפקולטהכברארבעיםשנה.
עדנהקראוזה,אלמנתושלעמיצורקראוזה,בירכהאתמקבליהמלגותבשם
המשפחות":החבריםמלוויםאותנוכברשניםרבות.זוהיתופעהיוצאתדופן.
אנימאודמתרגשת".
®Â˙ÂÓ·†¥µ†Ô·©†±π∑∏≠±π≥≥†¯ÓÂ˙†·‡ÂÈ
יואבתומרנולדבתלאביב.בגיל,27כשבנוהבכורהיהבןשנתיים,הואהתקבל
לטכניון-וסייםאתהלימודיםבהצטיינות.הואעבדשנהבמשק,הקיםאת
מפעלמילוזוניהלאותועדשנפטר.
המלגהעלשמוניתנהלליאבסולומוביץ'מנשר,סטודנטהשנההשנייהבמגמת
תעשייהוניהול.ליאבסובלמליקוייראיהושמיעהוהואמשתתףבפרויקט
פר"ח,הנקרא"חונכותמתוקשבת"ובומסייעיםסטודנטיםמוגבליםלילדים
עםמגבלות.
®Â˙ÂÓ·†¥∞†Ô·©†±π∏≥≠±π¥≥†‡È·Ï†¯Âˆ†‰„Â‰È
יהודהצורלביאהיהעתודאישלמדבוזמניתלתוארבמכונותולתוארבהנדסת
תעשייהוניהול.אתשתיהפקולטותהואסייםבהצטיינותראויהלשבח.לתואר
השנילמדתוךכדישירותוהצבאי.
בשנת1981נשלחיהודהעלידירפאלללימודידוקטורטבסטנפורד,ארה"ב,
אךחלהונפטרבשלביהסיוםשלהדוקטורט.
המלגהעלשמוניתנהלמנירדעימחדרה,שזהלוהסמסטרהשלישיבפקולטה.

בהנדסתתעשייהוניהול.אירינה,המשתתפתבפרויקטפר"ח,הודתהבשמם
שלמקבליהמלגות.
®Â˙ÂÓ·†¥π†Ô·©†±ππ∞≠±π¥±†‰È¯ÂÙ†ÌÁÓ
מנחםפוריהנולדבחולוןוגדלבתלאביב,שבהסייםאתתיכוןעירוניא'.בתום
לימודיובטכניוןהשליםשירותבאג"אארגוןובהמשךעברדרךקונתהללצוות
ארגוןושיטותשלבנקהפועלים.הואהתבלטבתפקידיובבנק,והיהמראשוני
מנהליתיקיההשקעותבשיטותמדעיות.
אתהמלגהלזכרוקיבלהאירינהבונדרבסקימקצרין,הלומדתשנהשנייה
במגמתכלכלהוניהולומשתתפתבפרויקטפר"ח.
„®Â˙ÂÓ·†µµ†Ô·©†‰ÊÂ‡¯˜†¯ÂˆÈÓÚ†¯¢
עמיצורקראוזהנולדבתלאביבולמדבגימנסיה"הרצליה"ובטכניון.אתדרכו
האקדמיתהמשיךבאוניברסיטת"קולומביה"בניויורק,שבהקיבלתואר
דוקטורלמינהלעסקיםבהצטיינות.
אתהמלגהעלשמוקיבלעמריניבמקריתמוצקין,שזהלוהסמסטרהרביעי
במגמתהנדסהוניהול".איןלכםמושגעדכמהאנומעריכיםאתהעזרה
שלכם,הניתנתבתקופהלאפשוטה",אמרעמריוזכהבתשואותמהקהל.
בנימשפחתושליואבתומרז"ל
מעניקיםמלגהלסטודנטליאבסובל

˘®Â˙ÂÓ·†∂∞†Ô·©†±ππ∞≠±π≥∞†ÈÂ¯ÙÈ˘†ÔÂÚÓ
שמעוןשיפרוניגדלבעיןחרוד.בגיל31הגיעלטכניון,למדבהצלחהרבה,חזר
לקיבוץוהיהלמנהלמפעלפלדות.בשנת1990הואנפטרבמפתיע.
המלגהעלשמוניתנהלאירינהגרינשטטמחיפה,הלומדתסמסטרשני

עדתוםבגללסיוםהלימודים.
בריאות:התחלנואתהלימודיםבריאיםיפים
ושמחים,ונותרנו37בלבד.המחלותהשכיחות
ביותרכיוםהןלב,לחץדם,אולקוס,טחורים,
פיסורה,בעיותהורמונליות,ברכייםכושלות,
גזים,פרוסטטה,עלייתהכולסטרולהרע,קשיי
שמיעהוכו'.
נושאיהשיחההעיקרייםלפני40שנה:
פרויקטים,פרויקטסמסטר,9הצעותעבודה,
סידוריהסעהמשותפים,המדרגותשלצ'רצ'יל,

החמורשהווקסהולקרסטהשלקנטורהתנגש
בו,הריקודיםבמעונות,בנותיפות,בנות
מכוערות,בנותשמנות,רזות,בנותגבוהות,
נמוכות,שדיים,עיניים,ישבנים,רגליים.
נושאיהשיחההעיקרייםהיום:ילדים,נכדים,
הוריםזקנים,מוותבנשיקה,מוותבייסורים,
עזרהרפואיתומכשירים,בתימרקחתטובים,
מוסדותסיעודבסביבה,מחלותסופניות,מי
מתומיעומדלמות,מחלותקלות,ניתוחי
קילה,טחורים,צינתורים,מחסורבאיברים
להשתלה,ביטוחרפואי,הטסהרפואיתמחו"ל,

כאביגבתחתון,כדוריםוגלולות,השתלות
שיער,טיפוליםבפרוסטטה,עסקיםישנים,
מוצלחים,דפוקים,הפנסיה.החלפתאי-מיילים,
קניותבאינטרנט,טיוליםלאלסקה,לטורקיה,
להוואי,העתידשלהנכדיםפהבארץ.
ולסיום:אלדאגה,אנחנועודכאן,חיים
ובועטים...
חייםארוכיםוטוביםלכולנו!!
להתראותבחגיגות2016ובאותוההרכב".
©˜¯ÂÊÁÓ‰†¯‚Â·†ÒÎ·†‡¯˜˘†ÌÈ¯·„†ÍÂ˙Ó†ÌÈÚË
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עלהמסךחלפובאיטיותתמונותיהםשלחמשת
בוגריהפקולטהלהנדסתתעשייהוניהול,מחזור
,1965שהלכומאזלעולמם.ברקעהתנגןשירם
שלרחלשפיראויאיררוזנבלום",מהאברך".
כנסהמחזור,שהתקייםבשבועהאחרוןשל
,2005כללסיורבטכניוןוהסבריםמפיהםשל
דיקןהפקולטהדבמונדררויו"ראגודת
הסטודנטיםמונהדוידוביץ'.גיוראגורביץ',
שפתחאתהערב,סיפר":למדנובדיוקכמו

