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עיתון אוניברסיטת בן�גוריון בנגב
67גיליון         תשרי תשע"א • ספטמבר 2010

פרופ� תמר אלכסנדר, ראש המחלקה לספרות עברית, בוחנת במחקרה החדש 
הם  מתי  השדים?  הם  מי   • העממית  בתרבות  העל-טבעיים  היסודות  את 
פועלים? באיזה לחשים מומלץ להשתמש נגדם? • בלי עין הרע • עמודים 9-8

מגרשת
השדים



שלום רב,

תמיד  וכמו  בפתח,  עומדת  כבר  תשע”א  שנת 
לעליית  מקודמתה,  טובה  לשנה  ציפיות  ישנן 
הציבו  דרך. השנים האחרונות  ופריצת  מדרגה 
לפנינו אתגרים גדולים כפועל יוצא ממציאות 
בטחונית  כלכלית,   - ובלתי�צפויה  משתנה 
התנהלות  הכתיבו  הללו  האתגרים  וציבורית. 
וקבלת  יצירתיות  גם  אבל  ואחראית,  זהירה 
החלטות אמיצות תוך נטילת סיכונים מחושבים 

ובמטרה להמשיך לפתח ולקדם.
יש אומרים שמשבר הוא גם הזדמנות. המטרות 
שהצבנו לעצמנו בקידום המחקר באוניברסיטה, 
ואנושית,  מדעית  תשתיתית,  ייחודיות  בעלי  אנחנו  שבהם  בתחומים  בעיקר 
הולכות וקורמות עור וגידים. ההכרזה על התחומים שבהם יוקמו ארבעת מרכזי 
המצוינות הראשונים שעל הקמתם החליטה ממשלת ישראל - אנרגיה, גנטיקה, 
קוגניציה, מחשבים - מצאה את האוניברסיטה מוכנה להשתתף בתחרות. מרכזי 
המצוינות יסמנו את מפת המחקר האקדמי במדינת ישראל, ואוניברסיטת בן�

גוריון בנגב חייבת לתפוס מקום מרכזי על מפה זו.
תלויות  הקרובות  בשנים  לנצל  מבקשים  שאנחנו  הזדמנויות  מאוד  הרבה    
בתקציב ההשכלה הגבוהה. תוספת משאבים תאפשר לנו לא רק למסד את 
אלא  באוניברסיטה,  המחקר  בתחום  החולפת  השנה  של  החשובים  ההישגים 
ולעמידה  התפתחות  להמשך  הנדרשים  וכוח�אדם  בתשתיות  עוד  להשקיע 
בתחרות עם מוסדות אחרים בארץ ובעולם. גם מצב התרומות בשנה הבאה 
עליית המדרגה המתוכננת. אחרי  יכולתנו לבצע את  יקבע במידה רבה את 
הפגיעה הקשה כתוצאה מן המשבר הפיננסי העולמי חל שיפור בגיוס התרומות 

בשנה החולפת, אך המרחק עד הישגי שנות השיא 2006 ו-2007 עדיין רב. 
את  שהציבו  נקודתיים  אירועים  מספר  בסימן  עמד  החולפת  השנה  סוף 
האוניברסיטה על מפת התקשורת בהקשרים לא מחמיאים. זה המקום לומר 
שוב שבשנה הבאה, כמו בשנים החולפות, תמשיך אוניברסיטת בן�גוריון בנגב 
להיות מוסד אקדמי מתקדם ודינמי, פתוח וסובלני למגוון דעות של חברי סגל 
וסטודנטים כאחד, מעודד חשיבה יצירתית  וביקורת בונה. אוניברסיטת בן�גוריון 
בנגב תמשיך להיות גאה במדינת ישראל ובהישגיה, כשהיא נאמנה ומחויבת 
לחזון הציוני של פיתוח הנגב, תוך מעורבות בקהילה הדרומית על כל רבדיה. 

איחולי שנה טובה ומבורכת שלוחים לאנשי הסגל האקדמי, הסגל הטכני 
ידידינו  ולכל  הסטודנטים,  לציבור  האוניברסיטה,  לגימלאי  המינהלי,  והסגל 
מוצלחת  ושנה  ביתכם  ולבני  לכם  ושגשוג  ביטחון  בריאות,  שנת  ואוהבינו. 

לאוניברסיטה שלנו.

                                                              שלכם,
                                         פרופסור רבקה כרמי
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האירועים לציון שנת ה-40 להיווסדה 
של האוניברסיטה הסתיימו, ושנת תשע”א 
לפני  האמין  מי  מתדפקת.  דלתנו  על 
סטודנטים  ש-20,000  עשורים  ארבעה 
בדעתו  אז  העלה  מי  אצלנו?  ילמדו 
מוניטין  בן�גוריון  לאוניברסיטת  שייצאו 
ניברסיטת�מחקר  או של  ים  מי נלאו בי

ברמה כל�כך גבוהה?
בתכונות  התברכה  בן�גוריון  אוניברסיטת 
ביותר  למבוקשת  אותה  שהפכו  נעלות 
בארץ. סגולותיה רבות: מפעמת בה רוח 
פורצי�דרך  ממדעניה  רבים  החלוציות; 

לסטודנטים.  ידידותית  נעימה,  אווירה  בה  ושוררת  במחקריהם; 
התאחדות  של  סקר   - אהבה  לאוניברסיטה  מחזירים  והסטודנטים 
היא  בן�גוריון  אוניברסיטת  כי  קבע  לאחרונה  שפורסם  הסטודנטים 

האוניברסיטה המבוקשת ביותר בישראל. 
הגבוהה,  ההשכלה  למערכת  קלות  היו  לא  האחרונות  השנים 
הצלחנו  ואף�על�פי�כן  במשאבים.  מחסור  עם  להתמודד  ונאלצנו 
לשמור על יציבות תקציבית ולהתמיד בתהליך הצמיחה שלנו בהתאם 
למשנה סדורה. אנחנו עומדים עתה לפני תוכנית החומש להשכלה 
הגבוהה, כאשר לקובעי המדיניות בממשלה ובאוצר ברור כי עתידה 

של מדינת ישראל תלוי בחיזוק מערכת ההשכלה הגבוהה. 
אני תקווה כי החומש הקרוב יעמוד בסימן רווחה כלכלית. הגדלת 
ותקל  נוספים  ועובדים  סגל  חברי  של  קליטה  תאפשר  המשאבים 
המחקר.  תשתיות  ושיפור  לימוד  תוכניות  בקידום  להשקיע  עלינו 
איכות  מדדי  על�פי  הקרוב  בעתיד  יימדדו  האוניברסיטה  הישגי 
אחרות.  באוניברסיטאות  תתחרה  והיא  ההוראה,  ואיכות  המחקר 

הישגינו ישפיעו במידה רבה על היקף המשאבים שיוקצבו לנו.   
חברי  קלטנו  נאים.  הישגים  לזכותנו  נרשמו  האחרונות  בשנים 
מאמצים  יוקרתיות.  מקרנות�מחקר  מענקים  וקיבלנו  מצוינים  סגל 
רבים אנחנו משקיעים כדי להיות טובים עוד יותר בתחומי העשייה 

השונים.
חותרים  אנחנו  המינהלי,  בתחום  גם  כמו  המחקרי,  בתחום 
בתחומי  מצוינות  ללא  במדע  למצוינות  להגיע  נוכל  לא  למצוינות. 
המינהל התומכים במחקר, ולפיכך אנחנו משקיעים בשיפור איכות 
המחלקות  והשיווק.  המידע,  ומערכות  המיחשוב  מערך  השירות, 
את  אלינו  למשוך  כדי  כוחות  איחדו  המגזרים  מכל  הסגל  וחברי 
כל  של  התגייסותם  הסטודנטים.  מקרב  ביותר  הטובים  המועמדים 

הגורמים האלה הביאה לנו את ההישגים שעליהם גאוותנו.  
לחברי הסגל האקדמי, לעובדי הסגל המינהלי והטכני ולסטודנטים 
שנה  להצלחתנו.  והתרומה  העשייה  על  מודה  אני  שלנו  הנהדרים 
בתחומי  וצמיחה  שגשוג  שנת  וביטחון,  שלום  שנת   - לכולכם  טובה 

העבודה, הלימודים והמחקר.  

בברכה
דוד ברקת

בן-גוריון אמר
“בנגב ייבחנו כושר היצירה והעוז החלוצי של ישראל 
- ומבחן זה יהיה גורלי. בנגב ייבחן כושר המחקר והמדע 
היהודי, ועל אנשי המדע והמחקר שלנו שומה להתרכז 
בשדות מחקר חדשים שלעמי הצפון לא היה בהם צורך: 
המחקר להמתקת מי הים בתהליכים זולים, לניצול אנרגיה 
כוח  לניצול  בנגב,  ובייחוד  בארצנו  המרובה  שמשית 
הרוחות לייצור כוח חשמלי, למניעת בזבוז מי הגשמים 
המועטים הזורמים לשווא לים התיכון, לחקירת הצמחיה 
המצויה בנגב על אף הצחיחות... על אנשי המדע בישראל 

שומה לחשוף סודות טבע המיוחדים לארצנו”. 

עוז  החלוצי,  כושרו   - היהודי  הנוער  ייבחן  “בנגב 
רוחו ויוזמתו היוצרת והכובשת. האם ייתפש להזדמנות 
הגדולה, היקרה והנדירה בתולדות כל עם - לחדש ימי 
עירוי  המחייבים  יצירה  למפעלי  ולהתמכר  בראשית 
הסגולות הנעלות והמופלאות ביותר הגנוזות בנפשו של 
כל אדם, סגולות הגבורה היוצרת המשתלטת על איתני 
חיים  תפארת  ומרבה  וארץ,  עם  גורל  ומעצבת  הטבע 

המבהיקה לדורות”.

)דוד בן–גוריון, מתוך נאומו “משמעות הנגב”, 1955(

שנה טובה
לקוראינו,

עובדי האוניברסיטה ותלמידיה,
ידידינו ובוגרינו ובני משפחותיהם:

מי ייתן ותהא זו שנת שלום ואחווה,
שנת התחדשות וצמיחה

                              מערכת 'אבג'
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בתוך התא(, הקיימים בחיידקים המסוגלים 
אלה  שדות  מגנטיים.  שדות  לפי  “לשחות” 
החיידקים  את  ומכוונים  כמצפן  משמשים 
אחרי  שהחיפוש  כך  גיאומגנטיים,  בשדות 
יותר.  פשוט  נעשה  המועדפת  סביבתם 
של  המבנה  שהבנת  מקווה  זריבץ  ד”ר 
ליכולת  להגיע  לו  תאפשר  המגנטוזומים 
לשמש  שיוכלו  חדשים  ננו�חומרים  לתכנן 
על  אור  וישפכו  וננו�מכונות  כננו�חוטים 
לתהליכים  החי.  באורגניזם  תהליכי�יסוד 

האלה יש השלכות על הרבה מחלות. 
של  בכלים  משתמש  כשהוא 
לומד  רנטגן  בקרני  קריסטלוגרפיה 
התלת�ממדי  המבנה  את  זריבץ  ד”ר 
ברמה  קשורי�המגנטוזום  חלבונים  של 
הפרויקט  “תוצאות  לדבריו,  האטומית. 
לביו� בנוגע  חשובות  תובנות  יולידו  הזה 

משפחות  יגלו  ברזל,  של  מינראליזציה 
פנימיות  חדשות של ממבראנות חלבוניות 
של חיידקים, ויספקו כלים חדשים ליצירת 
האלה  הממצאים  מגנטיים.  ננו�חומרים 
נגד  למאבק  משמעותית  תרומה  יתרמו 
מחלת הסרטן בכך שיאפשרו לננו�חלקיקים 
המגנטיים לחדור לתאי�המטרה הסרטניים 
או  תרופות  באמצעות  אותם  ולהרוג  בגוף 
בחום, הנפלט כתוצאה מן הקרינה שספגו 

החלקיקים המגנטיים”. 
בתחום  פעילותו  זריבץ התחיל את  רז 
החשוב הזה כשעשה תואר ראשון בכימיה 
הדוקטורט  את  תל-אביב.  באוניברסיטת 
הישיר, אף הוא בכימיה, עשה במכון וייצמן 
למדע, בחקר הריבוזום - תחום שהציב את 
ישראל על מפת המדע העולמית בעקבות 
נובל  בפרס  יונת  עדה  פרופ’  של  זכייתה 
ד”ר  עשה  הפוסט�דוקטורט  את  לכימיה. 
הבריטית  קולומביה  באוניברסיטת  זריבץ 

שבעיר ונקובר, קנדה.
ד”ר  מבלה  שלו  במעבדה  לא  כשהוא 
זריבץ עם אשתו ושלושת ילדיהם הקטנים. 
לפני שהם נולדו הוא הירבה לקרוא, בייחוד 
ספרי מדע בדיוני, ולטייל. עבודתו המחקרית 
כיום מגבילה את פעילויותיו אלה, אבל הוא 
ממקצועו,  מאוד  מרוצה  הוא  מתלונן.  לא 
ויש לו רק דברים טובים לומר על האווירה 
הנעימה - והמאתגרת - באוניברסיטה ועל 
איכות הסטודנטים שלו. גם העיר באר שבע 
מוצאת חן בעיניו. “זוהי עיר נינוחה, לרוב אין 
בו  טוב לגדל  זהו מקום  בה פקקי תנועה, 

ילדים”, כהגדרתו.
ד”ר  שלו  המעבדה  ניהול  במסגרת 
את  שוכר  הדרוש,  הציוד  את  קונה  זריבץ 
הפרויקטים  על  ומפקח  העובדים  צוות 
שמבצעים הסטודנטים לתארים מתקדמים. 
והוא  המחקרים,  נושאי  את  בוחר  גם  הוא 
מקווה שבסופו של דבר הם יתרמו לשיפור 

בריאותם של בני�האדם”.
המולקולות  תרשימי  עם  שוב:  ”אגיד 
שיש בידינו ניתן ליצור תרופות חיוניות. נוכל 
ליצור כל מיני מולקולות מלאכותיות שיהיו 
מסוגלות למנוע את כניסתן של מולקולות 
הממריצות תהליכים שליליים בגוף וגורמות 
הרבה  יש  שבגופנו  לומר  אפשר  מחלות. 
באמצעות  שונים.  מנעולים  ובהן  דלתות 
שנשכיל  מקווים  אנחנו  שלנו  העבודה 
לעצב מפתחות שונים שכל אחד מהם יוכל 

לפתוח דלת אחרת”. 

