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על חישוביות 
ביולוגית, רעש 

ויציבות

מאת פרופ' נעמה ברקאי

מעבדים ב תאים  שבו  באופן  אעסוק  זה  מאמר 

הבסיסית.  החיים  יחידת  הוא  התא  מידע. 

יצורים חד–תאיים, כגון חיידקים, גדלים ומתחלקים 

אוטונומית ומסוגלים להסתגל לתנאי סביבה שונים 

יחידה  הוא  התא  רב–תאיים  ביצורים  גם  ומגוונים. 

עם  בתיאום  אוטונומיות  פעולות  המבצעת  בסיסית 

היכולת  עימם.  פעולה  ובשיתוף  האחרים  התאים 

לעבד מידע ולפעול על פיו היא קריטית הן ליצורים 

הרב–תאי.  בהקשר  בודדים  לתאים  הן  חד–תאיים 

המגוון הרב של תאים שונים בגופנו הוא אולי הדוגמה 

עור  תאי  שונים  כמה  עד  מעניין  לזה.  ביותר  הטובה 

וזרע מאלו המרכיבים את  מתאי עצב או תאי שריר 

הכליות או את הכבד. למאות סוגי התאים המרכיבים 

את הגוף אותו הגנום ואותו פוטנציאל להתמיין לכל 

סוגי התאים. למרות זאת הם שונים בכל רמה - גודל, 

צורה, תפקוד, חלוקה וכדומה.

מהו המידע, המרחבי והזמני, שאליו 
נחשפים התאים השונים בזמן ההתפתחות, 

וכיצד הם מעבדים מידע זה? 

מעבר מידע בין תאים בודדים הנמצאים בקונטקסט 

 הרב–תאי דרוש לא רק להתמיינות אלא גם אחריה -

להבטחת  מבוקרת,  לא  חלוקה  או  גדילה  למניעת 

תיקון נזקים ולתיאום פעולות מטבוליות או אחרות 

מהו  שונים.  תאים  בין  פעולה  שיתוף  הדורשות 

המידע העובר בין התאים, וכיצד הוא מעובד ברמת 

כמובן  קריטית  מידע  עיבוד  יכולת  הבודד?  התא 

אלו  יצורים  חיידקים.  כגון  חד–תאיים  ליצורים  גם 

ה״אוכל״  כמות  תמידית:  המשתנה  בסביבה  חיים 

ואיכותו, הטמפרטורה והחומציות - כל אלה ועוד 

מנת  על  דקות.  של  זמן  בטווח  להשתנות  יכולים 

  להגיב  מוכרחים  החד–תאיים  היצורים  לשרוד 

על חישוביות ביולוגית, רעש ויציבות | נעמה ברקאי 
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הרצאות החברים החדשים בתשע"ט

איגרת כסלו תש"ף

במהירות לשינויים אלו - לשנות את תהליכי חילוף 

החומרים לפי חומרי המזון הקיימים )או החסרים(, 

להתגונן בפני רעלים שונים, להחליט אם להתחלק 

או לעצור וכדומה. 

 מהם מנגנוני החישה של התאים?
לאיזה מידע הם רגישים, וכיצד הם 

מעבדים מידע זה? 

להשוות  מעניין  התאים  של  החישה  למנגנוני  אשר 

עיבוד  לתהליכי  התאיים  המידע  עיבוד  תהליכי  את 

הבעיה  רבים  במקרים  הנדסיות.  במערכות  מידע 

הצורך  לדוגמה:  זהים.  הבסיסי  החישובי  האתגר  או 

להגיב לשינויים באות מסוים ולזהות שינויים קטנים 

ללא תלות בחוזק הרקע משותף למערכות רבות, כמו 

למשל מערכת הראייה, שבה צורך זה בא לידי ביטוי 

בהסתגלות לעוצמות אור שונות, ולאחר ההסתגלות 

האור  בעוצמת  קטנים  שינויים  לזהות  היכולת  קמה 

על גבי רקע זה. הבעיות הן אפוא דומות. 

דומים? כלומר, האם  גם עקרונות הפתרון  אך האם 

המערכות התאיות המשמשות לעיבוד מידע פועלות 

על סמך עקרונות דומים, או זהים, לאלו של מערכות 

העקרונות  מהם  יותר,  כלליות  ובמילים  הנדסיות? 

הביולוגיות  החישוב  מערכות  את  המייחדים 

אלו  עקרונות  כיצד  התאית?  ברמה  הפועלות 

להשתמש  ניתן  האם  השונות?  במערכות  מיושמים 

התערבות  להתערב  מנת  על  דומים  בעקרונות 

למטרת  אותן  ולשנות  אלו  במערכות  מושכלת 

יישומים ביוטכנולוגיים או רפואיים? ולחלופין, האם 

ניתן להשליך מעקרונות החישוב הביולוגיים לשיפור 

או להגדרה מחדש של מערכות הנדסיות?

נראה תחילה את המשותף לאלה�

באמצעות  מקודד  מידע  עיבוד  הבודד,  התא  ברמת 

אשר  חלבונים  של   - מעגלים  או   - מערכות 

ניתן  שונות.  בדרכים  זה  עם  זה  ״לדבר״  מסוגלים 

בעלות  לרוב  קטנות,  ״מכונות״  בחלבונים  לראות 

תפקוד  על  לשלוט  ניתן  מוגדר.  תלת–ממדי  מבנה 

- שלהם  הביטוי  ברמת  שינוי  באמצעות   החלבונים 

שינויים  באמצעות  או   - בתא  החלבונים  מספר 

את  ומכאן  החלבון,  מבנה  את  שמשנים  כימיים 

הפעולות  אחת  לבצע.  יכול  הוא  שאותן  הפעולות 

אשר חלבונים יכולים לבצע היא שינוי תפקודם של 

לבנות  ניתן  כיצד  לראות  קל  לכן  אחרים.  חלבונים 

מערכת דינמית בעלת יכולות עיבוד מידע באמצעות 

אוסף חלבונים היכולים לשנות זה את תפקודו של זה 

ואשר רגישים לאותות הבאים מהסביבה. 

ומהו השונה בין אלה?

שתי נקודות מרכזיות מבדילות בין מערכות תאיות 

הנקודה  הנדסיות.  מערכות  לבין  מידע  לעיבוד 

נוצרות:  אלו  מערכות  שבה  הדרך  היא  הראשונה 

מדוקדק,  תכנון  לאחר  נבנות  הנדסיות  מערכות 

התהליך,  בתחילת  כבר  ידועה  המטרה  כאשר 

של  השונים  השלבים  את  בחשבון  מביא  והתכנון 

זאת  לעומת  הסופי.  לשלב  עד  המערכת  בניית 

מושכל  תכנון  ללא  נוצרות  ביולוגיות  מערכות 

- התפתחות  בדרך של אבולוציה  ארוך טווח אלא 

אקראיים  מאורעות  ידי  על  הנשלטת  הדרגתית 

וגם  במזל  גם  תלויה  דחייתם(  )או  שבחירתם 

נקודת ההבדל השנייה  המיידי.  לתפקוד  בתרומתם 

החישובית:  המערכת  ברכיבי  לשלוט  היכולת  היא 

במערכות הנדסיות הדבר אפשרי פחות או יותר - 

תכונות הרכיבים ידועות, וניתן לשמור על יציבותם 

לתקופה מסוימת לפחות בצורה מניחה את הדעת. 

במערכות ביולוגיות המצב שונה בתכלית. 

הם  התאית  החישוב  מערכת  רכיבי  שציינתי,  כפי 

היא  החישובי  המעגל  נבנה  שבה  והדרך  חלבונים, 

בתהליכים כימיים המערבים חלבונים אלו ומתווכים 

או  כמות החלבונים  לקודד את  היכולת  דרכם. אולם 

את קצבי התהליכים הכימיים בתוך התא, או לשלוט 

עליהם שליטה מדוקדקת, מוגבלת ביותר.
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שתהליך  העובדה  היא  זו  למגבלה  הבסיסית  הסיבה 

ייצור החלבונים תלוי בתהליכים בדידים אשר רבים 

רועש  הוא  ולכן  בודדות,  מולקולות  מערבים  מהם 

)כלומר, משתנה באקראי בין תאים זהים, או באותו 

מסוים  מסוג  החלבונים  מספר  שונים(.  בזמנים  תא 

במידה  אקראית  אפוא  משתנה  בתא  המבוטאים 

הכימיים  התהליכים  קצבי  כן,  על  יתר  זניחה.  לא 

כדוגמת  בתא,  השוררים  בתנאים  הם  גם  תלויים 

חלבונים  של  והימצאותם  החומציות  הטמפרטורה, 

אחרים. כפי שציינתי, תנאים אלו משתנים תמידית, 

ניתן  שאינו  ובאופן  חד–תאיים,  ביצורים  בייחוד 

לניבוי, ולכן גם על קצבי התהליכים הכימיים במעגלי 

אפשרי,  בלתי  אפילו  או  קשה,  הביולוגיים  החישוב 

לשלוט לגמרי. 

אף  ויכולים  תדיר  קורים  גנטיים  שינויים  לבסוף, 

התפתחות  כל  המעגל.  תכונות  על  להשפיע  הם 

)אבולוציה( בכיוון מסוים דורשת שינויים במרכיבים 

לכן  ובכך משפיעה על תכונות המעגל.  הביוכימיים, 

קשיח  לא  במבנה  מתאפיינים  ביולוגיים  מעגלים 

הנתון במידה רבה לאקראיות. 

כיצד ניתן להבטיח עיבוד מידע יציב 
 במצב שכזה? או במילים אחרות,

 מהי התוכנה היכולה להבטיח תכונות 
חישוביות יציבות כאשר החומרה 

המשמשת ליישום תוכנה זו רועשת? 

שלי  המחקר  בקבוצת  המחקר  לעיל  האמור  בשל 

החישוביות  עקרונות  את  להבין  בניסיון  מתמקד 

תכונת  את  בהדגישו  התאית,  ברמה  הביולוגית 

הסביבה  ואת  המעגלים  רכיבי  של  האקראיות 

שהצענו  העבודה  היפותזת  הרועשת.  הביולוגית 

ביולוגיים  במעגלים  האבולוציונית  הבחירה  כי  היא 

מעגלים  של  מיכולתם  רבות  מושפעת  מסוימים 

אקראיות  בתנאי  גם  ביציבות  לתפקד  אלו  נבחרים 

מסוים,  חישובי  אתגר  כשקיים  וכך  בולטים,  ורעש 

זה.  אתגר  לממש  היכולים  רבים  מעגלים  קיימים 

אולם רוב רובם של מעגלים אלו אינם יציבים, בשל 

להתמודד,  עליהם  שאיתה  הביולוגית  האקראיות 

בבחירה  תלויה  החישובי  לאתגר  התאמתם  כלומר: 

מדויקת של רמות חלבונים וקצבי תהליכים. לעומתם 

קיימת קבוצה מצומצמת של מעגלים אשר פעילותם 

רגישה הרבה פחות מהאחרים לקבועים אלו )רמות 

חלבונים וקצבי תהליכים(. 

בעלי  אלו,  מעגלים  כי  היא  שלנו  העבודה  הנחת 

הרגישות הפחותה, הם שייבחרו בתהליך האבולוציה. 

בעלי  מעגלים  בין  להשוות  ניתן  מחקרית  מבחינה 

ארכיטקטורות שונות אלה מאלה, ולזהות באמצעות 

חישוב את הארכיטקטורות בעלות הרגישות הנמוכה. 

ניסיוננו  ניסויי.  אישוש  כמובן  דורש  חישובי  זיהוי 

הניבוי  את  הניסוי  אישש  רבים  במקרים  כי  מלמד 

של  הבנה  מאפשר  הארכיטקטורה  זיהוי  החישובי. 

את  פותר  הנבחר  המעגל  שבעזרתו  הפעולה  מנגנון 

רגישות  מבטיח  הוא  כיצד  ומלמד  החישובי  האתגר 

של  הכמותיים  בערכים  אקראיים  לשינויים  נמוכה 

רכיבי המעגל. 

זו  עבודה  הנחת  אותנו  שימשה  השנים  במהלך 

רבות.  במערכות  שונים  חישוביים  מנגנונים  לזיהוי 

התעניינו בעיקר במנגנוני ההתמיינות בעובר - כיצד 

במילים  או  מוגדרת?  מרחבית  תבנית  ליצור  ניתן 

אחרות, כיצד ניתן למיין שדה מרחבי רחב, המורכב 

תחום  תת–שדה  כשכל  לתתי–שדות,  זהים,  מתאים 

באזור מוגדר של השדה? זוהי כמובן שאלה מרכזית 

בביולוגיה התפתחותית מכיוון שהתמיינות מרכזית 

שכזו היא אחד התהליכים החשובים אשר מתרחשים 

בעובר שוב ושוב. 

של  היציבות  בשאלת  בעיקר  התמקדה  עבודתנו 

מנגנונים אלו: כיצר מנגנונים אלו מצליחים להגדיר 

הביולוגית  בסביבה  ומסוימת  מוגדרת  תבנית 

  והרועשת של העובר? בעבודה משותפת של 

על חישוביות ביולוגית, רעש ויציבות | נעמה ברקאי 
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הרצאות החברים החדשים בתשע"ט

איגרת כסלו תש"ף

 פרופ' בני שילה ושלי זיהינו את מנגנון ה״היסעים״ -

חלבונים  למרכז  המצליח  תלוי–דיפוזיה  מנגנון 

באפקטיביות  בשדה  )מורפוגנים(  מופרשים 

וביציבות, ובכך להגדיר תבנית מרחבית יציבה. 

זה  מנגנון  זיהו  אחרים  של  עבודתם  וגם  עבודתנו 

וריאנטים  מיושמים  בחלקן  כאשר  מערכות,  בכמה 

להתאים את התבנית  למשל  שונים שלו, המסוגלים 

הנוצרת לגודל השדה. 

במחקר  שלנו  העבודה  שיטת  את  להדגים  ניתן 

התעניינו  ושבו  האחרונה,  בשנה  לבשלות  שהגיע 

זבוב  בתהליך ההתמיינות של תאי עצב בעובר של 

שעניין  החישובי  האתגר   .drosophila הפירות 

ניתן לקודד במערכת  כיצד  זו הוא  אותנו במערכת 

ביולוגית, ביציבות, מדידת זמן. לאתגר חישובי זה 

תהליך  של  במרכזו  בתהליך.  מאוד  רבה  חשיבות 

כתאי  המתנהגים  מיוחדים  תאים  יש  הבחירה 

לא  חלוקות  סדרת  עובר  שכזה  גזע  תא  כל  גזע. 

ונשאר  תכונותיו  על  שומר  הגזע  תא  סימטריות: 

בחלוקה,  ״נולד״  אשר  השני,  התא  אך  גזע,  תא 

חלוקה  הכולל  התהליך,  של  ובסופו  שונה,  הוא 

נוספת, יהפוך לצמד תאי עצב. נקודה חשובה היא 

לתאי  מובילות  הגזע  תאי  של  שונות  שחלוקות 

של  אלו  תכונות  שונות.  תכונות  בעלי  שונים  עצב 

החלוקה  בזמן  הגזע  תא  במצב  תלויות  העצב  תאי 

הרלוונטית. במילים אחרות, תא הגזע עובר במשך 

הזמן בין מצבים שונים, ומצבים אלו מובילים לתאי 

לייצר  יכול  בודד  תא  שונות.  תכונות  בעלי  עצב 

אוסף של תאי עצב שונים - תכונה חשובה במיוחד 

להתפתחות מערכת העצבים.

על  עצב,  תאי  של  יציבה  שושלת  להבטיח  מנת  על 

זמני המעבר של תא הגזע בין המצבים השונים שלו 

ואומנם תיאום  זמני החלוקה,  להיות מתואמים עם 

כזה מתקיים. אולם, ואולי במפתיע, תיאום זה אינו 

נובע מתלות ישירה בין שני התהליכים: ניתן לעצור 

מבלי  השונים  המצבים  בין  המעברים  את  למשל 

ובדומה  הגזע,  ישפיע על קצב חלוקות תאי  שהדבר 

בין  במעברים  פוגע  אינו  החלוקה  בקצב  שינוי  לזה, 

המצבים השונים. כלומר, בתאי הגזע מתקיימים שני 

התא  מחזור   - אחת  ובעונה  בעת  זמניים  תהליכים 

- אשר  שני  מצד  מצבי התמיינות  ושינוי  מצד אחד 

זמני.  תיאום  על  שומרים  אך  בזה  זה  תלויים  אינם 

הנחת העבודה שלנו הייתה אפוא כי שמירת התיאום 

תכונת  בשל  אפשרית  אלו  תהליכים  שני  בין  הזמני 

השולט  המעגל   - ביולוגיים  מעגלים  של  היציבות 

ההתמיינות  מצבי  בין  המעבר  ועל  הזמן  מדידת  על 

קלה  רגישות  שמבטיחה  בצורה  מחווט  השונים 

כמות  המעגל:  מרכיבי  של  הכמותיים  לערכים 

החלבונים או קצבי התהליכים הכימיים.

השולט  המעגל  רכיבי  את  תיארו  קודמות  עבודות 

על מדידת הזמן בתאי הגזע הקדם–עצביים בעובר 

ההשלכות  את  בייחוד  תיארו  אלו  עבודות  הזבוב. 

ביטוי  או  במעגל,  מסוימים  רכיבים  מחיקת  של 

תאי  ותכונות  הגזע  תא  מצבי  על  שלהם,  יתר 

של  חישובית  מחקירה  מייצר.  הוא  שאותם  העצב 

לשני  מתאים  הקיים  המידע  כי  למדנו  הזה  המעגל 

המנגנון  זמן:  מדידת  מנגנוני  של  שונים  סוגים 

שיעתוק  פקטורי  של  שרשרת  על  מבוסס  הראשון 

חלבון  כל  זה  במנגנון  כלומר,  חיוביים–מאקטבים. 

החלבון  של  הביטוי  רמת  להעלאת  גורם  בשרשרת 

שקולה  בשרשרת  חלבון  עליית  בשרשרת.  הבא 

אף  מבוסס  השני  המנגנון  התמיינות;  מצב  למעבר 

הפעם  אך  שיעתוק,  פקטורי  של  שרשרת  על  הוא 

תפקידם הוא שלילי–מדכא. במנגנון זה עלייתו של 

החלבון המייצג מעבר מצב התמיינות דורשת ירידה 

ברמת חלבון קודם בשרשרת, אשר מתפקד כמעכב 

שיעתוק של החלבון החדש. 

על פני הדברים נראה כי שני המנגנונים - זה התלוי 

בדעיכת  התלוי  וזה  מאקטבים  חלבונים  בהצטברות 

ואומנם,  לזה.  זה  שקולים   - מעכבים  חלבונים 

תואמים  המנגנונים  שני  רועשת  שאינה  במערכת 



9 גיליון 41, דצמבר 2019

באופן  השווינו  כאשר  אולם  החישובי.  האתגר  את 

המנגנון  של  לזה  אחד  מנגנון  של  תפקוד  חישובי 

שמנו   - רועשת  ביולוגית  בסביבה  שניהם   - השני 

לב כי המנגנון שבו מדידת הזמן מקודדת באמצעות 

תלוי  זה  מנגנון  כלומר,  יותר.  הרבה  יציב  מעכבים 

ובקצבי  רכיבי המעגל  פחות בערכים הכמותיים של 

השונים  החלבונים  בין  האינטראקצייה  תהליכי 

במעגל. הסיבה הבסיסית להבדל זה פשוטה - שימוש 

המאקטבים(  מאלו  )בשונה  מעכבים  בחלבונים 

הנמוכות  רמותיהם  את  המזהה  קידוד  מאפשר 

רחוק מספיק מאזור הרוויה או מהאזור שבו כמויות 

החלבון תלויות ליניארית בזמן.

היא  שלנו  העבודה  הנחת  למעלה,  שפירטתי  כפי 

שתהליך האבולוציה מעדיף בחירת מעגלים יציבים. 

לפיכך ניבאנו כי המעגל שתאי הזבוב משתמשים בו 

חלבונים  של  שרשרת   - היציב  המנגנון  על  מבוסס 

בשיתוף  שביצענו  ניסויים  ואומנם  מעכבי–שיעתוק. 

 )Prof. Chris Doe( דו  קריס  פרופ'  עם  פעולה 

מאוניברסיטת אורגון איששו ניבוי זה. אם כן, עבודה 

מאפשר  היציבות  בעקרון  שימוש  כיצד  מדגימה  זו 

עקרונות  את  לנבא  שונים,  מנגנונים  בין  להבחין 

הוא  וכיצד  פעילותו  את  ולהבין  המיושם  המנגנון 

שומר על יציבות הפעולה.

כיעיל  הוכח  הביולוגית  היציבות  עקרון  לסיכום, 

המשתתפים  רבים  ביולוגיים  מעגלים  בחקירת 

חשובה  ליציבות  הדרישה  מגוונים.  בתהליכים 

ואומנם  עוברית,  התמיינות  בתהליכי  במיוחד 

תהליכים  של  יציבותם  את  תיארו  רבות  עבודות 

ליציבות.  התורמים  המנגנונים  פיענוח  ואת  אלו 

התמיינות  למשל,  מאפשרים,  אלו  מנגנונים 

יחסים  שתבטיח  לתתי–שדות  שדה  של  מרחבית 

תתי– של  השטחים(  )או  האורכים  בין  קבועים 

בין  תיאום   ,scaling נקראת  זו  תכונה  השדות. 

או  בממדים,  המתרחשים  התמיינות  תהליכי 

בזמנים, שונים בעובר. שאלות אלו, ורבות אחרות, 

מערכות  של  הקסום  העולם  אל  הצצה  מאפשרות 

ביולוגיות ותורמות להבנת תפקודם של תהליכים 

מאפשרות  וכן  רועשת,  בסביבה  שכאלו  מורכבים 

הן להמשיך ולפעול, ואולי אף להתחדש ולהשתפר, 

■ בתהליכי האבולוציה.  

על חישוביות ביולוגית, רעש ויציבות | נעמה ברקאי 
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התרבות א ראשית  על  קצת  לספר  מבקש  ני 

בשנים  שהתגלתה  כפי  היהודית  הערבית 

האחרונות לאור מקורות חדשים. מה שאוַמר מבוסס 

על עבודה משותפת שנעשתה עם פרופ' יהושע בלאו. 

שבהם  הטקסטים  מלאי  על  מילים  בכמה  אפתח 

״כתיב  הביטוי  פשר  מהו  אסביר  מכן  לאחר  מדובר. 

בחשיבותו  בקצרה  אעסוק  ולבסוף  שבכותרת,  פונטי״ 

מבחינה  הן  לשונית  מבחינה  הן  החדש,  החומר  של 

תרבותית. 

א. הטקסטים

קהיר,  בגניזת  בעיקר  נתגלה,  האחרונים  בעשורים 

כלומר  יהודית,  בערבית  טקסטים  של  חדש  סוג 

באותיות  אך  הערבית  בשפה  הכתובים  טקסטים 

עבריות, ששיטת כתיבם שונה ממה שהיה ידוע לפני 

כן. טקסטים אלו הם קדומים, משלהי האלף הראשון, 

בערך מהמאה השמינית ועד המאה העשירית לסה״נ.

או  פפירוס  על  כתובים  הטקסטים  שרוב  העובדה 

סוף  לקראת  שהרי  קדמותם,  את  מוכיחה  קלף  על 

האלף הראשון נכנס למזרח התיכון השימוש בנייר, 

ופפירוס וקלף כחומרי כתיבה נסוגו די מהר. מסקנת 

קדמותם של הטקסטים מתאשרת גם משיקולי לשון 

ותוכן. כתבי יד אלו הם מן הקדומים ביותר בערבית 

יהודית שהגיעו לידינו.

בכתיב  הטקסטים  של  הגאוגרפי  מוצאם  אזור 

ארץ  מצרים,  אפריקה,  צפון  ביותר:  רחב  פונטי 

בידינו  הוא.  אף  רחב  תוכנם  גיוון  ובבל.  ישראל 

טקסטים ספרותיים, למשל שתי העתקות של הספר 

״הלכות פסוקות״ בתרגום ערבי, חיבורים מדרשיים 

ופילוסופיים, גלוסרים לכתבי הקודש, תרגומי מקרא, 

עמדו  אלו  מסוגים  טקסטים  ועוד.  התנ״ך  פרשנות 

הידוע  תפסירו  את  כשחיבר  גאון  סעדיה  רב  לפני 

במאה העשירית. יש גם טקסטים עממיים: מכתבים 

פרטיים, מרשמים רפואיים, סוגים שונים של מאגיה 

)כגון הגדת עתידות( וכו'. 

ערבית יהודית קדומה 
 בכתיב פונטי -

מהותה וחשיבותה

מאת פרופ' סימון הופקינס
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ב. הכתיב הפונטי

כתיבם  הוא  שנזכרו  לטקסטים  המשותף  המכנה 

לפי  לא  אבל  עברית  באות  כתובים  הם  המיוחד. 

הקלאסית,  היהודית  הערבית  של  התקנית  השיטה 

אבן  הלוי,  יהודה  גאון,  סעדיה  רב  למשל  בה  שנהגו 

והרמב״ם, אלא לפי שיטה פונטית שעד לפני  ג'נאח 

מעטים  פרטים  אלא  עליה  ידענו  לא  אחדות  שנים 

בלבד. בסוף האלף הראשון שתי השיטות - התקנית 

והפונטית - התקיימו זו ליד זו, עד שהשיטה הפונטית 

ונעלמה בסביבות שנת 1000 לסה״נ, והשיטה  דעכה 

התקנית שלטה בכל מקום ובכל סוגי הכתיבה.

התקני,  הכתיב  זה?  פונטי  כתיב  של  ייחודו  מהו 

הביניים  ימי  של  היהודית  הערבית  של  הסטנדרטי, 

כתיב  של  אוטומטית  בבואה  אלא  איננו  ברובו 

את  משקף  בהכרח  אינו  כן  ועל  הקלאסית,  הערבית 

המבטא. לא כך הכתיב הפונטי. מטרתו של כתיב זה, 

עקרונית, היא לשקף רק את המבטא מבלי להתחשב 

בכללי הכתיב של הערבית הקלאסית. ההבדל העיקרי 

בין שתי השיטות הוא שהכתיב הסטנדרטי הוא כתיב 

קיים,  אורתוגרפי  תקן  של  חיקוי  כלומר  היסטורי, 

ואילו זה של הטקסטים החדשים, שבהם ענייננו כאן, 

המילים.  של  הגייתן  את  לציין  ומבקש  פונטי  הוא 

אפשר לסכם ולומר שהכתיב התקני משרת את העין, 

שרגיל  מי  כל  האוזן.  את  משרת  הפונטי  והכתיב 

לקרוא למשל אנגלית או צרפתית יודע היטב מה הוא 

כתיב היסטורי, ועד כמה האותיות הכתובות על הדף 

אינן משקפות את הגיית המילים שבפינו.