כיתהבתיכון42-איששהחלואתהיוםביחד
ועברוכקבוצהממקוםלמקום.בסוףיום
הלימודיםמילאנואוטובוסונסענוהביתה.מאז
נותרנובקשרחם,אותואנומחזקיםבסופישבוע
בביתהבראהאובקיבוץ,ובכנסיםאחתלחמש
שנים".
המשנהלנשיאלענייניםאקדמיים,פרופסור
משהמשה,בירךאתהבוגריםבשםהנהלת
הטכניוןוצייןאתרשימתההישגיםבהםהתברך

המוסדבעשורהאחרון".מדישנהמסיימים
כ2,000-סטודנטיםאתלימודיהםבטכניון.קשה
לחשובעלגורםאחרשישלוהשלכהכהאדירה
עלהמדינה.אניקוראלכםלשמורעלהקשר
איתנו,ולאלהסתפקרקבאירועהזה".
"המפגשהזהמתקייםבזכותרוחשלחברות
אמת,שוויוניותושיתוף,הנחוצהבכלהמדינה",
אמרמוזיקנט".זותוכניתשנהגתהמהלב,נעשתה
מהלבולאףאחדלאהיהלבלהגידלה'לא'.
לגיוראולראובן)שי(מגיעהקרדיטעלמימושה.
אנימבקשלהודותגםלסיועשלמנהלתאגודת
דורשיהטכניוןדרורהאבישר,אשרשידכהאותנו
עםהממונהעלהקשרעםהבוגרים,לאהשטיינמן
המנוסה.תודהשלוחהגםלפרופסורמונדרר,
להנהלתהטכניוןולסטודנטיםשנבחרולמעמד".
גורביץ',שהנחהאתארוחתהערב,סיפקלנוכחים
דיווחמלאעלכלמישלאהגיע:אריהמץ;יצחק
לקס,שביקשלשלוחדרישתשלוםלכלהחברים;
משהקינן,שהתנצלעלכךשבאותוערבהוא
נאלץלהסיעבמטוסקלבעלייאכטותשביקשו
לנפושבתורכיה.גורביץ'התנצלגםבשמושל
אברהםויינרמן,שלאיכולהיהלהגיעבגלל
מחייבותולעבודה,ומישהיהעירה:לפחותהיה
יכוללשלוחאתהבתשלו)אורליויינרמן,הלא
היא'עוגן'מסדרתהטלוויזיה'שמש'(.
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"בחודשספטמברבשנת1961התקבצנויחדיו,
חבורתצעיריםשופעיאופטימיות,אנרגיה
והורמונים,דקיגזרה,ברוכיתלתליםומאירי
עיניים,משתוקקיםלרכושדעתותואר44.
שניםמאוחריותר,אנומתכנסיםשוביחד
ליהנותמהזיכרונותהמשותפיםולהדקאת
קשריהחברותשגובשובמשך4שנות
הלימודיםו40-השניםשלאחרמכן.
לומראתהאמת:האנרגיהשופעתפחות,

הגזרהעבתה,העינייםכבומשהו,התלתלים
הידלדלו.

∫È‚ÏËÒÂ†ÁÂÁÈ·†¨ÌÈÈËÒÈËËÒ†ÌÈ‚ÂÏÈÙ

סקס-תמונתמצבלשנהא:
דוןז'ואןוקזנובה;1-נשואיםבאושר;1-
נשואיםנגדרצונם;5-עדייןבתולים
)התירוצים:גילמוקדם,חוסרניסיון,חוסר
חשק,התמסרותללימודים(.35-

בסוףהשנההרביעיתהשתנתההתמונה:
דוןז'ואןוקזנובה;1-נשואים,14-כאשר
מתוכםנשואיםבעלכורחם;13-נשואים
באושר-רק;1כלשארה26-כבראיבדו
אתבתוליהם.סיבות13:אחריהשיעורים
במתקניהרמה;-7בגללתהליךטבעישל
התגברות;-3כתרגילמעשיאחרישיעורים
פרטייםשלהאסיסטנט;3הנותריםסיפרו
שעשואתזה,אבלהנושאלאנחקרלאשורו
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מקוםמשכנםהפסטוראליוהשקטשלמשרדי
קרןסאקט"א-רש"י-בבנייניםהיסטוריים
ששוקמובכפרהנוערבןשמן-מהווהניגודגמור
לפעילותהרבהוהנמרצתהרוחשתביןכתליהם.
במשרדיםאלהמתרחשתפעילותשרישומהעל
החינוךהפורמליוהבלתיפורמלי,כמוגםעל
ההשכלההגבוההבישראל,רבועצום.
˙ÂÈÎÂÈÁÂ†˙ÂÈ˙¯·Á†˙ÂÎÙ‰Ó
קרןסאקט"א-רש"יהפכהמגוףהתורםלתוכניות
חינוךורווחהלקרןיוזמתהמובילהמהפכות
חברתיותוחינוכיות.לתפניתזואחראיבראש
ובראשונההמנכ"לאליאלאלוף.
בשנת,1995שנתהתפנית,החלההקרןליזום
פרויקטים,ובשנת-2000גםלבצעאותם.
השינויהגדולהחלבדרוםהארץ".גילינושהדרום
נהנההכיפחותמתוכנית'מחר'98לעידודהוראת
המדעים,והצענולתגברוליישםאתהפרוייקט
בכלבתיהספרוגניהילדיםבדרום373-בתי
ספרואלףגניחובה",אומראלאלוף".הקרןתרמה
לפרויקט"מדערום"40מיליוןדולרוהמדינה100
מיליון,לתקופהשלחמששנים.בשניםאלה
מוחשבוכלבתיהספרבדרום.לשמחתיהפרויקט
נמשךגםהלאה,ואנחנונמצאיםכברבשנת
הפעילותהתשיעיתשלו".
המהפכהבדרוםהיתהמדהימה.כאשרהקרן
גילתהכיישבעיהבתחוםהאנגלית,היאנכנסה
גםלתחוםזה.אזהתבררוהפעריםהלימודיים
הגדוליםהקיימיםבבתיהספר,וכךקמהתוכנית
"תפנית"לצמצוםהפערהזה.הקרןערכה
השתלמויותמוריםבקיץ,והםהגיעובהמוניהם
עלחשבוןחופשתם.כיהקרןהזולארקתורמת,היאגםמפיחההתלהבותבמוסדותהנתרמים.
הקרןהיתהביןיוזמיפרויקט"עתידים"ובין