דידו של הביולוג המבני ד”ר רז ל
רק  לא  פירושו  לראות  זריבץ, 
להאמין אלא גם לפעול. כחבר 
והמכון  המחלקה למדעי החיים 
מספר  הוא  בנגב  לביוטכנולוגיה  הלאומי 
מבנית,  לביולוגיה  המשיכה  בו  נולדה  איך 
השואפת להסביר את המבנה התלת�ממדי 
“ככימאי  הביולוגיות.  המקרומולקולות  של 
התלת�ממדיות  ההשקפות  את  אהבתי 
משהו  רואה  כשאני  למולקולות.  בנוגע 
בשלושה ממדים אני יודע שהוא קיים ואיך 
הוא נראה. אהבתי את האתגר שבמציאת 
‘תרשימים’ אלה ובגילוי דרך השימוש בהם”, 

הוא אומר. 
שאתם  בית  כעל  חלבון  על  “חישבו 
ממשיך  הוא  שלו”,  תרשים  להשיג  יכולים 
“הביולוגיה  החלבונים.  בנבכי  מסענו  את 
המבנית מאפשרת לראות את הצורה של 
מספקת  היא  שלכם.  במחשב  הזה  הבית 
האלקטרונית  הרמה  מן  המשתרע  מידע 
דרך הרמה האטומית ועד הצורה הכללית. 
כשאתה יודע את המקום ואת השימוש של 
כל חדר בבית אתה מבין איך אפשר להפיק 

ממנו את מירב התועלת”. 
“הביולוגיה  מכונה.  היא  נוספת  דוגמה 
המבנית מספקת תרשים ברור של מקומם 
מחוברים  הם  איך  והגלגלים,  הברגים  של 
ד”ר  אומר  במכונה”,  חלק  כל  עושה  ומה 
שהבהרת  מפני  חיוני,  דבר  “זהו  זריבץ. 
להבין  לנו  מאפשרת  המבני  המידע 

תפקודים ולהחליט איך להתקדם”.
התפקוד  הבנת  קונקרטיים,  במונחים 
נקשרות  פועלות,  נעות,  מולקולות  כיצד   -
זו לזו - מאפשרת לד”ר זריבץ  ומתאימות 
ליצור שרטוטים חדשים, רבי חשיבות. הוא 
לתרום  יכולים  האלה  “השרטוטים  מסביר: 
תשתית  להניח  וגם  בסיסי  מדעי  למחקר 
תעשייתיים  ולמוצרים  חדשניות  לתרופות 
להיעזר  יכולים  גם  אנחנו  חדשניים. 
לנו  שאין  מבנים  להבין  כדי  בתרשימים 
לנחש  למשל  אפשר  שלהם.  תרשימים 
תרשים של בית או לשנותו על�פי תרשימים 

של מבנים דומים”. 
היישום החשוב ביותר של העבודה הזאת 
בוחן  זו  מטרה  לשם  מחלות.  מניעת  הוא 
המחקריים  הפרויקטים  באחד  זריבץ  ד”ר 
שלו חלבונים המעורבים במחלה מידבקת 
מאוד - השעלת. מחלה זו גורמת זיהומים 
בדרכי הנשימה ומאופיינת בשיעול מחניק. 
וקיימות  שעלת  נגד  חיסון  קיים  אמנם 
איתה,  המתמודדות  אנטיביוטיות  תרופות 
השעלת  חיידק  של  עמידים  זנים  אבל 
מקטינים מאוד את יעילותן של התרופות. 
דרך  את  יבין  שאם  מקווה  זריבץ  ד”ר 
פעולתה של השעלת יוכל לסייע  ביצירת 

תרופות חדשות ויעילות נגדה.
בפרויקט אחר שלו משתמש ד”ר זריבץ 
שחקני� שהם  מגנטיים,  בננו�חלקיקים 
לשם  הננו�ביוטכנולוגיה,  בתחום  המפתח 
ושימושים ביו�רפואיים, כגון טיפול  הפרדה 
של  והפרדה  בגילוי  וכן  סרטן  סוגי  בכמה 
במגנטוזומים  מתרכז  הוא  ביו�מולקולות. 
קריסטליים  חלקיקים   - אברונים  של  )סוג 
עצמם  את  לקבע  לחיידקים  שעוזרים 

רזי 
הקריסטלוגרפיה

מניעת מחלות היא היישום החשוב ביותר בעבודתו המחקרית של ד�ר 
רז זריבץ מן המחלקה למדעי החיים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה 
בנגב • כשהוא משתמש בכלים של קריסטלוגרפיה בקרני רנטגן לומד 
ד�ר זריבץ את המבנה התלת–ממדי של חלבונים קשורי–המגנטוזום 
ברמה האטומית •,,תוצאות הפרויקט הזה יתרמו תרומה משמעותית 
למאבק נגד מחלת הסרטן בכך שיאפשרו לננו–חלקיקים המגנטיים 
• אומר  הוא  אותם,,,  ולהרוג  בגוף  לתאי–המטרה הסרטניים  לחדור 

פורץ דרך בתלת–מימד



בתוך התא(, הקיימים בחיידקים המסוגלים 
אלה  שדות  מגנטיים.  שדות  לפי  “לשחות” 
החיידקים  את  ומכוונים  כמצפן  משמשים 
אחרי  שהחיפוש  כך  גיאומגנטיים,  בשדות 
יותר.  פשוט  נעשה  המועדפת  סביבתם 
של  המבנה  שהבנת  מקווה  זריבץ  ד”ר 
ליכולת  להגיע  לו  תאפשר  המגנטוזומים 
לשמש  שיוכלו  חדשים  ננו�חומרים  לתכנן 
על  אור  וישפכו  וננו�מכונות  כננו�חוטים 
לתהליכים  החי.  באורגניזם  תהליכי�יסוד 

האלה יש השלכות על הרבה מחלות. 
של  בכלים  משתמש  כשהוא 
לומד  רנטגן  בקרני  קריסטלוגרפיה 
התלת�ממדי  המבנה  את  זריבץ  ד”ר 
ברמה  קשורי�המגנטוזום  חלבונים  של 
הפרויקט  “תוצאות  לדבריו,  האטומית. 
לביו� בנוגע  חשובות  תובנות  יולידו  הזה 
משפחות  יגלו  ברזל,  של  מינראליזציה 
פנימיות  חדשות של ממבראנות חלבוניות 
של חיידקים, ויספקו כלים חדשים ליצירת 
האלה  הממצאים  מגנטיים.  ננו�חומרים 
נגד  למאבק  משמעותית  תרומה  יתרמו 
מחלת הסרטן בכך שיאפשרו לננו�חלקיקים 
המגנטיים לחדור לתאי�המטרה הסרטניים 
או  תרופות  באמצעות  אותם  ולהרוג  בגוף 
בחום, הנפלט כתוצאה מן הקרינה שספגו 

החלקיקים המגנטיים”. 
בתחום  פעילותו  זריבץ התחיל את  רז 
החשוב הזה כשעשה תואר ראשון בכימיה 
הדוקטורט  את  תל-אביב.  באוניברסיטת 
הישיר, אף הוא בכימיה, עשה במכון וייצמן 
למדע, בחקר הריבוזום - תחום שהציב את 
ישראל על מפת המדע העולמית בעקבות 
נובל  בפרס  יונת  עדה  פרופ’  של  זכייתה 
ד”ר  עשה  הפוסט�דוקטורט  את  לכימיה. 
הבריטית  קולומביה  באוניברסיטת  זריבץ 

שבעיר ונקובר, קנדה.
ד”ר  מבלה  שלו  במעבדה  לא  כשהוא 
זריבץ עם אשתו ושלושת ילדיהם הקטנים. 
לפני שהם נולדו הוא הירבה לקרוא, בייחוד 
ספרי מדע בדיוני, ולטייל. עבודתו המחקרית 
כיום מגבילה את פעילויותיו אלה, אבל הוא 
ממקצועו,  מאוד  מרוצה  הוא  מתלונן.  לא 
ויש לו רק דברים טובים לומר על האווירה 
הנעימה - והמאתגרת - באוניברסיטה ועל 
איכות הסטודנטים שלו. גם העיר באר שבע 
מוצאת חן בעיניו. “זוהי עיר נינוחה, לרוב אין 
בו  טוב לגדל  זהו מקום  בה פקקי תנועה, 

ילדים”, כהגדרתו.
ד”ר  שלו  המעבדה  ניהול  במסגרת 
את  שוכר  הדרוש,  הציוד  את  קונה  זריבץ 
הפרויקטים  על  ומפקח  העובדים  צוות 
שמבצעים הסטודנטים לתארים מתקדמים. 
והוא  המחקרים,  נושאי  את  בוחר  גם  הוא 
מקווה שבסופו של דבר הם יתרמו לשיפור 

בריאותם של בני�האדם”.
המולקולות  תרשימי  עם  שוב:  ”אגיד 
שיש בידינו ניתן ליצור תרופות חיוניות. נוכל 
ליצור כל מיני מולקולות מלאכותיות שיהיו 
מסוגלות למנוע את כניסתן של מולקולות 
הממריצות תהליכים שליליים בגוף וגורמות 
הרבה  יש  שבגופנו  לומר  אפשר  מחלות. 
באמצעות  שונים.  מנעולים  ובהן  דלתות 
שנשכיל  מקווים  אנחנו  שלנו  העבודה 
לעצב מפתחות שונים שכל אחד מהם יוכל 

לפתוח דלת אחרת”. 

דידו של הביולוג המבני ד”ר רז ל
רק  לא  פירושו  לראות  זריבץ, 
להאמין אלא גם לפעול. כחבר 
והמכון  המחלקה למדעי החיים 
מספר  הוא  בנגב  לביוטכנולוגיה  הלאומי 
מבנית,  לביולוגיה  המשיכה  בו  נולדה  איך 
השואפת להסביר את המבנה התלת�ממדי 
“ככימאי  הביולוגיות.  המקרומולקולות  של 
התלת�ממדיות  ההשקפות  את  אהבתי 
משהו  רואה  כשאני  למולקולות.  בנוגע 
בשלושה ממדים אני יודע שהוא קיים ואיך 
הוא נראה. אהבתי את האתגר שבמציאת 
‘תרשימים’ אלה ובגילוי דרך השימוש בהם”, 

הוא אומר. 
שאתם  בית  כעל  חלבון  על  “חישבו 
ממשיך  הוא  שלו”,  תרשים  להשיג  יכולים 
“הביולוגיה  החלבונים.  בנבכי  מסענו  את 
המבנית מאפשרת לראות את הצורה של 
מספקת  היא  שלכם.  במחשב  הזה  הבית 
האלקטרונית  הרמה  מן  המשתרע  מידע 
דרך הרמה האטומית ועד הצורה הכללית. 
כשאתה יודע את המקום ואת השימוש של 
כל חדר בבית אתה מבין איך אפשר להפיק 

ממנו את מירב התועלת”. 
“הביולוגיה  מכונה.  היא  נוספת  דוגמה 
המבנית מספקת תרשים ברור של מקומם 
מחוברים  הם  איך  והגלגלים,  הברגים  של 
ד”ר  אומר  במכונה”,  חלק  כל  עושה  ומה 
שהבהרת  מפני  חיוני,  דבר  “זהו  זריבץ. 
להבין  לנו  מאפשרת  המבני  המידע 

תפקודים ולהחליט איך להתקדם”.
התפקוד  הבנת  קונקרטיים,  במונחים 
נקשרות  פועלות,  נעות,  מולקולות  כיצד   -
זו לזו - מאפשרת לד”ר זריבץ  ומתאימות 
ליצור שרטוטים חדשים, רבי חשיבות. הוא 
לתרום  יכולים  האלה  “השרטוטים  מסביר: 
תשתית  להניח  וגם  בסיסי  מדעי  למחקר 
תעשייתיים  ולמוצרים  חדשניות  לתרופות 
להיעזר  יכולים  גם  אנחנו  חדשניים. 
לנו  שאין  מבנים  להבין  כדי  בתרשימים 
לנחש  למשל  אפשר  שלהם.  תרשימים 
תרשים של בית או לשנותו על�פי תרשימים 

של מבנים דומים”. 
היישום החשוב ביותר של העבודה הזאת 
בוחן  זו  מטרה  לשם  מחלות.  מניעת  הוא 
המחקריים  הפרויקטים  באחד  זריבץ  ד”ר 
שלו חלבונים המעורבים במחלה מידבקת 
מאוד - השעלת. מחלה זו גורמת זיהומים 
בדרכי הנשימה ומאופיינת בשיעול מחניק. 
וקיימות  שעלת  נגד  חיסון  קיים  אמנם 
איתה,  המתמודדות  אנטיביוטיות  תרופות 
השעלת  חיידק  של  עמידים  זנים  אבל 
מקטינים מאוד את יעילותן של התרופות. 
דרך  את  יבין  שאם  מקווה  זריבץ  ד”ר 
פעולתה של השעלת יוכל לסייע  ביצירת 

תרופות חדשות ויעילות נגדה.
בפרויקט אחר שלו משתמש ד”ר זריבץ 
שחקני� שהם  מגנטיים,  בננו�חלקיקים 
לשם  הננו�ביוטכנולוגיה,  בתחום  המפתח 
ושימושים ביו�רפואיים, כגון טיפול  הפרדה 
של  והפרדה  בגילוי  וכן  סרטן  סוגי  בכמה 
במגנטוזומים  מתרכז  הוא  ביו�מולקולות. 
קריסטליים  חלקיקים   - אברונים  של  )סוג 
עצמם  את  לקבע  לחיידקים  שעוזרים 

לא התחילו את 
המהפכה בלעדיו
בישראל  לאינטרנט  שנה   20 במלאות  חגיגית  סקירה 

מאת  שלומי דולב
האחרון  בקיץ 
חגגנו יום הולדת 
ט  נ ר ט נ י א ל
לפני  בישראל.  
חיברה  שנה   20
)מרכז  מחב”א 
הבין� החישובים 

אוניברסיטאי(,  
שנוסדה  עמותה 
שמונה  על�ידי 
האוניברסיטאות בישראל, את הקו הראשון 
 ’Nysernet’ל וייצמן  ממכון   9.6kb בנפח  
בארה”ב, והפכה לחיבור הראשון לאינטרנט 

בישראל.
 - האקדמיה  מן  חוץ   - הראשונים 
החשמל  חברת  היו  לאינטרנט  שהתחברו 
הסטארט�אפ  חברת   ,)1991 )דצמבר 
)היום  ברקת  וניר  אלי  שבבעלות   ’BRM‘
השנים  שבמשך  ירושלים(,   עיריית  ראש 
 ,)1993 )מארס   ’Checkpoint’-ל הפכה 
ועוד עשרות חברות.  גם כל ספקי השירות, 
למחב”א  )שהתחברה   ’Netmanage‘ כגון 
 ,)’Netvision‘-ביולי 1993 ובהמשך הפכה ל
כל  את  מחב”א.  דרך  דרכם  את  התחילו 
ולשאר החברות  לעולם  התקשורת שלהם 

בישראל הם קיבלו דרכה.
בשנת 1991 ביקשו משרד התקשורת, 
והמסחר  התעשיה  ומשרד  המדע  משרד 
ממחב”א לאפשר לחברות מסחריות להתחבר 
והאוניברסיטות  מחב”א  דרכה.  לאינטרנט 

נענו לבקשה.
הקו  את  מחב”א  קיבלה   1993 בינואר 
 128kb קו   - בישראל  הראשון  התחרותי 
לארה”ב דרך חברת ‘ישראסט’, וכך התחיל 
העידן של תחרות בריאה בעולם התקשורת 
בישראל. גם בציוד תקשורת הייתה מחב”א 
 1989 בשנת  בישראל.  המובילה  החברה 
הנתבים  את  ארצה  להביא  הצליחה  היא 
רשת  את  ולבנות  ‘סיסקו’  של  הראשונים 

האינטרנט הראשונה בישראל.  
מפעילה  שנה,  עשרים  אחרי  היום, 
לחו”ל   2.5Gb/sec קווי  שני  מחב”א 
ברשתה.   240Tbytes חודש  כל  ומעבירה 
ועדיין ישראל מפגרת הרבה אחרי אירופה. 
של  אקדמית  רשת  יש  למשל,  בפורטוגל, 
סיבים )רשת של עשרות גיגאבייט(, בספרד 
של  כולל  באורך  אקדמית  רשת  נבנית 
12000 קילומטרים סיבים אפלים בהשקעה 
פולין  כגון  “עניות”  מדינות   .€138M של 

ורומניה כבר עברו מזמן את מדינת ישראל 
בגודל הרשת האקדמית ואיכותה.  

