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החיפוש אחר
נקודות תורפה 

בתאים סרטניים

מאת פרופ' ינון בן–נריה

מחלת ג "מככבת"  עולמית  מגפה  של  בעידן  ם 

המוות  כסיבת  מפותחות  במדינות  הסרטן 

נגיף  ולפני  דם  וכלי  לב  מחלות  לפני  הראשית, 

האבחון  ביכולות  שההתקדמות  ניכר  הקורונה. 

באופי  ושינויים  בהן  ובטיפול  רבות  מחלות  של 

חלק  היו  והתעסוקה  המגורים  ובסביבת  החיים 

יחסית  הסרטן  בשכיחות  לעלייה  מהגורמים 

למחלות אחרות, לדוגמה שחפת, שהייתה בראשית 

באמריקה.  העיקרי  התמותה  גורם  העשרים  המאה 

חוקר  מּוֶחרג'י,  סידַהרתא  שכתב  פופולרי  ספר 

הסרטן  את  מכנה  קולומביה,  מאוניברסיטת  סרטן 

"מלכת כל המחלות" — ולא רק בגלל אופי המחלה 

וטבעה הקטלני אלא גם בשל תפיסת הסרטן כמצב 

של ערעור מוחלט של חוקי הטבע ואובדן שליטה. 

ההכרה שגורם כה הרסני יצא מהגוף עצמו מטילה 

זו  לאימה  כאחד.  בריאים  ועל  חולים  על  אימה 

הידועים  רבים  סרטן  סוגי  מפני  החשש  מתווסף 

לריפוי. במאה השנייה טען  ניתנים  ככאלה שאינם 

ממרה  נובע  שהסרטן  גָלֵנּוס  הרומי־יווני  הרופא 

ורק  בניתוח,  להסירו  טעם  כל  אין  ולכן  שחורה, 

בסוף המאה התשע־עשרה, עם התקדמות השיטות 

הרדמה,  שיטות  ופיתוח  הניתוח  סביבת  חיטוי  של 

העזו רופאים לנסות ולרפא סרטן באמצעות הסרת 

הגידולים בניתוח. מעט מאוחר יותר התחילו לטפל 

במיוחד  מוגבלת,  בהצלחה  בהקרנות,  בגידולים 

כימית  בלוחמה  הניסיון  ובעקבות  גרורתי,  בסרטן 

הרעיון  נולד  והשנייה  הראשונה  העולם  במלחמות 

להרוג תאי סרטן באמצעות כימותרפיה. 

כימיות  לתרכובות  כולל  שם  היא  כימותרפיה 

שונות  חיוניות  תאיות  פונקציות  המשבשות 

יותר מבתאים  והמיועדות לפגוע בתאים ממאירים 

לטיפול  בכימותרפיה  הראשון  הניסוי  נורמליים. 

חומר  הזרקת  באמצעות  ב־1942  נעשה  בסרטן 
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החיפוש אחר נקודות תורפה בתאים סרטניים | ינון בן–נריה 

ומאז  לימפומה,  לחולה   — חרדל  גז   — כימי  לחימה 

ועד סוף שנות התשעים היו הכימותרפיה והקרינה 

הטיפול הכמעט־בלעדי בחולי סרטן. אלא שההבחנה 

שעושה כימותרפיה בין תאי סרטן לתאים בריאים 

תאים  חלוקת  קצב  על  ברובה  ומתבססת  מוגבלת 

מוגבר, שאומנם אופייני לתאי סרטן, אך גם לחלק 

אף  ועור.  מעי  דם,  תאי  כמו  הנורמלי,  הגוף  מתאי 

שכיום יש פרוטוקול ספציפי לסרטן ממקור מסוים, 

על  כימותרפיה,  סוגי  כלל תשלובות של כמה  בדרך 

פי רוב אין הבחנה בין חולים שונים, והטיפול בסוג 

 .One size fits all סרטן מסוים הוא אחיד, בבחינת

לא מפתיע אפוא כי בטיפול לא מובחן כגון זה רק 

נפוצים כמו סרטן  חלק קטן מהחולים בסוגי סרטן 

ריאה, מעי ולוקמיה, מגיבים לכימותרפיה. 

טיפול  להתאים  הרעיון  נולד  השישים  שנות  בסוף 

ונכנס  סרטן,  של  מסוים  בסוג  לחולה  פרטני 

אנטי־ תרופה   ,)Tamoxifen( בטמוקסיפן  הטיפול 

לאותן  רק  שניתנת  שד,  סרטן  לחולות  הורמונלית 

קולטנים  מבטאים  שלהן  הסרטן  שתאי  חולות 

מאז  תאים.  אותם  לשגשוג  הנחוצים  לאסטרוגן 

תאי  של  מולקולריים  שמאפיינים  להבין  התחלנו 

ונפתחה  פרטני,  לטיפול  בסיס  להיות  יכולים  סרטן 

המכונות  מטרה,  מכוונות  תרופות  לפיתוח  הדרך 

תרופות ביולוגיות )להבדילן מן התרופות הכימיות(. 

ב־1987  מצא   )Dennis Slamon( סלמון  דניס 

של  יתר  ביטוי  יש  השד  סרטן  מחולות  ב־30%  כי 

הרצפטין  הגידול.  בתאי   HER2 הגדילה  קולטן 

 HER2 נגד  נוגדן  מבוססת  תרופה   ,)Herceptin(

בחברת   )Axel Ulrich( אולריך  אקסל  שפיתח 

Genentech, נכנסה לניסוי קליני ב־1992 ואושרה 

גרורתי  בחולות סרטן שד  לטיפול   FDAב־ ב־1998 

HER2. בד בבד פיתח אלכסנדר  עם ביטוי יתר של 

ספריית  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  לויצקי, 

מולקולות קטנות שמטרתן לעכב פעילות אנזימטית 

זִרחון, מודיפיקציה של חלבונים המשפעלת  מזרזת 

קולטני גדילה הפעילים ביתר בתאים סרטניים. 

הרעיון  את  והרפואה  המדע  עולם  קיבל  בתחילה 

לפריצת  התגלגל  הוא  הזמן  עם  אך  בספקנות,  הזה 

המעבדה  העת  באותה  סרטן.  בחולי  בטיפול  דרך 

כרונית  מילואידית  לוקמיה  של  במחקר  עסקה  שלי 

סרטני  אנזים  המייצרת  ממוטציה  הנגרמת   ,)CML(

אנזים  הלוקמיה,  של  האב  בתאי   p210 הקרוי 

במעבדה  בתר־דוקטורנט  בהיותי  אותו  שאפיינתי 

 .MITב־ )David Baltimore( של דייוויד בולטימור

ובאמצעות  לויצקי,  מעבדת  עם  פעולה  בשיתוף 

מולקולות  כמה  איתרנו  המעכבים,  ספריית  סריקת 

ובכך   ,p210 האנזים  את  ייחודי  באופן  שעיכבו 

נטרלו תאי לוקמיה כרונית )ראו איור 1(. 

בהשפעת  ממאירים  כרונית  מיאלואידית  לוקמיה  תאי  של  ותמותה  כהה(  גוון  בעלי  )רטיקולוציטים  בשלים  לתאים  1. התמיינות  איור 
1.p210Bcr-Abl טירפוסטין ־ מעכב סלקטיבי של האנזים הסרטני

Tyrphostin-treated Non-treated
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אומנם מעכבים אלו לא הגיעו לקליניקה, אך שימשו 

 ,)Gleevec( גליבק  התרופה  לפיתוח  השראה 

צוות  של  עדותם  לפי  אנזים,  אותו  את  המעכבת 

2001 בשנת  שאושרה  גליבק,  התרופה.   מפתחי 

ב־FDA לטיפול בחולים, הייתה התרופה הראשונה 

המבוססת על מולקולה קטנה לעיכוב אנזים סרטני 

שהגיעה לקליניקה והפכה לאחת התרופות היעילות 

טמוקסיפן,  בסרטן.  בטיפול  בהיסטוריה  ביותר 

בסוגן,  מזו  זו  השונות  תרופות  וגליבק,  הרצפטין 

המטרה  מכוון  הטיפול  עידן  תחילת  את  מסמנות 

והרפואה המותאמת אישית למחלת הסרטן.

כה,  עד  שפותחו  המטרה  מכוונות  התרופות  מכל 

גליבק עדיין נחשבת להצלחה יוצאת דופן. רוב חולי 

שנים  חיים  בגליבק  המטופלים  הכרונית  הלוקמיה 

רבות ללא סימני המחלה, וחלקם אף כנראה נרפאו 

ואינם זקוקים עוד להמשך טיפול. עם זאת, לצערנו, 

אינו  הרוב המכריע של התרופות מכוונות המטרה 

משיג את מטרתו באותה היעילות. לא כל החולים 

הנושאים מוטציה שאליה מכוונת התרופה מגיבים 

להגיב  מפסיקים  מגיבים,  שבתחילה  ואלו  לטיפול, 

הידע  בשל  ספורות.  שנים  עד  חודשים  של  בטווח 

מאז  האחרונות  השנים  עשרים  במרוצת  שצברנו 

התרופות  מדוע  להבין  קל  לטיפול,  גליבק  נכנסה 

את  לא  אך  בלבד,  קצר  לטווח  פועלות  או  נכשלות 

ההצלחה של גליבק. 

של  הכמעט־ייחודית  להצלחה  ההשערות  אחת 

כי  היא  הטענה  למוטציה.  התמכרות  היא  גליבק 

המוטציה,  לפרי  התמכרו  הכרונית  הלוקמיה  תאי 

האנזים  עיכוב  ולפיכך   ,p210 הסרטני  האנזים 

סוגי  רוב  הממאירים.  התאים  את  לנטרל  הצליח 

ייחודית  למוטציה  מכורים  אינם  האחרים  הסרטן 

אחת, והתרחיש בטיפול מכוון מטרה בסוגי הסרטן 

שכיחה  מוטציה  מזהים  א(  כזה:  הוא  הנפוצים 

תרופה,  אליה  ומכוונים  החולה  של  הסרטן  בתאי 

איור 2. טיפול בתרופה נגד המוטציה הדומיננטית )1( יעורר, על פי רוב, מוטציה חלופית שתלביש את התא הסרטני בתחפושת חדשה 

)2(, שאותה התרופה לא תכיר. ואם נחזור וננסה להתאים תרופה למוטציה החלופית, נקבל מוטציה חדשה ותחפושת אחרת, שגם היא 

Avanthika Venkatachalam :לא תגיב לתרופה )3(. איור

מוטציות חמקניות מונעות ריפוי סרטן

1 2 3
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מהמוטציה;  הנגזר  סרטני  אנזים  של  מעכב  כגון 

ב( אם התרופה כוונה למטרה הנכונה, רוב התאים 

הסרטניים נושאי המוטציה ימותו והמחלה תיסוג; 

ג( בחלק קטן מתאי הגידול הסרטני תתגלה מוטציה 

הסרטני  מהאנזים  התרופה  את  שתרחיק  חלופית 

לו  שְּתשווה  "תחפושת"  באמצעות  אותו  )תסווה 

מראה חדש(, או תייצר אנזים סרטני חלופי. תאים 

אלו מתחמקים מהתרופה ומתרבים והסרטן חוזר; 

מנסים  החלופי,  האנזים  נגד  תרופה  קיימת  אם  ד( 

מתגלים  קצר  זמן  בתוך  אולם  בעזרתה.  טיפול 

חדשה  מוטציה  הנושאים  סרטן  תאי  גידול  באותו 

מעוכב  הסרטן  החדשה;  התרופה  בפני  והעמידים 

שוב רק לזמן קצר וחוזר חלילה )ראו איור 2(. 

כה  מוטציות  הסרטן  תאי  לרשות  עומדות  זה  כיצד 

מכמה  לחמוק  מהתאים  לחלק  המאפשרות  רבות 

לא  זו  זו? התשובה לשאלה  בזו אחר  וכמה תרופות 

תמיד ברורה, אך התהליך המרכזי בהקניית העמידות 

הגידול  הטבעית.  הברירה  תהליך   — דרוויניאני  הוא 

הסרטני עובר תהליך של אבולוציה מונחית מוטציות 

בדומה להתפתחות המינים. אשר למגוון הרחב של 

נצבר  מהן  גדול  חלק  להערכתי,  חלופיות,  מוטציות 

הגידול  של  המקור  תא  של  באבות־אבותיו  עוד 

בריאים.  נורמליים  תאים  היו  שעוד  בזמן  הסרטני, 

אכן, התברר לנו בשנים האחרונות שמוטציות רבות, 

לרבות מוטציות סרטניות שכיחות מאוד, מתרחשות 

הגיל  עם  ומצטברות  ומתרבות  העובר  בתאי  כבר 

ברקמות השונות. 

 70 לגיל  מעל  אנשים  של  הוושט  תאי  רוב  למשל, 

לשמחתנו,  אך  סרטניות,  מוטציות  כמה  נושאים 

בסרטן  יחלו  אנשים  אותם  של  זעום  מיעוט  רק 

הוושט )סוג סרטן אלים במיוחד(. עם זאת בתאים 

של אותם אנשים שפיתחו סרטן, מגוון המוטציות 

מוטציות  של  משאב  לשמש  עלול  ִמקדם  הצבורות 

שבסופו  עוקבים  מטיפולים  להתחמקות  חלופיות 

של דבר יובילו לכישלון בריפוי הסרטן. מנגד, איננו 

מבינים ממש מדוע מוטציות סרטניות "קלאסיות" 

אינן מעוררות התמרה סרטנית של תאים בריאים, 

ולפיכך אפשר לתהות אם תרופה המכוונת כביכול 

מסוים  סרטני  בגידול  השולטת  סרטנית  למוטציה 

הסרטן.  בתאי  הנכונה  הכתובת  את  מוצאת  אכן 

ייתכן שמוטציות משניות שמקורן בתאי המקור של 

הגידול ומור�שות לצאצאיו באופן לא אחיד, דווקא 

הן הכתובת הנכונה — זוהי "דילמת המוטציות".

דילמת  על  להתגבר  אפוא  ניתן  כיצד 
 המוטציות - חלופיות, שולטות או משניות -

בטיפול אנטי–סרטני?

1. נטרול בו–זמני של מוטציות שונות או של מסלולי 

האותות שמפעילות מוטציות שונות 

היה מקובל לתקוף מוטציה סרטנית שכיחה  כה  עד 

של  תפוגתה  לאחר  ורק  אחת,  בתרופה  בגידול 

הגידול,  של  תנגודת  הופעת  בעקבות  התרופה, 

לעבור לאחרת. כיום חושבים על אפשרות של טיפול 

מראש בשילוב של תרופות שונות, על פי רוב שתיים 

מוטציות  הופעת  להקדים  בניסיון  יותר,  ולעיתים 

חלופיות ולכסות גם מוטציות משניות, ובכך למנוע 

"בריחה" מהטיפול וחזרת הסרטן. התאמת השילוב 

גנומיים,  ממאפיינים  נגזרת  והיא  פשוטה  אינה 

 ,)DNAאפיגנטיים )גורמי בקרת גנים מלבד רצף ה־

מתבניות ביטוי גנים ומניסיון למפות את האבולוציה 

של הגידול באמצעות ריצוף תאי גידול יחידים. 

מושכל,  בניחוש  מקורם  כאלה  שילובים  כיום 

להיעזר  אפשר  יהיה  שבעתיד  היא  ההנחה  אולם 

שילוב  גם  ברם  מלאכותית.  בבינה  השילוב  לצורך 

להיכשל,  עלול  שונים  פרמטרים  לפי  אופטימלי 

בשל  תרופות,  בין  צפויות  לא  אינטראקציות  בשל 

ברקמות  המשולבות  התרופות  בזמינות  הבדלים 

השילוב.  בעקבות  ברעילות  עלייה  בשל  או  שונות 

 פתרון אפשרי לדילמת השילוב הוא פיתוח 

החיפוש אחר נקודות תורפה בתאים סרטניים | ינון בן–נריה 
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שיצא ממעבדתנו — סדרת מעכבי אנזימים סרטניים 

של  כשילוב  עצמה  בפני  עובדת  מולקולה  כל  שבה 

המכוון  מתפצל  חץ  ראש  מעין  משלימות,  תרופות 

 .)3 איור  )ראו  שונות  מטרות  לכמה  בו־זמנית 

"לברוח"  הגידול  תאי  על  תקשה  זו  אסטרטגיה 

עשויה  גם  והיא  חלופיות,  למוטציות  במהירות 

לעיל,  שצוינו  מהמגבלות  מחלק  משוחררת  להיות 

ברקמה  שונות  תרופות  של  אחידה  לא  זמינות  כמו 

מהמולקולות  אחת  רעילות.  ויתר  הסרטנית 

נבחנת  פרה־קליניים  בניסויים  במיוחד  שהצליחה 

מרפא,  חשוכי  לוקמיה  בחולי  קליני  בניסוי  כיום 

והצלחתה עשויה להעיד על תקפות הגישה — פיתוח 

של מעכבים רב־תכליתיים מאותו סוג. 

2. איתור נקודות התורפה של תאי גידול ותקיפתם 

במקום התמקדות במוטציות שולטות

אחד הרעיונות הזוכים לאחרונה לעוד ועוד תומכים 

סרטניים  תאים  של  תורפה  נקודות  לתקוף  הוא 

)כמו  השולטות  הסרטניות  המוטציות  את  במקום 

הנצברות  המוטציות  מגוון   .)HER2 הגדילה  קולטן 

ריבוי  בשל  תורפה  נקודות  מייצר  סרטני  בתא 

"הבית  משובשים.  בקרה  ותהליכי  פגומים  חלבונים 

הסרטני" רעוע מ"בית התא" הנורמלי, ולכן קל יותר 

לזהות  נדע  אם  אותו.  ולהפיל  יסודותיו  את  לערער 

ומאחר  אותן,  לתקוף  נוכל  התורפה  נקודות  את 

ולא  מוטציות  מגוון  הוא  התורפה  נקודת  שבסיס 

סרטני,  אחד  אנזים  המייצרת  זו  כמו  אחת  מוטציה 

ייתכן כי יקשה על התא הסרטני להתחמק מהתרופה. 

אלא שאליה וקוץ בה: תאים סרטניים למדו לחפות 

אמצעי  שונות.  בדרכים  שלהם  התורפה  נקודות  על 

הוא  סרטן  תאי  של  תורפה  נקודות  בחיפוי  מפתח 

קבלת סיוע מהסביבה שבה מתפתח הגידול הסרטני. 

לחיפוי  התורמים  חשובים  סביבה  גורמי  שני 

נקודת תורפה שנלמדו בעבודתנו הם דלקת כרונית 

ואוכלוסיית חיידקי המעי — המיקרוביום.

מתפתחים  סרטן  של  רבים  סוגים  כרונית:  דלקת 

על רקע דלקת כרונית. דוגמאות בולטות הן סרטן 

הכבד, סרטן הקיבה, סרטן הלבלב, חלק מסוגי סרטן 

המעי הגס ואפילו סרטן ריאה במעשנים. רוב מקרי 

או  דלקת  מעוררי  מנגיפים  נגרמים  הכבד  סרטן 

הקיבה  סרטן  שומני.  כבד  המלווה  כרונית  מדלקת 

הקיבה  רירית  של  דלקת  בעקבות  לרוב  מתפתח 

מעי  ומחלת  בקיבה,  המתיישב  חיידק  באשמת 

בסרטן  לחלות  הסיכוי  את  מאוד  מגדילה  דלקתית 

איור 3. פתרון אפשרי למוטציות חמקניות: טיל מתפצל התוקף סימולטנית כמה מטרות בתא הסרטני באופן שלא ישאיר לתא הזדמנות 
לגייס מוטציות חלופיות.2
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ידוע  לסרטן  כרונית  דלקת  בין  הקשר  הגס.  המעי 

של  החלוציות  מעבודותיו  שנה,  מ־150  יותר  כבר 

הפתולוג רודולף וירכואו )Rudolf Virchow(, אך 

מהות הקשר והשאלה כיצד הדלקת מעוררת סרטן 

משותפת  בעבודה  רבות.  שנים  תעלומה  בגדר  היו 

למעבדות של אלי פיקרסקי ושלי זיהינו את המנגנון 

המולקולארי הראשון שמסביר כיצד דלקת כרונית 

של הכבד במודל עכבר מסייעת להתפתחות סרטן. 

המפעיל  מרכזי  שיעתוק  גורם   ,NF-κBש־ מצאנו 

תמותת  מונעי  וגנים  דלקת  להצתת  הנחוצים  גנים 

תאים, מגונן על תאים יוצרי סרטן מפני נזקי דלקת 

הסרטן  תאי  שגשוג  את  מאפשר  ובכך  ותמותה, 

)ראו איור 4(. 

כרונית  דלקת  של  וריאציה  חשפנו  בהמשך 

או  עלומה",  "דלקת  כינינו  שאותה  בסרטן 

מסוגי  בכרבע  הנפוצה   ,parainflammation

של  זה  סוג  הגס.  המעי  בסרטן  לדוגמה  הסרטן, 

מתמקד  הכבד,  של  הכרונית  לדלקת  בניגוד  דלקת, 

מסורתיים  דלקת  בתאי  ולא  עצמם  הרקמה  בתאי 

ומתבטא ברפרטואר קטן וקבוע של גנים אופייניים 

לדלקת. ייתכן שהשפעת הדלקת העלומה דומה לזו 

של  תורפה  נקודות  על  חיפוי   - כרונית  דלקת  של 

התאים שבהם היא מתרחשת ואולי גם על אלו של 

תאי סרטן שכנים. 

)אספירין   NSAID מסוג  אנטי־דלקתיות  תרופות 

הכרונית,  הדלקת  סימני  את  מדכאות  ודומיו( 

את  בלמו  חיה  ובמודל  העלומה,  זו  את  גם  כמו 

התפתחות סרטן הכבד. עוד טרם הבנת המנגנונים 

אנטי־ שתרופות  קליניים  בניסויים  הוכח  כבר 

סרטן  בסוגי  לחלות  סיכון  מפחיתות  דלקתיות 

ההתפתחות  דיכוי  אפקט  מכולם  בולט  מסוימים. 

באספירין.  ממושך  בשימוש  הגס  המעי  סרטן  של 

עם זאת מעל גיל מסוים עולים הסיכונים בשימוש 

ממושך באספירין, בייחוד דימומים באברים שונים, 

על התועלת שבמניעת סרטן המעי הגס.

מיקרוביום המעי: חיידקי המעי ממלאים תפקידים 

גם  ומעורבים  האדם  גוף  של  בפיזיולוגיה  רבים 

במחלת הסרטן באספקטים שונים, חלקם מעודדים 

דלקת  למניעת  מסייעים  אחרים  ואילו  סרטן, 

אימונולוגיים  טיפולים  ולהצלחת  סרטן  מעוררת 

לא  גידול  תאי  לרבות  הגוף,  תאי  סרטן.  נגד 

שתפקידו   ,p53 המכונה  גן  נושאים  ממאירים, 

לרבות  שונים  במנגנונים  סרטן  התפתחות  סיכול 

שלהם.  השגשוג  ועצירת  תאים  של  מכוון  הרג 

p53 נעשית בתאים החשופים לתנאי דחק  הפעלת 

ונזק, ובתאי הסרטן הרעועים ממילא היא מייצרת 

נקודת תורפה קריטית. 

החיפוש אחר נקודות תורפה בתאים סרטניים | ינון בן–נריה 

מסמנים  החיצים  ־   MRI: KO2, KO3 תמונות  למעלה:   .4 איור 

מונע  השיעתוק  פקטור  עיכוב  ־   DM2, DM3 תמונות  גידולים; 

סרטן כבד; למטה: מסלולי איתות של דלקת כרונית המפעילים 

NF-κB שמגן על תאי סרטן צעירים של  את פקטור השיעתוק 
הכבד ממוות ומחיש התפתחות של סרטן כבד.3
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יש  המעי  לחיידקי  כי  גילתה  שלנו  המחקר  עבודת 

לחשוב  מקובל  זו.  תורפה  נקודת  לנטרל  אפשרות 

באופן  בתאים  פועלות  סרטניות  שמוטציות 

המעי  חיידק  של  תוצר  כי  מצאנו  אולם  אוטונומי, 

נחוץ  גאלית(  חומצה  הקרוי  מטבוליט  )לדוגמה 

 .p53ב־ מוטציות  של  סרטן  מעוררת  לפעילות 

המייצרים  חיידקים  פוגש  המוטנטי  החלבון  כאשר 

תאי  מלסלק  מנוע  הוא  המסייע  המטבוליט  את 

לשגשג  להם  מאפשר  ואף  לדחק  חשופים  סרטן 

ולהתפשט )ראו איור 5(. 

להבחנה זו יכולה להיות תועלת רפואית — ברקמת 

המעי של חולי דלקת מעי כרונית מוצאים לעיתים 

קרובות מוטציות ב־p53, ולהשערתנו, המפגש בין 

המייצרת  חיידקים  לאוכלוסיית  הללו  המוטציות 

סרטנית  התמרה  לזרז  עלול  מסוימים  מטבוליטים 

לפיכך  כרונית.  דלקתית  מעי  במחלת  הנצפית 

להפחית  עשויה  מסוימים  מעיים  חיידקי  הרחקת 

את הסיכון להתפתחות סרטן בחולים המתאימים.

ומה הלאה? 

משולבת  אנליזה  בשיטות  טכנולוגיים  פיתוחים 

 Omics analysis, icluding genomics,( "אומית"

 epigenomics, proteomics, microbiomics

אפיגנומיקה,  גנומיקה,   —  )and metabolomics

 — ומטבולומיקה  מיקרוביומיקה  פרוטאומיקה, 

נורמליים  תאים  כנגד  יחידים  סרטן  תאי  ברמת 

תאים  של  אצבע  טביעות  ופיענוח  מקור  מאותו 

אלה  כל   — נוזל(  )ביופסיית  הגוף  בנוזלי  סרטניים 

בעתיד  תורפה.  נקודות  באיתור  להקל  צפויים 

הסביבה  להשפעות  יותר  רבה  לב  תשומת  תופנה 

על נקודות התורפה של תאי סרטן, שוב באמצעות 

והנוזל  הגידול  סביבת  תאי  של  פרטניות  אנליזות 

יהיה  תרופתי  לטיפול  הידע  תרגום  הבין־תאי. 

מוטציה  מוכוונות  תרופות  לעומת  יותר.  מורכב 

סרטניים  תאים  בין  לרוב  המבחינות  בודדת, 

תהיינה  בררניות  כמה  עד  ברור  לא  לנורמליים, 

ולפיכך אפשר  לנקודות תורפה,  תרופות המכוונות 

איור 5. חיידקי מעיים )המיקרוביום( כסייעני מוטציה להתפתחות סרטן המעי הגס. החיידקים האדומים מייצרים מטבוליט ההופך את 

המוטציה לאונקוגנית ומעוררים יצירת גידולים בכל חלקי המעי )שלישיית תמונות המעי הימנית בסיוע המטבוליט המזיק, בהשוואה 
לשלישייה השמאלית ללא אותו מטבוליט(.4

mut-p53mut-p53

ללא מטבוליטעם מטבוליט מזיק

••מטבוליט חיידקי מועיל••מטבוליט חיידקי מזיק
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שתהיינה להן השפעות כלל־מערכתיות רבות יותר. 

נקודות תורפה  נדבך חשוב בטיפולים ממוקדי  לכן 

מול  אל  המחלה  תמונת  של  מידול  להיות  עשוי 

אולי  אפשריות,  תרופות  של  וחסרונות  יתרונות 

בסיוע בינה מלאכותית. 

זיהוי  הוא  עתידי  לעיסוק  הראוי  נוסף  אספקט 

שונות  ברקמות  נורמליים  תאים  של  והרחקה 

יתר  סיכון  עם  המזוהות  מוטציות  הנושאים 

כאלה,  תאים  של  מספרם  סרטן.  להתפתחות 

של  חייו  לאורך  גדל  מוטציות,  שלל  הנושאים 

הסרטן  שכיחות  גם  וכך  לעיל,  שהוסבר  כפי  אדם, 

דם  תאי  היא  בולטת  דוגמה  הגיל.  עם  העולה 

בחלק  שהופעתם  סרטניות  מוטציות  נושאי  לבנים 

סיכון  מעלה  המבוגרת  באוכלוסייה  וגדל  הולך 

המוטציות  ריבוי  כי  להניח  ניתן  בלוקמיה.  ללקות 

בתאים בריאים עתירי סיכון גם היא יוצרת נקודות 

תורפה הניתנות לזיהוי ולבירור אפשרויות למיקוד 

מבוגרות  אוכלוסייה  קבוצות  של  ניטור  תרופתי. 

וטיפול  בריאים  בתאים  סיכון  נושאות  למוטציות 

תאים  אותרו  שבהם  באנשים  מונע  תקופתי 

ובכך  סרטן,  התפתחות  למנוע  יכולים  מסוכנים 

מחלת  שגורמת  הסבל  ואת  התמותה  את  להפחית 

■ הסרטן בכל גיל, ובייחוד בגיל המבוגר. 

החיפוש אחר נקודות תורפה בתאים סרטניים | ינון בן–נריה 

מקורות:

1( Anafi M., Gazit A., Zehavi A., Ben-Neriah Y., Levitzki A., Tyrphostin-induced inhibition of p210bcr-abl
tyrosine kinase activity induces K562 to differentiate, Blood, 82: 3524–3529 (1993).  

2( Minzel W., Venkatachalam A., Fink A., Hung E., Brachya G., Burstain I., Shaham M., Rivlin A., Omer 
I., Zinger A., Elias S., Winter E., Erdman P. E., Sullivan R. W., Fung L., Mercurio F., Li D., Vacca 
J., Kaushansky N., Shlush L., Oren M., Levine R., Pikarsky E., Snir-Alkalay I., Ben-Neriah Y., Small 
molecules co-targeting CKIα and the transcriptional kinases CDK7/9 control AML in preclinical models, 
Cell, 175(1):171–185 (2018).

3( Pikarsky E., Porat R. M., Stein I., Abramovitch R., Amit S., Kasem S., Gutkovich-Pyest E., Urieli-Shoval 
S., Galun E., Ben-Neriah Y., NF-κB functions as a tumour promoter in inflammation-associated cancer, 
Nature, 431: 461–466 (2004).

4( Kadosh E., Snir-Alkalay I., Venkatachalam A., May S., Lasry A., Elyada E., Zinger A., Shaham M., Vaalani 
G., Mernberger M., Stiewe T., Pikarsky E., Oren M., Ben-Neriah Y., The gut microbiome switches mutant 
p53 from tumour-suppressive to oncogenic, Nature, 586: 133–138 (2020).
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חשיפתם של בני נוער 
בישראל לאלימות 

בקהילה: ממדי הבעיה 
והשלכותיה הפסיכולוגיות

מאת פרופ' מוחמד חאג' יחיא

אלימות בקהילה - מהי 

מובן הבסיסי ביותר המושג "אלימות בקהילה" ב

המתרחשת  בין־אישית  אלימות  למעשי  מכוון 

במרחבים קהילתיים שונים, כולל בשכונה, ברחובות, 

במגרשי  עבודה,  במקומות  בחנויות,  ספר,  בבתי 
ספורט, בגנים ציבוריים ובמקומות קהילתיים אחרים.1

שונים  דפוסים  כוללים  בקהילה  אלימות  מעשי 

ואמוציונלית,  מילולית  פגיעה  של  שונות  וצורות 

יריות  מינית,  הטרדה  או  תקיפה  פיזית,  אלימות 

ודפוסים אחרים של אלימות הקשורה לשימוש בנשק, 

של  אחרות  הגדרות  ועוד.  בסמים  סחר  שוד,  פשע, 

התפרעויות  חברתית,  תסיסה  הן  בקהילה  אלימות 

ציבורי  וברכוש  פרטי  ברכוש  פגיעה  חברתיות, 

ופגיעה במוסדות שונים בחברה. הגדרות נוספות הן 

המורחבת  המשפחה  חברי  בין  המתרחשת  אלימות 

ובין שבטים. יש חוקרים שבהגדירם אלימות בקהילה 

)אקסינופוביה(, פשעי שנאה,  זרים  גם שנאת  כללו 

לאומי,  או  אתני  רקע  על  ומיקרו־אגרסיה  גזענות 

אלימות  על  במחקרים  נדירות  אלה  צורות  כי  אם 

בקהילה.2 

במאמרי זה מוצגים אך חלק מממצאי מחקר שערכתי במשותף עם ד"ר בקי לשם מהמכללה האקדמית אחוה ועם פרופ' ניל גוטרמן   *
מאוניברסיטת ניו יורק, על חשיפת בני נוער, יהודים וערבים, בישראל לאלימות בקהילה ועל השלכותיה. 