התומכיםהראשוניםבו.אליאלאלוףזוכרהיטב
אתהפגישההראשונהבענייןזה".נפגשתיעם
תא"לאבנרברזאני,עםאל"מ)אזסא"ל(איציק
תורג'מןועםאביעינת",הואמספר".הםהציעו
שנעזורלהםלמצוא30תלמידיםבפריפריה
אשרמסוגליםללמודלימודיםגבוהים
טכנולוגיים.מצאנואותם,נתנוגםתקציב
ראשוניוקנינומחשבאישילכלמשתתף.גם
היום,כשבפרויקטמשתתפיםאלפיתלמידים
וסטודנטים,אנוממשיכיםלתתלהםמחשב
נישא.החבר'ההנהדריםמהצבאהשתמשו
בתשתיתהארגוניתשלנוכדילהגיעלצעירים
נוספים.הטכניון,שהובילאתהפרויקט,הוא
שותףנאמןלסיפורההצלחהשלו".
היכולתהזו-לזהותפרויקטיםמוצלחים
בהתהוותםו"לדחוף"אותםעדשהםעומדים
עלרגליהם-מאפיינתאתפעילותהקרן.כך
מזהיםאנשיהקרןאוכלוסיותחלשותונותנים
להןתגבורבפנימיותיוםבמסגרתיוםלימודים
ארוךהכוללארוחהחמה.מפרויקטזהצמח
מפעלההזנההארצי,שהקרןמממנת25%ממנו.
"אנורואיםבמפעלזהמרכיבחשובבחינוך
הילד,שהריבלעדיולאניתןלבצעיוםלימודים
ארוך",אומראלאלוף".התוצאותכברנראות
לעין-ישירידהדרסטיתבאלימותובמספר
ההיעדרויותמביתהספר,ונבנתהסולידריות
ביתספרית".
הפןהשנישלהקרןהואעבודהעםילדיםונוער
בסיכון.כךנבנתהתוכנית"דרום,"2016
המפתחתשירותיםלילדיםבסיכון,כמואותם
700ילדיםמבארשבעוהסביבהשנשלחו
לפנימיותבצפון,הרחקממשפחותיהם.הקרן
מפעילהכיוםארבעפנימיותבבארשבע
וסביבתה.הילדיםהאלהחזרולסביבתם
הטבעיתוהקשרעםמשפחותיהםהתחזק.
"אנחנופועליםגםלהוצאתהילדיםמהרחוב",
אומראלאלוף".כךיזמנואתהתוכנית'עוגן
קהילתי'הנותנתרצףשלפתרונותלנערים
בגילאי,18-12מלינהשלמספרלילותועד
לפנימייהמלאה.אנובוניםגםכפרלגמילה
מסמיםואתמרכזביתהשנטיבנגב,למאה
ילדיםשיוכלולהשתקםולהשתלבשוב
בקהילה".
בימיםאלההחלההקרןבבנייתפארקמדע
בבארשבע,סמוךלמתחם"ביתיציב".היא

משקיעהרבותבדרום,אךגםבשאראזורי
הארץניכרתפעילותההענפה.ביחדעםרשת
"אורט"היאהקימהאתפרויקט"מטאורט",
שעיקרו-שיפורהתשתיתהמדעית-טכנולוגית
בבתיספרבצפוןהארץ.וכמובן-הקשרהחם
ורבהשניםעםהטכניון,שלדבריאליאלאלוף
נוצרבגללזיקתמשפחתלבןהצרפתיתשייסדה
אתהקרן,וכןהודותלטכניוןולאלוף)מיל'(
עמוסחורב,נשיאהטכניוןלשעברוהיוםיו"ר
אגודתדורשיהטכניוןבישראל.עלמרחורב
אומראלאלוף":אנחנומאודאוהביםאותו,כי
הואסמןהיושרשלנווחברמרכזיבמועצת
המנהליםשלנו".הקרןתרמהרבותלטכניון-
להצטיידותספריות,לפרויקטכוחאדם
טכנולוגי,למלגותורכישתציודלמדעניםעולים,
להקמתחוותמחשביםובאחרונה-להצטיידות
מעבדותאגףהנוערבמרכזלחינוךקדםאקדמי.
אלאלוףמונהלעמודבראשהקרןלאחרשנים
רבותשלפעילותענפהבסוכנותובקרןהיסוד.
הואהיהמראשיפרויקטשיקוםהשכונות
והחברהלשיקוםשכונותבירושלים,וניהלאת
שיקוםהשכונותבדרוםהארץ".שיקוםשכונות
זהלארקשיפוץבתים",הואאומר".צריךלטפח
אתהאוכלוסייהבשכונותהאלהולהביאה
לתפקודמלאבחברה".כאשרהואביקש
מההוריםבשכונותאלהלדרגאתסדר
העדיפויותשלהם,הםתמידשמואתחינוך
ילדיהםבראש.רקאחרכךבאושירותיהרווחה
ואחריהם-השיקוםהפיסי.אתהמסרהזה
נושאעמואלאלוףעדהיום.
‡ÈÙÂÒ†ÔÂÁˆÈ†ÔÈ
אלאלוףמביןאתהאוכלוסיותשלהןהואמנסה
כלכךלעזור.הואיתוםמאבמגיל,4ילדתשיעי
מתוךעשרהילדים".אףאחדמאיתנולאחש
מקופח,בזכותהשלאמאמדהימה",הואאומר.
"היאלימדהאותנומהזונתינה.אחיהקים
עכשיובפאריזאתהמרכזהקהילתיהיהודי
הגדולבאירופה,ואניהייתיפעילבקהילה
היהודיתבמרוקו,שםלמדתישבכלקהילהיש
אוכלוסיהחלשהשלאמממשתאתהפוטנציאל
שלה.גםבארץישאוכלוסיהכזו,וקרן
סאקט"א-רש"ימנסהלעזורלבניענייםלבטא
אתיכולותיהםהעצומות.ואכן,ישניצחונות,
אבלאיןניצחוןסופי".
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ד"ראמיראוריןהצטרףאשתקדלמרכזלחקר
הסרטןשלהפקולטהלרפואהע"שרפפורט.ד"ר
אורין,שבתקופתלימודיהדוקטורטשלוזכה
בפרסיהצטיינותובמענקימחקררבים,השתלם
בשניםהאחרונותבגנטיקהמולקולריתשלסרטן
בFred Hutchinson Cancer Center Seattle-
.WAהמנחהשלובעבודתהדוקטורטהיה
פרופסורמחקראהרןצ'חנובר,חתןפרסנובל
בכימיה.
ריפויסרטןהואאחדמתחומיהענייןגםשל
ד"רמרסלמחלוףמהפקולטהלהנדסת
ביוטכנולוגיהומזון.ד"רמחלוף,שהחלהלעבוד
בטכניוןבשנת,2001סיימהאתהפוסט-דוקטורט
בהרוורד,ועוסקתכיוםבשלושהתחומים
הנמצאיםבחזיתהמדע:תרפיהגנטית,הנדסת
רקמותושחרורתרופותמננו-חלקיקים.
שניהחוקריםהמצטייניםהוצגולאחרונה
בישיבתהמועצהשלאגודתדורשיהטכניון
בישראל,שבההודגשההחשיבותהמיוחסת
לקליטתחבריסגלחדשיםבטכניון.בארבע
השניםהאחרונותפרשולגמלאותחוקרים
ותיקיםרביםובמקומםקולטהטכניוןחוקרים
צעיריםהפועליםבחזיתהמדעהעולמית.לשם
כךדרושיםמשאביםרביםלהקמתמעבדות,
לרכישתציודולתמיכהבמחקר.
סיועלפעילותהטכניוןבגיוסאנשיסגלצעירים
הואהיעדהמרכזישאגודתדורשיהטכניוןשמה
לעצמהלשניםהקרובות.נשיאהטכניון,פרופסור
יצחקאפלויג,אמרבאסיפהכיגיוסחבריסגל

