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 ״האגודה שלנו – כמו אוכלוסיית הסטודנטים, כמו צוותי 
 ההוראה והמחקר – מכילה את גווניה של החברה הישראלית. 

 הידידים שלנו, על דרכם האישית והייחודית, מספקים לאוניברסיטה 
את היסודות היציבים ואת ההזדמנויות להתפתח; וכל זאת באמצעות 

השקפות עולם חדשות״ 

)דבר יו"ר אגודת הידידים, מר אלי יונס(



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

חברי אגודת הידידים היקרים,
אני שמח להגיש לכם את גיליון מס' 12 של מגזין אגודת הידידים של אוניברסיטת 
בר-אילן בישראל. האגודה שלנו – כמו אוכלוסיית הסטודנטים, כמו צוותי ההוראה 
והמחקר – מכילה את גווניה של החברה הישראלית. הידידים שלנו, על דרכם 
האישית והייחודית, מספקים לאוניברסיטה את היסודות היציבים ואת ההזדמנויות 

להתפתח; וכל זאת באמצעות השקפות עולם חדשות.
בגיליון שלפניכם תיחשפו לרבים מן התוצרים שצמחו מתוך מערכות היחסים 
שהתפתחו בין חברי האגודה ובין האוניברסיטה. מערכות יחסים אלו נבנות על בסיס 

ביקורים ואירועים מלאי תוכן, מגוונים ומרחיבי דעת. 
יש מהידידים שלנו שחקר המוח מרתק אותם; בראש מעייניהם של ידידים אחרים 
עומדות תרבות ישראל ומורשתה על גווניהן המרובים; לרבים חשובים מרחבי ההשקה 

שבין האקדמיה לחברה; ורבים אחרים מתעניינים במחקרי רפואה, בטכנולוגיה.
בהתאם לכך, אנו מתאימים סיורי בכירים ייעודיים למכוני מחקר ולמעבדות שבהם 
החדשנות היא מרתקת. כך פגשו אחדים מידידינו את ד"ר איתן אוקון ושמעו ממנו 
על מחקריו במדעי המוח, המוקדשים לתהליכי למידה וזיכרון; ואת ד"ר אַיל הנדל, 
שעוסק בריפוי גני במעבדה ייחודית מסוגה בארץ, בטכניקה שמרעידה את אמות 
הִספים בכל העולם – תוכלו לקרוא על מחקרו בדפים אלו, וכן על קליניקה מחקרית 
וטיפולית חדשה, שנפתחה במחלקה לפסיכולוגיה, והיא דוגמה לשילוב בין הגשת 

עזרה לפרטים בחברה שלנו לפיתוח ידע חשוב ברמה לאומית וכלל-עולמית.
כמו כן, אנו שמחים להציג לפניכם את העשייה ב"פורום בר-אילן", בין היתר, נשאו 
דברים לפני בכירי המשק מר אבי גבאי, יו"ר המחנה הציוני, והאלוף מוטי אלמוז, ראש 
אכ"א ודובר צה"ל; אלה הם מפגשים מרתקים שהם עוד נדבך בהתפתחות של שיתופי 
פעולה בין אוניברסיטת בר-אילן לממשל ולצה"ל בנושאים אסטרטגיים וביטחוניים. 

אני מזמין אתכם לקרוא וליהנות מן התכנים המסקרנים והמעשירים ולהצטרף 
אלינו לעוד שנה אקדמית פורה של עשייה משותפת.

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

 דבר יו"ר אגודת הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל, 
מר אלי יונס
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 "בכל איש ואישה גנוזים כוחות אדירים ויש רק לדעת להגיע למקורם, 
לגלותם ולהפעילם" )דוד בן-גוריון( 



 מערך המלגות 
של אוניברסיטת 

בר-אילן
תפקיד מפתח יש להשכלה הגבוהה בטיפוח דורות העתיד וביכולתה 

לקדם שוויון הזדמנויות מהותי, בהכשרת עשרות אלפי סטודנטים 
וסטודנטיות הנכנסים מדי שנה בשנה בשערי האוניברסיטה. 

אוניברסיטת בר-אילן רותמת את עצמתה להוביל שינוי באמצעות 
מערך מלגות מגוון שפיתחה, המציע מלגות לסטודנטים ולסטודנטיות 

לכל התארים ובכל תחומי הלימוד, ושואף להבטיח מצוינות ובסיס 
תחרותי שווה לכול באקדמיה ובשוק העבודה
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מערך המלגות של אוניברסיטת בר-אילן

תכנית אילנות – 
 לסטודנטים מצטיינים לתואר ראשון

מי: בוגרי בית ספר תיכון מצטיינים, הסטודנטים 
המבטיחים ביותר ברמה הלאומית. 

למה: זוהי השקעה ארוכת טווח בסטודנטים 
שיהיו הדור הבא של מנהיגי ישראל. 

איך: אוניברסיטת בר-אילן מעניקה מלגת 
שכר לימוד ומלגת קיום מלאה ופותחת את 
כל תחומי הידע לבחירת הסטודנטים שנבחרו 
לתכנית אילנות. הסטודנטים בתכנית יכולים 
לבחור לעצמם מסלולי לימוד משולבים לפי 
תחומי העניין שלהם, כגון, פיזיקה והיסטוריה, 

מעודדים מצוינות – 
מגייסים את המצוינים

במטרה לטפח את הסטודנטים המבריקים בישראל, ייסדה אוניברסיטת בר-אילן תכניות שנועדו 
לגייס סטודנטים מצטיינים למן התואר הראשון, דרך לימודי התואר שני והדוקטורט. כך מבקשת 

האוניברסיטה ליצור עתודות אקדמיות, שיעבו את המחקר ואת ההוראה באוניברסיטאות; ועתודות 
מקצועיות, שישתלבו במשק כולו ויהפכו לדמויות מפתח בעלות השפעה בציבוריות הישראלית

ביולוגיה ופילוסופיה או יהדות וסוציולוגיה. 
מטרתנו היא לתת לסטודנטים אלו בסיס-ידע 
וכישורים איכותיים ונרחבים מתוך ההבנה 
שסינרגיה בין תחומי הידע השונים היא מקפצה 
לשיתופי פעולה ייחודיים המקדמים פריצות 

דרך מדעיות.

מלגות הצטיינות לסטודנטים
לתואר שני

מי: סטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר שני 
בכל הפקולטות ובכל מחלקות האוניברסיטה. 
למה: לימודי התואר השני הם מדרגה חשובה 

בדרך לדוקטורט, אלו הם עתודות של מרצים 
וחוקרים. מלגת קיום זו היא ייחודית לאוניברסיטת 
בר-אילן, המתחרה במוסדות מחקר אחרים על 
מדעני העתיד המבריקים והמבטיחים ביותר.
איך: מלגות ההצטיינות לכיסוי שכר הלימוד 
ומלגות קיום לסטודנטים בתחומי המדעים, 
במעבדות המחקר. מלגה זו חשובה משום 
שלרוב עבודה במשרה מלאה או חלקית אינה 

עולה בקנה אחד עם תובענות המחקר. 

סטודנטים בהופעת פתיחת השנה של סטטיק ובן אל, אוקטובר 2017
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מעודדים מצוינות

 
קרן אייסף, מייסודם של אדמונד ספרא 

ז"ל, לילי ספרא ונינה וינר, ייבדלו לחיים 
ארוכים, שואפת לצמצם פערים בהשכלה 

הגבוהה ועושה זאת באמצעות מלגות, 
פרסים על מנהיגות ותכניות, המאפשרות 

אוניברסיטת בר-אילן מברכת את קרן אייסף על 40 שנים של פעילות

 מלגת הנשיא 
לדוקטורנטים מצטיינים

מי: תכנית תחרותית ויוקרתית זו מביאה 
לאוניברסיטת בר-אילן סטודנטים וסטודנטיות 
לדוקטורט, מכל מוסדות הלימודים האקדמיים, 
שהוכיחו פוטנציאל רב והישגים מרשימים 
בלימודיהם האקדמיים, הם משמשים צוות 

מחקרי במעבדות באוניברסיטת בר-אילן. 
למה: מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים 

יותר מ-40 אנשי סגל בדרגת דוקטור, שזכו 
במלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, 
הצטרפו לסגל אוניברסיטת בר-אילן, 
המשקיעה רבות בהבטחת קליטתם, בשילובם 

ובפיתוח הקריירה האקדמית שלהם.

דוקטורנטית מתארת את הדרך: 
"מעטים הם האנשים הבולטים בכשרונותיהם 
מעל הכלל; חריצות והתמסרות מצטרפות 
לכשרונות אלו בדרך למימושם של הכשרונות 
והחלומות. רק לעתים נדירות מצטלבות הדרכים 
ואדם שכזה זוכה בתמיכה המאפשרת לו 
לעוף אל האופקים הפרושים לפניו, לספק את 
סקרנותו, להוסיף תובנה משלו לעולמות הידע. 
אני אסירת תודה על ההזדמנות, שהעניקה לי 

מלגת הנשיא, לעשות כל זאת"
נעה, מדעי המוח

מלגות לסטודנטים בפקולטה 
 לרפואה ע"ש עזריאלי 

של אוניברסיטת בר-אילן

 ,)MD( מי: סטודנטים וסטודנטיות לרפואה
שבחרו ללמוד רפואה ולהשפיע על החברה 

בפריפריה. 
למה: לעודד את הסטודנטים המצוינים הללו, 
ההולכים בדרך ייחודית ומאתגרת של מחויבות 

חברתית לאוכלוסיית הגליל. 
איך: אוניברסיטת בר-אילן מעניקה מלגות 
למימון שכר הלימוד ולסיוע בהוצאות מחיה 
ודיור בצפון. הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי 
היא מרכז מחקר רפואי ייחודי במינו ובהיקפו 
בצפון הארץ. מאז הקמתה, מכשירה הפקולטה 

לרפואה מאות רופאים חדשים.

חמישה ממקבלי מלגות אייסף משמשים 
היום סגל באקדמיה הישראלית: ד"ר 

מרים ביטון-מרקוביץ, מרצה מן המניין 
בפקולטה למשפטים; ד"ר שלומי מועלם, 

מרצה במחלקה לספרות השוואתית 
בתחומי הפילוסופיה והספרות; ד"ר יובל 

שמעוני, מייסד ועומד בראש התכנית 
לייעוץ ארגוני במחלקה לסוציולוגיה 

ולאנתרופולוגיה; פרופ' ניר קידר, מרצה 
למשפטים באוניברסיטת בר-אילן וראש 

בית הספר החדש למשפטים במכללת 
ספיר; ופרופ' משה אורפלי, ראש הקתדרה 

למנהיגות בעתות מצוקה ע"ש הרב משה 
חיים לאו במחלקה לתולדות ישראל ויהדות 

זמננו והראש האקדמי במכללת צפת. 
שיתוף הפעולה המוצלח בין קרן אייסף 

לאוניברסיטת בר-אילן נמשך מאז נפתחה 
הקרן ועד היום.

הכרחיות לגיוס המוחות המבריקים ביותר 
לאוניברסיטת בר-אילן. תכנית זו מרחיבה 
את התשתית האקדמית של ישראל ומבססת 
אותה על מיטב החוקרים הצעירים, אשר יקדמו 
את מדינת ישראל ויהיו המנהיגות החדשה 
והחדשנית במדע, בטכנולוגיה, בעסקים, 

בממשל, בחברה ובתרבות. 
איך: הדוקטורנטים מחויבים לציונים גבוהים, 
להמלצות מעולות ולניסיון מחקרי ופרסומי. 
אוניברסיטת בר-אילן מעניקה פטור משכר 
לימוד ומלגת קיום למשך כל 4 שנות הלימוד. 

והקיום  הלימודים  מלגות  כמה  עד 
 מהותיות להגשמת השאיפה להיות
 רופא או רופאה בישראל, תוכלו לקרוא

בכתבה שבעמוד הבא.•

לעשרות צעירים ישראלים מהפריפריה 
הגאוגרפית והחברתית בישראל להיכנס 

בשערי האקדמיה. רבים ממלגאי קרן אייסף 
ממשיכים לתארים מתקדמים.