את המחקר מימנו, חלקית, הארגונים והקרנות האלה:   
 .CRB Bronfman Foundation, Sara Moses Fund, Sandra and Chen Feldman Fund, and Milton Rosenbaum Fund
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מתבטאת  זו  בקהילה,  לאלימות  לחשיפה  אשר 

כקורבן  ישירה  מעורבות  למשל:  שונות,  בדרכים 

בקהילה,  אלימות  של  קורבנות  הכרת  כתוקף,  או 

עדות לאלימות בקהילה, שמיעה על התרחשות של 

אלימות בקהילה וראיית השלכותיה.3 

 שיעור החשיפה לאלימות בקהילה וזיקתו 
למשתנים סוציו–דמוגרפיים 

ובני  ילדים  של  ששיעורם  מראים  המחקרים  רוב 

חמורה  באלימות  התנסות  בסכנת  הנתונים  נוער 

כפולים  נפגעי פשע אלים בקהילה  וכן שיעורם של 

ילדים  של  ושסיכוים  מבוגרים,  של  מאלה  לפחות 

להיפגע מתקיפה קלה או מאלימות בקהילה שאינה 

חמורה במיוחד, דוגמת רדיפה אחריהם מחוץ לביתם 
 כדי לפגוע בהם, גבוה פי שלושה מזה של מבוגרים.4

לגיל  מתחת  ילדים  שרצח  מצאו  ועמיתים5  מרפי 

עשר הוא הסיבה הרביעית בשכיחותה למותם אחרי 

מלידה,  גופניות  ובעיות  סרטן  מכוונת,  לא  פציעה 

ילדים,  בקרב  בשכיחותה  השלישית  הסיבה  והוא 

בני נוער ובוגרים צעירים )בני 24-10( אחרי פציעה 

לא מכוונת והתאבדות. הם מציינים גם שמתוך כלל 

המדינות המתועשות והטכנולוגיות שיעורו של רצח 

בני נוער בארצות הברית הוא הגבוה ביותר, כאשר 

כמעט שני שלישים מהם נרצחים בנשק חם.6 

ילדים  סקרים בקרב מדגמים לאומיים מייצגים של 

מ־50%  שיותר  מצאו  הברית  בארצות  נוער  ובני 

שונים  במעשים  מתנסים  ומהמתבגרים  מהילדים 

של תקיפה פיזית קשה; 14% מתנסים בצורה כלשהי 

שחוו  מדווחים  יותר  או   10% כמעט  פגיעה;  של 

רובה(;  או  אקדח  סכין,  )כמו  קטלני  בנשק  איומים 

כמעט 10% מדווחים שנפגעו מינית בידי אדם מחוץ 

בצורה  התנסו  או  צפו  משליש  יותר  למשפחתם; 

מהילדים   29% רק  ישירה.  לא  פגיעה  של  אחרת 

או  ישירה  פגיעה,  של  שהיא  צורה  בכל  התנסו  לא 
עקיפה, בקהילותיהם.7

בשכונות  בעיקר  תתרחש  בקהילה  שאלימות  סביר 

שבהם  העיר  של  הפנימיים  ובאזורים  עירוניות 

נמוכה,  הכנסה  אבטלה,  עוני,  של  גבוהים  ריכוזים 

וסחר  שימוש  של  גבוה  ושיעור  ירודה  דיור  איכות 

הברית  בארצות  מחקרים  זה,  על  נוסף   9 בסמים.8, 

לאלימות  נחשפות  האתניות  הקבוצות  שכל  מצאו 

בקהילה, אך שכיחות החשיפה אינה אחידה. מחקרים 

גבוהות  מרמות  סבלו  שאפרו־אמריקאים  גילו 

ושאינדיאנים־אמריקאים  אלים,  פשע  של  ביותר 

ויותר  כפול  בשיעור  אף  בקהילה  באלימות  התנסו 

אחרות.  אתניות  קבוצות  בני  של  זו  מהתנסותם 

אפרו־אמריקאים  שתלמידים  גילו  אחרים  מחקרים 

לירי או לדקירה  היו עדים לאירועי אלימות שונים, 

כפליים לפחות מתלמידים אמריקאים לבנים שלמדו 

הגבוהה  שהחשיפה  אפשר  חינוך.  מערכת  באותה 

לאלימות בקהילה בקרב ילדים ובני נוער לא־לבנים 

בארצות הברית קשורה למעמד החברתי־כלכלי של 

החלשות  ולתשתיות  חייהם  לאיכות  משפחותיהם, 

יותר ואף  שלהם,  המגורים  שבשכונות   והעניות 

חברתי־ ממעמד  אתני  מיעוט  כבני  למצבם   - מזה 

כלכלי נמוך.10, 11 

של  שסיכוים  גילו  הברית  בארצות  רבים  מחקרים 

בנים להיחשף לדפוסים שונים של אלימות מילולית 

של  סכנתן  אך  בנות,  של  מזה  גבוה  בקהילה  ופיזית 

מרכיב  הכוללת  בקהילה  לאלימות  להיחשף  בנות 

יותר.12 מחקרים  של פגיעה או תקיפה מינית גדולה 

של  חשיפתם  שיעור  שבין  הקשר  על  גם  מדווחים 

יש  גילם.  לבין  בקהילה  לאלימות  נוער  ובני  ילדים 

לציין כי הממצאים על גורם זה אינם עקיבים. חוקרים 

האלימות  שבהן  בקהילות  רבים  ילדים  כי  שיערו 

מאוד.  צעיר  בגיל  בקהילה  לאלימות  עדים  נפוצה 

למשל, נמצא ש־10% מההורים לילדים בני 5-1 שנים 

ו־47%  לדקירה,  או  לירי  עדים  היו  שילדיהם  דיווחו 

שמעו ירי. נמצא גם ש־78% מהילדים בני 4-3 שנים 

נחשפו לאירוע אחד לפחות של אלימות בקהילה.13 

  ו־ו,  ה  ב,  א,  כיתות  תלמידי  על  שנעשה  מחקר 
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בעיר ושינגטון, מצא שככל שגיל הילדים היה מבוגר 

יותר, הייתה החשיפה לאלימות בקהילה שהם דיווחו 
עליה רבה יותר, הן כעדים והן כנפגעים.14

 השלכות פסיכולוגיות של חשיפה
לאלימות בקהילה 

לצד היות החשיפה לאלימות בקהילה אחת הסיבות 

היא  נוער,  ובני  ילדים  של  למותם  העיקריות 

נחשבת גם למקור פגיעה רציני בבריאותם הנפשית 

השלכות  שיש  נמצא  החברתית.15  וברווחתם 

של  לחשיפתם  רבות  והתנהגותיות  פסיכולוגיות 

אלה  השלכות  בקהילה.  לאלימות  נוער  ובני  ילדים 

ילדים  בקרב  התפתחותיים  בתהליכים  מתבטאות 

בתהליכי  הרחוק  בטווח  מתבטאות  וכן  נוער,  ובני 

 )36-35 גיל  )עד  צעירים  בוגרים  של  התפתחותם 

ושל מבוגרים, כמו התפתחות חוסר אמון באחרים, 

קשרים  לבנות  ביכולת  ופגיעה  לקוי  רגשי  ויסות 

שחשיפה  נמצא  אלה  על  נוסף  יציבים.  חברתיים 

של  להתפתחותן  לגרום  עלולה  בקהילה  לאלימות 

בעיות נפשיות לא מעטות אשר מתבטאות, בעיקר, 

פוסט־טראומטי  דחק  של  סימפטומים  בהתפתחות 

פוסט־טראומטיות,  הפרעות  בהתפתחות  ואפילו 

אשר בדרך כלל מתפתחות אחרי חשיפה למאורעות 

הנחשפים  נוער  ובני  שילדים  נמצא  טראומטיים. 

לפיתוח  גדולה  בסכנה  נתונים  בקהילה  לאלימות 

לעבריינות  להתדרדרות  אגרסיביות,  התנהגויות 

ולנשיאת נשק,16, 17 לשימוש לרעה באלכוהול, בסמים 

ובחומרים פסיכואקטיביים לא חוקיים, להתנהגויות 

מיניות ְמַסכנות שונות ולנהיגה פרועה ומסוכנת.18, 19 

גם  לגרום  עלולה  בקהילה  לאלימות  חשיפה 

בחרדה,  המלוות  נפשיות  מצוקות  של  להתפתחותן 

בהתדרדרות  ריכוז,  בקשיי  בפחדים,  בדפרסיה, 

בהישגים בלימודים ובנדודי שינה. עוד נמצא שלעדות 

קשר  הגילים  מכל  ילדים  בקרב  בקהילה  לאלימות 

לתגובות דחק שונות, כמו דאגה לביטחונם ולשלומם 

הפיזי והנפשי, חשש לחייהם, דאגות חוזרות ונשנות, 

הרגשת בדידות מעיקה, עוררות פיזיולוגית המובילה 

)דיסינטיזציה(  הרגישות  בסף  לירידה  לעיתים 

לאלימות כדרך להתמודד עם חרדות אשר מתפתחות 

 בעקבות החשיפה לאלימות, מה שבהמשך עלול לפגוע

של  חשיפתם  הילד.  של  הפסיכו־סוציאלי  בתפקוד 

ילדים ובני נוער לאלימות בקהילה עלולה לגרום גם 

ובהישגיהם  הקוגניטיבית  בהתפתחותם  לעיכובים 

ולאי־ תקווה  לחוסר  בדידות,  להרגשת  בלימודים, 
אמונה בעתיד טוב יותר.20

עם זאת מחקרים רבים מצביעים על משתנים רבים 

השלכות  מפני  הגנה  גורמי  להיות  עשויים  אשר 

השלכותיה  את  ולמתן  בקהילה  לאלימות  החשיפה 

גורמי  כמה  על  מצביעה  הספרות  זו.  חשיפה  של 

מיתון והגנה הקשורים לקהילה, כמו ליכוד קהילתי 

וזמינות ארגוני חינוך, תרבות ובידור לילדים ולבני 

סביבה  הקהילה,  ילדי  על  מבוגרים  השגחת  נוער, 

ולעבריינות  לאלימות  אקטיבי  באופן  המתנגדת 

ועוד. נמצאו גורמי הגנה הקשורים גם לבית הספר, 

אוזן  לשמש  מורים  זמינות  מורים,  תמיכת  כמו 

קשבת ולהיות מקור אמפתיה לילדי בית הספר, וגם 

גורמים הקשורים ליחסיהם של הילדים עם קבוצת 

אשר  לו,  ומחוצה  הספר  בבית  והעמיתים  החברים 

נוסף  הדדית.  ובעזרה  בתמיכה  בקבלה,  מתבטאים 

דפוסי  שגם  מצאו  מעטים  לא  מחקרים  אלה,  על 

בקבלה  באמפתיה,  בחיבה,  המתבטאים  הורות 

ובאווירה משפחתית תומכת ומאפשרת שיח פתוח 

עשויים   - בקהילה  לאלימות  החשיפה  חוויות  על 

חשיפת  של  השלכותיה  מפני  הגנה  גורמי  להיות 

ילדי המשפחה לאלימות בקהילה. לבסוף יש לציין 

עצמם  הילדים  של  מאישיותם  חלק  שהם  גורמים 

ההשלכות  מפני  הגנה  גורמי  להיות  עשויים  אשר 

של חשיפתם לאלימות בקהילה וגורמים הממתנים 

הערכה  עצמי,  ביטחון  אלה  ובכלל  אלה,  השלכות 

רגשי  ויסות  עצמית,  חוללות  חיובית,  עצמית 

ועוד.21, 22 
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שיטת המחקר 

תיאור המדגם 

וערבים  יהודים  נוער  בני  בקרב  נערך  המחקר 

ספר  ובתי  ביניים  חטיבות  תלמידי  בישראל, 

המחקר  הממלכתי.  החינוך  שבמערכת  תיכוניים 

הספר,  בבתי  התלמידים  של  שהותם  בעת  נערך 

וכניסתנו לבתי הספר שנדגמו להשתתפות במחקר 

בוועדת  גם  אושרה במשרד החינוך. המחקר אושר 

האתיקה של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה 

שבאוניברסיטה  ברוואלד  פאול  ע"ש  חברתית 

העברית בירושלים. 

נוער  בני   978 במחקר  השתתפו  יהודים:  נוער  בני 

בנות  ו־523   ]44.5%[ בנים   435(  18-14 בני  יהודים, 

שנים.   15.99 היה  שלהם  הממוצע  הגיל   .)]55.5%[

יהודיים  יישובים  משישה  נוער  בני  כלל  המדגם 

בגדלים שונים. 

נוער  בני   833 במחקר  השתתפו  ערבים:  נוער  בני 

בנות  ו־488   ]41.4%[ בנים   345(  18-14 בני  ערבים, 

שנים.   16.5 היה  שלהם  הממוצע  הגיל   .)]58.6%[

ערביים  יישובים  מארבעה  נוער  בני  כלל  המדגם 

בגדלים שונים, ומיישוב מעורב - ערבים ויהודים. 

את  הביעו  שבו  טופס  על  לחתום  נתבקשו  ההורים 

 66% במחקר;  בנם/בתם  להשתתפות  הסכמתם 

בהתאמה,  והערבים,  היהודים  מההורים  ו־80% 

אישרו לילדם להשתתף במחקר. כל הילדים, היהודים 

והערבים, שהוריהם אישרו את השתתפותם במחקר 

על  בחתימה  במחקר  להשתתף  הסכמתם  הביעו 

לתלמידים  חולקו  השאלונים  מדעת.  הסכמה  טופס 

בזמן אחד השיעורים, בידי החוקרים ומחנך/מחנכת 

בית הספר.  היועץ/יועצת החינוכי/ת של  או  הכיתה 

השתתפותם  את  אישרו  לא  שהוריהם  תלמידים 

לפעילות  המחנך/מחנכת  בידי  הופנו  במחקר 

ספורטיבית מחוץ לכיתה.

שאלון המחקר

בעברית   - עצמי  למילוי  בשאלון  שימוש  נעשה 

נוער  בני  עבור  ובערבית  יהודים,  נוער  בני  עבור 

ערבים. כאמור, המחקר היה רחב וכלל נושאים רבים 

החברות  משתי  נוער  בני  של  לחשיפתם  הקשורים 

הכלים  את  רק  אציג  זה  בחלק  בקהילה.  לאלימות 

הרלוונטיים למאמר זה, כדלהלן:

חשיפה לאלימות בקהילה: רמת החשיפה לאלימות 

הכלי של  מקוצר  נוסח  באמצעות  נבדקה   בקהילה 

אשר   ,My Exposure to Violence Scale

והותאם   23
ועמיתים  סלנר־או'האגן  בידי  פותח 

"חשיפה  מגדיר  זה  מחקר  לפיכך  הנוכחי.  למחקר 

התנסות  או  לאלימות  עדות  בקהילה":  לאלימות 

שונים  במקומות  התרחשה  אשר  באלימות  אישית 

ואלימות  בתקשורת  מאלימות  לבד  לבית,  מחוץ 

מהכלי  הוסרו  הערבי-ישראלי.  הסכסוך  רקע  על 

המקורי מעשי אלימות מינית ופריטים המתייחסים 

לדווח על צפייתם  נתבקשו  לתאונות. המשתתפים 

התנסותם  ועל  מעשים(   7( בקהילה  באלימות 

במשך  מעשים(   5( בקהילה  באלימות  האישית 

האלימות  ואם  חייהם,  ובמשך  האחרונה  השנה 

בביתו של אדם  התרחשה באחד המקומות האלה: 

מוכר, בביתו של אדם זר, בבית הספר, בשכונה או 

תשובותיהם  את  ציינו  הנוער  בני  לשכונה.  מחוץ 

בסולם דיכוטומי של כן/לא.

 Youth בעיות של הפנמה והחצנה: השתמשנו בכלי

למדידת   24
אקינבאק  של   Self-Report )YSR(

מצבים  מודד  מצבים(, אשר   29( הפנמה  של  בעיות 

דפרסיה  חרדה,  )כמו  ואמוציונליים  פסיכולוגיים 

ולמדידת  מצבים(,   29( החצנה  של  ובעיות  ונסיגה( 

להתנהגות  נטייה  )כמו  התנהגותיים  היבטים 

אלה  מצבים  ועוד(.  אלימה  התנהגות  עבריינית, 

נמדדו בסולם בן שלוש דרגות, כדלהלן: 0 = התיאור 

אינו נכון כלל; 1 = התיאור קצת נכון; 2 = התיאור 

 נכון מאוד. 
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 Theב־ השתמשנו  פוסט–טראומטיים:  סימפטומים 

 UCLA PTSD Index for the Diagnostic and

 Statistical Manual of Mental Disorder

)DSM- 4th Edition( למדידת סימפטומים אלה. 

הכלי מורכב מ־22 היגדים שלפיהם נמדדים ארבעת 

רגשית,  עוררות  ההיבטים האלה של הסימפטומים: 

היום־יומי.  בתפקוד  ופגיעה  חודרנות  הימנעות, 

דרגות  חמש  בת  סקאלה  לפי  נמדדו  הללו  ההיגדים 

תדירות אשר נעות בין 0 = בכלל לא ל־4 = רוב הזמן. 

תמיכה של המשפחה ושל המורים: השתמשנו בכלי 

חברתית  תמיכה  למדידת  והילר25  פרוסידאנו  של 

היגדים(.   13( ומהמורים  היגדים(   20( מהמשפחה 

ההיגדים נמדדו לפי סקאלה דיכוטומית של תשובות 

מסכים/לא מסכים.

נתבקשו  המשתתפים  סוציו–דמוגרפיות:  שאלות 

האלה:  הסוציו־דמוגרפיים  המאפיינים  על  לדווח 

גיל, מגדר, רמת ההשכלה של כל אחד משני ההורים, 

צפיפות במגורים ומספר התושבים ביישוב המגורים.

ממצאים 

שיעור החשיפה לאלימות בקהילה 

נמצא ששיעור התנסותם של בני נוער ערבים באלימות 

נוער  בקהילה היה גבוה במידה מובהקת מזה של בני 

יהודים, בכל חמשת המעשים שנשאלו עליהם, במשך 

השנה שקדמה לעריכת המחקר. למשל: 29.3% ו־19.3% 

מבני הנוער הערבים ומבני הנוער היהודים, בהתאמה, 

לפגוע בהם; 6.9%  כדי  רדף אחריהם  דיווחו שמישהו 

מבני הנוער הערבים דיווחו שהם היו יעד ליריות אך 

לעומת  ונפצעו,  נורו  שהם  דיווחו  ו־4.4%  נפגעו,  לא 

דיווחם של 1.3% ו־0.7% מבני הנוער היהודים על כל 

אחד משני מעשים אלה, בהתאמה. 

אירועי  לכ־13  עדים  שהיו  דיווחו  יהודים  בנים 

אלימות בקהילה בממוצע, וכי התנסו אישית בכשני 

עדות  על  דיווחו  יהודיות  בנות  בממוצע.  אירועים 

לכ־10 אירועים אלימים בקהילה בממוצע, וכי התנסו 

אישית במקרה אלימות אחד בממוצע. הגיל הממוצע 

של בני ובנות נוער יהודים שבו צפו לראשונה באדם 

להתנסות  הממוצע  הגיל  שנים,   10.43 היה  מוכה 

והגיל  שנים,   10.45 זהה,  כמעט  היה  במכות  אישית 

הממוצע של בני ובנות נוער יהודים שבו צפו ברדיפה 

אחרי אדם כדי לפגוע בו היה 10.60 שנים. בני נוער 

היו  האחרונים  החודשים   12 שבמשך  דיווחו  ערבים 

והתנסו  בקהילה,  אלימות  אירועים של  לכ־15  עדים 

אישית בכ־7 אירועים. בנות נוער ערביות דיווחו שהיו 

עדות לכ־12 אירועים של אלימות בקהילה בממוצע, 

 12 במשך  בממוצע,  אירועים  בכ־6  אישית  והתנסו 

הנוער  ובנות  בני  של  גילם  האחרונים.  החודשים 

בקהילה  מוכה  באדם  לראשונה  שצפו  בעת  הערבים 

ההתנסות  בעת  וגילם  בממוצע,  שנים   12.75 היה 

האישית במכות בקהילה היה 11.36 שנים בממוצע.

באלימות  ערבים  נוער  בני  של  התנסותם  שיעור 

בקהילה גבוה באופן מובהק משיעור התנסות כזאת 

של בני נוער יהודים, לאורך כל תקופת חייהם. נמצא 

ש־58.1% מבני הנוער היהודים התנסו במעשה אחד 

מבני   64.4% לעומת  בקהילה,  אלימות  של  לפחות 

במשך  כזאת  התנסות  על  שדיווחו  הערבים  הנוער 

כל חייהם. נמצא שבני נוער יהודים התנסו באלימות 

בקהילה יותר מבנות נוער יהודיות, הן במשך השנה 

שקדמה למחקר והן במשך כל תקופת חייהם. גם בני 

מבנות  יותר  בקהילה  באלימות  התנסו  ערבים  נוער 

נוער ערביות, בכל אחת משתי התקופות הללו. 

לאלימות  עדים  שהיו  יהודים  נוער  בני  של  שיעורם 

גבוה  היה  המחקר,  לעריכת  שקדמה  בשנה  בקהילה, 

אלימות:  מעשי  בשני  אך  ערבים  נוער  בני  של  מזה 

רדיפה של אדם אחרי אדם אחר )72.5% מבני הנוער 

היהודים לעומת 70.1% מבני הנוער הערבים( והכאה, 

סטירה ודחיפה )87% מהיהודים לעומת 63.2% מבני 

הנוער הערבים(. לעומת זאת, אשר לכל אחד משאר 
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בני  של  שיעורם  בקהילה,  האלימות  מעשי  חמשת 

נוער ערבים שהיו עדים להם, בשנה שקדמה למחקר, 

הערבים  הנוער  מבני   52.3% למשל:  יותר.  גבוה  היה 

שהיו  דיווחו  היהודים  הנוער  מבני   35.2% לעומת 

עדים לתקיפה בַאלה, בקרש או בסכין. דוגמה נוספת: 

16.1% מבני הנוער הערבים, לעומת 5.4% מבני הנוער 

היהודים, דיווחו שהיו עדים לאירוע אלים )כמו יריות, 

בני  מישהו.  של  למותו  גרם  אשר  הכאה(  או  דקירה 

נוער יהודים וערבים היו עדים לאלימות יותר מבנות 

נוער יהודיות וערביות. 

בה,  צפו  החברות  משתי  נוער  שבני  האלימות  רוב 

מחוץ  מגוריהם,  בשכונת  התרחשה  עליה,  ושדיווחו 

לשכונה ובבית הספר. רוב האלימות שבני נוער משתי 

מחוץ  הספר,  בבית  התרחשה  בה  התנסו  החברות 

לשכונת מגוריהם וגם בשכונה. רוב בני הנוער היהודים 

והערבים אשר דיווחו על עדות לאלימות ציינו חלקם 

שהתוקף היה זר להם וחלקם שהיה מוכר להם, ומעט 

מאוד דיווחו שזה היה קרוב משפחה. רוב בני הנוער, 

משתי החברות, דיווחו שהנפגע היה זר להם או מוכר 

להם, ומעט מהם ציינו שהוא היה קרוב משפחה. רוב 

באלימות  התנסו  אשר  החברות,  משתי  הנוער,  בני 

בקהילה דיווחו חלקם שהתוקף היה מוכר להם וחלקם 

שהיה זר להם, ומעט מאוד מהם ציינו שהכירו אותו 

מקרוב. ככל שגילם של בני הנוער, היהודים והערבים, 

בקהילה  באלימות  התנסותם  כך  יותר,  מבוגר  היה 

הייתה רבה יותר, אך אין קשר בין גיל לעדות לאלימות 

בקהילה בקרב בני נוער משתי החברות. 

השלכות פסיכולוגיות של החשיפה לאלימות בקהילה 

ובנות  הנוער  שבני  שככל  העלו  המחקר  ממצאי 

הנוער, היהודים והערבים, היו עדים למקרי אלימות 

יותר  רבות  פעמים  והתנסו  בקהילה  יותר  רבים 

הסימפטומים  רמת  הייתה  כך  בקהילה,  באלימות 

נמצא  עוד  יותר.  גבוהה  אצלם  הפוסט־טראומטיים 

)המתבטאים  אלה  סימפטומים  של  גבוהות  שרמות 

בחוויה  מחדש  בהתנסות  בחודרנות,  בעוררות, 

נתגלו  היום־יומי(  בתפקוד  ובפגיעה  הטראומטית 

הן בחברה  נוער,  בני  יותר מבקרב  נוער  בנות  בקרב 

תמיכת  זה,  על  נוסף  הערבית.  בחברה  והן  היהודית 

חוויית  שבין  הזה  הקשר  את  מיתנה  המשפחה 

הן  הפוסט־טראומטיים  לסימפטומים  האלימות 

ובנות  בני  בקרב  והן  ערבים  נוער  ובנות  בני  בקרב 

נוער יהודים, ובמילים אחרות, בני ובנות נוער משתי 

לרמה  וזכו  נחשפו לאלימות בקהילה  החברות אשר 

נמוכות  ביטאו רמות  גבוהה של תמיכה מהמשפחה 

של סימפטומים פוסט־טראומטיים. לעומת זאת בני 

ובנות נוער משתי החברות שרמת התמיכה שקיבלו 

של  גבוהות  רמות  ביטאו  נמוכה  הייתה  מהמשפחה 

סימפטומים פוסט־טראומטיים.

האלימות  שמעשי  שככל  מעידים  המחקר  ממצאי 

בקהילה שבני נוער ערבים ויהודים היו עדים להם היו 

רבים יותר והם התנסו בהם יותר, כך רמות הבעיות 

של ההפנמה )כמו חרדה, דפרסיה ועוד( שהם ביטאו 

היו גבוהות יותר, וכך גם רמות הבעיות של ההחצנה 

)כמו קשיי ריכוז, התנהגות אלימה ונטיות להתנהגות 

נוער ערבים היו בעיות  ובנות  בני  עבריינית(. בקרב 

אלה רבות מבקרב בני ובנות נוער יהודים. נוסף על 

נוער  בני  זה נמצא שרמות של בעיות החצנה בקרב 

אשר נחשפו לאלימות בקהילה, יהודים וערבים, היו 

גבוהות מאלה שבקרב בנות נוער, יהודיות וערביות. 

אשר  נוער  בנות  בקרב  הפנמה  שרמות  נמצא  מנגד, 

נחשפו לאלימות בקהילה, ערביות ויהודיות, גבוהות 

מאלה שבקרב בני נוער, ערבים ויהודים. 

הממצאים מעידים גם על קיומה של אינטראקצייה בין 

תמיכת המשפחה לבין חשיפה לאלימות בקהילה בניבוי 

בעיות החצנה ובעיות הפנמה בקרב בני ובנות נוער, הן 

בקהילה.  לאלימות  נחשפו  אשר  ערבים,  והן  יהודים 

שנחשפו  נוער  ובנות  שבני  נמצא  אחרות,  במילים 

לאלימות בקהילה, משתי החברות, ושציינו שזכו לרמה 

נמוכה  רמה  ביטאו  מהמשפחה,  תמיכה  של  גבוהה 

 הפנמה.  בעיות  והן של  בעיות החצנה  הן של   יותר 
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מנגד, נמצאו רמות גבוהות יותר של בעיות אלה בקרב 

אך  בקהילה,  לאלימות  נחשפו  אשר  נוער  ובנות  בני 

נמוכות.  היו  ממשפחותיהם  שקיבלו  התמיכה  רמות 

לבין  מהמורים  תמיכה  בין  אינטראקצייה  נמצאה  לא 

הבעיות  סוגי  שני  בניבוי  בקהילה  לאלימות  חשיפה 

הללו, דהיינו: הקשר בין חשיפתם של בני ובנות נוער 

החצנה  ולבעיות  הפנמה  לבעיות  בקהילה  לאלימות 

התמיכה  לרמות  קשר  ללא  רמה,  באותה  מובהק  הוא 

מהמורים שזכו להן בני ובנות הנוער, משתי החברות. 

מילות סיום 

חלוצי  מחקר  מממצאי  חלק  הצגתי  זה  במאמרי 

שיטתי־אקראי  כמעט  מדגם  בקרב  שנערך  ומקיף 

של בני נוער, יהודים וערבים, בישראל, על חשיפתם 

לאלימות בקהילה. ממצאי מחקר זה מספקים בסיס 

מורים,  )כמו  מקצוע  ונשות  אנשי  אשר  עשיר  ידע 

וקליניים,  חינוכיים  פסיכולוגים  חינוכיים,  יועצים 

עובדים סוציאליים ועוד( יכולים להיעזר בו לאיתור 

נחשפים  אשר  הישראלית  בחברה  נוער  ובני  ילדים 

הולם  טיפולי  מענה  להם  ולתת  בקהילה  לאלימות 

יש  זו.  חשיפתם  בעקבות  שהתעוררו  לצורכיהם 

לקובעי  גם  לעזר  להיות  יכול  זה  ידע  שבסיס  לציין 

בניסיונם  שונים  ממשלתיים  במשרדים  מדיניות 

לפתח שירותים לצורך ההתערבות בבעיית החשיפה 

ולהקצות  מניעתה  ולצורך  בקהילה  לאלימות 

משאבים ארגוניים ומקצועיים לצרכים אלה. 

רובם המכריע של המחקרים הזמינים ממדינות שונות 

בעולם נערכו בקרב ילדים ובני נוער משכונות עניות 

בצפיפות  כלל  בדרך  המתאפיינות  העיר,  שבמרכז 

אוכלוסין גבוהה ובתשתיות לקויות. נראה כי מעטים 

אקראיים  מדגמים  בקרב  נערכו  הללו  מהמחקרים 

הקבוצות  מכל  משתתפים  שכללו  והטרוגניים 

במדינה.  החברתיות־כלכליות  והשכבות  האתניות 

על כן הידע בדבר שיעורי החשיפה לאלימות בקהילה 

מגוון  שבהם  בעולם  שונים  באזורים  והשלכותיה 

סוציו־דמוגרפי רחב, הוא מוגבל. לעומת זאת המחקר 

המתואר כאן נערך בקרב מדגם כמעט שיטתי־אקראי 

יותר  כן הממצאים שהעלה הם הרבה  ועל  והטרוגני, 

זאת  עם  בישראל.  הנוער  בני  את  ומייצגים  תקפים 

לנו  שיאפשרו  בישראל  במחקרים  צורך  יש  עדיין 

בתוך  שונות  מקבוצות  נוער  ובנות  בני  בין  להשוות 

למשל:  הערבית.  החברה  בתוך  וגם  היהודית  החברה 

בקרב בני נוער יהודים וערבים - מחקרים המשווים 

בני ובנות נוער מסוגי יישובים שונים )למשל יישובים 

עירוניים, כפריים, קיבוצים, מושבים, ערים מעורבות 

עיירות  בדוויים,  יישובים  וערבים,  יהודים  בתושבים 

פיתוח ועוד(; בקרב בני ובנות נוער יהודים - מחקרים 

ולחרדים;  לדתיים  חילונים  נוער  בני  בין  המשווים 

בקרב בני ובנות נוער ערבים - מחקרים אשר משווים 

חשוב  ולדרוזים.  לנוצרים  מוסלמים  נוער  בני  בין 

והתשתיות  החיים  איכות  של  הזיקה  את  גם  לבחון 

של היישובים שבהם גרים בני ובנות הנוער לשיעור 

שירותי  ולזמינות  מחד,  בקהילה  לאלימות  חשיפתם 

החשיפה  בהשלכות  לטיפול  הנפש  ובריאות  הרווחה 

מאידך. 

על  עשירים  נתונים  לנו  סיפק  זה  מחקר  אומנם 

אך  בקהילה,  לאלימות  הנוער  בני  של  חשיפתם 

פיזית  לאלימות  חשיפה  רק  שבחנו  לציין  חשוב 

לא  אך  חמורה(,  פיזית  אלימות  )בעיקר  בקהילה 

ולסוגים אחרים של אלימות, כמו  חשיפה לדפוסים 

פגיעה  פסיכולוגית,  פגיעה  "קלה",  פיזית  פגיעה 

שנאת  פרטי,  וברכוש  ציבורי  ברכוש  פגיעה  מינית, 

ודפוסים אחרים  )אקסינופוביה(, פשעי שנאה  זרים 

חומרה  ברמות  מיקרו־אגרסיה(,  )למשל  גזענות  של 

את  שערכנו  לציין  חשוב  לבסוף  שונות.  ותדירות 

בקרב  לא  אך   ,18-14 בני  נוער,  בני  בקרב  המחקר 

צעירים  בוגרים  בקרב  וכן  יותר,  צעירים  ילדים 

משך  )כגון  ייחודיים  מאפיינים  בעלי  ומבוגרים, 

לשיעור  זיקה  להם  שיש  שייתכן  בקהילה(  השהות 

ולאופן  להשלכותיה  בקהילה,  לאלימות  חשיפתם 

■ התמודדותם עם חשיפה זו ועם השלכותיה. 
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 אנליזה ננו–מבנית
של נוזלים מורכבים 

באמצעות מיקרוסקופיית 
אלקטרונים בטמפרטורה 

קריוגנית

מאת פרופ' ישעיהו )אישי( טלמון

נוזלים מורכבים 

הם נ  )complex liquids( מורכבים  וזלים 

 nanostructured( נוזלים בעלי מבנה ננומטרי

liquids(, כלומר הם עשויים מפרטי מבנה שגודלם 

נע בין ננומטרים ספורים למאות ננומטרים )ננומטר 

המטר.  מיליארד  חלקי  אחד  הוא   )nm( אחד 

להמחשה, קוטר ממוצע של שערת אדם הוא 20,000 

את  מורכבים  לנוזלים  נותן  זה  ננו־מבנה  ננומטר(. 

תכונותיהם הַמקרוסקופיות, כלומר תכונות הנראות 

ברמה  ערבוב,  אפשרות  או  צמיגות  למשל  לעין, 

חומרים  במערכות  שמן  עם  מים  של  הננומטרית, 

 .)microemulsions( מיקרואמולסיות  הנקראות 

ביולוגיות  במערכות  נמצאים  מורכבים  נוזלים 

וסינתטיות רבות, למשל ממברנת התא בבעלי חיים, 

ניקוי ומוצרי קוסמטיקה ומיני  פלסמת הדם, חומרי 

מזון נוזליים ונוזליים־למחצה. 

לחקר נוזלים מורכבים משמשים בעיקר כלי המחקר 

פיזור  אור,  פיזור   ,)imaging( דימות  האלה: 

 small-angle x-ray(  xקרני־ של  קטנות  בזוויות 

 small-angle( או נֵיטרונים )scattering – SAXS

neutron scattering – SANS(, מדידות תכונות 

גרעינית  מגנטית  תהודה   ,)rheology( הזרימה 

 ,)nuclear magnetic resonance – NMR(

 .)modelling and simulation( והדמיה  מידול 

אור  מיקרוסקופיית  הן  העיקריות  הדימות  שיטות 

ומיקרוסקופיית אלקטרונים. הדימות חיוני לקביעת 

מודלים,  על  הסתמכות  ללא  חומר  של  הננו־מבנה 

ידועים מראש או מוצעים, בניגוד לשיטות המחקר 

לכושר  מוגבלת  אור  מיקרוסקופיית  האחרות. 

הגדולים  מבנה  פרטי  של   )resolution( הפרדה 

מיליונית  הוא  )מיקרומטר  אחדים  ממיקרומטרים 

המטר או 1,000 ננומטר(. לעומת זאת מיקרוסקופי 

סוגו,  לפי  מיקרוסקופ  כל  מאפשרים,  אלקטרונים 
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אנליזה ננו–מבנית של נוזלים מורכבים באמצעות מיקרוסקופיית אלקטרונים בטמפרטורה קריוגנית | ישעיהו )אישי( טלמון 

הננומטר  עשירית  של  גודל  בסדר  הפרדה  כושר 

של  דימות  לבצע  יש  לפיכך  אחד.  ננומטר  או 

מיקרוסקופיית  באמצעות  בעיקר  מורכבים  נוזלים 

אלקטרונים ובאמצעות מיקרוסקופיית אור לדימות 

פרטי מבנה גדולים.

מיקרוסקופיית אלקטרונים 

של  בקרן  משתמשים  אלקטרונים  של  מיקרוסקופים 

אלקטרונים המואצים במתחים גבוהים של מאות עד 

מאות אלפי וולט. קיימים שני סוגים של מיקרוסקופי 

 TEM  - חודר  אלקטרונים  מיקרוסקופ  אלקטרונים: 

 -  )transmission electron microscope(

 scanning(  SEM  - סורק  ומיקרוסקופ אלקטרונים 

מיקרוסקופים  סוגי  שני   .)electron microscope

הוא   TEMה־ מזה.  זה  לחלוטין  שונים  אלה 

אך  האור,  למיקרוסקופ  אנלוגי  אופטי,  מיקרוסקופ 

כאמור משתמש בקרן של אלקטרונים המואצים בדרך 

המערכת  וולט.  קילו   300 עד   120 של  במתחים  כלל 

אלקטרומגנטיות  עדשות  מכמה  מורכבת  האופטית 

בבואה  ויוצרות  האלקטרונים  קרן  את  המעצבות 

)image( מוגדלת של הדגם ברזולוציה טובה מעשירית 

של  מיקרוסקופ  הוא   SEMה־ זאת  לעומת  הננומטר. 

ּגָׁשֹוׁש סורק )scanning probe microscope(, שבו 

קרן אלקטרונים דקה מאוד )הגשוש( סורקת את פני 

השטח של הדגם. האותות הנפלטים מנקודות הפגיעה 

ויוצרים תמונה  גלאים מתאימים  נקלטים באמצעות 

אחר  פיקסל  האופטי(,  במובן  בבואה  )לא  מוגדלת 

האלקטרונים  קרן  תמונה(.  אלמנט   -  pixel( פיקסל 

וולט.  אלפי  עד  מאות  של  במתחים  מואצת   SEMב־

ננומטר  של  גודל  בסדר  הוא  המרבי  ההפרדה  כושר 

אחד. לשם השוואה, למיקרוסקופים של אור רזולוציה 

של עד כ־400 ננומטר.

