צבע

רגע בעברית

חבר הנאמנים ה 78-של האוניברסיטה
בשיא אירועי חבר הנאמנים ה 78-של האוניברסיטה,
שהתקיימו בסוף חודש מאי ,קיבל שר החוץ הגרמני,
ד"ר פרנק וולטר שטיינמאייר ,תואר דוקטור לשם
כבוד.
ד"ר שטיינמאייר ,ידיד נאמן של ישראל התומך בה
בעקביות שנים רבות ,נאם בעצרת המרכזית ודיבר
על היחסים בין המדינות ,שחוגגות השנה  50שנים
לכינון היחסים הדיפלומטיים" .החברות העמוקה
בין ישראל לגרמניה היא תוצאה של עבודה קשה
של שלושה דורות" אמר שר החוץ הגרמני והוסיף
"היא מוכיחה שאפשר להתגבר על כל קונפליקט
וליצור חברות אחרי האפלה .הנס הזה שולח תקווה
לעולם כולו" .בתחילת נאומו פנה שר החוץ הגרמני
לשמעון פרס ,זוכה ְּפ ָרס בובליק ,ואמר לו בעברית
"כבוד הוא לי לעמוד איתך על במה אחת".
נשיא המדינה לשעבר ,שמעון פרס ,נשא גם הוא
הּפ ָרס ואמר" :אינני יודע מתי
דברים בעת קבלת ְ
יבוא השלום אבל אני יודע שאין לו תחליף ,הפתרון
היחידי הוא שתי מדינות לשני עמים" .פרס הוסיף
ואמר לבוגרות ולבוגרים "האוניברסיטה היא המקום
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תוכן עניינים
החופשי והאמין ביותר שיש במזרח התיכון ,האוצר
הּפ ָרס ע"ש שלמה
הגדול ביותר ביקום הוא האדם"ְ .
בובליק ,מוענק לפי צוואת המנוח אחת לשנתיים
לאדם שתרם תרומה נכבדה לקידומה ולפיתוחה
בּפ ָרס על
של מדינת ישראל .הנשיא לשעבר זכה ְ
מנהיגות אמיצה רבת שנים השואבת את כוחה
מחזון חברה שוויונית מתקדמת ושוחרת שלום.
בטקס הוענק תואר דוקטור לשם כבוד גם לשחקנית
רונית אלקבץ ,מהיוצרות הבולטות והמוערכות
בישראל .במהלך השנים שיחקה אלקבץ תפקידים
שתרמו לייצוג מגוון דמויות נשיות ולשיח המזרחי-
נשי בישראל .ג'ואקים בנדיטו ברבוסה גומס,
לשעבר נשיא בית המשפט העליון בברזיל ,קיבל
גם הוא תואר ד"ר לשם כבוד .ברבוסה הוא האפרו-
ברזילאי הראשון שכיהן בבית המשפט העליון ,וחרט
על דגלו את המאבק בשחיתות ציבורית ופוליטית
במדינתו.
יו"ר יד ושם ,אבנר שלו ,קיבל באירוע את הפרס
ע"ש שמואל רוטברג לחינוך יהודי לשנת תשע"ה.
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צבע

טקס חנוכת בניין מנדל
בתחילת החודש ,במסגרת אירועי חבר הנאמנים,
נחנך רשמית בית ספר ג'ק ,ג'וזף ומורטון מנדל
ללימודים מתקדמים במדעי הרוח .הבניין ,ששטחו
 4,600מטרים רבועים ,נבנה במשך כשנתיים
וחצי בהובלת האדריכל האמריקאי הוותיק מייקל
מקינל (מתכנן בניין עיריית בוסטון ,ששימש
השראה למתכנני בנק ישראל בירושלים) ,בשיתוף
האדריכלים המקומיים תמי יניב ואסף לרמן.
מטרת בית הספר ליצור מסגרת-על ,שבה יפעלו
תלמידים מצטיינים ללימודי מוסמך ודוקטורט
לצד פוסט-דוקטורנטים וחוקרים בכירים במדעי

הרוח ,בסביבת עבודה משותפת ,ידידותית ומפרה
מבחינה אינטלקטואלית .בית הספר שואף להכשיר
את דור החוקרים הבא וליצור קהילה אקדמית
פעילה ותוססת .הפעילות תתנהל במסגרות רב-
תחומיות ורב-גילאיות ,וזאת בפרקי זמן ממושכים
באופן יחסי – שנתיים ללימודי מוסמך ,שלוש-ארבע
שנים לדוקטורט וכן לפוסט-דוקטורט.
בבניין שוכנות היחידות :התכנית ללימודי מוסמך
מחקרי למצטיינים ,התכנית לדוקטורנטים
מצטיינים ,מרכז סכוליון ותכנית עמיתי בובר.