את  אדגים  כאלו  מופשטות  בהגדרות  להרבות  במקום 

קונקרטיות  בדוגמאות  הכתיב  סוגי  שני  בין  ההבדל 

שלנו  המודרנית  העברית  של  הכתיב  העברית.  מתחום 

כפי  היום  מאייתים  אנו   - מובהק  היסטורי  כתיב  הוא 

חדש  כתיב  היום  ממציאים  היינו  לו  בעבר.  שאייתו 

להגיית העברית המדוברת בישראל, לא היינו מבחינים 

בין ט לבין ת, שהרי מבטאן זהה = ]t[, ואין צורך בשני 

 סימנים. האות כ הייתה מיותרת, שהרי כשהיא דגושה -

 ּכ - הגייתה שווה להגייתה של ק = ]k[, וכשהיא רפה -

 ]x[ - הגייתה )בפי רוב הדוברים( שווה לזו של ח =  כֿ 

חדש  כתיב  היום  ממציאים  אנו  אין  אבל  הלאה.  וכן 

ואנו  נמצא,  כבר  העברית  של  הכתיב  שלנו.  לעברית 

פשוט ממשיכים את הכתיב המסורתי הקיים, בין שהוא 

מתאים להגייה ובין שלא. הכתיב העברי ההיסטורי מביע 

הבחנות שבעבר היו קיימות בשפה ואינן עוד. המבטא 

משתנה, והכתיב נשאר. זהו אופיו של כתיב היסטורי.

בכתיב עברי היסטורי זה נכתבות גם המילים העבריות 

קחו  ביידיש.  למשל  היהודים,  בלשונות  שנשתקעו 

מראה  ת–ו–ר–ה  הכתיב  ״ּתֹו�ה״.  המילה  את  כדוגמה 

זו בעברית, ולא כיצד יש  לנו רק כיצד כותבים מילה 

.tóyre להגות אותה ביידיש, כלומר

היידיש  את  לנקות  גזרה  יצאה  הסובייטית  ברוסיה 

מכתיבים יהודיים היסטוריים כגון ת–ו–ר–ה ולהחליפם 

באיות פונטי, החל מסילוק האות ת, המופיעה ביידיש 

- ּת   - בדגש  כשהיא  ת  שהרי  עבריות,  במילים   רק 

שווה בהגייתה ל–ט ]t[, וכשהיא רפה - ֿת - היא שווה 

tóyre נכתבת טוירע  זו,  ]s[. לפי מגמה  בהגייתה ל–ס 

והכתיב  ויידי,  פונטי  הראשון  הכתיב   - ת–ו–ר–ה  ולא 

השני היסטורי ועברי. הרגשה מוזרה היא לפגוש מילים 

לֶב״ לא  עבריות מוכרות בלבוש פונטי חדש, למשל ״כֶּ

בכתיב כ–ל–ב אלא בהסוואה פונטית קעלעוו.

היהודית  הערבית  של  הכתיב  בין  קיים  דומה  הבדל 

הסטנדרטית לבין זה של הטקסטים הפונטיים. הבדל 

שכתיבם  תקניים,  לטקסטים  שבניגוד  הוא  נוסף 

בחוסר  החדשים מתאפיינים  הטקסטים  למדי,  אחיד 

כבכתיב  שלא   - וחסר  מלא  בענייני  בולט  עקיבות 

קריאה,  באם  להופיע  יכולה  קצרה  תנועה  התקני, 

ותנועה ארוכה יכולה להופיע בלעדיה. 

הטקסטים יצאו משכבות שונות של החברה היהודית, 

 יותר.  משכילות  וחלקן  פחות,  משכילות   חלקן 

ערבית יהודית קדומה בכתיב פונטי - מהותה וחשיבותה | סימון הופקינס 
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יש להניח שאלו אשר לראשונה כתבו בכתיב פונטי 

זה עשו זאת כיוון שידעו רק לדּבר בערבית אך לא 

ביכולתם  היה  לא  כן  על  בה.  ולכתוב  לקרוא  ידעו 

לחקות את כתיבּה של הערבית הקלאסית וכתבו את 

השפה לפי ההגייה, כפי ששמעו אותה וכפי שדיברו 

באות  וכתוב  קרוא  גם  למדו  הזמן  במרוצת  בה. 

המשיכו,  מסוימים  בחוגים  זאת  למרות  ערבית. 

שהיה  הפונטי,  בכתיב  לדבוק  אחרת,  או  זו  במידה 

גרסא דינקותא שלהם ושאליו היו רגילים. כך צמחו 

הטהור  הפונטי  הכתיב  בין  למיניהם  מעבר  שלבי 

השיטה  אותו.  החליף  שלימים  התקני  הכתיב  לבין 

בתרגום  )בייחוד  בשלמותה  נשמרה  הפונטית 

הטקסטים  רוב  אך  שנזכר(,  פסוקות״  ל״הלכות 

שתי  בין  פשרה  של  כלשהן  דרגות  מגלים  שבידינו 

בערבית  שחל  האורתוגרפי  המעבר  השיטות. 

היהודית מתרחש מול עינינו.

ג. חשיבות לשונית

לשקף  הנועדת  בשיטה  הכתובים  שטקסטים  ברור 

תופעות  לפנינו  לחשוף  כדי  בהם  יש  המבטא  את 

נשארו  התקנית  היהודית  שבערבית  רבות  לשוניות 

חבויות מאחורי הכתיב ההיסטורי. לפי טבע הדברים 

ההגה  תורת  בתחום  בעיקר  תופעות  מתגלות 

והצורות. אך לא זו בלבד, סגנון הטקסטים מאפשר 

לנו לעמוד גם על ענייני תחביר ואוצר מילים.

השפה  לתולדות  החדשים  הטקסטים  של  תרומתם 

ל״הלכות  התרגום  למשל,  ומגוונת.  רבה  הערבית 

הצפון– הערבית  את  לפנינו  מציג  פסוקות״ 

ההמונית  ההגירה  לפני  שהייתה  כפי  אפריקאית 

האלף  ראשית  למן  מערבה  בדואים  שבטים  של 

צפון  לתוך  ונלוויהם  ִהלָאל  בני  של  כניסתם  השני. 

אפריקה שינתה במידה מכרעת את המפה הלשונית 

הן  הטרום–ִהלָאלית  מהתקופה  עדויות  האזור.  של 

הנזכר,  התרגום  היא  מהן  אחת  המציאות.  יקרות 

השימוש  ובהן  מובהקות,  מגרביות  תופעות  המגלה 

גוף  את  לציין  כדי  בעתיד   nafˁal הפועל  בצורת 

צורה  כאן  מוצאים  אנו  כן,  על  יתר  ביחיד.  המדבר 

מיוחדת הרבה יותר, והיא nafˁalū כדי לציין את גוף 

יד המכיל לסירוגין גם את המקור  המדברים. בכתב 

הארמי של ״הלכות פסוקות״ גם את תרגומו המורחב 

לערבית אנו קוראים כדלקמן )ראו איור 1(:

דיכ  מן  הדא  תקול  כונת  אין  קל  ריבי  אנוה   ...

אלהילכה נקולו ואינמא חורם עליה אן יסכון בטיל 

דרוה  יסתאגיר  רוגול  או  לאלכירי  עומלת  דאר  פי 

עליהא  יוגרא  לא  דאר  ולאכן   ... מערוף  וכיריה 

בייתוה  יכרי  מימין  ליס  וארוגול  מערוף  כירי?)ה(? 

ואסלפוה יסכון בטיל או לא קל לא

וזה פירושו בעברית:

״... מפני שזה ריבית. אמר: לּו למדת זאת מן ההלכה 

דווקא  חינם  לגור  עליו  נאסר  אומרים:  היינו  ההיא, 

בחצר העשויה לשכירות או איש השוכר חצר לו ודמי 

דמי  לה  ... אבל חצר שאין מעלים  ידועים  שכירותה 

לו  בית  ששוכר  ממי  אינו  והאיש  ידועים  שכירות 

והלווה לו, )האם( יגור חינם אם לאו? ָאַמר: לא״. 

על  פעמיים.  זה  בקטע  מופיע  ״אמר״  הארמי  הפועל 

אף חוסר הדיוק בתרגומים )אמנא = גוף מדבר ולא 

ולא  ״ֱאמור!״,  או  אֹוַמר״  ״אני   = ו–אימא  מדברים, 

״אנו  נקולו  כאן  שלפנינו  ספק  אין  ָאַמר״(,  ״הוא 

המקרה  אולי  והוא   ,nafˁalū צורת  כלומר  אַמר״,  נֹ

הקדום ביותר הידוע עד כה.

אמנא  הוה  מהתם  אי  ריבית  שהיא  מפני   …

למיגר  דעביד  וגברא  לאגרא  דקיימא  בחצר 

דלא  וגברא  לאגרא  קיימא  דלא  חצר  אבל 

עביד למיגר אימא לא קא משמעלן )מקביל 

נ׳  עמ׳  ס׳ ששון,  פסוקות, מהדורת  להלכות 

שו׳ 26-24( …
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ד. חשיבות תרבותית

החדשים  מהטקסטים  שעולה  הבולטת  התכונה 

הפונטי  הכתיב  כותבי  של  ההדוק  החיבור  היא 

גמורה  הפתעה  אותם.  הסובב  הערבי  לעולם 

יותר  לפני  אלו,  יהודים  כמה  עד  לגלות  הייתה 

ועד  הערבית  בתרבות  מעורים  היו  שנה,  מאלף 

בשני  משתקף  הדבר  ממנה.  מושפעים  היו  כמה 

עניינים עיקריים: )1( דרך מסירת הטקסטים ו–)2( 

תוכנם של הטקסטים.

1. דרך מסירת הטקסטים

בכמה חיבורים ספרותיים בכתיב הפונטי יש מילים 

מהמקרים  בחלק  להקשר.  כלל  מתאימות  שאינן 

הוא  ההבנה  וחוסר  הכתוב,  את  להבין  הצלחנו  לא 

באשמתנו, אך במקרים אחרים - והם רבים - פשר 

באות  בידינו  המצוי  הטקסט  לעין:  גלוי  הדברים 

וקרו  ערביות,  באותיות  ממקור  הועתק  עברית 

תקלות בדרך. 

לא  מקובל  היה  קדומים  ערביים  יד  בכתבי 

)דיאקריטיות(.  המבחינות  הנקודות  את  להוסיף 

דבר,  אותו  נראות  תמיד  למשל  ث  ت  ب  האותיות 

הנקודות  בלי   . يـ نـ  עם  גם  מזדהות  רוב  פי  ועל 

הן  בקריאה  לְטעות  האפשרויות  המבחינות 

 מעט.  לא  טעו  הסופרים  ואכן  רבות,   כמובן 

איור 1. ״הלכות פסוקות״ במקור הארמי ובתרגומו לערבית. הקטע מכיל את הצורה נקולו - ״נֹאַמר״.

)The Bodleian Libraries, The University of Oxford, MS. Heb. d. 47, folio 55v(

ערבית יהודית קדומה בכתיב פונטי - מהותה וחשיבותה | סימון הופקינס 
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איור 2. תרגום ערבי לספר משלי ח:ו-טז, ובו כתוב איא - "את" - במקום אנא - "אני".

)ENA 2779 fol. 28r האיור באדיבות ספריית בית המדרש ללימודי יהדות(
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העניין:  את  להבהיר  תספיק  פשוטה  אחת  דוגמה 

ִבינָה לִי  ֲאנִי  וְתּוׁש�ּיָה,  ֵעָצה  בתרגום למשלי ח:יד ״לִי 

גְבּו�ה״ אנו מוצאים בערבית )ראו איור 2(:

כלומר   ,>... אלפה>ם  איא  ולפותיא  אלמשורה  לי 

באותיות ערביות: يل املشورة والفتيا إّيا الفهم ... 

שפירושו  אלפהם,  איא  כתוב  ִבינָה״  ל״ֲאנִי  כתרגום 

״את הבינה״ - תרגום בלתי אפשרי בעליל.

מה  הבינה״.  ״אני  להיות  צריך  הבינה״  ״את  במקום 

קרה? התשובה היא זו: המקור הערבי שממנו הועבר 

ללא  ערביות  באותיות  כתוב  היה  שלפנינו  הטקסט 

והלבלר  ומתחתן,  לאותיות  מעל  מבחינים  סימנים 

أنا  לפרשה  במקום  )״את״(  إّيا  דעת:  בהיסח  פירש 

)״אני״(, וכך הוציא מתחת ידו תרגום משובש שאין לו 

מובן. ריבוי המקרים הדומים מעורר שאלות מעניינות.

ברוב המקרים הידועים לנו כיוּון ההעתקה היה מאות 

בכיוון  גם  העתקות  היו  אך  עברית,  לאות  ערבית 

ערבית.  לאות  עברית  מאות  לומר:  רוצה  ההפוך, 

לא זו אף זו, חיבורים מסוימים אף הועתקו פעמים 

מספר, מּכתב אחד לכתב אחר, הלוך ושוב.

בעיקר  שכיחה  לכתב  מכתב  ההעברה  תופעת 

בטקסטים מקראיים - גלוסרים, תרגומים ופירושים. 

מכאן יוצא שבקרב יהודי ארצות ערב הראשונים היו 

חוגים שנהגו, ואף העדיפו, ללמוד את ספרי התנ״ך 

באותיות ערביות. כיוון שתופעה זו ידועה עד כה רק 

בקרב הקראים הקדומים )שחלקם אף קראו את לשון 

המקרא העברי בתעתיק לאותיות ערביות(, מתקבל 

בכתיב  המקראיים  הטקסטים  שכותבי  הדעת  על 

ממבשרי  לפחות  )או  קראים  היו  הם  אף  הפונטי 

של  ספר  בבתי  שגם  לציין  ראוי  זאת  עם  הקראות(. 

רבנים יש שלימדו כתיבה בכתב הערבי )ובבתי ספר 

כאלו למדו לעיתים אף תלמידים מוסלמים(.

2. תוכנם של הטקסטים

באשר לתוכן הטקסטים מצטיירת תמונה דומה: הן 

יותר  המלומדות  השכבות  הן  היהודי  העם  פשוטי 

ושאבו  שמסביבם  התרבויות  עם  הדוק  בקשר  חיו 

הטקסטים  והעמים  התרבויות  קשרי  מבחינת  מהן. 

מעניינים  וכו'  עממית  ברפואה  במאגיה,  העוסקים 

ארוכה:  היסטוריה  אלו  מטקסטים  לחלק  במיוחד. 

לערבית,  ומשם  לארמית  התגלגלו  ביוונית,  נולדו 

הישן  החומר  על התאמת  המעידים  קלים  בשינויים 

למציאותו החדשה. למשל, בהורוסקוּפ הקרוי ״ספר 

שם״ המונח סרקייא ״ערבי)ם(״, שבעקבות היוונית 

בארמית  בגרסה  נמצא   )Saracen Σαρακηνός(

הערבי  בתרגום  הפך  ישראל,  ארץ  של  יהודית 

ל–אמיר אל מומנין = أمري املؤمنني ״אמיר המאמינים״, 

.)3 איור  )ראו  המוסלמי  לכ'ליף  הידוע   הכינוי 

ערבית יהודית קדומה בכתיב פונטי - מהותה וחשיבותה | סימון הופקינס 

איור 3. הורוסקוּפ הנקרא "ספר שם", ובו נמצא אמיר אל מומנין "אמיר המאמינים", כינויו של הכ׳ליף המוסלמי

)Reproduced with the kind permission of the Syndics of Cambridge University Library, T-S K1.133v(
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בדף  עבריות.  לאותיות  מתועתקים  קלאסית,  בערבית  שיר  בתי  מכיל  אחד  דף  מחוברים.  קלף  דפי  שני  של  שרידים  ב.  א,   4 איור 

ערביות. באותיות  ה׳״  ירצה  ״אם  الله  شا  ان  גם  בו  נמצא  אך  עבריות,  אותיות  כתוב  הערבי  הטקסט  גורלות.  ספר  מתוך  קטעים   השני 

)Reproduced by kind permission of the Syndics of Cambridge University Library, T-S NS 224.229(
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גזע,  או  לשון  דת,  הבדלי  אין  וכו'  המאגיה  בתחומי 

וטקסטים כאלו שימשו בקרב ָּפגָנים, יהודים, נוצרים 

ומוסלמים כאחד.

המשכילים שבחוגי הכתיב הפונטי לא רק הכירו את 

ערביים  קראו טקסטים  גם  אלא  הערביות  האותיות 

)בייחוד  יהודים  שמלומדים  מזמן  ידוע  מוסלמיים. 

המוסלמית  התאולוגית  הספרות  את  למדו  קראים( 

החדשים  שבטקסטים  תמה  אין  כן  ועל  בערבית, 

המוסלמית  הכת  של  שמה  את  למשל  מוצאים  אנו 

אלדוהרייה )al-Dahriyya( שדגלה בחומרנות. 

קדומים  יהודים  של  הערצתם  יותר  הרבה  מפתיעה 

לכך  מובהקת  עדות  היפה.  הערבית  לספרות  אלו 

בתים  מצוטטים  ובו  קדום,  קטעים  בלקט  נמצאת 

הערבים  המשוררים  מיטב  של  שיריהם  מתוך 

נֻואס  אבו  ַעּזה,  אלַקיְס,   ִאְמרא  הקלאסיים: 

 ועוד )ראו איורים 4 א, ב(. מדובר כאן בשירת חול -

ליתר דיוק שירת אהבה - והתופעה מעניינת ביותר. 

מופתית  מוסלמית  שירה  שאף  למדים  נמצאנו 

חלק  מסוימים(  בחוגים  )לפחות  הייתה  וחילונית 

מארון הספרים היהודי.

בין  הערבית.  הספרות  להשפעת  גם  עדים  אנו 

שבהם  מקראיים  חיבורים  כמה  יש  הטקסטים 

פסוק,  פסוק  רצוף,  ביאור  ומבואר  מתורגם  המקרא 

מפירושי  מאוחרת  מתקופה  המוכרת  השיטה  לפי 

שבפירוש  מאוד  ייתכן  ואחרים.  עזרא  אבן  רש״י, 

את  )גם(  לראות  יש  הכתובים  סדר  פי  על  הרצוף 

השפעת פרשנות הקוראן של אותה תקופה.

אחר.  בהקשר  גם  מתבטאת  הקוראן  עם  היכרות 

בפנקס אישי שנכתב בעיר אל–רמלה במאה התשיעית 

בביטויים  גדושות  אלו  תפילות  תפילות.  כמה  יש 

הן  כן,  על  יתר  קוראניות.  ובנוסחאות  אסלאמיים 

ביחידות,  לפחות  התפלל,  שהכותב  כנראה  מוכיחות 

)גם( בערבית.

יהודי הטקסטים הערביים הפונטיים היו חשופים גם 

להשפעת הנצרות וספרותה. חיבור העוסק בשאלות 

סביר  האוונגליון.  את  מזכיר  אפילו  במקרא  קשות 

קראי(  כנראה  )שהיה  זה  טקסט  שמחבר  להניח 

יהודים,  שבהם  בין–דתיים  במפגשים  השתתף 

שלהם  הקודש  בכתבי  התדיינו  ונוצרים  מוסלמים 

מסוג  חוגים  המשותפת.  הדתית  מורשתם  רקע  על 

מתקופה  האסלאם  בעולם  מוכרים   )majālis( זה 

מאוחרת יותר, ומתברר עתה שאינם אלא המשך של 

מסורת ישנה.

סיכום

בזמן האחרון נתגלתה קבוצה של טקסטים קדומים 

פונטי.  כתיב  מיוחד,  בכתיב  יהודית  בערבית 

שונים:  רבדים  היו  הפונטי  בכתיב  במשתמשים 

החל באלה שכנראה לא ידעו אות ערבית כלל )או 

שהעריצו  באלה  וכלה  ממנה(  הושפעו  לא  לפחות 

את השפה הערבית המוסלמית הגבוהה עד כדי כך 

שהעתיקו שירים חילוניים בערבית קלאסית מאות 

ערבית לאות עברית.

אלו הם כתבי היד הקדומים ביותר בערבית היהודית 

מעולם  קצת  לפנינו  חושפים  והם  לידינו,  שהגיעו 

מעינינו.  ונעלם  בערפל  לוט  היה  לכן  מרתק שקודם 

טקסטים אלו חשובים מכמה בחינות: הם מספקים 

הערבית.  השפה  של  ההיסטוריה  על  יקר  מידע  לנו 

ישראל  על ראשית תרבות  אור  כן הם שופכים  כמו 

אנו  פונטי  בכתיב  הטקסטים  בזכות  ערב.  בארצות 

רואים עד כמה היהודים במאות הראשונות לאסלאם 

היו מעורים בתרבות הסובבת - לא רק המוסלמית 

■ אלא גם הנוצרית. 

ערבית יהודית קדומה בכתיב פונטי - מהותה וחשיבותה | סימון הופקינס 
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אמר זה מבוסס על הרצאתי בישיבה הפתוחה מ

בחנוכה  הלאומית  האקדמיה  של  השנתית 

אפתח  האקדמיה.  שורות  אל  הצטרפתי  שבה   ,2018

תחום  את  אציג  כך  ואחר  כלליות  פסקאות  בכמה 

נגישה  ברמה  תהיה  ההצגה  פעיל.  אני  שבו  המחקר 

לכל נפש, אני מקווה.

ליבי לחברי האקדמיה  מודה מעומק  אני  כול,  קודם 

על שבחרו בי להימנות עימם. אני נרגש מכך שמצאו 

גדלה  רק  שלי  ההתרגשות  הזה.  לכבוד  ראוי  אותי 

בשורת  השכנים  בעיניי  נאים  כמה  רואה  כשאני 

פרופ'  ברקאי,  פרופ'  חבריי  החדשים,  המצטרפים 

שריר ופרופ' הופקינס.                                                                                                

לקוראי  להציג  היא  זה  מאמר  של  שמטרתו  מכיוון 

וגם את תחום המחקר שלי,  גם את עצמי  ״איגרת״ 

אומר עוד כמה מילים על עצמי ועל הדרך שבה אני 

רואה את עולם המדע, לפני שאעבור לדבר על תחום 

המחקר שלי.                         

הוריי היו ממייסדי הרפואה הציבורית בנגב. מכיוון 

שכך, נולדתי וגדלתי בבאר שבע של שנות השישים 

של  מלהיבה  מאווירה  חלק  אז  היו  הוריי  והשבעים. 

עשייה ושל יצירה. הם לא נבחנו על הצהרות נאמנות 

את  שרו  כשהם  זייפו  הם  שבה  המידה  ועל  ריקות 

הם  שאליו  החזון  על  נבחנו  וחבריהם  הם  ההמנון. 

כיוונו, על ההתלהבות שבה הם הוציאו אותו לפועל, 

הדרך  על  הכול  ובסך  הפגינו,  שהם  המקצועיות  על 

שבה הם קידמו, ולעיתים יצרו, את הרפואה בנגב.                                                                                                                                                                                                 

המזל  לי  יש  הבוגרות  שנותיי  רוב  ואת  גדלתי, 

ויצמן  במכון  גם  למדע.  ויצמן  במכון  לבלות  והעונג 

חבריי,  להפך:  נאמנות.  להצהרות  ממני  מצפים  לא 

ממני  מצפים  מדריך,  שאני  הסטודנטים  כמובן  כולל 

מצפה  מצידי  אני  אותה.  מקבלים  והם  להתנגדות, 

מהם להתנגדות, ואני מקבל אותה ועוד איך... כשאני 

מגיע בבוקר, כולי נלהב מהרעיון שאני חושב עליו, הם 

לזרקורי  שלו  הפגמים  ואת  שלי  הרעיון  חושפים את 

מחשבתם הנוקבת. הם מטילים ספק בהנחות היסוד 

על אלקטרוניקה, 
קוונטים, דיוק ויופי

מאת פרופ' עדי שטרן
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שלי, הם בוחנים את המסלול הלוגי שלי, והם מנסים 

הפיזיקה.  של  יסוד  אמיתות  סותר  שאני  לי  להראות 

עד הערב, ברוב המקרים, הרעיון כבר נפסל, ואני קצת 

אני  ואז  הביקורת,  את  שורד  הוא  לפעמים  מאוכזב. 

יותר,  בהירה  יותר,  צלולה  כשמחשבתי  הביתה  חוזר 

יותר. בכל המקרים, אלה ואלה,  וההבנה שלי עמוקה 

אני חוזר הביתה נפעם. 

ועל  שלהם  ההתנגדות  על  לחבריי  תודה  אסיר  אני 

לשלול  מנסה  לא  אני  שלי.  לחשיבה  שלה  התרומה 

מהם את מימון המחקר שלהם, ואני לא מנסה לעכב 

להם את התואר. האתגר שהם מציבים בפניי ובפני 

המחשבה שלי אינו איום אלא מתנה, ומתנה זו יקרה 

מאוד לליבי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

שבה  הדרך  על  ללמוד  מה  כאן  שיש  חושב  אני 

שלנו,  בחברה  יסוד  אמיתות  על  דיונים  מתנהלים 

וזאת הסיבה שסיפרתי את זה.                                     

 - שמו  את  למאמר  שנתן  לחלק  אעבור  מכאן 

גם  יכולתי  ויופי״.  דיוק  קוונטים,  ״אלקטרוניקה, 

החומר״,  של  טופולוגיים  ״מצבים  למאמר  לקרוא 

של  מינימלית  מידה  איזושהי  בי  שיש  נראה  אבל 

אני  מפתיע,  יישמע  שהדבר  ככל  שיווקית.  הבנה 

הקורא  את  לשכנע  וכדי  הדבר.  אותו  שזה  מאמין 

הול  אפקט  על  בהסבר  אפתח  הדבר,  הוא  כך  שאכן 

                                                               .)Quantum Hall Effect( הקוונטי

של  אביהם  לומר,  אפשר  הוא,  הקוונטי  הול  אפקט 

מערכת  נדמיין  החומר.  של  הטופולוגיים  המצבים 

כלומר מערכת שבה  ארוך,  מלבן  בצורת  אלקטרונית 

משמאל  ורק  במישור,  רק  לנוע  מוגבל  חשמלי  זרם 

על  נפעיל  כאן.  לדמיון  לסייע  אמור   1 איור  לימין. 