הדגמים  אופי  את  קובע  המיקרוסקופים  אופי 

אלה  ומיקרוסקופים  הואיל  בהם.  הנחקרים 

גבוהות,  אנרגיות  בעלי  באלקטרונים  משתמשים 

הם פועלים בתנאי �יק גבוה של 10-6-10-10 מיליבר. 

מיקרוסקופים  לתוך  המוכנס  דגם  כל  על  לפיכך 

עובי  על   TEMב־ אלה.  ריק  בתנאי  לעמוד  אלה 

תלוי  ננומטר,  מאות  מכמה  יותר  לא  להיות  הדגם 

באנרגיית האלקטרונים ובכושר ההפרדה המבוקש. 

קרן  היא  האלקטרונים  שקרן  להדגיש  יש  כן  כמו 

הדגם  מבנה  את  להרוס  העלולה  חזקה,  מייננת 

מסף  גדול  בדגם  הפוגעים  האלקטרונים  מספר  אם 

יש  מוליכים  שאינם  דגמים  בהרכבו.  התלוי  מסוים 

לבדוק ב־SEM בתנאי תפעול מיוחדים. 

מיקרוסקופיית אלקטרונים של נוזלים 
מורכבים 

על כל דגם של מערכת נוזלית הנבדק במיקרוסקופ 

אלקטרונים לעבור תהליך הכנה שעושה אותו עמיד 

הננו־מבנה  אגב שמירת  בריק שבתוך המיקרוסקופ 

שלו. כמו כן יש לעצור כל תנועה על־מולקולרית כדי 

למנוע את טשטוש הבבואה או התמונה המתקבלת. 

שמערכות  משום  מסובך,  התהליך  קרובות  לעיתים 

וטמפרטורה.  ריכוז  לשינויי  רגישות  כאלה  נוזלים 

גאומטרייה  בעלי  להיות  אלה  דגמים  על  כן  כמו 

עקרונות  ולדרישות  הדגם  למחזיקי  מתאימה 

ההפעלה של המיקרוסקופ.

המאפשרים  דגם  מחזיקי  היום  קיימים  אומנם 

האלקטרונים,  מיקרוסקופ  לתוך  נוזל  הכנסת 

זו עדיין  כשהוא כלוא בתוך תא סגור, אולם שיטה 

לבעיית  מענה  בה  ואין  ראשוניים,  פיתוח  בשלבי 

אלה  דגמים  רגישות  כן  כמו  הנוזל.  בתוך  התנועה 

לקרינת האלקטרונים היא רבה מבשיטות האחרות. 

עבור  לראשונה  פותחה  הראשונה  השיטות  קבוצת 

צבע  הוספת  על  מבוססת  היא  ביולוגיות.  מערכות 

כבד,  יסוד  של  חומצה  או  מלח  למערכת,   )stain(

מלווה בנידוף המים. שיטות אלה של צביעה וייבוש 

הריכוז  לשינוי  גורמות   )staining and drying(

  אינן  הן  ולפיכך  הנבדקת,  במערכת  היוני  והחוזק 
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פותחו  אלה  עבור  מורכבים.1  לנוזלים  מתאימות 

מהיר  קירור  על  המבוססות  דגמים  הכנת  שיטות 

זה  קירור  קצב   .100,000  °C/sכ־ הדגם,  של  ביותר 

 TEMל־ המיועד  דק  דגם  הטבלת  באמצעות  מושג 

בטמפרטורת   )ethane( אתאן  הפחמימני  בגז 

הקיפאון שלו, C° 183-. קירור בקצב זה גורם למים 

ויטריפיקציה, כלומר תהליך שבו  לעבור תהליך של 

יתר.  קירור  המקורר  נוזל  של  לזכוכית  הופך  הנוזל 

מונע  יתר  קירור  בגיבוש,  המלווה  להקפאה  בניגוד 

את הנזקים למבנה החומר הנוצרים בגיבוש. השיטה 
 2,Jacques Dubochet הזו פותחה בראשיתה בידי

שזכה על פיתוחו זה בפרס נובל בכימיה לשנת 2017, 

יותר  מאוחר  שותפים.  שני  עוד  עם  חלק  שאותו 

מאפשרת  והיא  השיטה,  את  ואני  תלמידיי  שכללנו 

של  מבוקרים  בתנאים  הדגם  הכנת  את  אפוא 

בפאזה  הנדיפים  החומרים  ריכוז  ושל  טמפרטורה 

הגזית שמסביב לדגם למניעת איבוד נדיפים מהדגם 

בעת הכנתו; כך ניתן ללכוד בדגם את הננו־מבנה של 

המערכת, בטמפרטורה ובהרכב המקוריים שלה.3 את 

למחזיק  מבוקרים  בתנאים  מעבירים  המוכן  הדגם 

דגם ייעודי השומר את הדגם בטמפרטורה קריוגנית, 

במיקרוסקופ.  בחינתו  במשך   ,-150 °Cל־ מתחת 

הזכוכיתי  הנוזל  של  מעבר  מונעת  זו  טמפרטורה 

בהמראה  מהדגם  חומר  ואיבוד  גבישי  למצב 

)sublimation(. שיטות אלה פותחו במקור לדימות 

את  הרחבנו  יותר  מאוחר   .TEMב־ מימיים  נוזלים 

קוראים  אנו  אלה  לשיטות   4.SEMל־ גם  השיטה 

האלה  השיטות  את   .cryo-SEMו־  cryo-TEM

לא־מימיים,  מורכבים  נוזלים  לדימות  גם  התאמנו 

וגם  חזקות,5  חומצות  על  המבוססים  כאלה  כולל 

וגם  המימית  הפאזה  גם  שבהן  נוזלים  למערכות 

הפאזה השומנית רציפות.6 את רוב הנוזלים האלה 

הם  כי  נוזלי,  אתאן  באמצעות  לקרר  אפשר  אי 

רובם  את  כימית.  איתו  מגיבים  או  בתוכו  נמסים 

ניתן לקרר בחנקן נוזלי, שאומנם מקרר בקצב איטי 

מערכות  של  לוויטריפיקציה  מספיק  אבל  יותר, 

נוזלים אלה.

ברמת  מתאפיינים  מורכבים  נוזלים  של  דגמים 

ניגודיות )contrast( נמוכה בין מרכיביהם השונים, 

שונה  הרכב  בעלי  אזורים  בין  להבחין  קשה  ולכן 

במידה  זה  על  להתגבר  ניתן   cryo-TEMב־ בדגם. 

 ,Volta phase plate רבה באמצעות התקן הנקרא

בלתי  שהם  האלקטרונים,  של  פאזה  הפרשי  ההופך 

 )amplitude( משרעת  להפרשי  לגלאים,  נראים 

שמקובל  למה  בדומה  "רואים",  הגלאים  שאותם 

במיקרוסקופיית אור.7 בחירה נכונה של מתח ההאצה 

בגלאים  ושימוש   cryo-SEMב־ האלקטרונים  של 

אופטימלית  ניגודיות  ליצור  יכולים  מתאימים 

במיקרוגרף המתקבל.8 בעיה נוספת במיקרוסקופיית 

שהדגמים  היא  מורכבים  נוזלים  של  אלקטרונים 

גם  האלקטרונים  קרן  ידי  על  במהירות  מתפרקים 

את  להגביל  יש  לכן  מאוד.9  נמוכות  בטמפרטורות 

מספר האלקטרונים המשמשים ליצירת המיקרוגרף.

מצוידים  חדישים  אלקטרונים  מיקרוסקופי 

 field emission( יעילים  אלקטרוניים  במקורות 

במיוחד,  רגישים  אלקטרונים  בגלאי   ,)guns

המקילה  בתוכנה  ונקיות,  יעילות  ריק  במערכות 

חשיפה  בתנאי  מיקרוגרפים  וקבלת  הפעלתם  את 

מינימלית לקרן האלקטרונים, ובאמצעים אלקטרון־

אופטיים להגברת ניגּודיּות התמונה. כמו כן עומדות 

לרשות החוקרים מערכות חדישות להכנת הדגמים 

למיקרוסקופיה.

מחקרי לאורך השנים 

של  הננו־מבנה  דימות  הוא  שלי  המחקרים  מוקד 

נוזלים מורכבים במיקרוסקופיית אלקטרונים. מטרת 

הנוזל  של  הננו־מבנה  איך  להראות  היא  המחקר 

הצברים  את  היוצרות  המולקולות  מאופי  מושפע 

הננו־מבנה,  את  כלומר  השונים,  האזורים  את  או 

המקרוסקופיות  לתכונות  מוביל  הננו־מבנה  ואיך 

של הנוזל. את הדימות אנחנו מגבים בשיטות מחקר 

אחרות, למשל מדידת תכונות הזרימה של הנוזל, או 
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 xפיזור קרני־ קביעת הננו־מבנה באמצעות שיטות 

או ניטרונים בזוויות קטנות. המיקרוסקופיה נותנת 

לנו תמונה ישירה של הננו־מבנה שניתן לפרש אותה 

ישירות. לעומת זאת השיטות שאינן דימות דורשות 

מהן.  שהתקבל  המידע  פירוש  לצורך  פיזיקלי  מודל 

את המודל ניתן לבנות בהתבסס על המיקרוסקופיה. 

לידי  מביאה  המחקר  שיטות  כל  תוצאות  השוואת 
תמונה אמינה וכמותית של ננו־מבנה המערכת.10

הטבע  מדעי  תחומי  בכל  קיימים  מורכבים  נוזלים 

ממברנות  למשל  עליהם,  המבוססות  ובטכנולוגיות 

וקוסמטיקה.  ניקוי  תכשירי  או  חיים  בעלי  תאי  של 

מימיות,  להיות  יכולות  מורכבים  חומרים  מערכות 

כגון  לא־מימיות,  או  ביולוגיות,  מערכות  כמו 

 carbon תמיסות של ננו־צינוריות פחמן11 )נצ"פ - 

שתי   ,)graphene(  12
גרפן  של  או   )nanotubes

בסיס  המהוות  פחמן  של  מולקולריות  צורות 

בכל  כלורוסולפונית.  בחומצה  חדשניים,  לחומרים 

שולטים  מזו,  זו  מאוד  השונות  האלה,  המערכות 

אותם חוקי טבע, וניתן לחקור אותן באותן שיטות 

מחקר שהוזכרו מעלה. ניתן להיעזר בהבנת מערכת 

מתחום אחד לתחום אחר. 

תלמידיי עסקנו  מורכבים  נוזלים  חקר  עם  בבד   בד 

של  המתודולוגיה  בשיפור  השנים  לאורך  ואני 

נמוכות  בטמפרטורות  אלקטרונים  מיקרוסקופיית 

ובהבנת מנגנוני האינטראקצייה בין קרן האלקטרונים 

ובין דגמי נוזלים מורכבים. נוסף על פיתוחה של שיטת 

 הכנת דגמים קריוגניים בתנאים מבוקרים והרחבתה

נוזלים  ל־cryo-SEM, התאמנו אותה גם למערכות 

חזקות.  חומצות  המכילות  לכאלה  ואף  לא־מימיים, 

על  מולקולות הדגם  הפירוק של  חקרנו את תהליכי 

מנגנוני  הבנת  את  וקידמנו  האלקטרונים,  קרן  ידי 

הניגודיות בתמונות SEM במתחי האצה נמוכים של 

קרן האלקטרונים, כאלה הדרושים לקבלת רזולוציה 

חשמלית,  מוליכים  שאינם  דגמים  ולדימות  גבוהה 

ללא צורך בציפויָם בציפוי מוליך.

אלה  האחרונות.  בשנים  למחקרי  דוגמאות  להלן 

והטכנולוגיה  המחקר  תחומי  מגוון  את  מדגימות 

הדימות  יכולות  ואת  אלה  שיטות  ליישם  היכולים 

cryo-TEM של התרופה  1 מציג דגם  שלהן. איור 

ברנהולץ  חזי  פרופ'  שפיתחו   ,)Doxil( דוקסיל 

ושותפיו למחקר באוניברסיטה העברית בירושלים. 

שהן   ,)vesicles( משלחופיות  מורכבת  התרופה 

אנליזה ננו–מבנית של נוזלים מורכבים באמצעות מיקרוסקופיית אלקטרונים בטמפרטורה קריוגנית | ישעיהו )אישי( טלמון 

לסרטן  התרופה  של  גביש  אחת,  כל  המכילות,   )vesicles( משלחופיות  הבנויה   ,)Doxil( דוקסיל  התרופה  של   cryo-TEM דגם   .1 איור 

דוקסורוביצין )Doxorubicin(. נראים בבירור שני חלקי הממברנה המקיפה כל שלחופית, ומבנה גביש הדוקסורוביצין, הנראה ככמה 

 ,FEI Talos 200C פסים מקבילים, הכלוא בתוכה. דוגמת הדוקסיל באדיבות פרופ׳ חזי ברנהולץ. צילום: ד״ר נעמה קויפמן. הצילום נעשה במיקרוסקופ

במתח האצה של 200 קילו וולט, בשימוש ב–Volta phaseplate, להגברת הניגודיות בתמונה.

100 nm
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ממברנה  היא  שלהן  שהמעטפת  חלולות  כדוריות 

של  גביש  אחת,  כל  והמכילות,  ליפידים,  עשויה 

 .)Doxorubicin( דוקסורוביצין  לסרטן  התרופה 

לשים  יש  במיקרוגרף.  יפה  נראים  אלה  פרטים 

שלחופית,  כל  המקיפה  הממברנה  חלקי  לשני  לב 

מקבילים,  פסים  ככמה  הנראה  הגביש,  ולמבנה 

המימית  הפאזה  הוא  התמונה  רקע  בתוכה.  הכלוא 

אין  מועטה  ניגודיות  בגלל  יתר.  קירור  המקוררת 

המשולבות  פולימר  מולקולות  בתמונה  נראות 

ידי  על  השלחופיות  הרס  המונעות  בממברנה, 

מערכת החיסון של החולה. מתן התרופה בצורה זו 

מקטין את הפגיעה ברקמות בריאות.

באיור 2 דגם cryo-TEM של נצ"פ המפוזרות בתוך 

ננו־צינורית  כל  )חכ"ס(.13  כלורוסולפונית  חומצה 

פחמן.  אטומי  מאלפי  הבנויה  גדולה  מולקולה  היא 

חומצה זו היא אחד הממיסים השימושיים המעטים 

מתאימים,  בריכוזים  כאלה,  תמיסות  נצ"פ.  של 

מכני  חוזק  בעלי  פחמן  סיבי  לטוויית  משמשות 

נמוך.14  סגולי  ומשקל  מעולים,  חשמלית  ומוליכּות 

חזקה  תגובה  שמגיבה  חזקה  חומצה  היא  חכ"ס 

שבא  אורגני  חומר  כל  ומחמצנת  מים  עם  מאוד 

איתה במגע. לפיכך יש לנקוט צעדי זהירות מיוחדים 

בחוקרת,  לפגוע  לא  כדי  אלה  תמיסות  עם  בעבודה 

כדי  בתוך  עצמה  החומרים  ובמערכת  במיקרוסקופ 

הכנת הדגמים, בזמן הדימות במיקרוסקופ ולאחריו. 

המערכות  מכלול  הרחבת  את  מדגימה  זו  תמונה 

 .cryo-SEMוהן ב־ cryo-TEMשניתן לחקור הן ב־

עבודה זו הורחבה לאפיון תמיסות של ננו־צינוריות 
 15.)boron nitride nanotubes( של בורון ניטריד

בריכוזים מתאימים  ניתן לטוות  גם מתמיסות אלה 

סיבים חזקים ביותר, חסיני אש ומבודדים חשמלית, 

בתחומי  בייחוד  רבים,  עתידיים  שימושים  שלהם 

התעופה והחלל.

איור 2. דגם cryo-TEM של תמיסת ננו–צינוריות פחמן בחומצה כלורוסולפונית. הצינוריות נראות כזוגות קווים מקבילים, שהם קירות 

הדגם  על  קרח  גביש  מציין   "I" יתר.  קירור  מקוררת  כלורוסולפונית  חומצה  הוא  הרקע  התמונה.  גלאי  מישור  על  בהיטל  הצינוריות 
הקריוגני. תנאי הצילום כמו באיור 14.1

50 nm
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אחד  מונוציט,  של   cryo-SEM תמונת  הוא   3 איור 

קורר  התאים  תרחיף  הלבנים.  הדם  תאי  מסוגי 

ריק  של  בתנאים  שבוקע  הקפוא  הדגם  במהירות, 

למיקרוסקופ,  הועבר   ,-150 °C של  וטמפרטורה 

את  מראה  המיקרוגרף  דומים.  בתנאים  בו  ונשמר 

נראית  זה.  תאים  לסוג  האופייני  הגדול  הגרעין 

ממברנה  בחרירי  המחוררת  הגרעין  ממברנת  גם 

רואים  התא  בממברנת   .)nuclear pores(

חוץ־תאיות  שלחופיות  אלה  שלחופיות.  הנצת 

)extracellular vesicles – EVs(, הנמצאות תמיד 

היריון  במהלך  לעיתים  מאוד  עולה  ריכוזן  אך  בדם, 

מעורבים  כנראה   EVs סרטן.  כגון  שונות,  ובמחלות 
בתהליכי יצירת גרורות סרטן.16, 17

 ,cryo-SEM באיור 4 מודגמות היכולות השונות של

הנפלטים  השונים  לאותות  בגלאים  שימוש  אגב 

החומר  האלקטרונים.  קרן  פגיעת  בעקבות  מהדגם 

מיקרו־קפסולות  של  מימי  תרחיף  הוא  שנבדק 

סיליקה, המכילות שמן שמומס בו חומר פעיל בנזואיל 

לטיפול   )benzoyl peroxide – BPO( פראוקסיד 

הדגם  של  אזור  נראה   4A באיור  )אקנה(.18  בַחֶּטֶטת 

גלאי  באמצעות  שנוצרה  בתמונה  והמבוקע  הקפוא 

אלקטרונים  בייחוד  הקולט   ,Everhart-Thornley

ומעט   )secondary electrons( שניוניים 

 .)backscattered electrons( אלקטרונים מוחזרים

מישור  בשמאלית  קפסולות:  שתי  מראה  התמונה 

מישור  ובימנית  הקפוא,  השמן  דרך  עובר  הביקוע 

מעטפת  ואת  הקפואה  הטיפה  את  חשף  הביקוע 

מבנה  את  גם  מראה  התמונה  שמסביבה.  הסיליקה 

קרח המים שמסביב לקפסולות. בתמונה זו מובלטת 

הטופוגרפיה של הדגם. באיור 4B נראה אותו אזור של 

הדגם, כאן באמצעות גלאי של אלקטרונים מוחזרים 

האצה  במתח  המיקרוסקופ.  עמוד  בתוך  הנמצא 

  נמוך של האלקטרונים, כמו כאן )1.2 קילו וולט(, 

אנליזה ננו–מבנית של נוזלים מורכבים באמצעות מיקרוסקופיית אלקטרונים בטמפרטורה קריוגנית | ישעיהו )אישי( טלמון 

איור 3. דגם cryo-SEM המראה חלק של מונוציט שבוקע בתהליך הכנת הדגם. המיקרוגרף מראה בחלקו הימני התחתון חלק מהגרעין 

הגדול האופייני למונוציטים. בממברנת הגרעין )חץ כפול( נראים חרירי הממברנה )nuclear pores(. בממברנת התא )חץ( רואים הנצת 
15.)extracellular vesicles – EVs( אלה שלחופיות חוץ–תאיות .)שלחופיות )ראשי חץ

500 nm
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הכהה  )האזור  השמן  בין  טובה  ניגודיות  התקבלה 

ולמלח  כהים(  פחות  מעט  )אזורים  למים  ביותר( 

יותר(,  )בהיר  ההקפאה  בתהליך  מהמים  שנפרד 

ולסיליקה העוטפת את הקפסולות )הבהירה ביותר(. 

ליוניזציה  גורמת  בדגם  הפוגעת  האלקטרונים  קרן 

באנרגייה   xקרני־ ולפליטת  בדגם  אטומים  של 

ניתן  מתאים  גלאי  באמצעות  יסוד.  לכל  אופיינית 

באיור  כנראה  אלה,  אנרגיות  של  ספקטרום  לקבל 

לפחמן  האופייניים  שיאים  נראים  בספקטרום   .4C

)תכלת(.  ולסיליקון  )ירוק(  לחמצן  באדום(,  )מסומן 

את אותות קרני ה־x ניתן לשלב באות האלקטרונים 

שונים  אזורים  שבה  תמונה  ולקבל  השניוניים 

אזורי  וכך  שבספקטרום,  השיאים  בצבעי  צבועים 

)פחמן(,  באדום  השמן  )חמצן(,  ירוק  צבועים  המים 

.4D והסיליקה בתכלת )סיליקון(, כפי שנראה באיור

תודות

אני מודה למוריי ולעמיתיי, שרבים מהם לימדו אותי רבות, 

גם לתלמידיי  יקרים. אני מודה  ושרבים מהם הפכו לחברים 

נכבד  חלק  ושלהם  הרבה,  למדתי  מהם  שגם  השנים,  לאורך 

מאוד בהישגיי המדעיים. תודות שלוחות גם לקרנות המחקר 

שתמכו בעבודתי, בייחוד הקרן הלאומית למדע והקרן הדו־

אורך  לכל  במחקרי  שתמכו  ארצות־הברית-ישראל,  לאומית 

שנותיי כחבר סגל.

איור cryo-SEM .4 ואנליזת קרני–x של דגם תרחיף מימי של מיקרו–קפסולות סיליקה, המכילות שמן שבו מומס החומר הפעיל בנזואיל 

פראוקסיד )benzoyl peroxide – BPO(. למעלה, משמאל לימין: A. דימות באלקטרונים שניוניים. הכוכבית מציינת את ליבת השמן של 

קפסולה, החץ מציין את קליפת הסיליקה של הקפסולה השנייה, וראש החץ מציין אזור עשיר במלחים שנפרד בזמן הקפאת הדגם; 

C. ספקטרום קרני–x שנפלטו מהאזור הנראה  B. אותו אזור כמו ב–A, בדימות באמצעות אלקטרונים מוחזרים. למטה, משמאל לימין: 
 x–תמונת האזור שבו אותות קרני ה .D ב–A וב–B. שיאי הספקטרום המתאימים ליסודות העיקריים שבדגם מסומנים בצבעים שונים; 

משולבים באות האלקטרונים השניוניים: אזורים שונים צבועים בצבעי השיאים שבספקטרום: אזורי המים צבועים ירוק )חמצן(, השמן 
באדום )פחמן( והסיליקה בתכלת )סיליקון(.18

1 µm 1 µm

2 µm

A

C

B

D
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 העצים והיער:
הפשטה היא גשר 

לעולמות רחוקים ויכולה 
לסייע בשליטה עצמית

מאת פרופ' נירה ליברמן

"מבחן ב לכינוי  שזכה  הקלאסי  ניסוי 

לבדו  ארבע  בן  ילד  מושיבים  המרשמלו"1 

יכול  הילד  אחד.  מרשמלו  מונח  כשלפניו  בחדר 

יאכל  ולא  יתאפק  אם  אבל  רגע,  בכל  אותו  לאכול 

אותו עד שיבוא הנסיין, מבוגר שאותו הכיר בתחילת 

שני  רוצה  הילד  מרשמלו.  שני  לקבל  יוכל  הניסוי, 

יצליח  האם  אבל  המצב.  את  היטב  ומבין  מרשמלו 

מול  מעמד  להחזיק  ילד  יכול  דקות  כמה  להתאפק? 

 - תגמול  לקבל  בציפייה  האחד(  )המרשמלו  פיתוי 

שהילד  הדקות  שמספר  לחשוב  נהוג  מרשמלו?  שני 

מצליח להחזיק מעמד כשלפניו פיתוי גלוי בציפייה 

לתגמול מבטא שליטה עצמית. 

כדי  דקות  עשרים  לחכות  יתקשה  לא  מבוגר  אדם 

לקבל משהו שהוא רוצה בו. עם זאת אף שאין ספק 

נשארת  היא  הגיל,  עם  משתפרת  עצמית  ששליטה 

קרובות  לעיתים  מאיתנו:  רבים  אצל  קשה  בעיה 

איננו מצליחים לעשות את מה שאנחנו רוצים אף על 

למשל: זאת.  לעשות  איך  בדיוק  יודעים  שאנחנו   פי 

לעשות דיאטה, להתמיד בלימודי שפה או באימונים 

עישון.  כמו  מזיקים  ממנהגים  להיפטר  או  גופניים 

במשימת  עוזר  מה  באלה?  מתקשים  אנו  מדוע 

השליטה העצמית, ומה מפריע לנו לבצעה? 

נניח  לעשן.  להפסיק  שרוצה  מעשן  לדוגמה  ניקח 

עישון  אחת.  סיגריה  לפניו  רואה  מעשן  שאותו 

מקרים  למעט  יזיק.  לא  הזאת  האחת  הסיגריה 

סיגריה  של  מזיהום  להיפטר  יכול  הגוף  מיוחדים, 

הזמן  כל  מתמודדות  שלנו  הריאות  בקלות.  די  אחת 

נניח  הדיון  לצורך  זיהום.  של  מסוימות  כמויות  עם 

של  מזיהום  יותר  לא  לריאות  מזיקה  אחת  שסיגריה 

יום חמסין אחד. אין אפוא שום סיבה בריאותית לא 
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לעשן את הסיגריה האחת הספציפית הזאת. לעומת 

יודע  והמעשן  נזק,  יש  סיגריות  הרבה  בעישון  זאת 

זאת. אבל איך הידיעה הזאת - שעישון הרבה סיגריות 

מזיק - תמנע ממנו לעשן את הסיגריה האחת? 

ההחלטה של כל מעשן היא תמיד עישון סיגריה אחת. 

ואם בסיגריה אחת אין נזק, למה שמישהו בכלל ירצה 

להפסיק לעשן? כדי להפסיק לעשן על המעשן לראות 

בסיגריה שמונחת לפניו לא סיגריה אחת ויחידה אלא 

מצבים  פני  על  שנפרסות  סיגריות  של  מסדרה  חלק 

שונים, על פני מקומות שונים ועל פני זמנים שונים. 

אם כן, מה יאפשר למעשן להסתכל בסיגריה האחת, 

ועכשיו, במצב שלא היה כמותו  לפניו כאן  שמונחת 

מעולם ושלעולם לא יחזור על עצמו, ולחשוב שהמצב 

הזה דומה למצבים אחרים שבהם יהיו לפניו סיגריות 

אחרות? חלק גדול מן העבודה שלי במסגרת תאוריית 

2, 3 עוסק בפעולה המנטלית שמאפשרת 
רמת ההבניה 

את זה - פעולת ההפשטה.4 

שמבחין  ממה  להתעלם  למעשן  מאפשרת  ההפשטה 

ולראות  האחרות  מכל  שלפניו  האחת  הסיגריה  את 

את המשותף להן. הדבר יעזור לו להפסיק לעשן, כי 

יאפשר לו לראות שהוא מחליט עכשיו לא על עישון 

סיגריה אחת אלא על עישון בכלל - פעולה שנפרסת 

על פני מרחב, זמן ומקום שהם לא רק כאן ועכשיו. כך 

גם אם אדם בדיאטת הרזיה נוכח באירוע שמגישים 

הזה  שהאירוע  וחושב  טעימים  מאכלים  הרבה  בו 

יחיד ומיוחד ולא יחזור על עצמו לעולם, הוא יתקשה 

להמשיך בדיאטה. 

מחקר שנעשה במסגרת תאוריית רמת ההבניה מצא 

העדפת  למשל   - עצמית  שליטה  לשפר  שאפשר 

מאכלים בריאים על פני מאכלים עתירי שומן וסוכר, 

גורמים  אם   - דנטאלי  בחוט  ושימוש  התעמלות 

באופן  העצמית  השליטה  מצב  על  לחשוב  לאנשים 

המקורי,  המרשמלו  בניסוי  גם   8  ,7  ,6 יותר.5,  מופשט 

שילדים  נמצא  ניסויים,  של  סדרה  למעשה  שהיה 

אותם  כשהדריכו  יחסית  רב  זמן  להתאפק  הצליחו 

בדמיונך  )"צייר  תמונה  כעל  המרשמלו  על  לחשוב 

מסגרת מסביב למרשמלו ותדמיין שזוהי תמונה ולא 

מרשמלו אמיתי"(, אך כשהדריכו אותם לחשוב על 

טעמו,  מה   - המרשמלו  של  הקונקרטיים  ההיבטים 

זמן  משך   - בו  הנגיעה  תחושת  ומהי  מרקמו,  מה 
האיפוק היה קצר יחסית.9

דברים  שני  אל  כשאנו מתייחסים  הפשטה מתרחשת 

)לפחות( שהם שונים זה מזה בעינינו כאל שווי ערך. 

למשל: עישון שתי סיגריות שונות במצבים שונים הוא 

שני גילויים שווי ערך של "עישון" - המונח המופשט 

יותר - או טלפון ומכתב הם שונים זה מזה, אבל שניהם 

הן  ודיאטה  התעמלות  תקשורת.  אמצעי  של  גילויים 

שתי פעולות שונות זו מזו, אבל שתיהן יכולות לשרת 

את המטרה - לרזות - ובכך להיות שוות ערך. 

כשאומרים  רחוקים.  לעולמות  גשר  היא  הפשטה 

משהו  אומרים  "טלפון",  במקום  תקשורת"  "אמצעי 

לא  טלפונים  יותר.  רבים  לאנשים  רלוונטי  שהוא 

בעתיד,  ישמשו  לא  גם  ואולי  בעבר,  אנשים  שימשו 

אבל אמצעי תקשורת היו ויהיו בשימוש בטווח רחב 

למקומות  רלוונטי  לא  אולי  הטלפון  זמן.  של  יותר 

במצבים  רלוונטי  לא  ואולי  מכאן,  רחוקים  שהם 

מסוימים, למשל כשאין קליטה סלולרית, אבל אמצעי 

גם  רלוונטי  יישאר  יותר,  המופשט  המונח  תקשורת, 

במצבים האלה. במובן הזה, השימוש במונח המופשט 

ובמרחב,  בזמן  יותר  רחוק  אותנו  לקחת  יכול  יותר 

ולמצבים  אחרים  אנשים  של  לעולמות  אותנו  לחבר 

היפותטיים שלא קרו. 

רחוקים  בדברים  לעסוק  צריכים  כשאנחנו  לכן 

- ומרחב  זמן  למשל  כמו  שונות,  מבחינות   מאיתנו 

אנחנו   - לנבא  או  לתכנן  להעריך,  להחליט, 

מרחוק  יותר.  מופשטת  בצורה  עליהם  חושבים 

 העצים.10  את  ומקרוב  היער,  את  רואים   אנחנו 
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איור 1. בטבלה )למעלה(: ייצוג של פעולות במונחים של מטרות מופשטות לעומת אמצעים קונקרטיים. בטבלה דוגמאות לפריטים 

ולכל אחת מהן שתי אפשרויות לתיאורה: במונחים  25 פעולות,  Behavior Identification Form.11 בשאלון  זיהוי התנהגות  משאלון 

של המטרות המופשטות של הפעולה ובמונחים של האמצעים הקונקרטיים לביצועה. משיבים בוחרים את דרך התיאור שנראית 

להם מתאימה יותר. מספר התיאורים המופשטים שבחר כל משיב משמש מדד להפשטה. בגרף )למטה(: השפעת מרחק פסיכולוגי 

על הפשטה בייצוג פעולות. בגרף תוצאות ניסויים שבחנו השפעה של מרחק על הפשטה בייצוג פעולות: 1. כדי לתפעל מרחק בזמן 

נאמר לנבדקים בתנאי הזמן הקרוב לדמיין את הפעולות מתבצעות ביום המוחרת, ואילו לנבדקים בתנאי הזמן הרחוק נאמר לדמיין 

את הפעולות מתבצעות שנה מאותו היום;12, 13 2. כדי לתפעל מרחק מרחבי נאמר לנבדקים לחשוב שהם עוברים דירה למקום קרוב 

לנבדקים  נאמר  חברתי  מרחק  לתפעל  כדי   .3 הדירה;14  למעבר  שקשורות  פעולות  על  לחשוב  בוחרים  היו  ואיך  רחוק,  למקום  או 

בתנאי הקרוב לחשוב שהפעולות נעשות בידי אדם דומה להם, ואילו לנבדקים בתנאי הרחוק נאמר לחשוב שהפעולות נעשות בידי 

רק  שהן  פעולות  לעומת  בוודאות  שייעשו  פעולות  לדמיין  נבדקים  התבקשו  היפותטיות  לתפעל  כדי   .4 להם;15  דומה  שאינו  אדם 

אפשרות היפותטית.16, 17 

איך הייתם בוחרים לתאר את הפעולהפעולה
)מ = מופשט; ק = קונקרטי(

 לערוך רשימה

 לנקות את הבית

לנעול את הדלת

 )מ( להתארגן
)ק( לכתוב מילים על דף 

 )מ( להפגין סדר וניקיון
)ק( לטאטא את הרצפה

 )מ( לדאוג לביטחון הבית
)ק( לסובב מפתח בחור המנעול

ממוצע שיעור התיאורים המופשטים שנבחרו

סוג המרחק

20

60

40

80

Hypotheticality

60

45

 Spatial
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Social 

59

46

Temporal

71

54

 Distant  Near
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למשל, כשאנשים חושבים על האפשרות לארח חברים 

בביתם לארוחת ערב, הם חושבים על האירוח בצורה 

מופשטת, כעל "חיזוק קשרים חברתיים", כשהאירוח 

צפוי בעתיד הרחוק, אבל כשהוא צפוי למוחרת היום, 

יותר של  מוחשיים  היבטים  על  יחשבו  הסיכוי שהם 

ומתי  איך  או  האורחים,  ישבו  איפה  למשל  האירוח, 

ינקו את הבית אחרי שהם יעזבו - גדול יותר. 

ממדים  לפי  מהם  הרחוק  את  מעריכים  אנשים 

מופשטים ואת הקרוב אליהם לפי ממדים מוחשיים, 

יהיה  הבאה  בשנה  להיות  שעתיד  כינוס  למשל: 

וכינוס  מעניינים,  ייראו  תכניו  אם  אטרקטיבי 

הוא  אם  אטרקטיבי  ייראה  המוחרת  ליום  המתוכנן 

יהיה במקום נוח ונגיש.18 

עקרונות  מציגות  ואידאולוגיה  מוסר  מערכות 

רחוקים  למצבים  רלוונטיות  נראות  ולכן  מופשטים, 

ולזולתנו, אך לא לנו, כאן ועכשיו. למשל: התשובה 

לשאלה אם העלאת ספר סרוק לאתר של קורס היא 

הפרה של זכויות יוצרים היא "כן" כשמדובר בזולתנו 

וכשמדובר בקורס שיהיה בשנה הבאה או כשהשאלה 

היא היפותטית. עקרונית זו הפרה של זכויות יוצרים. 

אבל אם אנו עשינו זאת עכשיו, קשה לנו יותר לראות 

חלים  עקרונות  המוסרי.  הכלל  של  הרלוונטיות  את 

על הרחוק בקלות רבה מזו שהם חלים על הקרוב.19 

לבחירות  גם  נכון  הדבר  אם  היא  מעניינת  שאלה 

פוליטיות. איננו יודעים אם בוחרים מתרכזים פחות 

בעניינים  ויותר  ומופשטות  אידאולוגיות  בסוגיות 

פרקטיים ואולי אף ברכילויות משניות, ככל שמועד 

הבחירות מתקרב. 