מלגאי ומלגאיות הקרן משתתפים בתכנית 
לפיתוח מנהיגות ומעורבות חברתית, 

מהווים מודל להצלחה  לתלמידים 
מאוכלוסיות מוחלשות ומסייעים להם 

לימודית וחברתית במטרה להובילם 
ללימודים אקדמיים. התכנית מקדמת את 

התודעה החברתית של משתתפיה לפערים 
ולמצוקות בחברה הישראלית ומעודדת 

את בוגרי הקרן להתנדב ולפעול לצמצום 
הפערים החברתיים בישראל, כל אחד 

בדרכו.
ב-40 שנות פעילותה העניקה קרן אייסף 

יותר מ-20,000 מלגות לסטודנטים, 
יותר מ-2,000 מהן הוענקו לסטודנטים 

ולסטודנטיות באוניברסיטת בר-אילן. 
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"במחזור שלנו היו הרבה הורים לילדים, חילונים, דתיים, 
ערבים. הייתי רוצה לראות את הגיוון הזה ממשיך ומתרחב״ 
שבו. התאהבתי בגליל. האווירה שם אחרת 
לגמרי, רגועה יותר, ובאווירה כזאת הייתי 
רוצה לגדל את המשפחה שלי. האנשים בגליל 
מעולים, היחסים בין המטופלים למטפלים 
מבוססים על כבוד ובכלל הגישה לחיים שונה 
מזו של האנשים שחיים במרכז, אולי בזכות 
השכנות והקהילתיות. המטפל והמטופל יודעים 
שאחרי המפגש במיון ייפגשו גם באוטובוס, 
בקניות, בגן של הילדים. היחסים הם ארוכי 
טווח ולכן נעימים יותר ומאפשרים להשפיע 
לעומק. אני מחכה לרגע שבו אוכל לחזור לצפון 
כרופאה ואולי גם כמרצה – לשוב אל הבית, 

אל הפקולטה לרפואה."•

הרבה אתגרים עמדו לפני רבקה ומשפחתה 
כאשר החליטה לצאת מן המעבדה בהדסה 
עין כרם אל הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי 
של אוניברסיטת בר-אילן. "המחקר היה 
מעניין מאוד אבל הרגשתי שאיני מממשת את 
עצמי בתוך המעבדה. חיפשתי כיוונים אחרים 
ושמעתי על לימודי רפואה בפקולטה לרפואה 
של אוניברסיטת בר-אילן," מספרת רבקה, 
"החלטתי לבדוק את האפשרות והתקבלתי. 
המשפחה הקרובה שמחה בבחירתי במקצוע 
המכובד ובד בבד העלתה קשיים ואתגרים 
ובעיקר חשש בנוגע לזמן המועט שאוכל 
להקדיש למשפחתי. אבל ההתאמה ביני ובין 
הפקולטה היתה לא פחות מנס בעיני ושווה 

את הדרך הלא פשוטה שעשינו. 
"הקרבנו לא מעט בעבור הזכות הזאת. הרחקנו 
מהמשפחות שלנו, ובן הזוג שלי, שהוא איש 
הייטק והמפרנס העיקרי, נאלץ לעזוב עבודה 
שאהב. במהלך שנות הלימודים התמודדנו 
עם קשיים כלכליים, למצוא עבודה יציבה 
וטובה בגליל היה כמעט בלתי אפשרי, וחיינו 
בצמצום רב. התחלתי את הלימודים עם ילד 
אחד, בן בכור, ולפני שנה נולדו לנו תאומות, 
וכדי לפרנס את המשפחה שגדלה בעלי מצא 
עבודה בתל אביב ונסע לשם יום-יום. למזלי 
הרב זכיתי במלגת לימודים ובמלגת קיום, 
שכללה גם סיוע בדיור בצפון, אני יכולה לומר 
באופן ברור שבלא הסיוע הזה לא הייתי יכולה 
להגשים את החלום שלי ולהיות לרופאה. ואני 

לא היחידה." 
לפתיחת שערי האקדמיה באמצעות מלגות 
יש ביטוי בשטח, והפקולטה לרפואה ע"ש 
עזריאלי מיוחדת בזכות המגוון הרחב של 
מלגות לסטודנטים, למצטיינים ולנזקקים 
כאחד. "במחזור שלנו היו הרבה הורים לילדים, 
חילונים, דתיים, ערבים. הייתי רוצה לראות 
את הגיוון הזה ממשיך ומתרחב, רופאות 
ורופאים חרדים חסרים בכל התחומים ויכולים 
לתרום רבות. המלגות הן הבסיס לגיוון הזה, 
שמאפשר לאנשים בעלי יכולות מכל שכבות 
האוכלוסייה ללמוד. והלימודים יחד היו חוויה 
תרבותית מלכדת, שהתאימה גם לסביבה שבה 

הפקולטה ממוקמת." 

 להעצים את האמא
כמפתח לבריאות המשפחה

"האוכלוסייה שפגשתי בגליל במהלך ההתנסויות 
ובהתנדבות בקהילה היתה מגוונת מאוד, הן 

"למזלי הרב זכיתי במלגת לימודים ובמלגת קיום, שכללה 
גם סיוע בדיור בצפון, אני יכולה לומר באופן ברור שבלא 

הסיוע הזה לא הייתי יכולה להגשים את החלום שלי 
ולהיות לרופאה. ואני לא היחידה" 

חשיפה לצפון
רבקה זך )31( אם חרדית לשלושה, עשתה הסבה ממחקר כדי להגשים את חלומה ולהיות רופאה

המטופלים והן הרופאים. לכן אחד הקורסים 
החשובים ביותר בעיני היה קורס היל"ה 
]הקניית יסודות קליניים לרופאי העתיד[. 
בקורס הזה נפתח צוהר לעולמות השונים 
וניתן דגש בנושא תקשורת בין-אישית ובין-
תרבותית. הרגשתי שמלמדים אותנו לחשוב 
אחרת, לצאת מנקודת מבט אנושית, לראות 
לא רק את המחלה אלא גם את המטופל ואת 
המשפחה שלו ואת התרבות שממנה הם 
מגיעים. הלימוד הזה כלל סימולציות רבות 
בהשתתפות שחקנים מקצועיים, מתנדבים 

מהקהילה, מבוגרים וצעירים והכול משתלב 
יחד למתן טיפול אופטימלי," מספרת רבקה. 
את הגישה הזאת הביאה עמה רבקה לשכונה 
שבה גרו. "במהלך הלימודים גרנו בקהילה 
ליטאית חרדית בצפת ושם קיבלו אותנו 
בחום, שכנות התייעצו אִתי, בשבילם הייתי 
הרופאה-לעתיד החרדית הראשונה בגליל." 
הצורך שהרגישה רבקה משכנותיה מילא אותה 
בוודאות שהיא עושה את הדבר הנכון. "אחד 
הדברים שדחפו אותי ללימודי רפואה הוא 
הרצון לממש את עצמי במקום שבו באמת צריך 
אותי. בתור אישה, גם בלי קשר להיותי חרדית, 
הרגשתי את החוסר המשווע ברופאות נשים, 

כאשר מטופלת נכנסת בדלת, חילונית, 
חרדית, מוסלמית, דרוזית – כולן מרגישות 
בנוח עם אישה בחדר. בזכות החיוך הזה אני 
יודעת שזה המקום שבו אני יכולה לתת יותר 
מבכל מעבדת מחקר או בכל מחלקה אחרת. 

זו התרומה שלי."

 התאהבתי בגליל
ואחזור אליו כרופאה

"הרבה מהרופאים שפגשתי במהלך הלימודים 
בצפון בחרו לעבוד בגליל מתוך שליחות, וגם 
אני חולמת לחזור לצפון ולשרת את האנשים 

ידע ולייצר באמצעותה אדוות של ההשפעה, 
שיתפשטו לילדיה, שגם הם יקימו משפחות 
בתורם – יש מקום לשינוי רחב מאוד. וזהו 

אחד היעדים החשובים לי."
במהלך לימודיה זכתה רבקה לשמש עוזרת 
רופא במחלקת נשים בבית החולים זיו בצפת, 
היא איישה אחד מהתקנים הנדירים הקיימים 
בצפון לעוזרי רופא, בזכות מצוינותה והשקעתה 
הרבה. "היו לי המון חוויות חיוביות במיון 
נשים אבל אחת המהותיות שבהן היתה 
לראות את החיוך ולשמוע את אנחת הרווחה 

בכל התחומים. חשיבותה של רופאה אישה 
וחרדית עולה אף יותר בתחום הגניקולוגיה, 
רופאה כזאת מבינה את כל הניואנסים, את 
הסוגיות ההלכתיות. בתור מטופלת הייתי 
רוצה ללכת לרופאה שהשקפת עולמה קרובה 
לשלי, אני חושבת שכך קל יותר לקבל דברים 
שאם מישהו אחר היה אומר לי הייתי אולי 
מתנגדת להם," אומרת רבקה ומוסיפה "נוסף 
על כך, אחד היעדים המרכזיים שלי כרופאה 
הוא לקדם בריאות ומניעה, ללמד אמהות 
כיצד לגדל משפחה בריאה. אני מאמינה 
שהאמא היא במרכז, היא משפיעה על חינוך 
הילדים ועל בריאותם. האמא היא נקודת 
מפתח ואפשר להעצים אותה, להקנות לה 
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קרן החירום

מי: סטודנטים שנקלעים לקשיים כלכליים, 
כתוצאה מפציעה, ממחלה במשפחה או 
מפיטורין. תהא אשר תהא הסיבה, קרן החירום 
מתגייסת ועוזרת לסטודנטים לגמור את החודש 
– לשלם חשבונות חשמל ומים לפני ניתוקם, 
לסייע בתשלום שכר הדירה לפני פינוי, לממן 
טיפול שיניים דחוף או לדאוג שיהיה לחם על 
השולחן. קרן החירום נועדה לסייע לסטודנטים 
לעבור את התקופה הקשה ולשפר את מצבם 

הכלכלי מבלי שינשרו מלימודיהם. 
למה: אנו מחויבים לעזור לסטודנטים בעת 

מצוקה, אנו עושים הכול כדי לעמוד לצִדם. 
איך: הקרן שייסדה אוניברסיטת בר-אילן 
מעניקה תמיכה על פי המשאבים שנמצאים 
בה, כל סכום יש בו משום הקלה לסטודנטים 

בעת מצוקה. 

 פותחים את שערי
האקדמיה לכול

לכל צעיר וצעירה המגיעים לאקדמיה יש פוטנציאל לתרומה ייחודית לישראל ואפילו לאנושות. כל אחד מהם 
יכול להיות המדען המזהיר הבא, איש החינוך המאציל השראה או העובדת הסוציאלית שתשנה את חייהם 
של נערים ונערות בסיכון. אוניברסיטת בר-אילן רואה עצמה אחראית לתת את כל הכלים, ההכשרה והסיוע 

הנדרשים לסטודנטים כדי שיממשו את הפוטנציאל הגלום בהם וימצו את המרב מלימודיהם. היעד שלנו הוא 
לוודא שאף מועמד בעל יכולות לא יישאר מחוץ לשעריה של אוניברסיטת בר-אילן בשל חסמים כלכליים, 

חברתיים או תרבותיים

״כידוע, אין זה פשוט לרכוש השכלה בארץ, 
העניין כרוך בהשקעה כספית שמכבידה 
מאוד על הלימודים, ולעתים אינה מאפשרת 
אותם כלל ]...[ מרגש לראות שישנם אנשים 
כמוכם שמעריכים הערכה כה רבה את משרתי 
השירות הצבאי בכלל ואת המתנדבים ליחידת 
הצנחנים בפרט. כמו בצבא כך גם בלימודים 
אנו שואפים לחתור למצוינות תוך שמירה על 
הערכים שעליהם התחנכנו, ותמיכתכם היא 
כמו זריקת עידוד להמשך דרכינו. פרט לסיוע 
הכספי עצמו, נכונותכם לסייע מחממת את הלב 
ונוסכת כוחות מחודשים של צמיחה ועשייה. 

בלעדיה, הייתה הדרך קשה הרבה יותר״ 
אורי סוויסה

מלגות לסטודנטים חונכים ביחידה 
למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור

מי: סטודנטים בשנה ב' ומעלה, בעלי הישגים 
נאים בלימודיהם, המשמשים חונכים ביחידה 
למעורבות חברתית ומנדבים מזמנם ומיכולותיהם 
כדי לעזור לחבריהם לספסל הלימודים ובהם 

מאתגר ולסלילת דרך חיים של הצלחה ושילוב 
מיטבי. בעבור החברה הישראלית מלגות אלה 
הן בסיס להרחבת שוויון ההזדמנויות, לשגשוג 

ולהכלת כלל הגוונים המאפיינים אותה. 
איך: אוניברסיטת בר-אילן עושה ככל שביכולתה 
להעניק מלגה זו לכל סטודנט וסטודנטית 

שזקוקים לה. 

