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

חברי אגודת הידידים היקרים,  

אני מודה לרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא אוניברסיטת בר-אילן, על שבחר לפנות אלי 
ולכבד אותי בתפקיד ובתואר ראש אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל. 

עד כה, היכרותי עם אוניברסיטת בר-אילן היתה מועטה, אני מוסמך האוניברסיטה העברית 
ולהנאתי לימדתי ועודני מלמד שם. 

תחילה הרגשתי מעין הסתייגות, שנגזרה מהמרחק התרבותי לכאורה ביני ובין אוניברסיטת 
בר-אילן, אך עד מהרה התחלפה זו ּבְרצון ואפילו בהרגשת חובה להיות מוזן מן השוני ואולי 
לזכות ולהזין ולהיות חלק מרב-תרבותיות הלכה למעשה, בלימוד ובקירוב השונה - ולחוות 

את ההפריה ואת הפריחה שינבעו מכך. 

ההוויה הישראלית מפוצלת ומגוונת במסורות, בתרבויות, בדתות ובתפיסות כלכליות 
ופוליטיות קוטביות. בידינו לקבוע אם הפיצול יתורגם לפילוג או יהפוך למקור עצמה; אם 

ההתנצחות תצית חום מצרף או שרֵפה מכלה. 

איני אדם דתי אך ברוח איגרת זו אצטט את דברי הנצי"ב )הרב נפתלי צבי יהודה ברלין( 
בפרשנותו לאירוע מגדל בבל, שהרי הקמתו התאפשרה דווקא מאחידות המחשבה והמטרה 

בין בני אדם: "אם יגמרו המגדל יבואו למחשבה שניה למנוע בעל כרחו )כל אדם( הנבדל 
ממחשבתם זו וזה דבר של רצח ושוד )!( המשחית את הישוב לגמרי", כלומר, לא בכל רעיון 

של אחדות יש ברכה. )מתוך "שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע" לפרופ' ישעיהו 
ליבוביץ'.(

לא הבידול הפוליטי, לא השוני התרבותי, לא ההעדפות האינטימיות או התפיסה הכלכלית 
הם שמסכנים את קיומנו כעם, כמדינה וכחברה - כי אם חוסר הסובלנות, הביטול ודחיית 

השונה אל המֵצר. 

דווקא בוויכוח טמונה ההפריה ובשוני טמון המפתח לחדשנות, למקוריות, לעצמה ולגדולה. 

אני מקווה שמעורבותי ופעילותנו המשותפת יסייעו לטיפוח העצמה הנובעת מהמגוון 
שמאפיין את המדינה ואת החברה בישראל. 

בברכת חג שמח, 

אלי יונס
יו"ר אגודת הידידים 

של אוניברסיטת בר-אילן בישראל 



דבר הנשיא
הרב פרופ’ דניאל הרשקוביץ

ידידים יקרים,

שנה מיוחדת עברה עלינו עם ציון 60 שנה לייסודה של אוניברסיטת בר-אילן. עשרות 
אירועים מרגשים ומכובדים נערכו בארץ ובעולם, ובהם אירוע בבית שגריר ישראל בפריז 

ואירוע בבית השגריר בבריסל, ערב גאלה והענקת פרס בריטניה-ישראל בבית השגריר 
הבריטי בישראל וביקור היסטורי של משלחת מטעם אוניברסיטת בר-אילן אצל האפיפיור 

פרנציסקוס, ביקור שנועד לבנות גשרים בין דתות ותרבויות, וכמובן, האירועים המיוחדים 
ורבי הרושם במושב חבר הנאמנים.

שנה זאת הביאה עמה שיתופי פעולה חדשים ופורצי דרך עם תורמים בכל העולם ועם 
הפילנתרופיה בארץ בפרט. בשיא הדברים עומדת התרומה הגדולה ביותר שקיבלה 
אוניברסיטת בר-אילן מעודה, 50 מיליון דולר ממשפחת עזריאלי לפקולטה לרפואה 

בגליל, שהממשלה תוסיף לה סכום זהה. משפחת עזריאלי עושה ללא לאות למען החינוך 
וההשכלה הגבוהה ולמען קידום הרפואה בישראל, ואנו מודים לה מקרב לב ומחבקים 

אותה אל חיקה של משפחת בר-אילן. גם השנה תמשכנה אגודות הידידים ברחבי העולם 
ובישראל לערוך מפגשים ואירועים, שבהם ייחשפו הישגיה המדעיים של האוניברסיטה 

ואוצרות הרוח שלה, יירקמו שיתופי פעולה חדשים ויתהדקו קשרים קיימים. 

את אגודת ידידי אוניברסיטת בר-אילן בישראל הובילו בשבע השנים האחרונות מר דוד 
פורר, יו"ר קבוצת ניאופרם, ורעייתו גב' מיכל פורר. דוד ומיכל תרמו, תמכו וסייעו בכל 

לבם לגיבוש אגודה חזקה, מגוונת ומעורבת. הם פתחו לפני האוניברסיטה דלתות חדשות 
ועשו לה שם בקרב המנהיגות הכלכלית בישראל, ולא אחת פתחו את ביתם לערבי גאלה 
ולכינוסי ידידים. עם סיום תפקידם, ברצוני לנצל במה זו ולהודות להם ולבני ביתם מעומק 

הלב על שבע שנים טובות של פעילות ותרומה למען האוניברסיטה ולאחל להם הצלחה 
והמשך עשייה למען הציבור בישראל. 

בתוך כך, ברצוני לברך את מר אלי יונס עם כניסתו לתפקיד יו"ר אגודת הידידים של 
אוניברסיטת בר-אילן בישראל ולהודות לו על הירתמותו זו למעננו לאחר שנים של ידידות 

ועשייה משותפת. אלי כיהן כמנכ"ל בנק מזרחי-טפחות, בנק פועלים ובנק כללי, ולפני 
כן היה החשב הכללי במשרד האוצר. הוא משמש במגוון תפקידים ציבוריים ובהם: חבר 

הנהלה במכון הישראלי לדמוקרטיה; יו"ר הקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה ועוד. שילוב זה 
של כלכלה, חברה ותרבות, הבא לידי ביטוי בפועלו של אלי, מתאים לאופייה של הפעילות 
המגוונת המתקיימת באוניברסיטה בתחומי האקדמיה, החברה, התרבות והתרומה לקהילה, 

ויש בכך ערובה לעשייה רחבת היקף. אני מאחל לאלי הצלחה רבה בתפקיד חשוב זה 
שהואיל לקבל על עצמו. 

שנה טובה ומבורכת לכם ולכל בני משפחותיכם.

שלכם,

  

הרב פרופ’ דניאל הרשקוביץ
נשיא
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דבר המשנה לנשיא
פרופ' יפה זילברשץ

ידידים יקרים,

הימים ימי ראשית הסתיו והֵדי אירועי חגיגות השישים לקיומה של האוניברסיטה, שנחוגו 
השנה סביב מושב חבר הנאמנים, עדיין מצלצלים באוזנינו. בשנה זו הענקנו תואר דוקטור 

לשם כבוד למספר רב של אנשים, ארבעה-עשר, וכן ביזמת נשיא האוניברסיטה ניתנו 
תוארי עמית כבוד לאישים חשובים ולבוגרים, לאות הוקרה על פועלם בחיי הציבור במדינת 

ישראל ועל מעורבותם בפיתוחה של האוניברסיטה.

אירועי חבר הנאמנים לא יכלו להתקיים בלי עבודה ללא לאות וללא קץ של מערך קשרי 
חוץ, מערך פיתוח משאבים עולמי ומערך הדוברות של האוניברסיטה, ועל כך התודה 

והברכה להם.

הימים שאחרי הם תמיד ימי מחשבה והיערכות לקראת הבאות. מערך קשרי חוץ והדוברות 
עוסקים באינטנסיביות רבה בימים אלו בגיבוש אסטרטגיה שיווקית לאוניברסיטה בשיתוף 

פעולה עם סגן הרקטור, האחראי על תכניות לימודים והוראה באוניברסיטה, ועם הסמנכ"ל 
לענייני סטודנטים. אין לנו ספק שעיקר השיווק חייב להיות מופנה למדיה האינטרנטית, 

שנוכחות כל אדם בה ובעיקר צעירים, שהם קהל היעד הפוטנציאלי שלנו, הולכת 
ומתעצמת.

זה נעשה, כמובן, נוסף על העבודה השוטפת הרבה, המושקעת באירוח משלחות אקדמיות 
ובביקורים רבים ואחרים בקמפוס, בארגון כמות עצומה של אירועים וכינוסים ובכתיבת 

חומרי שיווק והסברה כלליים לאוניברסיטה ולמחלקות השונות שבה.

מערך הדוברות עובד ללא לאות לאתר מוקדי פעילות באוניברסיטה ולהביאם לידיעת 
הציבור. 

מערך פיתוח משאבים עולמי הוא הגוף שאמון על הבאת כספי התרומות לאוניברסיטה. 
השנה הגיע המערך לפסגה גבוהה בסגירת תרומה של חמישים מיליון דולר ממשפחת 

עזריאלי לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל. מעבר לכסף, שכמובן 
נחוץ ביותר לפיתוחה של הפקולטה, יש בתרומה זו פסגה משולשת: הכרה באיכותה של 
הפקולטה, מקצועיות עצומה של מערך פיתוח המשאבים העולמי והתגייסות של ידידים 

לתת לנו יד ולסייע לאוניברסיטה לגדול ולהתפתח.

נעשה ונצליח,

פרופ' יפה זילברשץ
משנה לנשיא האוניברסיטה
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*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל

כינוס חבר הנאמנים של אוניברסיטת בר-אילן, מאי 2015
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1. מר דוד מימון, מנכ"ל אל על
 AVAFX מר עמנואל קרוניץ, מנכ"ל

2. רא"ל )במיל'( בני גנץ, הרמטכ"ל ה-20 של צה"ל
3. מר יהורם גאון 

4. מר אריק קרסו, קבוצת קרסו
גב' ציפורה מזרחי-קרסו, קבוצת קרסו 
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5. מר לוי יצחק רחמני, יו"ר איילון חברה לביטוח
גב' יהודית רחמני

6. מר מאיר שמיר, יו"ר מבטח שמיר אחזקות בע"מ

חגיגות השישים לאוניברסיטת בר-אילן הגיעו לשיאן באירועי חבר הנאמנים ובמרכזם הערב המכובד 
שבו העניקה האוניברסיטה תוארי דוקטור לשם כבוד לארבעָה-עשר אישים וארגונים



מצלמה המשמש לצרכים רפואיים, שקוטרו 
כקוטר שערה. החדרתו של האנדוסקופ הזעיר 
לגוף האדם, לסריקת אברים פנימיים, למשל, 
לכלי דם עדינים היא פולשנית פחות וגורמת 

פחות נזקים ובכל זאת מאפשרת לקבל 
תמונה ברזולוציה טובה מאוד ולטפל בחולה. 

טכנולוגיית החישה מרחוק שמפתח פרופ' 
זלבסקי מאפשרת היום למדוד תנודתיות 
אור בדיוק ננו-מטרי והביאה לייצורו של 

ה"אופטופון", שעליו הוא קיבל את פרס החוקר 
הצעיר בתחום מדעי הננו והננו-טכנולוגיה. 

"הבסיס של הטכנולוגיה באופטופון," מסביר 
פרופ' זלבסקי "הוא קרן לייזר, המאירה על 

משטח כלשהו, ומצלמה, המנתחת את תנודות 
האור המוחזר מאותו משטח בדיוק גבוה מאוד. 
אם המשטח הוא ראש של אדם אפשר לצותת 

למה שהוא אומר, גם אם הוא עומד בגבו אלינו. 
הראש שלנו הוא כמו תיבת תהודה והרטיטות 

נקלטות במערכת ומתרגמות למה שהאדם 
אומר. אם אני מאיר עם הלייזר על הטלפון 
שאותו אדם מחזיק בידו, רטיטות המכשיר 

הן שנקלטות, ואנו יכולים לשמוע מה נאמר 
בטלפון.

"הטכנולוגיה הזאת משמשת אותנו גם בצמיד 
ובשעון הביו-רפואי, ההבדל הוא רק טווח 

המדידה. גם את הפרמטרים הביו-רפואיים 
אני חש באמצעות הארה עם לייזר על פרק 

כף היד של האדם ובדיקת הרעידות כתוצאה 
מפעימות לבו. את המידע הזה מתרגמים 
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אנדוסקופ בעובי שערה, חיישן )סנסור( 
החש פרמטרים ביו-רפואיים בצמיד, בשעון 

או בגרביים, עדשת מגע שמאפשרות 
לעיוורים לראות ולרואים - להרחיב את 

גבולות חוש הראייה והמישוש, לייזר 
המצותת לאדם ולמי שמדבר עמו בטלפון 

ממרחק של כמה מאות מטרים - המשותף 
לכל הפיתוחים הטכנולוגיים והייחודיים הוא 

פרופ' זאב זלבסקי 

פרופ' זאב זלבסקי שירת כקצין ביחידת 
המחקר והפיתוח של חיל האוויר והיה שותף 

בהקמה של חברות ההזנק אקספליי, אקסיד 
וסיבקום. בשנת 2004 הוא הצטרף לפקולטה 

להנדסה של אוניברסיטת בר-אילן והיה לאחד 
המדענים המייסדים שלה ושל המכון לננו-

טכנולוגיה ולחומרים מתקדמים. היום עומד 
פרופ' זלבסקי בראש החוג לאלקטרואופטיקה 
בפקולטה להנדסה. עבודתו במעבדה יישומית 
מטבעה ומתקיימת בשיתוף פעולה הדוק עם 

התעשייה. 