למישור.  המאונך  בכיוון  מגנטי  שדה  המערכת 

 להבנה מהו שדה מגנטי אפשר לדמיין שני מגנטים -

השדה  מתחתיו.  ואחד  שלנו  המלבן  מעל  האחד 

לורנץ״  ״כוח  שנקרא  כוח  הזרם  על  מפעיל  המגנטי 

המישור  בתוך  מכוון  לורנץ  כוח   .)Lorentz force(

לגרום  מנסה  הוא  כלומר  הזרם,  לכיוון  בניצב  ופועל 

 המישור.  בתוך  מעלה-מטה  לנוע  לאלקטרונים 

איור 1. אפקט הול הקוונטי: זרם חשמלי מוגבל לנוע בתוך המישור בכיוון המאוזן. השדה המגנטי מפעיל עליו כוח שמנסה להסיט אותו 

לכיוון המאונך. גודלו של כוח זה הוא ביחס ישר לגודל הזרם ולגודל השדה המגנטי. הכוח מתאזן על ידי מתח הול, המתח שבין הקצה 

התחתון לקצה העליון של הדוגמה. היחס בין מתח הול לבין הזרם הוא התנגדות הול, והוא לב העניין כאן. 

מדידות של אפקט הול הקוונטי מתבצעות לרוב בטמפרטורות נמוכות, עד כמה מעלות בודדות מעל לאפס המוחלט. השדה המגנטי 

הוא בדרך כלל בעוצמה של מספר חד–ספרתי של טסלה, והדוגמה עשויה לרוב מחצי מוליך. החומר המדויק והצורה המדויקת של 

הדוגמה אינם חשובים, כפי שמוסבר בטקסט.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

זרם שדה מגנטי
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הם אינם יכולים לנוע כך, מכיוון שבכיוון הזה חוסם 

אותם קיר. המערכת מאפשרת להם לנוע רק בכיוון 

את  שיאזן  כוח  להיווצר  צריך  לכן  שמאל-ימין. 

מטענים  יוצרים  הזה  המאזן  הכוח  את  לורנץ.  כוח 

בצד  המערכת.  קירות  ליד  שמתאספים  חשמליים 

 - השני  ובצד  שליליים,  מטענים  הדוגמה  של  אחד 

מטענים חיוביים. הכוח הזה צריך לאזן במדויק את 

ישר.  לזרום  הזרם  יוכל  הכול  כדי שבסך  לורנץ,  כוח 

שהוא  מכיוון  הזה,  הכוח  את  למדוד  יודעים  אנחנו 

הזה  המתח  הזרם.  לכיוון  מאונך  חשמלי  מתח  יוצר 

נקרא ״מתח הול״, על שם פיזיקאי אמריקאי שמדד 

אותו במאה התשע–עשרה.                                                                                                                                                        

המגנטי.  לשדה  פרופורציונלי  המגנטי  הכוח  עכשיו, 

או  המאזן,  הכוח  שגם  מצפים  אנחנו  שכך,  מכיוון 

לשדה  פרופורציונליים  יהיו  יוצר,  שהוא  המתח 

המגנטי. זו ציפייה שנשענת על מסע לוגי קצר שכולו 

במקביל  לנוע  חייב  הזרם   - מוצקה  קרקע  גבי  על 

לקירות, ולכן כוחות לורנץ והול חייבים לבטל זה את 

זה. כוח לורנץ פרופורציונלי לשדה המגנטי )זו עובדת 

יסוד שאין עליה עוררין(, ולכן גם כוח הול ומתח הול 

חייבים להיות פרופורציונלים לשדה המגנטי.                       

ניסיונית - מתח  2 מראה תוצאה של מדידה  איור 

הול כפונקצייה של השדה המגנטי. למען הדיוק, מה 

הול,  הול אלא התנגדות  איננו מתח  בגרף  שמצויר 

היחס בין מתח הול לזרם. מכיוון שכוח לורנץ תלוי 

המתח  את  מחלקים  אנחנו  בזרם,  גם  ישר  ביחס 

בזרם ומתמקדים בתלות בשדה המגנטי. כשהשדות 

אכן  הגרף,  של  שמאל  בצד  חלשים,  המגנטיים 

בשדות  אולם  פרופורציונליות.  ישר,  יחס  רואים 

הללו  המדרגות  למדרגות.  נשבר  הישר  הקו  חזקים 

איננו  כאן  היפה  הגילוי  הקוונטי.  הול  אפקט  הן 

 You מדרגות.  וקיבלנו  ישר  לקו  שחיכינו  בעובדה 

can’t always get what you want, כמו שכבר 

שוודאי  במשפט  האבנים  ושאר  ג'אגר  מיק  טענו 

של  בתכונות  הם  ויופיו,  הגילוי,  לפיזיקה.  גם  נכון 

המדרגות, שאותן נתאר עכשיו )פרטים על הניסוי 

מופיעים בהסבר לאיור 1(. 

כל אחת מהמדרגות מתחילה בשדה מגנטי מסוים 

ההתחלה  ערכי  אחר.  מגנטי  בשדה  ומסתיימת 

בחומר שממנו  תלויים  המגנטי  והסיום של השדה 

ואפילו  הדוגמה  של  בצורה  המערכת,  בנויה 

לעומת  ו״סיום״.  ״התחלה״  של  המדויקת  בהגדרה 

זאת ערך ההתנגדות על המדרגה נראה יציב למדי, 

השדה  עם  משתנה  איננו  כאילו  נראה  הוא  כלומר 

אחד  הוא  למדי״,  ״יציב  לא  הוא  ובכן,  המגנטי. 

מימיכם. השדה  ביותר שראיתם  היציבים  הדברים 

והתנגדות  ב–10%-20%,  להשתנות  יכול  המגנטי 

הול איננה משתנה - לא באחוז, לא במאית האחוז 

בין  היחס  מזה,  יותר  האחוז.  במיליונית  לא  ואף 

מספר  הוא  שונות  במדרגות  שנמדדים  הערכים 

2.000000000, עד לדיוק של  ״עגול״ מדויק, למשל 

ההתנגדות  ערכי  מזה,  גם  יותר  ב–109.  אחד  חלק 

ובצורות  שונים  בחומרים  שנמדדים  במדרגות 

שונות של הדוגמה מתאימים זה לזה באותה מידה 

התנגדות  על  חושבים  אנחנו  כלל  בדרך  דיוק.  של 

פלסטיק   - החומר  מתכונות  כמושפעת  חשמלית 

הנפוץ  השימוש  ולכן  חשמלי,  זרם  לזרימת  מתנגד 

איור 2. התנגדות הול כתלות בשדה המגנטי. המדרגות )באדום( 

הן אפקט הול הקוונטי. הקו שבתחתית הגרף )בירוק( מתאר את 

נציין רק שבתחום  ההתנגדות האורכית )בכיוון הולכת הזרם(. 

אפקט הול הקוונטי התנגדות זו נעלמת. זהו פן מעניין וחשוב של 

האפקט, שחורג ממסגרת מאמר זה. 
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ולכן  מתנגדת,  איננה  נחושת  לבידוד;  הוא  בו 

תכונה  יש  כאן  זרם.  להולכת  הוא  בה  השימוש 

חשמלית שאינה רגישה כלל לתכונות החומר שבו 

היא נמדדת!

המדרגות  של  ביותר  המרתק  הפן  הכול.  לא  עוד  זה 

נמדדת  התנגדות  הול.  התנגדות  של  הערך  הוא 

המדרגות   .)Ohm( אוהם  שנקראות  ביחידות 

נושאות  הקוונטי  הול  אפקט  של  במדידות  שנראות 

הוא   v–כש  ,25812.807557/v של  התנגדויות  כולן 

לעשרים  אפס  בין  שלם,  מספר   - ״פשוט״  מספר 

)מדרגות אלו נקראות ״אפקט הול הקוונטי השלם״, 

ופפר דורדה  קליצינג,  פון  הם  אותן  שגילו   ומי 

שבר  או   ,))von Klitzing, Dorda & Pepper(

מהצורה  כשגם p וגם q הם שלמים באותו תחום 

הול  ״אפקט  נקראות  אלו  )מדרגות  יותר  או  פחות 

 הקוונטי השבור״, וגילו אותן טסוי, שטרמר וגוסארד

.))Tsui, Störmer & Gossard(

הול  שהתנגדות  אומרים  אנחנו  ב״פיזיקאית״ 

הגודל  של  המשמעות  מהי  הללו.  לערכים  מקוונטטת 

הזה, 25812.807557 אוהם? בשנים האחרונות, ברגעי 

אחרי  בחיפוש  כרבע שעה  במצטבר  ביליתי  שיעמום, 

לי  אין  הזה.  הגודל  את  אליה  לקשר  נאה  גימטרייה 

הגודל  הפיזיקה.  בתחום  אשאר  ולכן  לדווח,  תוצאות 

הזה, למרבה התדהמה והיופי, הוא היחס שבין הקבוע 

של פלאנק )Planck’s constant(, הקבוע שמגדיר את 

תורת הקוונטים, לבין מטען האלקטרון בריבוע, אחד 

משני הגדלים שמגדירים את התורה האלקטרומגנטית. 

 . בפיזיקאית - 

בואו נעצור רגע להתפעל... למיטב הבנתנו את היקום, 

האור,  מהירות   - יסודיים  קבועים  ארבעה  בו  יש 

הקבוע של פלנק, קבוע הגרוויטציה ומטען האלקטרון. 

יחסית,  פשוטה  במדידה  מודד  הקוונטי  הול  אפקט 

מבלי תלות בחומר, בצורה ובשאר פרטים, את היחס 

שבין שניים מארבעת הקבועים הללו. 

כדי להבין כמה מרעישה ההבחנה הזו, אנא הסתכלו 

השבור  האפקט  נמדד  שבה  הדוגמה  זו   .3 באיור 

בפעם הראשונה. מבט קצר על הדוגמה מראה מה 

עשויה  חצי–מוליכה,  דוגמה  זו  כלום.   - בה  מיוחד 

שישה  עם  גאליום–ארסנייד,  בשם  מתרכובת 

שבדוגמה  לראות  קל  מדידה.  למכשירי  חיבורים 

שונות  שדוגמאות  וברור  ופגמים,  לכלוכים  גם  יש 

ואותם  לכלוכים  אותם  את  במדויק  ישחזרו  לא 

לנו  נותנת  ועם זאת כל אחת מהדוגמאות  פגמים. 

גישה למדידת היחס בין שניים מארבעת הקבועים 

אינה  שתוצאתה  מדידה  היקום,  של  היסודיים 

תלויה כלל בפרטים של הדוגמה! 

)מערכת  אלקטרוניקה  על  סיפור  שזהו  ספק  אין 

אחד  )חלק  דיוק  על  אלקטרונית(,  היא  המדידה 

)ראו הופעתו של הקבוע של  קוונטים  ועל  בביליון( 

פלאנק(. כמו שרומזת כותרת המאמר, כותב שורות 

אלו רואה בזה גם סיפור של יופי, יופי מדעי שקשה 

למצוא כמותו. 

אפקט הול הקוונטי התגלה בתחילת שנות השמונים 

אל  הראשון  המבט  אך  והיה  הקודמת,  המאה  של 

רק  כאן  לתאר  שאוכל  תופעות,  של  עשיר  עולם 

המחקר  את  לתאר  אפשר  ממאפייניו.  קטן  מספר 

 שנבע מאותו מבט ראשון כמורכב מארבעה כיווני

הול  אפקט  התגלה  שבה  המקורית  הדוגמה  תצלום   .3 איור 

הקוונטי השבור )באדיבות הורסט שטרמר(
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מחשבה עיקריים: ראשית שואל את עצמו הפיזיקאי 

מבלי  שנית,  קורה;  הזה  האפקט  מדוע  המתעניין, 

לוגיים  היקשים  הן  מסקנות  אילו  לסיבה,  קשר 

בלתי נמנעים מקיומו של האפקט; שלישית, אם יש 

אפקטים דומים נוספים; רביעית, אם נוכל להשתמש 

באפקט לצורך מעשי כלשהו. אנסה להתייחס בקצרה 

לכל אחד מהכיוונים. 

כמעט  צריך  חדשה  תופעה  להבין  שיוצא  פיזיקאי 

במקרה  המתאים.  המתמטי  בכלי  להצטייד  תמיד 

שמתארת  הטופולוגיה,  הוא  המתמטי  הכלי  שלנו, 

בדומה  לפרטים,  רגישות  שאינן  מתמטיות  תכונות 

התנגדות  את  שמאפיין  לפרטים  הרגישות  לחוסר 

את  לנסח  המאפשרת  הבנה  ישנה  היום  אכן,  הול. 

הול  התנגדות  את  לא  היושר,  )למען  הול  התנגדות 

מאוד  קרוב  גודל  אבל  במעבדה,  נמדדת  שהיא  כפי 

אליה( כגודל טופולוגי, להראות באילו תנאים הגודל 

מתאפשר  תנאים  ובאילו  בפרטים,  תלוי  אינו  הזה 

המעבר בין ערך אחד של v לאחר. הבנה זו מאפשרת 

להבין את המדרגות המדויקות של איור 2. התנגדות 

ראשונה,  דוגמה  רק  היא  הקוונטי  הול  באפקט  הול 

שבעקבותיה התגלה אוסף שלם של גדלים פיזיקליים 

כ״אינווריאנטים  אותם  לבטא  שניתן  מדידים 

רואים  אנחנו  שבו  הדופן  יוצא  הדיוק  טופולוגיים״. 

את הגדלים הללו הוא תוצאה של מה שלמדנו לכנות 

״הגנה באמצעות טופולוגיה״ או - הלועזית מאפשרת 

כאן אסוציאציות חופשיות - ״פרוטקשן טופולוגי״. 

הכיוון השני, החיפוש אחר מסקנות הנובעות מקיומו 

של  הבנה  לדרוש  מבלי  הקוונטי  הול  אפקט  של 

שורשיו של האפקט, הוכיח את עצמו כפורה ומרתק. 

חיפוש זה יוצא משני סוגים של הנחות - קיומו של 

עליה  לחלוק  דרך  שאין  ניסיונית  כעובדה  האפקט 

מצד אחד, ועקרונות יסוד של הפיזיקה, כמו שימור 

אנרגייה ושימור מטען, מצד שני. השילוב של השניים 

מביא לכמה מסקנות מהפכניות, שמתוכן אזכיר רק 

אחת: בתנאים שבהם נמדדת התנגדות הול עם ערך 

v, האלקטרונים במערכת יכולים להתנהג  שבור של 

כחלקיקים שמטענם הוא רק שבר ממטענם האמיתי. 

שהסוד  ידוע  שנה  כשישים  זה  רבתי.  הפתעה  זוהי 

אלקטרונים  של  בנטייתם  הוא  על–מוליכים  של 

שביניהם.  החשמלית  הדחייה  למרות  זוגות  ליצור 

מחשבתית  מהפכה  דרשה  הדחייה  על  ההתגברות 

מסוימת, אבל העובדה הבסיסית ששני )אלקטרונים( 

זאת  לעומת  להבנה.  קלה  זוג  ליצור  יכולים  בודדים 

כאן אוסף אלקטרונים שמטענם זהה יוצרים, במובן 

קטן ממטען האלקטרון  מסוים, חלקיקים שמטענם 

הבודד! ההבנה הזאת החלה כהבנה תאורטית, אבל 

אושרה אחר כך בניסיונות. 

הרחיב  נוספים  טופולוגיים  אפקטים  אחר  החיפוש 

אפקט  נוספים.  רבים  בכיוונים  התחום  גבולות  את 

הול הקוונטי דורש מערכת דו–ממדית, חצי–מוליכה, 

מן  אחד  אף  קרות.  ובטמפרטורות  מגנטי  בשדה 

בעקבות  מתברר.  כך  הכרחי,  איננו  הללו  התנאים 

חומרים  היום  מוכרים  מחקר  של  עשורים  כשני 

טופולוגיים חד–ממדיים, דו–ממדיים ותלת–ממדיים, 

ובטמפרטורות  מגנטי,  שדה  של  הפעלה  ובלי  עם 

שאינן נמוכות מאוד. יותר מזה, אנחנו מכירים היום 

טופולוגיים,  חצי–מוליכים  טופולוגיים,  מבודדים 

מתכות טופולוגיות, ואף על–מוליכים טופולוגיים. 

יש כמה שימושים פוטנציאליים למצבים טופולוגיים 

הראשון  שניים:  אזכיר  ומתוכם  החומר,  של 

הקוונטי  הול  באפקט  שימוש   - מתבקש  כמעט 

להגדרת  לשימוש  נוח  סטנדרט  לייצר  מנת  על 

מדידה  יחידות  של  המסורתית  הגדרתן  האוהם. 

והשוואה  בסטנדרטים  שימוש  באמצעות  הייתה 

בהשוואה  הקילוגרם  הוגדר  למשל  כך  אליהם. 

שהוחזק  פלטינום–אירידיום  של  גליל   - לסטנדרט 

יד פריז. אז מובן ש–  במשך שנים רבות אי שם על 

“we will always have Paris“, אבל יש עדיפות 

מובנת לשיטת הגדרה של יחידות שניתנת לשחזור 

המקוונטט  הערך  מדידת  שונים.  במקומות  עצמאי 
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בדיוק  כזו  הגדרה  מאפשרת  הול  התנגדות  של 

 1990 ומאז  ישנה,  פריזאית  הגדרה  בכל  שמתחרה 

היא משמשת דרך להגדיר את האוהם. 

השימוש השני הרבה פחות מובן מאליו, והרבה יותר 

באמצעות  קוונטי  בחישוב  מדובר  למימוש.  קשה 

של  לתיאור  אקדים  מבוססי–טופולוגיה.  ביטים 

אני  קוונטי.  חישוב  על  משפטים  כמה  הזה  הרעיון 

מתנצל מראש, במשפטים הללו יהיו לא מעט עיגולי 

פינות, אבל את לב העניין הם יתארו בנאמנות. 

מחשב קוונטי, אם ימומש, אמור להיות מסוגל לבצע 

חישובים מסוימים במהירות שהיא אקספוננציאלית 

גדולה מזו של מחשב קלאסי. כמו מחשב קלאסי, גם 

המחשב הקוונטי בנוי מביטים, שיכולים להיות במצב 

״אפס״ ובמצב ״אחד״. הביט הקוונטי אמור לנצל את 

החישוב  זמן  רוב  את  ולבלות  הסופרפוזיציה  עקרון 

כשהוא נמצא, במובן הקוונטי של המילה, גם ב״אפס״ 

וגם ב״אחד״. בדומה לזה, אוסף של ביטים רבים יכול 

להימצא בעת ובעונה אחת במספר עצום של מצבים. 

רק עם סיום החישוב אמורים כל הביטים הקוונטיים 

לקבל ערך מוגדר, שהוא תוצאת החישוב. המקבילות 

הסופרפוזיציה  בזכות  שמתאפשרת  העצומה 

הקוונטית היא שמאפשרת את המהירות. 

במחשב  לראות  אפשר  לומר,  יש  מסוים,  במובן 

הקוונטי רגרסיה בהיסטוריה, בהיותו ה״קאמבק״ של 

העולם  של  הרעיון  כל  הכול,  אחרי  האנלוגי.  העולם 

מילים:  בה שתי  הוא השימוש בשפה שיש  הדיגיטלי 

אפס ואחד. היתרון בשפה כזאת הוא שגם אם לדובר 

אפס  בין  ההבדל  את  להבין  מאוד  קל  מבטא,  יש 

לאחד, אין רגישות לפרטים ולרעשים. העמידות הזו 

הדיגיטלית  המהפכה  את  היא שהופכת  רעשים  בפני 

עולם  על  שהשתלטה  למהפכה  כך,  כל  למוצלחת 

התקשורת ועל עולם המחשוב זה כמעט מאה שנים. 

החישוב הקוונטי הולך אחורה.  הוא אומר, נדבר בשפה 

לא מוגבלת.    לא נתאר את המצב של הביט כ״אפס״ או 

״אחד״   אלא כאחוז מסוים של ״אפס״ ואחוז משלים 

מספר  הוא  מדובר  שעליו  האחוז  כאשר  ״אחד״,  של 

אבל  מהירות.  הוא  והיתרון  יתרון,  מזה  נקבל  רציף. 

אנחנו פותחים מחדש את תיבת הפנדורה של רגישות 

לרעשים ולטעויות. בחישוב קוונטי יש סוג חדש של 

הקוונטית.  הקוהרנטיות  לאובדן  הרגישות  רגישות, 

לצורך הדיון הנוכחי, זו עוד דוגמה לרעש.                                                                                                                                                                                                                                                    

הטופולוגיים  שהמצבים  ייתכן  הזו  הבעיה  מול  אל 

התקווה  את  להגשים  אפשרות  בפנינו  פותחים 

ולהשאיר  העוגה  את  לאכול  הנצחית,  האנושית 

היא  הכוונה  הנוכחי  להקשר  בתרגום  שלמה.  אותה 

מצבים  של  העצום  מהמגוון  ליהנות  לאפשרות 

מבלי  מחד,  הקוונטים  תורת  שמציעה  מקבילים 

רעש  של  המפריעים  לאפקטים  חשופים  להיות 

הטופולוגית  ההגנה  מאידך.  קוהרנטיות  ואובדן 

בתאוריה,  לפחות  מאפשרת,  מסוימים  גדלים  על 

להימנע מאפקטים מפריעים אלו גם כאשר המערכת 

סביבתה  עם  באינטראקצייה  נמצאת  הקוונטית 

הקלאסית הרועשת. הדבר דורש שימוש בסוג מסוים 

של מצבים טופולוגיים, המכונה ״מצבים טופולוגיים 

 .)non-Abelian states( לא–אבליים״

מהתחום  חורגת  אלו  מצבים  שמאחורי  הפיזיקה 

שנראה  בלומר  כאן  נסתפק  הזה.  במאמר  שנכסה 

הלא–אבליים,  הטופולוגיים  המצבים  שמבין 

נובעים  במעבדה,  ולמחקר  ליצירה  ביותר  הפשוטים 

מעל–מוליכים, וקשורים למה שלפעמים נקרא ״מצבי 

גם  קיימים  לצידם   .)Majorana states( מיורנה״ 

קצת  ליצירתם  שהתנאים  לא–אבליים,  הול  מצבי 

ניסיוני  מחקר  בעולם  נעשה  כרגע  יותר.  קשים 

שמטרתו  טופולוגי,  קוונטי  מחשוב  של  בכיוון  רב 

ראשון.  טופולוגי  קוונטי  ביט  ייצור  היא  הראשונה 

המחקר הזה כבר לימד אותנו כמה גדולים הקשיים 

)שוב(  לנו  הראה  הוא  אבל  כזה,  ביט  של  במימושו 

המובילה  הדרך  היא  ומשכילה  צפויה  לא  יפה,  כמה 

■ אל פתרון בעיה מדעית מאתגרת. 
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 גאומטרייה חישובית וקומבינטורית:

הצגת התחום

חישובית  גאומטרייה  הם  שלי  המחקר  תחומי 

וקומבינטורית, ובעבר גם תכנון תנועה אלגוריתמי 

שבהן  בבעיות  עוסקים  אלה  תחומים  ברובוטיקה. 

פשוטים  גאומטריים  עצמים   )n( הרבה   נתונים 

וכו'(,  משולשים  עיגולים,  ישרים,  קווים  )נקודות, 

ואנו מעוניינים במבנה גאומטרי מסוים שהם מגדירים.

שרוב  היא  אלה  מחקר  תחומי  של  בולטת  תכונה 

לניסוח  מאוד  קלות  בהן  עוסקים  שהם  הבעיות 

ולהבנה. גם תלמידי תיכון נבונים שאינם בעלי ידע 

להבין  יוכלו  המחשב  ובמדעי  במתמטיקה  מעמיק 

בקלות במה מדובר. לעומת זאת פתרונן של הבעיות 

של  מבוטל  לא  ומספר  ומתוחכם,  מורכב  כלל  בדרך 

לפתרון,  ממתינות  עדיין  לכאורה  ״תמימות״  בעיות 

גם אחרי עשרות שנות מחקר מעמיק.

שהבעיות  היא  אלה  תחומים  של  אחרת  תכונה 

אחרי  המעשי.  העולם  מן  באות  חוקרים  שהם 

בעולם  וחשוב  מהותי  רכיב  היא  גאומטרייה  הכול, 

גאומטריות  ובעיות  חיים,  אנו  שבו  התלת–ממדי 

הן  בתעשייה  הן  חיינו,  של  היבטים  בהרבה  צצות 

בחיי היום–יום, כמו למשל ראייה, ניווט, רובוטיקה, 

גאוגרפיים,  נתונים  בסיסי  ואוטומציה,  ייצור 

שבהם  בתחומים  וגם  תקשורת,  רשתות  אבטחה, 

ניתוח  למשל  כמו  פחות,  ברור  הגאומטרי  הקשר 

נתונים סטטיסטיים.

אחת הדוגמאות הוותיקות והמרכזיות בגאומטרייה 

וורונוי  דיאגרמת  היא  וקומבינטורית  חישובית 

״סניפי  נתונים  זו  בדוגמה   .)Voronoi Diagram(

דואר״, שהם פשוט נקודות במישור המשרות חלוקה 

הנקודות  כשלכל  השפעה״,  ל״אזורי  המישור  של 

באותו אזור אותו סניף דואר הקרוב להן ביותר )ראו 

איור 1(.

על מעטפות, מערכים, 
 תכנון תנועה ובעיות

: העולם הקסום 
של הגאומטרייה

מאת פרופ' מיכה שריר
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יותר, שאולי תמחיש את הנקודות  בדוגמה מורכבת 

רובוט  של  עבודה  סביבת  נתונה  לעיל,  שצוינו 

)במישור או בתלת–ממד( מלאה מכשולים שמיקומם 

המצבים  במרחב  מעוניינים  ואנו  ידועים,  וצורתם 

מתנגש  אינו  הוא  שבהם  הרובוט  של  החופשיים 

 )rigid( קשיח  שלרובוט  לב  נשים  מכשול.  בשום 

של  חופש, שתיים  דרגות  שלוש  יש  למשל,  במישור, 

הזזה ואחת של סיבוב. לכן מרחב המצבים החופשיים 

של הרובוט הוא תלת–ממדי, והממד של מרחב זה גדל 

ככל שדרגות החופש של הרובוט רבות יותר.