מהפכת האינטרנט רק התחילה. הכפר 
הגלובאלי והעולם הווירטואלי יביאו למפגשי 
פנים אל פנים עם אנשים רחוקים. הנגישות 
יכולות החשיבה, תפנה  למידע תגדיל את 
מסקנות,  והסקת  יצירתיות  לדמיון,  מקום 
על חשבון איחסון ושליפת מידע. המהפכה 
בספריות כבר כאן: הרבה ממשימותיהן יהיו 
שאילתות  כתיבת  של  במומחיות  קשורות 
בהוראה�מרחוק  שימוש  מידע.  למציאת 
בדיוק  הם  אלה  שמתממש.  חזון  הוא 
התחומים שבהם מחב”א ממשיכה להוביל 
מלמ”ד  )למידה�מרחוק(,  מיט”ל  במסגרת 
הענן  ומיחשוב  הגריד  דיגיטליות(,  )ספריות 
)מחשבים בבעלות חברה המתמחה במתן 
ובארה”ב  שירותי חישוב מרחוק(. באירופה 
 HDTV להעברת  נסיונות  נעשו  כבר 
 ,80Mb/sec דרך האינטרנט במהירות של 
והשלבים הבאים יהיו שידורים של תמונות 
תלת�ממדיות והולוגרפיות, הפעלת מיכשור 
ועבודה מרחוק.  ברשת האירופית  מרחוק 
הנקראת GÉANT יש כבר פרויקטים של 
נתונים  העברת  שדורשים  טלה�רפואה 
בקצב ובאיכות שאי אפשר לקבלם ברשת 
האינטרנט  עתיד  הרגילה.  האינטרנט 

והאפשרויות הגלומות בו מרתקים. 
בתשתית  בקנאה  מתבוננת  מחב”א 
רשת  להן  שיש  עניות  במדינות  התקשורת 
של סיבים אפלים  עבור האקדמיה ומוסדות 
יוכלו  סיבים  של  קילומטרים   310 החינוך. 
הכבלים  תשתית  גם  הבעיה.  את  לפתור 
הכבלים  שני  כיום  לשידרוג;  זקוקה  לחו”ל 
איטלקית.   חברה  בבעלות  הם  הארץ  מן 
מחב”א ואיגוד האינטרנט הישראלי מובילים 
נוספת של סיבים  מהלך להקמת תשתית 
פנים� ותשתית  המדינה  בבעלות  תת�ימיים 
אפלים,  סיבים  על  המבוססת  ארצית 
שיאפשרו לישראל להגיע לרמת תקשורת 
כמו שיש ברומניה ובפולין ולפתח כראוי את 

ההיי�טק והחינוך בארץ.  

במחלקה  פרופסור  הוא  דולב  שלומי 
בן�גוריון  באוניברסיטת  המחשב  למדעי 
למדעי  פרנקל  ‘מרכז  ויושב�ראש 
לתפקיד  נבחר  הוא  לאחרונה  המחשב’. 
הבין�אוניברסיטאי החישובים  מרכז  יו”ר 
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רפואה בווינה. כשחזר מווינה מוכתר בתואר 
בבית�החולים  חודשים  כמה  שירת  רופא 
‘רמב”ם’  בבית�החולים  ואחר�כך  שבצפת, 
שבחיפה. הוא התמחה בנוירוכירורגיה. חלק 
סיני’  ‘הר  בבית�החולים  עשה  מהתמחותו 

בניו יורק. 
פרופ’  התמנה  לחייו  החמישי  בעשור 
הנוירוכירורגית  המחלקה  למנהל  רייכנטל 
שימש  זה  סורוקה. בתפקיד  בבית�החולים 

עד לפרישתו. 
בפרופ’  הבשיל  פרישתו  לפני  כשנה 

המתמחה מ לרופא  גורם  ה 
את  להמיר  בנוירוכירורגיה 
ב”מיכשור  המנתחים  איזמל 
בקרביה  ולנבור  היסטורי” 
שהסעירו  הדרמטיות  הפרשות  אחת  של 
הראשונות?  בשנותיה  ישראל  מדינת  את 
יהודי  רצח  על  שכתבו  ההיסטוריונים  “רוב 
לא  גם  וחלקם  הונגרית,  ידעו  לא  הונגריה 
ידעו גרמנית - שתי השפות החיוניות להבנת 
חשבתי  לכן  קסטנר.  פרשת  של  התיעוד 
שאני מתאים לעסוק בנושא הזה”, מסביר 

של  לשעבר  מנהלה  רייכנטל,   אלי  פרופ’ 
הרפואי  במרכז  לנוירוכירורגיה  המחלקה 
בהיסטוריה.  שלישי  תואר  ובעל  ‘סורוקה’ 
פרשת   - פעמיים  נרצח  ‘האומנם  ספרו 
קסטנר בראייה מחודשת’ יצא בימים אלה 

לאור. 
כשישה  בחיפה  נולד  רייכנטל  אלי 
שבועות לפני פרוץ מלחמת�העולם השנייה. 
וסיים  חיפה  שליד  נשר  ביישוב  גדל  הוא 
הריאלי  התיכון  בבית�הספר  לימודיו  את 
למד  הצבאי  שירותו  לאחר  הכרמל.  בעיר 

מנהל  לשעבר  רייכנטל,  אלי  פרופ�  של  ספרו 
הרפואי  במרכז  הנוירוכירורגית  המחלקה 
שלישי  תואר  ובעל  סורוקה  האוניברסיטאי 
באוניברסיטת  להיסטוריה  המחלקה  מטעם 
שהסעירה  פרשה  על  אור  שופך  בן–גוריון, 
משולחן   • הראשונות  בשנותיה  המדינה  את 

הניתוחים לניתוח מקורות היסטוריים

ניתח
את 
קסטנר

ישראל קסטנר - חייו ומותו
אחד  היה   )1957-1906( קסטנר  ד”ר 
ממנהיגי הציונים בהונגריה בתקופת השואה. 
כיבושה  ונתן עם הגרמנים לאחר  נשא  הוא 
של הונגריה כשנה לפני גמר המלחמה  על 
עת  באותה  הונגריה.  יהודי   800.000 הצלת 
במלוא  הונגריה  יהודי  השמדת  התנהלה 
מותם  אל  נשלחו  ו-434,351 מתוכם  הקצב, 
באושוויץ. בשאר ארצות אירופה שהיו תחת 
יהודים.  מיליון  כ-5  נרצחו  הנאצי  הכיבוש 
במסגרת המו”מ שניהל קסטנר ניצלו 1684 
אחר�כך  שנקראה  ברכבת  שהוסעו  יהודים 
לברגן  נסעה  הרכבת  קסטנר”.  “רכבת 
לאחר  לשווייץ.  נוסעיה  הועברו  ומשם  בלזן 
ירושלמי  בית�מלון  בעל  טען  המלחמה 
בשם מלכיאל גרינוולד כי הגרמנים הסכימו 
להעניק לקסטנר 1684 יהודים, ביניהם אשתו, 

בית�המשפט העליון ביקורת על קסטנר על 
לטובת  בנירנברג  שנערך  במשפט  שהעיד 
כי  קבעו  השופטים  חמשת  בכירים.  נאצים 
קסטנר הציל את הפושע הנאצי, קורט בכר, 
בנירנברג.  במשפט  לו  צפוי  שהיה  מהעונש 
קסטנר לא זכה לשמוע את תוצאות הערעור 
שכן נרצח בידי שלושה מתנקשים, שהשתייכו 
היום  ועד  מאז  קיצונית.  ימנית  למחתרת 
מי  בין  פעילותו  לגבי  דעות  חילוקי  קיימים 
שסבורים שהיה צדיק לבין אחרים הרואים בו 

בוגד. 

התזה של פרופ’ רייכנטל יצאה לאור בימים 
בן�גוריון:  אוניברסיטת  בהוצאת  כספר  אלה 
קסטנר  פרשת   - פעמיים  נרצח  ‘האומנם 

בראייה מחודשת’

אחיו ואמו והרבה חברים שלו, בתנאי שידאג 
לעלייתם השקטה של יהודי הונגריה לרכבות 
הגירוש לאושוויץ על�ידי כך שלא יספר להם 

מהו יעדן של הרכבות.  
על  גרינוולד למשפט  את  קסטנר תבע 
המשפט  שהתקדם  ככל  אך  דיבה,  הוצאת 
נגד  ממשפט   - אחר  לאפיק  תועל  הוא 
קסטנר.  נגד  חריף  לכתב�אישום  גרינוולד 
זיכה  בירושלים  המחוזי  בית�המשפט  שופט 
את גרינוולד באומרו שדבריו דברי אמת. הוא 
לשטן”,  נשמתו  את  מכר  “קסטנר  כי  פסק 
ואולם  הנאצים.  עם  פעולה  שיתף  כלומר 
בית�המשפט העליון פסק )ברוב קולות, לא 
הייתה  קסטנר  של  התנהלותו  כי  אחד(  פה 
ראויה וטיהר את שמו מאשמת שיתוף פעולה 
זאת מתחו חמשת שופטי  עם הנאצים. עם 



האמנה ולבקשה לחפש בתחומה את הילד 
החטוף. כשיימצא הילד תשכור המדינה על 
חשבונה עורך�דין שייצג באותה מדינה את 
ההורה הנפגע. בית�המשפט באותה מדינה 
יחייב את ההורה החוטף להחזיר את הילד 
למדינה שממנה נחטף, ושם, אם ירצה, יוכל 

לנהל משפט לגבי המשמורת.
אותו דין יחול כאשר הורי ילד התגרשו 
ואחד מהם נקבע, בין בהסכם בין ההורים 
כהורה  בית�המשפט,  בהחלטת  ובין 
המשמורן, ויום אחד קיבל ההורה השני את 

הילד לביקור והבריח אותו מחוץ למדינה.
למען שלמות התמונה: במקרים יוצאים 
מן הכלל - כגון אם בית�המשפט השתכנע 
פסיכולוגי  נזק  לו  תגרום  הילד  שהחזרת 
או נזק אחר, או שחלפה שנה מאז נחטף 
הילד והוא נקלט היטב במקומו החדש, או 
שהוכח כי ההורה המשמורן הסכים בדיעבד 
להימצאותו של הילד במקומו החדש - יכול 
שההורה  מלפסוק  להימנע  בית�המשפט 
למדינה  הילד  את  להחזיר  חייב  החוטף 

שממנה נחטף.

האם בית�דין רבני שדן בתביעת גירושין 
זוג  בני  בין  רכוש  חלוקת  על  להחליט  צריך 
על�פי החוק האזרחי או על�פי החוק הדתי?

בית�דין רבני כפוף לחוק האזרחי בעניין 
חלוקת הרכוש בין בני זוג - “חוק יחסי ממון 
רכוש  כל  כי  קובע  זה  חוק  זוג”.  בני  בין 
יהיה שייך חציו  שנרכש בתקופת הנישואין 
לבעל וחציו לאשה, אלא אם כן הם הסכימו 
אחרת בהסכם ממון שאושר על�ידי בית�
משפט לענייני משפחה. רכוש זה כולל גם 
זכויות סוציאליות שכל אחד מבני הזוג רכש 
לאחד  שייך  שהיה  רכוש  עבודתו.  במקום 
מבני הזוג לפני הנישואין אינו נחשב לרכוש 
המשותף  ברכוש  כלולים  לא  כן  משותף. 
מתנות  הזוג,  מבני  אחד  שקיבל  ירושה 
אישיות, או פיצוי על כאב וסבל. החוק הזה 

מחייב את בתי�הדין הרבניים.

למעביד  עובד  בין  עבודה  בהסכם 
גבוה  שהוא  המוסכם,  בשכר  כי  נכתב 
הזכויות  כל  גם  כלולות  המינימום,  משכר 
הסוציאליות, כגון פיצויי פיטורין ודמי הודעה 

מוקדמת לפיטורין. האם תנאי זה תקף?
בית�הדין לעבודה קבע שתנאי זה אינו 
תקף אלא אם כן אושר מראש על�ידי שר 

העבודה.
פיצויי  ממעבידו  ותבע  שפוטר  עובד 
מוקדמת  הודעה  עבור  ותשלום  פיטורין 
שבהסכם  למרות  במשפט,  זכה  לפיטורין 
התשלום  כי  מפורש  תנאי  היה  העבודה 
השוטף כולל את כל הזכויות הסוציאליות, 
לעבודה  בית�הדין  פיטורין.  פיצויי  כולל 
זכויות  על  לוותר  יכול  אינו  עובד  כי  קבע 
שמטרתו  בחוק,  לו  שהוענקו  סוציאליות 

להגן על העובדים.
כי  נקבע  הסכם  באותו  מזאת,  יתירה 
פיצויי  כגון  זכויותיו,  את  יתבע  העובד  אם 
והוא  מינימום  כשכר  שכרו  ייחשב  פיטורין, 
בין  ההפרש  את  למעביד  להחזיר  יצטרך 
השכר שקיבל בפועל לבין שכר המינימום. 
בית�הדין לעבודה פטר את העובד מהחזרת 
בפועל  שקיבל  השכר  כי  וקבע  ההפרשים 
בנוסף  זכאי  והוא  המוסכם,  השכר  הוא 
הודעה  ולדמי  פיטורין  לפיצויי  גם  לשכרו 

מוקדמת לפיטורין.