הרחוק  לעתיד  אנשים  של  שהתוכניות  מצאנו 

יותר  שלהם  הערכים  ואת  האמונות  את  משקפות 

הוא  הדבר  פירוש  הקרוב.  לעתיד  מתוכניותיהם 

שאם ניקח למשל אדם הרפתקני לעומת אדם שמרני 

שאוהב שגרה שקטה - הם יהיו שונים זה מזה בעיקר 

האנשים  שני  אבל  הרחוק,  לעתיד  בתוכניותיהם 

לאלה,  אלה  מנוגדות  תכונותיהם  שלכאורה  האלה, 
יהיו די דומים בתוכניותיהם ליום המוחרת.20

 עוד מצאנו שנימוס - שמסמן ומייצר מרחק חברתי -

בממדים  בהרחקה  )וגם  בהפשטה  כך  לשם  משתמש 

)וגם  ושקונקרטיות  והיפותטיות(,  מרחב  זמן,  של 

ודאות, קרבה בזמן וקרבה במרחב( מייצרת ומסמנת 

קרבה חברתית, ולכן קשורה בדרך כלל לחוסר נימוס. 

מנומס  ביטוי  נחשב  לאכול"  נלך  "בערב  למשל: 

מהביטוי הזה: "בערב נלך לשים אוכל בפה באמצעות 

בהרחקה  שמשתמשות  ושפות  תרבויות  יש  מזלג".21 

כדי לבטא נימוס. באנגלית למשל מנומס לנסח טענות 

 you seem to have לדוגמה:  היפותטית,  בצורה 

 you have dropped dropped something ולא 

something. לא כן העברית. תאוריית רמת ההבניה 

כלשהו  מנבאת שאם שפה תבחר להשתמש במרחק 

תמיד  נימוס,  לסמן  היפותטיות(  או  מרחב  )זמן, 

ייחשב הרחוק מנומס מהקרוב. הניבוי הזה לא נבדק 

מעולם, והוא מחכה למחקר בין־תרבותי. 

גם תאוריות מדעיות הן הפשטות. מצאנו שאנשים 

נוטים לחשוב שתאוריות מדעיות מסבירות דברים 

קרובים.  דברים  יותר משהן מסבירות  טוב  רחוקים 

שהתאוריה  כמו  מתנהגים  הרחוקים  הדברים 

ואי־ רעש  יש  קרוב,  אצלנו,  כאן,  אבל  מנבאת, 

מה  את  להסביר  יכולה  אינה  תאוריה  ושום  סדר, 

הרחוק,  לעתיד  מתוכנן  מסוים  כשניסוי  שקורה. 

ניסוי  כשאותו  אולם  אופטימיים,  החוקרים 

קרות"  רגליים  "מקבלים  הם  אמיתי,  בזמן  נערך 

ראשיתם  החברה  מדעי  ייכשל.22  שהוא  וחושבים 

של  ראשיתה  רחוקות:  תופעות  על  בתאוריות 

רחוקות,  חברות  על  במחקר  האנתרופולוגיה 

והמחקר על החברות שאליהן משתייכים החוקרים 

מאוחר  הגיע  הברית(  ובארצות  )באירופה  עצמם 

הסוציולוגיה,  אחרי  התפתחה  הפסיכולוגיה  יותר. 

וגם זו דוגמה להיותו של העיסוק המדעי בתופעות 

 הקרובות.   בתופעות  זה  לעיסוק  קודם   רחוקות 
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למשל,  תופעות.  של  מדעיים  לא  בהסברים  גם  כך 

שרובנו  הוא  חברתית  בפסיכולוגיה  קלאסי  ממצא 

אפשר  הזולת  של  התנהגותו  שאת  לחשוב  נוטים 

אבל  יציבות,  אישיות  תכונות  באמצעות  להסביר 

אנו   - להסביר  יוכל  לא  איש  שלנו  ההתנהגות  את 

מיוחדים מדי, משתנים ומושפעים מגורמים מצביים. 

את התנהגותן של קבוצות אחרות ורחוקות מאיתנו 

אפשר להסביר, אך לא את זו של הקבוצה שלנו. 

ואם לחזור לשליטה עצמית - כשאנחנו מסתכלים 

על אדם מעשן, קל לנו לראות שסיגריה אחת היא 

עישון  על  חושבים  כשאנחנו  אחרת;  סיגריה  ככל 

לראות שהיא אחת  לנו  קל  הרחוק,  בעתיד  סיגריה 

היפותטית,  סיגריה  על  מסדרה; כשאנחנו חושבים 

לסיגריות  בכול  דומה  שהיא  לראות  לנו  קל  אז  גם 

אחרות. רק כשהסיגריה היא אמיתית והיא מונחת 

ויחידה  אחת  לנו  נראית  היא  ועכשיו,  כאן  לפנינו, 

ומיוחדת ושונה מכל חברותיה. 

- עצמית  שליטה  לנקוט  שיש  להחליט  לנו  קל   לכן 

למשל להפסיק לעשן או להתחיל דיאטה - כשאנחנו 

בנו.  כשמדובר  לא  אך  אחר,  למישהו  עצות  נותנים 

השליטה  בפעולת  להתחיל  מחליטים  כשאנחנו 

היפותטי,  במצב  רק  או  הרחוק,  בעתיד  העצמית 

שאולי לא יתממש )למשל "אם אני אתקבל לאקדמיה 

אעשה דיאטה"(, קשה לנו יותר לנקוט שליטה עצמית 

כשמדובר במצב שמתקיים בפועל כאן ועכשיו. 

האפס  נקודת  היא  ועכשיו  כאן  אדם  של  המציאות 

חלקית,  לפחות  אותה,  חווה  הוא  המרחק.  של 

בחושיו. יכול להיות שהחוויה של כאן ועכשיו אינה 

כמו  בני אדם לבעלי חיים אחרים:  בין  כך  כל  שונה 

חם  שבעים,  או  רעבים  אנחנו  אחרים,  חיים  בעלי 

נדרכים  נמרצים,  או  עייפים  אנחנו  לנו,  קר  או  לנו 

כששומעים רעש וממצמצים באור חזק. אבל הרבה 

ומעבר לכאן  לנו  ממה שמעסיק אותנו נמצא מעבר 

ובכך אולי אנחנו  נגיש לחושים,  והוא אינו  ועכשיו, 

שונים מבעלי חיים אחרים.23 למשל, יכולה להעסיק 

היום,  בהמשך  הביתה  אחזור  איך  המחשבה  אותי 

הישראלית  החברה  תיראה  איך  לנבא  מנסה  ואני 

בחוץ  יש  אם  לחשוב  מנסה  אני  שנים.  עשר  בעוד 

אני  נמסים.  בגרינלנד  הקרחונים  את  ומדמיינת  רוח 

אני   - מתעניינת בפרספקטיבות של אנשים אחרים 

המאמר  על  יחשוב  הקורא  מה  לעצמי  לתאר  מנסה 

הזה, ומה חושבים על האקדמיה הישראלית עמיתינו 

בארצות אחרות. אני מעסיקה את עצמי בשאלות של 

מה היה אילו - אילו הייתי לובשת בגדים אחרים או 

אילו הייתי בוחרת בקריירה אחרת. 

מרחקים:  ארבעה  מונה  ההבניה  רמת  תאוריית 

זמן, מרחב, מרחק חברתי והיפותטיות, ולפיה ניתן 

מרחק  של  שונים  גילויים  כאל  אליהם  להתייחס 

פסיכולוגי. המרחקים השונים קשורים זה לזה בכמה 

אופנים: ראשית, הם נוטים להופיע יחד במציאות. 

למקומות  להגעה  נדרש  כלל  שבדרך  הזמן  למשל: 

קרובים.  למקומות  להגעה  שנדרש  מזה  רב  רחוקים 

בדרך  נמצאים  חברתית  אלינו  הקרובים  אנשים  או 

איתם  שלנו  והמפגשים  במרחב,  אלינו  קרוב  כלל 

וסבירים ממפגשים עם אלה הרחוקים  הם תכופים 

מאיתנו חברתית. זאת ועוד, כדי לחוות אירוע שאינו 

כה סביר )שהוא מרוחק יותר בממד ההיפותטיות(, 

או  יחסית  גדולים  ומרחב  זמן  מרחבי  לדגום  יש 

קבוצות גדולות יחסית של אנשים שבהכרח מכילות 

כאלה  רק  ולא  חברתית  מאיתנו  הרחוקים  אנשים 

המרחק  סוגי  שבו  השני  האופן  לנו;  המוכרים 

השונים קשורים זה לזה הוא בהיותם חולקים אותה 

נקודת ראשית: נקודת ה"אפס מרחק" של כולם היא 

החוויה הישירה שלי כאן ועכשיו; לבסוף, המרחקים 

אמצעי  שאותו  משום  גם  לזה  זה  קשורים  השונים 

עצמו - הפשטה - משמש לעבור אותם. 

במערכת הקוגניטיבית האנושית הקשר בין המרחקים 

אחד  מרחק  להסיק  אנשים  של  בנטייתם  מתבטא 

שנים  "לפני  המשפט  את  להשלים  הנטייה  ממשנהו. 
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ולא ב"קרובה"  "רחוקה"  ____" במילה  רבות בארץ 

היא לא רק מוסכמה ספרותית, אלא גם נטייה בסיסית 

המרחקים  בין  הקשר   25 האנושית.24,  הקוגניציה  של 

שהם  גירויים  מעבדים  שאנשים  בכך  גם  מתבטא 

"אחרים"  המילה  )למשל  מרחק  ממדי  בשני  רחוקים 

כשהיא מוצגת על גבי תמונת נוף במיקום רחוק, איור 

2א( ביתר קלות מעיבודם של גירויים שהם רחוקים 

בממד אחד וקרובים באחר )המילה "אחרים" כשהיא 

2ב(.  איור  קרוב,  במיקום  נוף  תמונת  גבי  על  מוצגת 

והוא   ,2 באיור  מפורט  זו26  תופעה  שהדגים  המחקר 

מצביע על תופעה חשובה נוספת: אנשים מתייחסים 

למרחק של אובייקט אוטומטית גם כשהמטלה שהם 

עושים אינה דורשת זאת מהם. 

ההיסטוריה  האבולוציה,   - האנושית  ההתפתחות 

 - לבגרות  מילדות  האישית,  ההתפתחות  וגם 

כרוכה בהגדלת המרחב שבו אנחנו חיים - המרחב 

הכלים  האפשרויות.  ומרחב  הזמן  מרחב  החברתי, 

בהרחבה  שתמכו  והתרבותיים  הפסיכולוגיים 

המרחב  להגדלת  אשר  הפשטה.  על  מבוססים  זו 

גדלו  האנושית  ההיסטוריה  במהלך   - החברתי 

 - חיים  אנחנו  שבתוכן  החברתיות  הקבוצות 

ממשפחה גרעינית למשפחה מורחבת, לשבט, לכפר, 

ילד  גם  גלובלית.  לכלכלה  ועכשיו  למדינה,  לעיר, 

שהוא  ככל  יותר  רחבות  חברתיות  לקבוצות  נחשף 

גדל - המשפחה, ואז הגן, בית הספר היסודי, התיכון 

 האלה  מהמסגרות  אחת  כל   -  והאוניברסיטה 

איור 2. גירויים מתוך סדרת ניסויים26 שהראו שנבדקים מעבדים אוטומטית )במהירות ובלא כוונה( את המרחק של גירוי ומקשרים בין 

מרחק במרחב לבין מרחקים אחרים: מרחק בזמן, מרחק חברתי והיפותטיות.

לנבדקים הוצגו תמונות נוף שעל גביהן חיצים שהצביעו על מיקום קרוב או רחוק. על גבי החץ הייתה כתובה מילה שמציינת קרבה או 

ריחוק בממד החברתי )תמונות א ו–ב, בהתאמה(, בממד הזמן )תמונות ג ו–ד, בהתאמה( או בממד ההיפותטיות )המילים "ודאי" ו"ייתכן", 

בהתאמה, אינן מוצגות בתמונות(. 

בסדרת הניסויים הראשונה התבקשו נבדקים לציין אם החץ ממוקם קרוב או רחוק בנוף. אף שהם לא נדרשו להתייחס למילה שכתובה 

מילה  עליו  והייתה  בנוף  רחוק  היה  כשהחץ  כלומר:  המילה,  שציינה  המרחק  לבין  החץ  של  המרחק  בין  התאמה  כשהייתה  החץ,  על 

שמציינת ריחוק )אחרים, שנה, ייתכן, כמו בתמונות א ו–ב(, או כשהחץ היה קרוב בנוף והייתה עליו מילה שמציינת קרבה )אנחנו, מחר, 

ודאי, כמו בתמונות ג ו–ד( ־ ענו הנבדקים מהר יותר מבמצב ההפוך. 

בסדרת הניסויים השנייה התבקשו נבדקים לציין אם המילה שכתובה על החץ היא למשל "אנחנו" או "אחרים". גם כאן, כשהמילה ציינה 

ריחוק והחץ היה רחוק, או כשהמילה ציינה קרבה והחץ היה קרוב, הם ענו מהר יותר מבמצב ההפוך.

גא

דב
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יותר,  גדול  מרדיוס  ילדים  כלל  בדרך  אליה  מנקזת 

והחיים בקבוצה גדולה יותר ומגוונת יותר פירושם 

להתרחק מהפרספקטיבה שלך עצמך. 

 - חיים  אנשים  שבו  הזמן  מרחב  להגדלת  אשר 

שנה  של  תכנון  הצריך  למשל  לחקלאות  המעבר 

עירונית  ולחברה  לערים  המעבר  לפחות;  קדימה 

יותר;  עוד  ארוך  זמן  לטווח  תכנון  הצריך  מתועשת 

עלתה ההשקעה בחינוך, שהיא השקעה לטווח ארוך; 

יחסית  מאוחרת  התנהגות  הוא  לפנסייה  חיסכון 

גדלים,  כשהם  ילדים,  גם  האנושית.  בהתפתחות 

לומדים להתייחס לטווח זמן ארוך יותר - תינוקות 

זה  מה  לומדים  הם  ואז  עכשיו,  זה  מה  רק  יודעים 

שלהם  הזמן  אופק  לאט  ולאט  מחר,  ואז  מעט,  עוד 

על  לעשות  אפשר  אי  המרשמלו  ניסוי  את  מתרחב. 

ילדים בני שנתיים, כי הם אינם יכולים להתאפק. גם 

אי אפשר לעשותו על ילדים בוגרים יותר, למשל בני 

גיל שבו  ויש  להתאפק,  בעיה  לא תהיה  להם  כי   ,10

אפשר להתאפק במשך 20 דקות, אבל זה קשה מאוד. 

ביצירת  כרוכה  הייתה  האנושית  ההתפתחות 

הפשטה  על  שמבוססים  וחברתיים  מנטליים  כלים 

שפה  יצירת  הזאת:  ההתרחבות  את  ושאפשרו 

מופשטת שאפשרה קומוניקציה בין אנשים רחוקים; 

ואידאולוגיות  דתות  מופשטים;  חוקים  של  מערכת 

מדע  גדולות;  קבוצות  של  קיום מתואם  שמאפשרות 

שמנסח חוקים מופשטים שמתאימים למגוון רחב של 

מצבים. האם יש קשר בין מידת ההפשטה של חוקים 

לבין גודלה של החברה שעליה הם אמורים לחול? ואם 

קיים קשר כזה - האם חוקים מופשטים יותר אפשרו 

יותר, או שמא חברות  גדולות  קיומן של חברות  את 

מופשטים  חוקים  של  ניסוח  הצריכו  יותר  גדולות 

יותר? ואולי שני התהליכים קרו בד בבד? גם לזה אין 

לי תשובה, ואני מקווה שמחקר עתידי ימצא אותה. 

אנחנו מטיילים במרחב הזה של העולמות הרחוקים 

 שמעבר לחושים בעזרת פעולות מנטליות של ייצוג -

חברתיים  כלים  ובעזרת   - וניבוי  דמיון  זיכרון, 

תרבותיים - שפה, חוק ומדע. כאשת מדעי החברה 

באמצעות  "ההתרחבות  אם  לדעת  רוצה  הייתי 

ואם  החברה,  במדעי  מארגן  עיקרון  היא  הפשטה" 

כאישה,  תופעות.  ולנבא  להסביר  לנו  עוזרת  היא 

מסע  לאן  לדעת  האדם,  ככל  רוצה,  הייתי  כאדם, 

■ ההתרחבות הזה לוקח אותנו. 
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יהודים, הודים 
ואלכסנדר מוקדון: 

 קווים לשיח
בין–תרבותי

מאת פרופ' מארן ר' ניהוף

לכסנדר מוקדון מת בשנת 323 לפסה"נ, והוא א

בן 33. אומנם מסע הכיבוש שלו לפרס ולהודו 

הסתיים במרד חייליו, אך הניב מחקרים על העולם 

הלא־נודע עד אז והוביל להתייוונות המזרח בעקבות 

הערים היווניות שייסד. אלכסנדרייה שבמצרים היא 

בידי  שנוסדה  עיר  של  ביותר  המפורסמת  הדוגמה 

תרבותיים  תהליכים  על  רבות  והשפיעה  אלכסנדר 

במזרח. כבר בחייו של אלכסנדר, וביתר שאת אחרי 

ולתרומתו.  לאופיו  בנוגע  ויכוח  התפתח  מותו, 

ארטוסתנס )Eratosthenes(, איש אלכסנדרייה מן 

המאה השלישית לפסה"נ ומדען פורץ דרך בתחומים 

רבים, גילה יחס דו־ערכי בעניין זה: מצד אחד העריך 

את הידע החדש שהתגלה בעקבות מסעות אלכסנדר, 

ולריוס  להאלהה.  שאיפותיו  את  ביקר  אחר  ומצד 

 )Seneca( וסנקה )Valerius Maximus( מקסימוס

לספירת  הראשונה  במאה  אלכסנדר  את  תיארו 

ליצריו.  ושנכנע  לשתייה  שנטה  כמלך  הנוצרים 

הפילוסוף   ,)Plutarch( פלוטרכוס  זאת  לעומת 

לאלכסנדר  הקדיש  השנים,  באותן  שחי  והביוגרף 

שתי מסות מחמיאות שבהן שיבח אותו כ"פילוסוף 

פלוטרכוס   .)Fort. Alex. 332a-341f( גדול" 

הצביע על היתרונות האוניברסליים של ההתייוונות 

הוא  באשר  אדם  לכל  שהציעה  האימפריה,  ברחבי 

עולמות.  חובקת  מולדת  מעין  אזרחי,  וארגון  חינוך 

של  הנעלים  הרעיונות  את  לדעתו  יישם  אלכסנדר 

קהילה  ויצר  ב"מדינה"  זנון  הסטואי  הפילוסוף 

מהעובדה  התפעל  פלוטרכוס  מאוחדת.  תרבותית 

הומרוס  שירי  את  קראו  תבל  קצות  בכל  שילדים 

נישואיו  ואוריפידס.  סופוקלס  של  הטרגדיות  ואת 

של אלכסנדר לבת המלך הפרסי וסלחנותו כלפי בית 

המלוכה הנכבש הביעו לדעתו את אנושיותו יוצאת 

הדופן של המלך היווני.

אלכסנדר המשיך להצית את הדמיון האנושי והפך 

שפות,  משלושים  ליותר  שתורגם  רומן  של  לגיבור 

על  הרומן  וערבית.  פרסית  סורית,  עברית,  כולל 
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יהודים, הודים ואלכסנדר מוקדון: קווים לשיח בין–תרבותי | מארן ר' ניהוף 

1. שני צידי מטבע שאלכסנדר טבע: צד אחד מראה את ראשו של הרקלס, שנחשב לחצי אל ולבנו של זאוס וכן  איור 

לאבי המלכים המקדונים, ואילו הצד השני מראה את זאוס יושב בצד הכתובת "של אלכסנדר" ומרמז לשאיפות המלך 

היווני להידמות לאבי הרקלס, האל העליון בפנתאון היווני.
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אלכסנדר מתקרב בתפוצתו לתפוצת התנ"ך ותופס 

מקום מרכזי בספרות העולם. אך שלא כתנ"ך, הוא 

לאין־ספור  השראה  נתן  אלא  לקנוניזציה  זכה  לא 

גרסאות שונות ולערבובי גרסאות. הזרם הספרותי 

כגון  רבים,  נושאים  לתוכו  ספג  לאלכסנדר  הקשור 

נשים  האמזונות,  אצל  והביקור  עדן  לגן  הכניסה 

מיתולוגיות שלפי האגדה אלכסנדר פגש באפריקה. 

יצר  אלכסנדר  של  מסעותיו  על  שסיפר  מחבר  כל 

משך  מיוחדת  לב  תשומת  שלו.  בצלמו  דיוקנו  את 

במתח  שעסק  ההודים,  החכמים  לבין  בינו  המפגש 

במתח  או  הפילוסופיה  לבין  הפוליטי  הכוח  שבין 

אינטלקטואלית.  לאליטה  פוליטית  אליטה  שבין 

לפי ההיסטוריונים היוונים העתיקים, החכם ההודי 

להתלוות  אלכסנדר  של  הצעתו  את  דחה  קאלנוס 

אליו ליוון ואמר שאם הוא או אנשי פמלייתו אכן 

עליהם  ההודית,  הפילוסופיה  את  ללמוד  חפצים 

לתרגל  כדי  לוהט  סלע  על  כמוהו  ולשכב  להתפשט 

סצנת  מחדש  שסיפר  מחבר  כל  הסגפנות.  את 

כדי למקם  בדמותו של קאלנוס  זו השתמש  מפתח 

את עצמו במרחב השלטוני שלו ולהגדיר דרכו את 

יחסיו עם המלך של תקופתו.

במאמר זה אתמקד בגלגולים היהודיים של סיפור 

ההודים,  הפילוסופים  לבין  אלכסנדר  בין  המפגש 

הנקראים "גימנוסופיסטים" בשל הופעתם הערומה 

כביטוי לסגפנותם. כהרגלי, אצביע על תרומתה של 

זיקתה  ועל  הרומי  בהקשרה  ההלניסטית  היהדות 

יש  בהם  שאדון  לטקסטים  כרקע  חז"ל.  לספרות 

לזכור שיהודי ארץ ישראל היו מן הראשונים שאימצו 

וייסדו  אלכסנדר  של  התרבותית  המדיניות  את 

- יוונית  עיר  לפסה"נ  השנייה  במאה   בירושלים 

הראשון  הגימנסיון  את  הקימו  וכן   - "פוליס" 

איור 2. פסיפס מפומפיי מן המאה הראשונה לפסה"נ, שמראה את אלכסדנר במערכה נגד הפרסים
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להשכלה  גם  אלא  גופני  לחינוך  רק  לא  שנועד 

את  בחנוכה  לחגוג  רגילים  אנחנו  אומנם  כללית. 

ואחד  הסילוקי  המלך  אנטיוכוס,  על  הניצחון 

שבקרב  המתייוונים  ועל  אלכסנדר,  של  מיורשיו 

זוכרים את משמעות ההלניזם  היהודים, אך איננו 

היה  בירושלים  הגימנסיון  ישראל.  בארץ  המוקדם 

המוסד השני מסוגו שתועד באזור המזרח התיכון 

)אחרי צור(.

היהודי  הפילוסוף  האלכסנדרוני,  בפילון  אתחיל 

ופרשן התורה השיטתי הראשון שהיה פעיל במאה 

הראשונה לסה"נ.1 פילון מסר את הגרסה היהודית 

הראשונה של סיפור המפגש בין אלכסנדר לחכמים 

ההודים. בספרו "על שכל אדם ישר הוא בן חורין", 

שאותו כתב ביוונית במסגרת שליחותו ברומא, הוא 

כפילוסוף  ההודי  הגימנוסופיסט  קאלנוס  את  הציג 

אופייני של המזרח שפונה אל המלך הכובש בדיבור 

תעוזה  ומפגין  ב"פרהסיה"  ביוונית  או  חופשי 

לעומתו,  אלכסנדר,  ומוסרית.  אינטלקטואלית 

בכוח  שעסוקה  שטחית  יוונית  כדמות  מצטייר 

ובראווה ולא בערכים אמיתיים. אלה דברי פילון:

הגימנוסופיסיטים.  ומן  במוצאו  הודי  היה  קאלנוס 

זמנו  בני  מכל  יותר  סבל  כוח  לבעל  נחשב  הוא 

בני  בקרב  גם  אלא  ארצו  בני  בקרב  רק  לא  ונַערץ 

על   - ביותר  נדיר  וזה   - ואפילו  אחרים,  עמים 

מלכים אויבים, מאחר שארג יחד מעשים נעלים עם 

כשאלכסנדר  לדוגמה  כך  לשבח.  ראויים  דיבורים 

שבקרב  החוכמה  את  ביוון  להציג  ביקש  מוקדון 

האב־ התמונה  של  וחיקוי  העתק  כמו  הברברים 

להתלוות  לקאלנוס  בתחילה  קרא  הוא  טיפוסית, 

כולה  באסיה  רבה  לתהילה  שיזכה  בהבטחה  אליו, 

אמר  לשכנעו,  הצליח  וכשלא  כולה.  ובאירופה 

קולעת  בלשון  והלה,  אליו.  להצטרף  אותו  שיכריח 

ובאצילות, אמר: "איזו תועלת אביא לך, אלכסנדר, 

ליוונים, אני אהיה מוכרח  אם בשעה שתציג אותי 

מלאה  זו  אמרה  האין  רוצה?"  שאיני  את  לעשות 

מלאה  הדעה  האין  מזה,  פחות  ולא  ביטוי,  בחופש 

היציבה  בכתיבה,  גם  מזאת,  יתרה  בחירות? 

של  הברורים  הדפוסים  את  הלה  הטביע  מהדיבור, 

אופיו הבלתי משועבד. 

זה לשון המכתב שנשלח למלך: 

קאלנוס לאלכסנדר.

"החברים משכנעים אותך להניח ידך ולהפעיל 

הגופים  את   ]...[ ההודים  הפילוסופים  על  כוח 

תאלץ  לא  אבל  למקום  ממקום  תעביר  אתה 

ממה  יותר  רוצות,  שאינן  מה  לעשות  נפשות 

אש  קול.  להוציא  ועצים  אבנים  שתאלץ 

לגופים  ביותר  גדולים  ולאובדן  לצער  גורמת 

בעודנו  עצמנו  את  השורפים  אנחנו  החיים. 

שליט  ושום  מלך  שום  זה.  מעל  מצויים  בחיים 

בחרנו  שלא  מה  את  לעשות  אותנו  יאלץ  לא 

לפילוסופים  דומים  איננו  מלכתחילה.  בו 

היוונים, שרבים מהם התאמנו על נאומים לשם 

חגיגות. אצלנו, לעומת זאת, מעשים מצטרפים 
לדיבורים ודיבורים למעשים".2

בין  המפגש  של  ייחודית  סצנה  כאן  יצר  פילון 

אלכסנדר לחכמים ההודים. אין מקבילה בטקסטים 

הזה של קאלנוס  לנאום  מן העולם העתיק  ששרדו 

לפני אלכסנדר ואין מקבילה למכתב שכביכול שלח 

נוצרה  לא  פילון  של  גרסתו  זאת  עם  המלך.  אל 

בחלל ריק ולא נבראה יש מאין. היא למעשה חוליה 

 ,)Cicero( קיקרו  בין  האגדה  בשרשרת  חשובה 

הרומן  של  המוקדמת  הגרסה  לבין  הרומי,  הנואם 

השנייה  במאה  כנראה  שנתחברה  אלכסנדר  על 

את  משקף  פילון  של  סיפורו  לסה"נ.  השלישית  או 

העניין הרומי המובהק בדמותו של קאלנוס שאיננו 

ממלא תפקיד בשום מסורת פרשנית אחרת. פילון 

לו  רחשו  אחרים  ורומים  שקיקרו  להערכה  שותף 

לפי  המוקד,  על  עצמו  את  לשרוף  נכונותו  בשל 

 המנהג ההודי העתיק. הביקורת על היוונים 
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כפטפטנים העוסקים בראווה ולא במעשים תואמת 

להפליא את הדעה הרומית על הפילוסופים היוונים 

פילון  אצל  נרקיסיסטיים.  בדיבורים  שמאריכים 

ליד  היוונים  של  חסרונותיהם  את  מייצג  אלכסנדר 

החולשה של הרודן הנוטה להשתמש בכוח. 

מיוחדת  לב  תשומת  מושך  קאלנוס  של  מכתבו 

ההודים  החכמים  של  מכתבם  את  מקדים  הוא  כי 

רקעו.  על  אור  ושופך  ברומן  שהשתמר  לאלכסנדר 

חכמים  של  למכתבים  מצטרף  קאלנוס  של  מכתבו 

אחרים מן המזרח, כגון אלה המיוחסים לאנכרסיס 

נכתבו  אלה  מכתבים  הסקיטי.   )Anacharsis(

והתרבו  והלכו  לפסה"נ  הראשונה  המאה  למן 

מסרים  מעבירים  הם  לסה"נ.  השנייה  המאה  עד 

פילוסופיים באמצעות סוגה ספרותית לא שגרתית 

ורצינות  צחוק  של  השילוב  שנונים.  פתגמים  ודרך 

מחליף מסות פילוסופיות כבדות וסולל דרך חדשה 

מובהקת,  רומית  גם  רבה  ובמידה  ו"מזרחית", 

לעיסוק בפילוסופיה. 

ושליטים אחרים  גם מלכים  קאלנוס מזכיר במכתבו 

פילון  הפילוסופים.  נגד  בכוח  להשתמש  שעלולים 

בזמן  ששלט  הקיסר  קליגולה,  בגאיוס  נזכר  בוודאי 

הפוגרום באלכסנדרייה וקיבל את המשלחת היהודית 

כיצד  מתאר  המשלחת,  בראש  שעמד  פילון,  ברומא. 

וביקש  היהודיים  המנהגים  על  התלוצץ  זה  קיסר 

להניא אותם מהם. הוא גם תכנן להציב פסל בדמותו 

במקדש בירושלים אך נרצח קודם לכן בידי סנטורים 

בתחילת שנת 41 לפסה"נ. פילון ראה ברצח זה סימן 

להשגחה אלוהית. גם חברי המשלחת היהודית דיברו 

את  לקיים  זכותם  על  ועמדו  הקיסר  אל  בחופשיות 

מנהגיהם הייחודיים של אבותיהם. פילון עצמו ממלא 

תפקיד דומה לזה של קאלנוס בהיותו הבולט בחכמי 

המזרח שהתייצבו מול הקיסר ברומא. מעניין בהקשר 

אלכסנדר  את  שחיקה  כשליט  ידוע  היה  שגאיוס  זה 

המשלחת  )פילון,  שלו  החזה  שריון  את  לבש  ואף 

בסיפורו  עקבותיו  את  שהשאיר  ספק  אין   .)81-79

אפשר  מצידו  קאלנוס  פילון.  אצל  אלכסנדר  של 

לפילון למקם את עצמו כפילוסוף מן המזרח במרכז 

האימפריה הרומית. 

צורה  לבש  לחכמים  אלכסנדר  בין  המפגש  סיפור 

חדשה ומפתיעה אצל יוספוס פלאביוס, ההיסטוריון 

הגדול  המרד  של  התבוסה  אחרי  שחבר  הירושלמי 

לקיסר אספסיאנוס ונהנה מידידותו כשבא להתיישב 

ברומא וכתב שם את תולדות היהודים.3 הקשר בין 

אצל  הפך  פילון,  אצל  נרמז  שרק  ליהודים,  ההודים 

שמתבסס  מקור,  ציטט  אף  הוא  לגלוי.  יוספוס 

כביכול על דברי אריסטו עצמו, שלפיו היהודים הם 

"צאצאי הפילוסופים ההודיים" )יוספוס, נגד אפיון 

א, 179(. זאת ועוד, יוספוס התאים את הסיפור על 

אלכסנדר והגימנוסופיסטים לקורות חייו שלו ויצר 

מפגש בין המלך היווני ליהודים בירושלים. לדבריו, 

אלכסנדר פנה במסעו מצור לעזה גם לירושלים ואף 

ביקר במקדש, השתחווה שם לאלוהי ישראל והעניק 

מחוות כבוד לכוהן הגדול שקיבל את פניו )יוספוס, 

מפתיעה  עלילה   .)333-11.331 היהודים  קדמוניות 

הכוהן  האחד:   - נבואיים  חלומות  משני  מּונעת  זו 

הגדול יאדוס הצטווה בחלומו לנטוש את מלך פרס 

את  לקבל  כדי  ירושלים  לחומות  מחוץ  אל  ולצאת 

פני אלכסנדר; השני: אלכסנדר חלם על קבלת פנים 

בידי כוהנים לבושים לבן שאותם הוא זיהה בשעת 

מסתיימת  הסצנה  בירושלים.  המקדש  ככוהני  אמת 

בהקראת ספר דניאל לפני אלכסנדר שהתנבא דרכו 

ניצחונו  ועל  במסעו  ישראל  אלוהי  של  תמיכתו  על 

במנהגי  אלכסנדר  הכיר  בתמורה  הפרסים.  על 

שומרי  חיילים  והזמין  האימפריה  בכל  היהודים 

מצוות להתגייס לשורותיו. 

יוספוס.  של  חייו  קורות  את  זו  באגדה  לזהות  קל 

נחבא  עת  לחלום  שזכה  עצמו  על  מספר  הוא 

כמורד ברומים והצטווה לצאת מהמחבוא במערה 

החיל  של  המצביא  אז  לאספסיאנוס,  ולהצטרף 

.)354-3.350 היהודים  מלחמת  )יוספוס,  הרומי 



41 גיליון 44, דצמבר 2022

יוספוס היה כוהן שהתגאה במפגש שלו כנער עם 

ישראל  שאלוהי  וטען  במקדש  הבכירים  הכוהנים 

לאספסיאנוס  מעברו  לכן  רומא.  בשלטון  תומך 

אינו בגדר בגידה אלא מילוי צו האל. טיטוס, שכבש 

דומה  המקדש,  חורבן  על  וציווה  ירושלים  את 

לאלכסנדר בכך שגם הוא כיבד את מנהגי המקום 

לעשות  הוכרח  אלא  המקדש  בחורבן  רצה  ולא 

הקנאים.  של  העיקשת  התנגדותם  מפאת  זאת 

אחר  בהקשר  גם  דניאל  ספר  את  הזכיר  יוספוס 

)קדמוניות  רומא  שלטון  את  ניבא  שהוא  והסביר 

אלכסנדר  של  ההזמנה  שאף  ייתכן   .)10.276

עניין  מהדהדת  מצוות  שומרי  יהודים  לחיילים 

אקטואלי בימי יוספוס. הוא הכיר את אחיינו של 

פילון, אלכסנדר טיבריוס, שהתקדם בצבא הרומי 

ומילא תפקידים חשובים בפרובינקיות, כגון נציב 

על מצרים ופרוקורטור על יהודה. יוספוס לא אהב 

שיהדותו  אף  המצוות  את  זנח  כי  טיבריוס,  את 

הייתה ברורה לכול )קדמוניות 20.100(. סיפורו על 

כלוחמים  מצוות  שומרי  יהודים  שקיבל  אלכסנדר 

לנהל  יכול  היה  טיבריוס  שגם  ממחיש  לשורותיו 

אורח חיים מסורתי. 