מלגות לסטודנטים לתואר ראשון 
על בסיס חברתי-כלכלי 

מי: סטודנטים לתואר ראשון המתקשים לעמוד 
בתשלום שכר הלימוד. 

למה: מלגות לתואר ראשון הן כרטיס כניסה 
להשכלה הגבוהה, אשר פותחת לפני הפרט 
הזדמנויות לניוד חברתי, לרכישת מקצוע 

אומרים תודה ללוחמים – 
מלגות לחיילים קרביים

סטודנטים ששירתו כחיילים קרביים  מי: 
בצה"ל. 

למה: אוניברסיטת בר-אילן מבקשת להעניק 
ללוחמים קרביים, שנלחמו ושסיכנו עצמם 
למען ביטחון המדינה ושלום אזרחיה, תמיכה 

ועידוד בדרכם האקדמית. 
איך: אוניברסיטת בר-אילן מעניקה מלגות 
לסטודנטים לוחמים לתארים ראשון ושני, 
הניתנות כאות תודה על שירות מהותי ועל 

שירות מילואים. 

סטודנט מספר על הדרך:
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את דרכם לקריירה מוצלחת ולהוציא את 
משפחתם ממעגל העוני. 

איך: מלגת עידוד חד-פעמית לשימושם של 
הסטודנטים בהתאם לצורכיהם. אוניברסיטת 
בר-אילן הקימה בתוכה את "הקמפוס החרדי", 
ובו לומדים נשים וגברים חרדים בימים נפרדים 
ובאווירה מותאמת לאורחות חייהם ולאמונתם. 
היום לומדות 53 סטודנטיות חרדיות לתואר 
ראשון בפסיכולוגיה, ו-8 סטודנטים חרדים 

לומדים כעת כלכלה לתואר ראשון. 

 מלגות לסטודנטים 
בני העדה האתיופית 

מי: סטודנטים בני העדה האתיופית, הלומדים 
לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן על בסיס 

נתונים כלכליים-חברתיים. 
למה: רבים מבין הצעירים והצעירות בני העדה 
האתיופית מתמודדים עם אתגרים כלכליים, 
חברתיים ומשפחתיים. הוריהם אינם יכולים 
לסייע להם במימון שכר הלימוד, לעתים אין 
ביכולתם לרכוש לעצמם מחשב, תנאי בסיסי 
ללימודים באקדמיה; יש מבין צעירים אלה 
שנושאים עליהם את עול המשפחה כולו, 
מסייעים בפרנסה, מטפלים במבוגרים ומסייעים 

לאחים ולאחיות הצעירים. 
איך: אוניברסיטת בר-אילן מסייעת לסטודנטים 
ולסטודנטיות בני העדה האתיופית הן בצרכים 

לימודיים והן בהוצאות הקיום. 
מלגות אלה רבות חשיבות להצלחתם של 
הסטודנטים הללו, אשר יובילו עמם את כלל 
העדה אל לב החברה הישראלית. נוסף על 
מלגות אלו מפעילה האוניברסיטה את תכנית 
פוירשטיין לשילוב סטודנטים בני העדה 

האתיופית בפקולטות המבוקשות ביותר. 
על התכנית ועל תוצריה תוכלו לקרוא 

בעמודים שלהלן.•

״אני סטודנטית במסלול דו-ראשי לספרות 
אנגלית ולייעוץ חינוכי ומשלבת גם תעודת 
הוראה באנגלית. בזכות נדיבותכם אני יכולה 
להשקיע את מאמצי בלימודים וגם להקדיש זמן 
לתרום למען הקהילה. אני תומכת בסטודנטית 
המתמודדת עם קשיים נפשיים, ובסטודנטית 
נוספת שיש לה קשיים פיזיים וקשיים לימודיים. 
מההתנדבות למדתי רבות על עצמי ועל אחרים, 
השכלתי להשתמש בכלים שמעניק לי התואר 
כדי לתמוך בתלמידות שלי. אני מאוד מרוצה 
מהפעילות ביחידה למעורבות חברתית, 

סטודנטים עם מוגבלויות, סטודנטים עולים, 
סטודנטים שהפסידו לימודים במהלך שירות 
מילואים ועוד. החונכים מלווים את חבריהם 

ומובילים אותם בדרך להצלחה בלימודיהם. 
למה: מצוינות אישית ומצוינות אקדמית הן 
איכויות השלובות זו בזו ומקדמות זו את זו 
ולאורן אנו מחנכים דורות של צעירים וצעירות 
ערכיים, מעורבים חברתית ופעילים למען הזולת.

איך: אוניברסיטת בר-אילן מאפשרת לסטודנטים 
לבחור בין קבלת מלגה לפטור מקורס כללי.

קרן מלגות חיה ויעקב רותם ז"ל, לזכר רב-טוראי עופר רותם ז״ל

הקרן מקיימת מסורת רבת שנים של הענקת 
מלגות לסטודנטים יוצאי חטיבת הצנחנים, 

הלומדים באוניברסיטת בר-אילן. רב-טוראי 
עופר רותם היה בן יחיד להוריו, לוחם 

בחטיבת הצנחנים, אשר נפל ביום השלישי 
למלחמת יום הכיפורים ב-8 באוקטובר 1973 

והוא בן 19 בלבד. 
משפחת רותם בחרה להנציח את זכרו של 

עופר באמצעות הענקת מלגות לימודים 
לסטודנטים יוצאי יחידת הצנחנים, ובכך 

להרחיב את מעגל זוכריו ומוקיריו של עופר, 

אשר בחרו אף הם לשרת ביחידת הצנחנים 
כמותו. מלגאי הקרן לא ישכחו את האמון, את 
התודה ואת היד התומכת של משפחת רותם 

הטמונים בעצם הענקת המלגות כתמיכה 
בהם לאור שירותם הצבאי. במלגה זו באים 

לידי ביטוי הערכים הציוניים והישראליים של 
משפחת רותם, מנהלי הקרן עו"ד יצחק נטוביץ 

ועו"ד אפרת פרנקו ואוניברסיטת בר-אילן גם 
יחד – אהבת המולדת והוקרתם של הגיבורים 

שמסכנים את חייהם למען שלום המדינה 
וביטחון אזרחיה.

הנעשית מתוך שיתוף פעולה, המתבסס על 
הבנה, ומעודדת הקשבה וסובלנות. כל החוויה 
העניקה לי סיפוק רב ואני מתכוונת להמשיך 

להתנדב ולתרום גם לאחר סיום התואר״
מיכל מתוק

הקמפוס החרדי – שילוב וקידום 
קריירה למגזר החרדי

מי: סטודנטים וסטודנטיות מהמגזר החרדי, אשר 
לומדים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן.
למה: שילוב החרדים בהשכלה הגבוהה 
הוא אינטרס לאומי מובהק, זהו תנאי בסיסי 
להשתלבות בשוק התעסוקה ולהצלחה בו. 
ב-30 השנים האחרונות, שיעור ההשתתפות 
של האוכלוסייה החרדית בלימודים האקדמיים 
ושיעור ההשתתפות של גברים חרדים בכוח 
העבודה הוא נמוך מאוד. ההשכלה הגבוהה היא 
האמצעי העיקרי לניידות כלכלית-חברתית 
בישראל ולאור חשיבות הנושא מכסה הממשלה 
את עלויות שכר הלימוד של הסטודנטים הללו. 
הסטודנטים בני המגזר החרדי מתמודדים 
עם אתגרים כלכליים-חברתיים לא פשוטים, 
רובם נשואים ובעלי משפחות וילדים, וכך סיוע 
בעלויות קיום הוא שמאפשר את הלימודים 
בפועל. אוניברסיטת בר-אילן פועלת כדי 
לעודד את הסטודנטים והסטודנטיות האמיצים, 
שבחרו לרכוש לעצמם השכלה גבוהה, לסלול 

סטודנטית מספרת על הדרך:
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מערך המלגות של אוניברסיטת בר-אילן

הזדמנות שווה בהשכלה
אוניברסיטת בר-אילן החליטה להיות החלוצה להרים את הכפפה ולחבור למכון פוירשטיין בתכנית שנועדה 

להגדיל את מספר הסטודנטים בני הקהילה האתיופית בתחומי הלימוד היוקרתיים; היום – ההצלחה כבר 
מוכחת והיזמה הולכת ומתרחבת

״שורש הבעיה, כפי שזיהה אותה פרופ' ראובן פוירשטיין ז"ל, 
הוא המבחן הפסיכומטרי, המודד את ידיעותיו העכשוויות 

של הנבחן ולא את יכולותיו ללמוד״

שיעור הצעירים בני הקהילה האתיופית 
הלומדים במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל 
נמוך משיעורם באוכלוסייה על פי נתוני מרכז 
המחקר והמידע של הכנסת, אלו מהם הלומדים 
באוניברסיטאות אינם מצליחים להשתלב 
במחלקות מבוקשות בגלל ציון הפסיכומטרי 
הגבוה הנדרש ומרביתם פונים ללמוד במכללות, 
שאינן דורשות פסיכומטרי כלל. שורש הבעיה, 
כפי שזיהה אותה פרופ' ראובן פוירשטיין 
ז"ל, הוא המבחן הפסיכומטרי, המודד את 
ידיעותיו העכשוויות של הנבחן ולא את יכולותיו 
ללמוד. פרופ' פוירשטיין ז"ל היה פרופסור 
לפסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטת בר-אילן 
ובאוניברסיטת ואנדרבילט בטנסי; חתן פרס 
ישראל למדעי החברה, אשר פיתח שתי 
תאוריות מרכזיות, האחת, תאוריית "כושר 
ההשתנות הקוגניטיבית-מבנית" והאחרת, 
תאוריית "ההתנסות בלמידה המתווכת", 
שתיהן מעודדות את שיפור ההוראה המתווכת, 
מקדמות את האבחון הדינמי והקניית שינוי 
באדם באמצעות העשרה ועיצוב סביבות לימוד 
המאפשרות שינוי. בשנת 1965 ייסד פרופ' ראובן 
פוירשטיין את מכון המחקר "מרכז פוירשטיין 
לקידום כושר הלמידה" ועמד בראשו עד 
לפטירתו בשנת 2014. על פי האבחון הדינמי, 

האלטרנטיבה שהציג פרופ' פוירשטיין למבחן 
הפסיכומטרי, נמדדות יכולות ההשתנות, 
הלמידה וההתפתחות של האדם. תוצאות 
המבחן הזה הוכחו כמנבאות את פוטנציאל 
הלמידה של אדם ללא תלות בידע מוקדם. 
על פי השיטה הזאת פותחה תכנית "אמיר" 
בצה"ל, שהחלה לפעול בשנת 2004 ובזכותה 
השתלבו מאות ואף אלפים מבני הקהילה 
ומבנותיה בתפקידי איכות. ההצלחה הביאה 
את מכון פוירשטיין לרעיון לשלב את התכנית 
גם במוסדות להשכלה גבוהה. אוניברסיטת 
בר-אילן בסיוע הג'וינט פתחה את תכנית 
"הזדמנות שווה בהשכלה" וכך היתה החלוצה 
בתחום, התכנית פועלת בחסות לשכת דיקן 
הסטודנטים. התכנית הביאה לצמיחה במספר 
הסטודנטים האתיופים שלומדים באוניברסיטת 
בר-אילן בכלל, והיום כ-140 סטודנטים בני 
הקהילה האתיופית לומדים בה, והאוניברסיטה 

שואפת להכפיל מספר זה.