מהי אמנת האג להחזרת ילדים חטופים?
אמנת האג, שגם ישראל חתומה עליה, 
קובעת שאין להוציא ילד ממשמורתו החוקית 
של ההורה המשמורן ללא הסכמתו. על�פי 
הילד  נשואים  ילד  של  הוריו  כאשר  החוק, 
אחד  אם  המשותפת.  במשמורתם  נמצא 
אחרת  למדינה  הילד  את  לוקח  ההורים 
ללא הסכמת ההורה השני, הוא מוציא את 
ומעשה  המשותפת,  המשמורת  מן  הילד 
כזה הוא חטיפה. ההורה שמשמורתו נפגעה 
רשאי אז לפנות ליועץ המשפטי לממשלה 
על  החתומה  מדינה  לכל  לפנות  ולבקשו 

הוא  היסטוריה.  ילמד  כי  הרעיון  רייכנטל 
זמיר, מן המחלקה  נפגש עם פרופ’ מאיר 
מוטי  פרופ’  ועם  התיכון,  המזרח  ללימודי 
עם  של  להיסטוריה  המחלקה  מן  זלקין, 
והשניים  בן�גוריון,  באוניברסיטת  ישראל 

עודדוהו בהחלטתו. 
רייכנטל  פרופ’  נרשם   2003 בסתיו 
להיסטוריה.  במחלקה  המניין  מן  כתלמיד 
יהדות  בתולדות  להתמקד  רצה  הוא 
הוא  הוריו  מוצא  סיבות:  מכמה  הונגריה, 
מהונגריה, בבית דיברו הונגרית והוא דובר 
את השפה הזאת. רפואה למד בווינה, כך 
שהוא יודע גם גרמנית. מכאן ועד להחלטה 
לעסוק בפרשת קסטנר הייתה הדרך קצרה. 
אחיו של ד”ר ישראל קסטנר ומשפחתו גרו 
רייכנטל  משפחת  מגורי  למקום  בשכנות 
עם  מיודדות.  היו  המשפחות  ושתי  בנשר, 
התחלת משפט גרינוולד�קסטנר, שהסעיר 
ועקב  הראשונות,  בשנותיה  המדינה  את 
ד”ר  עם  המשפחה  של  האישית  היכרותה 
סדר�יומה  על  הפרשה  עלתה  קסטנר, 

לעיתים קרובות.
ארכיונים  נפתחו  תקופה  באותה 
ההיסטורי  והמחקר  ובעולם,  בארץ  רבים 
שיוכל  קיווה  רייכנטל  פרופ’  תנופה.  צבר 
על  אור  שישפוך  חדש  בתיעוד  להסתייע 

פרשת קסטנר.
כשסיים את התואר השני יצא לאירופה 
ולארה”ב, ואכן מצא תיעוד רב ומגוון שהיה 

קשור לנושא מחקרו. 

האומנם נרצח פעמיים?  

ובצורה  היסטורית  בראייה  בוחן  הספר 
פרשת  את  האפשר  ככל  אובייקטיבית 
“ועדת  ראש  היה  קסטנר  ישראל  קסטנר. 
בתקופת  בהונגריה  וההצלה”  העזרה 
הואשם  הוא  ארצה  שעלה  לאחר  השואה. 
הפרשה  הנאצים.  עם  פעולה  בשיתוף 
נידונה בבית�המשפט ועמדה במוקד השיח 
בטרם  עוד  ה-50.  שנות  באמצע  הציבורי 
קסטנר,  נרצח  המשפטי  ההליך  הסתיים 
ודרכי  אישיותו  שנויות  היום  ועד  ומאז 

פעילותו במחלוקת. 
בסיס  על  נבחנת  זו  מורכבת  פרשה 
באירופה  שנמצא  מגוון  ארכיוני  תיעוד 
האחרונה.  לעת  עד  חסוי  ושהיה  ובארה”ב 
התנהגות  דפוסי  שני  כי  עולה  המחקר  מן 
בתקופת  פעילותו של קסטנר  את  איפיינו 
כמציל  נראה  הוא  אחד  מצד  השואה: 
לחוק,  בניגוד  אף  רבות  פעמים  ומושיע, 
כאדם  דמותו  מצטיירת  אחר  מצד  אבל 
ומהלכיו  וצייתן שתיאם את פעולותיו  כנוע 

עם שלטונות הכיבוש הנאציים.
משמשות  קסטנר  של  חייו  בסיפור 
בגידה,  אהבה,  ריגול,  פרשיות  בערבוביה 

קינאה ורצח. 

מחבר הספר הוא פרופסור אמריטוס לרפואה 
הנוירוכירורגיה  המחלקה  כמנהל  ששימש 

במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

אדוני השופט

השופט )בדימוס( גלעד גלעדי הוא מרצה בפקולטה למדעי הניהול

לשאלותיכם  עונה  גלעדי  גלעד  השופט 
בנושאים משפטיים • הטור פתוח לשאלות 
�אבג�  למערכת  אותן  שילחו  קוראים, 

גלעד גלעדי

 7



 8

תמר מ פרופ’  של  מקיף  חקר 
המחלקה  ראש  אלכסנדר, 
ומנהלת  עברית  לספרות 
‘מרכז גאון לתרבות הלאדינו’, 
בתרבות  העל�טבעיים  ביסודות  עוסק 
על- בשלבים  מתנהל  המחקר  העממית. 
סגולות  הרע,  עין  שדים,  נושאים:  כמה  פי 

ולחשים.
במסורת  השד  השדים?  הם  מי 
יצור ערטילאי חסר  התרבות היהודית הוא 
השמשות  בין  שבת  בערב  שנברא  גוף 
טיפת  מכל  ונוצר  וממשיך  ה:ה(,  )אבות 
זוגיים  ביחסים  לבטלה  שנשפכת  זרע 
היקום  על�כן  לילה.  בקרי  או  באוננות  או 
מאוכלס ברבבות שדים. הם שוכנים מתחת 
וביערות,  במדבריות  בחורבות,  לאדמה, 
כלומר במרחב גיאוגרפי לא�תרבותי על�פי 
בלילה,  פועלים  הם  המקובלים.  המושגים 
בניגוד לזמן הפעולה הרגיל של בני�האדם.  
אין קשר בין שדים ובין רוחות, שכן רוח היא 
היא  אם  שנפטר.  מאדם  שנותרת  ישות 

חודרת לגוף אנושי היא קרויה “דיבוק”.
מגע בין אדם ושד נוצר בדרכים שונות, 
הפעילה  הדרך  ועד  הסבילה  הדרך  מן 
המאפשר  חלל  יצירת  למשל:  והיוזמת. 
לשד למלא אותו, כגון השארת תינוק בלי 
לא� התנהגות  או  מכוונת  פגיעה  שמירה; 
על�ידי שפיכת  פגיעה בשדים  כגון  זהירה, 
סכין  הפלת  או  הרצפה  על  חמים  מים 
לרצפה; הסתכנות על�ידי כתיבת קמיעות, 
שלא  הזמנה  בלילה,  לבד  הליכה  או 
במתכוון של השד על�ידי האמירה “שיקח 
אותך השד”; או טכניקות השבעה מיוחדות 
לצורך זה. השדים היהודים בקיאים בהלכה 

היהודית ושומרים את חוקיה. 
השדים  של  ורבעם  אורחם  ידיעת 

בסיוע  האנושית,  האשה  ההפך:  גם  ייתכן 
מצליחה  קדוש(,  איש  )רב,  הקדושה  כוח 
כפולים  חיים  של  דגם  השדה.  את  לסלק 
של גבר עם אשה אנושית ושדה לא נחשב 
חטא על�פי ההלכה היהודית, שנהוגה בה 
אקטיבית,  יפה,  שהיא  השדה,  מונוגמיה. 
ומעשירה  גבר  להשיג  כדי  להרוג  מוכנה 
אותו עושר רב, חיה איתו במקביל לאשתו 
זה  דמיוני  דגם  פרדוקסלית,  האנושית. 
שימש דווקא לחיזוק המסגרת המשפחתית 
המסורתית, שכן כך הגבר בוגד באשתו רק 
או  בגידה  של  אחרים  במקרים  בפנטזיה. 
יכולה  הרעיה  במציאות,  הגבר  של  נטישה 
אי  ובה  בשדה,  שמדובר  בכך  להתנחם 
לסלוח  יכולה  שהיא  או  להתחרות,  אפשר 

לבעלה, שהרי זו רק שדה...   
ביטוים  את  מוצאים  הדגמים  שני 
התקופות:  בכל  רבים  עממיים  בסיפורים 
ימי�הביניים,  בספרות  בתלמודים,  במדרש, 
ובכל  אנו,  ימינו  ועד  החסידית,  בספרות 
מוסר,  מעשיות,  הסיפוריים:  הז’אנרים 
בדיחות  אישיים,  סיפורים  שבחים,  אגדות, 

ואנקדוטות.
הסיפורים,  את  וממפה  מסווג  המחקר 
על  ועומד  ספרותיים  בכלים  אותם  מנתח 
של  בהקשר  והתרבותי  החברתי  תפקידם 

מקום ותקופה. 
השלב השני במחקר עוסק בלחשי ריפוי. 
לחש הוא שיר מחורז וקצוב, הוא נאמר על�ידי 
נשים ובא לרפא פגיעות שדים ומזיקים כמו 
עין הרע. עבודה זו נעשתה במשותף עם ד”ר 
ספרותי� ניתוח  מציעה  היא  פאפו.  אליעזר 
באמצעות  זה  מסוג  טקסטים  של  תרבותי 
התרבות  למחקר  כלי  המהווה  דגם  הצעת 
העממית בכלל ותרבותן של נשים בפרט, שכן 

לרוב הן אלה שיצרו וביצעו את הלחשים.  

כללי  מערכת  ליצור  לאדם  מאפשרת 
התנהגות  המסייעת לו להתמודד עם עולם 
השדים. למשל: התנהגות זהירה )לא לצאת 
או  לשירותים  לא  במיוחד  בלילה,  לבד 
למקומות מלוכלכים(; שימוש באמצעי הגנה 
פיזור  באמצעות  )למשל  פיוס  )קמיעות(; 
ודברי מתיקה בפינות הבית(; תרמית  שמן 
)למשל לבוש דומה לכלה ולשושבינות, או 
נקבה(; אמצעי  בבגדי  זכר  תינוק  הלבשת 
רעש,  אדום,  צבע  )שום,  והתקפה  הרתעה 

אש, סכין(.
חלוקה   יש  העממית  ההשקפה  על�פי 
נמצאים  המלאכים  לרבדים:  היקום  של 
והשדים  באמצע,  בני�האדם  למעלה, 
מצויות בקצה התחתון של  הנשים  למטה. 
בני התמותה וקרובות יותר לעולם השדים. 
כמותם יש בהן טומאה בגלל החטא הקדמון 
ודם הנידה. אולי משום כך גם קל יותר לשד 
חסר הגוף להתלבש בגוף של אשה. השדות 
נתפסות כיפות מאוד ומיניות מאוד . מטרתן 

היא לפתות את הגברים ולהינשא להם.
נישואים עם שדה יכולים להתקיים בין 
הסיפורים  רווק.  שהוא  או  נשוי  הגבר  אם 
רווק  במקרה שהגבר  דגמים:  שני  מציעים 
נשים  עם  יחסים  ממנו  מונעת  השדה 
נישואים  שבה  מסורתית,  בחברה  אחרות. 
בגיל צעיר הם חלק מן הנורמה החברתית 
והלחץ הקבוצתי להתחתן כבד מאוד, רווק 
יכול היה לבחור להישאר במצב זה כשיש 
לשדה.  נישואים  כגון  מוצדקת,  סיבה  לו 
לו  מוענקת  מכך  כתוצאה  כן,  על  יתר 
עמדת עדיפות בחברה - הוא נחשב בעל 
כוחות עליונים. אשר לגבר נשוי, הסיפורים 
שתי  שבו  הדגם  דגמים:  לשני  מתפצלים 
הנשים חיות בשלום זו עם זו, ודגם העימות 
האנושית.  לאשה  מתנכלת  השדה  שבו 

מחקרה החדש של פרופ� תמר אלכסנדר )בצילום(, ראש 
המחלקה לספרות עברית, מתחקה אחר עקבות היסודות 
השדים?  הם  מי   � העממית  בתרבות  העל–טבעיים 
� מדריך מיוחד נגדם?  באיזה לחשים מומלץ להשתמש 

לכל השדים 
והרוחות
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פתגמים הקשורים בעין הרע

מוציאין  הבריות  ושנאת  הרע  ויצר  הרע  עין 
את האדם מן העולם )אבות ב: יא(

עין שלא רצתה לזון ממי שאינו שלו, אין עין 
הרע שולטת בו )ברכות כ ע”א(

עין הרע מחוררת

אלוהים ישמרנו מעין הרע, 
משכן רע ומרוח פרץ

עין על סל, במהרה ינוקב 

סגולה לשיפור הלימוד: 
התלמוד:  את  משבחים  דברים  חמישה 
שאוכל  וממה  עכבר  שאכל  ממה  האוכל 
חתול, והאוכל לב של בהמה והרגיל בזיתים, 
והשותה מים של שיורי רחיצה, והרוחץ רגליו 
כליו  המניח  אף  אומרים  ויש  זו,  גב  על  זו 

תחת מראשותיו )הוריות יג ע”ב(.

לעקרה שתתעבר: 
תבלע עורלת תינוק שנימול.

לחולשת הלב: 
תהא רגיל בכל בוקר למלא את פיך במים 
ואז  שיתחממו  עד  ולהמתין  וצלולים  קרים 

תפלוט את המים. 

בצל: 
כוחות הבצל ופעולותיו שהוא חם ורטוב ואם 
יעורר תאוות המאכל  יאכלנו חי או מבושל 

וגם תאוות המשגל.

לכאב ראש: 
ירחץ ראשו במיץ חזרת או בשמן שומשומין 
מעורב בשמן ורד או יבשל כמון ושמן בחומץ 
בראשו  ישים  או  הראש  על  חמים  וישימם 

כובע מעור זאב.

רפאל  מאת  הילדים’  מראה  ‘ספר  )מתוך 
אוחנא ס”ט, ירושלים תרס”ה(

סיפור שדים
“באותם ימים היו בעיר העתיקה בירושלים שדים רבים, והמקרה שאני מספרת עליו קרה באמת. 
ואילו  יום אחד שכב הבעל לנוח,  ובכבוד.  יפים בשלום  יחד חיים  מעשה בבעל ואשתו שחיו 
האשה לאחר שהתפנתה מעיסוקיה יצאה לבקר את שכנתה. כאשר שבה מאוחר יותר לביתה 
מצאה בחורה צעירה שוכבת עירומה לצד בעלה. כיוון ששניהם היו ערומים היא התמלאה בושה 

וכיסתה אותם בשמיכה דקה.  בשקט סגרה את הדלת ויצאה את החדר. 
במשך זמן רב נמנעה האשה מלהזכיר את  המקרה באוזני בעלה. לילה אחד הופיעה הצעירה 
בחלומה של האשה בדמות שדה ואמרה לה: כשם שאת כיסית אותי ולא אמרת דבר, כך יכסה 

אותך אלוהים וישמור עלייך מכל פגע.
כי מדובר  לזכור שייתכן  יפה, עליה  רואה את בעלה עם צעירה  לכן אומרים שכאשר אשה 

בשדה ולא באשה בשר ודם”.

מתוך: בני נחמיאס, ‘חמסה’, עמ’  129.

מילון שימושי
כך תלמדו להבדיל בין שד לבין רוח רעה

שד: 
יצור ערטילאי לא�מיני חסר גוף שנוצר בערב 
גוף  כל  ללבוש  יכול  השמשות.  בין  שבת 
שירצה. חי בעולם שמתחת לעולם האנושי, 
בלילה  פועל  ובלכלוך.  בביוב  בחורבות, 
ומנסה לחדור לעולם האנושי. פועלים נגדו 
על�ידי הימנעות מכניסה למרחב שלו; הגנה 
)שושבינות  רמייה  )מתנות(;  פיוס  )קמיעות(; 
רעש,  )שום,  הרתעה  הכלה(;  כמו  לבושות 

צבע אדום, מתכות, התקפה )סכין(. 

רוח: 
ישות הנותרת מאדם שנפטר. עשויה להופיע 

בחלומות או להתגלות במראה.

דיבוק: 
רוח של חוטא השואפת לחדור לגוף אנושי 

ולפעול באמצעותו. 

לחש: 
שיר, בדרך כלל מחורז וקצבי, הנלחש על-
מפגיעות  לרפא  כדי  מרפאות  נשים  ידי 

שדים, עין הרע ומחלות שונות. 