של  דמותו  על  התוסס  בשיח  הם  גם  השתתפו  חז"ל 

אלכסנדר בתקופת הקיסרים הרומים )ה"אנטונינים"(, 

האימפריה,  תושבי  לכל  רומית  אזרחות  שהעניקו 

חדשה  פריחה  עודדו  וכנראה  אלכסנדר  את  העריצו 

תפח  אלכסנדר  על  הרומן  אודותיו.  על  כתיבה  של 

של  החדשה  האליטה  אומנם  בתקופתם.  והתרחב 

החכמים היהודים, שקמה בתמיכה רומית אחרי חורבן 

אך  בארמית,  או  בעברית  כתבה  בירושלים,  המקדש 

ביצירת  היוונית  דוברי  היהודים  כמו  השתתפה  היא 

 האגדה על אלכסנדר.  
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איור 3. אלכסנדר במקדש בירושלים, עם הכוהנים המראים לו את ספר דניאל כנבואה לניצחונו במזרח
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דרך  הירושלמי  מהתלמוד  חז"ל,  מקורות  אדרבה, 

את  מזכירים  הבבלי,  התלמוד  ועד  האגדה  מדרשי 

שמו של אלכסנדר קרוב לשישים פעמים ומוסרים 

ריבוי  אודותיו.  על  אגדות  של  מרשים  מגוון 

הגרסאות, שעולה בהרבה על מספר האגדות אצל 

פילון ויוספוס גם יחד, מעיד על עניין רב של חז"ל 

בתרבות שסבבה אותם ועל היכרות עמוקה עימה. 

להיכנס לפרטים, אך  זה לא אוכל  במסגרת מאמר 

רבה,  בבראשית  סיפורים  לשני  בקצרה  אתייחס 

בארץ  החמישית  המאה  בתחילת  שנערך  מדרש 

ישראל. בולט בהם שגם חז"ל יצרו את דיוקנם של 

אלכסנדר ושל החכמים מן המזרח בצלמם. מתחת 

במשפט  המתעניין  כמלך  מצטייר  אלכסנדר  ידם 

עליו  עולים  המזרח  חכמי  ואילו  פסיקות,  ופוסק 

ביושרם ובתחושת הצדק שלהם. 

אלכסנדר  נדרש  רבה  בבראשית  הראשון  בסיפור 

אברהם  של  הפילגשים  בני  של  לטענות  להתייחס 

ארץ  על  הירושה  את  מהצדדים,  אחד  כל  שדרשו, 

הטענות  את  היווני  המלך  שפט  במפתיע  ישראל. 

הרומי  המשפט  של  קריטריונים  לפי  השונות 

ומונחיו, ונקט כאן את המונח המשפטי "לוקטור", 

הוא  המונח  פירוש  ז(.  סא,  )בר"ר   legator כלומר 

מתנה שניתנת ליורשים אפשריים בתמורה לוויתור 

זה  רומי  במובן  מפרשים  החכמים  טענותיהם.  על 

את הביטוי המקראי "ולבני הפלגשים אשר לאברהם 

לאחר  כה:ו(.  )בראשית  מתנות"  אברהם  נתן 

שנפתרה בעיה משפטית זו אלכסנדר "ביקש לעלות 

לירושלים" והתקבל שם לא בידי הכוהן הגדול, כפי 

גיבן  קוסם,  בן  גביעה  בידי  אלא  יוספוס,  שסיפר 

שציפה לריפוי מידי אלכסנדר, שכונה "רופא אומן". 

אב   ,)Origen( אוריגנס  דברי  את  מאשר  הסיפור 

השלישית,  במאה  בקיסריה  פעיל  שהיה  הכנסייה 

שלפיו היהודים בסביבתו התגאו בביקור אלכסנדר 

מסר,  שאוריגנס  הפרטים  לפי  בירושלים.  במקדש 

)אוריגנס,  יוספוס  של  הגרסה  את  סיפרו  היהודים 

5.50(. גם חז"ל אימצו את הסיפור של  נגד קלסוס 

כלומר  שלהם,  לצרכים  אותו  התאימו  אך  יוספוס, 

המעיטו בערך הכהונה, שאותה הם החליפו כמנהיגי 

העם אחרי חורבן המקדש, והדגישו תחת זאת את 

המלך  להערכת  כמסגרת  הרומית  המשפט  מערכת 

הזר וכדרך למקם את עצמם במרחב האימפריה. 

בארמית  נמסרת  רבה  בבראשית  השנייה  האגדה 

ל"מלכא  אלכסנדר  של  מסעו  על  מספרת  והיא 

סיפור  א(.  לג,  )בר"ר  שלחשך"  צלמי  לאחוי  קצייה 

על אלכסנדר, שלפיו  הרומן  מוטיבים של  זה משלב 

שגובלת  הציוויליזציה  קצות  את  סימן  הכספי  הים 

בצפון באזור הברברים המכונים גוג ומגוג )רומן על 

3.17(. בתרגום לעברית הסיפור של חז"ל  אלכסנדר 

קצייה  מלך  אצל  הלך  מוקדון  ש"אלכסנדרוס  מספר 

לקראתו,  שיצא  אליו  ושלח  החושך  הרי  לאחורי 

זהב.  של  בקערה  זהב  לחם  לו  נושא  והוא  לו  ויצא 

אמר לו: לממונך אני צריך! אמר לו: ולא היה לך מה 

באתי  לא  לו:  אמר  לכאן!  לך  שבאת  בארצך  לאכול 

א(. לג,  )בר"ר  דנים"  אתם  כיצד  לדעת  לבקש   אלא 

לפי סיפור זה, אלכסנדר פגש במזרח מלך שמבקר את 

הבצע  רדיפת  על  ומתלוצץ  האימפריאלית  תאוותו 

איור 4. דמות מלכותית מפסיפס הפילים בבית הכנסת בחוקוק 

זוהי  ג'ודי מאגנס שחפרה במקום  שבגליל. לפי הארֵכאולוגית 
 דמותו של אלכסנדר. צילום: ג'ים הברמן; באדיבות פרופ' ג'ודי מאגנס4
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שלו ברחבי העולם. בעקבות המפגש ביקש אלכסנדר 

להוכיח שבא למזרח רק מטעמים פילוסופיים, והוא 

אכן יושב יום שלם בבית הדין של מלך קצייה כדי 

שלעומתה  ההומנית  פסיקתו  על  מקרוב  ללמוד 

המשפטית  הדוגמה  אכזר.  כדיין  מצטייר  הוא 

שניתנת בהקשר זה דומה להפליא למקרה שמוזכר 

המאה  איש   ,)Philostratus( פילוסטרטוס  אצל 

השלישית: אדם מכר שטח שלאחר זמן־מה התגלה 

- האוצר  שייך  למי  השאלה  והתעוררה  אוצר,   בו 

 5.)Philostr., Apoll. 2:39( לקונה  או  למוכר 

כדיון  הוויכוח  את  מציג  המדרש  הנוכחי  בנוסחו 

בין שני צדדים שאינם רוצים באוצר אלא מבקשים 

שינויי  אך  המקורי,  לבעליה  האבדה  את  להחזיר 

הנוסח הרבים בכתבי היד מעידים בבירור שבמקור 

פילוסטרטוס,  אצל  כמו  רבה,  בראשית  במדרש 

הקונה טען  על האוצר.  נלחמו  דווקא  שני הצדדים 

שקנה את השטח על כל מה שכלול בו, ואילו המוכר 

ושהתשלום  השטח  את  רק  שמכר  כך  על  עמד 

מתועד  זה  ויכוח  האוצר.  ערך  את  כלל  לא  שקיבל 

ניכרת  התפתחות  שעבר  הרומי,  החוק  בספרי  גם 

המוכר,  לטובת  פסק  המקורי  החוק  זה:  בנושא 

ואילו החוק המאוחר פסק לטובת הקונה. בתקופת 

מהסוג  שאלות  ועורר  ברור  המצב  היה  לא  המעבר 

שנידון בבראשית רבה. אדריאנוס, כמו מלך קצייה 

שמצא  כמי  הרומיים  במקורות  ידוע  בסיפורנו, 

שני  בין  וחילק את האוצר  זה  למצב  פתרון מבריק 

בדומה  נהג  רבה  שבבראשית  קצייה  מלך  הצדדים. 

לזה והציע לשני הצדדים לחתן את ילדיהם זה עם 

זה. גם בסיפור זה החוק הרומי משמש אמת מידה 

לשפיטת אלכסנדר וחכמי המזרח שמציגים באופן 

אירוני את הצדק של מערכת המשפט הרומית. אם 

כן, גם חז"ל סיפרו את סיפור המפגש בין אלכסנדר 

לחכמים בצלמם והשתמשו בו כדי למקם את עצמם 

כמומחי משפט באימפריה הרומית. 

בין אלכסנדר לחכמי המזרח הוסיף  סיפור המפגש 

מסגרת  לי  אפשרה  לו  היהודים.  בקרב  והתגלגל 

מאמר זה, הייתי שמחה להביא דוגמאות מרהיבות 

זאת:  רק  אומר  כעת  ואולם  מאוחרים.  מדורות 

יצחק  המדינה  נשיא  דברי  את  ששמעתי  אחרי 

הרצוג ואת דברי נשיא האקדמיה הנכנס דוד הראל 

בטקס המינוי הרשמי במשכן הנשיא, עלה על דעתי 

על אלכסנדר  ישראלית  אגדה  ליצירת  בשל  שהזמן 

■ והחכמים! 

יהודים, הודים ואלכסנדר מוקדון: קווים לשיח בין–תרבותי | מארן ר' ניהוף 

מקורות:

לפרטים על פילון, ראו מארן ר' ניהוף, פילון האלכסנדרוני. ביוגרפיה אינטלקטואלית )ירושלים 2021(.   )1

פילון  )עורכת(,  ניהוף  ר'  מארן  בתוך:  עם התאמות,  פורסטנברג  י,  תרגום   ,96-93 סעיף  חורין",  בן  הוא  ישר  אדם  "על שכל  פילון,   )2

האלכסנדרוני. כתבים, כרך ד, חלק שני )ירושלים 2015(, עמ' 387-386.

 Cohen, Shaye J. D., “Alexander the Great and Jaddus the High Priest According to Josephus”, AJS Review :ראו גם  )3

7−9, (1982−83) pp. 41−68

 Karen Britt and Ra'anan Boustan The Elephant Mosaic Panel in the Synagogue at Huqoq: Official Publication and  )4

 Initial Interpretations. Supplement 106 in the Journal of Roman Archaeology Supplementary Series. 2017

תודתי לפרופ' שעיה כהן, שהפנה את תשומת ליבי לקטע זה במאמר שטרם התפרסם.  )5
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איגרת כסלו תשפ"ג

 ערבים ויהודים
במדינה יהודית 

ודמוקרטית

מאת פרופ' סמי סמוחה

אלה: ח לפי  נאמדת  אתני  שסע  של  ומרתו 

החברתי־ מעמדו  נטמע,  איננו  המיעוט 

סובל  בשלטון,  שותף  איננו  הוא  נחות,  כלכלי 

ומאורגן  המשטר  את  שולל  ומהדרה,  מאפליה 

כל  או  כשרוב   - מעמדו  לשינוי  במאבקו  פוליטית 

אלה קיימים, מידת חומרתו של השסע רבה. השסע 

הערבי  המיעוט  כי  חמור  אפוא  בישראל  הלאומי 
הוא אכן כזה.1

הוא  באוכלוסייה  הערבים  האזרחים  של  שיעורם 

ואת  ירושלים  מזרח  את  כולל  כשהוא   21%(  18%

ההבדלים  נטמע.  לא  מיעוט  והם  הגולן(,  רמת 

קיצוניים:  הם  ליהודים  ערבים  בין  וההפרדה 

בתרבות,  בשפה,  בדת,  מהיהודים  שונים  הערבים 

במגורים  היא  העצומה  ההפרדה  ובזהות.  בלאום 

בחינוך,  נפרדים(,  ביישובים  גרים  מהערבים   90%(

בכוחות  התקשורת,  באמצעי  האזרחית,  בחברה 

והחד־לאומי  החד־דתי  ובהרכב  בשלטון  הביטחון, 

של המשפחות.

הערבים הם מיעוט בעל מעמד נמוך. ב־2015 החלה 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנטר את הפערים 

באמצעות  ליהודים  הערבים  בין  החיים  באיכות 

כמו  חיים,  תחומי   11 נמדדים  שלפיהם  מדדים 

תעסוקה, ביטחון אישי, בריאות, דיור, חינוך ופנאי. 

לפי מחקר שעשתה, שכלל את המדדים הללו, היה 

הערבים  של  מזה  טוב   2020 בשנת  היהודים  מצב 

שוויון,  מן המדדים שרר  ב־5  מ־62 המדדים,  ב־46 
וב־11 מהם היה מצב הערבים טוב יותר.2

את משקפים  זה  ממחקר  ממצאים   כמה 

למשל:  לערבים.  היהודים  שבין  הגדולים   הפערים 
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ערבים ויהודים במדינה יהודית ודמוקרטית | סמי סמוחה 

שעבדו  הערבים  שיעור   - ובכלכלה  בתעסוקה 

שיעור  מהיהודים;   63.5% לעומת   ,39.5% היה 

היהודים;  של  מזה   62% היה  הערבים  של  השכר 

ממצבם  מרוצים  שהיו  הערבים  של  שיעורם 

מהיהודים.   70.9% לעומת   ,45.4% היה  הכלכלי 

השכלה  בעלי  הערבים  של  שיעורם   - בהשכלה 

 58.2% לעומת   ,37.7% היה  וגבוהה  על־תיכונית 

בדרישות  הערבים שעמדו  של  שיעורם  מהיהודים; 

לעומת   ,39.4% היה  לאוניברסיטאות  הקבלה  סף 

חיים  הערבים   - בבריאות  מהיהודים.   57.2%

76.6  - )גברים  מהיהודים  פחות  שנים   5-4 

 ;)85.2 לעומת   81.5  - נשים   ;81.6  לעומת 

אצלם  היה  לידות  לאלף  התינוקות  תמותת  שיעור 

 4.7, לעומת 1.6 אצל היהודים. בחברה ובפוליטיקה -

פי  גדול  היה  הערבים  בקרב  הרצח  מקרי  מספר 

ל־100,000  ל־0.6   4.5( היהודים  שבקרב  מזה   7.5

בזולת,  אמון  היה  מהערבים  ל־9.7%  רק  תושבים(; 

מהערבים   39.1% מהיהודים;   44.2% לעומת 

 56.2% לעומת  לעתיד,  חיוביות  ציפיות  על  דיווחו 

מהיהודים; ל־29.7% מהערבים היה אמון בממשלה, 

הרגישו  7.0% מהערבים  מהיהודים;   38.9% לעומת 

לעומת  הממשלה,  מדיניות  על  השפעה  להם  שיש 

13.2% מהיהודים. בסביבה - 22.2% מקרב הערבים 

היו שבעי רצון מפארקים ומשטחים ירוקים באזור 

הפער  היהודים;  מבקרב   71.8% לעומת  מגוריהם, 

הערבים,  מן  ב־60.8%  התבטא  למחשב  בגישה 

לעומת 83.8% מהיהודים. מנגד, ערבים היו פגיעים 

בקרב ל־100,000   314 לעומת   212( לסרטן   פחות 

יותר  נמוכה  שלהם  הדיור  שירותי  עלות  נשים(, 

 )14.2% מההכנסה לעומת 22.6%(, ואמונם במוסדות
הבריאות גדול יותר )85.0% לעומת 76.0%(.3

 

נתונים ממקורות אחרים מראים ש־95% מהיישובים 

היהודיים  מהיישובים   17% לעומת  הערביים 

מדורגים בארבעת האשכולות החברתיים־כלכליים 

הנמוכים ביותר )אשכולות 4-1(. חלקם של הערבים 

הוא   )23.5%( ומנהליים  פרופסיונליים  יד  במשלחי 

 ;)41.7%( באלה  היהודים  של  מחלקם  כמחצית 

שלושה  פי  הוא   )45.3%( בקרבם  העוני  שיעור 

לתוצר  תרומתם  שיעור   ;)13.4%( היהודים  מבקרב 

הלאומי הגולמי )8%( הוא כמחצית משיעורם בכוח 

העבודה האזרחי; התלמידים הערבים מפגרים אחר 

פיזה  במבחני  שנים  ב־4-3  היהודים  התלמידים 

בהבנת הנקרא, במתמטיקה ובמדע; נתון חמור עוד 

יותר הוא שיעור הצעירים הערבים "חסרי המעש" 

שהיה  עובדים(  ואינם  לומדים  שאינם   24-20 )בני 

ב־2019 32.5%, לעומת השיעור הארצי אז - 18.2% 
4.)OECD14.9% ב־(

הייתה  שעברו  השנים  לאורך  המגמה  ואולם, 

ערבים  בין  הכלכלי־חברתי  אי־השוויון  צמצום 

העובד  במעמדות  הערבים  ריכוז  ודילול  ליהודים 

בהתמדה  גדל  הערבי  הבינוני  המעמד  והעני. 

שיעור  הערבית.  מהאוכלוסייה  לרבע  מגיע  וכבר 

עלה  בארץ  גבוהה  להשכלה  במוסדות  הערבים 

מ־11.6%  בנים  ל־2018:  מ־2000  חדה  עלייה 

יש  זה  ועל  ל־35.6%,  מ־22.5%  ובנות  ל־15.7% 

הלומדים  הערבים  התלמידים  בגין  כ־30%  להוסיף 

גדול,  עודנו  בהשכלה  הפער  זה  גידול  חרף  בחו"ל. 

בני הערבים  של  באוכלוסייה  ששיעורם   משום 

הוא  להשוואה,  הרלוונטית  הגיל  קבוצת   ,24-18

5.28% שיעורם של הערבים בקרב עובדי המדינה גדל 

מ־6.2% ב־2007 ל־12.2% ב־6,2019 שיעור רישיונות 

מ־7%  עלה  הרישיונות  מכלל  לערבים  הרופאים 

הלומדים  הערבים  ב־7,2020 ומספר  ל־46%  ב־1990 

גבוהה  להשכלה  במוסדות  טכנולוגיים  במקצועות 

ב־2018 הוא יותר מכפול מזה שהיה ב־2012.

וכלכלי  חברתי  פוליטי,  כוח  יש  לערבים  כן  כמו 

רב. על כך מסכימים הן הערבים והן היהודים. הם 

זוכים לייצוג מידתי בכנסת ומנהלים את הרשויות 

המקומיות הערביות, את בתי הספר הערביים ואת 

מפלגות  ארבע  להם  יש  שלהם.  הדתיים  הדין  בתי 

  לאומיות ושתי תנועות אסלאמיות.  
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לגופים ערביים מייצגים, שוועדת המעקב העליונה 

לכלל  לקרוא  הכוח  יש  שבהם,  הבולטת  היא 

ושביתות  המוניות  מחאה  הפגנות  לערוך  הערבים 

הצטרפה  המדינה  קום  מאז  לראשונה  כלליות. 

)ביוני 2021( מפלגה ערבית לקואליציה ממשלתית 

הסכמתם  הממשלה.  מדיניות  על  להשפעה  וזוכה 

של היהודים ושל הערבים בעניין כוחם של הערבים 

בסוף  שנערכו  מייצגים  ארציים  בסקרים  נמצאה 

חשבו  מהיהודים  ו־55.7%  מהערבים   74.9%  :2021

 54.8% לעומת   64.2% חזק;  מיעוט  הם  שהערבים 

הגוש  בבחירת  גדולה  השפעה  יש  שלערבים  סברו 

 48.7% לעומת   94.0% בשלטון;  שיהיה  הפוליטי 

להתקיים  יכולה  אינה  בישראל  שהכלכלה  העריכו 

ייחסו   77.8% לעומת   92.8% ערבים;  עבודת  ללא 
במדינה.8 החיים  את  לשבש  היכולת  את  לערבים 

השלטון.  במוסדות  שותפים  אינם  הערבים  מנגד, 

ואין  העליון,  המשפט  בבית  מכהן  אחד  ערבי  רק 

במשרדי  כלליים  כמנהלים  שמכהנים  ערבים 

ממשלתיות,  חברות  מנהלים  אינם  ערבים  ממשלה. 

וייצוגם בקרב הדירקטורים שלהן הוא קטן מחלקם 

או  בעלים  אינם  הם  ב־2018(.   12%( באוכלוסייה 

המשק  על  חזקה  השפעה  בעלות  בחברות  שולטים 

אין  חריג(.  הוא  לאומי  בנק  בראש  שעומד  )הערבי 

החינוך  במערכת  מוסדית.  אוטונומיה  לערבים 

והמורים(  המנהלים  הלימודים,  )תוכנית  הערבי 

שולט משרד החינוך ולא הערבים. בווקף המוסלמי, 

הממשלה  ראש  משרד  שולט  רב,  רכוש  שבבעלותו 

ולא המוסלמים.

אישית  מאפליה  סובלים  הערבים  אלה,  על  נוסף 

הם  הפלסטיני,  מהעם  חלק  בהיותם  ולאומית. 

חשודים באי־נאמנות למדינה ומופלים לרעה בשוק 

ובערים  יהודיות  בערים  בדיור  היהודי,  העבודה 

כמה  יהודיים.  בילוי  למתקני  ובכניסה  מעורבות 

את  ממחישים  ב־2021  היהודים  מסקר  ממצאים 

יחס הדחייה של היהודים כלפי האזרחים הערבים: 

זכות  לערבים  שתהיה  התנגדו  מהיהודים   28.8%

לקנות  זכאותם  את  שללו  ו־63.8%  לכנסת,  הצבעה 

אדמה בכל מקום שירצו; 58.1% אמרו שעל המדינה 

הערבים;  פני  על  ליהודים  מסוימת  העדפה  לתת 

50.1% אמרו שאי אפשר לתת אמון ברוב האזרחים 

עליהם  שהממונה  מוכנים  היו  לא   44.9% הערבים; 

בעבודה יהיה ערבי; 42.2% דיווחו שהם חשים אי־

 41.4% בקניונים;  ערבים  אזרחים  בראותם  נוחות 

יגיעו  לא  לעולם  הערבים  האזרחים  שרוב  חשבו 

שרוב  האמינו   50.6% היהודים;  של  התרבות  לרמת 

 58.3% היהודים;  את  שונאים  הערבים  האזרחים 

במדינה  לחיות  הערבים  שזכות  סברו  מהיהודים 

כמיעוט בעל זכויות אזרח מלאות מותנית בקבלתם 

 24.7% לערבים,  אשר  יהודית.  כמדינה  ישראל  את 

להשפלות  לאיומים,  מושא  שהיו  דיווחו  מהם 

שחוו  דיווחו  ו־38.5%  יהודים,  מצד  להכאה  או 

המדינה.  מוסדות  מצד  או  יהודים  מצד  אפליה 

של  מרכיב  יש  ליהודים  ערבים  שבין  באי־השוויון 

אפליה. השקעתה של הממשלה בערבים פחותה מזו 

שביהודים, וזה אחד הגורמים העיקריים להישגיהם 

המוניציפליים  ולשירותים  בהשכלה  הנמוכים 

הירודים ביישוביהם.

מדיניות ישראל כלפי המיעוט הערבי מושתתת על 

טמיעה".  ללא  "שילוב  הוא  האחד  עקרונות:  שני 

לערבים,  אזרח  זכויות  בהענקת  מתבטא  השילוב 

בציודם בדפוסים הבסיסיים של התרבות הישראלית 

מדיניות  באמצעות  המדינה.  במוסדות  ובשילובם 

ה"ישראליזציה" הערבים נעשים לדו־לשוניים ולדו־

הישראלית  החברה  בחיי  מעורים  הם  תרבותיים. 

מוענקות  טמיעה  למניעת  למדינה.  ומחוברים 

לערבים זכויות קולקטיביות תרבותיות המאפשרות 

זהותם.  ועל  תרבותם  על  שפתם,  על  לשמור  להם 

יש הפרדה בחינוך ובקהילות המבטיחה קיום נפרד 

מקימה  אינה  המדינה  כן  כמו  לדור.  מדור  לערבים 

בין  ונישואים  חדשים,  מעורבים  ושכונות  יישובים 

מתנגדים  הצדדים  ושני  נדירים  ליהודים  ערבים 
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ללא  "שילוב  של  שהמדיניות  לציין  יש  אליהם. 

טמיעה" היא מטרה מוסכמת הן על המיעוט הערבי, 

והן על הרוב היהודי, שאיננו  שאיננו "בר־טמיעה", 

"מטמיע", והמדינה נותנת את ברכתה לכך.

זכויות  "אי־מתן  הוא  האחר  המדיניות  עקרון 

עקרון  לפי  לערבים".  לאומיות  קולקטיביות 

כאמור  לערבים,  מוענקות  טמיעה"  ללא  "השילוב 

לעיל, זכויות פרט וזכויות קולקטיביות תרבותיות, 

זכויות  מהם  נשללות  האחר  העיקרון  לפי  ואילו 

בערבים  מכירה  ישראל  לאומיות.  קולקטיביות 

כמיעוט דתי, לשוני ותרבותי, אך לא כמיעוט לאומי 

נחשבת  פלסטינית  זהות  הפלסטיני.  מהעם  וכחלק 

מהיהודים  ו־71.5%  המדינה,  בעיני  לחתרנית 

"ערבי  עצמו  את  שמגדיר  ערבי  שאזרח  חושבים 

למדינה  נאמן  להיות  יכול  אינו  בישראל"  פלסטיני 

שלה  היסוד  בחוקי  מוגדרת  ישראל  ולחוקיה. 

המולדת של העם היהודי כולו )בישראל ובפזורה(, 

ולא מדינת אזרחיה. שם המדינה, הדגל, ההמנון, לוח 

השנה, החגים, ימי הזיכרון, הגיבורים ושפת הִמנהל 

הם יהודיים. המדינה היא יהודית בדמוגרפיה שלה 

לתמיד.  יהודיותה  על  לשמור  ואמורה  וביעדיה 

כמדינה  ישראל  את  מפלגה ששוללת  להקים  אסור 

תורשה  לא  זאת  שתעשה  קיימת  מפלגה  יהודית; 

העליון  המשפט  )בית  לכנסת  בבחירות  להשתתף 

ערביות  מפלגות  של  בבחירות  השתתפות  מאשר 

ומיידית(;  ברורה  סכנה  בהן  רואה  שאיננו  משום 

האופי  לשינוי  חוק  הצעות  הגשת  אוסרת  הכנסת 

היהודי של המדינה.

מדינה יהודית היא מדינה בבעלותם ובשליטתם של 

מבפנים.  חוקי  באופן  לאתגרה  ניתן  ולא  היהודים, 

פרסמו  ערבים  ואינטלקטואלים  אקדמיה  אנשי 

עתידי  חזון  מסמכי  ארבעה   2007-2006 בשנים 

שבהם הם גינו את ישראל כמדינה קולוניאלית ולא 

דו־לאומית.9  למדינה  לשנותה  וקראו  דמוקרטית 

בתגובה הצהיר יובל דיסקין, ראש השב"כ, שדרישה 

זו היא חתרנית, ושהשב"כ יבלום כל מאמץ לקידומה, 
גם אם הוא יהיה דמוקרטי ולא אלים.10

שני העקרונות הללו של מדיניות הממשלה מבטאים 

את אופייה הייחודי של ישראל. בניגוד לדמוקרטיות 

"דמוקרטיה  נהוגה  בישראל  מערביות,  ליברליות 

אין  מועדף.  מעמד  ליהודים  הנותנת  אתנית", 

במתכוון  חסרים  שלה  היסוד  חוקי  אך  חוקה,  לה 

פסק  העליון  המשפט  בית  זאת  עם  שוויון.  סעיף 

שחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, שחוקק ב־1992, 

"דמוקרטיה  גם  היא  ישראל  במובלע.  שוויון  כולל 

מתגוננת", המשופעת בחוקים ובתקנות המבטיחים 

את ביטחונה, את זהותה היהודית ואת הרוב היהודי 

בה. הערבים נתפסים כאיום ביטחוני, מוטל עליהם 

פיקוח ביטחוני, וגישתם למידע ולתפקידים רגישים 

מוגבלת. אוטונומיה תרבותית ואוניברסיטת מחקר 

בסיס  שיהפכו  מחשש  מהם  נשללות  בערבית 
להעצמה ולתסיסה לאומנית.11

מדיניות זו הוחרפה בימי שלטון נתניהו )2021-2009(. 

התבטאה  שלו  הפופוליסטית  האסטרטגיה  ליבת 

אותנטיים  ישראלים  בתור  הימין  תומכי  בהצגת 

ופטריוטיים, ותיוג האחרים - השמאלנים, התקשורת, 

האליטות, בית המשפט העליון, הפרקליטות, המשטרה 

והערבים - בתור אויבים פנימיים. הרבה חוקים נחקקו 

של  האלקטורלי  והכוח  הפוליטית  הפעילות  לצמצום 

הערבים. איום של הטלת קנסות מרחף מעל ארגונים 

שיממנו את הנכבה ומעל קריאה להחרים את ישראל 

או מוסדות בשליטתה כמו התנחלויות. אחוז החסימה 

שחוקק  הלאום,  חוק  ל־3.15%.  מ־2%  ב־2014  הועלה 

ב־2018, קובע שישראל שייכת ליהודים בלבד, משנמך 

במעמד  לשפה  רשמית  משפה  הערבית  השפה  את 

יהודית.  התיישבות  לעודד  המדינה  על  ומטיל  מיוחד 

החוק חסר סעיף שוויון ומתעלם מהאזרחים הערבים. 

מונעים  וב־2022  ב־2003  האזרחות  לחוק  תיקונים 

איחוד משפחות כשבן הזוג הוא משטח עוין כמו הגדה 

  המערבית ועזה. 
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קידמה  נתניהו  ממשלת  של  מדיניותה  זאת  עם 

שילוב ערבים. בדצמבר 2015 קיבלה הממשלה את 

 החלטה 922 - להשקיע 15-10 מיליארד שקל בחמש

האוכלוסייה  את  כלכלית  לקדם  שנועדה   - שנים 

הערבית באמצעות הקצאת תקציבים לפי גודלה ואף 

יותר מזה. למשל, הערבים יקבלו 20% מההקצאות 

בתקציב המדינה לחינוך לא פורמלי, 25% למעונות 

נוספות  תוכניות  ציבורית.  לתחבורה  ו־40%  יום 

נועדו להגדיל את מספר הסטודנטים הערבים ואת 

ציבוריים  מאמצים  בנגב.  הבדואים  יישובי  פיתוח 

נעשים גם להגדלת ייצוג הערבים בטכנולוגיה עילית. 

ערבים  בין  אי־השוויון  לצמצום  השונים  הצעדים 

ליהודים אינם מּונָעים ממוסר, משוויון וממחויבות 

המדינה  של  דחוף  צורך  הם  אלא  לדמוקרטיה, 

להבטיח צמיחה כלכלית, מניעת ירידה בתל"ג ומילוי 

המחסור בכוח אדם מיומן.12 ממשלת השינוי, שקמה 

נתניהו, הגדילה את הסיוע לערבים  לאחר ממשלת 

מאז יוני 2021. התלות ברע"ם וכן התרומה הצפויה 

לכלכלה הלאומית הניעו יחד את הממשלה החדשה 

 30 המקצה   ,2021 בנובמבר   550 החלטה  את  לקבל 

מיליארד שקל, לשנים 2026-2022, לצמצום הפערים 

מיליארד   9.4 ליהודית.  הערבית  האוכלוסייה  בין 

 שקל מתקציב זה מיועדים לחינוך בחברה הערבית,

 1.05 לדיור,  מיליארד   2.8 לתחבורה,  מיליארד   3

מיליארד לתרבות ולספורט, 1.4 מיליארד לתעסוקה 

הללו  התוכניות  מקומיות.  לרשויות  מיליארד  ו־1.7 

השוויון  הגברת  של  ההיסטורית  המגמה  את  יאיצו 

מלמדות  הן  ליהודים.  ערבים  בין  החברתי־כלכלי 

שאין סתירה בין אידאולוגיה ימנית, לאומנית ונֵאו־

חברתי־ שוויון  קידום  של  מדיניות  לבין  ליברלית 

כלכלי בין ערבים ליהודים כל עוד המדיניות איננה 

פוגעת בביטחון ובאופי היהודי והציוני של המדינה 

ובשליטת היהודים בה.

הערבים מקבלים בברכה את שתי תוכניות החומש 

יקרים, אך  הן מזרימות אליהם משאבים  כי  הללו, 

הן אינן מספקות את כל צורכיהם: הן חסרות מענה 

ולהקמת  לדיור  ציבור,  למבני  בקרקעות  למחסור 

הן אינן מציעות פתרון מוסכם  מפעלים כלכליים. 

הערבית  ולבנייה  בנגב  מוכרים  הלא  לכפרים 

תוכנית  אם  ברור  לא  גם  הנרחבת.  הלא־חוקית 

המשרד לביטחון פנים מתמודדת מהר ומספיק עם 

הפשיעה הרבה ועם אי־הביטחון האישי ביישובים 

את  מספקת  המדינה  הייתה  אם  גם  אך  הערביים. 

הייתה  היא  הערבים,  של  האזרחיים  צורכיהם 

מוסיפה להתעלם מצורכיהם הלאומיים, הנחשבים 

לעיל,  כאמור  ולמאיימים.  לגיטימיים  ללא  בעיניה 

הערבים אינם מוכרים כמיעוט לאומי, כחלק מהעם 

זיקות  וכבעלי  פלסטינית  זהות  כבעלי  הפלסטיני, 

בישראל  הערבים  רוב  לפלסטינים.  אחרות  רבות 

מגדירים את עצמם בזהויות פלסטיניות - ב־2021 

בישראל,  פלסטינים  עצמם  את  הגדירו   36.3%

ורק  ישראלי,  אזכור  כל  ללא  פלסטינים   -  30.3%

 - ישראלים  ערבים  עצמם  את  הגדירו   33.1%

הפלסטינית.  זהותם  את  תכבד  שהמדינה  ומצפים 

בסכסוך  ישראל  את  מאשימים   )68.3%( רובם 

שבינה לפלסטינים ותומכים בפתרון שתי המדינות 

שהיהודים  הפלסטיני,  המתווה  לפי   )52.8%(

שלפני  לגבולות  נסיגה   - לחלוטין  אותו  שוללים 

שיבה  זכות  מתן  ההתנחלויות,  פירוק   ,1967

מדינה  הקמת  פלסטין,  בירת  ירושלים  לפליטים, 

ושחרור  מעטות  הגבלות  עם  ריבונית  פלסטינית 

האסירים הביטחוניים הפלסטינים. הם גם דורשים 

מהערבים  )חמישית  הפנימיים"  ל"הפליטים  לתת 

שהפכו לעקורים ב־1948( זכות לשקם את כפריהם 

ההרוסים או לקבל פיצוי מלא על רכושם שהוחרם. 