מגשימים את הפוטנציאל

"מגיעים אלינו צעירים בני הקהילה שממוצע 
הבגרות שלהם מעל 90 אבל הציון הפסיכומטרי 
אינו מאפשר להם להתקבל למחלקות ולפקולטות 
יוקרתיות שבהן הם שואפים ללמוד, כגון 
משפטים, הנדסה, עבודה סוציאלית ועוד," 
מספרת זֶֶמד סאווינה, שלמדה תואר ראשון 
בייעוץ חינוכי במסגרת התכנית והיום מרכזת 
אותה. "את תהליך המיון הדינמי, המתבצע 
במכון פוירשטיין, עוברים כ-80 מועמדים 
בשנה, מגבלות התקציב מאפשרות לנו לקבל 
20 סטודנטים בלבד. אנחנו לא מוותרים, מוטי 
משען, יועץ הנשיא לפרויקטים מיוחדים, עושה 
כל אשר לאל ידו שהתכנית תמשיך לפעול ואנו 
מותחים את הגבולות ומשתדלים לא לאכזב אף 
מועמד." כל סטודנט שמתקבל לתכנית זוכה 
למעטפת סיוע שנועדה לתמוך בו מכל ההיבטים: 
אוניברסיטת בר-אילן מעניקה מלגת לימודים 
מלאה ודמי קיום. מלגות אלו נועדו למזער את 
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הזדמנות שווה בהשכלה

המחסום הכלכלי, שנובע מאתגרים פיננסיים 
שעמם מתמודדים סטודנטים בני הקהילה. 
נוסף על כך, כל סטודנט מקבל מחשב נייד 
אישי כדי להבטיח סביבה לימודית דיגיטלית 
ומתוקשבת, והסטודנטים בתכנית נהנים מליווי 
אקדמי למשך כל מסלול הלימודים: שיעורי עזר 
ושיעורים פרטיים באנגלית ללא הגבלה, קורס 
אנגלית למשפטנים, מפגשי בניית מיומנויות 

למידה וקורס העשרה אינסטרומנטלית. 
"הליווי האישי והחברתי הוא לא פחות חשוב. 
הסטודנטים משתתפים במפגשים חברתיים, 
בפעילויות ובסדנאות שמטרתם ליצור קבוצה 
תומכת ומאפשרת," אומרת זמד, העומדת לרשות 
הסטודנטים האתיופים המשתתפים בתכנית 
וגם לרשותם של אלה שאינם משתתפים בה, 
בכל עניין, בקשה ומצוקה. "שיתוף הפעולה 
עם אוניברסיטת בר-אילן הוא יוצא דופן. 
בית הספר לעבודה סוציאלית, הפקולטה 
למשפטים ומחלקות אחרות עושים רבות 
למען הסטודנטים בני הקהילה האתיופית, 
ובכל התחומים אנו רואים פֵּרות להשקעה זו: 
ציוניהם של 32 הסטודנטים הלומדים היום 
בתכנית אינם נופלים מאלה של עמיתיהם, 
הנשירה מהתכנית מועטה מאוד וכ-49 בוגרי 
התכנית משולבים במקצועותיהם; בוגרים 
שלנו השתלבו כעובדים סוציאליים, כמנהלים 
במוסדות טיפוליים לנפגעי נפש, במרכזי נוער 
של עמותת על"ם, בתכניות לטיפוח מנהיגות 
צעירה בפריפריה ועוד; בוגרי המחלקה 
לקרימינולוגיה עובדים בארגונים ביטחוניים 
ומנהלים במרכז הישראלי לילדוּת טובה יותר; 
בוגרי לוגיסטיקה השתלבו בתחום הבנקאות, 
בבתי חולים ובצבא הקבע; בוגרי משפטים 
מתמחים היום בפרקליטות ובמשטרה, ויש 
לנו בוגרת משפטים שהתמחתה אצל השופט 
אליקים רובינשטיין בבית המשפט העליון." 
באמצעות התכנית, אוניברסיטת בר-אילן 
מקדמת את השוויון ומחוללת שינוי דרמטי 
במיצוב החברתי והכלכלי של הצעירים הללו, 
פותחת הזדמנויות ואופקים חדשים לבני 
הקהילה האתיופית לטובת מדינת ישראל 

והחברה כולה.•

מה לקחת אתך לדרך מבר-אילן?

במשך כל הלימודים בתכנית הרגשתי שיש 
אנשים בחוץ שמאמינים בי, שנתנו לי את 
ההזדמנות לשחק במגרש של הגדולים, ללמוד 
בראש נקי. בר-אילן נתנה לי את האפשרות 
לקחת את הלימודים ברצינות ולעשות את 
המקסימום בשביל העתיד שלי. תמיד רציתי 
ללמוד עבודה סוציאלית, הגשת עזרה לאנשים 
היא משהו שקיים אצלי בלב, זה הייעוד שלי. 
בלי התואר הראשון לא הייתי יכולה לממש 
את עצמי, ואת ההזדמנות הזאת שקיבלתי 

באוניברסיטת בר-אילן אנצור תמיד.

איך נראה השבוע שלך? 

שלושה ימים בשבוע אני עובדת כמתאמת טיפול 
במסגרת בריאות הנפש בעמותת "אנוש". 
מלווה עשרה מתמודדים בשיחות אישיות 
ובתיווך עם משפחה, עם גורמי תעסוקה, 
בתי חולים ועוד. כמעט בכל יום יש לי פעילות 
התנדבותית כלשהי, למשל, ב"בית המשפט 
הקהילתי" ברמלה, אני מלווה שני משתתפים 
בעצה חברית ובמיצוי זכויות מול גופים 
ממשלתיים. אני מרכזת קבוצה מגוונת מאוד 
של פעילים מהקהילה האתיופית, שהתאגדה 
במטרה לקדם את הקהילה ברמלה – מבני 
נוער וילדים ועד קשישים. במסגרת ההכשרה 
המעשית בקליניקה הקהילתית של בר-אילן, 
הקמתי, בשיתוף ארבע חברות ללימודים, 
מיזם שמעניק כלים וסיוע מקצועי לארגונים 
חברתיים התנדבותיים. ליוויתי אשת אסיר 
שרצתה להקים קבוצת תמיכה לנשות אסירים 
ובשנה האחרונה ליוויתי פעילוֹת שהקימו חנות 

יד שנייה לתרומת בגדים וצעצועים ברמלה.

איך את מספיקה לעשות הכול?

אני אוהבת מאוד לעשות את הדברים שאני 
עושה. הסיפוק הכי גדול בעולם הוא כשאדם 
יכול לתת, אני מודה בכל יום שיש לי את 

האפשרות לתת.•

מהי תכנית פוירשטיין בשבילך?

התכנית היתה מקפצה בשבילי, נתנה לי פתח 
להשתלב בתחום לימודים שלא היה לי סיכוי 
להיכנס אליו. נוסף על המבחנים הדינמיים, 
שבהם הוכחתי שיש לי יכולות לימוד טובות, 
הסיוע הכלכלי, המחשב ובעיקר הייעוץ והליווי 
האקדמיים לאורך הדרך והגיבוש החברתי 
של כל משתתפי התכנית – כל אלה היו חלק 
מההצלחה שלי; חובת ההוכחה היתה עלי, 
וכחלק מהמחזור הראשון של התכנית היתה 
עלי ועל כל בני המחזור אחריות רבה להצליח 

ולהגיע להישגים גבוהים.

מר גבי בוגנים

מר גבי בוגנים, מנכ"ל חברת סינאל 
מלל פייווי תעשיות, המפתחת, מייצרת 
ומשווקת תוכנה וחומרה לניהול פעילות 

העובד בארגון. מר בוגנים ייסד את החברה 
בשנת 1990 והפך אותה לחברה מובילה 

בענף, הנסחרת בבורסה של תל אביב 
והנהנית מצמיחה מתמדת. בבעלות 
סינאל חברת הבת, דורסל, הפועלת 

בתחום הנדל"ן המניב ונסחרת גם היא 
בבורסה של תל אביב. מר בוגנים מוביל 

את קבוצת סינאל מתוך אחריות לקהילה 
בישראל ותומך במלגות לסטודנטים בני 

העדה האתיופית, הלומדים באוניברסיטת 
בר-אילן. חזונו של מר בוגנים בעידודם 

של צעירי העדה האתיופית ובליווי שלהם 
להשתלבות מיטבית באקדמיה ובמשק 

בישראל הוא לאפשר להם להיות ראש החץ 
שמוביל את העדה האתיופית כולה אל מרכז 

החברה הישראלית. 

שיחה עם יעל גדמו

יעל גדמו היא בוגרת המחזור הראשון של 
תכנית פוירשטיין. יעל נולדה, גדלה והתחנכה 
בעיר רמלה והיום היא תושבת מעורבת ופעילה 
בעיר. ליעל תואר ראשון בייעוץ חינוכי והיא 
סיימה השנה תואר שני בעבודה סוציאלית.



אני מאחל שנה של שותפות ועשייה ייחודית, 

פרופ' אריה צבן 
נשיא אוניברסיטת בר-אילן 

ידידים יקרים, 
עם כניסתי לכהן כנשיא אוניברסיטת בר-אילן ברצוני להודות לכם, ידידים ושותפים 
לדרך, על מחויבותכם ועל מסירותכם לאוניברסיטה. אני מכיר בעמדת המפתח שיש 
לכם בצמיחה ובקידום של האוניברסיטה ונרגש לפתוח את שנת הלימודים האקדמית 

החדשה בעבודה משותפת אתכם.
בתפקידי האחרון שימשתי סגן נשיא למחקר של אוניברסיטת בר-אילן ובשבע השנים 
שקדמו לכך הקמתי את המכון לננו-טכנולוגיה ולחומרים מתקדמים ועמדתי בראשו. 
בתפקיַדי אלה פעלנו לפיתוחה ולהטמעתה של גישה עדכנית וחדשנית המעודדת 
את החוקרים ואת הסטודנטים מן המעבדות השונות ומן התחומים המגוונים ליצור 

שיתופי פעולה חוצי-דיסציפלינות.
 Impact( ברוח חדשה זו אנו יוצרים באוניברסיטה מרכזי מחקר ממוקדי השפעה
Centers(, ובהם פועלים יחדיו חוקרים מתחומים שונים, העוסקים בפתרון אתגרים 
מהותיים ומביאים לידי מימוש מיטבי של הפוטנציאל הרב הטמון בכל אחד מן החוקרים 
ומן הסטודנטים. יצירת מערכת רב-תחומית, הניזונה מרעיונות מגוונים ורבי דמיון, 

היא הדרך לייצר השפעה פורצת גבולות על העולם. 
כעת פועלים אחד-עשר מרכזי אימפקט באוניברסיטה, מהם בשלבי הקמה, מהם 
בתנופת עשייה ומהם אף גייסו משאבים להמשך הפעילות. בראש כל מרכז עומד 

צ'מפיון שמוביל את הפעילות ויש לו מוניטין מחקרי ויכולות ניהול. 
דוגמה למרכז אימפקט כזה הוא המרכז לחקר הרשתות )Network Center(, שבו 
פועלים יחדיו חוקרים מתחומי המתמטיקה, מדעים מדויקים, חקר המוח, מדעי 
המחשב, ביולוגיה ועוד. בראש המרכז עומד ד"ר ברוך ברזל מהמחלקה למתמטיקה, 
שהתמחה בפוסט-דוקטורט באוניברסיטת נורת' איסטרן ובבית הספר לרפואה של 
אוניברסיטת הרווארד. מרכז הרשתות בבר-אילן בוחן את סוגיית הרשתות המורכבות, 
הקיימות כמעט בכל זירות חיינו. המרכז שם לו למטרה, בראייה רב-מערכתית 
ובין-תחומית, לחזק רשתות מורכבות, כגון רשתות החשמל והאינטרנט רשתות של 
אקולוגיה ושל מחלות, ולפתור בעיות כגון קריסה מהירה, המאפיינת את הרשתות 
האלה. המחקר מכוון האימפקט במרכז הרשתות ייצר השפעה ייחודית על הבנה ועל 

שימוש ברשתות מורכבות. 
בפיתוחם של מרכזי האימפקט יש לכם הזדמנות להשתלב וליצור עולם טוב יותר. 
תוכלו לתמוך בזרעים שנזרעים עתה, בשלל הניסויים והמחקרים שפרותיהם יגיעו, 
בסופו של דבר, אל כל אחד ואחת מאזרחי ישראל והעולם. ממדי ההשפעה של העשייה 
בתוך הקמפוס על הקהילה ועל החברה יהיו בהלימה לשיתופי הפעולה שנצליח ליצור 
– אנשי עסקים ותעשייה, נציגי הממשל ופעילי החברה האזרחית, גורמים  עמכם

במערכות הבריאות, הביטחון והכלכלה. 
אני מזמין אתכם להתעדכן בנעשה באוניברסיטת בר-אילן, לבקר בקמפוס כדי להיחשף 
למגוון הפעילויות, למצוא את התחום שבו אתם יכולים להשפיע ולהצטרף אלינו למהלך 
אסטרטגי, נרחב ומרגש. מרכזי האימפקט, כך אנו צופים, עתידים להביא לידי שינוי 

של ממש בתחומים רבים ומגוונים. 