חדשיםהואהמשימההחשובהביותרשל
הטכניון".בשניםהאחרונותמשקיעהטכניון
4-3מיליוןדולרבשנהלרכישתציודלחברי
סגלחדשים",אמראפלויג.הואהוסיףכי
לראותאתחבריהסגלשנקלטובשנים
האחרונות-זהואחדממקורותההנאההגדולים
שישלובתפקידו".לפימיטבשיפוטיהמדעי,
אלהחבריסגלברמהשכלמוסדאוניברסיטאי
בעולםהיהמתברךבהם.איןספקשאנובונים
תשתיתמאודחזקהלפיתוחהטכניוןבעשורים
הבאים".
נשיאהטכניוןהודהליו"ראגודתדורשיהטכניון
אלוף)מיל'(עמוסחורב,למנהלתהאגודה
דרורהאבישרולצוותהעובדיםעלעזרתם
בתחוםזה,וצייןכיכברכמהשניםמצליחה
האגודהלגייס10-9מיליוןדולרבשנה.הכספים
מושקעיםבכלתחומיהפעילותשלהטכניון,
מהמחקרהחדשניביותרועדלסיועבצמצום
פעריםחברתייםבחינוךהקדםאקדמי.
אחדהפרויקטיםהמרכזייםשבהםמתמקדת
האגודההואהקמתושלהמרכזלננו
אלקטרוניקהע"ששרהומשהזיסאפל.המרכז
נקראעלשםהוריהםשלהאחיםיהודהוזהר
זיסאפל,בוגריהטכניוןובעליתוארד"רלשם
כבודמטעםהטכניון.האחיםזיסאפל,
המעורביםבשניםהאחרונותבכלתחומי
הפעילותשלהטכניון,הםשנתנואתהתרומה
הראשוניתלהקמתהמרכז.בנייתהמרכז
לננו-אלקטרוניקההובילהלהחלטהלמקדאת

מאמציהמחקרשלהטכניוןבתחוםהננו.
מדעניםמכלהפקולטותבטכניוןמשתפים
פעולהבפרויקטהמחקרבתחוםהננו,שהוא
הגדולביותרהמבוצעבאוניברסיטהישראלית.
עלותהפרויקטמסתכמתבכ88-מיליוןדולר
תשלוםשיתפרשעלפניחמששנים.פרויקטנוסףשהקמתוהחלהמכווןלאלחזית
המדע,אלאלחוקריהעתיד.זהואגףהנוער
ע"שאריהקרסו,שייחנךב.2006-בהקמת
האגףוציודוהושקעו8מיליוןדולר.
לדבריעמוסחורב,אגודתדורשיהטכניון
מעורבתגםבפרויקטיםרביםהנוגעים
למעורבותהטכניוןובוגריובקהילהובחברה.
אחדמהםהואפרויקטעתידים,שנועדלסייע
לבנינוערמאזוריהפריפריהלממשאת
הפוטנציאלשלהםלהגיעלהישגיםמצוינים
בתחומיהמדעיםוהטכנולוגיה.
פרויקטיםנוספיםלעידודהמצוינותכוללים
אתתמיכתאינטלבחבריסגלובסטודנטים
מצטיינים,קרןשביט,המעניקהמלגות
לסטודנטיםמצטייניםבפקולטהלהנדסה
אזרחיתוסביבתית,הקרןע"שמלכהושמחה
פרתז"ל-קרןמלגאיתוכניתהטכניוןלמצוינים,
קרןלעידודמועמדיםמצטייניםמהמגזרהערבי
ללמודבפקולטהלהנדסהאזרחיתוסביבתית,
ביזטק-2005תוכניתהיזמותשלהסטודנטים,
קרןאנונימיתלסטודנטיםהלומדיםלתארים
גבוהים,צעדיםראשונים-קרןלגיוססגלצעיר
שתרםבנקהפועלים.
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יצחקמודעיז"ללאהיהבעלתוארדוקטור,אבל
היולושלושהתאריםאקדמיים-בכלכלה,
במשפטיםובהנדסהכימית.השכלתוההנדסית,
שאותהרכשבטכניון,סיפקהלוראייהרחבהשל
צורכיהתעשייהוהמשקושלחשיבותהחינוך
הטכנולוגיהמתקדם.אתהתפישההזאתיישם
בתפקידיםהציבורייםהרביםשמילא,ובראשם
שרהאוצר.מודעישמראמוניםלמוסדשהקנהלואת
השכלתוההנדסית.ב1961-מונהלראשארגון
בוגריהטכניוןומאוחריותרשימשיו"ר"מועדון
המאה"שלארגוןהבוגריםוהיהחברפעיל

בקורטוריוןהבינלאומישלהטכניון.
לאחרמותוהקימואגודתדורשיהטכניוןוארגון
הבוגריםקתדרהעלשמווהנהיגוהרצאהשנתית
לזכרו.הקתדרהמתמקדתבקידוםמחקרים
בתחוםהטכנולוגיהעתירתהידע,שישבהם
כדילבססאתעצמאותהשלמדינתישראל.
"בשבילנו,בנימשפחתמודעי,עםלכתולפני
שבעשניםוחציהלךמעמנועמודהאששלפני
המחנה.רקמישהכירואתיצחקמודעימקרוב
יודעיםאלנכוןכמהרחוקההיתהדמותו
הציבורית,כפישהשתקפהמעלדפיהעיתון
אומסךהטלוויזיה,מןהאיששהכירוקרוביו-

בעלאוהב,אבאוסבאחםואכפתיוחברנאמן
שתמידמוכןלהתגייסכדילסייעלזקוקיםלו",
אמרבועזמודעי,בנושליצחקמודעיז"ל.
אתההרצאההשנתיתלזכריצחקמודעיז"לנשא
בנובמבר2005מנכ"למשרדהאוצר,ד"ריוסי
בכר,שתיאראתכלכלתישראלבשנת,2005
המדיניותהכלכליתשננקטהוהישגיה.
נשיאהטכניון,פרופסוריצחקאפלויג,בירךבחום
אתד"רבכרוצייןכיבמצוקההכספיתשאליה
נקלעהטכניוןבשניםהאחרונות,עקבקיצוצי
הממשלהבתקציבו,מורגשחסרונושלמודעי
יותרמתמיד.