להם  שמגיעים  חושבים  הם  ילידי,  לאומי  כמיעוט 

אוניברסיטת  וחינוכית,  תרבותית  אוטונומיה 

מחקר בערבית, שריון חלק מידתי בתקציב המדינה 

ואולם,  בשלטון.  הולם  וייצוג  קרקעות  ובהקצאת 

גם אם ישראל תמלא את כל הדרישות הלאומיות 

וציונית  יהודית  מדינה  להיות  תוסיף  היא  הללו, 

על  השבות,  חוק  על  ולשמור  היהודים  ובשליטת 

הרוב היהודי ועל סמליה היהודיים.
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האידאולוגיה  את  שוללים  הערבים  האזרחים 

הבסיסית של המשטר. הם רואים עצמם לא־ציונים 

- ובציונות   ,)47.4%( אנטי־ציונים  או   )51.1%( 

לאזרחים  אותם  שהופכת   )72.3%( גזענית  תנועה 

מדרגה שנייה ולחסרי שייכות למדינה. רוב הערבים 

ישראל  לבין  יהודית  כמדינה  ישראל  בין  מבחינים 

כמדינה ציונית. בין מחצית לרוב קטן מהם מקבלים 

יהודית,  לאום  ישראל כמדינת  זכות הקיום של  את 

בעלת רוב יהודי, ששפתה עברית, תרבותה ישראלית 

ולוח השנה שלה עברי. אך הם שוללים את ישראל 

שאזרחיה  ליהודים,  רק  ששייכת  ציונית,  כמדינה 

רוב  על  ששומרת  עליה,  המועדפים  הם  היהודים 

יהודי, שנוקטת כל מיני אמצעים להבטיח שהמדינה 

יישארו  ושסמליה  לעד  יהודים  בשליטת  תישאר 

 .)5-3 לוחות  וכן   2 לוח  להלן  )ראו  בלבד  יהודיים 

למשל, 72.5% מהערבים הם בעד ביטול חוק הלאום 

היהודים  בו.  שוויון  סעיף  הוספת  בעד   20.2% ועוד 

ציונית  למדינה  יהודית  מדינה  בין  מבחינים  אינם 

המדינה  בתוך  הציונית  המדינה  בהבניית  ורואים 

בישראל  רואים  גם  הם  מאליו.  מובן  דבר  היהודית 

דמוקרטיה ליברלית מערבית למרות אופייה ויעדיה 

הציוניים. לרוב מכריע של הערבים יש חזון מהפכני 

למדינה  יהודית־ציונית  ממדינה  ישראל  את  להפוך 

אליהם  שתתייחס  יהודית-ערבית  דו־לאומית 

כשווים לאזרחיה היהודים הן כאינדיווידואלים והן 

כקולקטיב.

בישראל  הלאומי  עבר השסע  מאז שנות התשעים 

 פוליטיזציה מלאה. הערבים מיוצגים על ידי ארבע

הקצאת  על  הנאבקות  ערביות  לאומיות  מפלגות 

של  החד־לאומי  האופי  שינוי  ועל  משאבים 

במפורש  שוללת  אינה  מהן  אחת  אף  המדינה. 

החוק  כי  ודמוקרטית  יהודית  כמדינה  ישראל  את 

מקבלת  אינה  מהן  אחת  אפילו  אך  זאת,  אוסר 

החוק  כי  ודמוקרטית  יהודית  כמדינה  ישראל  את 

בין  הפוליטי  השסע  חומרת  על  זאת.  דורש  אינו 

בישראל אין  עובדות:  כמה  יעידו  ליהודים   ערבים 

אותנטיות.  שוויוניות  יהודיות-ערביות  מפלגות 

למפלגות  מצביעים  מהערבים  מ־80%  יותר 

 45%( לכנסת  מצביעים  ממחציתם  פחות  ערביות, 

הצביעו ב־2021, לעומת 67% מכלל האוכלוסייה(, 

ערביות  מפלגות  לשיתוף  לגיטימציה  ואין 

בבחינת  היא  רע"ם  ולכן  בקואליציות ממשלתיות, 

התקבלה  היא  הכלל.  על  המלמד  מהכלל  יוצא 

בלעדיה  אפשר  שאי  משום  בקואליציה  כחברה 

רוב  לאומית.  דרישה  שום  מציגה  שאיננה  ומשום 

היהודים ומפלגותיהם מתנגדים לשלב בשלטון את 

הציוני  לאופי  אלה  של  התנגדותם  בגלל  הערבים 

של המדינה וזיקתם לעם הפלסטיני הנחשב לאויב. 

רוב היהודים שוללים את זכות הקיום של הערבים 

לחיות כמיעוט בעל זכויות מלאות במדינה אם לא 
יקבלו את ישראל כמדינה יהודית.13

ליהודים  בין ערבים  רבים חושבים שאפשר לקרב 

המבוססת  משותפת  ישראליות  יצירת  באמצעות 

על זהות ועל ערכים משותפים. אך אין לזה סיכוי 

והאזרחות  מוגבלת  שהישראליות  משום  ממשי 

עם  ליצירת  בסיס  להוות  יכולה  אינה  הישראלית 

הברית  בארצות  כמו  המדינה  אזרחי  מכלל  אחד 

מאפשרים  אינם  מבניים  חסמים  כמה  ובצרפת. 

היא  שבמהותה  לאומיות  היא  הציונות  זאת: 

יהודית־ היא  הישראלית  הדמוקרטיה  אתנית; 

היהדות  ליברלית־שוויונית;  משהיא  יותר  אתנית 

דת  בין  מפרידה  אינה  השלטת  האורתודוקסית 

ללאום; המדינה מפרידה בחוק בין אזרחיה לפי דת 

)שיטת המילט(, בולמת מיזוג בין בני דתות שונות 

ומציבה את הזהות הדתית והלאומית מעל לזהות 

הישראלית האזרחית. אם כן, אין להתפלא שהזהות 

חלשה  היא  לא־לאומית,  בהיותה  הישראלית, 

ונחלת מיעוט הן בקרב הערבים והן בקרב היהודים. 

ישראלית   - זהות  לבחור  צריכים  הערבים  כאשר 

בישראלית,  בוחרים   22.5% רק   - פלסטינית  או 

וכאשר היהודים צריכים לבחור זהות - ישראלית 

  או יהודית - רק 42% בוחרים בישראלית 
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השיעור  מרכז-שמאל(.  תומכי  הם  הגדול  )רובם 

נובע  בישראליות  הבוחר  היהודים  של  יותר  הגדול 

זו בזו  וישראליות  יהודיות  מהשזירה המהותית של 

במדינה יהודית.

בשנים  ההתפתחויות  את  להוסיף  יש  אלה  כל  על 

מהומות  כמו   ,2021 מאי  מהומות   .2021-2019

אוקטובר 2000, הן אירוע קשה שפגע בלגיטימיות 

מהיהודים.  ושמרחיקם  הערבים  בעיני  המדינה  של 

2019 ל־2021 חלה ירידה ניכרת בשיעור  ואכן, בין 

והיהודים  הערבים  שהאזרחים  ש"טוב  המאמינים 

יחיו תמיד יחד בישראל" - מ־72.0% ל־54.7% בקרב 

 הערבים, ומ־54.8% ל־45.4% בקרב היהודים )לוח 1(.

בשנים אלו ירד גם שיעור ההשלמה עם היותה של 

ישראל בעלת רוב יהודי מ־57.8% ל־47.9% )לוח 2(, 

יהודית־ כמדינה  קיומה  זכות  שלילת  שיעור  עלה 

שיעור  עלה   ,)3 )לוח  ל־51.2%  מ־41.6%  ציונית 

ל־30.7%,  מ־19.4%  כמדינה  קיומה  זכות  שלילת 

בזהות  ישראלי  רכיב  מכל  ההתעלמות  שיעור  עלה 

הרגשת  שיעור  עלה  ל־30.3%,  מ־14.8%  העצמית 

הִקרבה הרבה ביותר לפלג הצפוני הפונדמנדליסטי 

לחוק  מחוץ  שהוצא  האסלאמית,  התנועה  של 

המוסלמים  )ובקרב  ל־18.7%  מ־14.7%  ב־2015, 

מ־18.1% ל־23.5%(, ועלה שיעור אי־הנכונות לקבל 

יהודים כחברים מ־32.3% ל־49.4% )לוח 3(. לעומת 

זאת שיעור התמיכה ללא הסתייגות במאבק אלים 

ל־11.9%,  מ־21.1%  ירד  הערבים  מצב  לשיפור 

כולל  האמצעים  בכל  בשימוש  התמיכה  ושיעור 

מעיד  זה  שינוי  ל־11.7%.  מ־34.7%  ירד  אלימות 

מהשלטונות  רתיעה  ועל  פחד  על  התפקחות,  על 

ומקבוצות ימין יהודיות.

עם זאת בדיקה כוללנית יותר של עמדות הערבים 

מגמה  מצאה  לא   2021-1976 בשנים  והיהודים 

שיעור  למשל,   .)5-2 )לוחות  הקצנה  של  עקיבה 

שהיה  המדינה,  של  הקיום  זכות  את  השוללים 

20.0% ב־1976, ירד ב־1995 לשיא של 6.7% הודות 

העם  עם  רבין  ממשלת  של  המיטיבה  למדיניות 

מפלגותיו  ששתי  הערבי,  המיעוט  ועם  הפלסטיני 

לשיא  עלייתו  לעומת  מבחוץ,  בממשלה  אז  תמכו 

 ,1 )איור   2021 מאי  מהומות  בעקבות   30.7% של 

לוח 4(.

לוח 1. שיעור הערבים והיהודים התומכים בדו–קיום ערבי-יהודי )באחוזים(

משלים עם היותה של ישראל מדינה שבה חיים 

יחד רוב יהודי ומיעוט ערבי

טוב שהיהודים והערבים תמיד יחיו יחד

ראוי שיהיה שוויון בין הערבים ליהודים בישראל 

הן בזכויות והן בחובת הנאמנות למדינה

שינוי ביחסי ערבים-יהודים בדרכים חוקיות 

ודמוקרטיות בלבד

ראוי שיהיו גם קשרים מרצון בין ערבים ליהודים

לא אימנע ממגע אישי עם יהודים/ערבים

2019202120192021

54.9 

72

57.8 

70.4 

74.7

76.4

42.6 

54.7

44.9 

52.5 

61.9

55.5

84.7 

54.8

75.4 

85 

76.9

73.7

80.2 

45.4

68.4 

78 

72.5

66.4

יהודיםערבים

מקור: סמי סמוחה, לא שוברים את הכלים: מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2021. לא פורסם
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לוח 2. השלמה עם ישראל כמדינה יהודית )באחוזים(

משלימים עם ישראל היום כמדינה בעלת רוב יהודי

משלימים עם ישראל היום כמדינה שהשפה 
השלטת בה היא העברית

משלימים עם ישראל היום על התרבות השלטת בה

משלימים עם ישראל היום כמדינה שיום השבת 
הוא יום המנוחה שלה

מוצדק שסמלי המדינה יהיו יהודיים, אך צריך 
שלמדינה יהיו גם סמלים ערביים שערבים יוכלו 

להזדהות איתם

ערבים

2011

57.7

56.6 

51.1

57.9 

75.4

2012

55.9

60.6 

53.2

60.2 

67.2

2013

52.1

52.3 

52.1

55.9 

64.3

2015

60.3

63.4 

56.2

60.7 

70.9

2017

44.6

49.7 

45.6

46.0 

63.0

2019

57.8

60.3 

*

* 

73.7

2021

47.9

48.6 

*

* 

55.7

* השאלה לא הוצגה | מקור: סמי סמוחה, לא שוברים את הכלים: מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2021. לא פורסם

לוח 3. מגמת שינוי בעמדות לוחמניות נבחרות )באחוזים(

שוללים את זכות 
קיומה של ישראל 

כמדינה יהודית–ציונית

מגדירים את עצמם 
אנטי–ציונים

שייכותם החשובה 
ביותר היא היותם בני 

העם הפלסטיני

תומכים במחאה 
בחו"ל

תומכים בשביתות 
כלליות

מגדירים את עצמם 
פלסטינים בישראל

מרגישים קרוב 
לפלסטינים בגדה 

וברצועה יותר מאשר 
ליהודים בישראל

תומכים בהקמת 
 מדינה פלסטינית

לצד ישראל

אינם שבעי רצון 
מחייהם כאזרחים 

ערבים בישראל

ערבים

1976

* 

* 

* 

63.3 

62.4 

* 

* 

73.4 

48.2

1980

56.1 

* 

* 

51.6 

54.0 

28.6 

* 

62.2 

54.7

1985

61.1 

* 

* 

54.4 

60.3 

38.4 

* 

66.3 

57.2

1995

34.6 

24.3 

22.6 

45.8 

56.1 

36.0 

49.2 

* 

26.1

2003

59.6 

19.6 

18.8 

46.7 

58.2 

40.1 

53.1 

88.8 

34.8

2008

62.0 

35.4 

29.2 

64.4 

71.2 

43.3 

49.9 

68.6 

49.0

2012

54.0 

43.6 

41.3 

56.5 

65.2 

45.0 

55.7 

68.7 

56.5

2013

54.2 

42.5 

33.9 

38.5 

50.6 

39.0 

41.8 

63.7 

47.8

2015

53.9 

36.0 

39.5 

55.4 

63.7 

37.1 

43.7 

71.3 

55.7

2017

53.8 

51.7 

45.7 

48.4 

45.9 

35.8 

45.9 

63.6 

48.4

2019

41.6 

41.5 

43.0 

53.5 

54.3 

47.1 

53.8 

70.5 

50.8

2021

51.2 

47.4 

51.3 

59.9 

66.1 

36.3 

60.4 

52.5 

51.4

* השאלה לא הוצגה | מקור: סמי סמוחה, לא שוברים את הכלים: מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2021. לא פורסם
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לוח 4. מגמת שינוי בעמדות סרבניות נבחרות, ערבים, 2021-1976 )באחוזים(

שוללים את זכות 
הקיום של ישראל 

כמדינה

תומכים במדינה 
 פלסטינית בכל

פלסטין במקום ישראל 
או בגבולות 1947

 תומכים בהפגנות
לא חוקיות

תומכים ללא 
הסתייגות בשימוש 

באלימות

בעד שימוש בכל 
האמצעים כולל 

אלימות

מגדירים את עצמם 
פלסטינים )ללא רכיב 

ישראלי בזהות(

לא מוכנים שיהיה 
להם חבר יהודי

ערבים

1976

20.0 

53.8 

17.1 

17.8 

* 

32.9 

21.1

1980

10.8 

34.4 

6.9 

7.5 

* 

25.5 

13.4

1985

17.2 

31.1 

10.6 

8.0 

* 

29.0 

15.4

1995

6.7 

16.2 

6.0 

2.6 

* 

10.2 

10.2

2003

11.0 

18.9 

4.9 

3.0 

5.4 

5.6 

15.7

2008

21.9 

49.8 

12.6 

13.1 

12.6 

16.5 

26.3

2012

22.8 

48.5 

15.4 

10.5 

16.6 

21.5 

27.8

2013

13.5 

41.7 

11.3 

7.2 

16.0 

17.6 

20.7

2015

26.9 

45.7 

22.6 

15.6 

18.5 

25.8 

24.3

2017

24.8 

41.9 

18.4 

9.7 

18.5 

21.9 

28.9

2019

19.4 

30.7 

25.4 

21.1 

34.7 

14.8 

32.3

2021

30.7 

27.2 

20.2 

11.9 

11.7 

30.3 

49.4

* השאלה לא הוצגה | מקור: סמי סמוחה, לא שוברים את הכלים: מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2021. לא פורסם

לוח 5. מגמת שינוי בעמדות סרבניות נבחרות, יהודים, 2021-1980 )באחוזים(

אינם משלימים עם קיומו של 
מיעוט ערבי במדינת ישראל

שוללים את זכות הקיום של 
מיעוט ערבי עם זכויות אזרח 

מלאות

שוללים את זכות הערבים 
להצביע לכנסת

מסכימים שישראל תעודד 
את האזרחים הערבים 

לעזוב את הארץ

 לא מוכנים שיהיה להם
חבר ערבי

יהודים

1980

* 

* 

* 

48.5 

38.1

1985

15.7 

21.3 

23.4 

38.7 

37.0

1995

9.7 

16.4 

30.6 

36.4 

32.0

2003

17.2 

19.8 

33.7 

38.9 

31.3

2008

13.7 

18.9 

28.5 

34.1 

*

2012

15.2 

21.8 

27.9 

* 

*

2013

15.3 

21.9 

30.5 

* 

37.1

2015

14.8 

15.4 

21.1 

* 

*

2017

15.4 

18.8 

24.1 

* 

35.4

2019

15.3 

15.3 

26.3 

* 

31.5

2021

18.3 

22.8 

28.8 

* 

34.4

* השאלה לא הוצגה | מקור: סמי סמוחה, לא שוברים את הכלים: מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2021. לא פורסם
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איור 1. שיעור הערבים השוללים את זכות הקיום של מדינת ישראל, 2021-1976 )באחוזים(

10

20

30

40

1975 1985 2000 2005 2010 2015 2020 20251980 19951990

20

17.2

6.7

11

21.9

26.9

30.7

24.8

19.4

 איור 2. שיעור היהודים השוללים את זכות הקיום של מיעוט ערבי
בעל זכויות אזרח מלאות )באחוזים(

10

20

30

40

1985 2000 2005 2010 2015 2020 202519951990

15.7

9.7

13.7

17.2

15.2 14.8 15.4

15.3

18.3
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כמו  למדי,  יציבות  היו  עמדות  הרבה  זאת  למרות 

שביעות  על  המדווחים  מהערבים  מחצית  למשל 

עמדות  גם   .)3 )לוח  במדינה  מחייהם  הרצון 

אלה  שיעור  למשל  כמו  יציבות,  נשארו  היהודים 

ערבי  מיעוט  של  קיומו  עם  משלימים  שאינם 

במדינת ישראל - 15.7% ב־1985 ו־18.3% ב־2021 

)איור 2, לוח 5( - ושיעור השוללים את זכות הקיום 

של מיעוט ערבי בעל זכויות אזרח מלאות - 21.3% 

ב־1985 ו־22.8% ב־2021 )לוח 5(.

אינן  הללו  לעיל,  המצוינות   ,2021 מאי  מהומות 

בחומרתן  מוגבלות  גם  הן  הכלים".  את  "שוברות 

הרוגים,  אלפי  בהן  אין  כי  בין־לאומית  בהשוואה 

פצועים ועקורים, ואין בהן הרס רכוש והתערערות 

לנקה,  בסרי  בסוריה,  בסודאן,  שקרה  כפי  משטר, 

אין  גם  לשעבר.  וביוגוסלביה  בטורקייה  ברואנדה, 

בנפש  הרבות  והאבדות  הממושכת  האלימות  בהן 

וברכוש שמעבר לקו הירוק.

אפליה   - להתקומם  סיבות  יש  שלערבים  אף 

ציוני  משטר  נמוך,  מעמד  מוסדיות,  והדרה 

לאומיות  במפלגות  והתארגנותם  בהם  שפוגע 

נמרץ  מאבק  לנהל  להם  המאפשרת  נפרדות 

ואפילו עימות אלים - הם שומרים על שקט ועל 

יציבות. הגורמים לכך הם זיכרון הנכבה, הפיקוח 

לחיים  יותר  טובה  חלופה  והיעדר  הביטחוני 

גם,  הסדר  ועל  החוק  על  שומרים  הם  בישראל. 

דמוקרטיות,  לזכויות  זוכים  שהם  מפני  ובעיקר, 

על  שומרים  דמוקרטי,  מאבק  לנהל  רשאים 

חיים  אורח  לנהל  יכולים  זהותם,  ועל  תרבותם 

מודרני, נהנים משירותי בריאות ורווחה, מוגנים 

מחובת  ופטורים  אסלאמי  פונדמנטליזם  מפני 

הערבי  האביב  וכישלון  הכיבוש  צבאי.  שירות 

מראים להם עד כמה רצוי להם לחיות בישראל, 

שיהיו  להניח  יש  לרעה.  מופלה  כמיעוט  אפילו 

יסוד  אין  אך  ליהודים,  ערבים  בין  מהומות  עוד 

אזרחים  מלחמת  המונית,  אלימות  מפני  לחשש 

וקריסת המשטר והדו־קיום.

ובראייה רחבה יותר, כמו היהודים בעלי הסטטוס 

הנמוך )המזרחים, האתיופים והרוסים, שממוקמים 

מעל לערבים(, הערבים בישראל הם קבוצת ביניים 

פריווילגית, שתחתיה ממוקמים הפלסטינים, חסרי 

הנאבקים  קשות,  ממצוקות  הסובלים  האזרחות, 

מאבק אלים לשחרור לאומי והמתנהלים ללא מסר 

■ של תקווה ופתרון מישראל. 
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 שיתוף פעולה
בין מערכות מחשב 

 אינטליגנטיות
לאנשים 

מאת פרופ' שרית קראוס

מחשב ב מערכת  המלאכותית  הבינה  תחום 

ותכנון  למידה  יכולת  לה  שיש  אוטונומית 

פעולה  ולשתף  לשינויים  להסתגל  יודעת  ושגם 

אינטליגנטי.  סוכן  נקראת  חיצוניים  גורמים  עם 

סוכן  עם  פעולה  לשתף  יכול  אינטליגנטי  סוכן 

אינטליגנטיים  סוכנים  גם  ויש  אחר,  אינטליגנטי 

אף  על  אנשים  עם  פעולה  לשתף  שמסוגלים 

כל  מכיר  כמובן  שאותם  לזה,  הנלווים  האתגרים 

רב  בין מספר  פעולה  לשיתוף  להביא  שניסה  אדם 

של אנשים.

ההפך  את  לעשות  מסוגלים  סוכנים  הצורך  במידת 

אנושיים  יריבים  עם  ולהתמודד  פעולה  משיתוף 

סוכנים  התקפי.  או  הגנתי  באופן  ממוחשבים  או 

במגוון  לאנשים  לסייע  יכולים  אינטליגנטיים 

תחומים ואף למלא את מקומם במשימות מסוימות 

ניתן  במיוחד.  או מסוכנות  שהן קשות, משעממות 

לאימון  גם  אינטליגנטיים  בסוכנים  להשתמש 

את  למצות  ובכך  מורכבות  במשימות  אנשים 

הבינות  של  הייחודיות  התכונות  ואת  היתרונות 

השנים  במהלך  כאחת.  והמלאכותית  האנושית 

פיתחתי מתודולוגיות ואלגוריתמים לבניית סוכנים 

עם  לתקשר  גבוהה  יכולת  בעלי  אינטליגנטיים 

אנשים ולהבין את צורכיהם. 

מערכת  היא  כזה  מוצלח  פעולה  לשיתוף  דוגמה 

לתמיכה  שפיתחנו  האינטליגנטיים  הסוכנים 

בהחלטותיהן של מכוניות אוטונומיות )שהן סוכנים 

את  שמבינה  טובה  תמיכה  ובנהגיהן.  עצמן(  בפני 

שבו  האופן  ואת  נהג  כל  של  הייחודיים  צרכיו 

ולצמצם  תאונות  למנוע  יכולה  המכונית  "חושבת" 

את צריכת האנרגייה של מכוניות. 
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הסוכנים  הם  פחות  לא  ושימושיים  מעניינים 

בזמן  לאנשים  לעזור  כדי  שפיתחנו  ה"מייעצים" 

אחרים.  אנשים  עם  באינטראקצייה  מצויים  שהם 

מפעילו  את  להנחות  יודע  שפיתחנו  אחד  סוכן 

בנוגע  לו  ולייעץ  לקוחות  עם  שיחה  בעת  האנושי 

שיכול  המדויק  ולמידע  לשאול  שכדאי  לשאלות 

בעת  למשתמש  עזר  שלנו  אחר  סוכן  להם.  לעזור 

בוויכוח.  לו טיעונים טובים להצגה  ויכוח כשהציע 

לפנות  כדאי  למי  המייעצים  סוכנים  גם  פיתחנו 

במצבים שונים כדי להגדיל את הסיכויים להגשמת 

מטרות, לדוגמה מציאת בן או בת זוג מתוך השפע 

לעזור  יכולים  סוכנים  שידוכים.  באתרי  הקיים 

של  במקרה  כמו  עוינות,  בסביבות  גם  לאנשים 

מערכת, שהייתי שותפה בבנייתה, המסייעת לאנשי 

את  לבחור  אנג'לס  בלוס  התעופה  בשדה  הביטחון 

ויסכל  שימנע  באופן  שלהם  הפתע  בדיקות  מיקום 

פעילות עוינת. 

אימון  הוא  אינטליגנטיים  בסוכנים  נוסף  שימוש 

אנשים בעזרת משחקי תפקידים שבהם סוכן משחק 

את אחד התפקידים. העובדה שהסוכן איננו מוגבל 

האימון  את  הופכת  בסבלנות  או  במקום  בזמן, 

לזמין, לנוח ופעמים רבות גם ליעיל מאוד. פיתחנו 

או  העובד  תפקיד  את  לשחק  שיכול  סוכן  לדוגמה 

המעביד בהדמיה )סימולציה( של משא ומתן, וניתן 

להשתמש בו כדי להתכונן לאירוע כזה. 

סוכנים  בפיתוח  הוא  ביותר  הגדול  האתגר 

למשל:  אדם.  בני  להחליף  היכולים  ממוחשבים 

סוכן שיכול לשמש קלינאי תקשורת לאימון נפגעי 

ראש כמו זה שבנינו במשותף עם מכון גרטנר עבור 

המרכז הרפואי שיבא, תל השומר. פיתחנו גם סוכן 

שיכול לשמש מתווך במשא ומתן וכן סוכן שמסייע 

הסוכן  בריאותם.  לטובת  החלטות  לקבל  לאנשים 

הראשון שבניתי במהלך הדוקטורט שלי ניהל משא 

משחק  "דיפלומסי",  במשחק  אנשים  עם  ומתן 

שהוא עדיין בבחינת אתגר לסוכנים ממוחשבים.

פיתוח סוכנים אינטליגנטיים שמתקשרים היטב עם 

מהעולם  שמושפעת  מורכבת  משימה  הוא  אנשים 

הם  שאיתם  והאנשים  הסוכנים  פועלים  שבו 

מתקשרים, וכמובן מושפעת מהמטרות שהסוכנים 

והאנשים רוצים )או חושבים שהם רוצים( להשיג. 

סוכנים  בין  טובה  לתקשורת  שלנו  המתודולוגיה 

לאנשים מורכבת מכמה מודלים: 

ושל  האנשים  של  העולם,  של  פורמלי  מידול   .1

פעולות הסוכן ומטרותיו

השנים  במהלך  השתמשנו  הפורמלי  המידול  לצורך 

האתגרים  רבים.  מחקר  מתחומי  שונות  בשיטות 

הסוכן  שאיתה  מאי־הוודאות  נובעים  במידול 

ולתוצאות  בעולם  לשינויים  להתמודד באשר  צריך 

של  החסומה  מהרציונליות  ובעיקר  פעולותיו 

ממקסמים  אינם  אנשים  הצער,  למרבה  אנשים. 

תועלת צפויה )expected utility(, והחלטותיהם 

מוגבלות.  חישוב  ומיכולות  מרגשות  מושפעות 

ולעיתים  מההקשר,  מאוד  מושפעים  אנשים 

תכופות הם לוקים בבעיות שליטה שמונעות מהם 

את השגת מטרותיהם. 

עם  להתמודד  ולאנשים  לסוכנים  לאפשר  כדי 

לא  בלוגיקות  משתמשים  אנחנו  הללו  הפערים 

בשיטות  המשחקים,  מתורת  בידע  קלאסיות, 

אופטימיזציה ובתורת התורים, בתורת הגרפים וב־ 

 )Partially Observable( Markov Decision

.Processes )MDP/POMDPs(

2. למידת הפרמטרים הספציפיים של מופע הבעיה 

שאיתה הסוכן מתמודד

לשם כך ניתן להשתמש בחוקים שמנוסחים בעזרת 

מומחי תוכן או בשיטות של למידת מכונה מנתונים 

צריך  שהסוכן  האנשים  ועל  העולם  על  שנאספו 

לתקשר איתם. אנו משתמשים הן בלמידה מכוונת 

 reinforcement של  בשיטות  והן  "מורה"  בעזרת 

  learning, שבהן הסוכן לומד מהניסיון. 
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למציאת  אלגוריתמים  ופיתוח  אינטגרציה   .3

אסטרטגיה לסוכן 

לאתגר של אינטגרציה של מודל פורמלי עם מודלים 

באופן  אלגוריתמים  ופיתוח  מכונה  למידת  של 

שיוביל לסוכנים שיקבלו החלטות מיטביות חשיבות 

רבה בעבודה על פיתוח סוכן אינטליגנטי שמתקשר 

סיבוכיות  בין  האיזון  מציאת  אנשים.  עם  היטב 

לבניית  הכרחית  שלו  לאופטימליות  האלגוריתם 

סוכן יעיל ודורשת שילוב של תאוריה עם פרקטיקה.

4. הוכחת נכונות האלגוריתמים וניסויים עם אנשים

של  משוכות  רצופה  טוב  סוכן  לבניית  המלך  דרך 

שעליו  שונים  בתנאים  מקיפות  והערכות  בדיקות 

כאן  גם  המחשב,  במדעי  אחרים  כבתחומים  לעבור. 

יש להוכיח את נכונות האלגוריתמים שבהם משתמש 

על  יתר  שונות.  במציאויות  וגם  תאורטית  גם  סוכן 

את  לבחון  הכרחי  אנשים,  עם  מתקשר  כשסוכן  כן, 

השפעתו על האנשים ואת תחושותיהם בנוגע למידת 

הרבה  לבצע  יש  כך  לשם  איתם.  בתקשורת  הצלחתו 

לתוצאות  פעם  לא  שמביא  מה  אנשים,  עם  ניסויים 

מפתיעות שלא נצפו בזמן תכנונו הראשוני של הסוכן.

למשתתפי  נוח  שבה  סביבה  לבנות  מאוד  חשוב 

נוח  כחוקרים  לנו  הסוכן.  עם  לתקשר  הניסויים 

רצונם  שביעות  מידת  ואת  פעולותיהם  את  לבחון 

של המשתתפים, נוסף על הערכה אובייקטיבית של 

ביצועי הסוכן והצלחתו בביצוע משימותיו.

לאנשים  שעוזר  סוכן  מפתחים  איך  להדגים  אנסה 

במשימות מורכבות בעזרת כמה דוגמאות ספציפיות:

סוכן לעזרת נהג במכונית אוטונומית 

כיום הְמַאס�ר )רגולטור( דורש שידי ה"נהגת" יאחזו 

בהגה כל זמן הנסיעה אף שהרכב אוטונומי. מכונית 

נהגים  שמחליף  לסוכן  דוגמה  היא  אוטונומית 

ככל  רבות  שעות  שיעברו  שואפים  ואנו  אנושיים, 

האפשר בלי שהאנשים יצטרכו להתערב בהחלטות 

המכונית. כיוון שהמכונית נוהגת בעצמה, רוב הזמן 

אין צורך בשום פעולה מצד הנהגת, ורק כשיש אירוע 

חריג המכונית מתריעה, ואז על הנהגת להתערב. אך 

יש גם מקרים שבהם על הנהגת להתערב בגלל בעיה 

שהמכונית לא זיהתה, ולכן לא תישמע התרעה. ידוע 

צריכה לעסוק  שבתרחישים כאלה, כשהנהגת אינה 

אחרים  בדברים  תעסוק  היא  זמן,  לאורך  בנהיגה 

לאפשר  מציעים  ואנו  לנהיגה,  קשורים  שאינם 

לוודא שהנהגת תוכל להשתלט על  כדי  זאת. אולם 

סוכן  בונים  אנו  הצורך,  בשעת  בבטחה  המכונית 

יעריך הנהגת,  פעילות  אחרי  שיעקוב   אוטונומי 

וכמה  המכונית,  על  להשתלט  מסוגלת  היא  אם 

תהיה  מה  יצפה  וכן  זאת,  לעשות  לה  יידרש  זמן 

איכות נהיגתה אחרי ההשתלטות. אם הסוכן יעריך 

שהנהגת אינה מסוגלת להתגבר על אירוע כזה, הוא 

יזהיר אותה וישפר את מידת ערנותה לאירועים לא 

צפויים כאלה.

כאמור, השלב הראשון בבניית סוכן הוא הכנת מודל 

פורמלי של הבעיה והגדרת מטרות הסוכן. בדוגמה 

שלנו יש שתי אי־ודאויות מבחינת הסוכן: הוא אינו 

בנוגע  הנהגת  של  הפנימי  מצבה  מה  לאשורו  יודע 

להעריך  רק  ויכול  באירועים,  לטפל  למסוגלותה 

זאת על סמך מדדים חיצוניים. נוסף על זה, לא ידוע 

הזהרה,  מתן  למשל  כמו  הסוכן,  של  פעולותיו  איך 

 Markov decision process .1 איור
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ישפיעו על מצבה של הנהגת, זאת אומרת: פעולות 

שתי  בגלל  דטרמיניסטיות.  לא  הן  הסוכן  של  אלה 

 POMDP אי־הוודאויות של הסוכן נשתמש במודל 

 )Partial Observable Markov Decision

קבוצת   -  S אלמנטים:  חמישה  שכולל   ,)Process

פונקציית   -  R פעולות,  קבוצת   -  A מצבים, 

P - פונקציית מעברים ו־O - פונקציית  תשלומים, 

תצפיות )ראו דיאגרמה באיור 1(.

כלומר  הסביבה,  מצב  את  בין השאר  יכלול   S מצב 

התנועה  עומס  האוויר,  מזג  המכונית,  הכביש, 

וכד'. את כל אלה הסוכן יודע די בוודאות, אך את 

ב"מצב"(  מאוד  מרכזי  חלק  )שהוא  הנהגת  מצב 

מעקב  לדוגמה  מתצפיות,  רק  ללמוד  יכול  הסוכן 

מנתוני  עוקב־עיניים.  בעזרת  העיניים  מיקום  אחר 

התצפיות הללו הסוכן צריך להסיק מה מצב הנהגת, 

למידת  בעזרת  לעשות  ניתן  הזאת  ההערכה  ואת 

 .deep neural networks מכונה ובייחוד בעזרת 

למשל  מניסויים,  נתונים  אוספים  אנחנו  כך  לשם 

בנינו  שבעזרתה  נהגים  לעשרות  שערכנו  מהדמיה 

ההתערבות,  יכולת  להערכת  שונות  רשתות  שלוש 

ואיכות  על המכונית  לנהג להשתלט  הזמן שיידרש 

הנהיגה לאחר ההשתלטות. דיוק AUC של הרשתות 

היה מעל 0.95 )ראו איור 2(. 

בין  המעבר  פונקציית  את  ללמוד  היה  הבא  השלב 

הסוכן  של  פעולותיו  איך  אומרת  זאת  מצבים, 

הנהג.  של  הפנימי  מצבו  על  משפיעות  )ההזהרות( 

גם זה נעשה בעזרת איסוף נתונים על תגובות של 

אנשים לעצות של הסוכן. בשלב הבא צריך לעשות 

אסטרטגיה  שימצא  אלגוריתם  ולפתח  אינטגרציה 

אופטימלית על פי הנתונים הקיימים, ואז - לערוך 

כדי  ובלעדיו,  הסוכן  עם  אנשים,  עם  ניסויים  שוב 

  לבדוק את יעילותו. 

איור 2. תיאור כללי של המודל להערכת מסוגלות נהג להשתלט על רכב אוטונומי במידת הצורך



60

הרצאות החברים החדשים בתשפ"ב

איגרת כסלו תשפ"ג

אסכם את השלבים לבניית סוכן העוזר לנהג:

איסוף נתונים על אנשים המתבקשים להשתלט   .1

על מכונית אוטונומית.