הענקת פרסים במסגרת אירועי החבר 2015
במהלך אירועי חבר הנאמנים חולקו גם הפרסים
הבאים:
פרס פולונסקי לשנת  2015הוענק לד"ר יוסי מורי,
לפרופ' יפעת וייס ,לד"ר יוסף ויצטום ולמר אלי
אושרוב ,על יצירותיהם המקוריות בתחומי מדעי
הרוח.
פרס סר זלמן קאון לגילויים בתחום הרפואה הוענק
לפרופ' אסף פרידלדר.
פרס קלצ'קי על עבודתו החלוצית הוענק לפרופ'
ראם סרי.
פרס פרוסינר-אברמסקי הוענק לד"ר אהוד כהן,
לד"ר יהורם בן שאול ,לד"ר מארק גוטקין ולד"ר
דוד ארקדיר.
בטקס פרסי קיי הוענקו פרסים לסטודנטים
ואנשי סגל של האוניברסיטה שהביאו לגילויים
ופיתוחים מדעיים חדשים .זוכי השנה:
ד"ר אלעד הורביץ מהמחלקה לביולוגיה
התפתחותית וחקר הסרטן בפקולטה לרפואה,
על חידוש פורץ דרך בחיזוי יעילות תרופות
מעכבות גן  VEGFAלטיפול בגידולי סרטן.

פרופ' עופר מנדלבוים מהמחלקה לאימונולוגיה
וחקר הסרטן ומרכז לאוטנברג לאימונולוגיה,
במכון למחקר רפואי ישראל-קנדה ,הפקולטה
לרפואה ,על גילויו כי מתן נוגדן נגד קולטן הרג
מסוג  NKp46יאפשר טיפול חדשני בסכרת מסוג .1
פרופ' אורי בנין מהחוג לכימיה וממרכז
הרווי קרוגר לננוטכנולוגיה ,על פיתוח
חדשני בננו-גבישים המאפשר תצוגת צבע
משופרת במסכי  LCDבנוסף לחסכון באנרגיה.
תלמידת הדוקטורט גאולה חנין מהמחלקה
לכימיה ביולוגית במכון למדעי החיים ע"ש
אלכסנדר סילברמן ,הפקולטה למתמטיקה
ולמדעי הטבע ,על גילוי פורץ דרך לאפשרות
טיפול בהיפרליפידמיה ובמחלת הכבד
השומני  -המחלה הנפוצה בעולם המערבי -
באמצעות דיכוי מיקרו  RNAהמקושר למחלה.
ד"ר צבי פלג מהמכון למדעי הצמח וגנטיקה
בחקלאות ע"ש סמית ,הפקולטה לחקלאות מזון
וסביבה ,על פיתוח חדשני של שומשום עתיר יבול
המותאם לקציר ממוכן.

רגע בעברית
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צבע

פסל איינשטיין בגובה  2.5מטר הוצב בקמפוס אדמונד י' ספרא
פסל ברונזה בדמותו של הפיסיקאי אלברט
איינשטיין ,הוצב לאחרונה בקמפוס אדמונד י'
ספרא ,מתחת לספריה הלאומית ,סמוך לבניין רוס.
הפסל ניתן כתרומה לאוניברסיטה מטעם קרן
צ'יקוסקי בהובלת ד"ר מארק זילברקביץ'.
התרומה ניתנה לרגל ציון מאה שנים לתורת
היחסות של איינשטיין ותשעים שנה לפתיחת
האוניברסיטה.
הפסל ,המתנשא לגובה  2.50מטר במשקל 500
ק"ג נוצר על ידי האמן הארמני ג'ורג'י פרנגולין.
האמן העביר לידי האוניברסיטה סקיצה ולאחר
שנתקבל האישור הוא יצר את הפסל בחמישה

ימים בלבד .היצירה הוטסה לקמפוס הישר מרוסיה
והיא מצטרפת לאוסף עבודותיו של האמן המוצגות
במרחב הציבורי ובמוזיאונים ברחבי העולם.
אוצרת האוניברסיטה ,מיכל מור" :ביום חגה של
האוניברסיטה ,לצד הקניין הרוחני של איינשטיין
המצוי בקמפוס ,אנו שמחים לקבל מתנה זו.
כדברי איינשטיין  -הרגע שבו רעיון אדיר ויפה
מתגלה כדר בהרמוניה עם המציאות הוא רגע של
ברכה" (המקור מכתב לזיגמונד פרויד ,מתאריך 21
אפריל  ,1936מקור בגרמנית) .הפסל נחנך החודש
במסגרת אירועי חבר הנאמנים.