משפחתמודעיעםנשיאהטכניון
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"הסטודנטיםשמקבליםסיועמקרןאייסףהםכמויהלומיםלאמלוטשים.
התמיכהשאנחנומעניקיםלהםמאפשרתליופיולברקשטמוניםבהם
לצאתהחוצה",אמרההגברתנינהווינר,נשיאתקרןאייסףהעולמית,
שביקרהבטכניוןלאחרונה.
הגב'ווינרנכחהבמפגשלפתיחתפעילותהשלקרןאייסףבשנתהלימודים
הנוכחית.היאנפגשהעםסטודנטיםהמשתתפיםבפרויקטיםחינוכיים
שהקרןמפעילהבשכונותובעיירותפיתוח.במפגשנכחוגםפרופסורפרץ
לביא,סגןנשיאלקשריחוץופיתוחמשאבים,ופרופסוריורםצימלס,דיקן
הסטודנטים.
מאזהוקמהב1977-פועלתקרןאייסףלקידוםסטודנטיםיוצאישכונות
ועיירותפיתוחשישלהםפוטנציאללמצוינותאקדמית".אייסףהיא
משפחהמחבקתותומכת,ומעלהכלמאמינהבנו",אמרהבמפגשרחל
אלישקוב,סטודנטיתבפקולטהלהנדסתחשמל,המרכזתאתאחד
הפרויקטיםשמפעילההקרןבטכניון.פרויקטיםאלהנועדולאפשר
לסטודנטיםמחתךסוציו-אקונומינמוךלהגיעלמצוינותאקדמית,לפתח
אתכישוריהםהאישייםולהגיעלעמדהשלמנהיגיםחברתיים.

בשנתהלימודיםהנוכחיתמקבלים74סטודנטיםמהטכניוןמלגתלימודים
מלאהמקרןאייסף.סטודנטיםאלהפוגשיםתלמידיםמבתיספרתיכון
וחטיבותבינייםבאזורחיפהובצפוןהמדינה.הםמפעיליםבבתיהספר
פרויקטיםייחודיים,המסייעיםלתלמידיםלשפראתכישוריהםהאקדמיים
ובהבעתמפתחיםאצלםאתההערכההעצמית,המנהיגותוהמוטיבציה
להמשיךללימודיםגבוהים.
גב'נינהווינרעםסטודנטים
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שנתהלימודיםבפקולטהלהנדסהאזרחיתוסביבתיתנפתחהבטקסשבו
הוענקומלגותמשתיקרנותשהוקמובשניםהאחרונות,במטרהלסייע
לסטודנטיםמצטייניםהראוייםלקידוםחברתי-כלכלי:קרןשביטוקרןזהר.
יצחק)אדי(שטרייפלר-שביט,ד"רלשםכבודשלהטכניוןובעבריו"רהוועד
המנהלשלהטכניון,אמרבדבריברכתולסטודנטיםשזכובמלגותקרן
שביטכיהתרשםשמעברלהישגיהםבלימודיםבטכניוןהספיקכלאחד
מהםלבצעמשימותחשובותולתרוםתרומהמשמעותיתלחברה.
הסטודנטאילןדמארימביתשאןקיבלתעודתהוקרהמהשרלביטחון
פניםעלמניעתפיגועבירושלים,כשעבדביחידהלאבטחהציבורית.רוני
גולן,קציןבאגףמבצעיםגדודי,זוכהלהערכהרבהממפקדיוומחייליו.
מרשטרייפלר-שביטהביעשמחהמיוחדתעלהזכותשנפלהבחלקו
להעניקמלגהלדודטובול,המשרתכקציןמסלוליםביחידתבינויבחיל
האוויר.שטרייפלר-שביטסיפרבטקסכיבשנותהחמישיםשירתהוא
עצמוכקציןהבינויהחילישלחילהאווירוהתרגשלמצואביןהזוכים
במלגהמהקרןשהקיםחיילהממשיךאתדרכובחיל.
קרןשביטנקראתעלשםהוריושליצחקשטרייפלר-שביט,יונהולאהז"ל,
ועלשםהוריאשתוציפורה,יוסףוחוהאייזנפלדז"ל.מרשטרייפלר-שביט

˙ÂÂ·†˙Â‚ÏÓ
במפגששהתקייםלאחרונהבפקולטהלהנדסה
אזרחיתוסביבתיתהוענקההמלגההראשונה
מקרןהמלגותע"שאינג'יצחקניסנבאוםז"ל.
יצחקניסנבאוםרכשאתהשכלתוההנדסית
בטכניוןשלדנציג,שםסייםאתלימודיו
בהצטיינותב.1935-הואעלהלישראללאחר
מלחמתהעולםהשנייה,ב,1949-החללעבוד
במשרדהשיכוןוהתקדםעדשמונהלמהנדס
ראשילקונסטרוקציותבניין.בתפקידוזההיה
שותףמרכזיבמפעליהבנייההגדוליםשלשנות

‰ÁÏˆ‰‰†ÏÂÏÒÓ
יוסיחן,סטודנטשנהב'בפקולטהלהנדסת
חשמל,משלבהשכלהופרנסהמאזהיהבן.14
הואגדלבשכונתפיתוחבנצרתעיליתוהחל
לעבודלמחייתוכברבחופשותמלימודיו.למרות
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משמאל:מראמנוןזהר,פרופסוראביברוזן,מריצחקשטרייפלר,
פרופסורנחגלילופרופסוראלכסנדרלויפר
הדגישכיההוריםשלוושלרעייתוייחסוחשיבותרבהלרכישתדעת
והשכלה".הפקולטהלהנדסהאזרחיתוסביבתיתמאפשרתלכםמגווןשל
תחומילימודים,שבהםבאפשרותכםלתרוםלפיתוחהתשתיותשלישראל.
אנושמחיםלהיותשותפיםבמשימהזו",אמרשטרייפלר-שביט.
אמנוןזהר,שעלשםאביויהודהז"להוקמהקרןזהר,סיפרגםהואעל
החשיבותשייחסאביולחינוךולרכישתהשכלה.יהודהזהרסייםבהצטיינות
יתרהאתלימודיובפקולטהלהנדסהאזרחיתבטכניוןואחרכךשירת
בצבאכקציןהנדסהבחילהאוויר.כשהשתחררמצה"להקיםעםחברים
לספסלהלימודיםאתחברת"שירותיהנדסה"ועסקבכלתחומיההנדסה
האזרחית-מדידות,סלילתכבישים,הקמתסכרים,מפעלימיםושדות
תעופהבקניהועוד.בכלאלהשילבידעמקצועי,יצירתיותומנהיגות.
רבינוביץאתקרןהמלגותעלשמו.הקרןמסייעת
לסטודנטיםנזקקיםהלומדיםבפקולטהלהנדסה
אזרחיתוסביבתית.המלגההראשונהמטעםהקרן
הוענקהלעינבחורש,סטודנטיתתושבתיקנעם.