של  יעד  ומצב  התחלה  מצב  כשנתונים  למעשה, 

ביניהם  לנוע  יכול  הרובוט  אם  לדעת  נרצה  הרובוט, 

ללא התנגשויות. זהו תכנון תנועה )חסרת התנגשויות( 

רבות  בו  שעסקתי  פורה  מחקר  תחום  ברובוטיקה, 

בעבר. בסדרת מאמרים שכתבתי עם פרופ' ג'ק שוורץ 

)Prof. Jack Schwartz( בתחילת שנות השמונים, 

שכינינו אותם ״על בעיית מובילי הפסנתרים״, הנחנו 

תחום  של  והאלגוריתמיים  המתמטיים  היסודות  את 

מרתק זה )ראו איור 2(.

חישובית  בגאומטרייה  אפוא  עוסקים  אנו 

הוא  היעד  חישובית  בגאומטרייה  וקומבינטורית. 

המבוקש,  המבנה  לחישוב  יעיל  אלגוריתם  לתכנן 

מהי  לדעת  נרצה  קומבינטורית  ובגאומטרייה 

המידע  כמות  או  גודלו  )כלומר  המבנה  סיבוכיות 

למשל,   .)complexity ובלעז:  לייצוגו,  הנדרשת 

מכמה תאים, קודקודים וקשתות מורכבת דיאגרמת 

וורונוי, ואיך נחשב אותה ביעילות, או מהי סיבוכיות 

מרחב המצבים החופשיים של הרובוט - איך נחשב 

במבנה  נשתמש  ואיך  ביעילות,  ונייצגו  זה  מרחב 

זוג  בין  התנגשויות  חסר  מסלול  לתכנון  שחישבנו 

מצבים נתונים.

בהערכת  תלויה  האלגוריתם  יעילות  מקרים  בהרבה 

הזמן  כן  יותר,  ״מסובך״  שהמבנה  ככל  הסיבוכיות: 

ולפעמים הבנת  יותר,  רב  ולייצוגו  לחישובו  שיידרש 

לרוב  )כאמור,  אתגר  היא  המבנה  של  הסיבוכיות 

קשה( בפני עצמו, עם אלגוריתם או בלעדיו.

מערכים, חלקי מערכים - ושימושיהם

מערכים  הוא  בתחום  הבסיסיים  המושגים  אחד 

)arrangements(. מערך של עצמים גאומטריים 

במישורים  או  במישור  עקומים  או  קווים  )כגון 

חלוקת  הוא  בתלת–ממד(  אחרים  משטחים  או 

המרחב לתאים המושרה באמצעות ציור העצמים 

הישרים  מערך  למשל  כמו  זה״,  גבי  על  ״זה  הללו 

המוצג באיור 3.

: העולם הקסום של הגאומטרייה | מיכה שריר  על מעטפות, מערכים, תכנון תנועה ובעיות 

איור 1. דיאגרמת וורונוי

איור 3. מערך של ישרים במישור, עם שני תאים מסומנים איור 2. תכנון תנועה ברובוטיקה

מקוריעד
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בהרבה  הפתעות.  הרבה  בו  יש  אך  פשוט,  מושג  זהו 

ליצירת  מובילה  הבעיה  של  טרנספורמציה  יישומים 

להערכת  או  לחישוב,  הבעיה מתורגם  ופתרון  מערך, 

לדוגמה  המערך.  של  מסוים  חלק  של  הסיבוכיות, 

 פשוטה נעיין במקרה המיוחד הבא של תכנון תנועה

ברובוטיקה, ובו רובוט–עיגול )נאמר ברדיוס 1( צריך 

במישור  )״מסמרים״(  נקודתיים  מכשולים  בין  לנוע 

מכשול  כל  ננפח  שאם  לראות  קל  התנגשויות.  ללא 

מרכזו,  לנקודת  הרובוט  את  ונכווץ   1 ברדיוס  לעיגול 

אזי הרובוט לא יתנגש בשום מכשול )כלומר לא יכיל 

לכל  מחוץ  מצוי  מרכזו  אם,  ורק  אם,  מכשול(  שום 

אפוא  הוא  הפתרון  המנופחים.  המכשולים  עיגולי 

המנופחים  המכשולים  עיגולי  כל  איחוד  את  לחשב 

היעד  מצב  ומרכז  ההתחלה  מצב  מרכז  אם  ולבדוק 

משלים  של  קשירות  רכיב  באותו  שניהם  מצויים 

האיחוד, כמודגם באיור 4.

ועוד דוגמה למערך: נתונות n נקודות במישור, ואנו 

רוצים למצוא עיגול ברדיוס 1 שמכיל מספר מקסימלי 

של  אופטימלי  מיקום  על  למשל  )חשבו  נקודות  של 

ממטרה שרדיוס ההשקיה שלה נתון שתשקה מספר 

מרבי של עצים, או לחלופין על תכנון הפצצה שתפגע 

באותו  להשתמש  אפשר  מטרות(.  של  מרבי  במספר 

רעיון: ננפח כל נקודה לעיגול ברדיוס 1 ונצמצם את 

העיגול המבוקש לנקודת מרכזו. כעת לעיגול המכיל 

מספר מרבי של נקודות יש מרכז המוכל במספר מרבי 

למצוא  אפוא  היא  מטרתנו  מנופחים.  עיגולים  של 

תא ״עמוק״ ביותר )מוכל במספר מרבי של עיגולים( 

במערך העיגולים המנופחים )ראו איור 5(.

האלגוריתמיות  בשאלות  עוסק  איני  זו  בסקירה 

של  או  כולו  המערך  של  ובייצוג  בחישוב  הכרוכות 

)משלים האיחוד, תא עמוק  חלקים ספציפיים שלו 
לפתרון  המנופחים  המכשולים  עיגולי  במערך  שימוש   .4 איור 

בעיית תכנון התנועה

שקולה  נקודות  של  מרבי  מספר  המכיל  עיגול  מציאת   .5 איור 

למציאת תא עמוק ביותר במערך העיגולים המנופחים.

יעד
מקור

יעד

מקור
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בתחום,  מרכזיות  בעיות  הן  אלה  וכיו״ב(.  ביותר 

רבים  שחוקרים  ביותר,  מאתגרות  הגדול  בחלקן 

וטובים ואנוכי עוסקים בהן זה יותר משלושים שנה, 

היא  הסקירה  של  המטרות  אחת  נטויה.  היד  ועוד 

להדגים כיצד חקר מערכים מהווה בסיס לשימושים 

רבים בגאומטרייה חישובית, וגם קומבינטורית.

דוגמה נוספת, עיקרית בסקירה זו, היא של מעטפות 

משטחים  )ושל  במישור  עקומים  של  תחתונות 

ביותר  הפשוט  במקרה  יותר(.  גבוהים  בממדים 

התחתונה  המעטפת  במישור.  ישרים   n לנו  נתונים 

ביותר,  הנמוכים  הישרים  חלקי  אוסף  היא  שלהם 

ה״תחתון  התא  של  )העליונה(  השפה   - ולחלופין 

אם  לחלופין,  ועוד  הישרים.  במערך  ביותר״ 

פונקציות  גרפים של  כעל  הללו  הישרים  על  נחשוב 

ליניאריות )של y כתלות ב–x(, המעטפת היא הגרף 

)ראו  אלה  פונקציות  של  הנקודתי  המינימום  של 

איור 6(.

המעטפת  מורכבת  קטעים  מכמה  השאלה  נשאלת 

לה  יש  זה  שבמקרה  לראות  קל  סיבוכיותה(.  )מהי 

הסמוכים  הישרים  כי  ישרים,  קטעי   n היותר  לכל 

אותו  מסתירים  במעטפת  המופיע  ישר  של  לחלק 

מהמעטפת מימין ומשמאל, כמודגם באיור, ולכן כל 

ישר יכול להופיע במעטפת פעם אחת לכל היותר.

אחרים?  עקומים  של  תחתונה  במעטפת  קורה  ומה 

n קטעים ישרים? ראו  למשל במעטפת תחתונה של 

דוגמה באיור 7. 

כמו   n איננו  כבר  כאן  החסם  בעליל,  שרואים  כפי 

גדול?  כמה  עד  יותר.  גדול  אלא  ישרים  של  במקרה 

שאר  ידי  על  להיחתך  יכול  קטע  שכל  לראות  קל 

ודאי  ולכן  היותר,  לכל  תתי–קטעים   n–ל הקטעים 

 שמספר תתי–הקטעים שעל המעטפת אינו עולה על

n2. האם הוא באמת יכול להיות גדול עד כדי כך?

הן  שכן  רבים,  שימושים  תחתונות  למעטפות 

הקרוב  או  ביותר,  הקטן  האובייקט  את  מקודדות 

זה  אובייקט  וכיצד  נתון,   )x( רגע  בכל  ביותר, 

משתנה כש–x משתנה. הן מופיעות אפוא במספר 

והבנת  ואחרות,  גאומטריות  בעיות  של  מאוד  רב 

הסיבוכיות שלהן היא בעיה מרכזית )וקשה(.

 מספרים גדולים מאוד:
פונקציית אקרמן

לשאלת  למדי(  )המפתיעה  התשובה  הצגת  לשם 

)וגם  קטעים  של  תחתונה  מעטפת  של  הסיבוכיות 

עלינו  יותר(  כלליות  פונקציות  או  עקומים,  של 

לצאת למסע עוקף קצר, נטול גאומטרייה, שבו נדון 

 במספרים גדולים מאוד.  

: העולם הקסום של הגאומטרייה | מיכה שריר  על מעטפות, מערכים, תכנון תנועה ובעיות 

איור 6. המעטפת התחתונה של n ישרים במישור

איור 7. המעטפת התחתונה של n קטעים ישרים במישור

1 2 3 4 4 5 5 5 543 32 21 1 1
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תארו לעצמכם שהגעתם לאי בודד, או לירח, ועליכם 

הגדול  המספר  את  דואר,  גלוית  על  הביתה,  לשלוח 

ביותר שתוכלו לכתוב. ללא השראה נוספת המספר 

מאוד  מהרבה  מורכב  הסתם  מן  יהיה  שתשלחו 

ספרות שבהן תמלאו את הגלויה, כמו למשל: 

מספר  כתיבת  כי  למדי,  קטן  מספר  יהיה  זה  אבל 

לתוכנית  דרך  קיצור  אלא  אינה  העשרונית  בשיטה 

מחשב לחישובו, כמו למשל:

אם כך אולי נכתוב מספר בהרבה כפלים, כמו למשל:

אך גם כאן די נישאר מאחור. ואולי הרבה חזקות, כמו 

למשל: 

גם כאן התוצאה קטנה למדי... בכל הניסיונות האלה 

אקרמן  לוִילהלם  ניכרת,  במידה  בתחרות,  נפסיד 

)Wilhelm Ackermann(, שבשנת 1928 הגדיר את 

פונקציית אקרמן באמצעות סדרת הפונקציות

וכן הלאה... כלומר כל פונקצייה מחושבת באמצעות 

הפעלת הפונקצייה הקודמת על עצמה n פעמים, החל 

מהמשתנה 1.

 A5)5( מהי  לדמיין(  )או  להגיד  הניסיון  רק 

)ולהבין כמה גדול מספר זה( יכול לגרום לאיבוד 

חושים, שלא לדבר על )A1000)1000. פונקציית 

אקרמן ה״אמיתית״ מוגדרת כאלכסון של הסדרה, 

כלומר:

ואין ספק שכך הצלחנו לייצר מספרים גדולים באמת, 

את  שורות,  בכמה  שלנו,  הגלויה  גבי  על  לכתוב  וקל 

כך  ואחר  הפונקצייה,  לחישובה של  תוכנית המחשב 

את הפעלתה, נאמר על המשתנה 1000.

 ,α)n( ההופכית  בפונקצייה  מעוניינים  למעשה  אנו 

שערכה הוא ה–k המינימלי שעבורו A(k)≥n. למשל, 

ניתן להראות ש–

עם  הדעת.  על  להעלות  שניתן   n לכל   α)n(≤4 לכן 

גדלה לאינסוף, אף שזה   α)n( זאת בסופו של דבר, 

קורה לאט מאוד מאוד...

הפונקצייה  את  הגדיר  אקרמן  למציאות:  ובחזרה 

כמושג מתמטי אבסטרקטי בחקר תורת הפונקציות 

הרקורסיביות. אבל האם היא )הפונקצייה ההופכית 

ב״טבע״  קיימת  היא  האם  ב״טבע״?  קיימת   )α)n(

לבנותו  לפחות,  עקרונית  שניתן,  גאומטרי  כמבנה 

למרבה  ומסמרים?  מקלות  פטיש,  מסור,  בעזרת 

ההופכית  הפונקצייה  חיובית:  התשובה  הפלא 

מופיעה בסיבוכיות המעטפת התחתונה של קטעים 

במישור.

99999999

A1)n(=2n

A2(n)=A1(A1(···A1(1)))=2n

A4(n)=A3(A3(···A3(1)))=???

 A3(n)=A2(A2(···A2(1)))=2222

} ]n פעמים[

9·9·9·9·9·9·9·9·9·9...

A)n(=An)n(

A(4)=A4(4)=2222...

]65,536 פעמים[

999,999,999,999,999,999,999,999,999...

56789=)))5·10+6(·10+7(·10+8(·10+9
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מעטפת תחתונה של קטעים

של  תחתונה  מעטפת  המדגים   ,7 לאיור  נחזור 

חמישה קטעים. נתרגם את בעיית המעטפת לבעיה 

הקומבינטורית הבאה: נלך מתחת לקטעים, משמאל 

לימין, ונכתוב את סדרת הקטעים שאנו רואים )בכל 

רגע, הקטע הנמוך ביותר(. 

בדוגמה שבאיור מתקבלת הסדרה:

שהסדרה  לב  נשים  המעטפת.  סדרת  לה  שנקרא 

מקיימת את התכונות הפשוטות האלה: 

ראשית, כאשר נתונים לנו n קטעים, הסדרה מורכבת 

 .1,2,..., n מהסמלים

הסמל  )כי  עוקבים  זהים  סמלים  שני  בה  אין  שנית, 

הבא יהיה תמיד של קטע חדש המופיע על המעטפת(.

שלישית )התכונה החשובה ביותר(, אין בה תת–סדרה 

מתחלפת באורך 5, מהצורה

הסיבה לכך, המודגמת באיור 8, היא שבמקרה ה״גרוע 

 a ביותר״ )כמו שנהוג לומר במקצוע...( שני הקטעים 

בצורה  היותר  לכל  המעטפת  על  להופיע  יכולים   b–ו

המתחלפת a··· b··· a··· b, כמו באיור, אך לאחר מכן 

)ימינה יותר( כבר לא נוכל לראות את a על המעטפת.

סדרת  נקראת  אלה  תכונות  שלוש  שמקיימת  סדרה 

Davenport-Schinzel דוונפורט-שינצל )מסדר 3( או 

 .sequence

מה האורך המרבי של סדרה כזו? כפי שהוכחנו בשנות 

שהתקבלו  הכפלי  בקבוע  שיפורים  )עם  השמונים 

 .2nα)n( האורך הוא לכל היותר ,)במהלך השנים

את  שמקיימת  סדרה  לכל  המתייחס  כללי,  חסם  זהו 

שלוש התכונות ומתעלם מ״מוצאן״ של הסדרות שלנו 

שהראינו  כפי  אולם  קטעים.  של  מעטפת  כסדרות 

בעבודה מאוחרת יותר, ניתן לבנות אוסף של קטעים 

באורך תהיה  שלהם  המעטפת  שסדרת   )ישרים( 

)nα)n½ לפחות. 

כמעט  המרבי  האורך  משונה:  תוצאה  זוהי 

ליניארי )כלומר פרופורציונלי למספר הקטעים(, 

להוכיח  נעשו  רבים  ניסיונות  כמעט...  רק  אבל 

שקיבלנו  לפני  הסדרה  אורך  על  ליניארי  חסם 

הצליחו.  לא  הם  כמובן  אך  שלנו,  החסמים  את 

שסיבוכיות  קודם,  שהעלינו  החשש  מקום,  מכל 

הקטעים,  במספר  ריבועית  אולי  היא  המעטפת 

התבדה, לשמחתנו.

של  תחתונות  למעטפות  קיימים  דומים  חסמים 

פונקציות אחרות )במקום קטעים(. בכל מקרה אורך 

הפונקציות,  במספר  ליניארי  כמעט  המרבי  הסדרה 

ההופכית  אקרמן  בפונקציית  התלוי  כפלי  גורם  עם 

ובסוג הפונקציות הרלוונטיות. 

 n של  התחתונה  המעטפת  סיבוכיות  לדוגמה, 

 קשתות מעגליות היא לכל היותר פרופורציונלית
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1 2 1 3 1 4 1 4 3 2 5 2 5 3 5 4 5

a··· b··· a··· b··· a

תת– להכיל  יכולה  אינה  קטעים  של  המעטפת  סדרת   .8 איור 

סדרה מתחלפת באורך 5 של שני קטעים.

a··· b··· a··· b··· a אין
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כאן  ישרים,  קטעים  של  כבמקרה  )שלא   n·2α(n)–ל

אין לנו מושג אם חסם זה אומנם יכול להתקבל עבור 
סדרת מעטפת של קשתות מעגליות(.1

ואנדריי  דוונפורט  הארולד  המציאו  הסדרות  את 

 Harold Davenport and Andrzej( שינצל 

הרלוונטיות  אך  השישים,  בשנות   )Schinzel

בתחילת  רק  התגלתה  גאומטריות  לבעיות  שלהן 

של  המקרה  )עבור  החסמים  את  השמונים.  שנות 

באמצע  הרט,  סרג'יו  פרופ'  עם  קיבלנו,  קטעים( 

שנות השמונים. 

הסיבוכיות  את  ״מקודדות״  אלה  שסדרות  העובדה 

רבים  לשימושים  הובילה  תחתונות  מעטפות  של 

ומגוונים שלהן באלפי מחקרים בגאומטרייה, בתכנון 

תנועה ברובוטיקה, באופטימיזציה, בקומבינטוריקה 

ועוד ועוד. 2,530 מחקרים לפחות השתמשו בסדרות 

אלה, לפי Google Scholar, ועוד היד נטויה.

מתכנון  לקוחה  הסדרות  להופעת  אחת  דוגמה 

)כלומר  מקל  שבו  במקרה  נעיין  ברובוטיקה.  תנועה 

וסיבוב( בין  קטע ישר( נע במישור )באמצעות הזזה 

כרגיל,  קטע.  הוא  מכשול  כשכל  נתונים,  מכשולים 

התחלה  ממצב  המקל  את  להניע  היא  מטרתנו 

במכשולים. שיתנגש  מבלי  מבוקש  יעד  למצב   נתון 

כבעיה כללית יותר, נרצה לחשב ולייצג את מרחב כל 

המצבים החופשיים של המקל. נשים לב שזהו מרחב 

שלוש  יש  המקל  של  מיקום  לכל  שכן  תלת–ממדי, 

דרגות חופש - שתיים של הזזה ואחת של סיבוב.

המצבים  מרחב  של  הקיצון  נקודות  אינטואיטיבית, 

כלומר  ״תקוע״,  המקל  שבהם  מצבים  הן  החופשיים 

מכשולים,  בשלושה  נוגע  אך  חופשי  במצב  נמצא 

כמודגם באיור 9.

כפי שניתן להראות, אם נחסום את מספר המצבים 

ה״תקועים״, נקבל חסם על סיבוכיות מרחב המצבים 

החופשיים.

קל  מכשולים,  בשלושה  תלוי  תקוע  מצב  שכל  היות 

הוא  אלה  מצבים  מספר  על  נאיבי  שחסם  לראות 

הבעיה  של  יותר  מעמיק  ניתוח   .n3–ל פרופורציונלי 

מוביל לחסם משופר, הפרופורציונלי ל–n2 כפול גורם 

סביב  נע  שכשהמקל  היא  הסיבה   .α)n(–ב שתלוי 

פינה קבועה )מסתובב סביבה ומחליק דרכה(, מתקבל 

צירוף של שתי מעטפות תחתונות: המכשול הראשון 

שראש המקל פוגע בו והמכשול הראשון שזנבו פוגע 

הצירוף  סיבוכיות  וכן  מעטפת,  כל  סיבוכיות  בו. 

שלהן, חסומות על ידי ביטוי שבו מופיעה פונקציית 

אקרמן ההופכית.

איור 9. מצב חופשי קיצוני של מקל בין מכשולים

מצבים ״תקועים״ של המקל

למתעניינים, נסו להוכיח שאם נדרוש רק שבסדרה אין תת–סדרה מתחלפת באורך 4 )כלומר אין a··· b··· a··· b(, אזי אורכה   )1
המרבי הוא רק 2n-1. סדרת המעטפת התחתונה של פרבולות מקיימת תכונה זו.
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בעיות ארדש )על קצה המזלג(

בגאומטרייה  שונה  מעט  מחקר  תחום  ולקינוח, 

קומבינטורית העוסק ב״בעיות ארדש״. פאול ארדש 

)Paul Erdős(, מתמטיקאי הונגרי יהודי שחי בשנים 

הפורה  המתמטיקאי  ספק  ללא  היה   ,1996-1913

ואחד  מאמרים(  כ–1,500  )פרסם  פעם  אי  ביותר 

היו  העשרים.  המאה  של  הבולטים  המתמטיקאים 

היריעה  שתקצר  במינן,  מיוחדות  חיים  תולדות  לו 

נכתבו עליו שני ספרים  )למתעניינים,  מלפרטן כאן 

רבים  תחומים  על  השפיע  ארדש  סרט(.  הופק  וגם 

במתמטיקה, ובהם גאומטרייה קומבינטורית.

ארדש הציג, במאמר קצר ב–1946, שתי בעיות קשות, 

אחת עדיין ממתינה לפתרון )זוהי בעיית המרחקים 

נפתרה.  כמעט  והשנייה  בהמשך(,  ראו   - החוזרים 

המרחקים  בעיית  היא  נפתרה  שכמעט  הבעיה 

קבוצה  כשנתונה   :)10 איור  לדוגמה  )ראו  השונים 

n נקודות במישור, כמה מרחקים שונים  כלשהי של 

לפחות חייבים להיות ביניהן? 

הוא  השונים  המרחקים  שמספר  שיער  ארדש 

הנקודות,  במספר  ליניארי  כמעט  לפחות  תמיד 

)ויש  ל–  פרופורציונלי  לפחות  דיוק  וליתר 

אומנם  זהו  שבהן  נקודות  לקבוצות  דוגמאות 

הוכחה  כמעט  השערתו  השונים(.  המרחקים  מספר 

 Larry Guth and( כץ  הוק  ונטס  גות'  לארי  בידי 

זעיר  פער  )נותר  ב–2010   )Nets Hawk Katz

ובין  לעיל,  כמצוין  ארדש,  של  העליון  החסם  בין 

פרופורציונלי שהוא  וכץ,  גות'  של  התחתון   החסם 

גיורי  של  ברעיונות  השתמשו  וכץ  גות'   .) ל–

אלקש )Gyuri Elekes(, מתמטיקאי הונגרי שנפטר 

ב–2008, מעט לפני ההתפתחויות החדשות )רעיונות 

השתמשו  וכן  פטירתו(,  לאחר  בפרסומם  שעזרתי 

מתמטי  תחום  אלגברית,  מגאומטרייה  בטכניקות 

שמלכתחילה לא נראה קשור כלל לבעיה.

הרעיון המרכזי של אלקש היה לתרגם את בעיית 

חילות  לבעיית  במישור  השונים  המרחקים 

בתלת–ממד  לישרים  נקודות  בין   )incidences(

לומר  אחרת  דרך  היא  לישר  נקודה  בין  )חילה 

מה   ,)11 איור  ראו  הישר;  על  נמצאת  שהנקודה 

איור 10. קבוצה בת עשר נקודות במישור המגדירה רק חמישה 

מרחקים שונים במקום המקסימום האפשרי — 45

איור 11. חילות בין נקודות וישרים במישור
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שהצית מחדש, בעשור האחרון, את העניין בתורת 

ארדש״,  ״דמוי  אינטנסיבי,  מחקר  תחום  החילות, 

בגאומטרייה קומבינטורית. זהו תחום שעסקתי בו 

רבות, הן לפני פריצות הדרך של אלקש, גות' וכץ 

הן בעשור האחרון, לאחריהן.

עבודה  היא  עסקתי  שבהן  הבעיות  לסוג  דוגמה 

שוימושי  ויוז'ף  שפר  אדם  עם  שלי  משותפת 

 ,)Adam Sheffer and Jozsef Solymosi(

בעיית  של  הבאה  הווריאציה  את  שחקרה 

במישור,  ישרים  שני  נתונים  השונים:  המרחקים 

שונים  מרחקים  כמה  נקודות.   n אחד  כל  ועל 

בין שתי הקבוצות? לא קשה להראות  יש  לפחות 

שאם הישרים מקבילים או מאונכים, אפשר למקם 

n נקודות על כל אחד מהם כך שמספר המרחקים 
אך   .n–ב ליניארי  רק  הוא  הקבוצות  בין  השונים 

ואינם  מקבילים  אינם  הישרים  שאם  הראינו 

הוא  השונים  המרחקים  מספר  אזי  מאונכים, 

.n4/
3
לפחות פרופורציונלי ל– 

נחקרו  שבהן  נוספות  לעבודות  הובילה  זו  עבודה 

וריאציות אחרות של בעיית המרחקים השונים, כמו 

מספר המרחקים השונים בקבוצת נקודות המצויה על 

עקום, גם בממדים גבוהים יותר. בעת הזאת הבעיה 

הדוק  תחתון  חסם  קבלת  היא  המאתגרת  הפתוחה 

 n על מספר המרחקים השונים בקבוצה כלשהי של 

להוכיח  היא  כשהמטרה  ממדים,  בשלושה  נקודות 

 .n2/
3
ל–  פרופורציונלי  לפחות  תמיד  הוא  זה  שחסם 

זה יהיה חסם הדוק, כי דוגמה פשוטה המבוססת על 

שריג תלת–ממדי נותנת קבוצה שבה מספר המרחקים 

של  זו  שגרסה  אף  זה.  חסם  על  עולה  אינו  השונים 

הבעיה נראית קשה במיוחד, היא כנראה קלה מבעיית 

המרחקים החוזרים של ארדש )כפי שהוצגה במאמרו 

זוגות  והיא לחסום את המספר המרבי של  מ–1946( 

אותו  עם  במישור  נקודות   n בת  בקבוצה  נקודות 

מרחק ביניהן )למשל במרחק 1 זו מזו(. למרות פריצת 

דרך מסוימת בשנות השמונים הבעיה עדיין פתוחה, 

וישועה לא נראית באופק.