"תחומי המחקר המרכזיים שלי מזינים אלו את 
אלו, בתחום האופטיקה המרחבית אני עוסק 

בסופר-רזולוציה, ושם אנו מנסים להתגבר על 
מגבלות פיזיקליות ולשפר רזולוציה במערכות 

אופטיות, וכן ב-Beam Shaping. דוגמאות 
לפיתוחים שבהם אנו עוסקים בתחום זה הם 

פיזור אור במרחב לצורכי האזנה מרחוק 
)ציתות(, חישה של פרמטרים ביו-רפואיים 

מרחוק וגם חישת תלת-ממד. התחום השני 
והמשלים של המחקר הוא פיתוח רכיבים 
אלקטרואופטיים, המטמיעים את היכולות 

הטכנולוגיות שהגענו אליהן במכשירים. אנו 
מפתחים התקנים החל בממדים ננו-מטריים 

ועד התקנים גדולים."

המכשירים שפיתח פרופ' זלבסקי, שעל שמו 
רשומים יותר מ-58 פטנטים, הם המצאות 

גדולות ופריצות דרך שקידמו את המדע ואת 
האנושות, הם משנים את המציאות שבה אנו 

חיים ומשפיעים על כל אחד ואחת מאתנו 
בבריאות, בביטחון ובחיי היומיום. פרופ' זלבסקי 

פיתח אנדוסקופ, סיב אופטי שאליו מחוברת 

לפרמטרים ביו-רפואיים כמו בשעון של אּפל, 
שיצא רק לא מזמן לשוק. אנחנו כבר מיישמים 
את הטכנולוגיה הזאת כמה שנים, היא מוסחרה 

לחברת ההזנק קונטיניוס ביומטריקס, חברה 
מצליחה שהושקעו בה כספים רבים." 

היום מקובל שלכל פרמטר יש חיישן והדבר 
לא מעשי, אי אפשר לשים עשרים חיישנים 

על היד - גם מהבחינה הזאת החיישן שפיתח 
פרופ' זלבסקי הוא חדשני ויעיל, שכן הוא חש 

פרמטרים רבים: נשימות ופעימות לב, לחץ דם, 
רמת סוכר וקרישיות בדם, ריכוז חמצן וכמות 

אלכוהול בדם ועוד. נוסף על כך, משמשים 
החיישנים גם לאימוּת )אותנטיקציה( של 

המשתמש על סמך רעש הלב, שנקלט ברמת 
דייקנות גבוהה. הדיוק כה גבוה שהוא מאפשר 

זיהוי ביומטרי של האדם - שכן לכל אחד 
מאתנו רעש קצת אחר. 

"במעבדה אנחנו לוקחים את הטכנולוגיה הזאת 
צעד אחד קדימה ועובדים על שילובה בתוך 

בד, בחולצות, בגרביים וכדומה. קהל היעד 
הוא אתלטים וחיילים, שכל ציוד נוסף מכביד 
עליהם, וגם זקנים, שנזקקים לניטור מתמשך 

של פרמטרי חיוּת, ולעתים שוכחים לענוד 
צמיד או שעון, אבל ללבוש חולצה לא ישכחו." 

הטכנולוגיה הזאת זוכה להתעניינות בקרב 
חברות טקסטיל. 

לפיתוח מרתק נוסף של פרופ' זלבסקי יש 
אפשרויות, שאם לא היו כבר עתה ישימות 
היינו אומרים שהן בדיוניות. פרופ' זלבסקי 

פיתח עדשת מגע חיצונית המורכבת על העין 
כמו כל עדשת מגע רגילה, ומצלמה חיצונית 
זעירה מעבדת תמונה ומשדרת אותה באופן 

אל-חוטי לעדשת המגע שהאדם העיוור - או 
הרואה - מרכיב על העין. העדשה מפעילה 

מערך של אלקטרודות מרחביות על פני 
הקרנית והן מגרות את אזור התחושה בקרנית 

לפי האינפורמציה המרחבית החזותית שהגיעה 
מהמצלמה, המידע מועבר אז לאזורים 

המעבדים מידע חושי במוח והמוח מצליח 
לראות את המידע החזותי שנקלט במצלמה. 

"אם אנחנו עוצמים עיניים ומושיטים יד קדימה 

המכשירים שפיתח פרופ' 
זלבסקי, שעל שמו רשומים 

יותר מ-58 פטנטים, הם 
המצאות גדולות ופריצות 
דרך שקידמו את המדע 

ואת האנושות, הם משנים 
את המציאות שבה אנו חיים 

ומשפיעים על כל אחד ואחת 
מאתנו בבריאות, בביטחון 

ובחיי היומיום 

ההמצאות
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ונוגעים בחפץ שנמצא מולנו אנו יכולים לתאר 
לעצמנו כיצד החפץ נראה. העדשה שלנו 

חוסכת את הושטת הידיים. המצלמה מביאה 
את התמונה אלינו ובמקום למשש עם קצות 

האצבעות ממששים עם הקרנית. העדשה 
מאפשרת גם לעיוורים מלידה לראות, ולאנשים 

רואים היא יכולה לספק מידע נוסף על זה 
הנקלט בחוש הראייה הרגיל, שעדשת המגע 
השקופה אינה מפריעה לתפקודו. הדוגמאות 

לשימושי העדשה הזאת רבים, למשל, 
שימוש יומיומי אזרחי כאשר אדם נוהג ברכב 

ומשתמש באפליקציית Waze לניווט - למרות 
ההוראות הקוליות, אנחנו נוטים להביט במסך. 

באמצעות העדשה הזאת ישדר הטלפון חץ 
ימינה או שמאלה, והאדם יחוש אותו בקרנית 
ללא צורך להטות את המבט מהכביש; חיילים 

יוכלו להתקין את המצלמה על גבם, בעין יראה 
החייל את מה שקורה מקדימה ובאמצעות 

העדשה יחוש ויראה את מה שמתרחש מאחורי 
גבו. אפשרות נוספת היא שהמצלמה תהיה 

מצלמת לילה ותספק לחייל מידע חזותי במצב 
שבו איננו רואים טוב. ניסויים קליניים ראשוניים 
הוכיחו זיכרון פעולה קוגניטיבי, אבל אלו עדיין 

שלבים ראשוניים, עבודה מחקרית ומשאבים 
רבים עוד דרושים לפיתוח הטכנולוגיה 

המהפכנית הזאת. 

לפרופ' זלבסקי עוד עשרות התקנים, שיתופי 
הפעולה שלו עם התעשייה, עם משרד 

הכלכלה ועם משרד הביטחון מתפרשים על 
פני תחומים מגוונים: מפיתוח מצלמה בעלת 
שדה ראייה רחב יותר, שאין בה רכיבים נעים; 

דרך פיתוחי הצפנה אופטית משוכללים, שנועדו 
להצפין מידע המשודר במערכות תקשורת 

)בשיתוף אוניברסיטת בן-גוריון(; ועד פיתוחים 
בתחום ה-Microwave Photonics, העוסק 
בלוחמה אלקטרונית. יותר מ-40 סטודנטים 
לומדים את רזי המחקר והפיתוח במעבדתו 
ומבטיחים ליצור לנו עתיד מעניין ומפתיע. 

פרופ' זאב זלבסקי

"אם אני מאיר עם הלייזר על הטלפון שאותו 
אדם מחזיק בידו, רטיטות המכשיר הן שנקלטות, 

ואנו יכולים לשמוע מה נאמר בטלפון"
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העולם כמרקחה 
על פי הערכות מומחים, בין 150 ל-200 
אלף מהגרים עתידים להגיע בדרך לא 

חוקית מאפריקה דרך לוב אל חופי אירופה 
עד לסיום שנת 2015 - מספר גדול 

לאין-ערוך מזה שידעה היבשת בעשורים 
האחרונים. ״המדינה האסלאמית״, 
המרחיבה את שליטתה ברחבי לוב, 

משתתפת בהנעת גלי ההגירה הללו     

פרופ' יהודית רונן, חוקרת ומרצה בכירה 
במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-
אילן ומומחית בנושאי המזרח התיכון הערבי, 

בוחנת שני נושאי מחקר והוראה חשובים, 
הקשורים זה לזה בזיקות גומלין וממוקמים 

בראש סדר היום הכלל-עולמי. "נושא מחקר 
אחד שבו אני מתמקדת הוא צמיחתה של 

'המדינה האסלאמית', המוכרת גם בשם 
דאע"ש; זוהי תופעה חדשה יחסית, הצוברת 

תאוצה בעקבות מהפכות 'האביב הערבי', 
התפוררותן של מדינות הלאום והפיכתן לזירות 
של תוהו ובוהו פוליטי, דתי וביטחוני ומלחמות 
אזרחים. 'המדינה האסלאמית' השכילה לנצל 

את המשילות הרופפת ואת הריק השלטוני 
האנרכי כדי להיאחז במסגרות המדינתיות 

הקורסות בעיראק, בסוריה ובלוב." 

פרופ' רונן היא מומחית בינלאומית בנושא 
הלוּבי, פרסמה עשרות רבות של מאמרים 

וספרים על לוב וסביבתה הגאו-אסטרטגית 
הערבית והאפריקנית, מרבה להתראיין 

בתקשורת המוסדית בארץ ובעולם ולהשתתף 
בדיונים בבירות המערב בנושאים אלו. "ללוב 

מקום חשוב ומשפיע גם בנושא המחקר 
המרכזי השני שבו אני עוסקת והוא ההגירה 

הבלתי-חוקית לאירופה. רוב המהגרים, מסה 
אנושית אדירה, עוברים בשטחה הענקי של 

לוב, שבה מניעה 'המדינה האסלאמית' תעשייה 
משומנת היטב ומשגשגת של הברחת אנוש 

ועמה הברחת סמים וסחורות גנובות. תעשייה 
זו היא מקור המשאבים הפיננסיים המזינים את 

העצמת 'המדינה האסלאמית' בלוב, החותרת 
להשתלט גם על מקורות הכנסה נוספים - 

שדות הנפט ונמלי ייצואו.  

"חשוב לציין," מדגישה פרופ' רונן, "שככל 
שארגון 'המדינה האסלאמית' מתעצם ומנכס 

לעצמו שותפים מקומיים לתעשיית הברחת 
המהגרים וככל שגוברים הפיצול השבטי 

והפוליטי והאנרכיה האלימה ברחבי לוב, כך 
גוברים קשייו אך גם נחישותו של האיחוד 

האירופי להשפיע על ממדי ההגירה ולבלום 
אותה עוד בלוב, טרם הגעתה לחופי אירופה. 
ההגירה הבלתי-חוקית לאירופה נמשכת כבר 

עשרות שנים, ורבים מן המהגרים תורמים 
לחברות ולמדינות ביבשת, הזקוקות לידיים 

עובדות כדי להניע את כלכלתן, בייחוד 
לאור המאזן הדמוגרפי האירופי הבעייתי. 

אולם, בשלב מסוים, שיטפון המהגרים הפר 
את שיווי המשקל התרבותי, הדתי, החברתי 

ואף הביטחוני במדינות אירופה, בייחוד עקב 
ההתעוררות האסלאמיסטית המיליטנטית 

בקרב הדור השני והשלישי להגירה; ודווקא 
בשלב זה, שבו אירופה הבהירה כי אינה 

רוצה לקלוט מהגרים בלתי חוקיים נוספים, 
הולך ומתגבר זרם הפליטים, מבקשי המקלט 

והמבקשים לשפר את איכות חייהם. רק 
מראשית השנה עד לראשית קיץ זה הגיעו 

לאירופה יותר מ-60 אלף מהגרים, פליטי 
מלחמות וטיהורים אתניים, אסונות טבע והרס 

מעשי אדם, כ-2,000 מהם מתו בדרך בטביעה. 
אירופה אינה מורגלת במספרים שכאלה והיא 

מתקשה לקלוט אותם. הדיון, בה"א הידיעה, 
המתנהל היום באיחוד האירופי הוא כיצד 

לבלום או לווסת את ההגירה הבלתי-חוקית, 
המתנקזת בעיקר לאיטליה, ליוון ולמלטה. 

אחת האפשרויות שבוחן האיחוד האירופי היא 
הקמת מרכזי הגירה בכמה מדינות באפריקה 

ואף בלוב, שבהם ייבחן מי עונה על מעמד 
של פליט, מבקש מקלט או משפר תנאי חיים 

ולאיזו מדינה אירופית הוא יופנה. הרעיון, הנוגע 
גם לקביעת מכסות מהגרים למדינות השונות, 

מעורר מחלוקת עזה ומתיחות בתוך מדינות 
האיחוד האירופי וביניהן. אפשרות נוספת, גם 
היא שנויה במחלוקת, בוחנת כניסה צבאית 

אל שטח לוב והצבת תחנות פעילות לבלימת 
דחף ההגירה הבלתי-חוקית לאירופה. לוב 

פוסלת אפשרות זו חד-משמעית. מן הסתם, 
גם 'המדינה האסלאמית' בלוב אינה נלהבת 

לאפשרות של התערבות צבאית מערבית, אם 
כי בה בעת הכריזו מנהיגי הארגון כי הם רואים 

בלוב מקפצה יעילה כדי לממש את חזונם 
ולהיכנס לאירופה דרך שער רומא ולתקוע בה 

את דגלם. לכל ההתפתחויות הללו ולהתעצמות 
'המדינה האסלאמית', שאל שורותיה הצטרף, 

בין השאר, גם ארגון הטרור הג'יהאדיסטי 
'אנצאר בית אלמקדס', הפועל בחצי האי 

סיני ובעזה, נודעות השלכות גם על ההגירה 
הבלתי-חוקית לישראל ועל ביטחון ישראל, ואני 

"הולך ומתגבר זרם הפליטים, 
מבקשי המקלט והמבקשים 
לשפר את איכות חייהם. רק 
מראשית השנה עד לראשית 
קיץ זה הגיעו לאירופה יותר 
מ-60 אלף מהגרים, פליטי 
מלחמות וטיהורים אתניים, 
אסונות טבע והרס מעשי 
אדם, כ-2,000 מהם מתו 

בדרך בטביעה"

פרופ' יהודית רונן



מקווה לרתום את מחקרי כדי לסייע בהבנת 
התופעות ובניתוח משמעותן בראש ובראשונה 

לטובת האינטרסים המשרתים את מדינת 
ישראל ובה בעת לסייע גם בהתמודדות עם 

המצוקות האנושיות והאחרות, הנלוות לתופעת 
ההגירה המסיבית.   