יום מחקר משותף עם המרכז הרפואי הדסה
הפקולטה לרפואה והמרכז הרפואי הדסה קיימו
בסוף החודש את יום המחקר השנתי בנושא:
"רפואת המחר  -כבר היום".
את היום המיוחד ,שהתקיים בקמפוס עין כרם
פתח דיקן הפקולטה פרופ' דוד ליכטשטיין ובירכו
נשיא האוניברסיטה פרופ' מנחם בן ששון ,סגן שר

הבריאות הרב יעקב ליצמן וראש העיר ירושלים
מר ניר ברקת .בהמשך האירוע התקיימו מספר
הרצאות ,וסטודנטים מרחבי הארץ המעוניינים
בלימודים לתארים מתקדמים במדעים ביו-
רפואיים נפגשו עם חוקרים וסטודנטים שהציגו
את מחקריהם.

נבחרת הכדורסל -מקום שני בעולם
נבחרת הכדורסל של עובדות האוניברסיטה הביאה
כבוד גדול כשסיימה כסגנית אלופת העולם למקומות
עבודה בתחרות שהתקיימה החודש באיטליה .הנבחרת
רשמה טורניר יוצא מן הכלל כשהיא גוברת על קבוצות
מצוינות מאיטליה ופורטוגל בדרך לגמר מול המקסיקניות
האימתניות שגדעו את חלום האליפות  -לפחות בשלב זה.
ברכות לכוכבות שלנו :דנה אברהם ,טלי אבירם ,איילת
ארז ,ד"ר גליה בלום ,ריקי רוח ,קרן רוח ,רחל קורן ,אורנה
קסלר והמאמנת נורית צבי.
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יובל לחוג למוסיקולוגיה
החוג למוסיקולוגיה באוניברסיטה ,הראשון
מסוגו בארץ ,והמרכז לחקר המוסיקה היהודית,
מציינים החודש יובל להיווסדם ולראשית המחקר,
התיעוד והלימודים האקדמיים הפורמליים
בישראל בתחום חקר המוסיקה.
לחוג למוסיקולוגיה היסטוריה מכובדת וכבר
במהלך העשור הראשון לקיומו נמנו עם סגל
מוריו וחוקריו כמה מבכירי המוסיקולוגים בארץ
ובעולם .כמו אז גם היום עוסקים בחוג במחקר
ולימוד מוסיקה על כל היבטיה ,תוך שימת דגש
על ההקשרים המקומיים ,הגלובליים ועל רב
תחומיות.

החוג למוסיקולוגיה בשיתוף מחלקת המוסיקה
וארכיון הצליל הלאומי של בית הספרים הלאומי
והאוניברסיטאי (כיום הספרייה הלאומית
של ישראל) קיימו סדרת אירועים אקדמיים
ואמנותיים הפתוחים לקהל הרחב לרגל שנת ה50-
לחוג .עם אורחי הכבוד באירועים השונים נמנו
מוסיקולוגים מובילים מהעולם ביניהם :מיכאל
בקרמן (אוניברסיטת ניו יורק) ,ריצ'רד טרסקין
(אוניברסיטת קליפורניה ,ברקלי) ומיכאל שרלין
(אוניברסיטת מינסוטה).

פרויקטים של בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב
בכל שנה מתקיים בביה"ס להנדסה ולמדעי
המחשב טקס הצגת הפרויקטים של תלמידי שנה
ד' בחוגים הנדסת חשמל ומחשבים .הסטודנטים
מציגים בטקס פרויקטים חדשניים עליהם עבדו
בהנחיה וסיוע של מרצים ,כשבכל שנה כמה
מהפרויקטים זוכים להמשך פיתוח .בחירת
הפרויקטים הזוכים נעשית בשיתוף עם יישום,
חברת מסחור הטכנולוגיות של האוניברסיטה.
בין הפרויקטים הנבחרים שהוצגו השנה:
אנטנה חדשנית המבצעת הקרנה על גידולים
מזעריים במערכת העיכול; מסך מגע מיוחד

המאפשר לאנשים הסובלים מרעידות בידיים
להשתמש בטאבלטים; סיב אופטי המנתח
שינויים באדמה ומאתר חפירת מנהרות בזמן
אמת; מערכת מיוחדת שעוזרת לאתר מוקשים
וחומרי נפץ קבורים באמצעות שיטה חדשנית
ואפליקציה שנותנת משוב על התקדמותכם עם
התחלת לימודי נגינה על פסנתר.
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יובל לרשות המחשוב
בתאריך  25.6.15חגגה הרשות למחשוב יובל
להקמתה בהשתתפות עובדי וגמלאי הרשות
ומייסדי מרכז החישובים .שמחת המפגש המחודש
הניבה סיפורים רבים מהווי השנים הראשונות של
המרכז ,עת היה החלוץ בתחום עיבוד נתונים
אוטומטי במנהל ובמחקר.
סגן נשיא ומנכ"ל האוניברסיטה ,רקטור
האוניברסיטה ,יו"ר הרשות בעבר ובהווה ומנהל
הרשות עלו וברכו.
נשיא האוניברסיטה ,פרופ' מנחם בן-ששון שלח
ברכה מצולמת .מתוך דבריו" :שתמשיכו להסתכל
קדימה ולהוליך אותנו קדימה כדרך שאתם עושים

