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יצחק דמן עכו
וסודו של הזוהר

מאת פרופ' יהודה ליבס

ה

דברים הבאים נזקפים גם לזכותה של
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,כי
הם מפירות מפעלה של קבוצת המחקר בראשותי,
שהקרן הלאומית למדע ,מייסודה של האקדמיה,
מממנת אותה .מחקר זה נועד להעלות אל האור
את הספר "אוצר חיים" לר' יצחק דמן עכו (ריד"ע),
שהוא אכן אוצר עצום של חיים ,יומן מיסטי מופלא
של חכם מופלא ורבפנים שאין כמותו ,ואף אוצר
של חיי ישראל ,ובהם אף סוד הזוהר ,שהוא גם אבן
הפינה של ענייני ומחקרי.
לכאורה אין חידוש בשימוש בריד"ע להבנת סוד
זה .הרי מראשיתו הסתמך מחקר הזוהר על האיגרת
שבה מתאר ר' יצחק את התחקותו על מקור ספר
הזוהר מאז שנדפסה ב"ספר יוחסין" לפני קרוב
לחמש מאות שנה 1 .איגרת זו שימשה נקודת מוצא
לייחוס הזוהר לר' משה די ליאון ,כי ר' יצחק מספר
שם ששמע שר' משה הוא מחבר הזוהר ומדווח על
שיחותיו בעניין זה עם ר' משה ,ולאחר פטירתו -
גם עם אשתו ומקורביו .החוקרים התרשמו פחות

4
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מן העובדה שזה איננו סוף דעתו של ר' יצחק ,תרתי
משמע ,גם פשוטו כמשמעו ,כי סוף האיגרת נשמט
ואיננו בידינו.
במשפט האחרון ,שעדיין מצוי פה ,מביא ר' יצחק
עדות מפי תלמיד קרוב של ר' משה "שהיה מעיד עליו
שמים וארץ שספר הזוהר אשר חיבר רשב"י" .כאן
נקטע הטקסט ,אך קל לשער שההמשך כלל שלילה
של ייחוס הזוהר לר' משה די ליאון והשבתו לר'
שמעון בר יוחאי [רשב"י] ,מה שמתאים גם למסופר
שם קודם ,שר' יצחק "הלך לספרד לחקור כיצד נמצא
בזמנו ספר הזוהר אשר עשה ר' שמעון ור' אלעזר
בנו במערה ,אשרי הזוכים לאמיתו באורו יראו אור".
המילה "לאמיתו" מוסברת כאן לפי החילוק שעשה
ר' יצחק בין חלקים אותנטיים שמקורם ברשב"י
ושנכתבו "בלשון ירושלמי" ,לבין חלקים מזויפים
שכתובים עברית.
לעיני ר' משה קורדובירו [רמ"ק] ,במאה הששעשרה
בצפת ,היו גם דברים אחרים שכתב ריד"ע על הזוהר,
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ומהם למד הרמ"ק שלדעת ר' יצחק ,משה די ליאון
לא ראה כלל את הזוהר 2.ובאמת ייחוס הזוהר לר'
משה די ליאון דווקא סותר את מטרתה של האיגרת,
שהייתה בוודאי חלק ממסע תעמולה לביסוס מקורו
האלוהי של הזוהר באמצעות רשב"י ,כפי שעולה
ממשפט הפתיחה שלה" :ומפני שראיתי כי דבריו
[של הזוהר] מופלאים ישאבו ממקור העליון ,המעיין
המשפיע בלתי מקבל בשכמל"ו ,רדפתי אחריו".
זוהרו של "אוצר חיים"

את סוף דעתו של ר' יצחק מציע אני ללמוד לא
מתיאורי פגישות שנכתבו שנים רבות אחרי קיומן,
ואף אפשר שנשתבשו בזיכרונו 3,אלא מ"אוצר חיים",
ספרו הגדול שהזכרנו ,שנכתב בסוף ימיו ,שלא רק
מעיד על רשב"י כמחבר (כפי שנראה בהמשך)
אלא אף שייך בעצמו לתנועה הזוהרית ,שהיא
קטגוריה שעולה מסדרת מחקרים שאני עורך זה
ארבעים שנה 4.באלה נוכחתי לדעת שהזוהר הוא
תנועה ספרותית שלמה ,שבמסגרתה פעלו אישים
וקבוצות במשך כמה דורות במאות השלושעשרה
והארבעעשרה ,וביניהם שררו גם ייעוד משותף וגם
ויכוחים קשים הנוגעים לתוכן ולסגנון.
"אוצר חיים" אינו מרבה לעסוק בספר הזוהר,
אלא הולך בעצמו בדרכו של ספר זה ,אשר מעדיף
"אורח צדיקים" ,נתיב חדש שעדיין לא דרכו וכתשו
בו רגליים 5,ומתהדר דווקא ביצירה מקורית ,כמו
שלומדים אנו למשל מ"סבא דמשפטים" הזוהרי,
שפורש לפנינו את מאבקיו עם פסוקי התורה ואת
6
התגברותו בפרשנות חדשנית.
כך גם ר' יצחק .שלא כדרכו בספרו הקודם" ,מאירת
עיניים" ,השייך לאסכולת הרמב"ן ,שנקטה איזוטריות
שמרנית והתנגדות לחידושים ,ב"אוצר חיים" הוא
מרחיק לכת אף יותר מהחטיבה העיקרית של הזוהר,
ומידמה לספרות תיקוני הזוהר ,שהתמרדה גם נגד

המבניות הזוהרית וביקשה לכונן מהפכה מיסטית
נוספת ,המאפשרת דרשנות חופשית ואסוציאטיבית.
כיוצא בכך נמצא ב"אוצר חיים" ,שבדרך כלל פותח בו
ר' יצחק את דרשותיו בחיזיון שחווה בהקיצו משנתו,
בנים ולא נים ,ובו נגלה לו עניינו של פסוק או משפט
מן התפילה .זה הופך לנוטריקון ,וזה בתורו מתפרש
לפי ערכו בגימטרייה או בהמרת אותיות וכיו"ב,
ולעיתים קרובות בפירושים חלופיים רבים שנוגעים
לשכבות מציאות שונות.

7

ספר "אוצר חיים" זוהרי הוא גם בששגוניותו.
כבן העיר עכו ,שבבניינה הייתה מעורבת מדתות
ומלשונות ,מעֵדֹות ומשיטות ,וכחוקר סקרן שנדד
בארצות רבות ,נזקק ר' יצחק לדיסציפלינות מגוונות:
פילוסופיה ושלילתה ,אסלאם ונצרות ומלחמה
בהם .הוא היה בן בית בלשונות רבות ועשה שימוש
אינטנסיבי בכל ענפי היהדות ,נגלה ונסתר ,צּופיות
וחסידות אשכנז ,ספרות המרכבה ומדרשי חז"ל,
קבלה נבואית אבולעפיינית בצד קבלת גרונה
וקסטיליה ועוד .קטעים אחדים בספר מציגים
מיסטיקה קיצונית ששוללת את עולמנו ,ובצידם
דווקא היסטוריה וגאוגרפיה ,פיזיקה ,אסטרונומיה,
אסטרולוגיה ובוטניקה; מתכוני בישול ודיונים על
בצלים ופלפלים ומבינּות נרחבת ביינות ובטבע
האישה; כן גם הרבה נוסחאות מאגיות ,כגון סגולה
המצילה מסערה בים ,שנוסתה בהצלחה בנדודי
המחבר.
ספרות תיקוני הזוהר נזקקת למינוח פילוסופי,
שנהפך אצלה לקבלי ומיתי .כך למשל "עילת
העילות" לובשת בה לבוש פרסונלי ואף יורדת לארץ
באינקרנציה בדמותו של רב המנונא סבא ושאר
סבין (כזכר לשוני להווייתם כסיבות) .תיקוני הזוהר
אף יוצר הבדל מעֲלה בין "עילת העילות" סתם לבין
8
"עילת על כל העילות" או "על כל עילאין" וכדומה.
וכיוצא בכך נמצא גם אצל ריד"ע ,שמבדיל למשל
9
בין "אל עליון" לבין "אל עליון על כל עליון"
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איור  .1עמוד מתוך כתב–היד העוסק במעלת יצחק .כ"י מוסקבה–גינצבורג  ,1062דף נ ע"א.
()Courtesy of the Russian State Library Moscow Russia, Ms. Guenzburg 1062