על  להשתלט  יכולתם  את  המנבא  מודל  בניית   .2

המכונית בשעת הצורך.

איסוף נתונים על תגובת אנשים להזהרות שונות   .3

של הסוכן.

בניית מודל המנבא את תגובת האנשים.  .4

ו־)4(   )2( על  המבוסס   POMDP מודל  בניית   .5

ומציאת אסטרטגיה עבור הסוכן.

את  מעריך  הנהג,  את  מנטר  הסוכן  אמת  בזמן   .6

המצב ופועל לפי האסטרטגיה.

הקצאת מטופלים למטפלים בחדרי מיון 

טיפול  בקבלת  קריטי  בקבוק  צוואר  הם  מיון  חדרי 

זמני ההמתנה הארוכים בחדרי המיון  רפואי דחוף. 

מהווים בעיה שאינה יורדת מעל סדר היום הציבורי. 

הפניית המטופל הנכון אל המטפל הנכון בזמן הנכון 

אנו  העמוסים.  המיון  בחדרי  מרכזית  משימה  היא 

המכוונת  עמוקה  למידה  של  תזמון  גישת  פיתחנו 

רפואי  צוות  של  אוטומטי  ולתזמון  להקצאה 

למטופלים המגיעים. 

הקצאה  מודל  הוא  השתמשנו  שבו  הפורמלי  המודל 

מקוון )online scheduling( שכולל את פונקציית 

נבחרה  זה  ובמקרה  למקסם,  שרוצים  המטרה 

משוקללים.  פרמטרים  כמה  של  ליניארית  פונקצייה 

לאחר  בחרנו  משקליהם  ואת  הפרמטרים  את 

הדחופה,  הרפואה  בתחום  מומחים  עם  התייעצות 

הסיכון  מידת  את  ההמתנה,  זמן  את  כוללים  והם 

בין  המעבר  עלות  את  השהייה,  זמן  את  בהקצאה, 

המיון.  חדר  צפיפות  ואת  טיפול  במהלך  מטופלים 

שאין  משום  קשה  הוא  מקוונות  בעיות  פתרון 

מידע על ההקצאה הבאה שיהיה צורך לבצע. בחדר 

המטופל  מי  ידוע  שלא  מאחר  קשה  הפתרון  מיון 

נתון  שהוא  הסיכון  מידת  תהיה  מה  שייכנס,  הבא 

יזדקק.  הוא  אחר  מטפל  או  רופא  סוג  ולאיזה  בו, 

מטופל  ויש  התפנה  בכיר  רופא  שבו  במצב  לדוגמה, 

המתמחה  אבל  בבטחה  בו  לטפל  יכול  שמתמחה 

בו?  לטפל  הבכיר  לרופא  לתת  כדאי  האם   - עסוק 

אם  המיון.  לחדר  שייכנס  הבא  במטופל  תלוי  הדבר 

שהרופא  כדאי  בדחיפות,  הבכיר  לרופא  יזדקק  הוא 

כדי למנוע הפסקת טיפול באמצע.  לו  ימתין  הבכיר 

אבל אם המטופל הבא יהיה חולה קל, כדאי להקצות 

את  להקטין  כדי  הבכיר  לרופא  הנוכחי  החולה  את 

זמני ההמתנה. 

שלומד  אלגוריתם  הצענו  הבעיה  עם  להתמודד  כדי 

אי־הוודאות  למרות  המיון.  חדר  של  מההיסטוריה 

במהלך היום, בסיומו של כל יום קצב הגעת החולים 

ופרטיהם כבר ידוע. גם זהות נותני הטיפול שטיפלו 

לחשב  ניתן  ולכן  ידועה,  היום  במהלך  בחולים 

לקצב  ביותר  הטובות  ההקצאות  מהן  )בדיעבד( 

הגעה זה. לשם כך הגדרנו בעיית הקצאה לא מקוונת 

 Mixed(  MILP כבעיית   )offline scheduling(

 MILP Integer Linear Program(. פתרון בעיית 

פתרון  למציאת  החישוב  זמן  אבל  אפשרי,  הוא 

 .)NP-hard שהיא  בעיה  )זו  ארוך  הוא  אופטימלי 

עם זאת קיימות תוכנות שפותרות בעיות כאלו בזמן 

סביר ומספקות פתרונות שהם כמעט אופטימליים. 

לחשב  ניתן  מסוים  מיון  חדר  של  ההיסטוריה  לפי 

 MILPה־ פתרון  באמצעות  נבחרו  הקצאות  אילו 

בבניית  אותנו  משמשות  אלו  הקצאות  לא.  ואילו 

הקצאות  שיקבע  מסווג  סוכן  עבור  אימון  דוגמאות 

במצב  אם  שיגיעו.  החולים  על  מידע  ללא  מקוונות 

מסוים הסוכן מקצה מטופל למטפל מסוים, זו דוגמה 

חיובית. כל הזיווגים האפשריים של המטופל עם כל 

אחד מהמטפלים האחרים שהיו בחדר המיון באותו 

זמן ולא התפנו לטפל בו, הם דוגמאות שליליות. גם 

חיכו  שכולם  מטופלים  של  האפשריים  הזיווגים  כל 

להם  הוקצו  שלא  המטפלים  עם  בתור,  מצב  באותו 

הדוגמאות  כל  בסיס  על  שליליות.  דוגמאות  הם 

הללו ניתן לאמן רשת נירונים שידעו מהן ההקצאות 
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של  ביותר  הטובים  הזיווגים  ומהם  ביותר  הטובות 

מטופלים עם מטפלים. בזמן אמת, כשצריך להקצות 

על  שלה  המידע  את  תשלב  הרשת  למטפל,  מטופל 

ההיסטוריה של חדר המיון עם נתוני המצב באותה 

עת בחדר המיון ותציע לצוות הרפואי כיצד להתנהל 

ויקל  האפשר  ככל  רבים  למטופלים  שיעזור  באופן 

)ראו  דירוג  רשת  היא  שבחרנו  הרשת  העומס.  את 

איור 3(.

למטפלים  מטופלים  להקצאת  השלבים  סיכום 

בחדרי מיון:

יצירת קבוצה של בעיות אופטימיזציה לא מקוונות  .1 

של  עבר  נתוני  על  בהתבסס  מטופל-מטפל  של 

הגעת מטופלים והימצאות מטפלים.

פתירת בעיות האופטימיזציה.  .2

שנוצרה  אופטימלית  הקצאה  כל  של  תרגום   .3

לדוגמאות אימון.

אימון הרשת.  .4

שימוש ברשת לדירוג הקצאות בזמן אמת.  .5

יכולים לשתף פעולה  לסיכום, סוכנים אינטליגנטיים 

עם אנשים בפתרון בעיות מורכבות. כל בעיה מעוררת 

שאלות מחקריות מעניינות ומובילה הן למחקר בסיסי 

■ והן למחקר יישומי. 

תודות

מחקר במדעי המחשב בכלל ובבינה מלאכותית בפרט נעשה בצוותים. אני ברוכה בשיתופי פעולה שהיו במהלך השנים עם יותר 
 מ־270 חוקרים־שותפים, ובהם יותר מ־80 סטודנטים מעולים מכל העולם. תודתי, כתמיד, נתונה להם. כל המאמרים נמצאים ב־

https://u.cs.biu.ac.il/~krauss/pub.html

מאמרים רלוונטיים:

1( K. Boggess, S. Kraus, and L. Feng. Toward Policy Explanations for Multi-Agent Reinforcement Learning, 
Proceedings of IJCAI, 2022.

2( R. Lin, Y. Gev, and S. Kraus. Bridging the Gap: Face-to-Face Negotiations with Automated Mediator, 
IEEE Intelligent Systems, 26(6), 40–47, 2011. 

3( E. Pakdamanian, S. Sheng, S. Baee, S. Heo, S. Kraus, and L. Feng. DeepTake: Prediction of Driver 
Takeover Behavior using Multimodal Data, Proceedings of The ACM CHI Conference on Human Factors in 
Computing Systems, 2021.

4( J. Pita, M. Jain, J. Maerecki, F. Ordonez, C. Portway, M. Tambe, C. Western, P. Paruchuri, and S. 
Kraus. Deployed ARMOR Protection: The Application of a Game Theoretic Model for Security at the 
Los Angeles International Airport, Proceedings of the International Conference on Autonomous Agents and 
Multiagent Systems (AAMAS), 2008.

5( H. Rosemarin, A. Rosenfeld, and S. Kraus. Emergency Department Online Patient-Caregiver Scheduling, 
Proceedings of AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2019.

6( A. Rosenfeld, and S. Kraus. Providing Arguments in Discussions Based on the Prediction of Human 
Argumentative Behavior, Proceedings of AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2015.

7( A. Rosenfeld, and S. Kraus. Predicting Human Decision-Making: From Prediction to Action, Morgan & 
Claypool Publishers, January, 2018.

8( A. Rosenfeld, O. Maksimov, and S. Kraus. When Security Games Hit Traffic: A Deployed Optimal Traffic 
Enforcement System, Artificial Intelligence Journal, 289, 2020.

9( A. Rosenfeld, I. Zuckerman, E. Segal-Halevi, O. Drein, and S. Kraus. NegoChat-A: A Chat-based Negotiation 
Agent with Bounded Rationality, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 30(1), 60–81, 2016 Jan.

10( E. Sarafian, S. Keynan, and S. Kraus. Recomposing the Reinforcement Learning Building Blocks with 
Hypernetworks, Proceedings of ICML, 2021.

איור 3. רשת דירוג להשוואה בין הקצאות שונות

https://u.cs.biu.ac.il/~krauss/pub.html
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* הקלטות האירועים ומסמכי ההמלצות הנזכרים בפרק זמינים לצפייה ולקריאה באתר האקדמיה

חיזוק קשרי אקדמיה-ממשל
האקדמיה  של  תפקידיה  עם  מונה  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  חוק 

ייעוץ לממשלה ולזרועותיה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות 

לאומית. במהלך השנה הגבירה האקדמיה את מימוש תפקיד הייעוץ שלה, בהדגשת 

מאפייניה הייחודיים, אשר מקנים לה ערך מוסף לעומת גופי ייעוץ אחרים - מוניטין 

המאפשר  חוקי  ומעמד  רב–תחומיות  וממלכתי,  עצמאי  גוף  מדעית,  מצוינות  של 

הסתייעות בשירותיה.

מפעילויות האקדמיה בנושא קשרי אקדמיה—ממשל בשנה החולפת:

התמודדות עם משבר האקלים

האקלים  משבר  נושא  בחינת  לצורך  האקדמיה  שהקימה  הרב־תחומית  המומחים  ועדת 

בישראל, בהובלתו של פרופ' דן יקיר ממכון ויצמן למדע, פרסמה במהלך השנה שני מסמכי 

האקלים  לחיזוי  הנחוץ  הלאומי  החישוב  כוח  צורכי  "הערכת  בנושא  הראשון  המלצות: 

בישראל - סקירה והמלצות". מאמציה של הוועדה אצל מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה 

אקלים  תחזיות  שיספק  חישוב  מרכז  הקמת  הממשלה  אישרה  יולי  ובחודש  פרי,  נשאו 

מקומיות מדויקות כחלק ממערך מחשב־העל הלאומי. המסמך השני שפרסמה הוועדה עסק 

בנושא החלת מס פחמן בישראל. הוועדה ממשיכה לפעול לקידום נושאים שונים הקשורים 

להתמודדות עם משבר האקלים. 

ביטחון תזונתי

בחודש מרס ערכה החטיבה למדעי הטבע באקדמיה כינוס בין־לאומי בנושא "אי־ביטחון 

נדונו  תזונתי - המגפה המתמשכת: לקראת מערכות מזון בנות־קיימה בישראל". בכינוס 

האתגרים שבבניית מערכת מזון בריאה, הוגנת ובת־קיימה, שתבטיח ביטחון תזונתי לאומי 

חוקרים מהעולם  בכינוס השתתפו אנשי ממשל,  ולדורות הבאים.  בהווה  בישראל,  ואישי 
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האקדמי, בעלי תפקיד בחקלאות, בתעשיית המזון, גורמים מן החברה האזרחית השותפים 

לעניין וכן מרצים בין־לאומיים. בראש הוועדה המארגנת של הכינוס עמדו חבר האקדמיה 

פרופ' חיים סידר ופרופ' אליוט בארי מן האוניברסיטה העברית בירושלים. הוועדה פועלת 

להוצאת מסמך שיסייע בקביעת מדיניות לאומית בנושא זה.

קידום מדעי הרוח

עתידם  ולהבטחת  הרוח  מדעי  של  לקידומם  מייחסת  שהאקדמיה  הרבה  החשיבות  בשל 

במערכת ההשכלה הגבוהה ובחברה הישראלית, הוקמה השנה ועדה, בראשותה של סגנית 

שעומדים  השונים  האתגרים  את  שבוחנת  פינקלברג,  מרגלית  פרופ'  האקדמיה  נשיא 

דעת של מועצת  גילוי  לפרסום  הובילה  הוועדה  לקידומם.  ואת הדרכים  הרוח  בפני מדעי 

האקדמיה, שבו הביעה את דאגתה בנוגע לכרסום מעמדם של מדעי הרוח בשל הרפורמה 

המתוכננת בלימודי מקצועות החובה בתחום ההומניסטיקה במערכת החינוך הממלכתית. 

קידום יוזמת הצטרפות ישראל למערך הטלסקופים האירופי

להצטרפות  היוזמה  לקידום  כינוס  מרס  בחודש  ערכה  באקדמיה  הטבע  למדעי  החטיבה 

ישראל למערך הטלסקופים האירופי European Southern Observatory( ESO(. את 

ובראשה  האקדמיה,  בתמיכת  בישראל  המדעית  האסטרונומית  הקהילה  מובילה  היוזמה 

מדעים  לאסטרונומיה,  החטיבה  יו"ר  למדע,  ויצמן  ממכון  אהרונסון  עודד  פרופ'  עומד 

חברי  דברים  נשאו  באירוע  לפיזיקה.  הישראלית  האגודה  של  החלל  וחקר  פלנטריים 

את  מובילים  האקדמיה  מטעם  התעשייה.  ונציגי  מהקהילה  בכירים  מדענים  אקדמיה, 

חבר  המדע,  מצב  דוח  ועדת  ויו"ר  דודאי  ידין  פרופ'  הטבע  למדעי  החטיבה  יו"ר  היוזמה 

האקדמיה פרופ' רשף טנא.

Courtesy of ESO
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בית  במסדרונות  מוצגת  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  חוק  לחקיקת  שנה   60 לציון 

האקדמיה התערוכה "'בית ועד לחכמים': שישים שנות מדע ודעת". בתערוכה לוחות מידע ואלמנטים 

ומפעליה של האקדמיה, סרט  פעילויותיה  מגוון  על  היסטורית  דיגיטליים המספרים באספקלריה 

תיעודי הסוקר את המהלכים שקדמו להקמת האקדמיה, מודל של קמפוס האקדמיה וכן תצוגה של 

ספרי בית ההוצאה לאור של האקדמיה.

אוצר: דמאון פישר–שוסטרמן

 www.academy.ac.il לפרטים נוספים סרקו את הקודר או בקרו באתר האקדמיה

"בית ועד לחכמים":
שישים שנות מדע ודעת

הציבור מוזמן לביקור בתערוכה

הביקור בתערוכה ליחידים ולמשפחות ללא תשלום וללא צורך בתיאום מראש,
בימים ראשון�חמישי בשעות 17:00�09:00. 

 ביקורי קבוצות יש לתאם מראש עם מנהלת קשרי הציבור של האקדמיה
naama@academy.ac.il :נעמה שילוני

http://www.academy.ac.il
http://www.academy.ac.il
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קשרים בין–לאומיים

מאמצי האקדמיה לסייע לחוקרים מאוקראינה ומרוסיה

בשיתוף  הלאומית  האקדמיה  פרסמה  לאוקראינה  רוסיה  פלישת  עם 

את  הביעה  שבו  דעת  גילוי   ,2022 מרס  בחודש  הצעירה,  האקדמיה 

דאגתה העמוקה מן המצב המידרדר באוקראינה והביעה את תמיכתה 

באקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה. 

אוקראינים  בחוקרים  לתמיכה  חירום  מלגות  תוכניות  שתי  הקימה  הלאומית  האקדמיה 

התנגדותם  בשל  מרוסיה  לברוח  נאלצו  אשר  רוסים  בחוקרים  וכן  מארצם,  הנמלטים 

למדיניות ממשלתם. את הפעילות מובילה סגנית נשיא האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג, 

ועד כה הוענקו עשרים וחמש מלגות לחוקרים אוקראינים ורוסים אשר אפשרו להם להגיע 

לישראל להמשיך את עבודתם המדעית.

אוזבקיסטן

האקדמיה  בבית  ביקר  נובמבר  בחודש 

האקדמיה למדעים של אוזבקיסטן,  נשיא 

 Prof.( סדיקוביץ'  בח'זוד  יולדשב  פרופ' 

סדיקוביץ'  פרופ'   .)Yuldashev Bekhzod Sadykovich

דנו  והשניים  הראל,  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיא  עם  נפגש 

בחיזוק הקשר בין האקדמיות.

אוסטרייה 

האקדמיה  נשיא  חתמו   2022 מאי  בחודש 

פרופ' דוד הראל ונשיא האקדמיה למדעים 

ציילינגר אנטון  פרופ'  אוסטרייה   של 

שתי  בין  ההסכם  חידוש  על   )Prof. Anton Zeilinger(

האקדמיות. טקס החתימה התקיים בווינה, במסגרת החגיגות 

לציון 175 שנה לאקדמיה האוסטרית.
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האקדמיה  ונשיא  הראל  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיא 

 האוסטרית פרופ' אנטון ציילינגר בעת החתימה על

©ÖAW/Daniel Hinterramskogler :חידוש ההסכם. צילום

שגרירת אוזבקיסטן בישראל גב' פרוזה מח'מודובה, 

בח'זוד  יולדשב  פרופ'  האוזבקית  האקדמיה  נשיא 

סדיקוביץ', נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל



איחוד האמירויות הערביות 

נשיא  השתתף  הרצוג,  יצחק  מר  המדינה  נשיא  של  לבקשתו 

הבין־לאומי  בכינוס  אוקטובר,  בחודש  הראל,  דוד  האקדמיה פרופ' 

 GESDA – Geneva Science and Diplomacy Anticipation

לשרת  הראל  פרופ'  בין  פגישה  התקיימה  הכינוס  במהלך  בז'נווה.  שהתקיים   ,Summit

 .)Sarah Al Amiri( החינוך והטכנולוגיה של איחוד האמירויות הערביות שרה אל אמירי

לייסודה של אקדמיה לאומית למדעים  השרה התייעצה עם פרופ' הראל בדבר המהלכים 

במדינה, והצדדים הסכימו על החשיבות שבשמירת הקשר בין האקדמיות.

איטליה 

במהלך ביקורו באירופה בחודש מרס 2022 ביקר נשיא האקדמיה פרופ' 

דוד הראל באקדמיה הלאומית דיי לינצ'יי שברומא ונפגש שם עם נשיא 

ועם   )Prof. Roberto Antonelli( אנטונלי  רוברטו  פרופ'  האקדמיה 

.)Prof. Giorgio Parisi( לשעבר הנשיא, זוכה פרס נובל, פרופ' ג'ורג'ו פריזי

ארצות הברית 

באקדמיה  הראל  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיא  ביקר   2022 מאי  בחודש 

עם  שם  ודן  הבירה  בוושינגטון  הברית  ארצות  של  למדעים  הלאומית 

הנשיאה ד"ר מרשה מקנאט )Dr. Marcia McNutt( על הקשרים שבין 

האקדמיות ועל המשך הפעילות המשותפת. לצד זאת, בביקורו בוושינגטון נפגש פרופ' הראל 

גם עם פרופ' ג'ון ל' אנדרסון )Prof. John L. Anderson(, נשיא האקדמיה הלאומית להנדסה 

של ארצות הברית, ודן עימו בקשרי שתי האקדמיות.

בחודש  התקיים  הברית  ארצות  של  למדעים  הלאומית  האקדמיה  עם  ההסכם  במסגרת 

אפריל 2022 בוושינגטון הבירה פורום בלווטניק השני, שעסק באסטרטגיות ובטכנולוגיות 
 
נובל פרס  זוכת  האקדמיה  חברת  הכינוס  את  הובילו  לאנטיביוטיקה.  בעמידות   למאבק 

באקדמיה
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2022 וושינגטון, אפריל  וטכנולוגיות למאבק בעמידות לאנטיביוטיקה,   בנושא אסטרטגיות  משתתפי הכינוס 
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פרופ' עדה יונת, פרופ' טימור באזוב מהטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ופרופ' נטלי בלבן 

מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

בחודש אוקטובר 2022 התקיים כינוס קאוולי החמישי בשיתוף האקדמיה הלאומית למדעים 

בהשתתפות  הטבע  במדעי  בין־תחומיים  כינוסים  הם  קאוולי  כינוסי  הברית.  ארצות  של 

מדענים צעירים מצטיינים מישראל ומארצות הברית.

ברזיל 

בחודש אוקטובר חתמו על הסכם לשיתוף פעולה מדעי נשיא האקדמיה 

פרופ' דוד הראל ונשיאת האקדמיה למדעים של ברזיל, פרופ' הלנה ב' 

נשיא  סגנית  גם  )Prof. Helena B. Nader(. בטקס השתתפו  נאדר 

האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג ויו"ר החטיבה למדעי הטבע פרופ' ידין דודאי. 

בריטניה 

של  משותפת  סדנה  שבבריטניה  במנצ'סטר  נערכה  אוקטובר  בחודש 

 Materials בנושא  הבריטית  המלכותית  החברה  ושל  האקדמיה 

Science. את הסדנה הובילו מטעם האקדמיה חברי האקדמיה פרופ' 

רשף טנא ופרופ' יעקב קליין. 

הבריטית  המלכותית  בחברה  הראל  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיא  ביקר   2022 מרס  בחודש 

החוץ  קשרי  מזכיר  ועם   )Dr. Julie Maxton( מקסטון  ג'ולי  ד"ר  המנכ"לית  עם  ונפגש 

ודן עימם בהמשך שיתוף   ,)Prof. Sir Robin Grimes( בחברה, פרופ' סר רובין גריימס 

הפעולה בין האקדמיות וחיזוק הקשרים המדעיים בין ישראל לבריטניה. פרופ' הראל ביקר 

 Prof. Simon( באקדמיה הבריטית, שם שוחח עם סגן הנשיא פרופ' סיימון גולדהיל גם 

Goldhill( ודן עימו על פיתוח הקשרים בין שתי האקדמיות.
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בתמונה מימין: נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל וראש האגף לקשרים בין–לאומיים באקדמיה ד"ר נטע פרץ 

סגנית  שוינסטול,  בארנסלי  קורטסאו  מרקוס  ברזיל  של  האקדמיה  של  החוץ  קשרי  מנהל  משמאל:  בתמונה 

נשיאת האקדמיה של ברזיל באזור ריו דה ז'נרו פרופ' פטריסיה טורס בוזה, נשיאת האקדמיה של ברזיל פרופ' 

הלנה ב' נאדר ומנהלת האקדמיה של ברזיל פרופ' מריה דומינגס וארגס, בטקס החתימה המקוון



גרמניה 

ונשיא  הראל  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיא  חתמו   2022 יוני  בחודש 

 האקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים - לאופולדינה פרופ' גרלד האוג

בין  מדעי  פעולה  לשיתוף  ההסכם  חידוש  על   )Prof. Gerald Haug(

האקדמיות  בין  השביעי  המשותף  הסימפוזיון  בפתיחת  נערך  החתימה  טקס  המוסדות. 

הטבע  למדעי  החטיבה  יו"ר  האקדמיה  מטעם  הוביל  הסימפוזיון  את  העצב.  מדעי  בנושא 

פרופ' ידין דודאי. 

יום  לכבוד  בסימפוזיון  כהן  נילי  פרופ'  לשעבר  האקדמיה  נשיאת  הרצתה   2022 יולי  בחודש 

 הולדתו השבעים של פרופ' ירג האקר, לשעבר נשיא האקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים -

הסימפוזיון,  האקדמיה.  ושל  הישראלי  המדע  של  ישראל,  של  קרוב  וידיד  לאופולדינה 

בהשתתפותה של קנצלרית גרמניה לשעבר אנגלה מרקל, נערך בבית הלאופודלינה שבהאלה, 

וכותרתו הייתה "על חיידקים, אנשים ומדעים".

ברלין–ברנדנבורג  של  למדעים  האקדמיה  נשיא  האקדמיה  בבית  ביקר   2022 מרס  בחודש 

פרופ' כריסטוף מרקשיס )Prof. Christoph Markschies(. הוא נפגש עם נשיא האקדמיה 

פרופ' הראל ועם סגנית נשיא האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג ודן עימם בהמשך שיתופי 

הפעולה רבי השנים בין האקדמיות.

במסגרת הסכם שיתוף הפעולה בין האקדמיה ובין קרן אלכסנדר פון הומבולדט הגרמנית 

דו־ היא   GISFOH כינוסי  סדרת  ה־13.   GISFOH כינוס  בירושלים  נובמבר  בחודש  נערך 

צעירים  חוקרים  כחמישים  שנה  בכל  בה  ומשתתפים  הרוח,  במדעי  רב־תחומית  לאומית 

ישראלים וגרמנים. 

באקדמיה
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בתמונה מימין: נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל ופרופ' גרלד האוג, נשיא האקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים - 

לאופולדינה בטקס החתימה על חידוש ההסכם. בתמונה משמאל: מהכינוס הבין–לאומי בנושא מדעי העצב



ידיעות בקצרה

הונגריה 

של  למדעים  האקדמיה  עם  הפעולה  שיתוף 

 100 לציון  כינוסים  הניב השנה שני  הונגריה 

היהודי־ האסלאם  חוקר  של  למותו  שנים 

הונגרי הנודע יצחק גולדציהר, בהובלת חבר האקדמיה פרופ' יוחנן 

בבודפשט,   2021 נובמבר  בחודש  נערך  הראשון  הכינוס  פרידמן. 

והכינוס השני נערך בחודש אפריל 2022 בירושלים, בהשתתפות 

סגנית נשיא האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג, חברי האקדמיה 

פרופ' סימון הופקינס ופרופ' איתן קולברג וחוקרים נוספים. 

צ'כיה 

האקדמיה נשיא  חתמו  שבו  מקוון  טקס  נערך  נובמבר   בחודש 

אווה  פרופ'  למדעים  הצ'כית  האקדמיה  ונשיאת  הראל  דוד  פרופ' 

ההסכם  חידוש  על   )Prof. RNDr. Eva Zažímalová( זאז'ימלובה 

לשיתוף פעולה מדעי.

 Law between בחודש מאי 2022 נערכה בפראג סדנה משותפת לשתי האקדמיות בנושא

כהן,  נילי  פרופ'  לשעבר  האקדמיה  נשיאת  הובילה  הסדנה  את   .State and History

גור  פרופ'  וכן  פרידמן  דניאל  ופרופ'  אנגלרד  יצחק  פרופ'  האקדמיה  חברי  בה  והשתתפו 

האוניברסיטה  לנשיאת  המשנה  מירון,  גיא  ופרופ'  חיפה,  אוניברסיטת  רקטור  אלרואי, 

הפתוחה. בערב הפתיחה השתתפה גם נשיאת האקדמיה הצ'כית פרופ' זאז'ימלובה.

71 גיליון 44, דצמבר 2022

בתמונה מימין: נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל ומנהלת האקדמיה גליה פינצי. בתמונה משמאל: מימין - ג'ולי 

Jana Plavec :סמילניצקה, פרופ' אווה זאז'ימלובה, ד"ר דוד הוניס ויאנה זימובה בטקס החתימה המקוון. צילום

פרופ' טומאש טוארן בכינוס המשותף ישראל—הונגריה



קוריאה הדרומית 

עם  ראשון  משותף  כינוס  האקדמיה  בבית  נערך  ספטמבר  בחודש 

 Quantum הדרומית בנושא  קוריאה  וטכנולוגיה של  למדע  האקדמיה 

חברי  בהובלת   Physics: From Fundamentals to Applications

שתי  נשיאי  נפגשו  הכינוס  בשולי  הייבלום.  מוטי  ופרופ'  אהרוני  אמנון  פרופ'  האקדמיה 

האקדמיות פרופ' דוד הראל ופרופ' אוק ג'ון יו )Prof. Ook Joon Yoo( ודנו בהמשך שיתוף 

הפעולה בין שתי האקדמיות.

שווייץ 

 Prof. Marcel( טאנר  מרסל  פרופ'  באקדמיה  ביקר  אוקטובר  בחודש 

נשיא  עם  נועד  הוא  שווייץ.  של  למדעים  האקדמיה  נשיא   ,)Tanner

בין  אפשריים  פעולה  בשיתופי  דנו  והשניים  הראל,  דוד  פרופ'  האקדמיה 

האקדמיות ובחיזוק קשרי המדע בין ישראל לשווייץ.

באקדמיה
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מימין: נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל ונשיא האקדמיה של שווייץ פרופ' מרסל טאנר

משתתפי הכינוס המשותף לאקדמיה הישראלית ולאקדמיה למדע וטכנולוגיה של קוריאה הדרומית



ידיעות בקצרה

אירועים

מפגש "מדע ודעת" בבית הנשיא

חדשה,  מפגשים  סדרת  מתוך  הראשון  בירושלים  הנשיא  בבית  התקיים  אוקטובר  בחודש 

"מדע ודעת", פרי יוזמתו של נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל. המפגשים נערכים בנוכחות 

נשיא המדינה מר יצחק הרצוג ומאורגנים על ידי בית הנשיא והאקדמיה במשותף. המפגש 

הראשון עסק בחקר הגנום האנושי, על הסיכונים והסיכויים שבו, ואת ההרצאה המרכזית 

נשא חבר האקדמיה פרופ' יוסי שילה. בהמשך התקיים רב־שיח בהשתתפות פרופ' בת שבע 

כרם, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, רן רזניק, כתב "ישראל היום", וכן שני בני נוער 

נוער מצטיינים בתחומי המדעים מרחבי  בני  ששאלו שאלות. באירוע נכח קהל של מאות 

הארץ. האירוע גם שודר בשידור ישיר.
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נשיא המדינה מר יצחק הרצוג ומשתתפי המפגש הראשון בסדרת "מדע ודעת" שהתקיים בשיתוף בית הנשיא



באקדמיה
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בשערי
האקדמיה

המפגש הראשון
 ביום רביעי א' במרחשוון תשפ"ג

26 באוקטובר 2022

פרופ׳ רחל אליאור
האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ׳ שמואל פיינר
אוניברסיטת בר-אילן

ישוחחו על

משברי אמונה
יושב ראש ובן שיח

פרופ׳ יונתן מאיר
חבר האקדמיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

 ביום רביעי ו' בכסלו תשפ"ג
30 בנובמבר 2022

פרופ׳ אבנר הולצמן
חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ צבי פלסר
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

ישוחחו על

יצירתיות ממשבר: אומנות
יושבת ראש ובת שיח

פרופ׳ נילי כהן
נשיאת האקדמיה לשעבר, אוניברסיטת תל אביב

המפגש השני
 ביום רביעי י"א בטבת תשפ"ג

4 בינואר 2023

פרופ׳ חוה יבלונקה
אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ שי מאירי
אוניברסיטת תל אביב

ישוחחו על

משברים באבולוציה
יושבת ראש ובת שיח

פרופ׳ נעמה ברקאי
חברת האקדמיה, מכון ויצמן למדע

המפגש השלישי

המפגש הרביעי
 ביום רביעי י' בשבט תשפ"ג

1 בפברואר 2023

פרופ׳ נמרוד אלוני
מכללת סמינר הקיבוצים

פרופ׳ גליה רהב
 המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

ואוניברסיטת תל אביב

ישוחחו על

משברים באנושות
יושבת ראש ובת שיח

פרופ׳ נעמה פרידמן
חברת האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב

 ביום רביעי ז' בניסן תשפ"ג
29 במרס 2023

פרופ׳ גור אלרואי
רקטור אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ גליה צבר
אוניברסיטת תל אביב

ישוחחו על

משברי הגירה
יושב ראש ובן שיח

פרופ׳ ישראל ברטל
חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

המפגש החמישי
 ביום רביעי כ"ו באייר תשפ"ג

17 במאי 2023

פרופ׳ חגי פרץ
 חבר האקדמיה הצעירה הישראלית לשעבר,

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

פרופ׳ עודד רכבי
 חבר האקדמיה הצעירה הישראלית, 

אוניברסיטת תל אביב

ישוחחו על

יצירתיות ממשבר: מדע
יושבת ראש ובת שיח

פרופ׳ יונינה אלדר
חברת האקדמיה, מכון ויצמן למדע

המפגש השישי

משברים
 הציבור מוזמן לסדרת המפגשים של

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

בנושא

עורכי התוכנית:

פרופ‘ ידין דודאי  

פרופ‘ אבנר הולצמן  

פרופ‘ דוד הראל  

פרופ‘ נילי כהן  

www.academy.ac.il :הכניסה חופשית. יש להירשם מראש לכל מפגש באתר האקדמיה

בהשתתפות חברי אקדמיה, חוקרים ואנשי רוח
בכל מפגש ייבחן נושא משותף במבט רב-תחומי

המפגשים יתקיימו בימי רביעי, בשעות 19:00—20:30
בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז׳בוטינסקי 43, ירושלים

וכן ישודרו בשידור חי באתר האקדמיה

https://www.academy.ac.il/Index/?nodeId=741
https://www.academy.ac.il/Index/?nodeId=741


ידיעות בקצרה

הרצאת בובר השנתית

לזכר  השנתית  ההרצאה  התקיימה  אוקטובר  בחודש 

פרופ' מרטין בובר, נשיאה הראשון של האקדמיה. את 

טשרניחובסקי"  בשירת  כגאולה  "אלילות  ההרצאה 

ברקלי,  מאוניברסיטת  אלטר  רוברט  פרופ'  נשא 

פרופ' האקדמיה  חבר  האירוע  ארגון  את   והוביל 

אבנר הולצמן. 

מפגשי "בשערי האקדמיה"

בשנת תשפ"ג עוסקת סדרת ההרצאות השנתית של האקדמיה המיועדת לקהל הרחב, "בשערי 

בנושא  ועסק  אוקטובר  בחודש  נערך  בסדרה  הראשון  המפגש  "משברים".  בנושא  האקדמיה", 

מפגשים  שישה  ייערכו  ברציפות,  השמינית  השנה  זו  המתקיימת  בסדרה,  אמונה".  "משברי 

של  נבחר  פן  יידון  מפגש  ובכל  מובילים,  רוח  ואנשי  חוקרים  האקדמיה,  חברי  בהשתתפות 

"משברים" במבט רב־תחומי. את הסדרה מובילה ועדה בראשות יו"ר החטיבה למדעי הטבע פרופ' 

ידין דודאי. בשנת תשפ"ב עסקה הסדרה בנושא "חופש", וצפו בה אלפי צופים ברחבי הארץ.