שתתנו את השירות בדיוק ,באמינות ,באחריות
שהרגלתם את עצמכם ואותנו שאין בילתה.
שנתעדכן כולנו בכלים הנכונים כדי שנהיה מוכנים,
ושוב לפני כולם ,כפי שהיינו בשנות ה 60-וה70-
של המאה הקודמת בכל הנוגע בתפיסת המחשב
בחיים האוניברסיטאיים ,האקדמיים במילואה".
תשורות חולקו לתשעת המייסדים :אבנר גאגין,
יעקב גת ,ד"ר בן-ציון ויינר ,יאיר זקס ,זאב לנגר,
ד"ר משה פינלט ,משה פלמאיר ,גד פרופר,
מיקי שטיר.
מופע של להקת "סוינג דה זיטאן" חתם את הערב
המהנה.

כנס בוגרי בית הספר למינהל עסקים
ביום רביעי  24.6.15התקיים כנס בוגרי ביה"ס
למינהל עסקים של האוניברסיטה .לכנס הגיעו
בוגרי כל המחזורים מאז המחזור הראשון של
ביה"ס בשנת  .1963בכנס נערך טקס מרגש בו
הוענקו תוארי כבוד לבוגרי ביה"ס שמייצגים
עד היום את ביה"ס בתפקידים בכירים במשק
הישראלי .תואר הכבוד ניתן לבוגרי שנות ה60-
וה 70-המוקדמות :גליה מאור ,מוזי ורטהיים,
איתן אבניאון ,שאול דנאי ,יעקב דנון ,דוד גרנות,
בני נבו ועקיבא מוזס.
בין בוגרי ביה"ס שנכחו בכנס :גליה מאור מנכ"לית
בנק לאומי לשעבר ,רון בראל יו"ר ארנסט אנד
יאנג ,רון איילון מנכ"ל חברת  ,YESרחל שמואלי
מנכ"לית אסותא אשדוד,עקיבא מוזס מנכ"ל כיל

ובתי הזיקוק ,דוד גרנות מנכ"ל הבנק הבינלאומי
לשעבר ,יעקב אליס מנכ"ל חברת אהבה ים
המלח ,יעקב דנון לשעבר מנכ"ל בנק ישראל,
אבי כהן מנכ"ל אירוקה ,מנחם עיני ,אלון זמיר
סמנכ"ל שיווק קוקה קולה ,יהודי ליפמן לשעבר
מנכ"ל גלידות נסטלה ,יגאל תבורי יו"ר תשלובת
תבורי ,בנימין נבון לשעבר שגריר ישראל בגרמניה,
מנכ"ל משרד החוץ.
באירוע התקיימה מחווה למנטורים שליוו את
הסטודנטים והבוגרים בבניית הקריירה שלהם.
הנוכחים האזינו להופעה של ריף כהן.

רגע בעברית
גיליון 19

עמוד 6

צבע

אוכלים ת'ראש
באמצע חודש יוני הגיעו כמה ממרצי האוניברסיטה
למסעדת הסירטאקי בשוק מחנה יהודה לערב
אקדמי-קולינרי ראשון מסוגו תחת הדרכתה של
השפית ענת לסם ובהנחייתו של טל שורר מערוץ .10
מרצי האוניברסיטה שבישלו באירוע :פרופ' משה
טטר ,ראש בית הספר לחינוך שהחזיר אותנו
למחוזות ילדותו עם המנה שהכינה לו אמו ,פרופ'
אבנר דה שליט מהחוג למדע המדינה שהמריא

איתנו לטיול במזרח ,פרופ' מונא חורי-כסאברי
מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
שהפתיעה עם טוויסט למנה מהבית ופרופ' ערן
משורר ופרופ' לירן כרמל מהפקולטה למתמטיקה
ולמדעי הטבע שרקחו עבורנו קינוח מולקולרי.
באירוע נכחו בהמוניהם סטודנטים ,אנשי סגל וחברים
ואנחנו מבטיחים להתראות שוב בשנה הבאה.

הידעת?

קיץ נעים ורגוע

בטקסי הענקת תארים
שהתקיימו החודש חולקו:
 2,826תארי בוגר
 1,822תארי מוסמך
ו 299-תארי דוקטור

לחדשות ואירועים נוספים
WWW.HUJI.AC.IL
חומרים והצעות ניתן
לשלוח לדוא"ל:
pr@huji.ac.il