"חרף בעייתיות ההגירה הבלתי-חוקית," 
מסכמת פרופ' רונן, "כדאי להתעמק ברגע 
היסטורי מכונן הקשור בתופעה זו: בשלהי 
המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 היגרו 

כמעט 3 מיליון יהודים מהאימפריה הרוסית 
אל העולם החדש כדי לפתור מצוקות קיום. 

בדיעבד, אחרי השואה, אנו יודעים שלעם 
היהודי היה זה מזל גדול - המהגרים הללו היו 
עורף ועתודה לעם שלנו. אם יהודים אלו לא 

היו מהגרים לעולם החדש, הם היו נאלצים 
להגר אל מרכז אירופה ומזרחה, ורב הסיכוי 

שרבים מהם היו נספים במחנות ההשמדה - 
וגם זה פן של הגירה שראוי לזכור." 

9מגזין אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל

העולם כמרקחה 
"להתעצמות 'המדינה 

האסלאמית', שאל שורותיה 
הצטרף, בין השאר, גם ארגון 
הטרור הג'יהאדיסטי 'אנצאר 
בית אלמקדס', הפועל בחצי 

האי סיני ובעזה, נודעות 
השלכות גם על ההגירה 

הבלתי-חוקית לישראל ועל 
ביטחון ישראל"
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בגופנו, יש השפעה על תוחלת החיים בחיות 
מודל כגון שמרים, תולעת וזבוב; אם מקבלים 

החלבונים הללו ביטוי-יתר, כלומר, מופיעים 
בכמויות גדולות מהרגיל, תוחלת החיים עולה 

ואילו כאשר הם מבוטאים בחסר היא מתקצרת. 
 Science מאמר שפרסם פרופ' כהן בכתב-העת

הראה קשר בין הגבלת צריכת הקלוריות בבני 
אדם לעלייה בביטויו של חלבון זה, וזהו ממצא 

יישומי שהוביל הלאה את המחקר. 

"בבר-אילן לקחנו את אחד החלבונים 
מהמשפחה הזאת, שמו SIRT6, וחיקינו עלייה 

בחלבון זה באופן מלאכותי. יצרנו עכבר 
 MOSES (Mice Overexpressing שקראנו לו

Exogenous SIRT6) - שבו מבוטא ביתר  
SIRT6 )פי שלושה עד פי חמישה(. ראינו 

שעשרות עכברים רגילים שאכלו מזון עתיר 
שומנים השמינו מאוד ופיתחו את כל המחלות 
הקשורות בהשמנה, ואילו עכברי 'מוזס' שלנו 

היו מוגנים כנגד השמנה והתסמונת המטבולית, 
כלומר, צברו פחות שומן בטני, לא פיתחו 
סוכרת ודלקות בלבלב ועוד. למחקר הזה 
פוטנציאל עצום מבחינה רפואית," מסביר 

פרופ' כהן "משום שיש כאן מטרה לפיתוח 
תרופה. יותר מזה, בדקנו את תוחלת החיים 

של עכברי מוזס הללו וראינו שבתנאים רגילים 
הם חיים 18-17 אחוז. במונחים של בני אדם 

מדובר בתוספת של 16 שנים לפרט." 

המחקר פורסם בכתב-העת המדעי היוקרתי 
Nature וזכה לתהודה רבה, כתבות נכתבו 

בעקבותיו והקהילה המדעית רעשה. "הצלחנו 
להאריך חיים בבריאות וזו מהפכה של ממש," 

אומר פרופ' כהן "אנחנו ממשיכים לבחון 
 SIRT6 את המסלול המולקולרי שדרכו עובד

מהפֵכה של ממש מתרחשת במעבדתו של 
פרופ' חיים כהן, שהצליח לאתר את החלבון 
שיאפשר לנו לחיות חיים ארוכים יותר מבלי 

שמחלות הזִקנה יפגעו באיכותם. העתיד 
על פי פרופ' כהן: בני 100 בלי סוכרת, בלי 

סרטן ובלי אלצהיימר  

כבר משנות ה-30 של המאה העשרים יודעים 
חוקרים שהפחתה בצריכת הקלוריות מאריכה 
את תוחלת החיים - וחשוב יותר - היא דוחה 

את הופעתן של מחלות תלויות גיל כגון סוכרת, 
אלצהיימר, שבץ ועוד. השמנת-יתר, המגפה של 
המאה ה-21, על פי ארגון הבריאות העולמי, גם 
היא מאיצה את התפתחותן של המחלות הללו 
וכך נקשרות יחדיו זִקנה והשמנת-יתר במחקרו 

של פרופ' כהן. 

"בעוד עשרים וחמש שנים, אחד מכל שלושה 
יהיה אדם שגילו יותר מ-65," אומר פרופ' כהן, 
חוקר בכיר בפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה 

ואבררד גודמן. "העובדה הזאת מציבה לפני 
העולם אתגרים כלכליים וחברתיים, יהיו לנו 
משפחות של שלושה ואפילו ארבעה דורות, 
והאתגרים הרפואיים הם הקשים ביותר. ככל 

שעולים בגיל יש קפיצה בתדירות הופעתן של 
מחלות תלוית גיל, ההערכות אומרות שאחת 

מכל שלוש נשים ואחד מכל שני גברים בני 80 
ומעלה יהיו חולים בסרטן, עלייה דרסטית תחול 

במספר החולים בסוכרת סוג 2 ועוד. 

"במעבדה שלנו אנחנו לא מחפשים רק 
להאריך חיים אלא ובעיקר להאריך את 

החיים הבריאים," מדגיש פרופ' כהן, שחזר 
לאוניברסיטת בר-אילן בשנת 2004 לאחר 

פוסט-דוקטורט באוניברסיטת הרווארד. 
האוניברסיטה החלה אז בגיוס נרחב של 

חוקרים בתחומי הביולוגיה והפכה למוסד 
מחקרי צעיר ותוסס, מקום שרוצה לעשות 

מהפכות, וזה בדיוק מה שקורה במעבדתו של 
פרופ' כהן.

במחקר שהתחיל פרופ' כהן בהרווארד נמצא 
שלמשפחת חלבונים בשם סרטואינים, הפועלת 

- וכותבים מאמר המשך על הפרמטרים 
הבריאותיים שהשתנו אצל עכברי מוזס 

בעקבות הפעלתו. אחד הדברים שהראינו הוא 
שמנגנונים שאנחנו יודעים שמופעלים כתוצאה 

מצריכת קלוריות מוגברת מדוכאים אצל 
עכברי מוזס; דבר נוסף שגילינו הוא שמסלול

IGF1, שבו מופרש הורמון דמוי אינסולין, עובד 
ברמה יעילה יותר. המסלול הזה קיים אצל 

כל היצורים ונמצא גם אצל בני אדם ובייחוד 
אצל אנשים שהאריכו חיים והם בני 100 שנים 
ויותר. נוסף על כך, יצרנו מסלול שמדמה את 
הטיפול השכיח ביותר בסוכרת סוג 2, מסלול 

זה מדמה את פעילותה של התרופה גלוקופאג' 
)מטפורמין(. 

"הפוטנציאל הוא עצום, והאתגר שאנו עובדים 
עליו עכשיו הוא איך מתרגמים את כל זה 
לבני אדם. אנו מפתחים תרופות שיפעילו 

את SIRT6 ובעצם יחקו את המצב הבריאותי 
בהגבלת קלוריות. אנחנו מפתחים מולקולות, 

כלומר תרופות, שאפשר לתת לאדם פעם ביום 
או פעם בשבוע, והן יעכבו את הופעתן של 

המחלות התלויות בגיל ואף ישפרו פרמטרים 
הקשורים בהשמנה ובסוכרת, אשר מקדמות 

"המחקר בתחום רב וכל מי 
שרוצה לחקור את המודל 

שלו ברמה גבוהה כזאת 
מגיע אלינו ועושה זאת 
באוניברסיטת בר-אילן"

מחקרים חדשניים וגילויים מרתקים

משנה את כל
        התחזיות

פרופ' חיים כהן
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הזדקנות, יעכבו התפתחות מחלות הסרטן 
ותהיה להן השפעה אפילו על פרמטרים 
התנהגותיים. אנו עושים זאת באמצעות 

שיתופי פעולה עם חברות תרופות ומקדישים 
עתה עבודתנו לפיתוח התרופה הזאת לא 

רק למניעה אלא גם לטיפול שלאחר מעשה, 
כלומר לעכב את המחלות ואף להחזיר את 

הרקמות למצב בריא יותר." 

פרופ' כהן זכה בפרסים ובמענקים יוקרתיים 
על מחקריו והוא עומד בראש "המרכז 

המטבולי" הלאומי במרכז המצוינות למחקר 
מדעי בתחום מחלות מורכבות בבני אדם )חלק 

מהמיזם הלאומי I-Core(; במרכז שותפות 
אוניברסיטת בר-אילן, האוניברסיטה העברית 

ואוניברסיטת תל אביב, ובתי החולים שיבא, 
תל השומר והדסה. המרכז המטבולי שהוקם 

באוניברסיטת בר-אילן הוא ייחודי מסוגו בארץ 
ובו מכשור מדעי מתקדם, כגון מכשיר המודד 
בבת אחת 50 עד 100 פרמטרים שונים בדם, 

MRI להדמיה של חיות, NMR הבודק את אחוז 
השומן בגוף החיה ו-8 כלובים בעלות של 

מיליוני ש"ח, שבודקים את בעל החיים בכל 
כיוון אפשרי: מה אכל ומתי, לאן הוא זז, אם 

הוא פירק שומן או סוכר בנקודת זמן מסוימת 
- מה שמאפשר לדעת למשל מהם מקורות 

האנרגיה של בעל החיים בתנאים של הרעבה 
ובתנאים של השמנה, אפשר לבחון מה הן 

ההשלכות של טיפול מסוים על שרפת שומנים 
ועוד. 

"המרכז הזה מקנה לנו יכולת מחקרית פורצת 
דרך בתחום ההשמנה והסוכרת, שהפכו 
כאמור לבעיה מרכזית בעולם ובישראל. 

המחקר בתחום רב וכל מי שרוצה לחקור את 
המודל שלו ברמה גבוהה כזאת מגיע אלינו 

ועושה זאת באוניברסיטת בר-אילן. ההשקעה 
שלנו הופנתה בעיקר לגיוס חוקרים צעירים 
ומבטיחים מכל רחבי הארץ - והשילוב של 
מכשור מתקדם והון אנושי איכותי הוא כוח 

מחקרי של ממש, שימשיך לעשות מהפכות 
ולהצעיד את האנושות קדימה."

"הצלחנו להאריך חיים בבריאות 
וזו מהפכה של ממש"
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מחקרים חדשניים וגילויים מרתקים

לקראת השנה החמישית לפעילותה של הפקולטה 
לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל - 

        תמונת מצב
סטודנטים

●  561 סטודנטים לומדים היום בפקולטה

לרפואה בגליל: 130 במסלול התלת-שנתי; 
273 במסלול הארבע-שנתי; 53 מתמחים 
)סטז'רים( פזורים בכל בתי החולים בארץ 

וזוכים לשבחים על עבודתם. 
93 סטודנטים למחקר לומדים לתארים 
מתקדמים - מוסמך ודוקטור - במדעי 

הרפואה, ו-12 חוקרי רפואה משלימים את 
הפוסט-דוקטורט. 

●  בחודש ינואר 2015 התקיים טקס "חלוק לבן",

לציון כניסת המחזור הרביעי של הרפואנים 
במסלול התלת-שנתי לשלב הלימודים 
הקליניים. 40 הסטודנטים של מחזור זה 

לומדים במרכז הרפואי לגליל בנהריה, במרכז 
הרפואי זיו בצפת, במרכז הרפואי פוריה, בבתי 
החולים האיטלקי והסקוטי בנצרת ובמרפאות 

הקהילה בצפון.

●  בחודש מאי 2015 התקיים בפקולטה טקס

"חלוק לבן" לציון כניסתם של 72 תלמידי 
המחזור השלישי במסלול הארבע-שנתי 

לשלב הלימודים במחלקות הקליניות בבתי 
החולים בצפון ובמרפאות הקהילה.

●  ציוניהם של תלמידי הפקולטה לרפואה

במבחני הגמר הארציים בפסיכיאטריה 
ובגינקולוגיה היו גבוהים, והם דורגו במקום 
השני בין כל בתי הספר לרפואה בישראל.
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מעורבות בקהילה

●  הסטודנטים תורמים יחדיו יותר מ-500 שעות

התנדבות שבועיות במיזמים מגוונים 
ובמוסדות שונים ברחבי הגליל, ומקדמים 

אורח חיים בריא בקהילה, מקנים חינוך מדעי 
וחינוך גופני ומגישים סיוע רפואי בבתי אבות, 
בבתי יד לבנים ובמרפאות בכל רחבי הצפון.

●  מחזור שלישי של "פרחי רפואה", תלמידי בתי

ספר תיכון מצטיינים מצפת לומדים פעמיים 
בשבוע במעבדות הפקולטה לרפואה; המחזור 

הראשון השלים שלוש שנות לימוד בתכנית 
בשנת תשע"ד.

●  כחלק משיתוף פעולה הדוק עם עמותת

"אופנים", התקיים בפקולטה בחודש מרס 
2015 "יום שיא", שבו למדו והתנסו ילדים 
ערבים ויהודים; סגל הפקולטה הנחה את 

הפעילות. העמותה מפעילה מעבדות הוראה 
ניידות בכל היישובים המרוחקים ביותר בצפון 

הארץ ובדרומה. 