דבר נשיא האוניברסיטה, פרופ' אריה צבן
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הסטודנטים. יצירת מערכת רב-תחומית, הניזונה מרעיונות מגוונים 
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מחקר ומדע פורצי דרך

"התגלית הביו-טכנולוגית הגדולה של המאה 
ה-21" כך מוגדרת היום טכנולוגיית הקריספר 
)CRISPR(, המספריים המולקולריים, אשר 
מרעידה את אמות הִספים במדעי החיים, 
ברפואה, בתעשייה הביו-טכנולוגית ובתקשורת. 
"טכנולוגיה זו, שמרגשת חוקרים בכל העולם, 
מאפשרת לחתוך גן פגום על רצף דנ"א ולהחליפו 
בגן סינטטי תקין ולשנות כך את הדנ"א ברמות 
דיוק ויעילות גבוהות, בפשטות יחסית, בזמנים 
קצרים )פרוצדורה של שנים התקצרה לשבועות( 
ובעלות נמוכה מאוד )עלויות של אלפי דולרים 
הצטמצמו לעשרות דולרים בלבד(," מספר 
המדען החוזר, ד"ר ַאיל הנדל, המדען 
הישראלי הראשון שהתמחה בעריכה גנטית

"טכנולוגיה זו מאפשרת לחתוך גן פגום על רצף דנ"א 
ולהחליפו בגן סינטטי תקין ולשנות כך את הדנ"א ברמות 

דיוק ויעילות גבוהות, בפשטות יחסית, בזמנים קצרים״

התגלית הביו-טכנולוגית
הגדולה של המאה ה-21

האם ישיבו חוקרים את הממותות והדינוזאורים אל פני כדור הארץ, יהנדסו חיילי-על בלתי מובסים 
ותינוקות לפי הזמנה ואולי, לפני הכול, יצילו חיים באמצעות הטכנולוגיה שמאפשרת להחליף דנ"א 

פגום בדנ"א תקין?

באמצעות טכנולוגיית הקריספר. ד"ר הנדל 
חזר ארצה באוגוסט 2016, גויס לאוניברסיטת 
בר-אילן והקים בה את מעבדתו, "המעבדה 
לריפוי גני", בפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה 
ואבררד גודמן. הוא התמחה כפוסט-דוקטורט 
באוניברסיטת סטנפורד, מהאוניברסיטאות 
המובילות בעולם בתחום ההנדסה הגנטית, 
שאחראית לכמה פריצות דרך בתחום. "שאיפתי 

היא למנף את השימוש בטכנולוגיה ולהביאה 
לבשלות במטרה לרפא מחלות תורשתיות 
במערכת הדם והחיסון. אחת המחלות האלה 
היא 'מחלת ילדי הבועה', מחלה קשה מאוד, 
הפוגעת בכ-8 ילדים בכל שנה בישראל, ילדים 
אלו נולדים ללא מערכת חיסון או עם מערכת 
חיסון פגועה מאוד וסכנת חיים מרחפת מעליהם. 
אמנם זו מחלה די נדירה, אבל יש סיכוי גבוה 
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״הוכחת היתכנות לביצוע ניסויים קליניים בבני אדם, 
בבטיחות וביעילות, תתאפשר כבר בתוך שנתיים-שלוש״

לערוך אותם באמצעות טכנולוגיית הקריספר, 
כלומר להוציא את הגן הפגום שאחראי למחלה 
׳אנמיה חרמשית׳, ולהחליפו בגן תקין, ולאחר 
שהראינו כי התאים אכן מתוקנים, השתלנו אותם 
בעכברים והוכחנו שהם נקלטים במח העצם של 
העכברים ומתמיינים שם לתאים שונים," אומר 
ד"ר הנדל. "כדי לקדם את מחקרי אני ממשיך 
בשיתוף פעולה עם פרופ' פורטיוס באוניברסיטת 
סטנפורד, מרחיב את שיתופי הפעולה גם 
לתחומים משיקים כגון ביו-אינפורמטיקה ופועל 
עם חברות ביו-טכנולוגיה בארה"ב, ובהן חברת 
הענק אג'ילנט טכנולוג'יס, שמפתחת מכשור 

מחקרי בתחום מדעי החיים." 
אוניברסיטת בר-אילן שואפת להעמיד לד"ר 
הנדל את המשאבים הדרושים כדי להביא 
את טכנולוגיית הקריספר מן המעבדה אל 
הקליניקה – ולרפא באמצעותה. הוכחת היתכנות 
לביצוע ניסויים קליניים בבני אדם, בבטיחות 

להצלחת הטיפול הגני שאנו מציעים בחולים 
בה. אם נצליח לרפא רק 10 אחוזים מתאי הגזע 
ולהחזירם לגוף, די יהיה בזה לרפא את החולה, 
גופו יוכל לייצר מספיק תאי חיסון. יתר על כן, 
התקדמות בתחום תקרב אותנו לפיתוח טיפול 
גני גם למחלות מורכבות יותר ונפוצות יותר, כגון 
מחלות הסרטן הקשורות למערכת הדם." בעת 
התמחותו בסטנפורד עסק ד"ר הנדל במחלת 
האנמיה החרמשית, שלה מאפיינים דומים 
למחלת ילדי הבועה, ופיתח שיטה למדידת 
תוצאות העריכה הגנטית, איכותית וכמותית, 
ומתוך ממצאיו אלו פיתח שיטה לייעול עבודת 
הקריספר בתאי גזע של מערכת הדם. מאמריו 
החדשניים פורסמו בכתבי-העת המובילים 
 Nature -ו Cell Reports והיוקרתיים בתחום
Biotechnology ושיטותיו מיושמות היום באופן 

נרחב במעבדות בכל רחבי העולם.

וביעילות, תתאפשר בהינתן המשאבים הדרושים 
כבר בתוך שנתיים-שלוש ומכאן מתקצרת 
 הדרך להצלת חייהם של עשרות תינוקות,

ילדים ומבוגרים.
"אבל את הריפוי אי אפשר לעשות בתוך 
המעבדה בלבד," מדגיש ד"ר הנדל. "כדי לפרוץ 
את הגבולות ולהביא את הטיפול אל החולים יש 
לשלב כוחות עם רופאים. לכן, מיד עם חזרתי 
ארצה, חברתי לפרופ' רז סומך, מנהל מחלקת 
ילדים והשירות לאימונולוגיה ילדים בבית 
החולים תל השומר, המַרכז את נושא ילדי הבועה 
בארץ זה עשור, ואני מוסיף לבנות קשרי מחקר 
עם רופאים העוסקים בתחום בבתי החולים 
ברחבי הארץ." הידע הקליני שמביאים עמם 
הרופאים על מטופליהם מצטרף למומחיות 
הביו-טכנולוגית של ד"ר הנדל ושילוב כוחות 
זה יאפשר את פריצת הדרך ואת המהפכה. 

קליטת מדענים ישראלים צעירים וחלוציים 

מר נתן חץ

מר נתן חץ, מייסד ומנכ"ל קבוצת אלוני חץ 
נכסים והשקעות. חברת אלוני חץ החלה 

להיסחר בבורסה בשנת 1993. אלוני חץ 
פעילה בעיקר בהשקעות בנדל"ן מניב 

בישראל, בצפון אמריקה ובאירופה. מר 
חץ מכהן כיו"ר דירקטוריון בכמה חברות: 
באמות השקעות, המחזיקה בנדל"ן מניב 

בהיקף נרחב בישראל.
ב-CARR PROPERTIES, המחזיקה 

נדל"ן בהיקף נרחב באזור וושינגטון. 

– אנרגיות מתחדשות, יצרנית  באנרג'יקס
"חשמל ירוק" בארץ ובפולין. למר חץ 

תואר ראשון בחשבונאות מאוניברסיטת 
תל אביב ותואר ראשון בכלכלה ובמנהל 

עסקים מאוניברסיטת בר-אילן. מר חץ, חבר 
לאוניברסיטת האֵם בתמיכה במחקר פורץ 
הדרך שנערך במעבדתו של ד"ר איל הנדל, 

באמצעות תמיכה בדוקטורנט שבצוות 
המעבדה לריפוי גני.

כד"ר הנדל מזניקה ומחזקת את המדע בישראל 
ומסייעת בעצירת "בריחת המוחות" מהמדינה. 
לצד הישגיו המדעיים יעמיד ד"ר הנדל דורות 
חדשים של חוקרים מבטיחים ומצטיינים, 

שימשיכו לסלול את הדרך אל רפואת המחר.

ומה בין הענק הסיני לאתיקה?

ככל שילך ויתרחב הידע שלנו על טכנולוגיית 
הקריספר תתרחבנה גם האפשרויות שתקנה 
לחוקרים, יותר ויותר אפשרויות שהיום עדיין 
דמיוניות, ייהפכו מעשיות, כמו השבחת גזע 
והשבת מינים נכחדים; לכן מתגברים גם 
הדיונים האתיים והרגולטוריים בנושא. אולם, 
מעבדות ברחבי העולם כבר עברו מדיבורים 
למעשים, באוגוסט 2016 הציג מדען סיני קוף 
שהונדס גנטית עוד בהיותו עובר; בניסויים 
אחרים הונדסו תרנגולות, דגים וקופים לשאת 
תכונות גנטיות מסוימות – ניסויים אלו נושאים 
בחובם אפשרויות טיפול מואצות למגוון 
מחלות קשות מסוכרת ואיידס עד סרטן השד 
ופרקינסון. החדשה האחרונה, גם היא מגיעה 
מסין, מספרת על מדענים מאוניברסיטת 
סצ'ואן, שהחלו להשתיל תאי T, שהועצמו 
באמצעות הקריספר, בחולים סופניים בסרטן 
הריאות, תאים משופרים אלו אמורים להילחם 
ביתר יעילות בסרטן ואולי להציל את חייהם 
של חולים שכבר לא נותרה להם כל ישועה 
אחרת. הניסויים האלה, הנעשים בבני אדם, 
מעלים שאלות אתיות קשות ושנויים מאוד 
במחלוקת– והעולם כולו נושא עיניו ומחכה 

לתוצאותיהם.•

 מדענים ורופאים משלבים כוחות
לריפוי "ילדי הבועה"

"המחלות שבהן אני מתמקד מקורן בתאי 
גזע פגומים של מערכת הדם, תאים שאפשר 
להוציאם מהגוף. היום השתלת מח עצם היא 
שיטת טיפול מקובלת במחלות אלו ובמחלות 
רבות הקשורות במח העצם. השתלה כזאת 
מושתתת על האפשרות לקחת מח עצם מאדם 
בריא ולהשתילו בחולים והיא מחייבת מציאת 
תורם מתאים מבחינה גנטית, פרוצדורה שעשויה 
להימשך זמן רב. כשלא מוצאים תורם שרמת 
ההתאמה שלו מלאה מתפשרים ומסתכנים 
בסיבוכים. אם לא נמצא תורם כלל, נחרץ גורלו 
של הילד והוא ימות מזיהום, אפילו מהצטננות 
קלה, שהגוף שלו אינו יכול להתמודד עמה. "עם 
עמיתי בסטנפורד, שם תמך במחקרינו מארק 
צוקרברג, הצלחנו להוציא את תאי הגזע האנושיים, 
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מחקר ומדע פורצי דרך

"עשרים וחמש שנים לאחר שאיבדה חוה )שם 
בדוי( את הוריה ואת אחיה בתאונת דרכים היא 
הגיעה אל הקליניקה שלנו. במשך כל השנים 
הללו לא הצליחה לדבר על האירוע הקשה 
שחוותה ולהתייחס אליו. המקרה השפיע 
קשות על חיי הנישואין שלה, ואלה הסתיימו 
בגירושין; הוא השפיע על בחירת התעסוקה 
שלה, שהיתה נמוכה הרבה מכישוריה והגביל 
אותה מאוד ביכולותיה לשמוח ולחיות חיים 
מלאים. אנו, בקליניקה, ביקשנו לסייע לחוה 
לשקם את חייה," מספר פרופ' טוביה פרי, 
ראש מערך הקליניקות הטיפוליות במחלקה 
לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן ומי 
שמוביל את קליניקת דניאלי החדשה לטיפול 
בטראומה ובאבדן ע"ש דניאלי זוננפלד ז"ל. 
"שיטת הטיפול והשיקום הנרטיבי שפיתחנו 
אפשרו לאישה לדבר על האבדן הגדול, לעבד 
את רגשותיה, היא נפתחה לפעילויות חדשות, 
החלה לחפש קשר זוגי חדש וליהנות מעולמה."