החמישיםוהשישים.כןהיהפעילבהכנתתקני
הבנייההישראליים.
ב1971-זכהניסנבאוםבפרסעלשםש'גולדשטיין
מטעםמרכזהבנייההישראלי,עלמחקרובנושא
"תכנוןקורותנושאותקירותטרומייםבגודל
חדר".בשנת1974פרשלגמלאות,אבלעדימיו
האחרוניםהמשיךלהתעדכןבחידושיםבמקצועו.
אתהידעוהניסיוןהרביםשרכשהעמידגם
לרשותהפקולטהלהנדסהאזרחיתבטכניון,
שמינתהאותולבוחןחוץשלעבודותלתואר
מאסטרולתוארדוקטור.לאחרמותוהקימו
אלמנתוציפורה,בתוד"רשרהבקוס,העוסקת
בארצותהבריתבחקרהסרטן,ונכדוד"רגיל

מימין:הגב'ציפורהניסנבאום,ד"רשרהבקוס,
פרופסוריורםצימלסועינבחורש

הקשייםהואסייםאתלימודיובאורטבהצטיינות
יתרה.אתביתהוריועזבעודכשהיהבשירות
צבאיומאזהואמממןבכוחותעצמואתכל
צרכיו:דיור,מחיהוגםשכרלימוד.
חסכונותיואפשרולולהקדישאתכלזמנו
ללימודיםבשנהא',וההשקעההשתלמה.את
שניהסמסטריםהראשוניםללימודיובטכניון
סייםיוסיכמצטייןנשיא,אבללאחרונהנאלץ
לשובלעבודבאופןחלקי.
בינוארשנת2006היהיוסיחןאחדמעשרה
סטודנטיםמצטייניםבפקולטהלהנדסתחשמל
שקיבלומלגתלימודיםמחברתרדתקשורת
מחשבים.בטקסשהתקייםבפקולטההואהודה
בחוםבשםהסטודנטיםלחברהולבעליה,האחים
יהודהוזהרזיסאפל,שניהםבוגריהפקולטה
להנדסתחשמל.יוסיחןהביעתקווהכיהמלגה
תאפשרלולחזורלמסלולהלימודים.

זוהשנההרביעיתשחברתרדתקשורתמחשבים
מעניקהמלגותסיועלסטודנטיםבפקולטה.
מלגותאלההינןהגבוהותביותרהניתנותהיום
בטכניון.הןמסייעותלסטודנטיםלממן,מעבר
לשכרהלימוד,גםאתמחייתם.
בדבריברכתולסטודנטיםשקיבלואתהמלגה
צייןזהרזיסאפלכיהואואחיויהודהמרגישים
בטכניוןביןחברים,וחשיםמחויבותלפקולטה
להנדסתחשמל.הואאיחללסטודנטיםלהישאר
בארץ,למצואעבודהולהצליחבה,ולתרוםלדורות
הבאים.
אתעשרתהסטודנטים-רקפתגלילי,ארקדי
ויסמן,יוסיחן,ערןמלכה,אלוןרחמיםנגר,ששון
נורי,שמעוןעמיר,איילענב,אנטוןפולמןואהד
פונדויאנו-בירכוגםדיקןהפקולטהלהנדסת
חשמל,פרופסורישראלצידון,ודיקןהסטודנטים
בטכניון,פרופסוריורםצימלס.
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נטו.כמושהםנותניםבתחוםהקהילתי,שירתמו
גםבתחוםהפוליטי.אנימצפהשיתחברולמשחק,
שישמיעואתקולם,שישפיעו.
"המיעוטהמצויןהזהסוחבאחריורקחצימיליון
איש,ואנחנוצריכיםשההנהגההזאתתובילשינוי
בכלהחברה.יותרמזה-כמדינההנמצאתבחזית
העולםהטכנולוגינוכלגםלהוותגשרלמזרח
התיכוןכולו".
פרויקט"עירמצוינת"החלאתשנתפעילותו
הרביעיתבעירבתים.כמאתייםמתנדבים,בוגרי
הטכניון,אימצואתמערכתהחינוךהעל-יסודי
בעיר.הםמגיעיםמדישבועלשמונהבתיספר,
לתמוךבהוראתהמדעים,ובמקבילהםשותפים
בפרויקטלטיפוחמצוינותומתנדביםבמתן
הרצאות.מתנדביםאלוהםמושאלהערצה
בקהילהבבתים,ובזכותםהטכניוןהפךבבתים
למשאתנפשהניתנתלהגשמה.
מעורבותושלראשהעירבתהליכיהפרויקטהיא
מוחלטת,ומתקיימתבעזרתםשלסיגלפרץ,
סמנכ"ליתלענייניקהילה,והאגףלחינוךבעירייה.
"הפרויקטהזהזוארץישראלהיפהשאבותיי
עשו-לתתולחבקאתהקהילה,ולהעניקלה
כליםורוחגביתמקסימה",אומרלחיאני".אני
יושבבטקסחלוקתהתעודותלתלמידים
המצטייניםבפרויקט,רואהאתפניהמתנדבים

היאמיקרוקוסמוסשלהמדינה.והריכברנאמר
שקנאתסופריםתרבהחכמה".