האקדמיה מתארחת במכללה האקדמית תל–חי

הרחב  הציבור  בקרב  המדע  לקידום  מאמציה  במסגרת 

ערכה  ולהנגשתו  ישראל  של  הגאוגרפית  בפריפריה 

מפגשים   2022 ומרס   2021 דצמבר  בחודשים  האקדמיה 

במפגשים  תל־חי.  האקדמית  במכללה  "תגליות"  בנושא 

שמעו  הם  הצפון.  מאזור  נוער  בני  מאות  השתתפו 

הרצאות מפי חברי האקדמיה פרופ' יורם בילו, זוכה פרס 

נובל פרופ' אברהם הרשקו ופרופ' נירה ליברמן וכן מפי 

חברת האקדמיה הצעירה הישראלית פרופ' אסיה רולס. 

הראל. דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיא  הוביל  המפגשים  את 

כינוס בין–לאומי: מג'אהליה לאסלאם

הבין־ הכינוסים  בסדרת  החמישה־עשר  הכינוס  האקדמיה  בבית  נערך   2022 יולי  בחודש 

אסלאמיות  ובמסורת  בחברה  בהיסטוריה,  עסק  הכינוס  לאסלאם".  "מג'אהליה  לאומיים 

האסלאם  בין  ההדדיות  בהשפעות  וגם  האסלאם,  של  והמעצבות  הראשונות  במאות 

בו  והשתתפו  פרידמן,  יוחנן  פרופ'  האקדמיה  חבר  הוביל  הכינוס  את  השכנות.  לתרבויות 

חוקרים מישראל, מאנגלייה, מארצות הברית, מבולגריה, מהולנד ומצרפת. 
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רולס  אסיה  פרופ'  הישראלית  הצעירה  האקדמיה  חברת 

במהלך מפגש עם תלמידים במכללה האקדמית תל–חי

פרופ' רוברט אלטר מקבל את מדליית בובר 

מידי נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל
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סימפוזיון "פרסי בלווטניק בישראל 2022: מדע וחברה"

בחודש יוני 2022 קיימה האקדמיה, בשיתוף קרן משפחת 

סימפוזיון  יורק,  ניו  של  למדעים  והאקדמיה  בלווטניק 

האירוע  בהמשך  מחקריהם.  את  הפרס  זוכי  הציגו  שבו 

שלום,  איש  תמר  של  בהנחייתה  רב־שיח,  התקיים 

ובאחריות  בחברה  המדע  של  תפקידו  בסוגיות  שעסק 

האקדמיה  נשיא  בהשתתפות  מדענים,  של  החברתית 

פרופ' דוד הראל, הסופר והפובליציסט מאיר שלו וד"ר 

תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי 

תלמידי  של  קבוצות  השתתפו  בסימפוזיון  לדמוקרטיה. 

וממזכרת  מירושלים  המדעים  מתחום  מצטיינים  תיכון 

בתיה, שהפגינו השתתפות ערה והתלהבות. 

הרצאתו של פרופ' ישראל אומן

בחודש נובמבר 2021 נשא חבר האקדמיה פרופ' ישראל אומן הרצאה באקדמיה, שכותרתה 

התנהגות  מתנהגים  אדם  בני  אם  בשאלה  עסקה  ההרצאה  וכלכלה".  התנהגותית  "כלכלה 

רציונלית או נוטים להשתמש בכללי אצבע שלא תמיד מביאים לתוצאות רצויות. צפו בה 

מאות אנשים ברחבי הארץ.

אירועים לכבוד חברי אקדמיה

במהלך השנה קיימה האקדמיה אירועים לכבוד חבריה בהגיעם לגבורות וליובלות. בחודש 

נובמבר 2022 נערך ערב עיון לכבוד חבר האקדמיה פרופ' יקיר אהרונוב לרגל יובל התשעים 

שלו. את הערב הובילו חברי האקדמיה פרופ' מוטי שגב ופרופ' עדי שטרן. בחודש אוקטובר 

לגבורות. את  פרידמן בהגיעו  עקיבא  מרדכי  פרופ'  לכבוד חבר האקדמיה  עיון  נערך ערב 

לכבוד  עיון  ערב  נערך   2022 יוני  בחודש  ממן.  אהרן  פרופ'  האקדמיה  חבר  הוביל  הערב 

דוד  פרופ'  האקדמיה  חבר  בהובלת  לגבורות,  הגיעו  עם  בילו  יורם  פרופ'  האקדמיה  חבר 

לויה בהגיעו  יוסי  פרופ'  עיון לכבוד חבר האקדמיה  נערך ערב   2022 שולמן. בחודש מאי 

לגבורות, בהובלת תלמידתו לשעבר פרופ' נעה שנקר מאוניברסיטת תל אביב. לציון יובל 

התשעים של חבר האקדמיה פרופ' מיכאל רבין נערך בחודש דצמבר 2021 כינוס בהובלת 

האקדמיה חבר  לכבוד  כינוס   2021 בדצמבר  נערך  עוד  הראל.  דוד  פרופ'  האקדמיה   נשיא 

שטנר  אורי  פרופ'  תלמידו  הוביל  הכינוס  את  לגבורות.  בהגיעו  בן–אברהם  צבי  פרופ' 

מאוניברסיטת חיפה.

מימין: נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל, ד"ר תהילה שוורץ 

אלטשולר, מאיר שלו, תמר איש שלום 
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אירועים לזכר חברי אקדמיה

אוקטובר  בחודש  לזכר חבריה שנפטרו.  עיון מדעיים  ערבי  קיימה האקדמיה  במהלך השנה 

2022 נערך יום עיון במלאת שנה לפטירתו של חבר האקדמיה פרופ' שאול שקד, בהובלתו 

לזכר  עיון  ערב  נערך   2022 אוגוסט  בחודש  סטרומזה.  גדליה  פרופ'  האקדמיה  חבר  של 

האקדמיה חברת  של  בהובלתה  לפטירתה,  שנה  במלאת  נבו  רות  פרופ'  האקדמיה   חברת 

של  להירצחו  שנה   50 לציון  עיון  יום  נערך   2022 יוני  בחודש  רמון־קינן.  שלומית  פרופ' 

יו"ר  הובילו  העיון  יום  את  טרור.  במתקפת  קציר  אהרן  פרופ'  לשעבר  האקדמיה  נשיא 

החטיבה למדעי הטבע פרופ' ידין דודאי, חבר האקדמיה פרופ' יעקב קליין ופרופ' גדי קציר 

מאוניברסיטת חיפה, בנו של פרופ' אהרן קציר. בחודש פברואר 2022 נערך ערב עיון לזכרו 

של נשיא האקדמיה לשעבר פרופ' אפרים אלימלך אורבך לציון 30 שנה לפטירתו. את ערב 

העיון הוביל חבר האקדמיה פרופ' שמחה עמנואל. בחודש ינואר 2022, במלאת שנה לפטירתו 

של חבר האקדמיה פרופ' רוני אלנבלום, נערך לזכרו ערב עיון, בהובלת חבר האקדמיה פרופ' 

האקדמיה  חברת  של  לפטירתה  וחצי  שנה  במלאת   ,2021 דצמבר  בחודש  קדר.  זאב  בנימין 

בירושלים  העברית  לאוניברסיטה  בין־לאומי משותף  כינוס  לזכרה  נערך  גביזון,  רות  פרופ' 

ולמכון ון ליר בירושלים. את הכינוס הובילו ד"ר נטע ברק־קורן, פרופ' יואב דותן ופרופ' אלון 

הראל מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ראש מכון ון ליר פרופ' שי לביא, חבר האקדמיה 

פרופ' משה הלברטל ונשיאת האקדמיה לשעבר פרופ' נילי כהן. 



באקדמיה

ידיעה קטנה שפורסמה בתקשורת הישראלית בנובמבר 2012 בישרה על הקמתה של "אקדמיה 

צעירה למדעים... שחבריה הם אנשי מדע מצטיינים מהשורה הראשונה ובולטים בתחומם". 

הגוף החדש הוקם ביוזמת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ובחסותה, ונשיאתה דאז, 

פרופ' רות ארנון, בירכה על ההצטרפות "למגמה הולכת וגדלה בעולם של הקמת אקדמיות 

צעירות". 26 חוקרות וחוקרים מצטיינים, כולם מתחת לגיל 45, נבחרו להיות המחזור הראשון 

של האקדמיה הצעירה הישראלית, לכהונה בת ארבע שנים. 

האקדמיה הצעירה 
מצליחה להעניק קול 

לחוקרים ולחוקרות 
הצעירים בישראל

עשור לאחר הקמתה האקדמיה הצעירה הישראלית ממלאת תפקיד מרכזי 

במערכת האקדמית. חמישה מיושבי הראש שכיהנו במהלך העשור מסכמים 

"הציל  מוניטין",  ובעל  ובועט  חי  )"ארגון  הישגיה  את  ל"איגרת"  בריאיון 

קריירות בזמן מגפת הקורונה"(, את הייחוד שלה )"עבודה כתף אל כתף של 

חוקרים מתחומים שונים וממוסדות שונים למען עמיתים"(, וכיצד החברות 

באקדמיה  מפתח  תפקידי  בעתיד  שימלאו  מי  של  תפיסתם  את  משנה  בה 

)"יוצרים רשת מבוססת אמון וידידות שתתקיים שנים רבות קדימה"(.

מאת אסף אוני
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כיום, עשור לאחר מכן, מספר החברים המכהנים והבוגרים כבר מתקרב למאה. במהלך העשור 

ישראלים  מדענים  שבו  יוקרתי  כגוף  מעמדה  את  לבסס  הצעירה  האקדמיה  הצליחה  הזה 

צעירים מכל תחומי המחקר האקדמי פועלים במשותף כדי לקדם נושאים העומדים בראש 

סדר היום של חוקרים בתחילת דרכם. אחרי מגוון רחב של יוזמות ציבוריות ופנים־אקדמיות, 

עשרות כינוסים וימי עיון, פעילות למען שוויון מגדרי ושוויון הזדמנויות ואחרי מגפת קורונה 

אחת, שסייעה להמחיש את חשיבותה הקריטית, הפכה האקדמיה הצעירה לקולם הברור של 

חוקרים וחוקרות צעירים בישראל. 

"זו הייתה בדיוק המטרה שלנו", אומרת פרופ' יעל חנין, שנבחרה למחזור החברים הראשון 

"רצינו   .2014—2012 בשנים  שלה  הראשונה  הראש  כיושבת  וכיהנה  הצעירה  האקדמיה  של 

להעניק קול לחוקרים צעירים, שלפני זה לא ממש נשמע במערכת האקדמית". לדבריה של 

פרופ' חנין, הישגה הגדול ביותר של האקדמיה הצעירה הוא עצם העובדה שהצליחה להתבסס 

מאז הקמתה. "זה גוף שעומד היום היטב על הרגליים. שהאנרגייה והנוכחות שלו מוחשיים 

מאוד במערכת האקדמית הישראלית. זה לא קם וגווע, אלא חי ובועט. יש לאקדמיה הצעירה 

מוניטין מצוין; החוקרים הטובים ביותר מנסים להתקבל אליה. היא סיפור הצלחה". 

האקדמיה הצעירה הישראלית הוקמה כדי לפתח את יכולתם של המדענים הצעירים בישראל, 

ולקדם  המדיניות  לקובעי  האקדמית  המערכת  בין  הקשר  את  לחזק  לצורכיהם,  ביטוי  לתת 

את המחקר בישראל. "למדנו הרבה מהניסיון של אקדמיות צעירות עמיתות, במיוחד מאלה 

שבגרמניה ובהולנד", נזכרת פרופ' חנין. 

חברי האקדמיה הצעירה הישראלית, מאי 2022
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שבו  הקיים,  ולמנגנון  הבאים  למחזורים  הדרך  את  סלל  הראשון  האקדמיה  חברי  מחזור 

קובע,  כקריטריון  מצוינות מדעית  על  עד עשרה חברים חדשים, שנוסף  מדי שנה  נבחרים 

הצעירה  "האקדמיה  התנדבותית.  בפעילות  בישראל  לאקדמיה  לתרום  מחויבות  מפגינים 

למסגרת  מחוץ  גם  לפעול  'דרייב'  עם  במחקר  מצוינות  של  שילוב  במועמדים  מחפשת 

ומכל  נבחרים ממוסדות אקדמיים שונים  חנין. החוקרים  פרופ'  המצומצמת שלו", אומרת 

התחומים — מדעי הטבע, החברה והרוח. הרכבה של האקדמיה הצעירה מגוון, הן מבחינת 

תחומי המחקר של חבריה והן מבחינת ייצוג האוכלוסייה והקהילה המדעית. 

הלגטימציה מתחילה באקדמיה למדעים

שכיהנו  הצעירה  האקדמיה  ראש  יושבי  כל  על  מוסכם 

במהלך השנים ושהתראיינו ל"איגרת" במסגרת ציון עשור 

להקמתה, שהחסות והגיבוי שנתנה האקדמיה הלאומית 

האקדמיה  של  בהצלחתה  מפתח  גורם  היו  למדעים 

לנו, אלא היה קריטי", מציינת  "זה לא רק עזר  הצעירה. 

למעשה  למדעים  האקדמיה  של  "החסות  חנין.  פרופ' 

העניקה למיזם שלנו תוקף. לא היינו צריכים להילחם על 

שלנו  "הלגטימציה  אין'".  'בילט  היה  הוא  שלנו,  המיתוג 

פרופ'  אומר  למדעים",  באקדמיה  כול  קודם  מתחילה 

אבי צדוק, שכיהן כיושב ראש האקדמיה הצעירה בשנים 2019—2020. "יש לנו מצוינות אקדמית 

שמושרית עלינו מהאקדמיה הבכירה". 

אך חברי האקדמיה הצעירה עצמם הם שיצקו תוכן למסגרת שהוקמה. בעשר שנות הפעילות 

שחלפו מאז הקמתה עסקה האקדמיה הצעירה בספקטרום רחב של פעילויות, מייצוג מדענים 

צעירים לפני מקבלי ההחלטות במערכת האקדמית והפוליטית ועד לחינוך מדעי ציבורי בדמות 

הרצאות בבתי ספר בפריפריה והנגשת המדע. האקדמיה הצעירה פעלה בתוך המערכת האקדמית 

באמצעות יוזמות לכינוסים התורמים לחוקרים מתחילים )"כלים מעשיים להשתלבות בעולם 

בקידום  התמקדות  ובהנדסה"(,  מדויקים  במדעים  לפוסט־דוקטורנטים  "סדנה  או  האקדמי" 

שנועדו  מיוחדים  "ריטריטים"  ואף  תקשורתיות  במיומנויות  חוקרים  הכשרת  הרוח,  מדעי 

)"אקדמיקס"(.  לחוקרים  השראה  ולסיפוק  שונים  מתחומים  חוקרים  בין  ולהפריה  להיכרות 

אבל היא פעלה גם מחוץ למערכת, למשל: היא הייתה שותפה להצגת תערוכת תצלומים בנמל 

מדעי  בנושא  מדיניות  מסמכי  הכינה  הישראלי,  המדע  הישגי  את  המראים  בן־גוריון  התעופה 

החברתית  בפריפריה  הרצאות  סדרת  יזמה  וכן  בכלל  הרוח  מדעי  וקידום  הדיגיטליים  הרוח 

והגאוגרפית הפתוחות לכול, בנושא שינויי האקלים. בתחום השוויון סייעה האקדמיה הצעירה 

בהנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית והחרדית ובהגברת נוכחות חוקרות בתחומי המדעים 

המדויקים )"ראשונות במדע"(, ונזקפות לזכותה עוד פעילויות רבות למען שוויון מגדרי.

איגרת כסלו תשפ"ג

דאז  המדינה  נשיא  בבית  הישראלית  הצעירה  האקדמיה  נציגי 

ראובן )רובי( ריבלין, פברואר 2020. צילום: נוה בן שמואל
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הצפת צרכים ובעיות מהשטח

אחד  שהוא  צעירים",  חוקרים  "סקר  את  הצעירה  האקדמיה  מובילה  אלו  פעילויות  על  נוסף 

מפורטת  מצב  תמונת  לספק  שנועד  מקיף  מאמץ  הוא  הסקר  העיקריים.  עבודתה  מנדבכי 

בנוגע לחברי ולחברות סגל בתחילת דרכם באקדמיה הישראלית. "לדעתי זהו אחד המפעלים 

המשמעותיים ביותר של האקדמיה הצעירה", אומר פרופ' חיים ביידנקופף, שכיהן כיושב ראש 

האקדמיה הצעירה בשנים 2021—2022. 

בישראל,  צעירים  וחוקרות  חוקרים  כ־1,000  המקיף  מקצועי  בסקר  מדובר 

המציג את מצבם, את האתגרים שבפניהם הם עומדים והיבטים ארגוניים, 

כמו קליטה במוסדות, וכן היבטים מחקריים. "הסקר משקף ברמה הלאומית 

היה  לא  כזה  ודבר  בישראל,  צעירים  חוקרים  של  האתגרים  את  והמוסדית 

קיים לפני האקדמיה הצעירה", אומר פרופ' ביידנקופף. 

עשיית הסקר החלה כשנתיים אחרי הקמתה של האקדמיה הצעירה. הוא נעשה 

אחת לתקופה מסוימת, ובשנה הבאה תהיה זו הפעם השלישית לעשייתו. את 

מסקנותיו העיקריות מציגים נציגי האקדמיה הצעירה, בשנים שלאחר פרסומו, 

לראשי המוסדות האקדמיים ולאנשי מפתח במערכת וגם חולקים אותם עם 

הציבור. "נציגי האקדמיה הצעירה עושים למעשה סיבוב בכל המוסדות, ויש 

הנוכחי  הסקר  של  בהשוואה  רואים  שאנחנו  כפי  בכולם.  פתוחה  דלת  לנו 

ביידנקופף.  פרופ'  אומר  בשטח",  דברים  לשנות  עוזר  ספק  ללא  הוא  לקודם, 

לבצע  הישראלית  באקדמיה  צעירים  קבוצות  ראשי  של  האפשרות  את  בפועל  משפר  "הסקר 

שלו",  הממצאים  ידי  על  שהונעו  תהליכים  של  ישירה  תוצאה  וזוהי  מיטבית,  מדעית  עבודה 

אומר פרופ' רון מילוא, שכיהן כיושב ראש האקדמיה הצעירה בשנים 2015—2017. נוסף על זה, 

והעיסוק בצורכי העמיתים מכל רחבי  לדבריו, עצם העבודה ההתנדבותית באקדמיה הצעירה 

המערכת האקדמית "מחזקים וממסדים את התפיסה ואת מימוש התרומה לחברה כחלק מהותי 

מהתפקיד של אקדמאים מצליחים".

"היכולת להציף צרכים ובעיות מהשטח ולהתחיל פעילות היא אחד מההישגים המשמעותיים 

בשנים האקדמיה  ראש  כיושבת  שכיהנה  גיגר,  תמי  פרופ'  אומרת  הצעירה",  האקדמיה   של 

 2020—2021. "הפרספקטיבה המאוד־רחבה של החברים מאפשרת לראות בעיות בהרבה רבדים —

מקשיים של סטודנטים או חוקרים צעירים ועד לבעיות מערכתיות שדורשות שינוי".

בעצמה  "יוצרת  הברורים  לצרכים  המדיניות  קובעי  של  החשיפה  רבים  במקרים  לדבריה, 

אימפקט מערכתי". "אני רואה באקדמיה הצעירה מנגנון המשקף את האקדמיה ואת צרכיה, 

מגיע מהשטח ויכול להראות את הדברים למקבלי החלטות", היא אומרת.
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פחות  דרכם  בתחילת  החוקרים  הדברים,  מטבע  החלטות,  קבלת  של  פורומים  "בהרבה 

היא  הזה.  לצורך  מענה  נתנה  הצעירה  "האקדמיה  ביידנקופף.  פרופ'  מסביר  מיוצגים", 

מכיוון שהיא משקפת  לדעתי,  הולם  ובאופן  נוכחיים,  שמשתתפת הרבה בצמתים אקדמיים 

את דור העתיד של המדענים".

הצלת קריירות של חוקרים

 ,2020 והמוניטין של האקדמיה הצעירה שיחקו תפקיד מפתח בתחילת  הפעילויות השוטפות 

לחוקרים  לסיוע  הגוף  התגייסות  האקדמית  במערכת  רבים  בשביל  הקורונה.  מגפת  פרוץ  עם 

צעירים עם פרוץ המגפה נחשבה לאחד מרגעי המפתח באבולוציה שלו. "ממש בתחילת המגפה 

הבנו שהקול של בתר־דוקטורנטים, למשל, בכלל לא נשמע באקדמיה הישראלית", נזכר פרופ' 

ביידנקופף, "אבל היה ברור שהמשבר שמתפתח עם סגירת המוסדות בעולם והמחויבות הקטנה 

פחות  לא  שהפגיש  מקוון  כינוס  ארגון  הייתה  התוצאה  קשה.  סיטואציה  הוא  כלפיהם  יחסית 

הישראלית.  האקדמיה  ראשי  כל  עם  בחו"ל  הנמצאים  ישראלים  בתר־דוקטורנטים  מ־450 

לאירוע הזה היה אימפקט משמעותי על הייצוג שלהם בתקופת הקורונה. לאחר מכן המשכנו 

ושיתפנו  הקורונה,  בזמן  צעירים  חוקרים  של  האתגרים  את  שחקר  בזק  בסקר  הפעילות  את 

בתוצאות את המוסדות". 

גם  כיושב ראש האקדמיה הצעירה בתחילת משבר הקורונה, מסכים  צדוק, שכיהן  פרופ' אבי 

מאוד  בהרבה  מדובר  "היה  הצעירה.  האקדמיה  של  חשובה  הוק  אד  בפעילות  מדובר  כי  הוא 

שבורה.  שוקת  בפני  ועמדו  להשתלמויות,  לנסוע  שעמדו  או  בחו"ל  נמצאו  שכבר  חוקרים, 

וגם  והצלחנו לסייע לה להבין את המצוקה  ההתגייסות במערכת הישראלית הייתה מדהימה, 

לבתר־דוקטורנטים  סופקו  שכבר  מלגות  )עשרות  חירום  למלגות  הוביל  זה  פתרונות.  להציע 

כחלק מתוכנית אד הוק של האקדמיה הלאומית( ולגמישות במסלולים קשוחים מאוד בעבר. זה 

הציל קריירות של חוקרים".

איגרת כסלו תשפ"ג

מתוך  משמאל:  טלוויזיוני.  לריאיון  )סימולציה(  הדמיה  במהלך  הצעירה,  האקדמיה  שערכה  המדע  תקשורת  בסדנת  משתתפת  מימין: 

משחק החשיבה המדעי "המסע אל מונדוס" שתרגמה האקדמיה הצעירה לעברית ולערבית וכן קידמה אותו בבתי ספר.
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רשת איכותית שמבוססת על אמון ועל ידידות

יושבי הראש מציינים כולם את התמהיל הייחודי של האקדמיה הצעירה, שבה חוקרים מתחומי 

מחקר שונים לגמרי וממוסדות שונים פועלים כתף אל כתף להשגת מטרות משותפות לאקדמאים 

צעירים במערכת. "שכבת החוקרים החברים באקדמיה הצעירה היא ייחודית, משום שמצד אחד 

היא כוללת חוקרים שהם ותיקים מספיק וכבר מכירים את המערכת כמה שנים — ויש להם גם 

הכוח לפעול בתוכה — ומצד אחר הם עדיין צעירים יחסית וזוכרים את קשיי ההתחלה", אומרת 

פרופ' גיגר. "מכל מקום, הם עדיין מלאי מוטיבציה לנסות לשפר את המערכת". 

הייחודית  הדינמיקה  על  מצביע  צדוק  פרופ' 

המתפתחת במהלך שנות החברות באקדמיה הצעירה. 

שאנשים  בכך  הוא  הצעירה  האקדמיה  של  "הייחוד 

באופן  יחדיו  עובדים  ומכל התחומים  מכל המוסדות 

כאלה  פורומים  ממש  אין  שנים.  ארבע  במשך  שוטף 

לרוב  נמצא  מאיתנו  אחד  כל  האקדמית.  במערכת 

בקשר עם הקהילה המקצועית שסביבו. זה גם מפרה 

וגם למעשה מעניק לנו גישה מקסימלית, כי למעשה 

בכל מוסד אקדמי יש נציג של האקדמיה הצעירה". 

תימדד  בה  לחברים  הצעירה  באקדמיה  החברות  של  האישית  התרומה  הראש,  יושבי  לדברי 

במשך עשורים ולא רק בשנות הכהונה. "אנחנו עובדים יחד, מי שמגיע מתחומי מדעי הטבע ומי 

שמגיע מתחומי מדעי הרוח, ונחשפים בין היתר לשוני המהותי שבין שני התחומים באקדמיה 

הישראלית, כמעט בכל היבט", אומר פרופ' צדוק. "זה הכרחי בעיניי שמי שיהיה דור המנהיגות 

מודעים  יהיו  הטבע  ממדעי  שחוקרים  הללו,  להבדלים  ייחשף  הישראלית  האקדמיה  של  הבא 

לאתגרים של עמיתיהם ממדעי הרוח — ולהפך". כבר כיום יש בוגרי האקדמיה הצעירה שמונו 

בתפקידים  וגם  אקדמיים  מוסדות  של  נשיאים  כסגני  כדקנים,  מכהנים  והם  מפתח,  לתפקידי 

בכירים בות"ת.

"הפעילות באקדמיה הצעירה יוצרת למעשה רשת איכותית שמבוססת על אמון ועל ידידות", 

יוזמות  פעילויות,  ומאפשרת שלל  "רשת שחוצה את המערכת האקדמית  מילוא,  פרופ'  אומר 

והחלפת אינפורמציה במהלך החברות באקדמיה הצעירה — וגם הרבה שנים לאחר מכן". 

"החשיפה שלנו לחוקרים מדיסציפלינות שונות והחשיפה לכלל המערכת האקדמית", מוסיפה 

יותר של  והבנה טובה  יותר  לכך שנצא חוקרים בעלי ראייה רחבה הרבה  "גורמת  גיגר,  פרופ' 

האקדמיה ושל החברה בישראל. לאחר עשור של פעילות כבר אפשר לראות בבירור שחברים 

רבים נושאים תפקידי מפתח באקדמיה הישראלית, ועם הראייה שפיתחו באקדמיה הצעירה, 

אין לי ספק שהם יהיו טובים יותר בתפקידם". 
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מפעילויות האקדמיה הצעירה 
הישראלית בשנה החולפת

עשור לאקדמיה הצעירה

בחודש ספטמבר קיימה האקדמיה הצעירה כינוס לציון עשור להיווסדה. הכינוס כלל רב־שיח והשתתפו 

בו יושבי ויושבות ראש האקדמיה הצעירה משנים עברו, שסקרו את פעילותה ואת הישגיה. כמו כן היה 

יו"ר  רב־שיח בהשתתפות נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל, נשיאת האקדמיה לשעבר פרופ' רות ארנון, 

ות"ת פרופ' יוסי מקורי ויו"ר ות"ת לשעבר פרופ' יפה זילברשץ. אל האירוע הגיעו עשרות חברי האקדמיה 

הצעירה ובוגריה לדורותיהם.

למעלה: רב–שיח בהשתתפות יושבי ויושבות הראש של האקדמיה הצעירה הישראלית לאורך השנים. למטה, מימין: נשיא האקדמיה 

פרופ' דוד הראל,  יו"ר ות"ת לשעבר פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת פרופ' יוסי מקורי ונשיאת האקדמיה לשעבר פרופ' רות ארנון 

בכינוס העשור לאקדמיה הצעירה הישראלית
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אקדמאניה

בישראל"  למען החברה  - קהילה אקדמית  "בשער  יולי ערכה האקדמיה הצעירה, בשיתוף ארגון  בחודש 

והאגודה הישראלית לאקולוגיה, את מיזם "אקדמאניה", שעסק בנושא משבר האקלים. המיזם כלל הרצאות 

עסקו  ההרצאות  בפריפריה.  בעיקר  בבד,  בד  הארץ  ברחבי  מוקדים  ב־26  בתחום  מדענים  בפי  שנישאו 

בהשלכות משבר האקלים על תחומי המזון, הסביבה, החקלאות, התחממות כדור הארץ ועוד, והשתתפו 

בהן מאות מאזינים ברחבי הארץ.

כינוס דור ראשון לאקדמיה

בחודש מרס ערכה האקדמיה הצעירה כינוס שעסק באתגרים העומדים בפני צעירים המגיעים ממשפחות 

)ות"ת(  ולתקצוב  לתכנון  מהוועדה  האקדמיים,  מהמוסדות  נציגים  השתתפו  בכינוס  אקדמי.  רקע  ללא 

מענה  מתן  לצורך  פעולה  אפיקי  וזיהוי  הדדית  למידה  הייתה  הכינוס  מטרת  פילנתרופיות.  מקרנות  וכן 

או  החרדית  הערבית,  לחברה  שייכים  ושאינם  באקדמיה  ראשון  דור  שהם  ולסטודנטיות  לסטודנטים 

האתיופית, שעבורן כבר קיימות תוכניות ייעודיות.

כינוס בנושא שילוב חרדים באוניברסיטאות

ועידוד  הקיימים  המסלולים  בחינת  הייתה  שמטרתו  כינוס  השנייה,  הפעם  זו  נערך,  פברואר  בחודש 

הפרדה  ללא  ייעודיים  לא  במסלולים  וחרדיות  חרדים  לשילוב  נוספות  תוכניות  להקים  האוניברסיטאות 

חרדים  סטודנטים  וכן  האוניברסיטאות  מכל  רקטורים  וסגני  נשיאים  סגני  השתתפו  בכינוס  מגדרית. 

שהציגו את האתגרים העומדים בפניהם במהלך הלימודים במסלולים הרגילים. 

סדנאות לקידום בקשות למענקי ERC במדעי הרוח והחברה

במהלך השנה קיימה האקדמיה הצעירה שתי סדנאות לקידום הגשת בקשות למענקי ERC היוקרתיים של 

הנציבות האירופית למחקר, בתחום מדעי הרוח והחברה. ישראל היא מן המדינות המובילות בזכייה במענקי 

ERC, אך קיים פער גדול בין מספר הזכיות בתחומי המדעים המדויקים ומדעי הטבע לבין מספר הזכיות 
בתחומי החברה והרוח. במהלך הסדנאות ניתנו טיפים וכלים יישומיים לבניית הבקשה, המשתתפים הוכנו 

זוכות וחוקרים  ידי כמה  ניתנו הסברים על הקריטריונים לבחירה ועל ההיתכנות לזכייה על  וכן  לריאיון, 

ישראלים שכיהנו בוועדות הבחירה של המענקים בעבר.

אקדמיקס

בו  שהשתתפו  רב־תחומי  כינוס  "אקדמיקס",  הכינוס  והשלישית  השנייה  בפעם  התקיים  השנה  במהלך 

עשרים חוקרות וחוקרים ממדעי הרוח, החברה ומהמדעים המדויקים. מטרות הכינוסים היו עידוד שיתופי 

פעולה מחקריים ומתן אפשרות לחוקרים ליהנות מתנאי עבודה שקטים ונוחים.
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קודיקולוגיה עברית: טיפולוגיה של מלאכת הספר העברי ועיצובו 
בימי–הביניים בהיבט היסטורי והשוואתי מתוך גישה כמותית 

המיוסדת על תיעוד כתבי–היד בציוני תאריך עד שנת 1540
מאת מלאכי בית–אריה, בעריכת צופיה לסמן

בשיטת  הביניים  בימי  עברי  בכתב  הספר  של  דיאכרונית  טיפולוגיה  לראשונה  מעמיד  זה  ספר 

הקודיקולוגיה הכמותית, בבחינת תחום היסטורי לעצמו, על יסוד תיעוד מפורט של כל כתבי היד 

העבריים ששרדו בציון תאריך ושמורים במאתיים וחמישים ספריות ואוספים פרטיים בעולם, ומתוך 

ההיסטוריות  התובנות  והצגת  המקומות  באותם  שהופקו  עבריים  לא  בכתבים  יד  לכתבי  השוואה 

ולתלמידים ממגוון  ומדריך לחוקרים  זו. החיבור משמש כלי עזר  והחברתיות העולות מטיפולוגיה 

מוצא  לזיהוי   - הביניים  מימי  טקסטים  למהדירי  וכן  יד,  שבכתבי  למקורות  הנדרשים  תחומים 

הטקסט  ולביקורת  לאזוריהם  הרבים  המעתיקים  מנהגי  להכרת  העתקתו,  זמן  ואומדן  היד  כתב 

והכרת מסירותיו. הוא מבהיר את חיוניות הבחינה החומרית של כתבי היד כשעוסקים בטקסטים 

קיבול  כלי  רק  לא  ביד  הכתובים  בספרים  לראות  הצורך  את  ממחיש  גם  החיבור  ובמסירותיהם. 

לטקסטים אלא גם חפצי תרבות עתירי מידע שבלעדיהם ההיסטוריה היהודית של ימי הביניים ענייה 

 מאוד. רבבות כתבי יד אלו צופנים בחובם - בדרכי הפקתם, עיצובם וצריכתם וגם בגלגוליהם -

מקורות היסטוריים אותנטיים המלמדים על החברה היהודית שיצרה אותם והשתמשה בהם לאורך 

הדורות. מיון כתבי היד לפי אזורי מוצאם ותקופות היווצרותם עשוי להעשיר את המחקר ההיסטורי 

בנתונים אמינים ביותר על אופיין ועל פעילותן האינטלקטואלית של הקהילות היהודיות ואפילו על 

היקפן.

הספר מופץ באמצעות Digital Object Identifier( DOI( והוא נגיש לכל דורש וניתן להורדה חופשית. 

הספר פורסם בשני נוסחים - עברי ואנגלי.

נוסח עברי - תשפ"א; 551 עמודים.

https://doi.org/10.25592/uhhfdm.9349

נוסח אנגלי - 2021; 702 עמודים.
https://doi.org/10.25592/uhhfdm.9697

https://doi.org/10.25592/uhhfdm.9349
https://doi.org/10.25592/uhhfdm.9349
https://doi.org/10.25592/uhhfdm.9349
https://doi.org/10.25592/uhhfdm.9349
https://doi.org/10.25592/uhhfdm.9697
https://doi.org/10.25592/uhhfdm.9697
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שי למשה
יום עיון לכבוד משה בר–אשר בהגיעו לגבורות

בעריכת עמנואל טוב

תוכן העניינים

פתח דבר

שער מדעי היהדות

משה אידל
על ראשיתה של חוכמת צירוף האותיות באירופה

אברהם גרוסמן
ריבוי משמעויות בפירוש רש"י למקרא

שרה יפת
פרשנות המקרא כביטוי להסתגלות תרבותית וחברתית: 

פירוש אנונימי לשיר השירים כמקרה לדוגמה

שער הלשון א: מסורות ותופעות

יהודית הנשקה
ייחודים פונולוגיים הניבטים מן העברית המסורתית

דורון יעקב
מסורת תימן הקדומה של לשון חז"ל: מקורות וייחודים

חיים א' כהן
הכרעות בדקדוק לשון התפילה שלא על פי דקדוק

אהרן ממן
מבט חדש על לשונות היהודים

שער הלשון ב: חקרי מילים

אליצור א' בר–אשר סיגל
ראנליזה תחבירית וראנליזה סמנטית: עיון בשינוי המשמעות של 'אלמלי' בבבל

אריאל שוה
'בתמיה' ו'פרק': עיון בשני מונחי פיסוק מלשונו של רש"י

רשימת המשתתפים

תשפ"ב/2022. ח + v + 179 עמודים. x 24 15 ס"מ. כריכת בד

ֵֵ
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