ומאחד הפשטה ופרסונליות ,למשל בכינוי הקבוע
שלו לאלוהות העליונה" :הרב ר' אבא" ,שהוא גם
ראשי תיבות של "הראשון בלי ראשית אחרון בלי
אחרית".
זיקתו של "אוצר חיים" לספר הזוהר עולה למשל
מעיבודו המיסטי לסיפור התלמודי על שמעון בן
שטח והמכשפות .באמצע סיפור זה עובר ריד"ע
לארמית משובצת בביטויים זוהריים מובהקים ,כגון
"חבילי טריקין" ,שמשמעותו בזוהרית מלאכי חבלה,
וזאת לפי הדעה שהזוהר המקורי נכתב ב"לשון
ירושלמי" .דעה זו ,שנשמעה כזכור באיגרת ,ב"אוצר
10
חיים" זוכה אף להנמקה עיונית.
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זוהריותו של ר' יצחק

ריד"ע הכיר את הזוהר היכרות אינטימית וידע גם
שכבות נעלמות מאיתנו שהתקיימו בכתב או בעל
פה בשלבים שונים של התגבשות הקורפוס הזוהרי.
ב"אוצר חיים" ,באותו דיון על הארמית של הזוהר,
מעיד ר' יצחק שהספר נכתב במערה בידי רשב"י ובנו
ועוד עשרה גדולים ,וזאת בוודאי על סמך תיאור
קדום של כינוס "אידרא רבא" הזוהרי ,שלפיו התקיים
הכינוס במערת רשב"י הידועה מן התלמוד .נוסח זה,
שאפשר להסיק את מציאותו בכמה אופנים ,שונה
מן המוכר בזוהר שבידינו ,שבו מתכנסים עשרה
11
חכמים דווקא תחת אילנות.
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דומה שריד"ע אף הכיר אישית את החבורה שביסוד
התיאור הספרותי בספר הזוהר .ב"אוצר חיים"
מספר הוא 12שבאומרו בתפילת שמונהעשרה
"ומקיים אמונתו לישני עפר" ראה בחזיונו "סוד
אמיתי" שממנו התחוורה לו משמעות הדבר:
"'ומקיים' בסוד [בר' יז ,כא] 'ואת בריתי אקים
את יצחק' .ו'ישני עפר' אלה הם הם המשכילים
העוסקים במושכלות כל הלילה ...שבזה תתקיים
שכינתו של הקב"ה שהיא אמונתו ובריתו".
דומה שכאן רומז הוא לחכמי הזוהר המכונים בו
"משכילים" ,והריטואל המיסטי העיקרי שלהם
מתקיים בלילה ,בתיקון חצות ,שאז משתתפים הם
כשושבינים עם הקב"ה היורד להתחבר עם השכינה
בגן עדן 13.ואפשר גם שבדבריו על קיום ברית זו עם
יצחק רומז הוא לעצמו ששמו יצחק והוא משתתף
באותו טקס .גם במקום אחר בספר זה 14מספר
ריד"ע על כינוס וחיבור מתוך אהבה המתבצע
בחצות לילה בידי אנשים המכונים "חסידים".
עוד מספר הוא שם 15איך בא אליו אדם וביקש
ממנו לעשות שאלת חלום על מזלו החלש .כך עשה
ר' יצחק ,ואמרו לו בחלום ברמז שאיתרע מזלו של
אותו אדם מפני שאין בו די יראת שמיים .דומני
שאותו אדם היה שייך לחוג הזוהר כי הוא מתואר
כאן כ"איש שהיתה בו רוח יתירה לעורר ולהתעורר
ברמזי סתרי התורה" .הפעלים "לעורר" ו"להתעורר"
מזכירים את הלשון הזוהרית הייחודית "לאתערא"
במשמעות לעסוק בסודות התורה .אם כן הדבר,
נלמד מכאן גם על מעמדו הנעלה של ר' יצחק בקרב
חברי הזוהר כמי שבאים אליו בשאלות מיסטיות
ואינו חושש אף להוכיח את השואלים על חטאיהם.
ריד"ע מספר בספרו גם על מורה פלאי ש"כל בגדיו
פנימיים וחיצוניים צמר היו 16לא אוכל להזכיר
שמו" 17.לדעתי אפשר ששֵם המורה הוא ר' שמעון בר
יוחאי ,כי במקום אחר בספר 18שוטח ריד"ע חילוקי
דעות בינו לבין רשב"י ,שבראשונה חלק עליו יצחק,

ואחר כך מצא ראיה והודה לדבריו .דברי רשב"י
המובאים שם אינם מצויים בספר הזוהר ,ודומה
שמדובר במחלוקת שבעל פה (דעתו של רשב"י
מובאת בניגוד ל"מה שאמרתי אני").
השערה משונה זו תוכל להתקבל על הדעת בהנחה
שרשב"י אינו רק שמו של התנא העתיק ,אלא גם
מקובל היה כשמם של מנהיגי חבורות הזוהר בימי
הביניים .כך נלמד למשל מספר "ברית מנוחה",
המצטט דברי קבלה מפי "החכם ר' שמעון" ,תואר
שהולם דווקא את בעל זמנו של המחבר .דבריו
ברובם אינם בזוהר שלפנינו ,ואף כתובים בניב שונה,
אך גם זו ארמית של אותה תקופה 19.וכן מצינו אצל
ריד"ע שבשעה שהוא מייחס את הזוהר לרשב"י,
20
מספר הוא שהספר נכתב בספרד.
עדויות נוספות נמצא במאה הששעשרה .בספר
 De arte cabalisticaלמקובל הנוצרי יוהאנס
רויכלין ,מייצג הקבלה הוא חכם ממגורשי ספרד
בשם ר' שמעון בן אלעזר ממשפחת היוחאיים,
צאצא של רשב"י .אין צורך לפטור זאת כפיקצייה
ספרותית ,כי בתקופה זו שומעים אנו גם על ר'
אלעזר ן' יוחאי שר' חיים ויטאל ,תלמידו העיקרי
של האר"י ,העריצו כמקובל מופלא .ואולי גם בר
יוחאי בשירו המפורסם של ר' שמעון לביא אינו רק
רשב"י של ספר הזוהר ,הנבדל ממנו בפרטים רבים,
21
אלא גם אישיות בת זמנו של המשורר.
אפשר שמגעיו של ריד"ע עם רשב"י מתוארים
גם בספרות הזוהרית גופה ,שבחטיבות מסוימות
שלה פוגשים אנו ר' יצחק כבן שיח ובן פלוגתא
של רשב"י ,ואף כמתחרהו בהנהגת החבורה .כך
הראתה בפרטות רונית מרוז 22 ,ומותר אולי לשער
שלפחות בכמה מקרים מאחורי דמות זו מסתתר
ריד"ע .ריד"ע אכן דומה לרשב"י .האחרון מתואר
23
בזוהר כבן בית אצל המלך ,שמחפש בגנזיו כרצונו,
24
ומוצג בתלמוד כמי שנכנס בלא נטילת רשות.
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כיוצא בזאת מצינו בספר "אוצר חיים" על אודות
יצחק ,ש"הוא כבן בית חדרי חדרים של המלך...
כי הכל בידו לוקח ברשות ושלא ברשות" 25 .קשה
לקשר תיאור זה לדמותו של יצחק אבינו ,ונראה
שעיקר כוונת ריד"ע היא ליצחק אחר ,הוא עצמו.
עובדת היותו של ריד"ע ראש בית מדרש ומנהיג
חבורה עולה רבות מספר "אוצר חיים" .על בית
מדרש זה אפשר אולי ללמוד גם מן החיבור "שערים
לזקֵן" ,המתאר חבורה הלומדת מזקן מופלא .מהדיר
החיבור ,אליוט וולפסון ,שיער שהוא שייך לספרות
הזוהר 26,וחברי משה אידל ,חבר האקדמיה ,העלה את

ההשערה שהזקן שבטקסט הוא ריד"ע בזקנותו 27.עתה
לאור זוהריותו של ר' יצחק נוכל אולי לחבר את שתי
ההשערות ולקשר את הזקן ,ר' יצחק ,עם דמות הסבא
28
הפלאית המופיעה בצורות שונות בספרות הזוהרית.
דומה שגם התחקותו של ריד"ע על הזוהר נרמזת
בספרות הזוהרית גופה .במאמר זוהרי ששייך
לשכבה מאוחרת של החיבור 29מתואר ספר סודות
מסתורי שמתגלה במערה ,וכשותף למציאתו נזכר
"ר' יהודה דמן עכו" .מבעד לדמות זו אפשר לזהות
את ר' יצחק 30,היחיד שצירף לשמו ,כל ימיו ,את
31
■
הכינוי "דמן עכו".