ואומרלעצמישהפניםהללוהםבעצםהתשובה
לשאלהמהאניעושהבפוליטיקה.הריזהפשוט
לגעתבאושרעצמו.לשמועאתהילדים,לדעת
שישלהםמנטור.
"שיתוףהפעולההמדהיםעםאהרוןקסטרו,
יהודהזיסאפל,איציקגתובוגריהטכניוןהופך
אתבתיםלעירמצוינת.זהמסוגשיתופיהפעולה
המרנינים,שמרחיביםדעתושלאדם.אנירואה
אתההישגיםוהתוצאותומאמיןשאתכלמה
שאנחנועושיםבבתיםבתחוםהחינוךנראה
תוךשנתיים-שלושבכלמדינתישראל.בתים

øÍÂÈÁ‰†¯˘†˙ÈÈ‰†ÂÏ†‰˘ÂÚ†˙ÈÈ‰†‰Ó
"הייתידואגלרצףחינוכימגילשלושעדשמונה
עשרה,ואזמקדםתוכניותשימריצואתבוגרי
בתיהספרהתיכונייםלגשתללימודיםאקדמיים.
"הייתינותןהרבהיותרכסףלמחקר
לאוניברסיטאות.ייבושהאוניברסיטאותהוא
טעותשהיאבכייהלדורות.
"הייתימעודדבכלהכוחאתעבודותהמחקר,
ויוצרתנאיםאטרקטיבייםלהחזרתםשלמדענים
ישראליםהשוהיםבחו"ל.מסלולההשכלהעד
לתוארראשוןחייבלהיותנגישלכלאחד,בכל
ההיבטים.
"והעיקר:במערכתהחינוך-הייתימחזקאת
מעמדהמורים.ישליצורמציאותשבהמקצוע
ההוראהיהיהנחשק,ותנאיהקבלהאליוקשים.
אחריהכלישלנומערכתחינוךעםפוטנציאל
להגיעלשמים".
בינתייםהפךהפרויקטלמודל,ובימיםאלו
מתחילארגוןבוגריהטכניוןבהפעלתו,בהיקפים
רחביםביותר,ביישוביקוהעימותבצפוןהארץ.
˙˘˜†ÏÁ¯†∫‰·˙Î
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מוביליפרויקט"עירמצוינת".
מימין:יצחקגת,אהרןקסטרו,שלומילחיאניויהודהזיסאפל

"החינוךוההשכלההםהדבריםהחשוביםוהיקרים
ביותרלעםישראל,ולכןהםחייביםלעמוד
במקוםהראשוןבסדרהעדיפויותהלאומי",אומר
ראשעירייתבתיםשלומילחיאני".איןשום
תחוםשבואתהיכוללהשפיעעלהתנהלותשל
חברהכמובתחוםהחינוך.כלאדםבמדינת
ישראליסכיםשהחינוךצריךלהיותבראשסדר
העדיפויות.אנחנוכרשותגםמיישמיםזאת".
"בעירבת-יםהצלחנולהגדיראתהחינוךבראש
סדרהעדיפויותמבחינתהקצאתהמשאבים.
אנוחותריםלהיות"עירמצוינת"ברמהלאומית".
לשלומילחיאנינוכחותהמקרינהחוםרב,ערנות
מחודדתוהשקפתעולםצרופה.השתלבותו
בהובלתפרויקט"עירמצוינת"שלארגוןבוגרי
הטכניוןהוסיפהתנופהרבהלהטמעתובקהילה.
עירובת-יםהיאספינתהדגלשלהפרויקט"עיר
מצוינת-משלושלחמש".
"אניחושבשהמנהיגותבישראלהגיעהלמקום
כזהשכולםצריכיםלהתגייסלטובתהחינוך,
ואנימתכווןדווקאלאלהשבאיםכדילתת.
אמונההיאפקטורשלאניתןלעצוראותו.זה
רקענייןשלזמן,סבלנותונחישות.אנימניח
¥¥

שאנימשלםמחיריםפהושם,אבלהיותואת
עתידיאנילארואהכ"חברשל"אנילאמוטרד".
ÌÈ¯˜ÈÚ‰†˙˘ÓÁ
ללחיאניהשקפתעולםסוציאל-דמוקרטית,
שבמרכזהדאגהלשכבותהיותרחלשות.
בהשקפהזוהואמונהחמישהעיקרים:
 .1אסורשלאלמנטהסוציו-אקונומיתהיה
השפעהעלאיכותהחינוךורמתו.עלהפער
ניתןלגשרבאמצעותחיבוריםבתוךהמערכת
ומחוצהלה.
 .2מערכתהחינוךחייבתלעבודבתנועת
מלקחיים-לדחוףקדימהאתהמצטיינים
למצוינות,באמצעותפרויקטיםומערכות
מגוונותשיכוונואותםלמיצויהפוטנציאל
שלהם;ולהעניקלחלשיםכליםלהתמודדות,
עלמנתלהעציםאותם.
 .3מבחינהפוליטיתישבעיהעםהשקעה
במערכתהחינוך,כיכאןמדוברבתהליכים
שאורכיםלפחותעשור,ואנואמוריםלהיבחר
כלשלושאוארבעשנים.למרותזאת,
בנושאיםשלחינוךוהשכלהחייביםלהסתכל

בטווחשלדורקדימה.
.4מדינתישראלעושהטעותבכךשאינה
משקיעהבחינוךהטכנולוגי.ישלנואלפי
עורכידין,אבלאנחנוזקוקיםגםלמהנדסים,
מהנדסיםמכלהסוגים.
.5חשובמאודשאנשיםיבינושהמגזרהאמיתי
שבונחתכיםהדברים,ובונקבעתדמותהשל
המדינה,הואהמגרשהפוליטי.צריךלמנוע
אתהרתיעההזאתמהפוליטיקה,וזהתהליך
שצריךלהתחילברשויותולהגיעגםלשלטון
הלאומי.דווקאאותםאנשיםמשכילים,שיש
להםיכולתמוכחת,צריכיםלהצטרףלמשחק
הזה.שיגיעולתובנהשזהוהמגרשהאמיתי,
ששםנחתכיםהדברים,שםנקבעעתידושל
הדורהבאשלנו.כלשארהמגרשיםחשובים
לכשעצמם,אךהםלאהאצטדיוןהמרכזי.
"אהרוןקסטרו)נשיאחברתקסטרו(,שישלי
אליוהערכהרבהעלפועלובקהילהשבהיושבים
משרדיו;יהודהזיסאפל)נשיאקבוצתרד-בינת(;
ואיציקגת)מנכ"לאלישראויו"רארגוןבוגרי
הטכניון(-אלואנשיםשגדלופה,שבאיםלתת
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"אהבה,חמלהוסלחנות".אהרוןקסטרו
שיחהעםאהרוןקסטרו,נשיאחברת"קסטרו",
מותירהתחושהשלקרןאורחזקהשממשיכה
ללוותולאמרפה".אהבה,חמלהוסלחנותהם
המוטושליהיום"-כךפותחאהרוןאתהראיון.
ראשיתהשלתובנהזוהיאבעירגרנדה,ספרד,
מקוםמוצאהשלמשפחתו.מגרנדהנדדה
המשפחה,בגללהאינקוויזיציה,לסלוניקי,מקום
הולדתושלאהרון.
"אביהיהיזםוסוחרשהחזיקברשתחנויות
גלנטריהיחדעםאחיו.במשברהכלכליהעולמי
שלשנת1929הםנפגעו,וכתוצאהמכךהגעתי
עםאמיז"לואחותילפלשתינהב.1933-
"אמיהלכהלהשתלםבנושאעיצובוגזירה,והחלה
בהקמתעסקלייצורשמלותלפימידה.אבי
נשארביווןכדילנסותלממשאתנכסיו
ולהעבירםלארץ.כשהגיעלארץוביקשלעבוד
הואלאמצאעבודהשתתאיםלאישיותו.באין
ברירההפךלמובטלולעקר-בית,מצבשלאהיה
מקובלאז,ואניצפיתיבובהרבהחמלה.
"אניהייתינערעובדולומד.עבדתיב"עסיס"
בהנהלתחשבונות,השלמתילימודיםבמסחר
והנהלתחשבונות,ואתתעודתהבגרותעשיתי
בהתכתבותעלמנתלהגיעללימודיהמשפטים
באוניברסיטה".
אתמהלכיחייושוזראהרוןקסטרובראייה
פילוסופית-הומאנית.אתרצונוללמודמשפטים
הואמנמקבחווייתילדותהקשורהלדודו,אשר
∂¥