●  ב"פרויקט רפאל" - מיזם מחקרי המבוסס על

יזמות של ארגונים קהילתיים בגליל, 
בהנחיית הפקולטה ובתמיכתה - מתקיימים 

חוג דרמה ותאטרון לילדים מאוכלוסיות 
מוחלשות; מועדון בריאות הנפש בקהילה; 

מרכז להתפתחות הילד, המבוסס על תרפיה 
במשחק לילדים אוטיסטים ולהוריהם; תכנית 

להכשרת נשים ערביות עם מוגבלויות 
כפעילות ציבור למען שיפור שירותי הטיפול, 

השיקום והנגישות בצפון; קורס מעשי 
לבריאות הציבור לפעילים בקהילה; "יום 

בריאות" קהילתי בנצרת ועוד.

●  בחודש מרס 2015, כחלק משיתוף פעולה

עם עמותת "אנוש", התקיים בפקולטה מופע 
הסטנד-אפ הייחודי של חברי העמותה, 

"סליחה על ההפרעה", הנותן ביטוי הומוריסטי 
להתמודדות עם פגיעה נפשית. יותר מ-150 
איש הגיעו למופע, שבו המציגים הם פגועי 

נפש.

●  ב"יום המעשים הטובים", שנערך ביזמת

עמותת "רוח טובה" ולקראת חג הפסח, יצאו 
חברי הסגל המנהלי, מנהלי המעבדות 

וסטודנטים למחקר בפקולטה ליום התנדבות 
בקהילה במרכז הקהילתי "בלום" בצפת. 
המרכז מסייע לאוכלוסייה בעלת צרכים 

מיוחדים בצפת. חברי הסגל סיידו, צבעו, ציירו, 
ניקו ועזרו בחידוש, בשיפוץ, בניקיון ובשיפור 

החזות החיצונית והפנימית של המרכז 
הקהילתי.  

●  קרוב ל-1,000 ילדים, הורים, אחים ואחיות

הגיעו בחודש מאי 2015 ל"בית חולים 
לדובים", מיזם משותף לאגודת הסטודנטים 

ולסגל הפקולטה, שנועד להפחית חרדות 
ילדים מטיפול רפואי בכלל ומבית חולים 

בפרט. 

הוראה 

●  הלימודים מתקיימים בקמפוס הפקולטה ובחמשת בתי החולים המסונפים לה

להכשרה ולמחקר - המרכז הרפואי לגליל בנהריה, המרכז הרפואי זיו בצפת, 
המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה בפוריה ובתי החולים האיטלקי והסקוטי בנצרת. 
כמו כן, המרכז לבריאות הנפש מזרע שותף פעיל בהוראת הפסיכיאטריה, ובית 

החולים הצרפתי בנצרת שותף פעיל בהוראת רפואת ילדים.

●  סגל ההוראה האקדמי-קליני מונה 202 חברי צוות: 110 מדריכים קליניים ו-92 

אנשי סגל בדרגות בכירות: מדרגת מרצה ועד דרגת פרופסור חבר. 

●  סגל ההוראה האקדמי-מחקרי מונה 17 חוקרים בדרגות בכירות: מדרגת מרצה

ועד דרגת פרופסור מן המניין. כמו כן יש בפקולטה מרצה בדרגת דוקטור, 
במעמד של מדריך.

●  כ-50 רופאים ממרפאות הקהילה ו-20 רופאים מבתי החולים בצפון משמשים

מנחים אישיים ומלווים )מנטורים( ב"תכנית המנטור" הייחודית לפקולטה.
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מחקרים חדשניים וגילויים מרתקים

חזון ועשייה במחקר

●  17 חוקרים מובילים מישראל ומחו"ל עומדים בראש צוותי המחקר של הפקולטה

לרפואה.

●  החוקרים משתפים פעולה עם רופאים וחוקרים בבתי החולים בצפון, בכל רחבי הארץ

ובמעבדות מובילות בעולם. 

●  עד כה זכו חוקרי הפקולטה במענקי מחקר מהותיים ובמלגות מקרנות המחקר והמדע

היוקרתיות בארץ ובעולם, ובהן קרן ISF, קרן גרמניה-ישראל למחקר מדעי לפיתוח; הקרן 
הדו-לאומית למדע ארה"ב-ישראל; קרן מארי קירי; המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות 

ומדיניות הבריאות; משרדי הבריאות והמדע. 

●  הסגל הקליני וחוקרי הפקולטה פרסמו עד כה כ-200 מאמרים בכתבי-עת מדעיים

מצוטטים.

●  3 מרכזי מחקר מכווני מחלה פועלים בפקולטה: מרכז לחקר הסרטן; מרכז למחלות

נוירולוגיות ונוירו-דגנרטיביות; מרכז מחקר למחלות זיהומיות, מיקרוביום ומחלות חיסוניות. 

●  4 מרכזי מחקר מכווני מחלה נוספים מתוכננים לקום בפקולטה לרפואה.

●  במרס 2015 נחנכו 2 מרכזי חברת "טבע" למחקר, האחד בתחום מדעי המוח והאחר

בתחום מחלות גנטיות.

●  בימים אלו מקימים הפקולטה לרפואה והמרכז הרפואי לגליל בנהריה מכון מחקר גדול.

המכון מוקם בתמיכת גב' רעיה שטראוס בן-דרור.
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שם המדען

פרופ' יצחק חביב

פרופ' דוד קרסיק

פרופ' אמנון הראל

פרופ' מרי רודולף

ד"ר אורלי אבני

ד"ר איתי און

ד"ר אוון אליוט

ד"ר דוד אנשל-סייפרס

ד"ר מיכאל בלנק

ד"ר מרים בנטואיץ'

ד"ר חווה גיל-חן

ד"ר מיטל גל-תנעמי

ד"ר אברהם סמסון

ד"ר עמרי קורן

ד"ר מאיר שמאי

ד"ר משה דסאו

ד"ר מילנה מורגנשטרן

תחום מחקר

חקר הסרטן - רפואה אישית ופרטנית באמצעות אבחנה גנומית

חקר הזדקנות השלד - הבסיס התורשתי של תהליכים ומחלות הקשורים בגיל, כגון, 
אוסטאופורוזיס, דלדול שרירים והפרעות אחרות במערכת השלד

ביולוגיה של התא - מנגנוני טרנספורט בין הגרעין לציטופלסמה. הכוונה של וירוסים לגרעין התא. 
מערכת אל-תאית לבניית גרעינים במבחנה

בריאות הציבור - רפואה מונעת אישית, קהילתית וסביבתית והטמעת נושא קידום הבריאות

אימונולוגיה - רגולציה אפי-גנטית בביטוי הגנים של תאי T וכשלי תפקוד חיסוניים

ביולוגיה מולקולרית - ארגון-העל של הגנום והשפעתו על גדילה, על התפתחות ועל מחלות 

נוירו-ביולוגיה מולקולרית והתנהגותית - חיפוש אחר השינויים בהרכב הגנטי של האדם לאחר 
טראומה וחקר תפקידם של שינויים אלו בהתפתחות מחלות מוח

ביולוגיה התפתחותית - זקיק השערה כמודל להבנת תהליכים התפתחותיים ובקרה של תאי גזע 
בעובר ובחיה הבוגרת

חקר הסרטן - בקרת מבנה כרומטין ויציבות הגנום באמצעות פקטור מדכא סרטן

אתיקה רפואית 

ביולוגיה מולקולרית - חקר התהליכים המולקולריים והתאיים האחראים לתנועה ולפולשנות של 
תאים סרטניים בתהליך יצירת גרורות

וירולוגיה - זיהוי מעכבים חדשים כנגד נגיף הפטטיס C, פיתוח חיסון כנגד הנגיף והבנת התגובה 
החיסונית נגדו

ביוכימיה - פיתוח כלים חישוביים לפיתוח תרופות

מיקרוביולוגיה - חקר מערכת העיכול בבריאות ובמצבי חולי

וירולוגיה וחקר הסרטן - כיצד נגיפים משנים את התא המודבק ומזרזים התפתחות סרטן

ביולוגיה מבנית, ביופיזיקה, וירולוגיה - ביולוגיה מבנית של מחלות מדבקות בדגש על נגיפי רנ"א 
וטפילים אאוקריוטיים

ביו-אינפורמטיקה
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השמים הם הגבול

פרופ' אריה צבן הציג לנשיא אובמה 
בביקורו האחרון בשנת 2013 את פתרונו 
ל״חרדת הטווח״ של המכונית החשמלית, 

הטמון בסוללת האלומיניום-אוויר שהמציא.
הסוללה מאפשרת לגמוא מרחק של 350 

ק״מ )פי שניים מהיכולות עד כה( ומתודלקת 
במים להכפלת המרחק הזה; עתה הוא 

שם לעצמו למטרה לפתח תאים סולריים 
שיפחיתו את השימוש המזהם בתחנות כוח, 

בין היתר באמצעות פיתוח היכולת ליצור 
חומרים לפי רשימת תכונות רצויה   

טייס חיל האוויר הגבוה בתולדות צה"ל לא 
מפסיק לכוון גבוה וגם לקלוע. פרופ' אריה צבן 

מהמחלקה לכימיה ומהמכון לננו-טכנולוגיה 
ולחומרים מתקדמים, שבראשו עמד כשבע 

שנים, מדען בעל שם עולמי וזוכה פרס המדען 
המצטיין לשנת 2015 של האגודה הישראלית 

לכימיה )ICS) עוסק במדע החומרים. "במעבדה 
שלי אנחנו מנסים לפתח חומרים מהפכניים, 

שישנו את פני העולם. הבסיס לכל טכנולוגיה 
חדשה טמון בחומרים, ופיתוח של חומר נעשה 

לצרכים יישומיים ולכן באותה מידה שאנו 
חוקרים ולומדים את החומרים אנו מתעסקים 

גם ביישומים )אפליקציות(, ובעיקר ביישומים 
שקשורים לאנרגיה נקייה ובת-קיימא," אומר 

פרופ' צבן, שעל שמו 13 פטנטים, 9 מהם 
מוסחרו בארבע חברות הזנק שיזם. 

אחת מהמצאותיו של פרופ' צבן היא סוללת 
האלומיניום-אוויר לרכב חשמלי. "אנו צופים 

שבשנת 2018, בעוד פחות משלוש שנים, יעלו 
על הכביש מכוניות חשמליות לחלוטין, שבהן 

מורכבות הסוללות שפיתחנו במעבדה. בשנת 
2000 התחלנו במדע הבסיסי וב-2008 מסחרנו 

את הטכנולוגיה לחברת ההזנק המצליחה 
'פינרג'י', שרכב הדגמה שלה כבר נוסע. 

'פינרג'י' משתפת פעולה עם שלוש יצרניות 

רכב מוכרות, שיש להן מחזורי מכירות של 
מיליוני מכוניות, ועם חברת ALCOA, חברה 

גדולה שתספק את האלומיניום. בעת האחרונה 
הוכיחה חברה שוויצרית את יעילותן של 

הסוללות הללו גם בספינות." 

הפיתוח הזה הוא דוגמה לאפשרויות המעשיות 
הגלומות במחקר בסיסי באוניברסיטה, שיכול 

לתרום תרומה ממשית לשיפור העולם; 
חדשנות במעבדה יכולה להפוך למהפכה 

מסחרית.

פרופ' צבן ממשיך בשאיפתו לאפשר לנו לחיות 
את החיים המודרניים במלואם מבלי לגרום 
נזק חמור לסביבה וכבונוס אולי גם לשחרר 
את המערב מהתלות במעצמות הנפט. "אנו 
עובדים היום על פיתוחם של תאים סולריים 
שמפיקים חשמל מהשמש, הנקראים תאים 

פוטו-וולטאיים. בשנת 2012 התגלתה משפחה 
חדשה של תאים כאלה, תאים היברידיים 

הבנויים מחומר אורגני ואי-אורגני. אנו מאמינים 
שהשילוב הזה הוא האחראי ליעילותם האדירה. 
בתאים הללו מתרחש 'קסם', שהחוקרים עדיין 

לא פענחו, ואנו משתתפים במאמץ הכלל-
עולמי המתרחש במקביל גם בהרווארד, 

באוקספורד, ב-MIT, בסטנפורד ובמוסדות 
מחקר מובילים אחרים, על מנת להבין את 

אופן הפעולה שלהם כדי שנוכל לשפר אותם 
ולהתגבר על נקודות התורפה שלהם. 

"כדי להבין עד כמה התאים הללו מהפכניים 
יש להכיר את ההיסטוריה," מסביר פרופ' צבן 

"בדרך כלל המחקר בתאים סולריים במעבדה 
מתחיל ב-3-2 אחוזי יעילות )אחוז האור 

שמשפיעה עלינו השמש שהתאים מצליחים 
להפיק ממנו חשמל( ולוקח 20 שנה לפתח 
אותם לתאים מסחריים, שיעילותם נעה בין 

15 ל-18 אחוזים. והתאים הללו, שאותם אנו 
חוקרים היום, הם בני 3 שנים בלבד, ויעילותם 

מגיעה כבר עתה ליותר מ-20 אחוז. יעילות 
כזאת משנה את כל תחשיבי הכדאיות של 

שימוש בטכנולוגיה הסולרית על פני תחנות 
כוח ופותחת לפנינו עולמות שימוש חדשים."
במעבדתו של פרופ' צבן מייצרים כבר עתה 

לפצח את הדנ״א
של החומרים

פרופ' צבן ממשיך בשאיפתו 
לאפשר לנו לחיות את החיים 

המודרניים במלואם מבלי 
לגרום נזק חמור לסביבה 

וכבונוס אולי גם לשחרר את 
המערב מהתלות במעצמות 

הנפט
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של החומרים

תאים פוטו-וולטאיים שיעילותם עומדת על
17-16 אחוז, התאים הטובים בארץ, שגם 

בהיבט העולמי מעידים על יכולת מרשימה 
מאוד. "אולם כרגע המאמץ שלנו הוא לא 

בשיפור היעילות אלא בהבנה, בפיצוח הקוד, 
שיאפשר לנו, למשל, לפתור את אחת הבעיות 
המרכזיות של התאים האלה - חוסר היציבות 

שלהם. אם נצליח להבין את ה'קסם' נוכל 
לפתח חומרים יציבים שיספקו את אותם 

הביצועים," מסביר פרופ' צבן ומוביל אותנו אל 
המיזם השאפתני ביותר שהוא וצוותו עובדים 

עליו היום במעבדה: ייצור חומרים על פי מפרט 
.Materials by Design - תכונות

"Big Data הוא מונח מוכר היום, מתוך מסד 
נתונים ענקי אנו יודעים לכרות ידע קריטי. 