הערות:
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)1

האיגרת נדפסה מחדש ונחקרה בספרו של ישעיה תשבי ,משנת הזוהר ,כרך א ,ירושלים :מוסד ביאליק ,תשי"ז ,עמ' .33-28

)2

משה קורדואירו [= קורדובירו] ,תיקוני הזוהר עם פירוש אור יקר ,כרך ב ,ירושלים תשל"ג ,עמ' קג.

)3

אפילו את המאורע המכריע בחייו ,כיבוש עכו עירו בידי הממלוכים ,מייחס ר' יצחק בזקנותו לא לשנת נ"א ,כראוי ,אלא לשנת נ'
לספירה .ראה על כך במאמרי "שנת פטירתו של ר' משה די ליאון" ,ספר זיכרון לפרופ' מאיר בניהו (בעריכת משה בראשר ,יהודה
ליבס ,משה עסיס ויוסף קפלן) ,ירושלים :כרמל ,תשע"ט ,חלק ב ,עמ'  745הערה  .3לקריאת המאמר לחץ כאן.

)4

ראשון למחקרים אלה הוא מאמרי "כיצד נתחבר ספר הזוהר" ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ח ,עמ'  .71-1לקריאה לחץ כאן.

)5

זוהר ח"ב ,רטו ,ע"א.

)6

ראה על כך במאמרי "זוהר וארוס" ,אלפיים  ,9תשנ"ד ,בפרק פרשנות ,יצירה וארוס בסבא דמשפטים ,עמ'  .119-67לקריאה לחץ כאן.

)7

ראה על כך במאמרי "הזוהר והתיקונים מרנסנס למהפכה" ,תעודה כא-כב ,אוניברסיטת תל אביב תשס"ז .לקריאה לחץ כאן.

)8

זוהר ח"א ,כב ע"ב ,שייך לתיקוני זוהר.

איגרת כסלו תשפ"א

יצחק דמן עכו וסודו של הזוהר | יהודה ליבס

)9

כ"י מוסקבהגינצבורג  ,1062קלז ע"א.

 )10ראה במאמרי "מדרש הלכה מיסטי המיוחס לשמעון בן שטח" ,קבלה  ,24תשע"א ,עמ'  159והערה  .36לקריאה לחץ כאן;
וראה במאמרי ״עברית וארמית כלשונות הזוהר״ ,העברית מחזור יח חוברת ג ,עמ'  .126-111לקריאה לחץ כאן.
 )11על כך הרחבתי בהרצאה על ספרה של רונית מרוז ,הביוגרפיה הרוחנית של רבי שמעון בר יוחאי :דיון ביסודותיו הטקסטואליים
של הזוהר ,ירושלים :מוסד ביאליק .2018 ,לקריאת ההרצאה לחץ כאן.
 )12כ"י מוסקבה הנ"ל ,נ ע"א.
 )13על ריטואל זה כתבתי באריכות בספרי פולחן השחר ,ירושלים :כרמל ,תשע"א ,פרקים טז-יח.
 )14כ"י מוסקבה הנ"ל ,קכג ע"ב.
 )15שם ,קלט ע"א.
 )16כמנהג הצופים ,המיסטיקאים המוסלמים ,ששמם נגזר מן המילה הערבית שפירושה צמר.
 )17שם ,קה ע"ב.
 )18שם ,קב ע"א.
 )19ראה בנספח למאמרי "מידותיו של האלהים" ,בספרי עלילות אלהים ,ירושלים :כרמל ,תשס"ט ,עמ'  .162-158לקריאה לחץ כאן.
 )20כ"י מוסקבה הנ"ל ,קפג ע"א.
 )21ראה על כל אלה במאמרי "בר יוחאי בשירו של שמעון לביא" ,קשת החדשה ( 5סתיו  ,)2003עמ'  .142-126לקריאה לחץ כאן.
 )22רונית מרוז ,יובלי זוהר ,תל אביב :אוניברסיטת תל אביב ,תשע"ט ,עמ' .51-39
 )23זוהר ח"ג ,קיב ע"א ,פקודא .וראה במאמרי "מרעיש הארץ ,יחידותו של רשב"י" ,ספר רבקה (בעריכת חביבה פדיה ואפרים מאיר),
באר שבע :אוניברסיטת בן–גוריון בנגב ,תשס"ז ,עמ'  .355-354לקריאה לחץ כאן.
 )24בבלי ,סנהדרין צז ע"ב.
 )25כ"י מוסקבה הנ"ל ,קסב ע"א.
 )26קבלה יט (תשס"ט) .עמ'  .278-143וולפסון שיער שטקסט זה משקף את השלבים הראשונים בהתהוות הזוהר ,אך אין לקבל זאת,
מאחר שספר הזוהר נזכר כאן בשמו ,כדבר מושלם ,ועוד.
 )27משה אידל ,גולם ,הוצאת שוקן ,ירושלים ותלאביב תשנ"ו ,עמ' .121
 )28ראה יונתן מ' בן הראש ,סבא וינוקא ,ירושלים :הוצאת מאגנס ,תשע"ח ,ובעיקר בעמ'  .19-15הקשר עם הזקן בעל השערים עולה
בעבודת הדוקטור של בן הראש שבהדרכתי ,סבא וינוקא ,האוניברסיטה העברית בירושלים תשע"א ,פרק ה ,1עמ' .282
 )29זוהר ח"ג שג ע"ב (תוספת י) ,זוהר חדש ,יתרו נ"ג טור ג.
 )30לזיהוי זה רומז גם דניאל מט ,בתרגום הזוהר לאנגלית במהדורת פריצקר.
 )31בספרו המוקדם מאירת עיניים חתם ר' יצחק על הקטעים השונים בצירוף יה"ב שנ"ר דעת"ו ,שפירושו בראשי תיבות :יצחק הצעיר
בן שמואל נטריה רחמנא דמן עכו תיבנה ותיכונן .הקטעים בספר אוצר חיים ,שנכתבו אחרי מות אביו ,מסומנים ב–אהיד"ע,
שפירושו :אמר הצעיר יצחק דמן עכו.
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ארבעה מאמרים
היסטוריים על
סאטירה

מאת פרופ' יונתן מאיר

ב

ספר הידוע והמפורסם  -ספר שבחי
הבעש"ט ,שנדפס בשלהי שנת  - 1814מופיע
הסיפור הבא" :שמעתי מהרב דקהלתינו פ"א
[פעם אחת] כתב איש אחד תורת הבעש"ט ממה
ששמ' [ששמע] ממנו פ"א ראה הבעש"ט ששד א'
הולך ואוחז ספר בידו אמר לו מה זה הספר שבידך
שאתה נושא השיב לו זה הספר שחברת אז הבין
הבעש"ט שיש איש אחד שכותב תורתו וקיבץ כל
אנשיו ושאל אותם מי בכם כותב תורתי הודה אותו
האיש והביא לו כתביו ועיין בהם הבעש"ט ואמר
אין בכאן אפילו דבור אחד שאמרתי" (קאפוסט:
ישראל יפה ,תקע"ה ,כג ע"א) .אעסוק בקצרה
בספרות דֵמֹונ ִית מעין זו ,ספרות שנאחזה בדמותו
של הבעש"ט והציגה בבואה מעוותת של החסידות.
אני מתכוון לספרות הסאטירית האנטי–חסידית
שנכתבה בידי משכילי מזרח אירופה לאורך המאה
התשע–עשרה .זו ספרות יוצאת דופן ,שכוחה גדול
בהרבה מספרות שכנגד; ספרות שהשפעתה הייתה
גדולה בהרבה מהשפעתם של החיבורים המליציים
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איגרת כסלו תשפ"א

והדידקטיים של אותם משכילים ממש; ספרות
שבמובנים רבים ,דווקא בה נעוצה ראשיתה של
ספרות עברית ויידיש החדשה.