עיקר פעילותה של "קליניקת דניאלי" מופנה 
לאוכלוסיות חלשות כלכלית, שאינן יכולות 
לממן טיפול פרטי והמערכת הציבורית העמוסה 
אינה נותנת להן מענה. הטיפולים בקליניקה 
ניתנים בתשלום מוזל והנחות נדיבות ניתנות 
לכל מי שמתקשה בתשלום. המטופלים מגיעים 
לקליניקה באמצעות הפניות של גורמים שונים 
בקהילה, בזכות פרסומים בעיתונות ובפייסבוק 

ובעקבות מכרים שחוו טיפול מוצלח. 

לחיות עם הכאב
יותר מ-10 אחוזים מאזרחי ישראל סובלים מהשלכותיהם של טראומה ואבדן, אולם המחקר בתחום 

עודו בחיתוליו. קליניקת דניאלי – הקליניקה למחקר ולטיפול בטראומה ובאבדן ע"ש דניאלי זוננפלד 
ז"ל מפתחת ידע ושיטות טיפול חדשניות

בקליניקה מחקרית-טיפולית שכזאת, 
הממוקמת בתוך האקדמיה, יש הזנה 
הדדית, המחקר מזין את הטיפול והטיפול 
את המחקר; והאפשרות לעסוק בגוונים 
ייחודיים של אבדן ושל טראומה פתוחה 
לפני החוקרים ומעודדת אותם לכך. למשל, 
מחקרו החלוצי של ד"ר דני חורש מהמחלקה 
לפסיכולוגיה, הבודק את התגובות הפוסט-

טראומתיות של נשים המאבדות את העובר 
בשלב מאוחר של ההיריון, התלכד עם מחקרים 
שערך פרופ' פרי ועם שיטת הטיפול הנרטיבי 
שפיתח ואשר מיושמת בקליניקה. "השילוב 
בין מחקר לטיפול מאפשר להציע התערבות 
קלינית לנשים הללו, שסובלות מתסמונות 
טראומה חריפות – כמו של חיילים ששבו זה 
עתה משדה הקרב; ולצד זאת, ומתוך הטיפול, 
מעשירה העבודה בקליניקה את הידע התאורטי 
ואת היכולת הקלינית, שכמעט אינם קיימים 
היום בתחום. בעקבות העיסוק שלנו בכך הגיעו 
אלינו פניות רבות של נשים, והן המעידות 
על החסר ועל הצורך הרב לפתח תחום זה." 
שיטת הטיפול הנרטיבי שפיתח פרופ' פרי 
מתמקדת בעבודה מפורטת על הסיפור של 
הטראומה או האבדן. "הסיפור נכתב לפרטי 
פרטים, ואנו עוברים עליו שוב ושוב ומחברים 
אותו למארג הזיכרונות הביוגרפיים של 
האדם. אצל כל אחד לטראומה או לאבדן יש 
משמעות אישית, והחיבור שנוצר נותן כוונה 

חדשה ומשמעות לחוויה הקשה. בתהליך זה 
הזיכרון הופך פחות מאיים," מסביר פרופ' פרי. 
"התורם שלנו להקמת הקליניקה, מר מוטי 
זוננפלד, איבד את בתו דניאלי ז"ל בתאונת 
דרכים, אחרי יום ארוך שבו עזרה לילדים חולים, 
היא היתה רק בת עשרים; והוא הגדיר הגדרה 
עמוקה את הרגשת האבל: 'אני מקווה שיום 
אחד אוכל לתרום אך ורק לזכרה, בינתיים אני 
תורם כדי שאוכל לשרוד, כי הגעגוע והזיכרון 
קשים ומכאיבים כל כך'. אנחנו מנסים להפוך 
את הזיכרון מזיכרון חי של אבדן שנחווה כל 
הזמן במלוא הכאב והחריפות לזיכרון שמלווה 
את האנשים, שנמצא אתם כל הזמן, אבל אינו 

משתק אותם."

יעילות מוכחת 

"מנעד סיפורי החיים שאנו עוסקים בהם הוא 
רחב מאוד. אנו מטפלים, למשל, באדם שאיבד 
את אמו, בת יותר מ-90, הוא עצמו נשוי, אב 
לילדים וסב לנכדים, אך אינו מצליח להתאושש 
מן האבדן; מטופלים אחרים הם חיילים ונפגעי 
טרור, אחד מהם ראה מחבלת מתאבדת לנגד 
עיניו, הוא חשד בה ולא הספיק להגיע אל 
נשקו, חבריו הטובים נהרגו באירוע, ואדם זה 
אינו מצליח להשתחרר מהרגשת האשמה ומן 
המראות הקשים שחזה בהם. רוב המטופלים 
שמגיעים אלינו הם אנשים שניסו טיפולים אחרים 
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פועלים לחיזוק החוסן הנפשי 
של הקהילה

בקליניקה פועלים 8 מטפלים וצוות של 
דוקטורנטים וסטודנטים לתואר שני, אשר 
מבצעים מחקרים לצד טיפוליהם, ולכך יש 
השלכה על פיתוח שיטות קליניות יעילות 
ועל היכולת להגיע גם לקהילות שלמות 
שמתמודדות עם מצבי קיצון. עיקר הסיוע 
בתחום זה מופנה לפריפריה, לאזורים הנתונים 

לאיום כגון דרום הארץ. 
"בזמן מבצע 'צוק איתן' ראינו שהורים רבים 
מפתחים חרדות ומתקשים לצאת עם הילדים 
מן הבית, ולא היה להם כל מענה. בקליניקה 
בנינו פרוטוקול לטיפול קבוצתי והזמנו הורים 
וילדים לאוניברסיטת בר-אילן לכמה שעות 
של הדרכה, שבהן ערכנו מיפוי רגשות ועבודה 
טיפולית, שנועדה לסייע להורים בהתמודדות 
עם תחושת האיום והסכנה שהרגישו במשך 
שבועות ארוכים של שהייה תחת מתקפת טילים. 
"על סמך הניסיון שרכשנו אנו מבקשים 
לבנות צוותים שיוכלו להציע לקהילה מגוון 
התערבויות קצרות, בתוך האקדמיה, יש 
לנו את אנשי המקצוע, את הכלים ואת כל 
התשתיות הנדרשות לכך. יתרה מזאת, אנו 
מוציאים את הידע גם לשטח באמצעות הכשרת 
מטפלים במסלולים לתואר שני, בעריכת ימי 
עיון ובהכשרות למטפלים מוסמכים, בפרסום 
מאמרים ובשיתופי פעולה שיש לנו בין היתר 

ללא הועיל, זוהי אוכלוסייה שסובלת מהפרעה 
קשה שמשפיעה על התפקוד היומיומי שלהם 
במשך שנים רבות. פרויקט מחקרי-טיפולי 
בתחום הטראומה, שסיימנו בעת האחרונה, 
הראה יעילות מרשימה מאוד של שיטת 
הטיפול שפיתחנו. 70 אחוז מהמטופלים 
השתפרו מהותית, רבים מהם התאוששו 
לחלוטין. מעט מאוד מטופלים נשרו במהלך 
הטיפול – וזהו עוד אלמנט חשוב, מכיוון 
שמטיפולים קיימים, דוגמת טיפול בחשיפה 
מתמשכת, רבים מהמטופלים נושרים משום 
שאינם מסוגלים לשאת את הטיפול הקשה. עם 
פתיחתה של קליניקה ייעודית לתחומים אלו 
והרחבת הצוות החוקר והמטפל נוכל להחיל 
את הטיפול גם על תחום אבדן ואבל, ליצור את 
ההתאמות הדרושות לתחומים אלה ולהפיץ 

את הידע לעולם הקליני הרחב." 

לחיות עם הכאב

עם נט"ל ועם המחלקה הפסיכיאטרית בבית 
החולים הדסה לצד שיתופי פעולה אקדמיים 

בארץ ובעולם." 
למדינת ישראל ולעבודת הקליניקה באוניברסיטת 
בר-אילן מקום חשוב ברמה הבין-לאומית 
בפיתוח טיפולים וידע בתחומים אלו. טראומה 
ואבדן מאפיינים את החיים שלנו החל בדור 
המייסדים, ניצולי השואה, דרך כל המלחמות 
והתקפות הטרור שעברנו ועודנו עוברים כעם 
בארצנו. שינוי המגמות הגלובליות והגעתו 
של הטרור גם למדינות שלא ידעו כמותו עד 
היום הופכים את הידע החדשני שמפתחים 

בקליניקת דניאלי, הקליניקה למחקר ולטיפול 
באבדן ובטראומה ע"ש דניאלי זוננפלד ז"ל, 
לרלוונטי מאוד ולנחוץ להחלמתם ולתפקודם 

של אנשים רבים בכל רחבי העולם.• 

הקרן ע"ש דניאלי זוננפלד ז"ל

דניאלי זוננפלד היתה רק בת 20 כאשר 
נהרגה בתאונת דרכים, אולם בחייה 

הקצרים נגעה באנשים רבים והקדישה 
עצמה לעשייה למען הזולת. מילדות 

בלטה דניאלי ביכולותיה הגבוהות, את 
התיכון סיימה בהצטיינות ובשנת השירות 
הלאומי הראשונה שלה התנדבה במחלקה 

האונקולוגית במרכז לרפואת ילדים 
 "שניידר" כמתנדבת "עזר מציון". 

במפגש המורכב עם הילדים החולים ועם 
בני משפחותיהם, התגלתה דניאלי כצעירה 
בעלת תעצומות נפש, יכולת לעודד, לשמח 

ולהיות אוזן קשבת, היא הקלה על חולים 
רבים, בחיוך תמידי ובאנרגיה בלתי נדלית. 
את הכוחות הללו רתמה למען נוער בסיכון 

בעכו, שם שירתה בשנתה השנייה, בלי 
להפסיק לשרת בד בבד גם את ילדי בית 

החולים שניידר, למרות המרחק. מסירות, 
הקרבה ולב ענקי אפיינו את דניאלי, 

ובלבה גמלה ההחלטה ללמוד רפואה, היא 
התקבלה ללימודים אך לא זכתה לממשם. 

עם פטירתה, הגיעו לבית המשפחה האבלה 
אנשים רבים שדרכם הצטלבה עם זו של 
דניאלי, מטופלים, בני משפחה ורופאים 
שסיפרו להוריה על ההיכרות שלהם עם 

בתם הצנועה, טובת הלב ואוהבת הבריות. 
סיפורים אלו הניעו את מוטי זוננפלד, אביה, 

לייסד את קרן דניאלי במטרה להמשיך את 
מורשתה, מורשת של אהבת חינם ונתינה 
כדבר החשוב ביותר בעולמנו; קרן דניאלי 

תומכת בעשרות פעולות חסד, רפואה, 
חינוך ובמיזמים נוספים התורמים לכל רבדי 

החברה בישראל. 

״אני מקווה שיום אחד אוכל לתרום אך ורק לזכרה, 
בינתיים אני תורם כדי שאוכל לשרוד, כי הגעגוע 

והזיכרון קשים ומכאיבים כל כך״
 מר מוטי זוננפלד, אביה של דניאלי ז"ל, במעמד חנוכת הקליניקה, יוני 2017
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צפויה שנה דינמית ואני שמחה על האפשרות לחלוק אותה עמכם. 
 