הדבר נפוץ מאוד בעולם המכירות והכספים, 
כל החברות הגדולות אוספות עלינו מידע רב 

ועושות קורלציה בין חיפוש לצריכה, למשל, 
בין היריון למלפפון חמוץ; כך החברות הללו 

מקדמות את האינטרסים שלהן, כלומר למכור 
או להגדיל את רווחיהן בבורסה. המטרה שלנו," 

אומר פרופ' צבן "היא לרתום את היכולות 
האלה כדי לפתח חומרים חדשים. למשל, 
לתאים פוטו-וולטאיים זולים, יעילים, שגם 

חיים לנצח, זכוכיות שמתנקות מעצמן או חומר 
שיאפשר לנו ליצור אלקטרוניקה שקופה. 

הקושי המרכזי הוא שאין די נתונים על חומרים, 
אם בשל פיזור המידע במאמרים ואם משום 

שהמדענים נגעו בשברירי האחוז מהאפשרויות 
הטמונות בחומרים. יש לנו הרבה-הרבה 

ביליונים של אפשרויות חומרים, ואנו מכירים 
עשרות אלפים ואולי מאות אלפים. במעבדה 

פיתחנו מעין בית חרושת למידע, רובוט 
מתוחכם מייצר בעבורנו חומרים בקצב גבוה 
ומאפיין אותם. כך אנחנו בונים מסד נתונים 

של חומרים, מפתחים אותו ומתחילים להפעיל 
עליו את הכלים של Big Data, כגון כריית 

מידע; לאט-לאט אנו מפתחים יכולות לפתח 
תכונות. יש בזה משהו שדומה לפיצוח הגנום 

האנושי. פיצוח הגנום של החומרים יאפשר לנו 
במקום לחפש חומר מסוים במאגר החומרים 
הידועים לנו ליישום הספציפי שלנו, להרכיב 
חומר על פי רשימת תכונות. התעשייה תוכל 

לפנות אלינו עם רשימה של תכונות בכל רמת 
מורכבות )חומר בעל מוליכות גבוהה, שלא 

יישבר בעומסים גבוהים, שצבעו ירקרק בהיר 
או כתום ועוד אינסוף תכונות ושילובי תכונות( 

ואנו נרכיב בעבורה את החומר המתאים. 
יכולת כזאת תפרוץ מחסום גדול מאוד בעולם 
החומרים ותקפיץ את האפשרויות הטכנולוגיות 
כך שמדע בדיוני יהיה למדע מעשי. זהו מיזם 

שאפתני, חדש וחדשני, עתיר טכנולוגיה ומורכב 
מאוד, התחלנו בו לפני כחמש שנים ועוד דרך 

ארוכה לפנינו," אומר פרופ' צבן, שמעבדתו 
נחשבת לאחת המעבדות המתקדמות בתחום 

הזה בעולם, אם לא המעבדה המתקדמת 
שבהן.

פרופ' אריה צבן

ברכות לפרופ' צבן לרגל מינויו לסגן 
נשיא למחקר החל מאוקטובר 2015
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עושים עסקים 
ד״ר איל יניב - מחלוצי האינטרנט הישראלי 

וממקימי אתר IOL, מקבוצת ״הארץ״, 
שהתאחד עם אתר ״וואלה!״ - שימש 

חוקר אורח בבית הספר למנהל עסקים 
באוניברסיטת הרווארד במשרת פוסט-

דוקטורט, והיום הוא ראש בית הספר 
למנהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן   

לד"ר איל יניב בסיס אקדמי רחב, הוא השלים 
תואר ראשון במדעי המחשב ובפסיכולוגיה 
ותואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-

אילן. לפני ששב לאוניברסיטה להשלים תואר 
שלישי במנהל עסקים יצא לעשייה בעולם 

העסקים. "ניהלתי יחידות ארגוניות בתעשייה 
האווירית וב-IBM ובאמצע שנות ה-90 התחלתי 

להתעניין באינטרנט וליזום הקמת חברות 
בתחום. כאשר החל להתפתח האינטרנט בפס 

רחב הקמתי את חברת 'נונסטופ אינטרנט', 
שעסקה בפיתוח תכנים ותשתיות על גבי 
הכבלים. עוד לא היו אז 'יוטיוב' ומשחקים 

באינטרנט, ואנחנו יצרנו תוכני משחקים וּוידאו 
- כשעוד היו אנשים שאמרו שהאינטרנט לא 

יתפוס..." מספר ד"ר יניב. "בתחילת שנות 
האלפיים מכרנו חלקים מהחברה ונקרתה לי 

ההזדמנות להגשים חלום ישן ולחזור ללימודים. 
גיליתי שאני נהנה מהמחקר ושהוא מספק את 

הסקרנות שלי ומאפשר לי בד בבד לשמור 
על קשר רציף עם העולם העסקי," וכך גם 

עתה משמש ד"ר יניב יועץ ודירקטור בחברות 
גדולות, וברזומה שלו נכללות בזק, אפריקה-

ישראל וכמה חברות הזנק.

האוניברסיטה ידעה לרתום את הניסיון ואת 
הידע שהביא עמו ד"ר יניב ומינתה אותו לראש 

תכנית המנהלים ה-EMBA עד ֶשמונה השנה 
למנהל בית הספר למנהל עסקים. 

"המחקר שלי מגוון ורב-תחומי, אני עוסק 
למשל בהַמְחָרָה - כיצד נקבע ערכה של יצירת 
אמנות, תחום שמשלב פסיכולוגיה, מיתוג ועניין 

אישי שלי כאספן אמנות; מחקר אחר עוסק 
בתופעה מעניינת ועכשווית שקראתי לה 'יזמים 

בעל-כורחם'. אנשים בני 40 פלוס שעזבו את 
עבודתם כשכירים, לא הצליחו להשתלב שוב 

כשכירים ונאלצו לפתוח עסק עצמאי. מצאתי 
שחלק מהיזמים בעל-כורחם משתכרים יותר 
ממה שהשתכרו כשכירים, אבל הם מאושרים 

פחות והיו מעדיפים לחזור להיות שכירים; 
הסיבה לכך נעוצה בירידה בזמן הפנוי וכך 

בתחושת האושר. דבר מעניין הוא שאצל אדם 
שהוא יזם בנשמתו - חוסר בזמן פנוי לא רק 
שאינו מפחית את אושרו, אולי אפילו להפך." 

ד"ר יניב מביא עמו ניסיון מעשי והסטודנטים 
שלו נהנים מהוראה שתשתיתה בתובנות 

מהשטח, שאינה חסרה גם את העומק המחקרי 
והאקדמי. "בכיתה אני מכין את הסטודנטים 

לעולם העסקי ומשלב גם בסיס תאורטי, שהוא 
חשוב לא פחות. אני חושב אסטרטגית, מלמד 

אסטרטגיה עסקית ומקדם את בית הספר 
מתוך מגמה לחיזוק ולהידוק התחומים המחקרי 

והפרקטי," אומר ד"ר יניב. 

"את הגוון המעשי אפשר 
לראות במגמת-על 

חדשה, שנשיק בשנה 
זאת, שתתמקד בחדשנות 

וביזמות"

ד"ר איל יניב

בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת 
בר-אילן לומדים כ-800 סטודנטים לתואר 
שני בתכניות MBA מגוונות, המוכרות בכל 

העולם, וכ-30 סטודנטים כותבים את מחקרי 
הדוקטורט. בית הספר פועל קרוב ל-25 שנים, 

יש בו תכנית MBA למצטייני תואר ראשון 
ותכניות מנהלים למנהלים בפועל, תכניות 
נוספות מתמקדות במגזר ציבורי ובמגזר 

עסקי ותכנית אינטרנשיונל MBA, הנלמדת 
באנגלית, שמה דגש על ניהול בין-לאומי. 

סטודנטים מן התכנית הבין-לאומית ומתכנית 
המנהלים משתתפים בסיור לימודי של שבוע 
בסין, מתארחים באוניברסיטה סינית, מבקרים 

בחברות ובמפעלים ומקבלים השתלמות 
מקיפה מאוד על התרבות הסינית ובייחוד על 
התרבות העסקית הסינית, ולומדים איך עושים 

עסקים עם סין - הכלכלה השנייה בגודלה 
בעולם. 

"את הגוון המעשי אפשר לראות במגמת-על 
חדשה, שנשיק בשנה זאת, שתתמקד בחדשנות 
וביזמות. מגמת-על זו באה להרחיב את תכנית
EIR - Entrepreneur In Residence במתכונת 
התכניות הקיימות בבתי הספר למנהל עסקים 

בעולם. המגמה תיתן תגבוּר בתחומי היזמות 
והחדשנות לכל תלמיד שלנו שירצה להרחיב 
את האפשרויות וללמוד כיצד מקימים עסקים 

או מחדשים בתוך עסקים קיימים. הסביבה 
הדינמית תאפיין את התכנית וייתוספו לה 

כינוסים, השתלמויות ומועדון יזמים, שיאפשר 
לסטודנטים להיפגש וליצור לעצמם נטוורקינג 

עסקי, לשמוע יזמים מנוסים להביא רעיונות 
שלהם ולבחון אותם מול החברים שלהם ומול 

מומחים. מפגש ראשון של מועדון היזמים 
התקיים בחודש יוני השנה ובו פגשו הסטודנטים 

חברי המועדון את היזם הסדרתי נועם לניר, 
והציגו רעיונות עסקיים לפני חֶבר יועצים. בקרב 
הבוגרים שלנו יש הרבה מאוד מנהלים בכירים, 

הנושאים הרצאות לפני הסטודנטים וחברים 
בוועדה המייעצת לבית הספר, ובהם יפתח 

רון-טל יו"ר חברת החשמל, איל מליס מנכ"ל 
תנובה, אברהם נובוגרוצקי מנכ"ל אפריקה-
ישראל, היזם נדב קדרון מקימה של חברת 

אורמד, הנסחרת בנאסד"ק ואחרים. 
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"בתוך בית הספר ישנה קתדרה לממשל 
תאגידי ע"ש אקרמן, שגם היא נעה על הקו 

שבין מדע לפרקטיקה. הקתדרה מקיימת 
מפגשים של דח"צים - דירקטורים חיצוניים, 

שהם בעצם נציגי ציבור בחברות ציבוריות לא 
מטעם בעלי השליטה. כל חודשיים מתקיים 

מפגש שבו אנשי סגל רלוונטיים ואנשים 
מהפרקטיקה, משפטנים ויועצים מסייעים בידע 

ובניסיון לדח"צים הללו להתמודד עם שאלות 
ועם קשיים שהם נתקלים בהם בתפקידם, 

התמודדות עם לחצים, עם אחריות והענקת 
ידע רלוונטי לתפקוד שלהם. יש כאן גם 

עשייה חברתית וגם יצירת נטוורקינג שיש לו 
חשיבות רבה בכל תחומי הניהול. עם משתתפי 

המפגשים נמנים שופט בית המשפט העליון 
יורם דנציגר, עו"ד רם כספי, פרופ' יוסי גרוס 

ועוד רבים וטובים.    

"דוגמה נוספת לקשר בין מחקר לפרקטיקה 
ולציבור הרחב הוא כינוס שקיימנו בשם 'המותג 

האנושי בעידן האנושות הממותגת', שעסק 
באנשים שהם מותגים, בהשתתפות קובי 

"אני מכין את הסטודנטים 
לעולם העסקי ומשלב 

גם בסיס תאורטי, שהוא 
חשוב לא פחות. אני 

חושב אסטרטגית, מלמד 
אסטרטגיה עסקית ומקדם 
את בית הספר מתוך מגמה 

לחיזוק ולהידוק בין התחומים 
המחקרי והפרקטי"

אריאלי, יעל ארד, ג. יפית, משה אבגי, גלעד 
אלטשולר, עידן עמדי, רני רהב וסיון רהב-מאיר. 
הכינוס נערך בעקבות עבודת דוקטורט וביזמת 

החוקרת והיה אטרקטיבי מאוד גם לציבור 
הרחב שמילא את האולם מפה לפה."  

לד"ר יניב תכניות גם לשיתופי פעולה בין-
תחומיים ורב-תחומיים בתוך האוניברסיטה. "אני 

מאמין בסינרגיה ויש הרבה תכניות לשיתופי 
פעולה, למשל, בין מנהל עסקים להנדסה 

בנושא מסחור מוצרים; משפטים ומנהל 
עסקים, למשל, בייעוץ משפטי ליזמֹות עסקיות 

ולעסקים מתחילים. יש באוניברסיטה הרבה 
ידע, היענות ורצון לשתף פעולה - ואת אלה 

אני מתכנן להמשיך ולמנף." 



ולגדל דור חדש של חוקרים מצוינים שיחזקו 
את האקדמיה, ישתלבו בארגונים ביטחוניים, 

ממשלתיים ובשוק החופשי ויחזקו עוד יותר את 
מערך הסייבר בארץ. הנושא נמצא בראש סדר 

העדיפויות בארץ ובעולם גם בגלל הסיכונים 
הביטחוניים שמעמיד לפנינו עולם הסייבר 

וכמובן בזכות האפשרויות האינסופיות הטמונות 
בו.  