הוכחות  של  הטכניים  להיבטים  להיכנס  מבלי 

התוצאות החדשות, אציין רק שתוצאות אלה נחשבו 

לקשות במיוחד להשגה, ללא סיכוי של ממש לקבלן 

האלגבריות  שהשיטות  לפני  וזאת  חיינו״,  ״במהלך 

ההתפתחות  לשימוש.  הוכנסו  ואחרים  וכץ  גות'  של 

פחות  לא  היא  האחרון  בעשור  בתחום  שחלה 

ממהפכה משמחת. 

לסיכום

של  קצה הקרחון  רק  הן  זו  בסקירה  שנזכרו  הבעיות 

מתמטיות  שיטות  על  ניצבת  האחת  שרגלו  התחום, 

נוגעת  השנייה  ורגלו  מורכבות,  ואלגוריתמיות 

ביישומים מגוונים מהעולם המעשי. 

אני שמח על שניתנה לי הזכות להיות שותף לתחום 

חלק  של  דמיונם  את  גירתה  שהסקירה  ומקווה  זה 

ההתרשמות  את  עימי  חולקים  ושהם  מהקוראים, 

שכרי  זה  והיה  כך,  אם  שבתחום.  והקסם  מהיופי 

מכל עמלי.  ■

 תודות: תקצר היריעה מלהודות למספר רב מאוד של שותפים לדרך שתרמו את כישרונם ומרצם לעבודות המשותפות.
 אך במיוחד אני מודה לתלמידיי הרבים, שעזרו לי להגיע עד הלום. אני מוקיר את הכישרון, היצירתיות, העמל הרב וההתלהבות

שלהם וגאה לראות חלק גדול מהם פורחים ומשגשגים באקדמיה ובמחקר, בארץ ובעולם.
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ידיעות בקצרה 

ידיעות בקצרה

קשרים בין–לאומיים
במסגרת ההסכמים לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 

ובין אקדמיות עמיתות בעולם התקיימו במהלך השנה האחרונה אירועים שונים.

ארצות הברית

מר  המדינה  נשיא  במעמד  נחתם,   2019 אפריל  בחודש 

מדעי  פעולה  לשיתוף  היסטורי  הסכם  ריבלין,  )רובי(  ראובן 

ארצות  של  למדעים  הלאומית  לאקדמיה  האקדמיה  בין 

את   .)National Academy of Sciences – NAS( הברית 

מק'נאט מרשה  ד״ר  האמריקאית  ועמיתתה  כהן  נילי  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  יזמו   ההסכם 

המדינות  בשתי  מצטיינים  מדענים  קידום  היא  ההסכם  מטרת   .)Dr. Marcia McNutt(

והסדרת שיתוף הפעולה בין הקהיליות המדעיות שלהן. ההסכם לשיתוף פעולה יוצא לפועל 

בתמיכתה של קרן משפחת בלווטניק. 
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מימין: נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית ד"ר מרשה מק'נאט, נשיא המדינה מר ראובן )רובי( 

ריבלין ונשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן במעמד חתימת ההסכם בין האקדמיות
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הכינוס הראשון במסגרת ההסכם, בכותרת ״מדעי המחשב והשפעתם על עתידנו״, נערך בבית 

האקדמיה בירושלים בחודש ספטמבר 2019. בדוברים בכינוס היו חברי שתי האקדמיות, זוכי 

קוונטית,  וטכנולוגיה  בין השאר מדע  היו  בכינוס  גדל. הנושאים שנידונו  ופרס  פרס טיורינג 

מלאכותית  ובינה  ולרפואה  החיים  למדעי  האנושית,  לחברה  המחשב  מדעי  של  התרומות 

חבר  הראל,  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  סגן  הובילו  הכינוס  את  אוטונומיות.  ומערכות 

האקדמיה פרופ' שמעון אולמן וכן פרופ' מיכל פלדמן.

בד בבד עם הכינוס הראשון נערך בירושלים כינוס קאוולי בהשתתפות כ–80 חוקרים צעירים 

 Kavli( מתחום מדעי הטבע מישראל ומארצות הברית. הכינוס הדו–לאומי לחוקרים צעירים

Frontiers of Science( נערך כל שנתיים ומתארח בשתי המדינות לסירוגין. מטרת כינוסי 

קאוולי היא לעודד חילופי רעיונות בין–תחומיים ולהעניק לחוקרים הזדמנויות ליצירת קשר, 

נשיאת  סגן  האקדמיה  מטעם  התוכנית  את  מוביל  פעולה.  שיתופי  ולכינון  הדדית  להפריה 

האקדמיה פרופ' דוד הראל.

איטליה

האקדמיה  עם  מדעי  פעולה  לשיתוף  ההסכם  במסגרת 

 Accademia Nazionale dei( לינצ'יי  דיי  הלאומית 

Lincei( נערך ברומא בינואר 2019 כינוס רב–תחומי משותף 

האקדמיה  נשיאת  הובילו  הכינוס  את  וחברה.  מדע  בנושא 

קורציו קוואדריו  אלברטו  פרופ'  לינצ'יי  דיי  האקדמיה  נשיא  ולשעבר  כהן  נילי   פרופ' 

אנצו  פרופ'  האיטלקי  החוץ  שר  גם  במהלכו  ובירכו   ,)Prof. Alberto Quadrio Curzio(

מואוורו מילנזי )Prof. Enzo Moavero Milanesi( ושגריר ישראל באיטליה מר עופר זקס. 

לאחר הכינוס התארח בבית האקדמיה בירושלים שר החוץ האיטלקי פרופ' מואוורו מילנזי 

במסגרת ביקור ממלכתי רשמי. 

לשעבר נשיא האקדמיה הלאומית דיי לינצ'יי פרופ' אלברטו קוואדריו קורציו ונשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן



גרמניה

משותף  כינוס  באקדמיה  נערך   2019 נובמבר  בחודש 

לאופולדינה למדעים  הגרמנית  הלאומית  האקדמיה   עם 

 )Leopoldina – National Academy of Sciences(

עבודות  הוצגו  בכינוס  המחשב.  ומדעי  ארכֵאולוגיה  בנושא 

גישות  ממצאים,  תיעוד  טקסטים,  של  אנליזות  ממצאים,  של  טיפולוגיות  כגון  בנושאים 

מחשוב לבעיות בכרונולוגיה וגישות בינה מלאכותית בארכאולוגיה. את הכינוס הוביל חבר 

האקדמיה פרופ' ישראל פינקלשטיין.

עוד בנובמבר נערך בבית האקדמיה הכינוס ה–11 בסדרת GISFOH, במסגרת שיתוף הפעולה 

 Alexander von Humboldt( הגרמנית  הומבולדט  פון  אלכסנדר  לקרן  האקדמיה  בין 

 Positioning Self and הכינוס הרב–תחומי במדעי הרוח עסק השנה בנושא .)Foundation

נערכים  בסדרה  הכינוסים  ומגרמניה.  מישראל  צעירים  חוקרים  כ–50  בהשתתפות   Society

שונים  מתחומים  מצטיינים  צעירים  חוקרים  להפגיש  ומטרתם  לסירוגין,  ובגרמניה  בישראל 

ולאתגר אותם לחשיבה ולמחקר החורגים מגבולות תחום הדעת שלהם, לאפשר הפריה הדדית 

וליצור ערוץ לחילופי ידע אקדמי. את המיזם מובילה חברת האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג.

צ'כיה

במהלך חודש מרס 2019 נערכה בישראל סדנה דו–לאומית בשיתוף 

 )Czech Academy of Sciences( למדעים  הצ'כית  האקדמיה 

בנושא הגנומיקה של הצמחים. בסדנה השתתפו חוקרים מובילים 

משתי המדינות. את המשלחת הצ'כית הובילה נשיאת האקדמיה 

היו פרופ' אריה  בוועדה המארגנת   .)Prof. Eva Zažímalová( זשימלובה  הצ'כית פרופ' אווה 

פרופ' אילן חת. השתתפו  וחבר האקדמיה  )יו״ר(  בירושלים  מן האוניברסיטה העברית  אלטמן 

בסדנה חוקרים, דוקטורנטים וסטודנטים לתארים מתקדמים. הכינוס המשותף הבא ייערך בשנת 

2021 בצ'כיה בנושא ״משפט - בין המדינה להיסטוריה״.

ידיעות בקצרה
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משתתפי הסדנה הדו–לאומית בשיתוף האקדמיה הצ'כית למדעים בנושא הגנומיקה של הצמחים
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צרפת

בחודש נובמבר 2018 ערכה האקדמיה הישראלית כינוס משותף 

 l'Institute de France –  ( למדעים  הצרפתית  האקדמיה  עם 

את  גבולות״.  ללא  ״מדע  בנושא   )Académie des sciences

והמזכירה  כהן  נילי  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  הובילו  הכינוס 

 Prof. Catherine( ברשיניאק  קתרין  פרופ'  למדעים  הצרפתית  האקדמיה  של  הקבועה 

Bréchignac(. במברכים היו נשיא המדינה מר ראובן )רובי( ריבלין ושגרירת צרפת בישראל 

גב' הלן לה גאל )H.E. Hélène Le Gal(. השתתפו בכינוס זוכי פרס נובל וחברי האקדמיות 

הישראלית והצרפתית. 

קוריאה הדרומית

נילי  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  השתתפו   2019 יולי  בחודש 

נשיא  של  רשמי  בביקור  הראל  דוד  פרופ'  הנשיאה  וסגן  כהן 

במסגרת  הדרומית.  בקוריאה  ריבלין  )רובי(  ראובן  מר  המדינה 

הקוריאנית  האקדמיה  נשיא  עם  פגישה  התקיימה  הביקור 

למדע וטכנולוגיה )Korean Academy of Science and Technology( פרופ' מין קו האן 

)Prof. Min-Koo Han(, ובה חתמו בטקס על חידוש ההסכם לשיתוף פעולה מדעי בין שתי 

ובהשתתפות המשלחת האקדמית הישראלית בראשותה  האקדמיות, בנוכחות נשיא המדינה 

של יו״ר ות״ת פרופ' יפה זילברשץ.

פעילויות נוספות בבית האקדמיה

סדרת “בשערי האקדמיה"

האקדמיה מקיימת זו השנה החמישית את סדרת המפגשים ״בשערי האקדמיה״. במפגשים 

משתתפים חברי אקדמיה, חוקרים ואנשי רוח, ובכל מפגש נידון נושא משותף במבט רב–

תתמקד  תש״ף,  הקרובה,  בשנה  ״גבולות״.  לנושא  הסדרה  הוקדשה  תשע״ט  בשנת  תחומי. 

הסדרה בנושא ״תגליות״. חברי הוועדה המארגנת של הסדרה הם נשיאת האקדמיה פרופ' 

נילי כהן, סגן הנשיאה פרופ' דוד הראל, יו״ר החטיבה למדעי הטבע פרופ' ידין דודאי וחבר 

האקדמיה פרופ' אבנר הולצמן. 

סדרת המפגשים זוכה להצלחה רבה בקרב הציבור הרחב, ולעיתים קרובות משתתפות בהם 

קבוצות של תלמידי תיכון שגם זוכים להיפגש עם המרצים לפני ההרצאות למפגש אישי. כל 

המפגשים מצולמים וזמינים לצפייה באתר האקדמיה.
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תגליות
 הציבור מוזמן לסדרת מפגשים בחסות

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

בנושא

עורכי התוכנית�
פרופ׳ ידין דודאי 	

פרופ׳ אבנר הולצמן 	

פרופ' דוד הראל 	

פרופ׳ נילי כהן 	

בשערי
האקדמיה

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

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

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

המפגש הראשון
 ביום רביעי, י"ח בטבת תש"ף

15 בינואר 2020

פרופ' נירית בן אריה דבי
אוניברסיטת בן�גוריון בנגב

 ד"ר ליהי יריב�לאור
האוניברסיטה העברית בירושלים

ישוחחו על

 תגליות על תרבות: אומנות
ומדע ממזרח וממערב

יושב ראש ובן שיח

פרופ' אבנר הולצמן
חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב

המפגש השני
 ביום רביעי, כ"ד בשבט תש"ף

19 בפברואר 2020

פרופ' שלמה אבינרי
חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

 פרופ' יורם דנציגר
אוניברסיטת תל אביב

ישוחחו על

 תגליות על החברה
שבה אנו חיים

יושבת ראש ובת שיח

פרופ' נילי כהן
נשיאת האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב

המפגש השלישי

 ביום רביעי, ז׳ בניסן תש"ף
1 באפריל 2020

פרופ' עידן שגב
האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר דפנה שחף
האוניברסיטה העברית בירושלים

ישוחחו על

 תגליות העתיד�
מן המוח למחשב ובחזרה

יושב ראש ובן שיח

פרופ' דוד הראל
סגן נשיאת האקדמיה, מכון ויצמן למדע

המפגש הרביעי
 ביום רביעי, י"ב באייר תש"ף

6 במאי 2020

פרופ' רפאל מלאך
מכון ויצמן למדע

ד"ר לירן רזינסקי
אוניברסיטת בר�אילן

ישוחחו על

 תגליות על עולמנו הפנימי�
התת�מודע ומצבי הכרה

יושב ראש ובן שיח

פרופ' יורם בילו
חבר האקדמיה, האוניברסיטת העברית בירושלים

המפגש החמישי
 ביום רביעי, י"א בסיוון תש"ף

3 ביוני 2020

ד"ר אביב אופיר
מכון ויצמן למדע

פרופ' מוטי שטיין
המכון הגיאולוגי לישראל והאוניברסיטה העברית בירושלים

ישוחחו על

 תגליות על המקום שבו אנו חיים: 
פינות היקום, פינות כדור הארץ

יושב ראש ובן שיח

פרופ' רוני אלנבלום
חבר האקדמיה, האוניברסיטת העברית בירושלים

המפגש השישי

 ביום רביעי, א׳ במרחשוון תש"ף
30 באוקטובר 2019

פרופ' ישראל פינקלשטיין
חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יואל רק
חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב

ישוחחו על

תגליות על עברנו
יושבת ראש ובת שיח

פרופ' איילת גלבוע
אוניברסיטת חיפה
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הכינוס הרב–תחומי השנתי הרביעי במדעי הטבע ובמדעי הרוח - מסעות

בחודש פברואר 2019 נערך זו הפעם הרביעית הכינוס 

הוקדש  והוא  האקדמיה,  של  השנתי  הרב–תחומי 

בכירים  חוקרים  השתתפו  בכינוס  ״מסעות״.  לנושא 

מהארץ ומהעולם מהתחומים אסטרופיזיקה, אקלים, 

ארכֵאולוגיה, גֵאוגרפיה, גֵאולוגיה, היסטוריה, ספרות 

מלבד  ומטרתו,  הרחב,  לציבור  פתוח  הכינוס  ועוד. 

המדע  של  הרב–תחומיות  הצגת  היא  המדעי,  הפן 

האקדמיה.  של  חטיבותיה  שתי  בין  הקשר  והעמקת 

האקדמיה  חבר  נשא  בכינוס  המרכזית  ההרצאה  את 

וזוכה פרס נובל פרופ' אהרן צ'חנובר, בנושא ״המסע 

או  אליה,  מובילה  אחת  דרך  האם  מדעית:  לתגלית 

דרכים רבות?״

בצוות ההיגוי של הכינוס חברי האקדמיה פרופ' ידין דודאי )יו״ר(, פרופ' אבנר הולצמן, סגן 

נשיאת האקדמיה פרופ' דוד הראל ונשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן.

בשנת תש״ף יעסוק הכינוס הרב–תחומי בנושא ״יופי״. האדריכל האמריקאי דניאל ליבסקינד 

 Thy Eternal Summerיישא את הרצאת האורח, שכותרתה היא ״ )Daniel Libeskind(

Shall Not Fade״. הכינוס ייערך ב–3 בפברואר 2020.

יום עיון בנושא יוסף פרל והמודרניות היהודית

בחודש נובמבר 2019 נערך באקדמיה הכינוס ״יוסף פרל והמודרניות היהודית: מאתיים שנה 

לספרות  פינה  אבן  רבים  בעיני  נחשב  ״מגלה טמירין״  מגלה טמירין״. הספר  להופעת הספר 

העברית  הספרות  של  ביותר  החשובות  המוצא  מנקודות  ואחת  בגליציה  העברית  ההשכלה 

החדשה בכללותה. עוד עסק הכינוס במכלול פועלו הספרותי והחינוכי של יוסף פרל ובהיבטים 

שונים של ספרות ההשכלה ומחשבת ישראל במאה התשע–עשרה. בראש הכינוס עמדו חברי 

האקדמיה פרופ' ישראל ברטל ופרופ' אבנר הולצמן.

מג'אהליה לאסלאם

בחודש יולי 2019 נערך באקדמיה כינוס בסדרה הבין–לאומית ״מג'אהליה לאסלאם״, העוסקת 

את  לתולדותיו.  הראשונות  במאות  ובתרבותו  האסלאם  של  בהיסטוריה  מגוונים  בנושאים 

חוקרים מאיטליה,  בו עשרות  והשתתפו  פרידמן,  יוחנן  פרופ'  הוביל חבר האקדמיה  הכינוס 

ארצות הברית, בולגריה, גרמניה, הולנד, צרפת, קנדה וישראל.

פרופ' אהרן צ'חנובר נושא דברים במהלך הכינוס "מסעות".



מדעי הרוח הדיגיטליים

הרוח  ״מדעי  בנושא  עיון  יום  הישראלית  הצעירה  האקדמיה  ערכה   2019 יוני  בחודש 

בכלים  השימוש  התפתחות  את  להעריך  ביקש  העיון  יום  ומציאות״.  הבטחה  הדיגיטליים: 

חישוביים בחקר מגוון מקורות היסטוריים, ספרותיים, בלשניים ועוד, וכן את המגבלות של 

כלים אלו ואת הסכנות שבהסתמכות עליהם. את יום העיון הובילו חברות האקדמיה הצעירה 

הישראלית פרופ' מיכל בר–אשר סיגל ופרופ' ליאת קוזמא.

ערב עיון לציון מאה שנה להולדתו של הסופר פרימו לוי

הסופר  של  להולדתו  שנים  מאה  לציון  עיון  ערב  האקדמיה  ערכה   2019 מאי  בחודש 

והמדען פרימו לוי. באותו מעמד צוין מלאת 150 שנה לפרסום הטבלה המחזורית של 

היסודות הכימיים בידי דמיטרי מנדלייב. חוליית הקישור המובהקת בין שני האירועים 

היא ספרו הידוע של לוי ״הטבלה המחזורית״. הוביל את הכינוס חבר האקדמיה פרופ' 

אבנר הולצמן. 

לשכתב את ספר החיים: 
היבטים אתיים, חברתיים ורגולטוריים של עריכת גנים 

בתחום  כינוס  באקדמיה  נערך   2019 מאי  בחודש 

משפטיות,  סוגיות  מגוון  בו  ונידונו  הביואתיקה, 

ליכולת  הנלוות  וחברתיות  מסחריות  אתיות, 

ד״ר  יזם  הכינוס  את  גנים.  לערוך  הטכנולוגית 

עתניאל א. דרור, יו״ר הוועדה המייעצת לביואתיקה 

של האקדמיה, בשיתוף עם האוניברסיטה הפתוחה.

יום עיון בנושא מקורות קרינה מייננת ומאיצים חדשים 
בישראל ושימושיהם 

בחודש מאי 2019 נערך באקדמיה יום עיון לזכרו של פרופ' אלכס קינן, שבו הוצגו מאיצים 

ומקורות קרינה מייננת שנבנו או שנבנים בארץ. מטרת יום העיון הייתה לאגד את הקהילה 

המדעית העוסקת בתחום ולדון בבניית מנגנוני תקצוב להגברת הפעילות המחקרית במאיצים 

החדשים. את יום העיון יזם חבר האקדמיה פרופ' רשף טנא, והשתתפו בו חוקרים, סטודנטים 

ונציגים של משרדי ממשלה, מוסדות מחקר ופיתוח.

ידיעות בקצרה
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של  לביואתיקה  המייעצת  הוועדה  יו"ר  הד,  דוד  פרופ'  מימין: 

האקדמיה ד"ר עתניאל א. דרור, פרופ' ורדית רביצקי וד"ר סנאית 

גיסיס בכינוס "לשכתב את ספר החיים"
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Quantum Connections יום עיון בנושא

Quantum Connections. ביום העיון  יום עיון בנושא  2019 ערכה האקדמיה  בחודש מאי 

הרצו מדענים צעירים הנמצאים בחזית המחקר בתחום הקוונטום, והשתתפו בו סטודנטים 

מן  אהרונוב  דורית  ופרופ'  שטרן  עדי  פרופ'  האקדמיה  חבר  אותו  הובילו  רבים.  וחוקרים 

האוניברסיטה העברית בירושלים.

אירועים לכבוד חברי אקדמיה

בלאו,  יהושע  פרופ'  האקדמיה  חבר  לכבוד  עיון  יום  באקדמיה  נערך   2019 ספטמבר  בחודש 

בהגיעו לגיל 100. ימי עיון נוספים נערכו במהלך השנה - לכבוד חברי האקדמיה פרופ' משה 

האקדמיה  לגבורות.  בהגיעם  קדר  ב״ז  ופרופ'  נאמן  נדב  פרופ'  הנדלמן,  דון  פרופ'  בר–אשר, 

מאחלת לחבריה שנים רבות ופוריות של יצירה ומחקר.

ראיונות החברים

האקדמיה מתעדת בראיונות עומק מצולמים את חבריה על מנת להנגיש לציבור הרחב את 

הביוגרפיה האישית והמדעית שלהם. הראיונות המלאים זמינים לצפייה באתר האקדמיה. עד 

כה הועלו למרשתת ראיונות עם 24 חברי אקדמיה.

למעלה מימין: פרופ' משה בר–אשר, פרופ' נדב נאמן, פרופ' ב"ז קדר

למטה מימין: פרופ' דון הנדלמן, פרופ' יהושע בלאו



ידיעות בקצרה
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הרצאות שנתיות

יום דרווין הבין–לאומי 
ותערוכת "נתיב המאובנים: העדות לאבולוציית האדם" 

יום  את  מציינת  האקדמיה  שילה  יוסי  ופרופ'  רק  יואל  פרופ'  האקדמיה  חברי  של  ביוזמתם 

הולדתו של דרווין, 12 בפברואר, בכינוס שנתי מיוחד, המעלה על נס את תרומתו של דרווין 

ביקורתית.  וחשיבה  ולקידום אומץ אינטלקטואלי, סקרנות  לעולם המדע, לחשיבה המדעית 

סאפיינס  הומו  ״המין  בנושא  כינוס  מיוחדים:  אירועים  בשני  דרווין  יום  נחגג   2019 בשנת 

העדות  המאובנים:  ״נתיב  התערוכה  של  והשקתה   - הניאנדרטלים״   - המוזרים  וקרוביו 

לאבולוציית האדם״.

מתוך  מוצגים  האקדמיה  לרשות  העמיד  התערוכה,  את  יזם  רק  יואל  פרופ'  האקדמיה  חבר 

מתעדת  התערוכה  בה.  הסיורים  את  והדריך  התערוכה  אוצר  שימש  שלו,  הפרטי  האוסף 

באמצעות העתקים מדויקים של מאובנים את מסלול התפתחותו של האדם מרגע התפצלות 

ענפו מזה של השימפנזה ועד ההווה. בין אלפי המבקרים בתערוכה היו תלמידי תיכון מרחבי 

אחרים.  מתעניינים  וגם  ממוזאונים,  מחקר,  וממוסדות  מאוניברסיטאות  קבוצות  הארץ, 

התערוכה הועברה להמשך תצוגה בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל. 

ההרצאה השנתית על שם מרטין בובר, נשיאּה הראשון של האקדמיה

קיימברידג'  מאוניברסיטת   )Prof. Sir Partha Dasgupta( דסגופטה  פרתה  סר  פרופ' 

בנושא  2019 לשנת  בובר  מרטין  שם  על  השנתית  ההרצאה  את  נובמבר  בחודש   נשא 

The Economics of Biodiversity. נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן בירכה, ויו״ר החטיבה 

למדעי הרוח פרופ' סרג'יו הרט היה היושב ראש.

פרופ' יואל רק מדריך בתערוכה "נתיב המאובנים".
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ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין

 )Prof. Peter Sarnak( סרנק  פיטר  פרופ' 

הרצאת  את  נשא  פרינסטון  מאוניברסיטת 

בנושא  מרס,  בחודש   2019 לשנת  איינשטיין השנתית 

היוצא  היו״ר   .Randomness in Number Theory

וחבר  וילנר  איתמר  פרופ'  הטבע  למדעי  החטיבה  של 

דברים.  נשאו  לינדנשטראוס  אילון  פרופ'  האקדמיה 

חברי  ביוזמת  מקדים  כינוס  היה  ההרצאה  ביום 

לובוצקי  אלכס  פרופ'  ברנשטיין,  יוסף  פרופ'  האקדמיה 

ופרופ' אילון לינדנשטראוס, בנוכחותו של פרופ' סרנק, 

שהשתתפו בו חוקרים מתחום המתמטיקה.

פרסים ומלגות

מלגות אדמס

2019 במסגרת סמינר אדמס השנתי חילקה האקדמיה את  בטקס חגיגי שנערך בחודש מאי 

מלגות אדמס לשנת תשע״ט לשמונה דוקטורנטים מצטיינים. הסמינר אירח השנה את פרופ' 

שי אפרתי מן המרכז הרפואי אסף הרופא ואוניברסיטת תל אביב. פרופ' אפרתי הרצה על גישה 

 חדשה לטיפול בפגיעות מוחיות. את המלגות העניקו, בשם התורם מר מרסל אדמס, שני ילדיו -

סילבן אדמס ולינדה אדמס–טרוי.

פרופ' פיטר סרנק נושא את הרצאת איינשטיין לשנת 2019.

 מימין: מנהלת תוכנית מלגות אדמס בת–שבע שור, יו"ר ועדת תוכנית מלגות אדמס, חבר האקדמיה פרופ' משה אורן,

)רביעית  כהן  נילי  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  משמאל(,  )חמישית  אדמס  מרגרט  אדמס–טרוי,  לינדה  אדמס,  סילבן 

משמאל( ומחזור 15 של מלגאי אדמס



מלגות בתר–דוקטורט לחוקרים זרים

השנה העניקה האקדמיה בפעם השנייה מלגות בתר–דוקטורט לחוקרים מצטיינים מרחבי 

המעבדות  את  לחזק  התוכנית  מטרת  בישראל.  מחקר  למעבדות  הבאתם  לצורך  העולם 

המובילות בישראל באיושן בחוקרים מצטיינים ולשמש מנוף לשיתופי פעולה בין–לאומיים 

שהם  בתקווה  דרכם  בתחילת  מדענים  עם  ואישיים  מקצועיים  קשרים  קשירת  באמצעות 

מלגות  עשר  עד  מוענקות  התוכנית  במסגרת  בעתיד.  מחקריים  פעולה  לשיתופי  יובילו 

המדויקים,  המדעים  החיים,  מדעי  בתחומי  המצטיינים   33 גיל  עד  לחוקרים  דו–שנתיות 

מיפן,  מהודו,  מגרמניה,  הברית,  מארצות  חוקרים  היו  ב–2019  בזוכים  וההנדסה.  הרפואה 

מסין ומסינגפור.