איור  .1פורטרט של יוסף פרל (נדפס בתוך יוסף ּפערלס
ייִ דישע ּכת̄ב ים ,ווילנע )1937

ארבעה מאמרים היסטוריים על סאטירה | יונתן מאיר

החיבור החשוב ביותר שנכתב בז'אנר הזה הוא ספר
מגלה טמירין  -ספרו של יוסף פרל שנדפס בו ִינה
בשנת  - 1819ספר רב השפעה שהתלבש כספר
חסידי כדי לשים ללעג ולקלס את החסידות שהלכה
והתפשטה באותן שנים.
היה זה ספר גאוני בכל מובן  -ספר שביקש לתת
מענה ספרותי לספר שבחי הבעש"ט ולספר סיפורי
המעשיות של ר' נחמן מברסלב שנפוצו באלפי
עותקים .היו שתיארו אותו כ"דון קישוט" עברי
או כגרסה יהודית של "אגרות האנשים החשוכים"
מימי הרפורמציה ,אך היה בו הרבה מעבר לכך .אם
בתחילה נדמה שספר שבחים לפניך עד מהרה מתגלה
שהחסידים על חצרותיהם מלאים בשקר ,רמאות,
ניאוף וחנופה .עלילת הספר מורכבת ומסובכת -
כדאי לקרוא את הדברים  -חשוב לנו כרגע שאחד
הנושאים המבריחים אותו הוא הפקעת הקדושה .פרל
ביקש לערער על האדם הקדוש (הצדיק) ועל הספר
הקדוש (כל ספר חסידי) ,ובכך למגר את החסידות.
הוא כמובן לא הצליח ,אך דבר אחד כן עלה בידו -
ספר מגלה טמירין פתח ז'אנר חדש בספרות העברית
והיידיש ,שהוסיף ונכתב לאורך כל המאה התשע–
עשרה ,ובידינו קרוב למאתיים וחמישים חיבורים
קצרים וארוכים ממין זה בדפוס ובכתב יד.
השיח הסאטירי של המשכילים נתפס לעיתים כשיח
בורגני ,אימפריאלי וכוחני ,כיד נסתרת של החוק -
ואכן אלמנטים אלו מצויים שם  -אך ברצוני להציג
בקיצור נמרץ ארבע נקודות ממין שונה המזינות
את המעשה הסאטירי ,נקודות שהן היסוד לאותה
ספרות שהופכות אותה למשמעותית בהרבה ,או
במילים אחרות  -ארבעה מאמרים היסטוריים על
סאטירה:
[ ]1נתחיל במבט .כל סאטירה משחקת עם היסטוריה.
הרי אין סאטירה מנותקת מזמנה וממקומה ,והיא
רוכבת ביודעין על אירועים ספציפיים ,על ספרות

ידועה ועל דמויות מוכרות (לרוב בהצפנה מתוחכמת
של השמות באמצעות גימטריות מפולפלות).
הסאטירה מתעדת באובססיביות את מה שהיא
חפצה למגר (זהו הפרדוקס האתנוגרפי של ספרות
ההשכלה ,שעליו דיבר דן מירון) .מכאן המשיכה של
היסטוריונים אל טקסטים מעין אלו שדלו מהטקסט
אירועים נשכחים ,הצילו עדויות נסתרות ועמלו
לא מעט על ניסיון פיענוח הרמיזות בטקסטים אלו
(ובכלל זה פיענוח הגימטריות).

איור ( 2למעלה) .ניסיון פיענוח השמות המוצפנים בכתבי פרל
(מגנזי פרופ' חנא שמרוק)
איור ( 3למטה) .ניסיון פיענוח השמות המוצפנים בכתבי פרל.
רשימה שמסר דב סדן לגרשם שלום (הספרייה הלאומית
בירושלים ,ארכיון גרשם שלום ,401599 ,סדרה  ,2תיק )41

אך מטרתו של הסאטיריקן לא הייתה לשעשע
היסטוריונים שלעתיד לבוא .הנחתו הייתה פשוטה:
"המקורות הטובים ביותר לתולדות הסִכלּות הם
כתבי מטפחיה הנלהבים" (כלשון כריסטוף וילנד
בדיאלוגים שכתב ברוח לוקיאנוס) .למעשה,
הסאטיריקן מתלבש בעובדות ובטקסטים ידועים כדי
להעניק אשליה של מציאות נאמנה ,כדי לכונן מבט
שלילי ,סובייקטיבי בהכרח ,שלא בנקל יהא ניתן 
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איור  .4השער השני של ספר מגלה טמירין ,וינה 1819
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להשתחרר ממנו .יצירת המבט היא הלב של כל
סאטירה .יוסף פרל ,למשל ,האמין שמי שיקרא
את ספרו שוב לא יוכל לקרוא בספרות השבחים
החסידית מבלי לצחוק; שוב לא יוכל לראות אדמו"ר
מבלי לפקפק .מרגע שחיצי הרעל ננעצו בו ,שהספק
חלחל ,הפיכת הלב הכרחית ,עד שמשכיל אחד
התפלא שראה חסידים קוראים בספר מגלה טמירין
ולא נהפך ליבם מייד (יהודה ליב מיזס ,קנאת האמת,
וויען :דפוס אנטון שמיד ,תקפ"ח ,עמ' .)13-11
אך זהו רק צד אחד ,וכאן מגיעים לנקודה השנייה:
המחאה והאוטופיה.
[ ]2בבסיס המעשה הסאטירי קיימת מחאה
נגד ההווה ,והיא ניזונה מאוטופיה ("הסאטירה
מזכירה לנו את האידיאל המוחלט ,ויש להתייצב
למול האתגר של האידיאל הזה ,ואפילו הוא נראה
לנו כאוטופיה" ,כפי שציין ברוך קורצווייל ["על
הסאטירה של יוסף פרל" ,במאבק על ערכי היהדות,
ירושלים ותל–אביב :שוקן ,תש"ל ,עמ'  .)]95יש כאן
דחייה של ההווה היומרני המצוי וביטול של כל מה
שמקובל על הרבים  -הטלת ספק בכול .במובן זה אין
כאן אלא ספרות מחתרתית ,שגם אם יש בה מסרים
חיוביים אין הם העיקר .ודאי שאין זו ספרות מטעם -
הרי הסאטיריקן שואב את כוחו מכך שהרוב שולל
אותו .בדידותו היא המצדיקה את המעשה הספרותי.
כדי לבטא את אותה המחאה הוא נזקק למעשה
תעתועים ועורמה ,וזו הנקודה השלישית:
[ ]3אין סאטירה מוצלחת אלא אם כן היא מתלבשת
באדרת שיער ,במסכות ,היא מתגנבת לנשמת
היריב ומדברת כאילו מתוכה ,מדברת מגרונם של
החסידים ,בלשונם ממש.
"הצלחתה הגדולה של הסאטירה היא כאשר היא
מתגנבת לנשמת יריבה ומדברת כאילו מתוכה.
מאחורי מסכתו היא מסתתרת" ,כלשון קורצווייל
("על הסאטירה של יוסף פרל" ,עמ'  .)72הסאטירה

שואפת לאותה הזדהות מדומה  -כדי לבטל את
התופעה מתוכה .לשם כך הופך הסאטיריקן למתעד
אובססיבי ,הוא מלקט כל בדל מידע על מושא
הלעג לא רק כדי למגרו אלא גם כדי להידמות אליו
ולהתלבש בדמותו ב"נאמנות" כדי ליצור מסכה
הנדמית לדבר המקורי .המסכה הכרחית לשם
אותו מעשה התגנבות .המסכה שעוטה הסאטיריקן
מעצימה את בדידותו ,אך גם נותנת לו תענוג נסתר,
וזו הנקודה הרביעית:
[ ]4לעיתים נדמה שהסאטיריקן מתענג לא רק על
מה שחפץ לקעקע אלא גם על מעשה הלעג עצמו.
מידת השעשוע ,הקרנבל הלשוני המתפרע וההנאה
המסותרת בולטים מאוד אצל פרל ,עד שהיו מי
שראו כאן השתחררות שלא מדעת מכבלי ההשכלה
הדוגמטית .רק בזכות אותו תענוג מצליח המעשה
הסאטירי; רק בזכות אותו תענוג הופכת הסאטירה
לספרות מופת של ממש.
אביא ברשותכם קטע קצר מתוך ספר מגלה טמירין,
שכמה מהנקודות שהזכרנו עולות בו ,כדי שתחושו
בלשונו הקולחת ובמשחקו בלשון החסידים .זו
איגרת המספרת על חלום בלהות של אחד הצדיקים
שפרל עצמו מופיע בו .כך כותב המזכיר של הרבי
מאקלו (היא אוליק בחילוף אותיות) ,אדמו"ר ידוע
למדי בתקופה:
הנני מודיע לך חדשות שנעשו בעולם ,היינו
מה שאירע אצלינו ,בשבת קדש העבר אחר
קדושת מוסף הלכתי לביתי לקדש על היין ,כי
לבי נחלש ביותר ,ובא הגבאי של רבינו שיחי'
ואמר ,שרבינו ציוה לקרוא אותי שאבוא
להטיב לו את חלומו אשר חלם ,וכשבאתי
לביתו מצאתיו יושב על כסאו אצל השלחן,
ואנשי שלומינו יושבים מימינו ומשמאלו,
ורבינו שיחי' יושב בטלית ובזשּוּפִיצֶה לבינה
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איור  .5עמוד מתוך חיבורו הפארודי הדו–לשוני של יוסף פרל "מעשיות ואיגרות מצדיקים אמיתיים ומאנשי שלומנו" (קדם–מכירות
פומביות ,קטלוג  ,9ירושלים תש"ע ,עמ' )204