"לחישוב בטוח יש חשיבות חברתית לנו 
כאזרחים, מעבר לחשיבותו המדעית," אומר 

פרופ' לינדל "בעולם הדיגיטלי קיימות כמויות 
אדירות של מידע אישי עלינו, חלקו העלינו 
למרשתת ביזמתנו ובשליטתנו וחלקו נמצא 

בידי גורמים אחרים כגון ביטוחים, גורמים 
ממשלתיים ועוד. ישנן חברות כמו גוגל, שכל 

המודל העסקי שלהן מבוסס על צבירת מידע; 
התמורה שגוגל מקבלת על המוצרים שלה 

מלקוחותיה הוא מידע עליהם, המאפשר 
פרסום מוכוון ואישי. מחקרים מראים שפרסום 

ייעודי שכזה באתרים כלליים כגון אתרי חדשות 
הוא יעיל מאוד. נוסף על כך, אף אחד לא 
יודע למה גוגל קנתה את Waze, ההשערה 
שלי היא שיותר מכל דבר אחר גוגל רוצה 

לדעת איפה אנחנו נמצאים. בעיני," מדגיש 
פרופ' לינדל "המיקום שלנו הוא אולי המידע 

שהופך אותנו פגיעים ביותר, אפילו יותר ממידע 
רפואי. המיקום שלי חושף איפה אני מבלה, 

מי הם החברים שלי, לאילו פגישות אני הולך, 
כמה שעות אני מבלה בכל מקום - מידע 
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לעתים נראה שהמושג ״פרטיות״ חלף מן 
העולם, כל חיפוש בגוגל חושף את תחומי 

העניין שלנו, כל נסיעה עם Waze מגלה 
היכן אנחנו נמצאים, כמה זמן אנחנו שוהים 

במקום, מהו סדר היום שלנו ובפוטנציאל 
גם עם מי אנחנו נפגשים. פרופ' יהודה 

לינדל מפתח יכולות חישוב והצפנה שיגנו 
על המידע האישי שלנו  

תאוריה משנות ה-80 קובעת שכל דבר 
שאפשר לחשב ללא פרטיות אפשר לחשב 

תוך שמירה על פרטיות - למשל כאשר קבוצה 
של אנשים מעוניינת לחשב ממוצע שכר מבלי 
לחשוף את השכר של כל אחד ואחת בקבוצה, 
השוואת דנ"א כאשר זוג רוצה להתחתן ולוודא 

שחוץ מהתשובה יש בעיה או אין בעיה לא 
ייחשף המידע הגנטי לפני אף אחד - לא 

לפני בן הזוג או בת הזוג ולא לפני המומחה 
הבודק, או למשל במקרה של עריכת בחירות 

אלקטרוניות שבהן אנו מבקשים לשמור על 
החשאיות ועל טוהר הבחירות. אמנם התאוריה 

הוותיקה נכונה, אבל עד כה היא לא היתה 
יישומית - פרופ' יהודה לינדל הפך הלכה 

למעשה. 

פרופ' לינדל, חוקר בכיר במחלקה למדעי 
המחשב באוניברסיטת בר-אילן, מתמקד 

בחקר החישוב הבטוח, המאפשר חישוב חשאי 
מעשי ויעיל מבלי לחשוף נתונים. הוא עוסק 

הן בפן התאורטי, הן בפן המעשי והוא יזם 
בתחום ההייטק. את התארים הראשון והשני 
השלים פרופ' לינדל באוניברסיטת בר-אילן, 

את התואר השלישי השלים במכון ויצמן למדע 
ולאחר מכן עבד משך שנתיים במעבדת 

המחקר של IBM בניו יורק, וב-2004 חזר לארץ 
והצטרף לסגל אוניברסיטת בר-אילן. בימים 
אלו נבחר פרופ' לינדל מטעם מטה הסייבר 
הלאומי במשרד ראש הממשלה להקים את 

מרכז הסייבר באוניברסיטת בר-אילן. מרכזים 
דומים מוקמים כעת בכל האוניברסיטאות 
במטרה להעלות את רמת המחקר בתחום 

רגיש ביותר. אם אדע, למשל, את מיקומו של 
המנכ"ל של החברה המתחרה שלי אדע מי הם 
לקוחותיו, באילו מדינות הוא מסייר, עם מי הוא 

נפגש, אפשר מתוך כך להסיק את האסטרטגיה 
של העסק ועוד מידע מהותי רב בייחוד אם 
עושים טריאנגולציה של מקורות. וכל זאת 

מבלי לציין חשיפת סודות אישיים, אפשרות 
לסחיטה ועוד." 

באירופה מנסים היום להגביל בחוק את 
השימוש במידע, ומכירים בחשיבות מחקרו 

של פרופ' לינדל, שב-2009 זכה במענק 
מחקר אישי מהאיחוד האירופי לחקר הנושא. 

המענקים האלה נועדו לאתר חוקרים 
מצטיינים, להשקיע בהם, לאפשר להם לבסס 

קבוצת מחקר ולהגיע למצוינות. "במחלקה 
למדעי המחשב של אוניברסיטת בר-אילן 

נוצרה קבוצה חזקה ומובילה בארץ של חוקרים 
בתחום אבטחת מידע, קריפטוגרפיה מעשית 

וחישוב בטוח, יעיל ומעשי," מספר פרופ' 
לינדל. "בחמש השנים האחרונות מקיימת 

המחלקה 'וינטר סקול' בקריפטוגרפיה, 4 ימים 
של לימוד מעמיק, שאליהם מגיעים כ-140 

משתתפים, מתוכם 80-70 משתתפים מחו"ל, 
הן מן האקדמיה והן מן התעשייה. בכל שנה 
אנו מתמקדים בנושא ספציפי ולומדים אותו 

מהעקרונות התאורטיים ועד המחקר הכי 
עדכני; יש הדים רבים לכך, והקבוצה שלנו זוכה 

במוניטין בינלאומי." 

פרופ' לינדל רתם את טכנולוגיית החישוב 
הבטוח שפיתח ליצירת מוצר המספק הגנה 

מפני מתקפות סייבר. כאשר מדובר באבטחת 
מידע, עקב אכילס של מערכות ההגנה הוא 

היכן מחזיקים את מפתח ההצפנה, המאפשר 
גם גישה לנתונים המוצפנים לארגון ולצרכיו. 
כאשר הפורץ מצליח לגנוב את המפתח עם 
הנתונים המוצפנים - למשל רשימת שמות 

הלקוחות של החברה או פרטי כרטיסי אשראי 
וכדומה - אזי כל הנתונים נמצאים לפניו. 
הטכנולוגיה של פרופ' לינדל מפצלת את 

"בעולם הדיגיטלי קיימות 
כמויות אדירות של מידע 
אישי עלינו, חלקו העלינו 

למרשתת ביזמתנו ובשליטתנו 
וחלקו נמצא בידי גורמים 

אחרים כגון ביטוחים, גורמים 
ממשלתיים ועוד"

פרטיות
בעידן הגוגל



המפתח לכמה חלקים ובעזרת הפרוטוקולים 
של החישוב, מבלי לחשוף נתונים )חלקי 

המפתח במקרה זה( אפשר להמשיך לעשות 
את החישובים של הצפנה ושל פענוח 

מבלי להביא את המפתח למקום אחד. 
"אם דואגים להפרדה טובה בין החלקים 

האלה במקומות פיזיים שונים או עם 
אדמיניסטרטורים שונים התוקף לא יכול 

להגיע למפתח השלם," אומר פרופ' לינדל, 
שבשנת 2014 הקים את חברת ההזנק בשם 

"דיאדיק אבטחה", המספקת את המוצר 
הזה. אחת המשקיעות בחברה היא קרן 

אינוביישן אנדברס של אריק שמידט, מנכ"ל 
גוגל לשעבר. החברה זכתה גם למענק חדש 

ויוקרתי ליזמים ולחברות הזנק קטנות מן 
האיחוד האירופי, במחזור הראשון דיאדיק 
אבטחה היתה החברה הישראלית היחידה 

שזכתה במענק, שרק כעשרה אחוזים 
מהמועמדים זכו בו. 

 

"המעורבות שלי בתעשייה כיזם וכיועץ 
לחברות מאפשרת הפריה הדדית, מחד גיסא 

אני מתוודע לצרכים, לקשיים ולפתרונות 
הדרושים לאנשים ולחברות הפועלים בשוק 

ומאידך גיסא אני מייצא את הידע החוצה. 
אני חושב שמתפקידה של האקדמיה למסור 
ידע, להעשיר, לחשוף את הנעשה במעבדות 

שלנו לטובת המדינה ולמען אזרחיה." 
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"אני חושב שמתפקידה 
של האקדמיה למסור ידע, 

להעשיר, לחשוף את הנעשה 
במעבדות שלנו לטובת 

המדינה ולמען אזרחיה" 

בימים אלו נבחר פרופ' לינדל מטעם מטה הסייבר 
הלאומי במשרד ראש הממשלה להקים את מרכז 

הסייבר באוניברסיטת בר-אילן

פרופ' יהודה לינדל



עקה חִמצונית, קושר יוני מתכות רעילים, מגן 
מפני חלבון אמילואיד בטא הרעיל לתאי 

עצב, מעודד שגשוג וחִיוּת של תאי עצב ועוד. 
את החומר בדקנו על תאי עצב של חולדות, 

והוכחנו את יעילותו במבחנה. אחרי כן התחלנו 
לבדוק את החומר בעכברי מודל למחלת 

האלצהיימר. בדקנו מודל אגרסיבי ביותר של 
המחלה, המחקה בצורה טובה את מה שקורה 

במוחות של חולי אלצהיימר, והשתמשנו 
בפרוטוקול מאתגר מאוד כדי לבחון את יכולתו 

של החומר לעצור את התפתחות המחלה. 
בניסויים הראינו שלחיות החולות, שטופלו 

בחומר שלנו, יש יכולות למידה וזיכרון דומות 
לאלו של חיות בריאות וכך גם המאפיינים 

ההתנהגותיים שלהן - וזהו הישג גדול מאוד. 
את מחלת האלצהיימר אפשר לאבחן הרבה 
לפני שמופיעים התסמינים של המחלה ולכן 
טיפול מונע הוא מצוין," מסבירה פרופ' פישר 

"היום חולים באלצהיימר יותר מ-35 מיליון איש 
ברחבי העולם ועד שנת 2050 מספר זה צפוי 

לגדול פי שלושה - והזמן דוחק. 

"בעוד למדע יש שיטות יעילות לאבחון מחלת 
האלצהיימר, השיטות לאבחון מחלות הסרטן 

אינן מתקדמות דיין. סרטן השד, שבו אנו 
מתמקדים, אינו מחלה אחת כי אם משפחה 
שלמה של מחלות. כדי לטפל בחולה באופן 

מותאם אישית, יש לזהות את הסרטן זיהוי 
מולקולרי. שיטות האבחון הקיימות אינן 

מדויקות דיין, דבר שעלול לגרום לטעויות 
באבחון. כך, למשל, חולות עלולות לקבל טיפול 

כימותרפי בזמן שהיו צריכות לקבל תרופה 
ביולוגית. מטופלת כזאת תסבול מנשירת ֹשער, 

מבחילות, מחולשה וכל יתר תופעות הלוואי 
הקשות, ולא רק שלא תתרפא, היא גם תאבד 

זמן יקר, שבו הגידול יוסיף ויתפתח - אבחון 
הוא עניין של חיים או מוות," מדגישה פרופ' 

פישר "ואנו מציעים דרכים חדשות לזיהוי 
סמנים )מרקרים( ולאפיון מולקולרי של תת-

הסוגים של סרטן השד. הצלחנו לזהות סמנים 
כאלה בתמציות של תאים סרטניים ולעשות 
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השמים הם הגבול

פרופ' בלהה פישר, ראש מעבדת כימיה 
תרופתית באוניברסיטת בר-אילן, עוסקת 

בפיתוח תרופות למגוון רחב של מחלות 
קשות כגון אלצהיימר, דלקת מפרקים 

ניוונית )אוסטאוארתריטיס( וגלאוקומה, 
ובפיתוח שיטות של אבחון אישי מולקולרי 

לזיהוי תת-סוגי סרטן השד   

"בגוף שלנו יש מגוון עצום של מולקולות, הן 
בונות את השרירים, את העור ואת הֹשֵער; הן 
מאפשרות לגוף שלנו לרקוד, לזכור, ללמוד 

ולאהוב," אומרת פרופ' פישר, שעומדת בראש 
המעבדה לכימיה תרופתית באוניברסיטת בר-
אילן זה 20 שנה. "אנחנו מחפשים מולקולות 

טבעיות שנמצאות בגוף, שנוכל לבצע בהן 
שינויים כימיים מזעריים ככל האפשר כדי 

שמצד אחד הגוף יזהה אותן והן לא תהיינה 
רעילות, ומצד שני, השינויים הכימיים הללו יקנו 

להן תכונות מרפאות - כלומר, אנחנו הופכים 
את המולקולה מהגוף לתרופה. 

"הכימאים התרופתיים הנם ממציאים - עלינו 
להציע חומרים חדשים, שלא היו קיימים עד 

כה, כדי לעורר את עניינן של חברות התרופות," 
אומרת פרופ' פישר, שעל שמה רשומים 10 

פטנטים ומעל ל-100 מאמרים. "פיתוחה של 
תרופה נמשך כ-20 שנים וההשקעה הכספית 

בפיתוח מגיעה למיליארד וחצי דולרים. 
"אנחנו עוסקים בכמה פרויקטים מצליחים 
של פיתוח תרופות, מהם גם למחלות שאין 

להן היום שום תרופה, כגון מחלת המפרקים 
אוסטאוארתריטיס, המתאפיינת בשחיקת 

סחוסים, בעיקר בברך. זוהי מחלה שכל אחת 
ואחד מאתנו יחלה בה בשלב כלשהו בחייו. 