פרסי בלווטניק לשנת 2019

השנה זכו בפרסי בלווטניק למדענים צעירים בתחומי מדעי החיים, הכימיה ומדעי הפיזיקה 

מכון   - מהטכניון  ברקוביץ  מורן  פרופ״ח  למדע,  ויצמן  ממכון  ברג  ארז  פרופ'  וההנדסה 

טכנולוגי לישראל וד״ר מיכל ריבלין ממכון ויצמן למדע. פרסי בלווטניק מוענקים למדענים 

הנשיא  בבית  התארחו  הזוכים  הדופן.  יוצאי  הישגיהם  על  ומבטיחים,  מצטיינים  צעירים, 

הפרסים,  הענקת  בטקס  ריבלין.  )רובי(  ראובן  מר  המדינה  נשיא  של  ברכתו  את  וקיבלו 

ואת  בלווטניק,  לן  מר  הפרס  תורם  השתתף  ישראל,  במוזיאון   2019 באפריל  שהתקיים 

ד״ר  הברית  ארצות  של  למדעים  הלאומית  האקדמיה  נשיאת  נשאה  המרכזית  ההרצאה 

.)Dr. Marcia McNutt( מרשה מק'נאט

ידיעות בקצרה
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מימין: פרופ' ארז ברג, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית ד"ר מרשה מק'נאט, נשיא המדינה 

מר ראובן )רובי( ריבלין, נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן, ד"ר מיכל ריבלין ופרופ"ח מורן ברקוביץ - בבית הנשיא, 

2019 )צילום עמוס בן גרשום / לע"מ(
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"שיעור הנשים 
בצמרת האקדמיה בישראל

נמוך בהרבה ממה שהיה 
צריך להיות"

״שיעור הנשים המגיעות לדרגות הגבוהות ביותר באקדמיה הישראלית נמוך בהרבה ממה שהיה 

צריך להיות״, אומרת לשעבר נשיאת האקדמיה למדעים פרופ' רות ארנון. ״כשאתה מסתכל על 

תקופת הלימודים באוניברסיטאות - מתואר ראשון ואפילו עד תואר שלישי - הנשים רבות מן 

הגברים. והינה, לקראת סיום הדוקטורט המגמה משתנה, ובסוף התואר השלישי הגברים כבר רבים 

מהנשים. משלב זה, ככל שהדרגה האקדמית גבוהה יותר, שיעור הגברים במערכת האקדמית עולה 

ושיעור הנשים יורד. שיעור הפרופסוריות מן המניין באקדמיה הישראלית כיום הוא כ–20% בלבד, 

הגבוהות  בדרגות  הנשים  שיעור   - לומר  מה  ״אין  לדבריה,  הטבע״.  במדעי  וגם  הרוח  במדעי  גם 

פשוט אינו משביע רצון״. 

פרופ' רות ארנון, חוקרת בעלת שם עולמי ומי שכיהנה כנשיאת 

האקדמיה למדעים, אומרת בריאיון ל"איגרת" כי יש לתקן באופן פעיל 

את המצב המקשה על נשים - שהן רוב הסטודנטים כיום אך מיעוט הסגל 

האקדמי הבכיר - להגיע לתפקידי פרופסוריות מן המניין, ומספרת על 

חשיבות הקשר עם אירופה למחקר הישראלי.

מאת אסף אוני
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דרך  שפרצה  עולמי,  שם  בעלת  חוקרת  ארנון,  פרופ' 

לצמרת  בעצמה  והגיעה  גברי  מדעי  בעולם  נשית 

האקדמיה העולמית, אומנם מבקרת את המצב הקיים 

אך  המגדרי,  השוויון  מבחינת  הישראלית  באקדמיה 

חולקת שבחים לאספקטים אחרים שלה. פרופ' ארנון 

הגבוהה  ההשכלה  מערכת  את  ולנווט  לעצב  סייעה 

כנשיאת  תפקידה  מתוקף  האחרונים  בעשורים 

ומתוקף  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה 

שורת תפקידים אקדמיים בכירים במכון ויצמן למדע 

ציבוריים.  ובמיזמים  שונות  בוועדות  חברות  לצד 

יחד  סלע  מיכאל  פרופ'  עם  שפיתחה  ארנון,  פרופ' 

נפוצה,  לטרשת  ה״קופקסון״  לתרופת  הבסיס  את 

זכתה בפרסים מדעיים רבים )בהם פרס ישראל, פרס 

וולף ופרס רוטשילד( וקיבלה תוארי כבוד מאוניברסיטאות ברחבי העולם לצד חברות של כבוד 

בארגונים מקצועיים בתחום האימונולוגיה והמחקר המדעי. כעת היא שותפה בין השאר למאמץ 

לקדם שוויון מגדרי באקדמיה הישראלית.

פרופ' ארנון, מה צריך לעשות כדי להגיע לשוויון זה?

״אני לא אוהבת את הביטוי 'אפליה מתקנת', אבל ברור שצריך לעשות צעד 'מתקן' כלשהו. 

למשל, יכול להיות שצריך להעניק לנשים חוקרות זמן רב יותר לקידום בין הדרגות האקדמיות 

בתקופה מסוימת בקריירה שלהן, שבה הן גם רוצות להקים משפחה, כדי שהן לא תנשורנה 

מהמערכת. ייתכן שהסטנדרטים ולוחות הזמנים המקובלים היום אינם מביאים בחשבון ירידה 

מסוימת בתפוקה האקדמית של נשים בתקופה זו בגלל המאמץ הכפול. 

פרופ' מיכאל סלע ופרופ' רות ארנון, 2004

פרופ' רות ארנון במעבדה, 1962
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״יש כמה חסמים היום בדרכן של נשים, ואחד הבולטים שבהם הוא היציאה לבתר–דוקטורט 

ועדות  הכולל  ות״ת,  מטעם  בנושא  הנוכחי  למאמץ  השותפה  ארנון,  פרופ'  אומרת  לחו״ל״, 

ולרוב  משפחה,  אלה  למדעניות  ״יש  באקדמיה.  נשים  לקדם  שמטרתן  נרחבת  מטה  ועבודת 

ולא קל לו לבצע את המעבר. כלומר, יש קשיים  זוג שיש לו מקום עבודה בארץ,  יש להן בן 

השתלבות  לשם  החיונית  הזאת,  ההזדמנות  את  מנשים  מונעים  שלפעמים  אובייקטיביים 

במערכת האקדמית, וזה בלי ספק פוגם בהתקדמות שלהן ומעכב אותה. 

האם  עושים.  מה  השאלה  והתעוררה  וילדה,  בעל  עם  הדוקטורט  את  סיימתי  למשל  ״אני 

נוסעים לבתר–דוקטורט בחו״ל? בעלי שקל ואמר: 'כמו שמצאתי את המשרה הנוכחית בארץ, 

כך אמצא אחרת כשנחזור מחו״ל'. בסופו של דבר, בתקופת הבתר–דוקטורט שלי הוא השלים 

דוקטורט בארצות הברית, והצעד קידם גם אותו מבחינה מקצועית. כל אחד צריך למצוא את 

הפתרון שטוב עבורו, אבל המערכת צריכה לסייע, ולא להקשות״.

כחלק מתפיסה זו של סיוע השיקה פרופ' ארנון תוכנית מלגות במסגרת האקדמיה למדעים 

שקיבלו  אלו  מקרב  בחו״ל  להשתלמות  היוצאת  לבתר–דוקטורנטית  משלים  מימון  המעניקה 

בעבר מלגת אדמס לחוקרים מצטיינים. ״המלגה נועדה לעשות להן את החיים קלים יותר״, 

אומרת פרופ' ארנון. היא מציינת כי למכון ויצמן למדע, מוסד המחקר הביתי שלה, יש עשר 

מלגות בשנה לנשים מכל האוניברסיטאות המבקשות לצאת להשתלמות בתר–דוקטורט, ״כך 

שאנו מנסים לפרק את המוקש הזה״. 

היום אפשר לומר שאין מישהו שרוצה ללמוד באקדמיה 
בארץ ואינו יכול מפני שאין לו מקום - זה מצב מבורך 

מתווספת  זה  בתחום  ארנון  פרופ'  של  פעילותה 

הישראלי.  המדע  בתחום  ענפה  ציבורית  לפעילות 

-1988( למדע  ויצמן  מכון  נשיא  כסגנית  כיהנה  היא 

1997(, כיושבת ראש החטיבה למדעי הטבע באקדמיה 

כסגנית   ,)2001-1995( למדעים  הישראלית  הלאומית 

האקדמיה  וכנשיאת   )2010-2004( האקדמיה  נשיא 

בשנים 2015-2010. 

מערכת  היא  כיום  בישראל  האקדמית  ״המערכת 

לאקדמיה  בנוגע  ארנון  פרופ'  אומרת  מבוססת״, 

הישראלית בכללותה. ״כשאני נכנסתי לתפקיד נשיאת 

האקדמיה, למשל, כבר תפקדה הקרן הלאומית למדע 

יורטנר )נשיא  היטב. הקרן הוקמה בידי פרופ' יהושע  פרופ' אפרים קציר ופרופ' רות ארנון, 2001
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זיו  האקדמיה למדעים בשנים 1995-1986( והלכה והתבססה בתקופת כהונתם של פרופ' יעקב 

למדעים  האקדמיה  )נשיא  יערי  מנחם  ופרופ'   )2004-1995 בשנים  למדעים  האקדמיה  )נשיא 

בשנים 2010-2004(. כך כשאני נכנסתי לתפקיד - אפשר לומר שהמערכת הייתה משומנת היטב.

כיום  להן  ויש  פיתוח המכללות,  על  חזק מאוד  דגש  הושם  היו מבוססות.  האוניברסיטאות  ״גם 

חלק פעיל וחשוב במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל - אולי אפילו יותר מאשר חשבו כשהחלו 

בתהליך. במקור היו האוניברסיטאות אמורות לשים דגש על מחקר, והמכללות היו אמורות לספק 

בעיקר הוראה שתאפשר גישה להשכלה גבוהה לעוד ועוד סטודנטים ברחבי הארץ. אבל המצב 

הוא שגם הסגל האקדמי של המכללות תלוי בעשיית מחקר לצורך קידום. לא ניתן ולא צריך למנוע 

מהם לעסוק במחקר.

נעשה  המחקר  רבים  במקרים  אז  במכללה,  למחקר  מתאימות  תשתיות  אין  מהם  גדול  ״לחלק 

תשתיות  המפתחות  מכללות  שיש  לציין  יש  מהאוניברסיטאות.  חוקרים  עם  פעולה  בשיתוף 

משלהן: הן דואגות לתקציבים - לאו דווקא מות״ת אלא ממקורות אחרים - ואני חושבת שבסך 

הכול המערכת עובדת היטב. 

תחרות  הייתה  בעבר  הגבוהה.  ההשכלה  של  נגישותה  את  להגביר  נועדו  המכללות  ״כאמור, 

קטנה,  לא  במידה  המכללות,  כניסה.  בחינות  כולל  באוניברסיטאות,  לימוד  מקומות  על  עזה 

פתרו את הבעיה הזו כי הן הגבירו את ההיצע. היום אפשר לומר שאין מישהו שרוצה ללמוד 

באקדמיה בארץ ואינו יכול מפני שאין לו מקום - זה מצב מבורך. יש בעיה אחרת - מערכת 

ההשכלה הגבוהה רוצה להנגיש את ההשכלה הגבוהה גם לחרדים, אבל כאן מדובר במורכבויות 

שונות לחלוטין אשר אינן נובעות ממחסור במקום״. 

ישירות במערכת ההשכלה הגבוהה, אבל  לדברי פרופ' ארנון, האקדמיה למדעים אינה מעורבת 

מכיוון שהאקדמיה דואגת מאוד לשמירת רמת ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי בארץ, ואמורה 

לאקדמיה  יש  כן  כמו  הות״ת.  לבין  בינה  קשר  יש  האלה,  לתחומים  הנוגע  בכל  לממשלה  לייעץ 

השפעה על הקרן הלאומית למדע, שברבות הימים הפכה לגוף עצמאי, שהוא מקור המימון העיקרי 

למחקר באוניברסיטאות. נשיאת האקדמיה עדיין מכהנת מתוקף תפקידה כיו״ר המועצה שלו.

 היה רגע שבו היה חשש שישראל לא תסכים לקבל את 
 HORIZON 2020–תנאי האיחוד האירופי להשתתפות ב

אחד התחומים שבהם האקדמיה מסייעת למערכת ההשכלה הגבוהה הוא החיבור הבין–לאומי - 

למיזמים, למדינות, לארגונים, לגופים ולקונסרציומים שהפכו לחלק מרכזי מהמדע העולמי כיום. 

״אחד התחומים שבהם סייענו למערכת האקדמית הישראלית הוא חברות של ישראל בגופים 

בין–לאומיים״, אומרת פרופ' ארנון, ״למשל ב–CERN )הארגון האירופי למחקר גרעיני, 
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חלק  שאינה  אף  מלאה  לחברה  ארנון  פרופ'  של  כהונתה  תקופת  במהלך  ישראל  הפכה  שבו 

הבין– החיבורים  האקדמיה.  הוא  בו  ישראל  של  השתתפותה  את  המסדיר  הגוף   - מאירופה( 

לאומיים הללו מעניקים אפשרות למדענים ישראלים לנצל את המתקנים בעלי הרמה הגבוהה 

לקידום המחקר שלהם ולשמור את האצבע על דופק המדע העולמי״. 

את  להגדיל  צריך  שלפעמים  השנים,  במהלך  עמדתי  את  הבעתי  וגם  סברתי  ״אני  לדבריה, 

ההשתתפות של ישראל כדי לאפשר למדענים ישראלים רבים ככל האפשר גישה למחקר הבין–

המחקר  תוכנית  היא  הישראלים  המדענים  בעבור  ביותר  החשובות  התוכניות  אחת  לאומי. 

האירופית HORIZON 2020. הייתה בעיה בעת הפעלת התוכנית מאחר שבאיחוד האירופי הציגו 

דרישות פוליטיות מסוימות. הייתי בקשרים רציפים עם שרת החוץ דאז ציפי לבני, כדי שהממשלה 

תוכל איכשהו למצוא את דרך הפשרה ולהתאים את הנכונות שלה לדרישות האירופיות. 

״בסוף הגיעו לפתרון מוצלח, אבל היה רגע שבו היה חשש שישראל לא תסכים לקבל את התנאים 

שהאיחוד מציג״, נזכרת פרופ' ארנון, ״וזו הייתה יכולה להיות קטסטרופה. חשיבותה של התוכנית הזו 

היא עצומה. היא טמונה לא רק במשאבים הכספיים שמגיעים ממנה - ישראל משקיעה כסף בתוכנית 

לפי התל״ג שלה, אבל אנחנו יודעים שמבחינת שיעורי ההצלחה בקבלת המענקים ישראל מקבלת 

מעל ומעבר לחלק היחסי שהיא תורמת - אלא גם בקשר עם מוסדות מחקר ומדענים מאירופה.

2014 ,CERN–פרופ' רולף הויר במעמד הצטרפות ישראל ל CERN פרופ' רות ארנון ומנכ"ל
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)האיחוד  ״אני מקווה מאוד מאוד״, אומרת פרופ' ארנון, ״שכאשר חושבים על התוכנית הבאה 

האירופי מנהל עכשיו מגעים לתוכנית HORIZON הבאה(, שישראל תמשיך להיות חברה בה, כי 

מדובר בהצלחה יוצאת דופן. העובדה עצמה שיש נוכחות ישראלית במחקר האירופי היא חשובה. 

מדענים ישראלים חשופים דרך התוכנית לנעשה באירופה, וזה קורה בשני הכיוונים - יש שיתופי 

פעולה ויש הערכה רבה מצד מדענים אירופים לישראל. אני מקווה שישראל לא תוותר כלל וכלל 

על השתתפות בתוכנית״. 

לדברי פרופ' ארנון, אחת הסיבות לחשיבות תוכנית זו היא שהמחקר המדעי הולך ונעשה יותר 

לביצוע  הדרושים  ״האמצעים  בו.  להצליח  כדי  בין–לאומיים  פעולה  שיתופי  ודורש  יקר,  ויותר 

יותר.  גדולה  השקעה  ודורש  יותר  ויקר  מתוחכם  נעשה  המכשור  יותר,  ליקרים  הופכים  המחקר 

לכן על מנת שהמענקים שהחוקרים מקבלים יהיו מספקים מבחינתם - הם צריכים להיות גבוהים 

משהיו בעבר. 

״בסך הכול, אנחנו עומדים פחות או יותר בתחרות הבין–לאומית עם מדינות אחרות שבהן המדע 

מפותח. תמיד אפשר יותר. זה לא רק כסף, אבל כסף עוזר. כסף הוא כמו השמן שמפעיל מכונות. 

ללא שימון - המכונה אינה עובדת״. 



גריזה  יולנדה  פרופ'  הקנדית  המלכותית  החברה  נשיאת  ארנון,  רות  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  פרס,  שמעון  מר  המדינה  נשיא  מימין: 
והמושל הכללי של קנדה מר דייוויד לויד ג'ונסטון במעמד חתימת הסכם לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיות, אוטבה, קנדה 2012
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 המדע הוא בין–לאומי, המדענים הישראלים חייבים
לעמוד בתחרות הגלובלית 

איך היית משווה את המצב בישראל למצב שבארצות הברית?

האמריקאים  והחוקרים  המדענים  לרשות  העומדים  האמצעים  הברית  שבארצות  ספק  ״אין 

בלבד רבים יותר - יש מספר גדול יותר של מקורות שמהם ניתן להשיג מענקים וכספי מחקר 

ישראלים  מדענים  יכלו  שאליהם  האמריקאים  המקורות  היו  בעבר  בארץ.  המקורות  לעומת 

 HORIZON שמפעילה את תוכניות )ERC( לפנות רבים יותר. כיום מועצת המחקר האירופית

הופכת למקור מימון חשוב יותר ויותר. אם בעבר היינו תלויים מאוד בארצות הברית - היום 

שמגיע  מזה  רב  פעולה  ובשיתופי  ישראליים  במחקרים  לתמיכה  מאירופה  המגיע  המימון 

מארצות הברית״.

האם זה הופך את ישראל לתלויה באירופה?

״המדע הוא בין–לאומי. המדענים הישראלים חייבים 

לעמוד בתחרות הגלובלית בתחום הזה. זה נכון לא 

רק מבחינת גיוס כספים אלא גם מבחינת הפרסומים 

הם  שאליהם  הכינוסים  או  לפרסם  צריכים  שהם 

פעיל  חלק  ולישראל  גלובלי,  הוא  המדע  מוזמנים. 

בו. התחרות היא לא רק על כסף אלא גם על מעמד 

שלי  הכהונה  במהלך  שחוויתי  אחד  שינוי  מדעי. 

האירופי  המימון  הגדלת  הוא  האקדמיה  כנשיאת 

ושיפור  הפעולה  שיתוף  בישראל, העמקת  למחקר 

המעמד המחקרי של ישראל באירופה״. 

במחקר  ישראל  של  מצוינות  ניכרת  לדעתך  מדוע 

ברמה העולמית?

״אני בטח לא אגיד שזה 'הגניוס היהודי'. מצד אחד, 

יותר לתקציבים.  'רעבים'  המדענים בארץ הם אולי 

 - שלה  המודל  עם  אחת  כל   - אחרות  מדינות 

מקציבות סכומים גבוהים יחסית למספר המדענים. 

מדען  פר  ממשלתי  תקציב  על  מסתכל  אתה  אם 

בארץ ומשווה אותו לזה שבגרמניה, אז בגרמניה יש הרבה יותר - יש שם קרנות רבות יותר 

שתומכות במדע. גם בצרפת יש קרנות המממנות מחקרים בנדיבות. הצורך הזה שקיים בארץ, 

מיעוט המשאבים ביחס למערב אירופה, דוחף בין השאר למצוינות וליעילות. 

״אני גם חושבת שהרצון ללמוד ולרכוש השכלה גבוהה ולעסוק במחקר הוא חזק מאוד 

שמתקבלים  מאלו  שהדרישות  ייתכן  ישראל  בתוך  הפנימית  התחרות  בגלל  בישראל. 

במעמד  ארנון  רות  ופרופ'  נורס  פול  פרופ'   Royal Society–ה נשיא 
חתימת ההסכם בין האקדמיות, לונדון, בריטניה 2015
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יוצא  ההצלחה  לשיעור  גם  מוביל  שזה  ייתכן  יותר.  גבוהות  קצת  האקדמיות  למשרות 

ויש אולי  לעומת מדינות אחרות באירופה.   ,ERC–הדופן בשיעור קבלת המענקים מה

גם משהו קצת מבוסס–תרבות - המסורת היהודית מדורי דורות, שבה נודעת חשיבות 

ללימוד״.

 אם לא נקלקל - המצב יהיה טוב.
 בישראל יודעים לשים את הדגשים על הנקודות

הנכונות והחשובות 

איך ייראה המדע הישראלי לדעתך בעתיד הקרוב?

״אני לא זוכרת מי אמר את זה בדיוק, אבל אני שונאת לנבא, במיוחד את העתיד״, אומרת 

במערכת  במצוינות  תמיכה  ועל  המצוינות  על  רב  דגש  יש  ״כיום  בחיוך.  ארנון  פרופ' 

האוניברסיטאות  כל  רע.  לא  הוא  בעתיד  להצלחה  הסיכוי  הישראלית.  הגבוהה  ההשכלה 

מודעות לחשיבות ההוראה, אבל משליכות את יהבן בעיקר על טיפוח המחקר. זה דורש 

תקציבי עתק. 

״כולן מנסות לגייס משאבים בחו״ל כדי לרכוש ציוד מתוחכם ולגייס את המדענים המצוינים 

לסגל שלהן. אני חושבת שהכיוון הכללי הוא חיובי. העתיד לא רע. אם לא נקלקל - המצב יהיה 

טוב. אני חושבת שבישראל יודעים לשים את הדגשים על הנקודות הנכונות והחשובות. וראה 

וההשקעה  לננוטכנולוגיה,  התשתית  בארץ  הוקמה  בזכותו  אשר  תל״מ,  פורום  של  הדוגמה 

בפרויקט המחשוב הקוונטי בימים אלה״.

״משבר  הרוח.  - מדעי  דאגה מחלק אחר של המערכת האקדמית  ארנון מביעה  פרופ'  מנגד 

מדעי הרוח מדאיג אותי. אי אפשר להתמקד אך ורק במדעי הטבע. העושר של אומה הוא לא 

רק במדעי הטבע ובמחשבים אלא גם ברוח. אנחנו חייבים שמדעי הרוח יפרחו. איך עושים את 

זה? זו כבר שאלה שצריך לתת למומחים לפתור, אבל זה בוודאי לא קל. 

״מכיוון שפחות ופחות תלמידים הולכים ללמוד את מדעי הרוח כי הם חוששים שלא תהיה 

להם פרנסה, מה שקורה זה שנדרשים פחות קורסים, אז הסגל האקדמי מצטמצם, ונוצרת 

שהאוניברסיטאות  הוא  הצעתי  שאני  מה  התחום.  כל  את  שמחלישה  שרשרת  תגובת 

יחייבו את כל התלמידים - גם במדעי המחשב - לקחת קורסים, ולא אחד - אלא כמה - 

במדעי הרוח, שיעשירו את השכלתם. אני עדיין מצירה על שלא חייבו אותי בזמני לקחת 

קורסים בהיסטוריה. אני חושבת שזה יגדיל את הסגל למדעי הרוח, ויכול להיות פתרון 

■לבעיה״.
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רק 17% מהסגל הבכיר ביותר באוניברסיטאות - בדרגת פרופסור מן המניין - הן נשים, לפי 

נתוני מרכז המידע של הכנסת. במכללות השיעור נמוך עוד יותר. בסך הכול יש רק פרופסורית 

אחת מן המניין על כל שישה פרופסורים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. אומנם הנתון 

הזה הוא כמעט כפול מזה שהיה לפני שנת 2000, אולם הוא עדיין טעון שיפור רב. 

הלאומית  לאקדמיה  האחרונות  בשנים  שהצטרפו  מובילות  חוקרות  כמה  עם  בשיחות 

האתגרים  את  מסרטטות  זאת,  בסוגיה  שלהן  הניסיון  את  חולקות  הן  למדעים  הישראלית 

העומדים בפני המערכת ומציעות דרכים לשינוי המצב הנוכחי.

* * *

פרופ' יונינה אלדר

"חשוב לבנות סביבה תומכת גם מחוץ לעבודה"

״לנשים יש תפקיד ייחודי וחשוב בקידום המדע״, אומרת פרופ' יונינה אלדר. ״הן 

אנושית  להתנהגות  יותר  שונה, שלעיתים מחוברת  נקודת מבט  להציג  יכולות 

ולהשפעה על אנשים. נשים מאמצות הרבה פעמים דפוסי חשיבה רחבים יותר, 

אינטרדיסציפלינריים יותר, ויכולות לנצל את היכולת שלהן לעבוד טוב יותר עם 

קולגות וסטודנטים״. 
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דגימת אותות, פרופ' להנדסת  פרופ' אלדר, אחת מן החוקרות הבולטות בעולם בתחום 

חשמל במכון ויצמן למדע, מכירה מקרוב את האתגרים שבפיתוח קריירה אקדמית בעבור 

אלדר  פרופ'  ילדים.  לחמישה  ואם  נשואה  היא  בישראל.  גבוהה  להשכלה  במערכת  נשים 

וגם לחוקרים: ״תהיו סקרנים, תחקרו איך שנראה לכם לנכון ולא  ממליצה גם לחוקרות 

המטרה  את  תזכרו  ותמיד  תיהנו,  ארוכה,  מדרך  תתייאשו  אל  אחרים.  של  תבניות  לפי 

שלשמה אתם חוקרים״. 