ד"ר מירב גלילי
סגנית נשיא לפיתוח

ידידים יקרים,
פתחנו את שנת הלימודים האקדמית תשע"ח באוניברסיטת בר-אילן באווירה של 
התחדשות וצמיחה ועם אתגרים מרגשים. בעידן שבו הפילנתרופיה הישראלית 
והבין-לאומית משתנה ומתעצבת בקצב מהיר, אני נרגשת להתחיל בתפקידי כסגנית 
נשיא לפיתוח של האוניברסיטה. מתוך השינויים וההזדמנויות נובעת האחריות שלנו 
באקדמיה להתפתח עם הפילנתרופיה יחד; אני חדורת אמונה ומלאת מוטיבציה 

לקראת הדרך המשותפת שלנו, שתהיה מרתקת ופורייה.
במרכז העשייה שלנו עומדים הדורות הצעירים. לאור ערכיה פועלת האוניברסיטה 
להביא אליה סטודנטים וסטודנטיות מכל גוֹני הקשת הישראלית, לייצר אווירה של 
לימודים וחקירה אינטלקטואליים, פתוחים ורחבי אופקים ולקדם בתוך כך את שוויון 

ההזדמנויות ואת המצוינות. 
מערך המלגות של האוניברסיטה, שאותו חשפנו לפניכם בגיליון זה, הוא אבן הראשה 
בשער שדרכו עוברת ההצלחה שלנו בתחום זה. אבן הראשה, שידידים ותומכים חברו 

אלינו לייצובה ולעיבויה ושאנו מזמינים אתכם להצטרף אליהם ואלינו.
בשש השנים אחרונות, מאז הוקמה הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, אפשר לומר 
שהקמפוס שלנו משתרע ממרכזה של ישראל ועד הגליל ולנוכחות רחבת ממדים זו 

השלכות אורך ורוחב, משמעויות מעשיות וציוניות ומובנים ערכיים וסמליים. 
בעמודי הגיליון הזה אתם יכולים לראות כמה מפרותיה של עבודה זו, המשותפת עם 
תורמים ועם ידידים, שבלעדיהם לא היינו יכולים לקבוע מטרות אלו ולעמוד בהן. 
בין היתר, בקמפוס רמת גן חנכנו קליניקה חדשה ע"ש דניאלי זוננפלד ז"ל במחלקה 
לפסיכולוגיה וקומה נוספת במדרשה ע"ש שרה )סוזי( ונגרובסקי ז"ל; בפקולטה לרפואה 
ע"ש עזריאלי בצפת ערכנו כבכל שנה אירוע רב-משתתפים, שכינס אל הפקולטה 
משפחות מכל קהילות הגליל – מוסלמים, יהודים, נוצרים, צ'רקסים, דרוזים – כולם 

באו לחוות, ללמוד, להיתרם ולהכיר אלה את אלה. 
בזכות ידידים רבים אנו נמשיך גם השנה בפיתוח תכניות לימוד ומחקר רב-תחומיות 
ובין-תחומיות, בחנוכת קתדרות ומרכזים חדשניים, בהתרחבות ובהקמת בניינים 
חדשים, ובהם הבניין למדעי המחשב ע"ש גראס. כל אלה יאכלסו סטודנטים ומדענים 
ותיקים ויקלטו מדענים ישראלים חדשים, המעוניינים להשתרש באוניברסיטה ולעשות 

מדע והוראה כאן בישראל.

דבר סגנית נשיא לפיתוח, ד"ר מירב גלילי



״בעידן שבו הפילנתרופיה הישראלית והבין-לאומית משתנה 
ומתעצבת בקצב מהיר, אני נרגשת להתחיל בתפקידי כסגנית נשיא 

לפיתוח של האוניברסיטה. מתוך השינויים וההזדמנויות נובעת 
האחריות שלנו באקדמיה להתפתח עם הפילנתרופיה יחד; אני 

 חדורת אמונה ומלאת מוטיבציה לקראת הדרך המשותפת 
שלנו, שתהיה מרתקת ופורייה״ 

)דבר סגנית נשיא לפיתוח, ד"ר מירב גלילי(

אירועי אגודת 
 הידידים של 
 אוניברסיטת 

בר-אילן בישראל
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כינוס חבר הנאמנים ה-62 של אוניברסיטת בר-אילן

בחודש מאי השנה התקיימו אירועי חבר הנאמנים. ידידיה 
של אוניברסיטת בר-אילן מכל קצוות תבל הגיעו לחגוג 62 
שנים של הוראה ומחקר, תרומה לקהילה והצמחת החברה. 
במרכזו של כינוס חבר הנאמנים עומד טקס הענקת תוארי 
דוקטור לשם כבוד, והשנה עוטרו בכבוד שמונה אישים 

הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר, הרב הראשי הספרדי של 
ירושלים; מר אייזיק דבח, בעל השליטה בדלתא גליל

גב' רעיה שטראוס, יו"ר שטראוס השקעות; גב' קרין זינגר, ראש דסק ד"ר מירב גלילי, סגנית נשיא לפיתוח; גב' נעימה סלטי
ישראל ודסק אירופה

טקס הענקת תואר דוקטור לשם כבוד

פרופ' אברהם הרשקו; מר ברנאר-אנרי לוי

*סדר המופיעים בתמונות מימין לשמאל

 וארגון אחד: פרופ' אברהם הרשקו, דבורה )הלטר( קידר, 
טל ברודי, פרופ' שפי )שפרירה( גולדווסר, ד"ר דוד 
 דנגור, הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר, נילי פאליק, 

ברנאר-אנרי לוי וארגון ההצלה מגן דוד אדום. 
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רמ"ג אלי בין, מנכ"ל מגן דוד אדום; פרופ' 
יהודה סקורניק, נשיא מגן דוד אדום וחבר 

מועצת הנאמנים של אוניברסיטת בר-אילן 

גב' דבורה )הלטר( קידרמקבלי תואר דוקטור לשם כבוד, מאי 2017

אחד מרגעי השיא בטקס הענקת תואר דוקטור לשם כבוד כשחניכי המכללה לפיקוד טקטי, הלומדים 
בתכניות המיוחדות של צה"ל באוניברסיטת בר-אילן, עלו לבמה והצדיעו לגב' נילי פאליק, יו"ר ארגון 

ידידי צה"ל המכונה "האמא של החיילים", על פועלה רב השנים למען צה"ל ולמען החיילים 

"זכות גדולה היא לי לקבל דוקטור כבוד מבר-אילן. 
לכולנו היתה ההזדמנות לשנות את העולם ובכל 

אחד מאתנו כאן נמצא משהו גדול המנחה להשפיע 
על היהודים בכל העולם ועל האנושות. החיבור 

המקשר בינינו הוא אהבת ישראל והמחויבות 
לעם היהודי. אנו מכובדים בכבוד האוניברסיטה 

שהעניקה לנו את הכבוד הזה"
 מר טל ברודי,

דברים בשם מקבלי תואר דוקטור לשם כבוד

 
 מר אולסי פרי; מר טל ברודי; מר מיכאל )מיקי( ברקוביץ'; 

מר שמעון מזרחי, יו"ר קבוצת הכדורסל מכבי תל אביב
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גב' דבְּרה טננבאום ומר אליוט טננבאום, לאו שכטר יהלומים; אות 
הנשיא הוענק למר אליוט טננבאום בהוקרה על תרומתו להשבת מדענים 
ישראלים ארצה ולקליטתם באקדמיה הישראלית, וכן על פועלו לפיתוח 

הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת בר-אילן

מקבלי אות נשיא אוניברסיטת בר-אילן, מאי 2017

גב' פנינה אבלס ורו"ח זאב אבלס, יו"ר דירקטוריון בנק אגוד; אות 
הנשיא הוענק לרו"ח זאב אבלס בהוקרה על פועלו להנגשת ההשכלה 
הגבוהה לכול ולקידום שוויון הזדמנויות בישראל באמצעות הענקת 
מלגות לסטודנטים מעוטי יכולות כלכליות אך רבי כישורים, השואפים 

לממש את הפוטנציאל הגלום בהם בזכות לימודיהם באקדמיה

אות הנשיא הוענק השנה לשניים מידידיה המוערכים של האוניברסיטה, חברי אגודת הידידים בישראל, כאות הערכה על 
פועלם לקידום ההשכלה הגבוהה והמדע באוניברסיטת בר-אילן ובישראל בכלל.

ערב גאלה להענקת אות נשיא אוניברסיטת בר-אילן

כינוס חבר הנאמנים ה-62 של אוניברסיטת בר-אילן
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פורום בר-אילן

 פרופ' אריה צבן, נשיא האוניברסיטה; האלוף מוטי אלמוז, ראש אכ"א; מר אלי יונס, 
יו"ר אגודת הידידים

ישראל;   גב' אוריין סבן, מרכזת דסק 
מר לירון כחלון

עו"ד דודי מייזליק, מנהל מערך המשכנתאות בבנק מרכנתיל; מר שוקי גולובינסקי, מבעלי 
חברת אשדיר; מר ארי ליכט, שותף בחברת איזק נדל"ן; מר אבי ברזילי, מנכ״ל אפי אירופה 

בחברת אפריקה נכסים

מר יואל ברגר, אקסלנס נשואה; מר יעקב רויטר

האלוף מוטי אלמוז, ראש אכ"א 

"כראש אגף כוח האדם אני נמצא בצומת מרתק 
של החברה הישראלית. הצבא לא יכול להיות 

מנותק מהחברה. צה"ל עוסק גם בשילוב מיעוטים, 
ובשיקום קבוצות חלשות באוכלוסייה. כל הערכים 
של צה"ל נשארו כשהיו – אהבת המולדת, נתינה 

והקרבה מעצמך, דבקות במטרה, וניצחון" 

האלוף מוטי אלמוז, ראש אכ"א
כינוס פורום בר-אילן, מאי 2017

האלוף מוטי אלמוז, ראש אכ"א; ד"ר יוסף צ'חנובר, יו"ר קרן אתגר
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"כשישראל הייתה מדינה ענייה וללא ביטחון היא 
קלטה מיליוני עולים, בנתה את המוביל הארצי, כור 

גרעיני, מערכת חינוך חינם, הקימה ביטוח לאומי, 
 מערכת רפואה, תעשיה מתקדמת ועוד. ]...[ 

מדינת ישראל צריכה לחזור ולעשות דברים גדולים"

מר אהרון מרקוביץ; עו"ד טוביה ארליך

 מר אייל דשא, יו"ר ישראכרט; מר אבי גבאי, יו"ר המחנה הציוני; 
מר ירון גזית, יו"ר גלוברנדס

עו"ד דוד חודק, משרד עו"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, 
גרינברג ושות'; מר משה ראובני, ראובני פרידן IPG; מר עודד 

לוסקי, ניליביט; מר אבי גבאי, יו"ר המחנה הציוני

ד"ר ליפא מאיר, יו"ר מועצת הנאמנים, 
אוניברסיטת בר-אילן; מר נתן חץ, אלוני 

חץ; מר גד פרופר, יו"ר גד-פרו השקעות

מר ספי מי זהב, יו"ר מי-זהב סוכנות לביטוח; 
מר זכי שובי, מוזס שובי יזמות והשקעות

 מר אבי גבאי, יו"ר המחנה הציוני 
כינוס פורום בר-אילן, ספטמבר 2017

פורום בר-אילן
מר אבי גבאי, יו"ר המחנה הציוני
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חוגגים הוראה, מדע ומעורבות ציבורית-חברתית

 

אירועי האגודה

קרן מת"ת – מצפון תיפתח התקווה – הוקמה על ידי ליאורה 
ופרדי זינגר אחרי עשרות שנות פעילות בהקמת תעשיית ציוד 
רפואי בגליל. מוקד הפעילות הראשון של קרן מת"ת התחיל 
בצפת, בטיפוח חינוך לא-פורמלי ובהקמת מרכז המגד"ל. 
קרן מת"ת הקימה גם את "בשביל המשפחה", מערך מקיף, 
מקצועי ופורץ דרך להעצמת הורים ביישובי הגליל. קרן מת"ת 
ביזמת פרדי זינגר העניקה חסות לפסטיבל "בית חולים לדובים" 
שהתקיים זו השנה השישית בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי 
של אוניברסיטת בר-אילן. הפעילות הוקדשה לזכרו של משולם 
)שולי( גולובינסקי, חתן המשפחה, שנפטר בפתאומיות, בן 38, 
בערב יום הכיפורים תשע"ד. שולי היה איש משפחה למופת, 

מר זליג ונגרובסקי והרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, חנוכת בית המדרש 
ע"ש שרה )סוזי( ונגרובסקי ז"ל, יולי 2017

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת

מר פרדי זינגר ונכדתו, פסטיבל "בית חולים לדובים", אפריל 2017

חנוכת בית המדרש "אוהל שרה"

פסטיבל "בית חולים לדובים" בחסות קרן מת"ת בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי

חנוכת בית המדרש "אוהל שרה" ע"ש שרה )סוזי( ונגרובסקי ז"ל 
בתרומת בעלה מר זליג ונגרובסקי יבל"א. במלאת שלוש שנים 
לפטירתה של שרה )סוזי( ונגרובסקי ז"ל, תלמידת המדרשה 

אב לחמישה, עסק ביזמות בהייטק. נושאים חשובים שבהם 
עסק שולי היו החינוך והקירוב של ילדים בכל הגילים ללימוד 
בכלל ולערכי היהדות בפרט. מיזמים מקוריים שפיתח שמו את 
הילד במרכז והדגישו את הרצון לחבב על הילדים את הלימוד. 