במחקר זה אנו משתפים פעולה עם ד"ר 
אורי ארד, ראומטולוג בביה"ח איכילוב, שאת 
יעילות החומר שלנו אנו בודקים על דוגמיות 

סחוס ממטופליו, שעברו ניתוח להחלפת ברך. 
שני חומרים אחרים, הפועלים במשולב, אנו 

מפתחים לריפוי מחלות מעיים דלקתיות כגון 
קרון וקוליטיס, בשיתוף אוניברסיטת שרברוק 

בקנדה. תרופה שפיתחנו לגלאוקומה, גורם 
ראשון בעולם לעיוורון, בדקנו בארנבות, 

שעיניהן דומות מאוד לעיני אדם, ונמצא שהיא 
מורידה ב-45 אחוז את הלחץ התוך עיני - אין 

חומר דומה לזה בשוק. יותר מזה, התרופה 
הנפוצה היום 'טימולול' אינה מתאימה לחולי 
אסתמה, סוכרת, ברונכיט ולחולים במחלות 

לב - שהם רוב חולי הגלאוקומה, ואילו החומר 
שלנו בטוח גם לשימוש בחולים אלו. את 

התרופה אנו מפתחים בחממת 'גלאוקופארם', 
שזכתה במימון משרד הכלכלה."

את המוטיבציה לעסוק בשני פרויקטים אחרים 
חשובים ומאתגרים מאוד קיבלה פרופ' פישר 

בעקבות מאורעות קשים בחייה האישיים: 
"חברה טובה שלי נפטרה מסרטן השד, סבתי 

ואמי חלו שתיהן באלצהיימר, ואני הדור 
הבא - הראייה שלי עניינית ומפוכחת," מדגישה 

פרופ' פישר. "בשני הפרויקטים הללו: מציאת 
תרופה לאלצהיימר ואבחון מולקולרי של סוג 
סרטן השד של החולה, אנו רושמים הישגים 

מרשימים. יחד עם זאת, דרושים לנו משאבים 
רבים כדי להמשיך לערוך ניסויים ולפתח 

ולשפר הן את החומרים שהמצאנו והן את 
הטכנולוגיה.  

"כדי להילחם במחלת האלצהיימר פיתחנו 
מולקולה שהיא כמו 'אולר שוויצרי' - היא 

יכולה לבצע בו-זמנית משימות תרפויטיות 
מגוונות שבהן מאתגרת אותנו המחלה, למשל: 

החומר נוגד חִמצון ומגן על תאי העצב מפני 

"אבחון הוא עניין של חיים או 
מוות," מדגישה פרופ' פישר 
"ואנו מציעים דרכים חדשות 

לזיהוי סמנים )מרקרים( 
ולאפיון מולקולרי של תת-

הסוגים של סרטן השד"

להפיק תרופות
            מהגוף
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הטכנולוגיה, שמבוססת על פלואורסנציה )הסמן זורח 
באור( היא פשוטה, יעילה, מהירה ורגישה מאוד, ובעבור 

חולים בכל רחבי העולם היא טומנת בחובה תקווה 
להצלת חייהם, להקלה בסבלם ולשיפור איכות חייהם

זאת בצורה רגישה וממוקדת; כלומר, יש לנו 
אפשרות לזהות כמות מזערית של סמן מסוים 

מתוך כלל הרנ"א של התא. אמצעי האבחון 
הזה הוא אוניברסלי ומתאים לכל מחלות 

הסרטן וגם למחלות נוספות שבהן הימצאותם 
של סמנים מסוג מסנג'ר רנ"א )חומצת גרעין 

שעל פי תבניתה נוצרים חלבונים( בכמות 
גדולה מעידה על המחלה. הטכנולוגיה, 

שמבוססת על פלואורסנציה )הסמן זורח באור( 
היא פשוטה, יעילה, מהירה ורגישה מאוד, 

ובעבור חולים בכל רחבי העולם היא טומנת 
בחובה תקווה להצלת חייהם, להקלה בסבלם 

ולשיפור איכות חייהם. זו חובה ושליחות שלי, 
של הסטודנטים שלי ושל המשקיעים העסקיים 
לחבור יחד כדי לקדם את פיתוחן של התרופות 

ושיטות האבחון ולהביא להבשלתם." 

פרופ' בלהה פישר עם סטודנטים במעבדה



מצוינות אינה נמדדת רק בציונים, היא 
מתהווה מתוך עשייה מגוונת ורחבה. 

התכנית למצוינות בפקולטה למשפטים 
של אוניברסיטת בר-אילן מאמנת את 

הסטודנטים למצוינות אקדמית ולמנהיגות 
חברתית   

את תכנית המצוינות הייחודית בפקולטה 
למשפטים מובילים ד"ר עדי אייל, מרצה וחוקר 

בתחומי המשפט והכלכלה ומומחה להגבלים 
עסקיים וד"ר הדר דנציג-רוזנברג, מרצה 
וחוקרת בתחום המשפט הפלילי, מתמחה 

בתחום זכויות נפגעי עברה. השניים, בתמיכתו 
של דיקן הפקולטה למשפטים פרופ' שחר 

ליפשיץ, הגו יחדיו תכנית דו-שנתית יוקרתית 
וחדשנית שנועדה להצמיח דור של משפטנים 

פעילים מאוד: פרו-אקטיביים מקצועית 
וחברתית ובעלי בסיס אקדמי איתן. לשם כך 
נבנתה התכנית על ערכים של יזמה, חשיבה 

מחוץ לקופסה, כתיבה אקדמית ומעשית, 
מנהיגות ותרומה לקהילה.

"אחד הדברים הייחודיים בתכנית," אומר 
ד"ר עדי אייל "הוא שהקבלה אליה אינה 

מבוססת על ציונים. התכנית פתוחה לכל 
הסטודנטים בשנים ב' ו-ג' של לימודיהם 

לתואר ראשון במשפטים. המועמדים יודעים 
היטב שהצטרפות לתכנית מחייבת השקעה 
רבה: להתנדב, להשתתף בקבוצות קריאה, 

לכתוב עבודות ולארגן כינוסים. להגשת 
מועמדות כותבים הסטודנטים מכתב אישי 
ועבודה מחקרית, ומבין כל הפונים מוזמנים 

כ-30 מועמדים לראיון קבלה קבוצתי, מתוכם 
נבחרים 15 להשתתף בתכנית. דווקא תכנית 

כזאת מאפשרת לתלמידים יצירתיים וחדשניים 
להביא לידי ביטוי את יתרונותיהם, לעתים אלה 
סטודנטים שבשיטה המסורתית מתפספסים," 

מספר ד"ר אייל.   

"אנחנו בוחרים באנשים שמפַעם בהם רצון 
להשקיע בכל התחומים: הקהילתי-המנהיגותי 

והאישי-אקדמי, והפן הערכי מלווה כל צעד 
בעשייה המקצועית. אנו לא מסתפקים רק 

בטיפוח האקדמי האינדיבידואלי אלא מבקשים 
להרחיב את גבולות האכפתיות וליצור דור 

של משפטנים בעלי רגישות חברתית. השילוב 
הזה הוא מהות ייחודה של התכנית שלנו 

באוניברסיטת בר-אילן," מדגישה ד"ר דנציג-
רוזנברג. 

בפן האקדמי-מחקרי, הסטודנטים מתנסים 
בלימוד פעיל, הם בוחרים את הנושא שאותו 

יחקרו, הם אוספים את חומרי הקריאה, 
מאתרים כינוסים ושיעורים רלוונטיים בכל 

תחומי הלימוד באוניברסיטה ומשתתפים בהם, 
וכך מרחיבים את ידיעותיהם ואת אופק העיסוק 

שלהם בתחומי מחקריהם. מפגש שבועי עם 
המנחים כולל הרחבות מתודולוגיות מגוונות: 
שיטות מחקר, כללים ועצות לכתיבת מאמר, 
מחקר אמפירי כמותי ואיכותני ורכישת כלים 

שיסייעו להם בכתיבת עבודותיהם בהווה 
ובעתיד. לסטודנטים בתכנית יש פוטנציאל 

גבוה להמשיך לתארים מתקדמים וזהו חלק 
מחזונה של תכנית המצוינות. קבוצות הקריאה 
האקדמיות מונות שלושה-ארבעה סטודנטים 

ועוסקות בתמה מחקרית מסוימת, למשל, 
משפט ורגשות, משפט ואקטואליה, רציונליות 
ואי-רציונליות במשפט, נשים במשפט. "השנה 

הצטרפו כמה מתלמידי התכנית לקבוצת 
למידה בנושא רגולציה כלכלית, המתקיימת 

בשיתוף משרד עורכי הדין ִשּבֹלת, והם עוסקים 
בנושאים עכשוויים בהנחייתם של עורכי הדין 
ומתוך למידת הפרקטיקה המקצועית הלכה 
למעשה. נוסף על כך, הם חוקרים וקוראים 

ועושים עבודה אקדמית מעמיקה לקראת כל 
פגישה עם עורכי הדין, שהם מומחים בתחום. 

הסטודנטים רוצים להצטיין, לכתוב ניירות 
עמדה מעולים שיוגשו למשרדי ממשלה, 

הם רוצים לזכות בהערכה ובהכרה, בניסיון 
ובהמלצות," אומר ד"ר אייל. "במהלך התכנית 

הם עובדים קשה וברצינות ובונים לעצמם 
בסיס לעתידם." 

"קבוצות הקריאה עורכות את 'פורום 
הפקולטה'," מוסיפה ד"ר דנציג-רוזנברג "במה 

אקדמית שנועדה להנגיש מזווית אקטואלית 
לשאר הסטודנטים בפקולטה נושא שעסקו 

בו חברי התכנית. מדובר במיזם שמעצים את 
הסטודנטים בתכנית, שאחראים לכל צדדי 
ארגונו, התנסות אקדמית שבדרך כלל רק 

סטודנטים לתארים מתקדמים נחשפים לה. זו 
הזדמנות לתלמידים בתכנית למנף את הכלים 

שרכשו ואת הבקיאות שצברו בתחום שבו עסקו 
משך כמה חודשים מכיוונים רבים ומזוויות 

מגוונות ולהעביר את הידע שלהם לחבריהם 
לספסל הלימודים." 

"זהו אמצעי נוסף לפיתוח מנהיגות חברתית," 
מוסיף ד"ר אייל "והוא מתחבר לפעילות 

ההתנדבותית הענפה שמקיימים הסטודנטים 
בתכנית המצוינות שלנו. פיתחנו כמה מיזמים 

התנדבותיים, הבנויים על 'חבר מביא חבר' 
- אנחנו מדביקים את הסטודנטים בחיידק 

מנהיגים 
       

"פיתחנו כמה מיזמים 
התנדבותיים, הבנויים על 
'חבר מביא חבר' - אנחנו 
מדביקים את הסטודנטים 

בחיידק ההתנדבות והם 
מעבירים את החיידק הלאה"

לתת ולקבל, לקבל ולתת
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למצוינות

ד"ר עדי אייל



25מגזין אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל

"תכנית המצוינות היא ביטוי 
לאמירה הערכית והמהותית 

של הפקולטה למשפטים 
באוניברסיטת בר-אילן 

ולתפיסה שהאוניברסיטה 
אינה מגדל שן, היא יכולה 

וצריכה לרתום כוחותיה 
ולתרום לקהילה ולחברה"

למצוינות

ההתנדבות והם מעבירים את החיידק הלאה. 
הסטודנטים מרצים לפני אסירים בבתי הכלא 

בתחומים שאינם משפטיים ומארגנים הרצאות 
אורח וכך רותמים בני משפחה, חברים, מרצים, 

ומצרפים גם אותם לפעילות; הם מארגנים 
פעילויות לילדים במקלטים לנשים מוכות - 

בעיקר סטודנטים גברים, שמהווים מודל גברי 
אחר לילדים אלו; הם יוזמים כתיבה של ערכים 

משפטיים בוויקיפדיה, בתמיכה ובחניכה של 
מרצים מומחים באותם התחומים, ובכך חולקים 

עם כלל הציבור את הידע שרכשו במהלך 
הלימודים. מיזם חשוב נוסף נוצר בעקבות 
היכרות אישית עם מנהל בית הספר אורט 

לוד, ד"ר משה הרשקוביץ, שהיה דוקטורנט 
בקליניקה למשפט עברי בפקולטה למשפטים," 
מספר ד"ר אייל. "הרעיון שסטודנטים מלמדים 

משפט בבית הספר הוא משני למטרת-העל 
של המיזם: ליצור קשר בין האוניברסיטה 

לבני נוער מן הפריפריה, שאינם מכירים את 
האקדמיה ואצל רובם היא אינה נמצאת 

בתודעה כאפשרות לעתיד. השנה הבאנו את 
תלמידי שני המחזורים לשש שעות לימוד 

באוניברסיטה, בהנחיית הסטודנטים בתכנית, 
והנה בני נוער שלא חשבו שהאוניברסיטה 

רלוונטית בשבילם ישבו באולם והתווכחו בינם 
לבין עצמם מה ילמדו בעתיד. השמועה על 

הפעילות הייחודית הזאת עוברת מפה לאוזן, 
מנהלי בית ספר מאור יהודה וממקומות אחרים 

רוצים להצטרף למעגל הזה, ואנו עובדים על 
גיוס משאבים שיאפשרו לשכור אוטובוסים 

ליום כזה, שמרחיב את גבולות השאיפה של 
בני הנוער הללו. 