אולם לחוקרות יש לה המלצה נוספת: ״עצתי היא שתמצאו מנטוריות ומנטורים בתחילת 

הדרך שיוכלו לתמוך בכן, לעזור לכן בתחנות השונות ולתת את התמיכה הנדרשת. ההמלצה 

העבודה  לסגנון  מודעות  וגם חשוב שתהיו  לעבודה,  מחוץ  גם  תומכת  סביבה  לבנות  היא 

השונה לעיתים בין נשים לגברים. חשוב שנשים יקבעו לעצמן את הדרך שנכונה להן לבנות 

ולנהל את קבוצות המחקר שלהן. 

לחברה  שנבחרה  אלדר,  פרופ'  אומרת  ומגוונים״,  רבים  באקדמיה  נשים  בעבור  ״האתגרים 

של  אובייקטיביים  מאתגרים  מתחיל  ״זה  ב–2017.  למדעים  הישראלית  הלאומית  באקדמיה 

גידול משפחה בעולם מחקר תובעני שדורש השקעה וריכוז רבים, ולעיתים דרישה - לא תמיד 

הכרחית - לנסיעות רבות, לצד אתגרים שנובעים מעבודה בסביבה גברית שלא תמיד מקבלת 

סגנון עבודה וסדרי עדיפויות שונים״. 

לדבריה, ״בתחומי ההנדסה שבהם אני עובדת יש רוב דומיננטי של גברים, דבר שמוביל 

להטיה מודעת ולא מודעת בשל נורמות התנהגותיות ודפוסי עבודה שהתפתחו לאורך 

בפקולטה  הראשונה  המניין  מן  הפרופסורית  הייתי  אני   - האישי שלי  במקרה  שנים. 

להנדסת חשמל בטכניון, דבר שהביא איתו אתגרים רבים״. בימים אלה מכהנת פרופ' 

אלדר בין השאר כיושבת ראש ועדה מיוחדת של המל״ג/ות״ת לקידום הוגנות מגדרית 

באקדמיה.

מתוקף ניסיונה אומרת פרופ' אלדר כי אחד הצעדים הדרושים לקידום שוויון מגדרי הוא 

גם  נכון  זה  דבר  נשית.  נציגות  תהיה  וקידומים  קבלה  כגון  חשובות  ״בוועדות  כי  לדאוג 

בוועדות פרסים, ועדות היגוי של כינוסים ועוד״, היא אומרת. ״חשוב מאוד לתמוך בנשים 

שנתקלת  למי  ברורה  כתובת  שתהיה  חשוב  כן  ולקדמן. כמו  מצטיינות  ובחוקרות  ראויות 

בקשיים בעבודתה״.

* * *
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פרופ' נעמה גורן–ענבר

 "אולי זה יוצא דופן, אך מעולם לא חוויתי נושאים מגדריים 

בקריירה האקדמית שלי"

בתחום  עולמי  שם  בעלת  וחוקרת  האקדמיה  חברת  גורן–ענבר,  נעמה  פרופ' 

בחוגים  לנעשה  אולי  בניגוד  כי  מספרת  באירואסיה,  הפרהיסטורית  התקופה 

אחרים, בתחומי מחקר אחרים, תחום הארכאולגיה באוניברסיטאות הישראליות 

אופיין בנוכחות של חוקרות מובילות, נשים, ולכן סוגיית השוויון המגדרי ״מעולם 

לא עלתה בקריירה האקדמית שלי״. 

״אני זוכרת שמי שקיבל אותי לעבודה בשנה ב של לימודי הארכאולוגיה אמר לי שהוא אינו 

שהראשונים  זה  שקרה  מה  ועוזבות'.  ויולדות  מתחתנות  'תמיד  הן  כי  נשים,  להעסיק  אוהב 

שעזבו היו הגברים, וכל הנשים נשארו והתקדמו באקדמיה. עבדתי בשטח, חפרתי בארץ בכל 

צוות  לי  היה  בארץ.  היו  שניהלתי  החפירות  כל  באירופה.  באפריקה,  חפרתי  מקומות,  מיני 

שהובלתי - ומעולם לא הייתה לי בעיה כלשהי בתחום המגדר. זה לא היה אישי״. 

פרופ' גורן–ענבר, שנבחרה לחברת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ב–2016, מספרת 

כי תמיד התעניינה בארכאולוגיה, ולכן כשפנתה לאוניברסיטה החליטה להתמקד בנושא זה. 

זו גם ההמלצה שלה לחוקרים או לחוקרות בשלב הדוקטורט ואחריו: ״הייתי מציעה שכל אחד 

ילך אחרי תחושותיו שלו. אם דבר מסוים מעניין אותך, חקרי אותו. הרי החופש האקדמי הוא 

פנטסטי. ברגע שאת יכולה להתבסס על קרנות שמממנות אותך, שזה פחות או יותר מהשלב 

שבו יש לך דוקטורט, את יכולה לפתח בעצמך את הכיוון שבו תחפצי להתקדם. יש לך חופש 

יוצא מן הכלל - נצלי אותו״.

מרכזי,  כה  תפקיד  לשחק  אמור  אינו  נשים  בעבור  לבתר–דוקטורט  היציאה  חסם  לדבריה, 

בישראל.  באוניברסיטאות  הנעשית  המחקר  ברמת  ובהתחשב  מסוימים,  בתחומים  במיוחד 

״אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו קצת שבויים בקונספצייה שלפיה מוכרחים לנסוע לחו״ל 

לבתר–דוקטורט. זה תמיד נחמד להרחיב את האופקים, אבל התנאים בארץ חריגים באיכותם, 

ומאפשרים לנסוע ולהשתתף בכינוסים בין–לאומיים גם בגיחות קצרות יותר. זה תלוי מאוד 

במקצוע - אם את חוקרת בביולוגיה או בחקר המקרא או בארכאולוגיה - אבל בסופו של דבר 

אני חושבת שצריכה להיות קצת גמישות במחשבה איפה אפשר להשיג את התרומה הטובה 

ביותר מבחינה מחקרית. לא תמיד זה כרוך בפוסט בחו״ל״. 

ולא  עצמם  החוקרת  או  החוקר  על  הדגש  את  לשים  יש  גורן–ענבר,  פרופ'  לדברי  בכלל, 

בסביבה  רק  לא  תלויה  באקדמיה  נשים  של  שההתקדמות  מניחה  ״אני  שלהם.  המגדר  על 
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היא  אם  בפרט;  תלוי  אני מאמינה שהרבה  כללי,  באופן  עצמן.  בנשים  גם  אלא  האקדמית 

חותרת לקראת משהו - היא מצליחה. אם היא מרימה ידיים - אז היא נכשלת. אני חושבת 

שלו היינו מדברים אך ורק על מצוינות ולא על מגדר - לא הייתה בעיה. היינו רואים בבירור 

שיש נשים מעולות באקדמיה הישראלית - ושצריך לקדם אותן בהתאם״. 

* * *

פרופ' בילי מלמן

"ההיסטוריה מלמדת אותנו ששום צעד בודד אינו מאפשר 

שוויון, מגדרי או אחר"

״עצה שהייתי מעניקה לחוקרות ולחוקרים כאחד, ובמיוחד לאלה מהתחום שלי, 

היא לא להתפשר באשר לתחומי המחקר ונושאיו, ולא לקבל החלטות מחקריות 

על פי ביקוש והיצע ב'שוק' האקדמי, אלא על פי העניין שלהם והתשוקה למחקר״, 

״הנושא  אביב.  תל  באוניברסיטת  להיסטוריה  מהחוג  מלמן  בילי  פרופ'  אומרת 

החם של היום עלול להפוך לאופנה של אשתקד״.

שנבחרה  הבריטית,  המלכותית  ההיסטורית  בחברה  ועמיתה  לנדאו  פרס  כלת  מלמן,  פרופ' 

ולחוקרות  לחוקרים  ממליצה  ב–2016,  למדעים  הישראלית  הלאומית  באקדמיה  לחברה 

בראשית דרכם לשמור על עצמאות בכל הנוגע למחקריהם. ״מנחים הם יועצים בלבד״, היא 

אומרת. ״לכו בעקבות הסקרנות המחקרית שלכם. לחוקרות בראשית דרכן, העומדות בלחצים 

כפולים, עצה נוספת היא - אל תוותרנה״.

את דרכה שלה החלה פרופ' מלמן מתוך מניע דומה. ״המשיכה שלי להיסטוריה נבעה בראשיתה 

'ארץ אחרת שבה עשו  היה  גיסא  ומהתחושה שהעבר מחד  מסקרנות, מרצון לדעת על העבר 

דברים באופן אחר' )מאיתנו(, ומאידך גיסא היו מאפיינים וקווים משותפים בין חברות אנושיות 

במקומות שונים שהיו ביניהן קשרים וחילופים בתקופות שונות״. לדבריה, ״הראייה הזו, שלפיה 

תרבויות לא התקיימו בבידוד זו מזו, התחדדה במציאות הגלובלית שבה אנו חיים היום. במילים 

אחרות, אף שכהיסטוריונית הקסים אותי השוני שבעבר והצורך לבחון אותו במושגיו שלו - 

הזרז לגילוי תחומי העניין המשתנים שלי בו היו נושאים ועניינים בתקופתנו שהטרידו אותי״.

של  ההיסטוריה  בתחום  תרבויות  מחקר  השראה  שאב  מחקרה  כי  אומרת  מלמן  פרופ' 

אני  שבו   - המודרני  בעידן  רק  לא  ״שעסקו  אנתרופולוגיים  ממחקרים  וכן  הקולונליאליזם 

עוסקת - אלא גם בתקופות אחרות ובאזורים גאוגרפיים אחרים״. לדבריה, ״למדתי רבות גם 

ממחקרים שביקרתי, כי הם גרמו לי לחשוב מחדש על חומרי המחקר שלי״.
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פרופ' מלמן הרבתה לחקור היבטים מגדריים בעבר, אך היא מספרת כי מגדר לא שיחק תפקיד 

מבנות  לכמה  לפניי,  מעטות  לא  לחוקרות  ״בניגוד  שלה.  האקדמית  הקריירה  במהלך  חשוב 

דורי באקדמיה ולכאלה שהחלו בדרכן האקדמית אחריי - לא נתקלתי באפליה או בהתנכלות, 

לי  סייעו  למחקר  ועמיתות  עמיתים  שלי.  הדוקטורט  את  עשיתי  שבה  בבריטניה,  או  בארץ 

בביקורת וחלקו איתי ידע, ותמיד אפשרו לי לחקור מה שעניין אותי״. 

שהממסד  או  התקיימה  לא  שאפליה  מעיד  אינו  האישי  ״ניסיוני  אומרת,  היא  זאת״,  ״עם 

פשרות  לעשות  ולא  במהירות  להתקדם  ״הדרישה  לדבריה,  שוויוני״.  הוא  האוניברסיטאי 

מחקריות בתקופה שבה חלק גדול מאיתנו מקימים משפחות - בצורות שונות - הקשתה עליי, 

והיא עדיין מקשה על חוקרות יותר מאשר על חוקרים, במיוחד בשלבים הראשונים של מחקר: 

שלבי הדוקטורט, הבתר–דוקטורט והשנים שלפני הקביעות״. 

בתשובה לשאלה איזה צעד יחיד יכול לקדם שוויון מגדרי באקדמיה הישראלית אומרת פרופ' 

מלמן, כי ״ההיסטוריה מלמדת אותנו ששום צעד בודד אינו מאפשר שוויון, מגדרי או אחר״. 

לדבריה, ראוי כי מוסדות אקדמיים יתמכו בחוקרות צעירות באמצעות מלגות שיאפשרו להן 

להתמסר למחקר בחו״ל, כשהן מלוות במשפחות שלהן. ״יש גם לחדד מודעות באוניברסיטאות 

עצמן לצורך בשינויים בדיון במגדר״, היא אומרת. ״כל אלה יחד עשויים להתחיל לתקן את 

חוסר האיזון שבין המגדרים״. 

* * *

פרופ' עדי קמחי

״חשוב גם לזכור שתקופת גידול הילדים עוברת,

 ושניתן לפצות עליה מבחינה מחקרית ומקצועית

בזמן קצר יחסית״

בקריירה  לבחור  לה  שגרמה  העיקרית  המוטיבציה  קמחי,  עדי  פרופ'  לדברי 

מדעית ולהתקדם בתחום שבו התמחתה היא סקרנות, ובמיוחד ״התשוקה להבין 

לעומק מנגנונים ביולוגיים ברמה המולקולרית״. המחקר של פרופ' קמחי בתחום 

הגנטיקה המולקולרית מתמקד בתהליכי מות תאים בגוף האנושי, והשלכותיו על 

חקר הסרטן ועל ריפוי אפשרי עשויות להיות מרחיקות לכת. ״בתור ילדה אהבתי 

מאוד לקרוא על התגליות הגדולות של המדע, במיוחד בתחום מדעי החיים״, היא 

פלמינג,  דרווין, אלכסדנר  צ'ארלס  על  לואי פסטר,  על  הסיפורים  ״כמו  מספרת, 

ווטסוון וקריק ועוד רבים אחרים״.
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פרופ' קמחי, שהוכרזה השנה )2019( כלת פרס ישראל במדעי החיים, ובעבר זכתה גם בפרסי 

א.מ.ת, לנדאו וטבע, מעורבת גם בניווט ובהובלת המערכת האקדמית בישראל. היא הייתה 

מועצת  כיו״ר  כיהנה  מחקרה  על  ונוסף  גבוהה,  להשכלה  במועצה  שנים  שש  במשך  חברה 

הפרופסורים במכון ויצמן למדע, המוסד האקדמי שבו היא עושה את מחקריה החל משלב 

הבתר–דוקטורט. היא נבחרה להצטרף לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ב–2015.

להתמיד  ״להתעקש,  חייבים  הם  כי  קמחי  פרופ'  אומרת  צעירים  לחוקרים  לעצות  בנוגע 

להירתע  ״אסור  לדבריה,  אליה״.  ולהגיע   - שלך  המחקר  מטרת  את  בבירור  לסמן  בעבודה. 

במהלך העבודה מקשיים שיצוצו, ואפשר להניח שבכל מחקר יהיו קשיים רבים״. את העצה 

הזו היא מעניקה לחוקרים ולחוקרות כאחד, אולם לחוקרות המקימות משפחה היא ממליצה 

בין  לשלב  יותר  קשה  ״יהיה  הילדים  הולדת  אחרי  הראשונות  שבשנים  בחשבון  להביא  גם 

״אפילו אם משימות הבית  היא אומרת,  עניין אמוציונלי״,  גם  זה  לבין הקריירה.  המשפחה 

וגידול הילדים מתחלקות שווה בשווה בין הבעל לאישה״. עם זאת, לדבריה, ״חשוב גם לזכור 

שהתקופה הזו עוברת, ושניתן לפצות עליה מבחינה מחקרית ומקצועית בזמן קצר יחסית. 

אסור שגורם זה יקטע את מסלול הקריירה של נשים״, היא מוסיפה. 

פרופ' קמחי אומרת כי היא מודעת לבעיה זו מניסיון אישי. היא אומרת כי לא חוותה אפליה 

בין  לשלב  ״כיצד  היה  להתגבר  נאלצה  שעליו  הגדול  האתגר  אבל  האקדמי,  בעולם  מגדרית 

המשפחה לבין הקריירה האקדמית שלי בצורה שתפגע פחות ככל האפשר בכל אחד מהם״.

רבה  בעבודה  כרוכה   - והעולמית  הישראלית   - באקדמיה  מגדרי  לשוויון  הדרך  לדבריה, 

הספר,  בבית  המורים  של  מוטת–המגדר  ההתנהגות  כל  את  לשנות  ״צריך  החינוך.  בתחום 

העובר  התת–הכרתי  המסר  שבימינו,  משום  כולה,  התרבותית  הסביבה  ושל  התקשורת  של 

מהחברה לילדות ולנערות הוא שיש להתייחס לבנים אחרת מאשר לבנות. התייחסות שונה 

זו כרוכה בהחלשת תחושת המסוגלות של ילדות שהופכות לנערות ולנשים, ויש לה השפעה 

שלילית על המוטיבציה שלהן, על רמת הביטחון העצמי שלהן, עד לרמת השפעה על בחירות 

■הקריירה שלהן״. 
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צעירים  למדענים  מוענקים  בלווטניק  פרסי 

 .2018 שנת  למן  ישראליות  באוניברסיטאות 

סגל  חברי  לשלושה  שנה  מדי  מוענקים  הפרסים 

שגילם  ומהנדסים  מדענים  ומבטיחים,  צעירים 

מדעי   - תחומים  בשלושה   ,42 על  עולה  אינו 

החיים, הכימיה ומדעי הפיזיקה וההנדסה - לציון 

מקוריות  מצוינות,  ולעידוד  דופן  יוצאי  הישגים 

וחדשנות. סכום כל אחד מהפרסים הוא 100,000 

דולר במענק בלתי מוגבל.

כאמור  ובבריטניה  בישראל  הושקו  בלווטניק  פרסי 

הפרס  קרן  לפעילות  עשור  לציון  כשנתיים,  לפני 

של  פעולה  לשיתוף  הסכם  ולפי  הברית  בארצות 

האקדמיה  עם  יורק  ניו  של  למדעים  האקדמיה 

הלאומית הישראלית למדעים. זוכי המחזור הראשון 

בשנה שעברה )2018( והזוכים במחזור השנה )2019( 

למדענים  בלווטניק  פרסי  חתני  לקהילת  מצטרפים 

צעירים בארצות הברית, המונה קרוב ל–200 זוכים, 

של  השנתי  המדע  בסימפוזיון  להשתתף  ומוזמנים 

בלווטניק בניו יורק, המתקיים מדי קיץ.

מאת אסף אוני

פרסי בלווטניק 2019: 
הכרה בהבטחה 

לתגליות מדעיות

ברג, ארז  פרופ'   :2019 בלווטניק  פרסי  זוכי  )מימין(   בתמונה 
ד"ר מיכל ריבלין, פרופ"ח מורן ברקוביץ )צילום: ערן בארי(
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פרופ' ארז ברג

המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה, מכון ויצמן למדע

״מה שמקסים אותי עד היום בפיזיקה הקוונטית״, אומר פרופ' 

ארז ברג, ״הוא עד כמה היא רחוקה מהאינטואיציה היום–יומית 

שלנו - ולכן קשה להבנה, אפילו שחוקרים אותה שנים - ואיך 

למרות זאת היא מתארת היטב את העולם האמיתי״. פרופ' ברג 

הוא פיזיקאי תאורטי העוסק בפיזיקה של חומר מעובה. תחום 

שניצב  נושא  קוונטית,  לפיזיקה  הדוקות  קשור  שלו  המחקר 

כאשר המחשוב  העולמית,  המדעית  הבמה  במרכז  אלה  בימים 

מדעי  וכתחום  בר–השגה  כיעד  שמסתמן  למה  הופך  הקוונטי 

שבו מעצמות מדע כמו ארצות הברית וסין משקיעות מיליארדי 

דולרים בניסיון להופכו מחזון למציאות. 

של  חדשים  ליישומים  מהפוטנציאל  הנוכחית  ״ההתלהבות 

אומר  מוגזמת״,  מעט  היא  הקרוב  בעתיד  הקוונטית  הפיזיקה 

פרופ' ברג. ״זה קורה לעיתים קרובות במדע. אולם קשה מאוד 

טלפון  שיהיה  האמין  לא  איש  במחקר.  התפתחויות  לחזות 

סלולרי, ולפני כן מחשב, ולפני כן מכונית - והרי אנו כאן. אני 

המכניקה  של  היישומי  בתחום  למהפכה  שהפוטנציאל  מאמין 

הקוונטית הוא גדול״.

פרופ' ברג, בן 42, נשוי, הוא אחד מהזוכים השנה בפרס בלווטניק למדענים צעירים. פריצת 

הדרך המדעית שלו, שתרמה לזכייתו בפרס היוקרתי, היא מציאה והגדרה מדויקת של מצב 

קיום חדש לחומרים שעשוי לפתוח דרך חדשה בפני המחשוב הקוונטי. ״כפיזיקאים החוקרים 

הוא  חלקיקים״,  מרובות  מערכות  של  חדשים  מצבים  בגילוי  מעוניינים  אנחנו  החומר  את 

מסביר. ״כולנו יודעים מהניסיון היום–יומי שהחומר יכול להופיע במצבי צבירה של מוצק, נוזל 

או גז. אבל מתברר שלחומרים יש מצבים רבים אחרים, ולכל מצב כזה יש תכונות שונות״.

מתחומי  אחד  בכל  שלה  הסגל  מחברי  מועמדים  להגיש  רשאית  בישראל  אוניברסיטה  כל 

הפרס. ועדת הפרס, המורכבת מחוקרים ידועי שם, בוחנת את המלצות המוסדות ובוחרת את 

הזוכים בפרסים. יושבי ראש חבר השופטים השנה היו חברי האקדמיה פרופ' איתמר וילנר, 

פרופ' עדי קמחי ופרופ' מוטי שגב.

* * *

"במחקר צריך להעז, לקחת 

סיכונים ולשאול שאלות קשות"



י(
ר

א
ב

ן 
ר

ע
ם: 

לו
צי

(



64

באקדמיה

איגרת כסלו תש"ף

״למשל״, אומר פרופ' ברג, ״חלק מהמצבים מופיעים רק כשמקררים את החומר לטמפרטורה 

הנמוכה  הטמפרטורה  המוחלט,  האפס  בטמפרטורת  רק  קיימים  חלקם  קיצונית;  נמוכה 

ביותר האפשרית תאורטית. הרבה מהמחקר שלי עוסק במצב של החומר שנקרא מוליך–

על. זהו מצב שמתכות מסוימות מגיעות אליו כשמקררים אותן לטמפרטורה נמוכה, והוא 

ללא  )כלומר  אנרגייה  אובדן  כל  ללא  חשמלי  זרם  לשאת  המתכת  של  ביכולתה  מאופיין 

התנגדות חשמלית(״. 

פרופ' ברג מבהיר כי הוא פיזיקאי תאורטי, וככזה הוא מסייע להתוות כיוון למחקר שבסופו 

תופעות  בחיזוי  עוסק  שלי  ״המחקר  ניסויית.  מפיזיקה  בראיות  להיתמך  צריך  דבר  של 

חוקרים  עם  פעולה  ובשיתוף  הטבע  את  המתארות  מתמטיות  משוואות  פתרון  באמצעות 

בכיוון ההפוך:  לעיתים המחקר מתקדם  בניסויים.  ניסיוניים שבודקים את התחזיות האלה 

מתבצע ניסוי, ואנו מנסים להסביר את התצפיות באמצעות פתרון המשוואות המתאימות. 

למעלה: תיאור סכמטי של המערכת למימוש מוליך–על טופולוגי חד–ממדי בצומת מישורי בין שני מוליכי–על 

)בכחול(; למטה: תמונת מיקרוסקופ אלקטרוני סורק של המערכת הניסיונית

)A. Fornieri et al., Nature 569,89 )2019( :מתוך(
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במקרה שלנו, סטודנטית שלי לשעבר אנה קסלמן ואני, ועימנו קולגות נוספים, הבנו שמערכת 

יכולה, בתנאים מסוימים, לממש מצב חדש  ניסיונית שמורכבת מצומת בין שני מוליכי–על 

ומיוחד של החומר, שקרוי 'מוליך–על טופולוגי'״.

פרופ' ברג מסביר כי ״טופולוגיה היא תחום במתמטיקה המתאר תכונות של גופים שאינן 

תלויות בשינויים רציפים בצורת הגופים אלא רק בצורתם הגלובלית, למשל מספר הרכיבים 

האחרונה  בשנה  כי  אומר  הוא  בהם״.  שיש  החורים  ומספר  לזה  זה  שמחוברים  שלהם 

של  התחזיות  את  שמאשרות  חוקרים,  קבוצות  שתי  שביצעו  ניסויים  תוצאות  התפרסמו 

הצוות. ״הדרך להוכיח את התוצאות הללו מעבר לכל ספק עדיין ארוכה, אבל אם הניסויים 

מידע(  אכסון  )יחידת  לסיבית  בניין  אבן  לשמש  יכולה  שחזינו  המערכת  כנכונים,  יתבררו 

במחשב קוונטי״, הוא אומר.

כשהוא מסתכל על הדינמיקה היום–יומית של המחקר פרופ' ברג מעריך את הרגעים הנדירים 

דווקא  מגיע  והפתרון  בעיה,  על  קשה  עובדים  קרובות  ״לעיתים  דרך.  פריצת  הרגשת  של 

כשעושים משהו אחר: בסוף שבוע, בחופשה או בדרך הביתה. בדיעבד הפתרון תמיד נראה 

מובן מאליו. מדהים שקשה כל כך להגיע אליו בכל פעם״. 

על  נשאל  כשהוא  אומר  הוא  ביצירתיות״,  כרוכות  היו  שלי  שהעבודות  להאמין  רוצה  ״אני 

הדרך לשמור על יצירתיות ומחשבה חופשית במחקר. ״המטרה שלנו היא לנסח קונספטים 

חדשים, דרכים חדשות להבין את הטבע, ושום מידה של עבודה קשה אינה יכולה להחליף 

רעיונות טובים )אף שבהחלט מעורבת בכך גם עבודה קשה(. יש הרבה סגנונות מחקר״, הוא 

מוסיף. ״הסגנון שלי הוא לדון ברעיונות עם חברים וקולגות. הרעיונות הטובים ביותר באים 

כשדנים במשהו בארוחת צוהריים או על קפה.

״אני חושב שחוקרים יודעים שהסיכוי שלהם לגלות משהו שישנה את העולם הוא קטן מאוד. 

זה חלק מהעסקה שאנחנו מקבלים על עצמנו, למרבה הצער. אבל אנחנו תמיד שומרים את 

התקווה הקטנה שנעשה משהו גדול״.

פרופ' ברג אומר כי הזכייה בפרס בלווטניק למדענים צעירים הייתה חשובה עבורו. ״נחמד 

רואה  אני  זאת,  מלבד  חשוב.  הוא  הכספי  והפרס  שלי,  המחקר  בהישגי  הכרה  לקבל  מאוד 

בהכרה זו עידוד לקבל עליי כיווני מחקר חדשים ומאתגרים יותר - במחקר צריך להעז, לקחת 

סיכונים ולשאול שאלות קשות״.

ובנוגע למחשוב הקוונטי, אף שהוא נזהר מההתלהבות הפושה בתקשורת הפופולרית, הוא 

על  מהדוקטורט  שלי  המנחה  עם  התערבתי  מזמן  ״לא  התקדמות.  תירשם  כי  להמר  מוכן 

השאלה אם ייבנה מחשב קוונטי בעשר השנים הקרובות. אני בצד האופטימי של ההתערבות. 