עין הרע: 
להוכיח  כדי  לירוק,  צריך  )על�כן  מייבשת 
נובעת  להמית.  עלולה  נוזלים(,  יש  שבגוף 
במכוון.  שלא  וגם  במכוון  פועלת  מקנאה. 
בעלת  עין  כלל  בדרך  יש  הרע  עין  לבעלי 

צורה מוזרה. 

מעמדה  על�פי  נבחרו  הלחשים 
המבצעת  המרפאה  האשה  של  ותפקידה 
בודדים  איזכורים  רק  נמצאו  הטקס.  את 
מופיעים בלחשים שנרשמו  והם  של האל, 
בודדות אלה  דוגמאות  גברים: מלבד  מפי 
למקורות  כלשהי  התייחסות  בלחשים  אין 
יהודיים ממוסדים. עולם טקסי הריפוי היה 
בענף  התנהל  והוא  הנשים,  של  עולמן 
הממוסדת.   הדת  חיי  של  והנדחק  השולי 
עולם  להיווצרות  הביאה  הנשים  הדרת 
מושגים וטקסים המקביל למסורת הגברית 
מתקיימים  אלה  לעיתים  הנורמטיבית. 
בצילה, ולא פעם הם נמצאים בעימות ישיר 
עמה. טקסים אלה איפשרו היפוך תפקידים, 
היא   - המרכזית  הגיבורה  היא  האשה  ואז 
בפרטיו  בקיאה  היא  הטקס,  את  מנהלת 
לישועה.   עיניים  נושאים  ואליה  הסודיים 
לה  יש  הלחשים  ונוסחי  הטקסים  סודיות 
חשיבות רבה.  שליטה במידע אזוטרי מסוג 

זה מקנה כוח למי שמחזיקות בו. 
בעיני  נחשבו  אלה  ריפוי  טקסי 
כשרה  יהודית  כמסורת  המרפאות 
ועתיקת�יומין.  מומחיות בתחום זה העניקה 
הן  צדיקות,  של  מעמד  המרפאות  לנשים 
בעיני עצמן והן בעיני הקהילה המסורתית.  
במעמדן,  הרבנים  גם  הודו  לעיתים 
הפרקטיקות  מן  לחלק  התנגדו  ולעיתים 
אלא  הלכתיים.   מטעמים  המרפאות  של 
שהתנגדות זו לא הביאה לביטול הטקסים 
המרפאות  של  מעמדן  את  ערערה  ולא 
המסורתית.  היהודית  החברה  בעיני 
הדת   נתפשה  העממיות  המרפאות  בעיני 
כדרך  הבין�אישי,  בתחום  כמתמקדת 
להיטיב עם הזולת.  אשה דתית היא אשה 
המתנהגת באופן מוסרי ביחסים שבין אדם 
לחברו, בניגוד לגבר, השומר על החוקים גם 
על חשבון שבירת מערכות יחסים אישיות.  
באופן פרדוקסאלי אותה מערכת תרבותית 
שסיפקה לנשים מעמד נמוך גם איפשרה 
המתאימים  וערכים  השקפות  לגבש  להן 
של  פועל�יוצא  היא  זו  מציאות  לחוויותיהן. 
התפישה המסורתית המחייבת הפרדה בין 
המינים וקובעת נורמות התנהגותיות שונות 

לגברים ולנשים.  
הנמצא  המחקר,  של  השלישי  השלב 
הוא  גם  בסגולות.  עוסק  הסופיים,  בשלביו 
פאפו.  אליעזר  ד”ר  עם  בשיתוף  מבוצע 
סגולה היא תכונה הטבועה בחומר מסוים 
)חי, צומח, דומם, או צירופי שמות ופסוקים(.  
צבירת תכונות כאלה על�ידי אדם המומחה 
לכך יוצרת מרשם שבאמצעותו ניתן לרפא 
פגיעות שונות )מחלות או פגיעות מזיקים(. 
כלל- חשיבה  עומדים  הסגולות  בתשתית 
אנושית ותכנים של תרבות נתונה. הסגולות 
גם  רבות  ופעמים  הגברים  לעולם  שייכות 
לעולם הממסד הדתי. שלב זה של המחקר 
ולאפשר  התמונה  את  להשלים  יוכל 
העממית  הדת  של  עולמה  את  להקיף 
פרשנות  לה  לתת  כדי  היהודית  בתרבות 

פנים�תרבותית משמעותית.



ספינת-הטילים הזכיינים בדיקנאט הסטודנטים, השתתף סגן-אלוף )מיל.( יעקב דהאן, הממונה על  של  החילוץ  בראיון במבצע   • הסעודית  ערב  מחוף  הימית�געש�  הדרמה  את  משחזר  הוא  מאת שלמה כרמיל�אבג� 

מכה גלים

)כפי שהוא מופיע בתרשים( ו��על רטוב��מבצע החילוץ: ��על יבש��
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כמה זמן נמשך החילוץ?

“62 שעות. עבדנו סביב השעון. ‘קבלת 
שבת’ ערכנו על החוף הסעודי”.  

הייתה ועדת-חקירה שחקרה את האירוע?

ויסודית,  מקיפה  חקירה  “נעשתה 
שחרצה גורלות של מפקדים שהיו מעורבים 
חשוב  שיותר  הזאת. מה  החמורה  בתקלה 
פקודות  ושונו מספר  לקחים  הוא שנלמדו 
מן  מנהלתיות  להפלגות  הקשורים  ונהלים 

הסוג הזה”.

יתפתח  לא  שהחילוץ  לכך  דאג  מי 
צבאיות  השלכות  בעלת  מדינית  לתקרית 
בפעולה  בכך שמדובר  ומדיניות, בהתחשב 

“בארץ אויב”? 

האמריקאים.  מול  פעל  המדיני  “הדרג 
אותם  ושיכנעו  הסעודים  את  הרגיעו  הם 
עם  יחד  החוף.  על  לנעשה  להפריע  לא 
זה  הועמדו כוחות אוויר ויבשה במצב הכן 

למקרה של הסתבכות”.

האירוע  מן  הפקת  אישית  אתה  האם 
ומשמעות  ערך  בעלי  שהם  ותובנות  לקחים 
לחייך הפרטיים ולמילוי תפקידיך האזרחיים?

“האירוע הזה לימד אותנו שאסור לעגל 
פינות בכל הקשור למילוי נהלים ופקודות, 
האמירה  אדם.  בחיי  כשמדובר  בעיקר 
השגורה בפי הישראלים ‘יהיה בסדר’ הייתה 
חסר  מאופטימיזם  נמנע  אני  לרועץ.  לנו 

בסיס מן הסוג הזה בחיי היום�יום שלי”.

אתה מתגעגע לימים ההם?

“ועוד איך. אני מתגעגע לחברים, לחוויות 
ולמבצעים המיוחדים המייחדים את החיל 
הזה. לשמחתי, אני עדיין משרת במילואים, 

לא אמרתי שלום לחיל הים”. 

כתבה מצולמת על המבצע שודרה בתוכנית 
“עושים גלים”

מי נכלל בצוות החילוץ?

הבכירים  המפקדים  את  כלל  “הצוות 
ומן התחום  של החיל מן התחום המבצעי 
של  וגיבוי  יבשה  כוחות  עם  יחד  הלוגיסטי 

השייטת, שסיפקה לנו מטריית אבטחה”.

מי פיקד על המבצע?

“על ‘הקונצרט’ כולו ניצח מפקד החיל 
תת�  לצידו  וסייע  אלמוג,  זאב  אלוף  דאז, 
ניתנו בזמן  בן�אליהו. ההנחיות  חנוך  אלוף 
מן  אחד  כל  כאשר  מתווכים,  ללא  אמת, 
מטרה’  ‘מכוון  בשטח  הפועלים  הכוחות 

ומושג הזמן לא קיים”.

מה הייתה הפקודה שקיבלת?

שהספינה  לרגע  להתכונן  “הונחיתי 
תתנתק מן הריף בכל מה שקשור לפעולות 
אטימה  פעולות  ביצוע  הנזקים:  בקרת 
באמצעות  שאיבה  לפעולות  והכנות 
פינוי  כללו  ההכנות  חיצוניות.  משאבות 
הציוד  הלחימה.  ואמצעי  הטילים  מן  חלק 

האלקטרוני פונה מן הספינה במסוקים”.

מה היו המכשולים העיקריים שנתקלתם 
הסיכונים  היו  ומה  לחילוץ,  בדרך  בהם 

האישיים שנטלתם על עצמכם?

“דמיינו לעצמכם ספינה במשקל 350 
 30 של  בזווית  צידה  על  השוכבת  טונות 
למים.  מחוץ  מדחפיה  כשארבעת  מעלות, 
שלא  עוגן  ממש  היו  וההגאים  המדחפים 

איפשר למשוך את הספינה. 
מסוג  דחפורים  ששני  חשש  “התעורר 
נושאת�טנקים  באמצעות  שהובאו   D-9
היה  השני  החשש  הריף.  מן  ייפלו  מאילת 
מן  הספינה  למדורי  מים  חדירת  מפני 
גישה משום  המקומות שאליהם לא היתה 

שהספינה נטתה על צידה”.

כיצד התמודדתם עם הבעיות?

“את המדחפים וההגאים ‘גילחנו’ בעזרת 
מוטות�מגנזיום בוערים - סוג של פתרון יצירתי 
)קוטרם של צירי ההגאים היה 110 מ”מ ושל 
הייתה  המשימה  מ”מ(.   300 ההגאים  צירי 
הרבה,  התחמושת  החמושים,  הטילים  קשה. 

כמה  שהציף  הדלק 
והעבודה  מדורים, 
באש גלויה - כל אלה 
מיידית. סכנה  היוו 

שהספינה  “ברגע 
החוף  מן  ניתקה 
כמויות  לתוכה  חדרו 
מים.  של  אדירות 
המצב לא היה נעים”. 

עלתה ב        1981 בספטמבר   22-
ספינת�הטילים ‘געש’ על שרטון 
בחוף ערב הסעודית. היא חולצה 
במבצע  ימים.  ארבעה  כעבור 
החילוץ הנועז השתתף סא”ל )מיל.( יעקב 
דהאן בתוקף תפקידו כמפקד פלגה טכנית. 
סיפור המעשה הותר לפרסום לפני זמן�מה 

על�ידי הצנזורה הצבאית.
דהאן  הצטרף  הצבאי  שירותו  בתום 
משמש  הוא  כיום  בן�גוריון.  לאוניברסיטת 
כממונה על הזכיינים בדיקנאט הסטודנטים. 
“צללנו” יחד אתו במנהרת הזמן וחזרנו 29 

שנה לאחור. 

את  לחלץ  כשהוזנקת  היית  איפה 
הסטי”ל אח”י ‘געש’?

לבסיס  שהוזנקתי  לפני  “כשעתיים 
מכלי�השיט  באחד  מהפלגת�ניסוי  חזרתי 
של הבסיס במפרץ אילת, ולמחרת בבוקר 
לפגישות  צפונה  לעלות  אמור  הייתי 

במפקדת חיל הים.
“הטלפון בביתי צילצל ב-4 לפנות בוקר. 
על הקו היה המפקד התורן, והוא דיווח לי 
‘ברמזים’,  מטעמים של בטחון שדה, שאח”י 
של  המזרחי  בצד  שרטון  על  עלתה  ‘געש’ 
המפרץ. שאלתי אותו איפה, והוא ענה - על 
החוף המזרחי. הבנתי שהספינה עלתה על 

ריף בחוף ערב הסעודית”. 

כמה זמן נמשכה ההתארגנות למשימה? 
ומי הוכנס בסוד העניינים?

המשימה  לביצוע  “ההתארגנות 
בכמה  הצהריים,  ועד  הבוקר  מן  נמשכה 
את  גייסתי  ויבשה.  ים  אוויר,  מישורים: 
הגוררות האזרחיות של נמל אילת תוך כדי 

התארגנות לוגיסטית בכל התחומים.
“חיילי הבסיס קיבלו הוראה לא לפטפט 
ולא לספר לקרובי משפחותיהם שהתגוררו 
אז באילת. והסוד נשמר עד סוף המבצע”.

אז  הכללי  המצב  את  בבקשה  תאר 
להפליג  צריכה  ‘געש’  הייתה  ומדוע  במדינה, 

לאילת?

אז  נמצאו  וישראל  מצרים  “להזכירך, 
בתהליך של מימוש התנאים בהסכם השלום 
שנחתם במארס 1979. פינוי חצי�האי סיני, 
כולל שארם א�שייך, בסיס�האם של אותם 
הימים, תוכנן לאפריל 1982. האירוע תפס 
אותנו בספטמבר 1981 - שנה לפני הפינוי 

העתידי.
"‘געש’ יצאה להפלגה מנהלתית מבסיס 
חיפה. על סיפונה עלו כמה חיילות וחיילים 
הספינה  כצ’ופר.  ההפלגה  את  שקיבלו 
הפליגה דרך המעבר בתעלת סואץ בדרכה 
בתעלת  המעבר  אילת.  במספנת  לשיפוץ 
מתנוסס  ישראל  דגל  כאשר  נעשה  סואץ 
בהסכם  חשוב  פרט  זהו  התורן.  ראש  על 

השלום עם המצרים”.