היהיושבבביתםומקריאספרים,וביניהםאת
"עלוביהחיים"אשרגרםלאהרוןלרצותלהביא
צדקלעולם.
לימיםהואעזבאתמפעל"עסיס"".הודעתי
שאנייוצאלעצמאות,והאמת-יצאתילעבדות.
ביקשתימענקוכשנשאלתיאיךאשלמו,אמרתי
שאיננייכוללהבטיחלהחזירו,כיאניהולךאל
הלא-ידוע,אךאםאוכל-אחזיראתהחובלנזקק
לאידוע,בשםבעליהביתשלהמפעל".
בהבטחהזורואהאהרוןאתראשיתמחויבותו
לעזרהבקהילה".הרגשתישהיהליחובמוסרי
שאניצריךלפרוע,ופרעתי".
פרויקט"עירמצוינת"בבתים,שאותויזםיהודה
זיסאפל,ממומןעלידיקבוצתרד-בינת,עיריית
בתיםוחברת"קסטרו".
"אסורשיהיופעריםביןילדיםבגללחוסריכולת
כספית.משאבנוהיקרביותר-זההנוערשלנו,
שחייבלקבלאתהכליםהמתאימיםבאמצעות
השכלה.איןלנוזכותקיוםללאהשכלהוטיפוח
ייחודיות.היהודיניחןביכולתאינטלקטואלית
הקיימתבגֶןהיהודי.מספרהמהנדסיםוהוגי
הדעותבעםהיהודיהואללאשוםיחסלחלקנו
בעולם.אבלכמוכלדבראחר-גםיכולתזו
צריךלפתחולעבד.
"אנילאומי,מאמיןבזכותנוההיסטוריתלארץ
זו,ומאמיןשישלנוכעתייעוד-להביאקידמה.
היינוהראשוניםלהאמיןבאלאחד.תפקידזה
תם.תפקידנועכשיו-להביאהומאניות,להעניק
השכלה.
"אנימכבדכלילדבאשרהוא,ללאהבדלצבע
דתולאום".
אתעבודתולמעןהקהילהעושהאהרוןקסטרו
כפילנתרופ-בצנעה,ופעמיםבעילוםשם.
אחתלשבועהואיושבעםיו"רביתהדיןהרבני
בירושלים,אךלאעלמנתלקבלשיעורידת,
אלאכדיללמדאתהחוכמההיהודית.
לאבכדיהשתלבהחברת"קסטרו"בפרויקט
"עירמצוינת"המקפלבתוכומעורבות
חינוכית-לימודיתעםאמירהחברתית".אנילא
אישעסקים.באתילמסחרבגללמצוקהכלכלית.
אניבעדיוזמהחופשית.רוחהאדםצריכה
לשלוטבעולםבלישוםמגבלות.
"המתנההגדולהביותרבעולםהיאהחופש-
חופשהעשייה,חופשהמחשבהוחופשהאהבה".
המפגשיםעםתלמידיפרויקט"עירמצוינת"
בבתיםמרגשיםאתנשיאחברת"קסטרו"עד
דמעות".אנירואהאתעצמיבמקומם,מזדהה

איתם,מתרגשמזהשאםיבינואתמהשאנו
מציעיםלהם-הםיהיוסיפורהצלחה.
"בעינירוחיאנירואהאותםכברמצליחים,
מתרגשמזהשזכיתילהיותצינורשדרכוהיקום
מעבירלאנשיםאתמהשישלילהעביר-זו
זכותגדולה,רגעקדוש".
"הדוגמהשלבוגריהטכניוןמצאהחןבעיניי",
הואאומר.חשובלומאודלהדגישש"העובדים
הםהנכסהיקרביותרשלהחברה,והלקוחהוא
מקורהחייםשלה.באמצעותהפרויקטאנירוצה
לערבחלקמהעובדים,עלמנתשיתרמו-
שיקדישולהוראתתלמידיםבבתיספרשעתיים
בשבוע.
הייתירוצהביתספרשלמצטיינים,אךכדי
להלהיבוליצורמוטיבציהצריךלהציגקודם
תוצאות.אניגאהעלהשתתפותיבפרויקטזה,
הנותןסיפוקוחדוותיצירה".
באמצעותהפרויקטנחשפיםתלמידיהעיר
בתיםלהיכרותבלתיאמצעיתהןעםהטכניון
והןעםהתעשייה,באמצעותחברת"קסטרו";
וקבוצת"רד-בינת".
משרדיחברת"קסטרו",הממוקמיםבאזור
המסחרישלהעירבתים,קיבלומשמעות
מוחשיתבקרבהתלמידיםבאמצעותהפרויקט,
כמוגםבאמצעותסביבתהעבודהשלחברת
"סרגון"מקבוצת"רד-בינת".
הקשרבין"רד-בינת"ו"קסטרו"למערכתהחינוך
הואשמאפשרלתלמידיהעירלהביןאת
חשיבותהשלתעשייהמשגשגתאשרפונה
אליהם,יחדעםהטכניון,במטרהלעודדםלהגיע
למסלולהמדעי-טכנולוגי.אתראשהעיר,
שלמהלחיאני,מברךאהרוןקסטרועלעבודתו
המבורכת,וגאהלספרשאתהעירבתיםהוא
אוהבכברמשנת,1945כשהייתהעדייןמקום
"פרה-היסטורי".
אתישראל2006רואהאהרוןקסטרובעיצומו
שלתהליךפריחה,שעתידלהפוךאותהלמרכז
לשלום,יצירהוחמלה.אתהשקפותיוהמדיניות
הואמבטאבאופןברור-ההיפרדותהיא
התקדמותבכיווןהנכון,שיוביללהקמתהשל
מדינהערבית".הייתירוצהלראותאתהלאומיות
שובקתואתהעולםפתוחלכולם".
לקראתפרידהמציידאותיאהרוןב"מרשם
להצלחהבחיים:לנהוגתמידבאהבה,ביושר
ובהגינות,ולנסותלהביןאתבןהפלוגתא".
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