דבר אחד בטוח: עשר השנים הקרובות יהיו מעניינות״.
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בגיל 16 פרש פרופ״ח מורן ברקוביץ מהלימודים בתיכון והתחיל תואר בהנדסה בטכניון - 

מכון טכנולוגי לישראל. ״הרגשתי שמיציתי את כל מה שבית הספר יכול להעניק לי, והעדפתי 

ללכת בדרך עצמאית״, הוא אומר. בגיל 18 כבר סיים תואר ראשון בהנדסת אווירונאוטיקה 

לאחר   ,28 בגיל  הנדסי.  פיתוח  וקבע בתפקיד  חובה  ושירת שירות  לצה״ל  התגייס  בטכניון, 

תקופה בארצות ברית, חזר לטכניון כפרופ'–משנה בפקולטה להנדסת מכונות. 

״מוקדם מאוד החלטתי להתמקד באווירודינמיקה״, הוא אומר 

אותו  שהובילה  שלו,  האקדמית  הדרך  בתחילת  נזכר  כשהוא 

בעזרת סקרנות מדעית ו״שבירת גבולות״ בין תחומים שונים 

לנושא המחקר הנוכחי שלו - ״מעבדה על שבב״ - ולפרויקטים 

נוספים הנמצאים בפיתוח. ״השלמתי את המאסטר בד בבד עם 

כיצד  להסתכל  והתחלתי  בזרימה,  התמקדתי  הצבאי,  השירות 

מה  עליה.  משפיעות  מיקרונים,  של  בגודל  קטנות,  הפרעות 

שעניין אותי הייתה העובדה שההשפעה של ההפרעות, למרות 

זעירותן, הייתה עשויה להיות גדולה מאוד. בדוקטורט בארצות 

הברית כבר עבדתי בתחום שנקרא מיקרו–זרימה״. 

החיים  מדעי  של  לתחום  נחשף  בדוקטורט  כי  מספר  הוא 

והרפואה. ״לא התעניינתי קודם בנושאים האלה, אבל לפתע 

ובעלות  מעניינות  הזדמנויות  מאוד  הרבה  בהם  שיש  ראיתי 

בבתר–דוקטורט  שלי.  בתחום  לתרומה  גדול  פוטנציאל 

הביולוגי,  בתחום  שלי  הידע  את  להעשיר  דרך  חיפשתי 

התחלתי  בסטנפורד  החולים  בבית  לאורולוגיה  ובמחלקה 

לחבר את התחום ההנדסי של מיקרו–זרימה שלמדתי עד אז 

ה'מעבדה  עם  ובעיקר  האפשריים,  הרפואיים  היישומים  עם 

על השבב'״. 

לדבריו, העידן המדעי הנוכחי, שבו המעבר בין התחומים והדיסציפלינות הוא אפשרי, 

חומות,  של  שבירה  מתרחשת  ״היום  ביותר.  הגדולות  הדרך  מפריצות  לכמה  אחראי 

דבר  זה  רפואי.  בתחום  דוקטורט  לעשות  אווירונאוטיקה  שלמד  למישהו  שמאפשרת 

מדהים״.

פרופ"ח מורן ברקוביץ

הפקולטות להנדסת מכונות והנדסה ביו–רפואית,

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

"היום מתרחשת שבירה של 

חומות, שמאפשרת למישהו 

שלמד אווירונאוטיקה לעשות 

דוקטורט בתחום רפואי"
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בלווטניק  בפרס  הזוכים  משלושת  אחד  הוא  לשתיים,  ואב  נשוי   ,36 בן  ברקוביץ,  פרופ״ח 

למדענים צעירים לשנת 2019. אחת מפריצות הדרך המדעיות שתרמה לבחירת ועדת הפרס 

בו היא שיטה שפיתח ליצירת ״מעבדה על שבב״, הפועלת במהירות רבה בהרבה מהבדיקות 

נוזלים  על  המופעלים  חשמליים  בשדות  שימוש  על  המבוססות  שיטות  ״פיתחנו  הקיימות. 

שמעניינות  מולקולות  לרכז  שניתן  הוא  להראות  שהצלחנו  מה  זעירות.  בתעלות  הנמצאים 

אותנו - חלבונים או רצפי דנ״א למשל - מתוך דגימות קטנות - דם, שתן או אפילו דמעה; 

לרכז אותן בנקודה ספציפית, ואז להעלות בה את הריכוז - פי מיליון לפעמים״. 

אילוסטרציה של האצת בדיקות אימונולוגיות על שבב
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״מה שהשיטה מאפשרת״, מסביר פרופ״ח ברקוביץ, ״הוא להאיץ את תהליכי הגילוי של אותן 

חלבון  בביטוי  שמתאפיינת  מחלה  מחפשים  אנחנו  ״אם  למשל,  ניכרת״.  במידה  מולקולות 

מסוים בדם, אחד האתגרים הגדולים הוא למצוא את הריכוז הנמוך בתוך הדגימה הקטנה. 

באמצעות העלאת הריכוז אנחנו מאיצים את הריאקציות בין מולקולות, ובכך מקצרים במידה 

ניכרת את זמן הגילוי - לפעמים פי עשרת אלפים. כלומר, אנחנו מקצרים תהליך שאורך ימים 

לתהליך שאורך שניות בלבד״. 

את  התחלנו  ״לא  ברקוביץ.  פרופ״ח  שפיתח  בשיטה  מרכזי  תפקיד  שיחקה  המדעית  הסקרנות 

בנוגע  מסקרנות  התחיל  הפרויקט  מהיר.  דיאגנוסטי  לגילוי  כלי  ליצור  מטרה  מתוך  הפרויקט 

לתופעה כלשהי, כמו מה יקרה אם נפעיל שדות חשמליים על נוזלים בתעלות קטנות מאוד. אבל 

בתוך כדי כך התחלנו לשאול למה זה יכול להיות שימושי. בהתחלה הצענו שימושים מסוימים, 

השיטה  כך  נוספים.  רעיונות  על  אחרים  ממדענים  ושמענו  המדעית  לקהילה  אותם  הצגנו 

התפתחה, וזו דרך נפלאה בעיניי״. לדבריו, ״חובת ההוכחה עדיין עלינו. יש שיטות אחרות לגילוי 

מולקולות, ובסופו של דבר הדרך שמועילה ביותר, מלבד יצירת הידע, היא הדרך שבה ישתמשו 

בפועל. השאלה אם משהו מהשיטות שפיתחנו יהיה בשימוש בעוד עשר שנים עדיין פתוחה״. 

״אני מהנדס״, אומר פרופ״ח ברקוביץ, ״בשונה ממדענים בתחומי המדע הטהורים, שמנסים 

להבין איך העולם עובד, בתור מהנדסים אנחנו שואלים שאלות אחרות. אנחנו מנסים לייצר 

יכולות וכלים חדשים שמושתתים על הבנה פיזיקלית. ליצור דברים שלא היו שם קודם.

פרופ״ח  אומר  בו״,  מהזוכים  להיות אחד  לי  הוא  וכבוד  יוקרתי מאוד,  הוא  בלווטניק  ״פרס 

ביותר,  הזוכים מורכבות מהמדענים הבכירים  ״העובדה שהוועדות שבוחרות את  ברקוביץ. 

ושנשיא המדינה מכבד את הזוכים בנוכחותו, וכמובן גם גודל הפרס עצמו - כל אלה גורמים 

לומר  מוכרח  אני  בישראל.  צעירים  למדענים  ביותר  היוקרתי  כפרס  הוא מתבסס  שדי מהר 

שלא ציפיתי שאזכה בו - זו הייתה הפתעה״.

כשהוא נשאל כיצד הוא שומר על רעננות מחשבתית, מספר פרופ״ח ברקוביץ כי הוא מרגיש 

״הכי טוב כשאני מדבר עם אנשים, עם איזה לוח בסביבה, אבל אלה צריכים להיות אנשים 

שאני מרגיש בנוח לשאול אותם שאלות 'מטומטמות' לכאורה. דווקא מהשאלות התמימות 

האלה נוצרות נקודות שמהן אפשר להתקדם״. 

קצרה,  אישית  להסתכלות  ברקוביץ  פרופ״ח  נדרש  שלו,  המוטיבציה  מה  נשאל  כשהוא 

מעניין  פשוט  הוא  שמשהו  זה  מתוך  לפעמים  פנימי.  צורך  מעין  ״זה  אומר:  הוא  שבסופה 

ומסקרן, לפעמים זה שאני לא מבין משהו וחייב להבין אותו, לפעמים מתוך זה שאני תחרותי, 

וזו הרגשה טובה להיות הראשון שמבין משהו ומסביר אותו לעולם, ולפעמים מתוך ההנאה 

בליצור יכולת חדשה מתוך ההבנה שהרבה פעמים כלים חדשים מאפשרים תגליות חדשות 

ויצירתיות נוספות בתחומים שבהם הכלים האלה משמשים. ובקיצור - כי זה ממש כיף״. 
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הניסויים  בחדר  יושבת  את  ״שבו  ריבלין,  מיכל  ד״ר  מספרת  במעבדה״,  הזה  הנדיר  ״הרגע 

ומבינה שאת רואה דבר–מה שעוד לא נצפה; תופעה שעוד לא תוארה. זה רגע גם מרגש וגם 

ויצמן  במכון  ברשתית  הראייה  מנגנון  את  החוקר  צוות  המובילה  ריבלין,  ד״ר  כך  מלחיץ״, 

למדע, ״כי את תוהה אם התופעה שאת רואה תקרה שוב גם בניסוי חדש. כשזה קורה, אחרי 

האלה,  הרגעים  בגלל  בדיוק  מחדש.  ושמחה  מופתעת  פעם  כל  את  ניסוי,  ועוד  ניסוי  עוד 

כאן  ״אנחנו  אומרת,  היא  אתגרים״,  עם  ולהתמודדות  הקשה  לעבודה  ביחס  מעטים  שהם 

כמדענים״. 

ד״ר ריבלין, בת 41, היא אחת משלושת הזוכים בפרס בלווטניק 

למדענים צעירים לשנת 2019. היא נשואה, אם לארבעה ילדים, 

חוקרת וחברת סגל במחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע. 

את  קיבלה  השאר  בין  שעליה  שלה,  המדעית  הדרך  פריצת 

על  שלה  המחקר  צוות  שגילה  חדש  למנגנון  קשורה  הפרס, 

ומקיפה  עמוקה  הבנה  על  להשליך  שעשוי  הרשתית,  פעולת 

יותר של המוח כולו. ״בעצם מה שהבנו הוא שתאים ברשתית 

מידע  לעבד  ומיועדים  מראש'  'מתוכנתים  הם  כי  שחשבנו 

עיבוד  ביכולת  גמישות  מפגינים  עליו  ולדווח  מסוים  מסוג 

מידע  ולהעביר  ייעודם'  את  'לשנות  ויכולים  שלהם  המידע 

מסוגים שונים״, היא מסבירה. במקרה שלה, הרגע יוצא הדופן 

במעבדה היה זה שבו צפתה בהתנהגות תאים ברשתית שלא 

התאימה למה שהיה ידוע עד כה על תפקודה.

ברשתית  - שמנגנוני הפעולה  אבל המסקנה של המחקר שלה 

מאפשרים עיבוד מידע מורכב ואף יכולים להשתנות עם הקלט 

הראייתי - הייתה סופו של תהליך שבתחילתו בחרה ד״ר ריבלין 

יחסית  לפשוט  שנחשב  משום  הזה  האיבר  את  דווקא  לחקור 

מבחינת המבנה ויכולת עיבוד המידע. 

רבים שידעו  חוקרים  למדע  ויצמן  במכון  פוגשת  היא  לדבריה, 

מגיל צעיר שהם יהיו מדענים, אבל אצלה ״הכול התגלגל לגמרי 
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ד"ר מיכל ריבלין

המחלקה לנוירוביולוגיה, מכון ויצמן למדע

"הרגע הנדיר הזה במעבדה, 

שבו את יושבת בחדר הניסויים 

ומבינה שאת רואה דבר–מה 

שעוד לא נצפה; תופעה שעוד 

לא תוארה. זה רגע גם מרגש 

וגם מלחיץ"
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במקרה. התחלתי ללמוד מתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית״, סיפרה, ״ואחרי 

שסיימתי תואר ראשון שמעתי על המסלול לחישוביות עצבית באוניברסיטה העברית״. את 

במדעי  רבה  התקדמות  שיש  ״אף  הפרקינסון.  מחלת  לחקר  ריבלין  ד״ר  הקדישה  הדוקטורט 

על  ללכת  החלטתי  הגלוי.  על  הנסתר  רב  כמה  עד  הבנתי  הפרקינסון  את  כשחקרנו  המוח, 

מערכת שחשבתי שהיא פשוטה יותר - הרשתית״, היא אומרת. 

)הרשתית  במוח  אחרים  לחלקים  בניגוד  כי  ויסודי,  מעמיק  מחקר  לנו  מאפשרת  ״הרשתית 

נחשבת לחלק מהמוח למרות מיקומה הפיזי בסמוך אליו בלבד(, היא נגישה מאוד, דקה מאוד 

ומאורגנת אנטומית. נוסף על זה, אנחנו שולטים בקלט שלה. זה יתרון עצום שלרוב לא קיים 

בחקר המוח, כי רוב האזורים במוח מקבלים קלטים מכל כך הרבה מקורות שונים, שלא ניתן 

לבודד אותם. הרשתית היא מעין 'מוח קטן' שאיתו אני יכולה לעבוד ולחשוף מנגנונים שאולי 

עובדים גם ב'המוח הגדול'״.

)גופי תא ושלוחות דנדריטים( נראים בתכלת  נוירונים  תאי הפלט ברשתית, כפי שהם נראים במבט–על. גופי תא נראים בירוק, ושני 
ובאדום. )תמונה: ליאור פינקוס(



פרסי בלווטניק 2019 | אסף אוני

בעבר האמינו שהרשתית מתפקדת כמצלמה ומעבירה את המידע הראייתי בדיווח על רמות 

האור והצבע ב״פיקסלים״ השונים, ושכל עיבוד המידע המורכב נעשה בקליפת המוח. היום 

ברור שלרשתית חלק נכבד בעיבוד המידע באמצעות חלוקת המידע הראייתי לכמה ערוצים 

שכל אחד מהם מדווח על תכונה מסוימת במרחב הראייתי - כגון קווי מתאר ותנועה. לעומת 

ולמידה,  בסביבה  שינויים  בעקבות  פעולתו  את  לשנות  שיכול  פלסטי  כאיבר  הידוע  המוח, 

הרשתית נחשבה איבר סטטי שאינו יכול לשנות בדרך איכותית את פעולתו.

מהות התגלית של ד״ר ריבלין וצוות המחקר שלה במכון ויצמן למדע, כפי שהיא מסבירה, היה 

ש״תאים מסוימים ברשתית מסוגלים להשתנות, לשנות את הקידוד שלהם ואת הפונקצייה 

שלהם ולהעביר מידע אחר. בגלל האנטומיה המסודרת של הרשתית - שפעמים רבות משמשת 

לניבוי הפונקצייה של התאים - איש לא חשב שהרשתית היא פלסטית עד כדי כך. אבל מצאנו 

שאפילו נוירונים 'קלאסיים' שהאנטומיה של הרשתית קובעת את פעולתם יכולים להשתנות: 

ותאים  האור,  בכמות  לירידה  להגיב  להתחיל  יכולים  האור  ברמת  לעלייה  שמגיבים  תאים 

יכולים לשנות את פעולתם ולהגיב רק לתנועה  שמגיבים סלקטיבית לעצם שנע בכיוון ימין 

לכיוון שמאל״. 

כי  להניח  אפשר  לכאורה  המוח.  בחקר  יותר  גדולות  בשאלות  משתלבים  הצוות  ממצאי 

וצוותה  ריבלין  שד״ר  מה  תפקודם.  את  קובעת  המוח  של  מסוימים  חלקים  של  האנטומיה 

ידי האנטומיה.  על  ״נקבעת מראש״  ואינה  יכולה להשתנות  מנגד, הוא שהפונקצייה  מצאו, 

״יש המון מעבדות שעובדות על הבנת החיווט המלא של המוח, כי החומרה כביכול מעידה 

על התוכנה, הארכיטקטורה מנבאת את התפקוד. אנחנו למדנו שאין זה המצב. אנחנו מבינים 

הסופי״,  החישוב  את  קובעת  ואינה  אפשריים  חישובים  של  טווח  מספקת  שהחומרה  היום 

היא מסבירה. 

היא  החוקרת  ״עבודת  ריבלין.  ד״ר  אומרת  בלווטניק״,  פרס  את  לקבל  מאוד  ״התרגשתי 

להמשיך  תמריץ  נותן  בהחלט  זה  משמעותית  כה  להכרה  זוכה  וכשאת  במקצת,  סיזיפית 

במחקר ולא לוותר״. כשהיא נשאלת אם יש לה המלצות לשמירת ״ראש פתוח״ ויצירתיות 

ובין  הסטודנטים,  לבין  החוקרים  בין  והדיאלוג  ״החשיבה  כי  ריבלין  ד״ר  אומרת  במחקר, 

החוקרים לבין עצמם, היא דבר מפרה בפני עצמו. מלבד זאת, יש הרבה מאוד עבודה קשה 

שצריך פשוט לעשות בשיטתיות״. 
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עיונים בתרגום רב סעדיה גאון לתורה
כרך א: בראשית

מאת יהושע בלאו

תרגום התורה )׳תפסיר׳( של רב סעדיה גאון, האיש הבולט בעיצוב 

החיבור  אולי  הוא  הביניים,  ימי  של  היהודית  הערבית  התרבות 

ביותר,  חופשי  רס״ג  של  תרגומו  זו.  מפוארת  תרבות  של  המרכזי 

קרובות  לעיתים  סוטה  הוא  מכירים.  שאנו  אחר  תרגום  מכל  יותר 

חדשות  פרשניות  תפיסות  ומבטא  הכתובים  של  מילולי  מתרגום 

ומקוריות לרוב.

עוסקים  בלאו,  יהושע  פרופ׳  של  עטו  פרי  שלפנינו,  העיונים 

בתפיסותיו המיוחדות של רס״ג, המשתקפות )בין היתר( הן בסטיות 

רבות מתרגום מילולי של המקור העברי הן בקשר שרס״ג מוצא בין 

כדי  תוך  הכתובים,  ברצף  הרבה  עוסק  בתרגומו  רס״ג  הכתובים. 

ציון מפורש של היחס הרעיוני שבין פסוק למשנהו ואף בין פסוקים 

הנפרדים בפרשה סתומה או פתוחה.

פרופ׳ יהושע בלאו הוא מגדולי המלומדים בחקר הערבית היהודית בכלל ובתרגום רס״ג בפרט. החלק 

הראשון של עיוניו בתרגום רס״ג לתורה, המוקדש לספר בראשית, יצא לאור לקראת יום הולדתו ה–100 

של המחבר.

תשע"ט/2019. כד + ii + 174 עמודים. x 24 15 ס"מ. כריכה קשה.
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Studies in Honor of Shaul Shaked

ed. Yohanan Friedmann and Etan Kohlberg

תוכן העניינים

Michael Shenkar

The Scholarly Oeuvre of Shaul Shaked, 1: Shaul Shaked and the Study of Zoroastrianism

Ofir Haim

The Scholarly Oeuvre of Shaul Shaked, 2: Shaul Shaked and the Study of Judeo-Persian

Yuval Harari

The Scholarly Oeuvre of Shaul Shaked, 3: Shaul Shaked on Jewish Magic

Moshe Idel

From Iran to Qumran and Beyond: On the Evil Thought of God

Gideon Bohak

Babylonian Jewish Magic in Late Antiquity: Beyond the Incantation Bowls

Geoffrey Herman

Holy Relics in Mata Mehasya: Christians and Jews after the Muslim Conquest of Babylonia

Sara Sviri

Questions and Answers: A Literary Dialogue between al-Hakı̄m al-Tirmidhı̄ and Ibn al- Arabı̄

Julia Rubanovich

The Medieval Persian Author on Guard: In Defense of Authorship

Shaul Shaked: Principal Publications

2019. 195 + ה עמודים. x 24 15 ס"מ. כריכת בד.
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שינוי ושונּות בלשון
בעריכת רות ברמן

הלאומית  האקדמיה  של  והחברה  הרוח  מדעי  צעירי  פורום 

ומטרתו   )2004( תשס"ד  שנת  מאז  פועל  למדעים  הישראלית 

האקדמיים  מהמוסדות  מצטיינים  צעירים  מדע  אנשי  לרכז 

ופעילות  קשר  לקדם  כדי  וחשיבה  דיון  בקבוצות  בישראל 

מחקרית ואינטלקטואלית משותפת בין חוקרים ממוסדות שונים 

נבחרת  שנה  בכל  והחברה.  הרוח  במדעי  מגוונים  ומתחומים 

רחב  בנושא–על  העוסקת  צעירים  חוקרים  של  קבוצה  לפורום 

שנושא–העל  אקדמיה  חבר  עומד  קבוצה  כל  בראש  משותף. 

שנבחר הוא מנושאי מומחיותו והוא מנחה את פעילות הקבוצה.

קובץ המאמרים "שינוי ושונּות בלשון" הוא פרי מפגשיו של פורום 

הצעירים בבלשנות שפעל באקדמיה במשך שלושה סמסטרים 

בשנים תשע"ה-תשע"ו )2016-2015( בהנחיית פרופ' רות ברמן. 

נושא השינוי והשונות בלשון עומד במרכז העיסוק הבלשני בימינו, והוא נידון בקובץ מנקודות מבט 

שונות המשלימות ומעשירות זו את זו.

רות ברמן היא פרופסור אמריטה לבלשנות מאוניברסיטת תל אביב. היא זכתה בעשרות מענקי מחקר 

בארץ ובעולם, שימשה נשיאת האגודה הבין–לאומית לחקר לשון הילדים )IASCL( והיא חברת כבוד 

א.מ.ת  פרס  זוכת  שפה.  לרכישת  הספרדית  ובאגודה   )LSA( הברית  ארצות  של  לבלשנות  בחברה 

בבלשנות לשנת 2012. חברת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מאז שנת תשע"ג )2013(.

תוכן העניינים

שער 1: מבוא

רות ברמן

הערות על שונּות ושינוי בלשון מנקודת המבט של העברית בת זמננו ושל שפת הילדים

שער 2: מחקר דיאכרוני

נורה בונה

'קטל' ו'קוטל' - בין העברית המקראית לעברית החדשה
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אליצור א' בר–אשר סיגל

הערות על דרכים להיווצרות מילות שלילה בשפות השמיות

אורי מור

המקור הנטוי הפרדיקטיבי בעברית של הבית השני

שער 3: מחקר סוציולינגוויסטי ומגע בין לשונות

דלית אסולין

סימון המושא העקיף ביידיש של החרדים בישראל: התבוננות בשינוי לשוני

רועי גפטר

שינוי לשוני ועמידות לשינוי: הגיית העיצורים הלועיים בקהילה התימנית בראש העין

ליאור לקס

תצורת פעלים בערבית מדוברת: פוריות והיעדר פוריות במערכת הבניינים

ג'ודי קופרסמיט

שינוי ושונות בהבעת קשרי צורה-תפקיד בסיפוריהם של דו–לשוניים דוברי ספרדית ועברית

שער 4: היבטים קוגניטיביים )פסיכולינגוויסטיקה(

נורית מלניק

הבה נתחכמה לה: שינוי לשוני כפתרון בעיה

ברכה ניר

המורפו–תחביר בהתפתחות שפה: דיאכרוניה, סינכרוניה ואבולוציה

אורנה פלג, לי אדליסט, זהר אביתר ודפנה ברגרבסט

השפעת השפה שאנו דוברים על המרחק הסמנטי בין שני מושגים

סיכום: היבטים טיפולוגיים

איתן גרוסמן

שינוי לשוני ושונות לשונית: מבט טיפולוגי

תשע"ט/2019. י + vi + 264 עמודים. x 24 15 ס"מ. כריכה קשה.
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Muslim Minorities in Modern Times
ed. Yohanan Friedmann

תוכן העניינים

Yohanan Friedmann

Muslim Minorities: An Introductory Essay

Ildikó Bellér-Hann

Islam, Legitimation and Identity: Uyghur Historical Narratives from Eastern Xinjiang

Jamal Malik

Toward Historicizing an Indian Nationalist Salafı̄: The Case of Abū l-Kalām Āzād

Karl Kaser

The Slow Decline of a Privileged Class: The Muslims of Bosnia-Herzegovina from 

the Nineteenth to the Twenty-First Centuries

Konstantinos Tsitselikis

The Muslim Waqf in Greece: A Sui Generis Right to Property

Isaac Hasson

On the Shı̄
˛
ı̄ Fiqh al-mughtaribı̄n: Jurisprudence for Expatriate Communities

Aharon Layish

Islamic Law, Waqf and the Dignity of the Dead in the Israeli High Court of Justice: 

The Cemetery of Māmillā as a Case Study

Riva Kastoryano

European Muslims and Integration

Michael Karayanni

Multiculturalism in the Twenty-First Century: Challenges

2019. 2018 + ב עמודים. x 24 15 ס"מ. כריכת בד.
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The Spread of Islam Around the Indian Ocean
by Michael A. Cook

Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, vol. IX, no. 7 (2019. 15 pp.)

The Martin Buber Memorial Lectures

האזורים  במרבית  שורש  האסלאם  הכה  כבר  בספינותיהם  אפריקה  את  הקיפו  שהפורטוגלים  בשעה 

שסביב האוקיינוס ההודי. במובנים מסוימים הדבר מפתיע. אומנם ארצות הליבה של האסלאם הגיעו עד 

לחופי האוקיינוס ההודי, אך אזורי החופים היו מאוכלסים בדלילות. יתר על כן, האוקיינוס שימש מחסום 

מפני כיבוש צבאי, וכך מפיצי האסלאם הראשוניים היו סוחרים. ובכל זאת היה האסלאם לדת הראשונה 

שהשיגה מעמד בכורה סביב האוקיינוס ההודי ככלל. הוא לבש צורות מגוונות למדי, בין השאר על פי 

התנאים בכל מקום ועל פי הדרך שבה התפשט. ואולם הצלחתו באזור זה ייחודית: אומנם הוא הגיע גם 

לחופי האוקיינוס האטלנטי והאוקיינוס השקט, אך לא נחל שם הצלחה דומה.
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ספרים חדשים
מאת חברי האקדמיה

אמנון אהרוני ואורה אנטין–וולמן, פיסיקה של מצב מוצק, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ט/2018.

יהודה באואר, העם המחוצף בכפר הגלובלי, בנימינה: נהר, תשע"ט/2019.
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