חיילי השייטת מאבטחים את 
פעולת החילוץ
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה 

1. ד”ר עודד ישראלי  -
מרצה במחלקה למחשבת ישראל

2. ד”ר דורית סגל-אנגלצ’ין  -
מרצה בכירה במחלקה לעבודה סוציאלית 

3. ד”ר אורי שוויד  -
מרצה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 4. ד”ר חגי רם  -
פרופ’-חבר במחלקה ללימודי המזרח התיכון 

5. פרופ’ אביעד רז  -
פרופסור מן המניין במחלקה למדעי ההתנהגות

6. ד”ר דניאל אונגר  -
מרצה במחלקה לאמנויות

הפקולטה למדעי הבריאות

7. ד”ר לאה גבר  -
מרצה בכירה במחלקה לביוכימיה קלינית 

בשיתוף עם המחלקה לכימיה

8. ד”ר יצחק מלצר  -
מרצה בכיר במחלקה לפיזיותרפיה 

9. ד”ר איריס שי  -
פרופ’-חבר במחלקה לאפידמיולוגיה 

עלו
בדרגה

לתלמידים  ‘אינטל’  פרסי  הענקת  טקס  במהלך 
ראש  סיפר  כשנה  לפני  באוניברסיטה  שנערך  מצטיינים 
רונן ברפמן, למנכ”לית  פרופ’  המחלקה למדעי המחשב, 
מקסין  העולמית,  ‘אינטל’  נשיא  וסגנית  ישראל’  ‘אינטל 
לא  הראשון  התואר  ותלמידי  מבוגרי  שרבים  פסברג, 
שהם  מפני  מתקדמים,  לתארים  להמשיך  מתכוונים 
חושבים שבתעשיה אין דרישה לבוגרי תארים מתקדמים 
‘אינטל’ ענתה  כ-over qualified.  מנכ”לית  ייתפסו  והם 
לביקור  תוזמן  היא  ואם  נכונה,  אינה  הזאת  שהתפיסה 
היא תסביר לבוגרים ולסטודנטים את חשיבות הלימודים 

לתארים מתקדמים. 
והשנה, לקראת  פרופ’ ברפמן לא שכח את ההצעה, 
סיום סמסטר ב’, הזמינו הפקולטה למדעי הטבע והפקולטה 
למדעי ההנדסה את מקסין פסברג להרצות לפני תלמידי 
לתואר  לימודיהם  סיום  לקראת  העומדים  ג’-ד’  השנים 

ראשון. היא נענתה ברצון.
ממנה  גדול  חלק  להרצאה.  באו  רבים  סטודנטים 
מחוויה  שנהנו  הסטודנטים,  לשאלות  לתשובות  הוקדש 
נדירה של דו-שיח עם אחת הנשים הבכירות ביותר במשק 
הישראלי. האורחת סיפרה לתלמידים על פעילות ‘אינטל’ 
בישראל ותיארה את פרופיל כוח-האדם האקדמי שנקלט 
בוגרי  הם  ממנו   50% כמעט   - האחרונה  בשנה  בחברה 
תואר שני ותואר שלישי. היא ציינה ש’אינטל’ לא מסתפקת 
בכך - היא רוצה להגדיל במידה ניכרת את אחוז העובדים 
החדשים בעלי תואר שלישי. פסברג, שהיא בעלת תואר 
המתקדמת  ולתעשיה  של’אינטל’  הסבירה  בכימיה,  שני 
דרושים אנשים בעלי יכולות וניסיון במחקר, שיאפשרו להם 

להתמודד בהצלחה עם בעיות שלא נתקלו בהן בעבר. 
פרופ’ ברפמן סיכם כך את הביקור: “אי אפשר להכשיר 
ייעודן של  והעומס.  למחקר בזמן שעובדים, בגלל הלחץ 
יודעות לעשות  הן  זו.  הוא לתת הכשרה  האוניברסיטאות 
לחשיבותם של  בנוגע  ביותר. המסר  הטובה  בצורה  זאת 
בצילום:  וברור”.  חד  היה  מתקדמים  לתארים  לימודים 

מנכ”לית ‘אינטל’ נושאת דברים לפני הסטודנטים.

ביקרה  ישראל�  �אינטל  מנכ�לית 
באוניברסיטה ועודדה את תלמידי 
הפקולטה למדעי הטבע והפקולטה 
למדעי ההנדסה להמשיך ללימודים 

מתקדמים
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הפקולטה למדעי ההנדסה 

10. פרופ’-חבר גל דבוטון  -
פרופ’ מן המניין במחלקה להנדסת מכונות 

11. פרופ’-חבר איברהים עבדולחלים  -
פרופסור מן המניין ביחידה להנדסת אלקטרואופטיקה

12. ד”ר אילן שלום  -
פרופ’-חבר במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים 

הפקולטה למדעי הטבע

13. פרופ’-חבר רונן ברפמן  -
פרופסור מן המניין במחלקה למדעי המחשב 

14. ד”ר דני ברש  -
פרופ’-חבר במחלקה למדעי המחשב 

הפקולטה למדעי הניהול

15. פרופ’-חבר דב דביר  -
פרופסור מן המניין במחלקה לניהול

                                                              

המכונים לחקר המדבר על שם בלאושטיין

16. ד”ר אבי בראלי  -
מרצה בכיר במכון בן-גוריון לחקר הציונות 

ברכות ואיחולי הצלחה!
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שבעבודתם המורכבת והרגישה הם נתקלים 
בהרבה סבל, אבל גם בהרבה עוצמה”.

העבודה  של  נקודת�הראות  את 
“עובדים  הוס:  ד”ר  מסבירה  הסוציאלית 
היצירתיות  את  לגלות  צריכים  סוציאליים 
גמישה  עמדה  מתוך  לעבוד  כדי  שלהם 
עצמם  על  ישמרו  כך  מכאניסטית.  ולא 
משניות,  טראומות  עם  להתמודד  וייטיבו 
נתקלים בהם  ושחיקה שהם  דחק ממושך 
בבעיות  הנאבקים  אנשים  עם  בעבודתם 
קשות במציאות של עוני ושוליות”. לשאלה 
ימצא  “מתחבר” לאמנות  גם מי שלא  אם 
באמנות  “מדובר  עונה:  היא  במגמה  עניין 
שלא למטרת הפקת תוצרת למוזיאון, אלא 
בשביל  דווקא  נוספת.  כדרך�התבטאות 
טרי  אפיק  זהו  לאמנות  ‘מתחבר’  שלא  מי 
ללמוד,  דרך הלא�מוכר, דברים חדשים על 

עצמו”. 
בין  הזה  החיבור  הוס,  ד”ר  לדברי 
מילים ואמנות מתאים לאוכלוסיות שונות 
- ילדים ומתבגרים, נשים וקשישים, עולים 
היא  ואנשים שעברו טראומות.  ומהגרים, 
מסבירה: “יש אנשים המשתמשים במילים 
ויש אנשים  כדי לברוח מרגשות,  ובשפה 
להתבטא  מתקשים  שונות  שמסיבות 
במילים של החברה הדומיננטית. אנשים 

סוציאלית ה לעבודה  מחלקה 
לשילוב  מגמה  מפעילה 
בטיפול  יצירתיים  כלים 
המגמה  חלשות.  באוכלוסיות 
נוסף  כלי  הסוציאליים  לעובדים  נותנת 
בחשיפת  ומסייעת  השוטפת  בעבודתם 
וגם  אצלם  גם  תקווה  ובנטיעת  היצירתיות 
אצל מטופליהם. המגמה פועלת במחלקה 
לעבודה סוציאלית על שם שפיצר, שראשה 
הוא פרופ’ יונתן אנסון, והיא נכללת בתוכנית 

לתואר שני במחלקה. 
הרעיון לפתוח את המגמה צמח מתוך 
הביקוש לעובדים סוציאליים מנוסים, בעלי 
לטיפול  וחדשניים  מעשיים  וכלים  ידע 

באירועים טראומטיים. 
לומדים  המגמה  ותלמידי  תלמידות 
טכניקות של עבודה עם חומרים שונים של 
וצילום,  פיסול  ציור,  כגון  פלסטית,  יצירה 
טכניקות  טיפוליים,  יצירה  תרגילי  פיתוח 
וטכניקות  יצירה,  על  טיפולית  שיחה  של 
טיפוליים,  עם תהליכים  היצירה  חיבור  של 
תפישות  על�פי  ופרטניים,  קבוצתיים 
ותוך התאמה לאוכלוסיות  טיפוליות שונות 
מיעוטים  קשישים,  ילדים,  כגון  שונות, 

ואסירות.
בשום  כדוגמתה  שאין  המגמה, 

מתנהלת  בישראל,  אחרת  אוניברסיטה 
בה  ומלמדים  הוס  אפרת  ד”ר  בהדרכת 
פורטנוי,  וטל  שוורץ  טל  מאור,  חיים  פרופ’ 
לימודי  של  האחרים  למרצים  בנוסף 
סוציאלית.  לעבודה  במחלקה   M.A.-ה
ההוראה המשותפת הזאת משלבת כישורים 
הסוציאלית.  העבודה  במסגרת  אמנותיים 
התמחויותיה  בטווח  משתלבים  הדברים 
ועבודה  אמנות  שלמדה  הוס,  אפרת  של 
ושילבה ביניהן באמצעות תחום  סוציאלית 
כתבה  ואז  באמנות.  תראפיה   - שלישי 
כשהיא  סוציאלית,  בעבודה  דוקטורט 
משתמשת באמנות ככלי לביטוי עצמי של 

נשים בדוויות מודרות בנגב. 
הסטודנטים לומדים לעומק את זהותם 
שלהם, וכך גם את זהותם של מטופליהם,  
כגון  ונגישים  קונקרטיים  מושגים  בעזרת 
מזון  מיניות,  תמונות�דיוקן,  תרבות,  מקום, 
ונרטיבים אישיים - נושאים המבוססים על 
חוויותיהם של מטופליהם ולא על ההגדרות 

הפתולוגיות שלהם. 
את נקודת�הראות של האמנות מסביר 
פרופ’ מאור: “הסטודנטים בכיתה הזאת הם 
עובדים סוציאליים ואין להם רקע באמנות, 
ואף�על�פי�כן הם יוצרים לפעמים עבודות 
היא  לכך  הסיבה  מאוד.  מעניינות  אמנות 

 � סוציאלית  בעבודה  יצירתיים  בכלים  להתמחות   M.A.-ה מגמת  את  מרכזת  הוס  אפרת  ד�ר 
הלא- ��השפה  חלשות  באוכלוסיות  בטיפול  יצירתיים  כלים  משלבים  המגמה  ותלמידי  תלמידות 
מילולית של היצירה מסייעת לאנשים שמסיבות שונות מתקשים להתבטא במילים�, היא אומרת

ד�ר אפרת הוס )שלישית משמאל( עם תלמידות ותלמידי המגמה

יצירת מופת



פעילה  )אוניברסיטה  אופ”ק  פרויקט 
ביוזמת   2004 בשנת  הוקם  בקהילה(  
הרקטור לשעבר, פרופ’ ג’ימי וינבלט. פרופ’ 
החל  הוא  בראשו.  עמדה  אלכסנדר  תמר 
בשתי סדרות הרצאות בירוחם וברהט, מתוך 
במחקרים  הנגב  תושבי  את  לשתף  רצון 
אל  ולקרבם  באוניברסיטה  המבוצעים 
המתרחש בה, כדי שהיא לא תהיה מגדל�שן 
מבודד בנגב אלא חלק מן הקהילה.  כבר 
וחיזוק  לתמיכה  הפרויקט  זכה  בתחילתו 
בשתי  המרצים  בין  רבים.  מרצים  מצד 
פרופ’  האוניברסיטה  נשיאת  היו  הסדרות 
רבקה כרמי, הדיקן לשעבר של הפקולטה 
למדעי הרוח והחברה פרופ’ משה יוסטמן, 
הראשונה  השורה  מן  חוקרים  הרבה  ועוד 

בתחומיהם.
בשנת 2007 מונה פרופ’ נסים קלדרון, 
לראש  עברית,  לספרות  המחלקה  איש 
והתרחבה  התפתחה  “הפעילות  הפרויקט. 
הגענו  הרצאות  סדרות  משתי  שנה.  כל 
רחבי  בכל  הרצאות  סדרות  לעשר  השנה 
הנגב, ביישובים היהודיים וביישובים הערביים, 
וכיום פועלות סדרות בבאר שבע, בקרית גת, 
בירוחם, בנבטים, במשמר הנגב, באשקלון, 
אומר  מקומות”,  ובעוד  ברהט  בלקיה, 
האחרונות  השנים  בשלוש  קלדרון.  פרופ’ 
התרחב הפרויקט ונכנס גם אל בתי�הספר, 
התלמידים  אל  האקדמיה  את  לקרב  כדי 
לפיתוח  כאפשרות  עליה  לחשוב  ולעודדם 

קריירה בכל תחום שעליו הם חולמים. 
קבוצת  גם  הפרויקט  אירח  השנה 
ונערך  באוניברסיטה,  מצטיינים  תלמידים 
שאירח  נוסף  כנס  בקמפוס.  סיור  להם 
מרכזי�יום  כנס מנהלי  הוא  הפרויקט 
מנהלים  כ-80  בו  שהשתתפו  לקשישים, 
של  להרצאתו  האזינו  הם  הארץ.  מרחבי 
פרופ’ דוד פרנקל מן הפקולטה לניהול על 
שם גילפורד גלייזר. “אנחנו שואפים להגיע 
מתלמידי   - האוכלוסיה  שכבות  כל  אל 
בית�ספר ועד פנסיונרים. ההרצאות ניתנות 
בהתנדבות על�ידי המרצים”, מוסיף פרופ’ 

קלדרון. 
אופ”ק  של  המצליחות  הסדרות  אחת 
במוזיאון”,  “שני  הקיץ  מפגשי  סדרת  היא 
במוזיאון  הרביעית  השנה  זו  שמתקיימת 
הנגב בבאר שבע. בסדרה זו  אירח פרופ’ 
איתם  ושוחח  מוזיקאים  של  שורה  קלדרון 
השירים  מילות  על  המוזיקלי,  חינוכם  על 
ועל המנגינות שהם מלחינים.  שהם שרים 
הרפרטואר  מן  שירים  ביצעו  המוזיקאים 
שלהם ודיברו על דרכם האמנותית. בסדרה 
זו שיתף פרוייקט אופ”ק פעולה עם עיריית 
באר שבע ועם חברת ‘כיוונים’ ותנועת ‘אור’, 

התומכות בקירוב התרבות לקהילה.

אופ”ק
חדש 

לקהילה

בתמונה העליונה: ד��ר אפרת הוס )משמאל( מדריכה סטודנטיות; למטה, מימין 
לשמאל: יסמין אלהוזייל, שקד אריאל ונועה ברקי מציגות את עבודותיהן

פרופ� נסים קלדרון

שהוא  מפני  מנייר�עיתון,  כעשוי  שלי  סבא 
והציונות  וישראל  הוא  עיתון.  קורא  תמיד 
סבא   - בשבילי  דבר  אותו  הם  פעם  של 
הוא סמל של הערכים הישנים של עבודה 
קשה, פשטות, יושר. אני גם זוכרת מאז ימי 
הזוהרות שנתנו  עיניו הכחולות  ילדותי את 
לנו תקווה. השעות שעבדתי על הציור הזה 
עזרו לי לעבור את תהליך האבל על מותו, 
עודדו אותי לנסות לחיות על�פי  גם  ואולי 

ערכיו”. 
למטופל  לאפשר  גם  יכולה  האמנות 
ולא  רב�פנים  באופן  זהותו  את  להגדיר 
רק דרך הפתולוגיה של “הבעיה” שלו. כך 
הוא  היצירה  דרך  עצמו  את  שמגדיר  מי 
עובד  הסוציאלי.  העובד  ולא  המטופל, 
מסיכה  היא  “עבודתי  אמר:  אחד  סוציאלי 
כדי  לובש  שאני  פנים  משלושה  העשויה 
במצבים  שונה  זהות  לי  שיש  להראות 

שונים”.
לשילוב  דרך  איפוא  נעשית  האמנות 
לאובדן,  ביטוי  למתן  תרבותיות,  זהויות 
ולגילוי  מורכבת,  לזהות  בחיים,  למעברים 
כוחות פנימיים - גם של המטופלים וגם של 

העובדים הסוציאליים. 