[בגד עליון לבן] כמלאך האלהים ,ופניו
משתנים לכמה גוונים ,ואח"כ התחיל מעט
מעט להתלהב ,ונעשו פניו אדומות ,עד
שיראתי להביט בפניו ,ואח"כ התחיל לרתות
ולהתלהב ברשפי שלהבת ,והתחיל בקול רם
ֶחלְמָא ָטבָא ֲחזָאִי שלשה פעמים ,ואנו עונין
לו ככתוב בסידור עד גמירא ,ואח"כ הוסיף
עוד כמה פסוקים משלו ,אבל לא נח מרתיחתו
ואמר שייטיבו לו פעם אחרת ,ועדיין לא נח,
והתחיל פעם שלישי ,אחר כך נחה דעתו
מעט ,אולם עצבות גדולה גברה בו ,וכאשר
ראינו כל זה ,ויצא לבינו והיה לאבן ,מי יודע
מה שראה.
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האדמו"ר מצווה לקרוא בקול רם כמה פעמים את
ספר שבחי הבעש"ט ,קריאה ריטואלית כמעין תיקון
לחלומו:
וכאשר גמרנו ספר השבחין ,הצגנו השלשה
בּוטעלקיס יין שרף על השלחן ,וציוה רבינו
להביא גביע של כסף ,ומילא אותו ,ושתה הרוב,
ואח"כ נתן לכל אחד מאתנו לשתות מהגביע
הנ"ל - .וכאשר הלכו כולם לביתם ,ונשארתי
רק אני לבדי לשמש את רבינו שיחי' ,והלך
לחדרו להינפש קצת הלכתי אחריו ,ופשטתי
את הזשּוּפִיצֶה ממנו ,וחלצתי מנעליו והניח
את עצמו על הקנאַּפע [הספה] ,ושאלתי אותו
מה זה החזיון אשר ראה אדונינו מאורינו- ,
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איור  .6ציור אילן שושלות חסידיות  -המעבדה הספרותית של
יוסף פרל (הספרייה הלאומית בירושלים ,אוסף שבדרון ,יוסף
פרל)

ואמר לי שראה איש זקן אחד יושב בביתו,
ולפניו ספר ליקוטי מוה"רן ,ועוד כמה ספרים
הקדושים מצדיקים האמתים ,ונטל אותו הזקן
איזה ספר דקדוק ,והניח על הספרים הקדושים
הנ"ל - ,בא וראה עד היכן דבריו מגיעין ,והיה
בזה שלום .מנאי (מגלה טמירין ,וינה :דפוס
אנטון שמיד ,1819 ,איגרת ס).

איור  .7האוהל על קברו של יוסף פרל .צולם בשנת 1937
(הספרייה הלאומית בירושלים ,אוסף שבדרון ,יוסף פרל)

אלא פארודיה על הסתלקות הבעש"ט (ספר שבחי
הבעש"ט ,לה ע"ב-לו ע"א) ,או תיאור בריחתו של
אחד הצדיקים מאימת השלטונות לארץ ישראל
(איגרת קנא) ,תיאור שאינו אלא פארודיה על נסיעת
ר' נחמן מברסלב לארץ ישראל ,שהייתה בעיקרה
בעלת משמעות מיסטית (סיפורי מעשיות ,מה
שזכינו לשמוע מפי רבינו הקדוש אור הגנוז והצפון
מוהר"ן זצוק"ל[ ,מאהלוב או אוסטרהא] תקע"ו,

אתם בוודאי מבינים עד היכן הדברים מגיעים  -פרל
מתלבש בדמויות החסידיות ובשבחים החסידיים
ומשמעותם מתהפכת.
כך הוא בספר מגלה טמירין גם תיאור הסתלקותו
של צדיק אחד בבית הכיסא (איגרת קמז) ,שאינה

"קונטרס סיפורי מעשיות" ,ד ט"א-יב ט"ב .תיאור
מלבב זה כונס לימים בספר "שבחי הר"ן").
זה היה סגנונו של פרל ,אך היו גם רבים אחרים .הינה
יצחק ארטר ,שנטה לסגנון מליצי בהרבה ,ושכתביו
הסאטיריים ,שנתחברו עד לשנות הארבעים של 
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המאה התשעעשרה ,קובצו בספר "הצופה לבית
ישראל"; הינה מאיר לטריס ,שתרגם בשנת 1823
את אחד מחיבוריו של לוקיאנוס לעברית ("תולדות
אלכסנדר מאבאנטייכס ,נביא השקר") ושיווה
לו סגנון אנטיחסידי; הינה יצחק בער לויזנון,
שחיבר בשנת  1823סאטירה חברתית חריפה
בשם "עמק רפאים" על וידויי הצדיקים בגיהינום;
או יהודה ליב לוין (יהל"ל) ,שפרסם בשנת 1875
את אחת הסאטירות הגסות בספרות העברית על
"ינוקא" שעלה לגדולה והפך לאדמו"ר ,סאטירה
המבוססת על מאורע היסטורי ידוע שאירע בקרב
חסידי סטולין .לכל אחד סגנון משלו ,אך כולם
נאחזו בתקדים של פרל ,כולם שאבו מלשונו
הפארודית וניזונו מתיאוריו הסאטיריים.
המבט ,המחאה ,המסכה והתענוג מבריחים את
הסאטירה ויוצרים את החיוניות שבה ,שהיא גדולה
בהרבה מאופייה הדמוני ,גדולה בהרבה מדברי לעג
סתמיים .אין פלא אפוא שספר מגלה טמירין הפך
לז'אנר מרכזי לאורך כל המאה התשע–עשרה גם אם
נשתנו תכניו ,ואין פלא ששחרר את הלשון העברית
מכבלי המליצה עד שנתחברו חיבורים רבים באותה
הלשון ,ונפתח הפתח למנדלי מוכר ספרים.