"תכנית המצוינות היא ביטוי לאמירה 
הערכית והמהותית של הפקולטה 

למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ולתפיסה 
שהאוניברסיטה אינה מגדל שן, היא יכולה 

וצריכה לרתום כוחותיה ולתרום לקהילה 
ולחברה. יש ויכוח מתמיד בשאלה עד כמה 

מוסד אקדמי צריך להיות מעורב בעשייה 
שכזאת, אצלנו בבר-אילן - אין ויכוח," מסכם 

הדיקן, פרופ' ליפשיץ.

משרד FWMK )פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני - עורכי דין( הנו משרד מסחרי 
אזרחי, המונה כ-45 עורכי דין וכ-10 מתמחים ופועל במסגרת מספר מחלקות: 

הייטק, מיזוגים ורכישות, ליטיגציה, חדלות פירעון ומקרקעין. המשרד מייצג 
חברות גדולות ומובילות במשק הישראלי לצד לקוחות בינלאומיים שונים; חברות 
ציבוריות, חברות היי-טק ויזמים, חממות טכנולוגיות, משקיעים פרטיים ומוסדיים 

.BDI ועוד. המשרד מדורג בדירוגי האיכות של דן & ברדסטריט ושל

משרד FWMK מציב לנגד עיניו מטרות ערכיות וחברתיות, ולאור ערכיו 
המשותפים לפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ולעומד בראשה, תומך 

המשרד בתכנית המצטיינים של הפקולטה. שיתוף הפעולה מתרחב בהשקת 
תכנית קיץ ייחודית לסטודנטים מצטיינים נבחרים, שזוכים במלגת התמחות 

במשרד FWMK ומשך הקיץ לומדים את פעילותו היומיומית של משרד עורכי דין 
ומתנסים בה.

המשרדים המובילים שתומכים בפרויקט:

ד"ר הדר דנציג-רוזנברג

משרד עורכי הדין ִשּבֹלת ושות' הוא אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים 
והבולטים בתחום המסחרי הבינלאומי ובתחום דיני תאגידים בישראל.

נוסף על ייצוג תאגידים ישראליים, חלק ניכר מהעבודה המשפטית הוא 
בייצוג חברות ותאגידים מחו"ל, הפועלים בישראל, וכן בסיוע ללקוחות 

ישראלים בפעילויותיהם מחוץ לישראל, לרבות ייצוג בעסקאות בינלאומיות 
מורכבות. לִשּבֹלת ושות' משרד בניו יורק ודסק ישראלי בסין.

משרד עורכי הדין ִשּבֹלת ושות' נותן חסות לקליניקה לרגולציה כלכלית 
שבפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, ושותפים במשרד מנחים קבוצות 

סטודנטים בתחומי ההגבלים העסקיים, ניירות ערך, תובענות ייצוגיות ותקשורת.
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טקס הענקת אות הנשיא באירועי חבר הנאמנים

פעילותה של אגודת הידידים בישראל
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1. ד"ר דורי גולד, מנכ"ל משרד החוץ
2. הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא האוניברסיטה

גב' יפית גרינברג, חברת ג. יפית בע"מ
3. גב' בלהה פודהורצר

מר משה פודהורצר, יו"ר פודהורצר השקעות וניהול
ד"ר דבורה שטרסבורגר

4. עו"ד טוביה ארליך 
גב' חנה ארליך

5. גב' אורטל נאמן
   עו"ד מני נאמן, יועץ משפטי של חברת הפניקס  

6. ד"ר אוהד שפירא, יו"ר דירקטוריון פסגות בית השקעות
גב' תחיה שפירא

פרופ' יפה זילברשץ, המשנה לנשיא האוניברסיטה 
 

1

34
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*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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7. מר גדעון המבורגר, יו"ר קרן מ.א.ה מיסודם
של מרגוט וארנסט המבורגר

גב' חנה המבורגר
8. ד"ר ליפא מאיר, יו"ר מועצת הנאמנים

9. ד"ר מירב גלילי, ראש מערך פיתוח משאבים
גב' דפנה קריב

גב' דליה הורביץ
מר חיים הורביץ

 

1. ד"ר יהושע )סלים( סלטי
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא האוניברסיטה

2. גב' חני נחמיאס
3. פרופ' אלי עסיס, דיקן הפקולטה למדעי היהדות 
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא האוניברסיטה

ד"ר יהושע )סלים( סלטי
פרופ' יפה זילברשץ, המשנה לנשיא האוניברסיטה

גב' נעימה סלטי
פרופ' שמואל רפאל, ראש המרכז לחקר הלאדינו ע"ש 

נעימה וסלים סלטי
פרופ' מרים פאוסט, רקטור האוניברסיטה

 

1

3

8

9

2

אירוע כינון אגודת ידידי המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי 

7

*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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פעילותה של אגודת הידידים בישראל

ביקורים בקמפוס
2

4

567

1

3

1. פרופ' אהרן מאיר, המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה
מר בני רייס

ד"ר עמית דגן, המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה
2. מר צבי סטפק, יו"ר מיטב דש בית השקעות

גב' הניה גל, המרכז לחקר המח
ד"ר איתן אוקון, המרכז לחקר המח

3. מר מוטי זוננפלד
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא האוניברסיטה

4. הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לתל-אביב יפו
מר זליג ונגרובסקי

5. גב' דבורה יצחקי, יו"ר דירקטוריון קבוצת המשביר
6. מר רמי שביט, מנכ"ל קבוצת המשביר

7. עו"ד חסן דאבח
פרופ' זהבית גרוס, ראש הקתדרה לסובלנות וערכים
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8. מר אלי יונס, יו"ר אגודת הידידים בישראל
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא האוניברסיטה 

9. מר יוסי מולדבסקי ומר בועז מולדבסקי, 
קבוצת אחים מולדבסקי בע"מ

ד"ר עמוס דניאלי, הפקולטה להנדסה
10. מר משה לחמני, יו"ר שיכון ובינוי מקבוצת אריסון

ד"ר אודי בנין, הפקולטה למדעי החיים
11. מר ליאון רקנאטי

הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא האוניברסיטה
12. ד"ר ליאור אפלבאום, המרכז לחקר המוח

מר עודד פרנקל, מנכ"ל חברת נירלט מקבוצת אינרום
13. מר ישראל אנגל, ראש החטיבה הקמעונאית בבנק מזרחי-טפחות

הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא האוניברסיטה
מר אלדד פרשר, מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות 

9
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*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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פעילותה של אגודת הידידים בישראל

מגזין אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל

מפגש המועדון העסקי-מדעי בהשתתפות מר דוד מימון מנכ"ל אל על
2

4

1

3

1. מר יאיר קפלן
מר מאיר נגה, מנכ"ל ס.ע.ן זהב בע"מ

2. מר שמעון אלקבץ, מנכ"ל הראל ביטוח
מר אלי יונס, יו"ר אגודת הידידים בישראל
מר זכי שובי, מוזס שובי יזמות והשקעות

3. ד"ר מירב גלילי, ראש מערך פיתוח משאבים
Invest Com ,מר אופיר גרטנר

מר בני איל, מנכ"ל וסגן יו"ר קבוצת אינפיניטי
גב' קרין זינגר, ראש דסק ישראל

4. מר דוד מימון, מנכ"ל אל על
ד"ר איל יניב, ראש ביה"ס למנהל עסקים

פרופ' יפה זילברשץ, משנה לנשיא האוניברסיטה 
5. גב' אוריין סבן, מרכזת דסק ישראל

Smarketing ,עו"ד זאב ליכטנזון
6. מר דוד מימון, מנכ"ל אל על

*סדר האנשים המופיעים בתמונות מימין לשמאל
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פרסים והוקרה
לסגל האקדמי באוניברסיטת בר-אילן

ארכאולוגיה: ממשלת גרמניה מקימה מרכז מינרבה לחקר הקשרים בין התרבות הארמית לתרבות 
הישראלית בתקופת המקרא. המרכז החדש מוקם לציון 50 שנה לקשרים הדיפלומטיים בין ישראל 

לגרמניה ויהיה משותף לאוניברסיטת בר-אילן ולאוניברסיטת ליפציג. החוקרים הראשיים )והמנהלים 
השותפים( יהיו פרופ' אהרן מאיר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה ע"ש מרטין )זוס( ופרופ' 

אנגליקה ברליונג מאוניברסיטת לייפציג. 

מידע: המחלקה ללימודי מידע באוניברסיטת בר-אילן התקבלה לארגון iSchools הבינלאומי. מחלקת 
המידע באוניברסיטת בר-אילן היא המחלקה היחידה בישראל שהצליחה להתקבל לארגון. חברות זו מקנה 

למחלקה ולאוניברסיטה הכרה ונראוּת בינלאומיות בפורום של מיטב בתי הספר ללימודי מידע בעולם, 
שיתוף פעולה מחקרי ומקצועי עם חברי הארגון ופיתוח תכניות לימוד חדשות, המתבססות על שינויים 

טכנולוגיים. 

מדעי המחשב: הדוקטורנט יצחק ברוך גולדשטיין מהמחלקה למדעי המחשב זכה במלגת אדמס 
היוקרתית, המוענקת ל-7 סטודנטים מכל האוניברסיטאות בארץ. עבודת המחקר עסקה בבעיות 

אלגוריתמיות. 

תקשורת: פרופ' אמריטוס איתן גלבוע מביה"ס לתקשורת נבחר ליו"ר האגודה הישראלית לתקשורת. 
האגודה הישראלית לתקשורת נוסדה במטרה לקדם את רמת המחקר והוראת התקשורת בישראל ואת 

התקשורת כדיסציפלינה מדעית. פרופ' גלבוע הוא גם ראש המרכז לתקשורת בינלאומית בבר-אילן, 
המרכז היחידי בארץ ואחד היחידים בעולם שעוסק בהיבטים מחקריים ויישומיים של דיפלומטיה ציבורית 

וסיקור תקשורתי של יחסים בינלאומיים.

ספרות: ד"ר נינה פינטו-אבקסיס, מהמחלקה לספרות עם ישראל ומהמרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה 
ויהושע סלטי באוניברסיטת בר-אילן, זכתה בפרס בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח לשנת תשע"ה, 
על ספרה "הטווס המגוהץ וחצי האישה: כינויים, הומור ופולקלור בשיח היום יום של יהודי טיטואן דוברי 

החכתייה", שיצא בהוצאת יד יצחק בן-צבי. 

 Lives in מדעי המדינה: ספרו של פרופ' מנחם קליין מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן
Common - Arabs and Jews in Jerusalem, Jaffa and Hebron "על חייהם המשותפים של יהודים וערבים 

ביפו, ירושלים וחברון משלהי המאה ה-19 ועד היום", נבחר לרשימת הספרים המומלצים של העיתון ה"ניו 
ריפבליק". ה"כריסטיאן סיינס מוניטור" ציין את הספר כאחד מעשרת הספרים הטובים לחודש נובמבר 
2014. כתב-היד העברי זכה במענק של האקדמיה הלאומית למדע, והספר בעברית ראה אור בהוצאת 

הקיבוץ המאוחד. 

מדעי המחשב: פרופ' שרית קראוס מהמחלקה למדעי המחשב ומרצה אורחת במכון ללימודי מחשב
 The Association for Computing( ACM מתקדמים באוניברסיטת מרילנד הוכרה כעמיתה בארגון

Machinery(, אגודה מדעית בתחום המחשוב ומדעי המחשב. מחקרה החדשני של פרופ' קראוס מתמקד 
באינטליגנציה מלאכותית ובייחוד במערכות רבות-סוכנים והתקשורת המקצועית שלהם עם אנשים.

מדעי המחשב: הדוקטורנט איגור רוכלין מהמחלקה למדעי המחשב זכה במלגת הצטיינות לתואר 
שלישי מטעם קרן וולף לשנה"ל תשע"ה, כהוקרה על הישגיו האקדמיים. מבין 425 מאמרים שהוגשו 

לכינוס AAMAS היוקרתי, זכה מאמרו של איגור בפרס מאמר הסטודנט הטוב ביותר. קרן וולף היא קרן 
ישראלית ממלכתית, שמטרתה קידום המצוינות בתחומי המדע והאמנות.  

תולדות עם ישראל: ד"ר חזקי שוהם מהתכנית הבינתחומית ללימודי פרשנות ותרבות הוא חתן פרס 
מרדכי איש שלום לספר ביכורים בתולדות ארץ ישראל לשנת תשע"ה, מטעם יד יצחק בן-צבי, על ספרו 

"מרדכי רוכב על סוס", שיצא בהוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן. הספר ראה אור בשיתוף הוצאת 
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון.

* לפי סדר אלפביתי



אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל מלווה את האוניברסיטה 
עשרות שנים. היום היא מונה ידידים רבים ומדי שנה בשנה מצטרפים לשורותיה 

חברים חדשים, אשר שותפים בפעילויותיה המגוונות. 

פעילויות אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל:

• כינוסי פורום עסקים

• ערבי גאלה

• ביקורי בכירי המשק בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן ובפקולטה לרפואה

• יצירת קשרים עם בוגרי האוניברסיטה המשמשים בעמדות בכירות 

• מפגשי המועדון העסקי-מדעי בשיתוף מרכז הבנייה הישראלי

• טקסי הענקת מלגות 

• הרצאות בכירי המשק לסטודנטים במגוון מחלקות  

• הוצאה לאור של מגזין דו-שנתי לחברי האגודה  

לאגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל מצטרפות 
אגודות ידידים בכל רחבי העולם:

• אגודת הידידים בארה"ב

• אגודת הידידים בקנדה

• אגודת הידידים באירופה

• אגודת הידידים איברו-אמריקה

• אגודת הידידים באנגליה

• אגודת הידידים בסינגפור

• אגודת הידידים באוסטרליה

• אגודת הידידים בדרום אפריקה

אגודות הידידים של אוניברסיטת בר-אילן

ליצירת קשר:
קרין זינגר, ראש דסק ישראל
מערך פיתוח משאבים עולמי

טל': 03-5317848
פקס: 03-5348576

karin.singer@mail.biu.ac.il
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