סימבולית,  בשפה  לרוב  משתמשים 
וסיפורים  בדיחות  פתגמים,  הכוללת 
בצורה טבעית, כדי לתת ביטויי לעולמם 
כאלה  אוכלוסיות  עם  תקשורת  הפנימי. 
מצריכה גם שפה לא�מילולית, או שפה 
היצירה  היצירה.  שפת  כגון  מטאפורית, 
היא  הטיפול.  לתוך  עשייה  מכניסה 
ומוסיפה  הטיפולי  העושר  את  מגבירה 

ממדים נוספים של ביטוי עצמי”.
דוגמה לכך היא השימוש באמנות לשם 
תופעה   - שונות  תרבותיות  זהויות  שילוב 
הרווחת בקרב הרבה מטופלים של עובדים 
סוציאליים שהם עולים חדשים או בני עדות 
שונות. יסמין אלהוזייל, סטודנטית במגמה, 
מספרת: “ציירתי את עצמי כנערה ערביה 
מסגד  ישראל,  דגל  עם  ישראל,  במדינת 
שזהותי  מפני  במרכז,  ואני  ברקע  וכנסיות 
מתעצבת  יהודית  במדינה  החיה  כערביה 

על�ידי כל הגורמים האלה”.
דוגמה נוספת היא השימוש באמנות כדי 
לתאר מעברים בחיים ולהתמקד בעוצמות 
שבתוך המשפחה או החברה. האמנות היא 
המקום שבו החברה פוגשת את היחיד. אנה 
סוטו, תלמידה במגמה, אומרת: “ציירתי את 
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הסופר אתגר קרת מגיש לכם סיפור נוסף מתוך ספרו 
�אבג� החדש �פתאום דפיקה בדלת� � מיוחד לקוראי 

ספטמבר כל השנה
אתגר קרת 

המינימרקט  עד  איתו  ימשיך  הזה  הנפלא 
בפינת הרחוב - מינימרקט שחוץ מלמכור 
ייבא  שאותן  נובלס,  סיגריות  אילון  למוקי 
סימן  גם  ישראל,  מחיפה,  בשבילו  במיוחד 
תחום  גבול  את  מכל  יותר  מוקי  בשביל 
הצ’ק  על  ומאז שמוקי חתם  שלו.  המחייה 
מזג�האוויר בבלוק נהיה פשוט גן עדן. בלי 
מהתחת.  חמסינים  ובלי  מבאסים  גשמים 
חלילה  ולא  השנה.  כל  ספטמבר  פשוט 
מנהטן,  של  המעצבן  התנודתי  הספטמבר 

אלא זה של הקריות שבהן גדל כילד
בשיקגו,  הזה  הלינץ’  הגיע  ופתאום 
שיסגור  ממנו  לדרוש  התחילו  ושכנים 
בהתחלה  מיד.  הנצחי  הסתיו  את  להם 
המכתבים  הגיעו  אז  אבל  התעלם,  הוא 
מעורכי�הדין, ומישהו אפילו השאיר לו טווס 
שחוט על החלון הקדמי של האוטו. אחרי 
היה  זה  שיסגור.  ביקשה  אשתו  קרה  שזה 
החמימה  השמש  את  כיבה  מוקי  בינואר. 
והיום נהיה קצר ועצוב תוך רגע. הכל בגלל 
ואשה אנורקטית חרדה שכמו  טווס שחוט 

שהמיתון הגדול התחיל ND חטפו כ
שלהם  המוצר  חזק.  הכי  אותה 
אמנם יועד לאלפיון העליון, שאמור 
היה להיות חסין מיתונים, אבל אחרי הלינץ’ 
לקנות.  הפסיקו  המיליונרים  גם  בשיקגו 
רובם  הגרוע,  בגלל המצב הכלכלי  חלקם 
להם  היה  לא  כי  סתם  או  הפחד  בגלל 
נעים מהשכנים. המניה נותרה שרועה על 
רצפת חדרי העסקאות בבורסות העולמיות, 
 ND-ו אחוזים,  גבי  על  אחוזים  מדממת 
ג’ורנל  הוול�סטריט  המיתון.  לסמל  הפכו 
הכותרת  תחת  סיפור�שער  עליהם  עשה 
מין  היה  שזה  בספטמבר”,  רעות  “רוחות 
שלהם,  הזאת  הפרסומת  על  טייק�אוף 
ראו משפחה  שבה  השנה”,  כל  “ספטמבר 
לבושה רק בבגדי�ים בצהרי יום קיץ שמשי, 
המולד.  חג  לכבוד  אשוח  עץ  מקשטת 
שבוע  אש.  כמו  תפסה  הזאת  הפרסומת 
אחרי שהתחילו לשדר אותה הם כבר מכרו 
יחידות ביום. אנשי�עסקים  שלושת אלפים 
שניסו  פחות  עשירים  וגם  קנו,  עשירים 

להרשים. הם הפכו לסמל סטטוס - חותמת 
שסימל  מה  המיליונרים.  של  הכשרות 
ובשנות  התשעים  בשנות  הפרטי  המטוס 
 ,”Nice Day“ היום.  סימלו  הם  האלפיים 
מזג�אוויר לעשירים. אם אתה חי בגרינלנד 
אותך,  משגעים  והאפור  והשלג  הקפואה 
רק תגהץ את הכרטיס והם, עם לוויין אחד 
יסדרו לך מרפסת שטופת  או שניים, כבר 
יום  כל  איביזה  בריזת סתיו של  שמש עם 

ויום בשנה.   
מוקי אילון היה אחד הראשונים שקנה 
את  אהב  מאוד  הוא  המערכת.  את  מהם 
הכסף שלו, ומאוד התקשה להיפרד ממנו, 
אבל יותר משאהב את המיליונים שהרוויח 
לרודזיה, שנא את  ותרופות  נשק  ממכירת 
הקיץ הלח הזה של ניו יורק, את התחושה 
הלא�נעימה של גופיה מזיעה שנדבקת לך 
לגב. הוא קנה את המערכת לא רק לעצמו 
אלא לכל הבלוק. היו אנשים שפירשו את 
זה בטעות כנדיבות, אבל האמת היא שהוא 
עשה את זה רק בגלל שרצה שמזג�האוויר 
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תמיד הצליחה למשול בו בחולשתה.  
של  המניות  והחריף.  הלך  רק  המיתון 
ND בוול�סטריט הגיעו למחירי רצפה, ולא 
רק הן, גם אלה של החברה של מוקי. וקצת 
אחרי שהגיעו למחירי רצפה הן פערו בה חור 
והמשיכו למחירי מרתף. מוזר, ההיגיון אומר 
שנשק ותרופות דווקא ילכו חזק בתקופות 
שההיפך.  התברר  אבל  עולמי,  מיתון  של 
לאנשים לא היה כסף לקנות תרופות, ומהר 
מאוד הם גילו את מה ששכחו מזמן: שנשק 
חם זה מותרות, ושלפעמים פשוט מספיקה 
לרוצץ  כדי  בחצר  שמצאת  גדולה  אבן 
מהר  למדו  כולם  הגולגולת.  את  למישהו 
מאוד להסתדר בלי הרובים של מוקי, הרבה 
יותר מהר משמוקי הספיק להתרגל למזג� 
האוויר העצוב של סוף פברואר. ומוקי אילון, 
או “מוקי מיליון”, כפי שהעיתונות המקומית 

אהבה לקרוא לו, פשט את הרגל.
הזריז  רואה�החשבון   - נשארה  הדירה 
אותה  לרשום  הספיק  עוד  החברה  של 
רטרואקטיבית על שם האשה האנורקטית 
- אבל כל השאר הלך. אפילו את הרהיטים 
הם לקחו. ארבעה ימים אחרי הגיע הטכנאי 
של ND לנתק אותם. כשדפק בדלת הוא 
היה רטוב כולו מהגשם. מוקי הכין קנקן קפה 
חם והם דיברו קצת. מוקי סיפר לו שקצת 
אחרי הלינץ’ בשיקגו הוא הפסיק להשתמש 
במערכת. הטכנאי אמר לו שהרבה לקוחות 
המון  שבו  הלינץ’,  על  דיברו  הם  הפסיקו. 
זעמו  את  כילה  מקור,  וקופא  רעב  זועם, 
“השמש  ונעימה.  קיצית  עשירים  בווילת 
אותנו”,  הטריפה  פשוט  הבית שלהם  מעל 
תחקירים  לתוכנית  הפורעים  אחד  סיפר 
פה  קופאים  “אנחנו  זה.  אחרי  ימים  כמה 
בלי כסף לחימום, והכלבים האלה, הכלבים 
האלה...” בשלב הזה הוא פרץ בבכי. הפנים 
שלו טושטשו בשידור כדי שלא יוכלו לזהות 
אותו, כך שלא היה אפשר ממש לראות את 
מייבב  אותו  לשמוע  יכולת  אבל  הדמעות, 
כמו חיה דרוסה. הטכנאי, שהיה שחור, אמר 
ושהיום  נולד בשכונה ההיא בשיקגו  שהוא 
“הכסף  זה.  את  להגיד  מתבייש  כבר  הוא 
המסריח  “הכסף  למוקי,  אמר  הוא  הזה”, 

הזה רק דפק לנו את העולם”. 
התכונן  כבר  כשהטכנאי  הקפה,  אחרי 
לנתק, מוקי ביקש ממנו שייתן לו להפעיל 
הטכנאי  אחרונה.  אחת  פעם  הלוויין  את 
משך בכתפיו ומוקי קיבל את זה בתור כן. 
הוא לחץ על כמה כפתורים בַשלָט והשמש 
יצאה פתאום מאחורי הענן. “זאת לא שמש 
אמיתית, אתה יודע”, אמר הטכנאי בגאווה, 
“זאת בסך הכל הדמיה של שמש. עושים את 
זה עם לייזרים”. ומוקי קרץ ואמר לו, “עזוב, 
אל תקלקל. בשבילי זאת שמש”. והטכנאי 
חייך ואמר, “אחלה שמש. חבל שאי אפשר 
לאוטו.  בחזרה  שאגיע  עד  אותה  להשאיר 
אין לי כבר כוח לגשמים האלה”. מוקי לא 
לקרני  והניח  העיניים  את  עצם  רק  ענה, 

השמש הרכות ללטף את פניו.   

במחלקה  בכיר  מרצה  הוא  קרת  אתגר 
לספרות עברית

ישעיהו פרידמן

British Pan-Arab Policy 1915-1922 
A Critical Appraisal
Transaction Press, USA, 2010

המכרעת  התקופה  נדונה  זה  בספר 
מוכיח  הוא  התיכון.  המזרח  פני  עיצוב  של 
בריטניה  של  הפאן�ערבית  שהמדיניות 
בקהיר  הבריטית  הקצונה  מוטעית.  הייתה 
להוטים  שהערבים  ההנחה  מן  יצאה 
להשתחרר מעולה של טורקיה, ושבתמיכתה 
של בריטניה ימרדו נגד טורקיה בכל אזור 
הסהר הפורה. לא כך קרה. הערבים, שרובם 
לסולטן�החליף,  נאמנים  נשארו  מוסלמים, 

וכ-300 אלף מהם נלחמו נגד בריטניה.
היה  )אחר�כך מלך( חוסיין  גם השריף 
כשגילה  נגדה  מרד  אך  לטורקיה,  נאמן 
בסיכומו  בו.  להתנקש  עומדים  שהטורקים 
של דבר לא היה מרד ערבי. חיל�הפרשים 

האוסטרלי הביס את צבא טורקיה. 
כיבוש ארץ ישראל היה הכרחי מטעמים 
האימפריה  הריסת  אך  אסטרטגיים, 
מבחינת  משגה  הייתה  העות’מאנית 
נגד  קומם  הדבר  הבריטיים.  האינטרסים 
והערבים,  המוסלמי,  העולם  את  בריטניה 
בניגוד למקווה, לא הפכו לידידיה. היו לכך 

השלכות לגבי הציונות.
ליצירת  מוקדש  בספר  הפרקים  אחד 
עורך  אחר  בפרק  עבר�הירדן.  אמירות 
המחבר השוואה בין הציונות לבין הלאומיות 
 - הפלסטינית  הלאומיות  ובפרט  הערבית, 
היא  מראשיתה  ותוצאותיה.  מקורותיה 
הייתה אנטי�בריטית, אנטי�מערבית ועוינת 
את הציונות. אבל בניגוד בולט, הפלאחים, 
שהיו עדיין א�פוליטיים, בירכו על התיישבות 
היהודים ורצו באמת לשתף עימם פעולה. 

למרבה הצער, שיתוף הפעולה שהתחיל 
לקרום עור וגידים נהרס - תחילה בתקופת 
פקידות  על�ידי  ואחר�כך  הצבאי  השלטון 
סמואל,  הרברט  של  כהונתו  בימי  עוינת 
הנציב הראשון של בריטניה בארץ ישראל. 
מינויו של חג’ אמין אל�חוסייני למופתי של 
שיתוף  של  ניצוץ  לכל  קץ  שם  ירושלים 
פעולה. מבחינה היסטורית, הממשל הבריטי 
לסכסוך  לא�מבוטלת  באחריות  נושא 

הציוני�פלסטיני. 
 

אמריטוס  פרופסור  הוא  פרידמן  ישעיהו 
במחלקה להיסטוריה של עם ישראל

מה קורא

גדעון  קרסל

Anthropological Studies in 
Post-Socialist Micro-Econmies 
in the Balkans
The Edwin Mellen Press. 
Lewiston/Queenston/Lampeter, 2010

הקודמת  המאה  של  ה-90  בשנות 
המזרחי,  הגוש  כשארצות  תפנית  חלה 
פנו  וגרורותיה,  רוסיה  כלומר  הקומוניסטי, 
בצעדים מהוססים אל האופק הקפיטליסטי. 
אגב גיחות של עבודת�שדה אנתרופולוגית 
לבולגריה וליוגוסלביה למדו המחבר ועמיתו 
הבולגרי, עם צוות בין�לאומי, את התמורות 
בשווקים  משתקפות  שהן  כפי  בכלכלה 
ציבוריים,  נכסים  של  ב”חטיפה”  פתוחים, 
ויער.  טבע  שטחי  של  הרסנית  כ”חליבה” 
הולידה  הקפואה  הלאומית  הכלכלה 
בה  שמככבים  מופלאה  מיקרו�כלכלה 
מחסומי  נפרצו  צועניות.  ובמיוחד  צוענים, 
מסך הברזל, נסללו דרכים לקניות סיטוניות 
למכירות  להן  וכהמשך  השכנה,  בטורקיה 
מוצרי לבוש וכלי�בית בדוכנים מאולתרים 

בבזארים וב”בסטות” על מדרכות הערים.
לכלכלה  סובייטית  מכלכלה  המעבר 
לה  שאין  כהתפרצות  נראה  קפיטליסטית 
והיא אינה כפופה  מצפן רעיוני או תוכנית 
גבולות  חצתה  זנות  חברתית.  לבקרה 
ממזרח אירופה אל מערבה ודרומה והגיעה 
גם לישראל. היא נבחנה מקרוב על�ידי ד”ר 
שחשפו  והמחבר,  זילברג  נרספי  נטאשה 
בה צורך כלכלי עם מחאה נשית מופגנת. 
עבודות אלה חייבו התגברות על קשיי שפה. 
מוקד הניתוח - המעבר מכלכלה סובייטית 
התנערות  תוך  קפיטליסטית  לכלכלה 
ה”דמוקרטית  האינדוקטרינציה  מעכבות 

עממית”, הוא עדיין כר נרחב ללימוד.
 