בשנת  1897זעק מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ורשם :מה
ששנאו אבותינו "בעלי ה'דעת' היבשה" (המשכילים) -
אנחנו אוהבים; "ובמקום שהם התלוצצו ב'קנאת
האמת' ו'גילוי טמירין' ,תחזינה עינינו אנשים גדולים
שישבו בסתר עליון( "...כתבים ,ה ,בעריכת אבנר
הולצמן ,תל–אביב :הקיבוץ המאוחד ,תשס"ב ,עמ'
 .)92-91החסידות נתפסה לפתע פתאום כחירות,
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שירה ותום ,מנגד להלכה המאובנת ,לפלפול
ול"האוויר השכלי הרע" .החסידות הוצגה כחידוש
פנים–יהודי מנגד לספר המאובן ולאליטה הרבנית;
כוח ויטאלי רב–משמעות שעלינו להמשיך ולרותמו
ללאומיות היהודית המתחדשת .היה כאן גט לאותה
ספרות סאטירית (מתוך אי–הבנה מוחלטת של
המעשה הסאטירי והתעלמות מהקול הביקורתי
הטמון בה) ,עד שנפתח הפתח לנ ֵאו–רומנטיקה
(הדוגמה הידועה לכול הם כתביו המוקדמים של
מרטין בובר ,שרבים מכירים את החסידות רק דרכם).
אך הינה פלא  -הבבואה המעוותת של הספרות
הסאטירית לא נעלמה אלא הופיעה כאן מחדש
כמראה מלוטשת (כדברי ישראל ברטל) .מה שהיה
שלילי הפך לחיובי .החסידות נתפסה כמורדת
ברבנות ,כעממית ,כמחוברת לטבע ועוד הרבה כיוצא
באלו הדברים ,שיותר משיש להם קשר לחסידות
ההיסטורית הם משקפים טענות שנאמרו תחילה
בגנותה .זו תמונת החסידות הרווחת גם היום בקרב
רבים  -מעין בליל משונה של טענות אנטי–חסידיות
במעטפת רומנטית.
עתה שנתרחקנו כל כך מאותם עולמות  -עד שספרות
ההשכלה אינה נלמדת כלל ,אף באוניברסיטאות -
כדאי לשוב אל אותה ספרות סאטירית שנזנחה -
לדלות את אותה מרגלית הטמונה בחול  -וכך לא
רק נבין טוב יותר את מכלול הספרות היהודית ,ולא
רק נגאל את אחד הקולות הביקורתיים החשובים
ביותר הקיימים בה ,אלא גם תוצג תמונה מורכבת
יותר של העבר היהודי  -עבר נזיל  -המשתנה בכל
■
פעם לנגד עינינו.
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 )10יונתן מאיר" ,לוקיאנוס העברי" ,דחק לספרות טובה ה (תשע"ה) ,עמ' 304-287
 )11יהודה ליב מיזס ,קנאת האמת ,וויען :דפוס אנטון שמיד ,תקפ"ח
 )12דן מירון ,בין חזון לאמת :ניצני הרומאן העברי והיידי במאה התשע–עשרה ,ירושלים :מוסד ביאליק ,תשל"ט ,עמ' 216-179
 )13יוסף פרל ,ספר בוחן צדיק ,ההדיר על פי דפוס ראשון וכתבי–יד ,והוסיף מבוא וביאורים ,יונתן מאיר ,ירושלים :מוסד ביאליק,
תשפ"א
 )14יוסף פרל ,ספר מגלה טמירין ,ההדיר על פי דפוס ראשון וכתבי–יד ,והוסיף מבוא וביאורים ,יונתן מאיר ,א-ב ,ירושלים :מוסד
ביאליק ,תשע"ג
 )15יוסף פרל ,מעשיות ואיגרות מצדיקים אמיתיים ומאנשי שלומנו ,ההדירו לפי כתב–היד חנא שמרוק ושמואל ורסס ,ירושלים:
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,תש"ל
 )15יוסף פרל ,על מהות כת החסידים (Über das Wesen der Sekte Chassidim aus ihren eigenen Schriften gezogen
 ,)im Jahre 1816ההדיר לפי כתב–היד והוסיף מבוא וביאורים אברהם רובינשטין ,ירושלים :האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים ,תשל"ז
 )16ברוך קורצווייל" ,על הסאטירה של יוסף פרל" ,במאבק על ערכי היהדות ,ירושלים ותל–אביב :שוקן ,תש"ל ,עמ' 95-55
 )17חנא שמרוק" ,דברים כהווייתם ודברים שבדמיון ב'מגלה טמירין' של יוסף פרל" ,ציון כא (תשט"ז) ,עמ' 99-94
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תבנית–העל של
המילון
"כתאב אלחאוי"
לרב האיי גאון

מאת פרופ' אהרן ממן

ר

ב האיי גאון חי ופעל בבבל מ־ 939עד .1038
הוא כיהן בגאונות אחרי אביו רב שרירא
גאון בישיבת פומבדיתא ,שבאותו זמן כבר הייתה
בבגדאד ,והוא נחשב חותם הגאונים ועל כל פנים
מאחרוני תקופת הגאונים .מלבד פעילותו בתחום
מסירת התלמוד וביאורו ובתחום ההלכה וגיבושה
ואף בפייטנות ,הוא חיבר בשלהי האלף הראשון
לספירה מילון מקיף עברי-ארמי שהגדרותיו בערבית
יהודית .המילון נקרא "ּכִתַאּב אלְחַאו ִי" (=החיבור
המקיף ,האנציקלופדי) ,ואכן הוא מילון כולל ושיטתי
לאוצר המילים העברי והארמי שבמקרא ובספרות
שנכתבה לאחר המקרא עד ימי הגאון ,כולל המשנה,
התוספתא ,התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי,
מדרשי ההלכה והאגדה ועוד ,על כל אוצר המילים
המזדמן בהם ,לרבות שמות פרטיים של אישים
ומקומות .במובן זה הוא היה לא רק יחיד במינו אלא
גם המילון הראשון ללשון חז"ל על כל רבדיה.
לפי כלל העדויות ,כתאב אלחאוי היה בשימוש עד
המאה השלוש־עשרה ,ואילו במהלך המאה הארבע־
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עשרה ירד לטמיון ואבד למשך כחמש מאות שנה,
עד שהתגלו שרידים אחדים ממנו באוספי פירקוביץ'
מסנקט פטרבורג ב־ ,1870ואחר כך טיפין טיפין גם
באוספי גניזה השמורים בספריות המערב.
אברהם אליהו הרכבי פרסם ב־ 1896דוגמית ממה
שאיתר ,והיא משכה את תשומת ליבם של משה
שטיינשניידר ושמואל פוזננסקי ,ומקץ חמש
שנים הם פרסמו איש איש מאמר ובו מובאות
אחדות מאלחאוי בספרות 1.חלפו כשמונה עשורים
מהפרסום הראשון ועד שנזקקו החוקרים שוב למילון
זה .ב־ 1977פרסם שרגא אברמסון ב"לשוננו" שני
דפים מן המילון מאוסף טיילור-שכטר 2,ובשנת
 2000פרסמתי אני עשרה דפים מהמילון 3.עד היום
עלה בידי לאתר  52דפים באוספי הגניזה .במאמרים
אחדים עמדתי על מאפיינים חשובים של אלחאוי ,מן
4
ההיבט הלקסיקוגרפי ,הבלשני ,התרבותי וההיסטורי.
אולם שאלה אחת שריצדה לנגד עיניי כל השנים הללו
נשארה פתוחה והיא איך היה נראה המילון אילו הגיע
לידינו בשלמותו.
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איור ( 1למעלה) .קטע מכתאב אלחאוי ,אות ח' ,אב הערך חט"ל ושיכוליו ( Reproduced by the kind permission of the Syndics of
)Cambridge University Library T-S Ar. 31.129 Fragment 3v, FGP No. C181081
איור ( 2למטה) .קטע מכתאב אלחאוי ,אות ח' ,אב הערך חט"ר ושיכוליו ( Reproduced by the kind permission of the Syndics of
)Cambridge University Library T-S AS 141.16 Fragment 1r, FGP No. C228178

כבר הרכבי חשף בדוגמית שפרסם תכונה ייחודית
למילון זה והיא המבנה האנגרמטי שלו ,וכך תיאר
אותה" :והוא מסודר באופן נפלא המיוחד רק לס'[פר]
השרשים הזה .הוא יקח למשל ג' אותיות א'ה'ל' ויסדר
צרופי האותיות האלה (אהל ,אלה ,הלא ,האל ,לאה)"...
במאמריי הוספתי לתאר תכונה זו בהרחבה .ואכן,
בראש דף הגניזה שבאיור  ,1שורה  ,1נכתב בראש
הערך :חט"ל חל"ט טח"ל טל"ח לח"ט לט"ח .בגוף
הערך הוא מפרט והולך (ראו איור .)1
תבנית דומה נמצאת בראש הערך חט"ר והפרמוטציות

(הׂשיכולים) שלו (ראו איור  ,2שורה  :)3חט"ר חר"ט
טח"ר טר"ח רח"ט רט"ח.
ייצוג סכמטי של שורשים אלו וכך כל השורשים
השלָשיים במילון הוא בתבנית

ḥṭl
ḥlṭ
ṭḥl
ṭlḥ
lḥṭ
lṭḥ

1-2-3
1-3-2
2-1-3
2-3-1
3-1-2
3-2-1
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איור  .3קטע מכתאב אלחאוי ,אות ח' ,אב הערך חט"ס ( Reproduced by the kind permission of the Syndics of Cambridge University
)Library T-S Ar. 31.129 Fragment 1r, FGP No. C181076

לו יצויר שמילון אנגלי כלשהו היה ערוך בשיטה
האנגרמטית ,ושהשורש בו היה מוצג בתבנית השורש
השֵמי ,הסדר בשורש  PRTהיה נראה כך:
PRT: Part, Port, Porter etc.
PTR: Patter, Peter, Petra, etc.
RPT: Repeat etc.
RTP: n/a; unused
TPR: Taper, Tapir, etc.
TRP: Trap etc.