"בית חולים לדובים" מקרב מתוך שמחה את הטיפול הרפואי 
לילדים ומשקף את שמחת החיים של שולי ז"ל ושל המשפחה 
שחברה לאוניברסיטת בר-אילן ונתנה חסות לפסטיבל לשנת 
תשע"ז. פסטיבל "בית חולים לדובים", נועד להפחית את 

החרדה הכרוכה בביקור ילדי גן בבתי חולים.

וידידת האוניברסיטה נחנך בית המדרש "אוהל שרה" על שמה, 
בהשתתפות הנהלת האוניברסיטה ופרופ' יפה זילברשץ, יו"ר 

ות"ת, שקידמה והובילה את הפרויקט.
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מבקרים בקמפוס - רואים את העתיד בעיניים

ד"ר דורון גרבר, המכון לננו-טכנולוגיה ולחומרים מתקדמים; מר משה כהן, מנכ"ל אלדן שירותי דרך. במכון לננו-טכנולוגיה ולחומרים מתקדמים 
מרכז ציוד מדעי חדשני מסוגו, המשמש חוקרים ממוסדות המחקר ומהתעשייה, ובו בין היתר: מאיץ קרן יונים – ראשון מסוגו בישראל, שביכולתו 
לבצע חמש אנליזות לפני שטח של חומרים, דבר המאפשר הבנתם של חומרים המשמשים למגוון מטרות, מרפואה, דרך מחשבים ועד תכניות החלל

רק בבר-אילן

ד"ר איתן אוקון, המרכז הרב-תחומי לחקר המוח ע"ש גונדה; פרופ' 
ניצן ביצ'צ'ו. במרכז הרב-תחומי לחקר המוח ע"ש גונדה יחידת דימות 
מתקדמת המאובזרת במכשיר ה-MEG – היחיד בארץ. משמשת חוקרים 
ומטופלים מכל רחבי ישראל, ובהם חולי אפילפסיה המועמדים לניתוח 
מוח. קודם להקמת היחידה נאלצו מטופלים לנסוע לחו"ל כדי לעבור את 
הבדיקה. מכשיר ה-MEG משמש כירורגים לקביעת מיקומה של פתולוגיה 

במוח, ומשמש חוקרים למיפוי אזורים במוח וזיהוי הפונקציה שלהם

גב' רקפת רוסק-עמינח, מנכ"לית בנק לאומי; פרופ' אריה צבן, 
נשיא האוניברסיטה בשיחה פתוחה עם קבוצת סטודנטים בבית הספר 

למנהל עסקים
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מבקרים בקמפוס

מר עמיקם כהן, יו"ר האצ'יסון מים ישראל; ד"ר אַיל הנדל, 
 ראש המעבדה לריפוי גני, הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה 
ואבררד גודמן; בפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן 
תארים BSc ו-MSc במדעי הראייה ובאופטומטריה; לימודים 
 לכל התארים בביו-פיזיקה; תואר ראשון בלימודי רנטגן ודימות;

לימודי תעודה באינפורמטיקה ביו-רפואית לרופאים

מר עמוס גורי, מנכ"ל גורי ע.ע.ע.מר עמי אראל, יו"ר סלקום

המעבדה של פרופ' חיים כהן היא אחת המעבדות המובילות בעולם והמובילה בישראל בחקר מנגנוני ההזדקנות. פרופ' חיים 
 כהן הצליח לאתר את החלבון שמאפשר לבני האדם לחיות חיים ארוכים יותר מבלי שמחלות הזִקנה יפגעו באיכות חייהם. 
תוצאות מחקריו מהפכניות: הוא הצליח להעלות את תוחלת החיים של עכברים ב-30 אחוז, במונחים של בני אדם מדובר 
בתוספת של 20 שנים. מעבדתו של פרופ' כהן תהיה אחת מן המעבדות המובילות במרכז האימפקט לחקר ההזדקנות המוקם 

כעת באוניברסיטת בר-אילן.

 KLA-Tencor גב' ויקי פלטניק, מנהלת מחלקת משאבי אנוש בחברת
ישראל; פרופ' אלכס פיש, ראש המסלול לננו-אלקטרוניקה, הפקולטה 
להנדסה; מר אורי תדמור, נשיא חברת KLA-Tencor ישראל; גב' 

אלה קוגן, מחלקת משאבי אנוש חברת KLA-Tencor ישראל
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זוכרים את ידידנו

 מר אברהם )בונדי( לבנת ז"ל
-

 מר אברהם )בונדי( לבנת ז"ל נולד בצ'כוסלובקיה בשנת 1924, 
שרד את מוראות השואה, העפיל ארצה ב-1944 והצטרף לשורות 

לוחמי האצ"ל. מר אברהם לבנת ז"ל היה מייסדה של קבוצת 
תעבורה ומנהלּה, חברת ההובלה והלוגיסטיקה הגדולה בישראל. 
מר אברהם )בונדי( לבנת ז"ל היה מיוזמיו העיקריים של המסלול 

ללימודי לוגיסטיקה באוניברסיטת בר-אילן, שנקרא על שמו, בזכות 
תמיכתו וחזונו אלה לומדים ומתמקצעים דורות רבים של סטודנטים 

בוגרי המסלול. רעייתו, גב' רחל לבנת, תיבדל לחיים ארוכים, 
ושלושת בניו, זאב, צביקה ושי, השותפים בעסקיו, ממשיכים ללוות 

את אוניברסיטת בר-אילן ולהשתתף בעשייה. 

 מר ניסן חקשורי ז"ל
-

 מר ניסן חקשורי ז"ל נולד בעיר תבריז שבאיראן בשנת 1949. 
בן 13 עלה ארצה עם משפחתו ולאחר שירותו הצבאי היגר לגרמניה, 

שם התחיל בקריירה העסקית שלו, שהתמקדה בייבוא ובשיווק 
שטיחים בעבודת יד. הוא היה ממקימי חברת דלתא, שייסדה את 

 היישוב אורנית שבשומרון ומבעלי קבוצת קלאב הוטל. 
עסקיו חובקי העולם מאוגדים בחברת די-סי גרופס. בשנת 2003 

קיבל על עצמו מר ניסן חקשורי ז"ל את תפקיד יו"ר אגודת הידידים 
של אוניברסיטת בר-אילן בישראל. משך שנים רבות תרמו מר ניסן 

חקשורי ואשתו לואיז ז"ל לטיפוח האוניברסיטה, לקידומם של 
דוקטורנטים מצטיינים, להעמקת חקר תרבות ספרד, לפעילויות 

ולאירועי אגודת הידידים בישראל והיו חברים בוועד המנהל ובחבר 
הנאמנים של האוניברסיטה. 

 מר משה טריואקס ז"ל
-

 מר משה טריואקס ז"ל נולד בתל אביב ב-1930, היה עיתונאי 
 ואיש תקשורת, הקים את משרד משה טריואקס יחסי ציבור, 

מחלוצי וממייסדי המקצוע בישראל. בשנת 1985 הקים את הוצאת 
הספרים מטר. משה טריואקס ז"ל, הקים באוניברסיטת בר-אילן 

קרן מלגות ועמד בראשה משך שנים רבות. הקרן ע"ש הוריו, 
ציפורה ואברהם יצחק טריואקס, מעניקה מלגות לסטודנטים 

לתארים מתקדמים מתחומי תולדות ארץ ישראל ויישובה. רעייתו, 
גב' אורה טריואקס, תיבדל לחיים ארוכים, ובנותיו דפנה ותמר 

ממשיכות את דרכו במסורת נתינה והנצחה זו. 

 אוניברסיטת בר-אילן זוכרת את ידידיה לדרך
ואת פועלם ושותפותם. 

זוכרים את ידידנו

אגודת הידידים מרכינה ראש עם פטירתם של ידידיה
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פרסים והוקרות

 4 חוקרי אוניברסיטת בר-אילן זכו במענקי הייסוד היוקרתיים 
 של מועצת המחקר האירופית )ERC(, בסך של 6 מיליון אירו, 
ואלו הם: ד"ר איל הנדל מהפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה 

ואבררד גודמן; ד"ר יוסי מנדל מבית הספר לאופטומטריה ולמדעי 
העין; פרופ' נתן קלר מהמחלקה למתמטיקה; וד"ר שרון רוטשטיין 

מהמחלקה לכימיה. 

5 חוקרים מאוניברסיטת בר-אילן זכו במענק מחקר של האגודה 
למלחמה בסרטן, ואלו הם: ד"ר איתי און וד"ר מילנה פרנקל-

 מורגנשטרן מהפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת 
בר-אילן; ד"ר אחיה אורבך ופרופ' שולמית מיכאלי גולדברג 

 מהפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן; 
ופרופ' ז'אן-פול ללוש מהמחלקה לכימיה. 

ד"ר ליאור אלבז מהמחלקה לכימיה זכה בשלושה מענקי מחקר: 
מענק הקרן הדו-לאומית למדע ארה"ב-ישראל )BSF(; מענק הקרן 

הלאומית למדע )ISF(; ומענק מחקר ממשרד התשתיות הלאומיות, 
האנרגיה והמים. 

פרופ' משה בר, ראש המרכז הרב-תחומי לחקר המוח ע"ש גונדה, 
 .)ISF( זכה במענק מחקר מהקרן הלאומית למדע

פרופ' אורי פולת, ראש בית הספר לאופטומטריה ולמדעי העין, 
נמנה כעמית מחקר בקרן בת שבע דה רוטשילד וכן זכה במענק 

מחקר מאת Erasmus +, תכנית האיחוד האירופי לחינוך, להכשרה, 
לנוער ולספורט. 

גאווה!

ד"ר עמרי קורן מהפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת 
 .IBM בר-אילן זכה במענק מחקר מאת חברת

ד"ר אורית שפי מהפקולטה להנדסה נהנית מתמיכת הקרן 
 .)ISF( הלאומית למדע

פרופ' ליאת איילון מבית הספר לעבודה סוציאלית זכתה בשני 
מענקים: מענק מטעם המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות 

ומדיניות הבריאות ומענק מארי קירי )Marie Curie ITN( במסגרת 
.Horizon 2020

פרופ' שמואל רפאל, ראש המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה 
ויהושע סלטי מונה למתאם בין-לאומי להקמת אקדמיה ללאדינו 

 בישראל, כחלק מהאקדמיה המלכותית ללשון הספרדית
.)RAE( במדריד

 רבים מהחוקרים הללו זוכים לתמיכתם של ידידים ישראלים: 
 מר אריק קרסו וגב' ציפורה מזרחי-קרסו, מר סמי סגול, מר יהושע )סלים( סלטי 

וגב' נעימה סלטי, חברת טבע, קבוצת לפידות ומר גבי ברון.

מענקי מחקר, פרסים והוקרות
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 פעילויות אגודת הידידים
של אוניברסיטת בר-אילן בישראל:

כינוסי פורום בר-אילן
ערבי גאלה

ביקורי בכירי המשק בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן 
ובפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי 

יצירת קשרים עם בוגרי האוניברסיטה המשמשים 
בעמדות בכירות 

טקסי הענקת מלגות 
הרצאות בכירי המשק לסטודנטים במגוון מחלקות 

ועדות היגוי במחלקות השונות

•
•
•

•

•
 •
•

•
•
•
•
•
•
•

 •

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

אגודת הידידים בארה"ב
אגודת הידידים בקנדה

אגודת הידידים באירופה
אגודת הידידים איברו-אמריקה

אגודת הידידים באנגליה
אגודת הידידים בסינגפור

אגודת הידידים באוסטרליה
אגודת הידידים בדרום אפריקה

ליצירת קשר:
קרין זינגר, ראש דסק ישראל ודסק אירופה • אוריין סבן, מרכזת דסק ישראל

Israel.Friends@biu.ac.il • 03-5348576 :טל': 03-5317848, פקס

אגודות הידידים של אוניברסיטת בר-אילן בישראל
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