פרופסור גדעון מ. קרסל עוסק במחקרים 
חברתיים במכונים לחקר המדבר על שם 

בלאושטיין



רק בשמחות

דקות,   4 של   � הקטן  חול,  שעוני  שני  בידיכם    )1
הגדול � של 7 דקות. איך תמדדו באמצעותם פרק-
זמן של 9 דקות למן הרגע שתחליטו להפוך אחד 
מהם לפחות? )לא להפוך אותם כמה פעמים ואז 

להתחיל למדוד(

מיד  זמנית.  בו  השעונים  שני  את  הופכים  פתרון: 
)כשנשארו  דקות   4 של  הקטן  השעון  תום  לאחר 
בשעון הגדול 3 דקות( הופכים אותו שוב. לאחר 3 
דקות נוספות, כשנגמר החול בשעון הגדול ונשארה 
בשעון הקטן עוד דקה )מתוך ה-4(, הופכים שוב את 
נוספת, כשנגמר השעון  השעון הגדול. לאחר דקה 
הקטן ועברה בדיוק דקה בשעון הגדול, הופכים את 
השעון הגדול שוב, ונותנים לדקה שהצטברה לעבור 
סך  השלבים(.  את  לצייר  תנסו  מסובך...  )זה  שוב 

הכול, עברו בדיוק 9 דקות: 4+3+1+1 .

2( ברשותי כוסות מדידה מלאות בקמח בנפחים של 
300cc 200cc ,100cc ו-cc 500. נפח אחת הכוסות 
לזהות את  כיצד אפשר  לא מתאים לרשום עליה. 
הכוס עם הרישום הלא-נכון באמצעות שתי שקילות 
במאזני-כפות )שבהם ניתן להשוות בין שני משקלים 

בלבד ולא לקבל ערך מספרי(? 

שתי השקילות הן:
1: כף א': 200+300 ; כף ב': 500
2: כף א': 100+200 ; כף ב': 300

3( מהו המספר החסר במקום סימן השאלה? )יש 
חוקיות לפי שורות( 

265  23  145   
568  31  354   
819  ?  290   

פתרון: המספר במרכז הוא סכום ספרותיהם של 
שני המספרים משמאל ומימין לו באותה השורה. 

לדוגמה, בשורה הראשונה: 23=2+6+5+1+4+5
לכן, בשורה האחרונה, המספר שחסר במרכז הוא: 

.8+1+9+2+9+0=29

חישבו בהיגיון

מאת יוליה סגלין

מה קורא

שיר הלל לגימלאים

את סדרת האירועים שציינו את שנת ה-40 של אוניברסיטת בן�גוריון בנגב חתם 
מפגש מרגש של מייסדי האוניברסיטה וגימלאיה. המפגש התקיים על מדשאות 
‘גן אודי’ בהשתתפות מאות מוזמנים, ועמד בסימן התרפקות על העבר והעלאת 
זכרונות משותפים. נשאו דברים: הנשיאה פרופ’ רבקה כרמי, סגן הנשיאה ומנכ”ל 
האוניברסיטה דוד ברקת, הרקטור פרופ’ צבי הכהן, ויו”ר ועד הגימלאים צבי שוורץ. 
בצילום: צבי  ליוו הנוכחים את עינת שרוף בשירה בציבור.  בסיום ארוחת�הערב 

שוורץ ועינת שרוף שרים בדואט.

ברכות להולדת הבת
לריטה וינטראוב מן האגף למשאבי אנוש 

לדפנה רוסו מן הפקולטה למדעי הרוח והחברה
לאלכסנדר פיאבקה מן המחלקה למדעי המחשב  

ברכות להולדת הבן 
לאופיר אלטשטיין מן המחלקה למדעי החיים

לנדב מזוז ממחלקת הביטחון
לאבי קפל ממחלקת הביטחון   

ברכות לנישואין
לדנה נזר ממחלקת הסגל המינהלי והטכני 

לאלינה ציבול ממרכז ההפעלה

ברכות לנישואי הבת
לאורנה ביטון ממחלקת הסגל האקדמי הזוטר 

לדינה וייצמן מן הרשות למחקר ופיתוח  
לליה חרמון מן האגף למיחשוב ומערכות מידע 

לשרית לנדסמן ממדור הרישום
לשרונה ריטברג מן הרשות למחקר ופיתוח

ברכות לנישואי הבן
לדבורה אורן מבית�הספר ללימודי מחקר מתקדמים על שם קרייטמן 

לאתי בקשי מן המחלקה לתכנון, תקצוב וכלכלה  
לצבי בר ממחלקת הביטחון

ליוספה דיין מספריית ארן 
למשה דמרי ממחלקת הביטחון

לצדוק לוי ממחלקת הביטחון
ללאה מי�גל מן הפקולטה למדעי ההנדסה

וידיאו: בסרטון  גם  מתועדת  זו  כתבה 
http://www.toptv4.com/abg.htm
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זהירות: האקרים טורקים 
הסיסמה  על  מאיימים 
שלכם.   )password (
זה  ואיך  עשו  הם  מה 
שלכם  לסיסמאות  נוגע 
בדוא”ל, בבנקים ובאתרים 

אחרים? אנסה להבהיר:
הצליחו  טורקים  האקרים 
אתרים  לכמאה  לפרוץ 
האט’,  ‘פיצה  ישראליים: 
 110,000 ועוד.  ‘הומלס’, 
חשבונות משתמש נפרצו, עם שמות המשתמש 
ועם הסיסמאות שלהם, ופורסמו באינטרנט. בעזרת 
לחשבונותיהם  ההאקרים  נכנסו  הללו  הפרטים 
ובאתרים  בפייסבוק,  בפייפאל,  בבנקים,  בדוא”ל, 
את  גילו  הם  הללו  האתרים  מן  בחלק  אחרים. 
הנקודה  הישראלים.  של  כרטיסי�האשראי  פרטי 
של  הנוהג  את  ניצלו  שההאקרים  היא  החשובה 
משתמשים רבים להשתמש באותו שם משתמש 
אליו  נכנסים  שהם  אתר  בכל  סיסמה  ובאותה 
אתם  גם  האם  משתמש.  חשבון  בו  ומקבלים 

נוהגים כך?
איש�מחשבים  גילה  יולי  חודש  באמצע 
בשם ארז וולף כי שמות המשתמש והסיסמאות 
בישראל  מחשבים  משתמשי  אלפי  עשרות  של 
ידיעתם.  ללא  ברשת  בחופשיות  מסתובבים 
הסיסמאות סולקו מן הרשת, אבל עד היום שום 
גורם לא טרח להזהיר את המשתמשים הללו כי 
המשתמש  שמות  רשימת  לכול.  גלויים  פרטיהם 
הנוהל  שונים.  במקומות  ברשת  נמצאת  עדיין 
חסר האחריות של בעלי אתרים קטנים לשמור 
את פרטי המשתמשים שלהם ללא הצפנה עדיין 
נמשך, ולכן פריצות כאלה עלולות להתרחש גם 

בעתיד.
חדרו  שנפרצו  שבאתרים  הפרטים  בעזרת 
הרעים לחשבונות המשתמש בבנקים ובשירותים 
הם  שירותים  בכמה  שמניתי.  אלו  כמו  חשובים 
כדי  השתמשו  הם  שירותים  בכמה  כסף.  גנבו 
תעמולה  ולנהל  ישראל  בגנות  מסרים  לשלוח 

אנטי�ישראלית. 
אולי  רגע,  כל  ליפול  עלולה  כי הרשת  זיכרו 
ברשת  והתכנים ששמרתם  זמן,  לתקופת  אפילו 
ולהיעלם.  להימחק  נמוכה(  )בהסתברות  עלולים 
כדי  שלכם,  הביתי  במחשב  העתקים  על  שימרו 
שתוכלו לשחזר את כל קובצי המידע אם יאבדו 
בגלל תקלה או בגלל פעולה זדונית. אני ממליץ 
לשמור על גיבוי בדיסק קשיח חיצוני, שהוא היום 
המחשב  מן  הגיבוי  דיסק  את  ולנתק  וזמין,  זול 
לקיים  לחילופין,  או,  גיבוי.  מבצעים  שלא  בשעה 
על  בשבוע,  פעם  ואחד  רציף  אחד  גיבויים,  שני 
דיסק אחר, למקרה שמישהו רע יצליח להשתלט 
על המערכת שלכם בעזרת וירוס או סוס טרויאני 
דברים  היו  וכבר  הגיבויים.  כולל  הכול,  ויהרוס 

מעולם.
פרטים נוספים על הפריצה הזאת ומה צריך 

לעשות אפשר לקרוא באינטרנט בכתובת:
http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.

asp?EntryId=1761433

יוסי רגב הוא מהנדס מחשבים. עד לפרישתו היה 
חבר המחלקה להנדסת מכונות 

מאוזן:
1. מחגי ישראל. 5. יוציא דם לשם ריפוי. 9. דפנסיבה. 10. אחת היבשות. 11. כלי למאור. 13. 
כזבים “כשרים”. 14. אנקול. 15. יסוד. 16. נרגז ועצוב. 18. מקום גבוה. 20. באפלו, ג'מוס. 22. 
מקום שממנו התקבלה ידיעה. 23. שדה שנחרש. 24. נזכרתי בזאת. 25. רשת מלונות בישראל. 

26. שיסוי. 27. יום צום ותפילה לבקשת מחילה )ח(.

מאונך:
2. גירוי להתמודדות. 3. מבצע פינוי רצועת עזה. 4. תל, קיר. 6. אל הודי. 7. לכלוך. 8. יזהר...
סופר ישראלי. 9. פרי טרופי. 12. סרט צילום. 15. כלי נשיפה עשויים מקרן אייל. 17. מבחן 
לניתוח אופי באמצעות כתמי דיו )מ(. 19. שם המשפחה של האזרח האמריקאי שירה למוות 
ב-לי אוסוולד, רוצחו של הנשיא ג’ון קנדי. 20. בקשה מאלוהים, תחינה. 21. אכסניה )בלועזית(. 

22. סופר ומחזאי גרמני. 24. ראש ממשלת הודו בעבר )ש”מ(. 27. מילת ברירה.
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פתרונות יש לשלוח למערכת ‘אבג’
במחלקה לפרסומים ודוברות
בין הפותרים תוגרל חולצת פולו

עם לוגו האוניברסיטה
פתרה את התשבץ הקודם: דורית אלימלך,

מזכירת ראש מינהל התלמידים

פינת העצה 
הטובה

מאת יוסי רגב

פרש טורקי 

 19





 21

ימית  וביוטכנולוגיה  ביולוגיה  ללימודי  התוכנית  תלמידי 
בקמפוס האוניברסיטה באילת  בודקים, בהדרכתו של ד�ר 
נדב ששר, את דרכי הקומוניקציה המייחדות את הדולפינים 

משאר בעלי-החיים, אלו שביבשה ואלו שבמים
קמפוס אוניברסיטת בן-גוריון באילת מעמיק את מעורבות בעולם התת-ימי.   

וביוטכנולוגיה  ביולוגיה  ללימודי  בתוכנית  ללמוד  אפשר  אילת  בקמפוס  רק   
לאומי  מוקד  היא  שאילת  לעובדה  הודות  מתאפשר  הדבר  התארים.  לכל  ימית 

לביולוגיה ימית ואבן שואבת לחוקרים בתחום זה. 
לומדים  בארץ  ביותר  הדרומי  הקמפוס  של  והמחקר  ההוראה  במעבדות   
הסטודנטים מגוון מקצועות. בוגרי התוכנית, המתנהלת בראשותה של פרופ' מיכל 
הים  במדעי  הביוטכנולוגיה,  בתעשיית  לימודיהם  בסיום  להשתלב  יכולים  שפירא, 

ובחקלאות ימית, או להמשיך במחקרים מתקדמים.
למדעי  המחלקה  מן  ששר,   נדב  ד"ר  הימי  לביולוג  חברו  המגמה  תלמידי   
החיים, ויחד עם רשות שמורות הטבע יצרו שונית אלמוגים מלאכותית. גושי בטון 
הורכבו מתחת לפני המים והושתלו בהם אלמוגים. המיזם החלוצי הזה נועד להציל 
את שונית האלמוגים הטבעית, החשופה לסכנת חנק מצד צוללנים לא-מקצועיים 

וסובלת מכל מיני מפגעים המאיימים על העולם התת-ימי במפרץ אילת.
חוקרים וסטודנטים מן התוכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית יצאו לאחרונה   
צדי  משני  האלמוגים  שוניות  בשיקום  שעסקה  בסדנה  להשתתף  כדי  לעקבה 
שיתוף  והיא מבטאת  החוץ האמריקאי  במימון משרד  המפרץ. הסדנה התקיימה 

פעולה מחקרי של קמפוס האוניברסיטה באילת עם המעבדה הימית הירדנית. 
היונק  במחיצת  הדולפינים,  בריף  נעשית  אחר  מסוג  מסקרנת  פעילות   
האינטליגנטי ביותר אחרי האדם � הדולפין. במחקר ראשון מסוגו מתחקים החוקרים 
אחר תנועות הדולפינים ובודקים את דרכי הקומוניקציה המייחדות אותם משאר 

בעלי-החיים, אלו שביבשה ואלו שבמים.  

ראש”,  ל”ניקוי  טוב  זמן  הוא  השנה  ראש   
פיתרו  חדשות.  חידות  בשבילכם  חיברתי  אז 
‘אבג’.  למערכת  תשובותיכם  את  ושילחו  אותן 
הקודם  החידון  )פתרון  פרס  יוגרל  הפותרים  בין 
האינטרנט(. מהדורת  של   18 בעמוד  מופיע 

1. אב ושני בניו עומדים על גדת נהר ורוצים לעבור 
קטנה  היא  אבל  סירה,  ברשותם  האחרת.  לגדה 
ויכולים לשבת בה רק שני ילדים או רק האב. עיזרו 
לא  הסירה  הערה:  הנהר.  את  לעבור  זו  למשפחה 

יכולה לנסוע מגדה אחת לאחרת כשהיא ריקה. 

יש  שביניהם  הוכיחו  ילדים.   38 לומדים  בכיתה   .2
ארבעה שנולדו באותו חודש.

עד  )מ-0  ספרה  מייצגת  הבא  בשבר  אות  כל   .3
9(. אותיות שונות מייצגות ספרות שונות. הכוכביות 

מציינות כפל.
מהו ערך השבר?  

V*A*C*A*T*I*O*N
E*X*A*M

   

4. להלן שיחה שהתקיימה בין שלושה חברים:
גדי: “רק כשהכרתי את דוד נוכחתי שנגר ואסטרולוג 

יכולים להיות חברים”.
שאול: “עד שנסעתי לים עם דוד לא ידעתי שאני יכול 

לבלות עם אדם במקצוע שבו אני עצמי עוסק”.
דוד: “עד שפגשתי את גדי לא האמנתי שאני יכול 

להיות חבר של מישהו אלא אם כן הוא נגר”.
נכון  מה  אמת,  דוברים  החברים  ששלושת  בהנחה 

בהכרח? נמקו.
1. שאול הוא אסטרולוג

2. שאול הוא נגר
3. דוד הוא אסטרולוג

4. גדי הוא נגר

יוליה סגלין, סטודנטית בבית�הספר למדעי המעבדה 
הרפואית, היא מנחה ורכזת חונכים במועדון המתימטי 

בדרום - 'קידומטיקה'

חישבו בהיגיון

מאת יוליה סגלין

מחקר
מעמיק

כל השוני - שונית מלאכותית.
ד"ר נדב ששר

צולל ושומר על 
העולם התת-ימי.

ד"ר ששר

וידיאו: בסרטון  גם  מתועדת  זו  כתבה 
http://www.toptv4.com/abg.htm
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