ניתן לראות שבשיטה זו מוצגים גם שורשים שאינם
משמשים בְפועל בלשון .ואכן כך נהג רב האיי ,והוא
טרח לציין את אלו במונח הערבי "מ ְהמַל" (=לא
בשימוש) .הינה שתי דוגמות:
* "חט"ץ חט"ק מהמלאן" (=שניהם אינם בשימוש;
איור  ,2שורה  )2כלומר אין בעברית ובארמית
שורשים מצירופי חט"ץ ומצירופי חט"ק ומשיכוליהם
(כלומר גם לא חצ"ט ,טח"ץ ,טצ"ח וכו').
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* חט״ס  -לם נג'ד פי מתקלבאתה אילא סחיטה
(=מצאנו בפרמוטציות שלו רק סחיטה) ,כלומר
מכל הצירופים האפשריים מאותיות אלה משמש
רק סח"ט (ראו איור  ,3שורות .)3-2
כאן אני מבקש להציג את תמונת תבנית־העל ,מה
שאפשר לכנות  macrostructureשל המילון.
אם נעמיד את כל הצירופים היוכלתיים
(הפוטנציאליים) מכל שתי אותיות ומכל שלוש
אותיות של הא"ב העברי נקבל את המספרים האלו:
* כלל השורשים הדו־עיצוריים והתלת־עיצוריים
היוכלתיים הוא .11,132
* מספר השורשים הדו־עיצוריים והתלת־עיצוריים
ששימשו ּבְפועל בעברית ובארמית עד שנת
( 1000השנה המשוערת שבה חיבר רב האיי
את אלחאוי) הוא  ,2,863כלומר  25.71%מכלל
השורשים היוכלתיים.
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* מספר הצירופים הלא־ממומשים בלשון ( ֻמ ְהמַל)
הוא  ,8,269שהם .74.29%
אפשר להגיע לרשימה מלאה של כל השורשים
העבריים היוכלתיים שאפשר ליצור מ־ 22האותיות
העבריות בשתי דרכים:
 .1על פי צירוף אמפירי ,וסביר להניח שכך עשה רב האיי.
בסדר א"ב רגיל תתקבל הרשימה שתחילתה
תיראה כך (בלי סינון ֻמ ְהמַלים):

אב
אבא
אבב
אבג
אבד
אבה

אבו
אבז
אבח
אבט
אבי
אבכ

אבל
אבמ
אבנ
אבס
אבע
אבפ

אבצ
אבק
אבר
אבש
אבת

ובסדר אנגרמטי של הא"ב תתקבל הרשימה
שתחילתה תיראה כך (בלי סינון ֻמ ְהמַלים):

אא
אאא
אאב
אבא
באא

אאג
אגא
גאא
אאד
אדא

דאא
אאה
אהא
האא
אאו

אוא
ואא
אאז
אזא
זאא

אין להניח שרב האיי העלה ממש על הכתב את
הרשימה של  11,132שורשים יוכלתיים לפני
שהתחיל לכתוב את המילון ,אלא ראה את הרשימה
בעיני רוחו וכתב את המילון כמתכונתה ,ועל כל
צירוף אותיות ציין אם הוא משמש אם לאו.
 .2בעזרים של היום ניתן להעלות את הרשימה הזאת
על פי נוסחאות בתכנות מחשב .לבקשתי ,עיצב
את הרשימה בתכנות אקסל מר אריאל בן־טולילה,
ואני מודה לו על כך .על פי הנתונים שמסרתי לו
והתבנית שהצגתי לפניו הוא כתב תוכנית בת
כ־ 260שורות קוד שממנה הופקה הטבלה (ראו
איור :)4

Excel / Developer / visual basic / Module 1
)(• Public Sub calculate
• Dim letters As Worksheet
• Dim combinations As Worksheet
•
)• Set letters = ThisWorkbook.Sheets(2
)• Set combinations = ThisWorkbook.Sheets(1
• Dim lines As Integer
• Dim lineIndex As Integer
• lines = 0
• Dim seenCombonations As New Collection
		•
)"" >< • While (letters.Cells(lines + 1, 1).Value
• lines = lines + 1
• Wend
•
• Dim i, j, k As Integer
•
• lineIndex = 2
•
• For i = 1 To lines

Module 1, p. 2
• For j = 1 To lines
• lineIndex = addAll2Permutations(combination,
lineIndex, seenCombonations, letters.Cells(i, 1),
))letters.Cells(j, 1
•
• For k = 1 To lines
• lineIndex = addAll3Permutations(combination,
lineIndex, seenCombonations, letters.Cells(i, 1),
))letters.Cells(j, 1), letters.Cells(k, 1
•
• Next
• Next
•
• Next
•
• lineIndex = 1
• Dim word As String
• Dim wordLine As Integer
• 'now in normal way
• For i = 1 To lines
• For j = 1 To lines
)• word = letters.Cells(i, 1) + letters.Cells(j, 1
)• wordLine = seenCombonations(word
= • combinations.Cells(wordLine, 2).Value
lineIndex
• lineIndex = lineIndex + 1
• For k = 1 To lines
• word = letters.Cells(i, 1) + letters.Cells(j, 1) +
)letters.Cells(k, 1
איור  .4שני העמודים הראשונים של תוכנית האקסל
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הטבלה שהפיק כוללת את הרשימה המלאה של כל
השורשים העבריים היוכלתיים בשתי צורות היצג,
סדר רגיל וסדר אנגרמטי .בשל אורכה קשה להציגה
כאן במלואה ,אבל אלה השורות הראשונות שלה (ראו
איורים :)6-5

אב
אבא
אבב
אבג
אבד
אבה
אבו
אבז

אבח
אבט
אבי
אבכ
אבל
אבמ
אבנ
אבס

אבע
אבפ
אבצ
אבק
אבר
אבש
אבת

אא
אאא
אאב
אבא
באא
אאג
אגא

גאא
אאד
אדא
דאא
אאה
אהא
האא

אאו
אוא
ואא
אאז
אזא
זאא

איור ( 5למעלה) .קטע מטבלת האקסל של השורשים היוכלתיים
בסדר א"ב רגיל
איור ( 6למטה) .קטע מטבלת האקסל של השורשים היוכלתיים
בסדר אנגרמטי

בטבלת האקסל באים תחילה שני טורי מספרים
סידוריים המציינים את מקום השורש בסדר הרגיל
ובסדר האנגרמטי במילון (אך לא ראינו טעם
להביאם כאן) .כמו כן מסומנים בה בטור נפרד
השורשים ה"נמנעים" על פי כללים מיוחדים ,כגון
שורש שבו האות הראשונה זהה לשנייה.
דוגמה נוספת לקטע אחר מהטבלה (ראו איור :)7
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זסק
זקס
סזק
סקז
קזס
קסז

זסר
זרס
סזר
סרז
רזס
רסז

זסש
זשס
סזש
סשז
שזס
שסז

זסת
זתס
סזת
סתז
תזס
תסז

איור  .7קטע נוסף מטור מכלול השורשים האנגרמטיים
היוכלתיים שבטבלת האקסל

בטבלת האקסל אפשר לעבור בהקשת כפתור משיטת
עריכה בסדר א"ב רגיל לסדר אנגרמטי .היא כוללת
את מרב השורשים היוכלתיים שאפשר ליצור משתי
אותיות וכן משלוש אותיות .שתי אותיות  -כי חכמי
הלשון שקדמו לחיוג' ,כלומר עד שנת  ,1000סברו
שיש שורשים חד־עיצוריים ודו־עיצוריים .כיוון
שהשורשים הרבָעיים והחמָשיים נדירים  -וממילא
רב האיי לא עשה מהם פרמוטציות  -לא כללתי אותם
כאן .וכך גם השורשים האחָדיים כי הם מונים בסך
הכול  ,22ועוד כמה הומונימים לשיטת הקדמונים.
בשורשים הדו־עיצוריים יש לנו אא ,אב ,אג וכו'.
עקרונית אפשר להכפיל את האות השנייה בכל
השורשים הדו־עיצוריים ולקבל את מה שמכנים היום
"גזרת הכפולים" ,כגון סב"ב ,אבל לשיטת הקדמונים,
השורש באלו הוא ס"ב בלבד ,ועל כל פנים סב"ב
"חוקי" כי הוא מייצג ערך מעין "סביב" ,ו"סַּבּוני גם
ְסבָבּוני" (תהלים קיח :יא) ,אבל שורש המבוסס
על הכפלת האות הראשונה נדיר וקיים רק במילים
"גג"" ,דד"" ,הה"" ,חח"" ,סס"" ,תת" ,ועל כן יסומן
אוטומטית בטבלה כברירת המחדל "נמנע" (הרשימה
תתוקן ידנית בטבלה ,בין להוסיף את אלו בין לגרוע
את ה"נמנעים") .כל השורשים ,בין ה"חוקיים" בין
ה"נמנעים" ,מופיעים בטבלה מפני שהיא אמורה
לכלול את כל אפשרויות הצירוף .ה"תיקון" שלהם בא
בטור נפרד לאחר שילוב הנתונים הריאליים ,כדלהלן
5
(בטורים השמאליים .ראו איורים :)9-8
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איור ( 8למעלה) .טור השורשים הימני מייצג את המכלול ,והשמאלי מייצג את השורשים המשמשים בפועל בלשון.
איור ( 9באמצע) .דוגמה נוספת מאות ז' במילון ,בשילוב הנתונים מהלשון הריאלית (בטורים השמאליים)
איור ( 10למטה) .דוגמה מהטבלה (בטורים הימניים) בהשוואה לממצאים משרידי מילון אלחאוי (בטורים השמאליים)

כדי לדעת מהם השורשים ששימשו בפועל בתאריך
המקורב לזמן חיבור אלחאוי אחזרתי ממאגר
6
המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית
את כל השורשים ששימשו עד שנת  1000לספירה.
עם אלו מיזגתי את השורשים מן המקרא (שעדיין
אינם מופיעים במלואם במילון ההיסטורי) ושאינם
בלשון חז"ל .מספר השורשים הריאלי ששימשו
בפועל עד שנת  1000הוא  ,2,863שהם .25.71%
7
מספר הנמנעים לפי זה הוא  ,8,269שהם 74.29%
(ראו איור .)10

השוואת הנתונים משרידי אלחאוי לנתוני טבלת
האקסל המקיפה ולמילון ההיסטורי מאלפת .כפי
שניתן לראות ,בצירופי חט"ס מתועד רק סח"ט  -הן
במילון ההיסטורי הן במילון אלחאוי.
אבל פה ושם יש הבדלים .למשל אם נשווה את
הטורים בצירופי חט"ל נראה שבמילון ההיסטורי
מתועדים רק שני שורשים ,חל"ט וטח"ל ,ואילו אצל
רב האיי  -ארבעה .השניים הנוספים הם חט"ל,
שממנו הביא את השם הפרטי המקראי "חטיל" 
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(אבי משפחה שעלתה מבבל עם זרובבל) וכן את
הפועל הארמי טל"ח .מדוע טל"ח מופיע אצל רב
האיי ונעדר מהמילונים שלנו? כי במסורות הלשון
שהגיעו לידינו שורש ארמי זה נכתב בתי"ו ,תל"ח,
ובאחדות  -בעי"ן ,תל"ע .שתי החריגות האלה
מובָנות אפוא על רקע הנוהג במילונים שלנו שלא
לכלול שמות פרטיים ושלא לציין חלופות על פי
מסורות הלשון השונות.
הבדלים נוספים בין אלחאוי לטבלה נובעים
מתפיסה דקדוקית שונה .למשל "טיח" ריק בשני
המילונים ,כי לפי רב האיי השורש הוא ט"ח,
ובמילוני ימינו  -טו"ח .בצירופי חמ"ט ,מט"ח אינו
קיים במילון ההיסטורי ,אך רב האיי הביא בו את
" ְמ ַט ֲחו ֵי קשת" מתוך הנחה ש־מ' "מטחוי" שורשית.
בדקדוק ימינו מ' זו אינה נתפסת שורשית .כללו
של הדבר ,להוציא חריגים מנומקים ,המִתאם בין

הממצא בשרידי אלחאוי לבין המילון ההיסטורי
מדויק .ולפי זה הטבלה נותנת ככלל תמונה ריאלית
של תבנית־העל של כתאב אלחאוי.
בעריכת א"ב רגילה מספר השורשים היוכלתיים ,הן
באות א' ,הן באות ב' והן באות ת' ,הוא  .506ואילו
במבנה האנגרמטי באות א' יש  1,430שורשים ,כי
בשיטה זו השורש יופיע במילון לפי האות המוקדמת
ביותר שלו בסדר הא"ב העברי .למשל :גא"ל ,שא"ל,
רא"ה ,בא"ר ,שא"ר ,בר"א ,כל"א ,קר"א ודומיהם
יופיעו באות א' כי שורשם כולל א' ,לא חשוב באיזו
עמדה היא נמצאת בשורש.
באות ב'  -מופיעים  1,302שורשים ,כולל כל
השורשים שאחת מהאותיות שלהם היא ב' להוציא
אלו שכבר הופיעו באות א' .ואילו באות ת' רק ּ :2תַת
וכנראה גם ּתּות (ראו איורים .)12-11
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איור ( 11למעלה) .מספרי השורשים הקיימים לעומת היוכלתיים (בסדר האנגרמטי)
איור ( 12למטה) .מספר שורשים יוכלתי בכל אות ,בסדר א"ב רגיל ואנגרמטי
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מכאן שהמילון האנגרמטי ערוך בשיטת פירמידה
הפוכה (ראו איורים .)14-13
א 1430
ב 1302
ג 1180
ד 1064
ה 954
ו 850
ז 752
ח 660
ט 574
י 494
כ 420
ל 352
מ 290
נ 234
ס 184
ע 140
פ 102
צ 70
ק 44
ר 24
ש 10
ת2

Series 1
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 )2בסדר א"ב של האות האחרונה של המילה או
השורש .סדר כזה היה אינטרס של המשוררים
שחיפשו מילים לחרוזיהם .רב סעדיה גאון נקט את
שתי העריכות במילון "האגרון" שייעד למשוררים,
הראשונה לטובת בוררי מילים לאקרוסטיכון,
והשנייה  -לטובת בוררי מילים לחרוז.
 )3זו שרב האיי בחר בה  -נהגה במילונים הערביים
הראשונים ,כגון "כתאב אלעין" לאלכ'ליל ,שנתחבר
כמאה שנה לפני רב האיי ,ושגרסאות מקוצרות
שלו הילכו הן בעירק הן באנדלוסיה .רב האיי
הכיר בוודאות את המילון של אלכ'ליל כי בשרידי
אלחאוי מצאנו שלוש מובאות מפורשות ממנו,
בדרך כלל בנוסחה "קאל אלכ'ליל" (=אלכ'ליל
אמר .)...אומנם סדר הא"ב הכללי שנקט אלכ'ליל
הוא פונטי ,מן העיצורים הפנימיים ביותר ,הלועי
ואחריו הסדקי ,ועד החיצוניים ,השפתיים ,אבל
העיקר הוא שסדר השורשים היה אנגרמטי.

0

איור ( 13למעלה) .מספר שורשים יוכלתיים בכל אות בסדר
אנגרמטי
איור ( 14למטה) .מספר שורשים יוכלתיים בכל אות בסדר
אנגרמטי

לסיכום ,כשבא רב האיי לחבר את מילונו עמדו לפניו
שלוש שיטות עריכה:
 )1בסדר א"ב רגיל של האות הראשונה של השורש או
של הערך.

עצם עקרון האנגרמטיות בא"ב העברי כבר ידוע
מסֵפר יצירה ,אבל כשיטה לקסיקוגרפית היא נודעה
לו רק מהמילונות הערבית .בחירת השיטה הולמת
את דרך המחשבה והאיתור של גאון ,שכל הטקסטים
העבריים והארמיים נוכחים בתודעתו .הוא רק היה
זקוק לשיטה שתבטיח לו איתור על דרך המיצוי של
כל הערכים שנזדמנו בטקסטים אלו ושהיו חקוקים
בזיכרונו.
■

מקורות:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

ראו M. Steinschneider, "Das Wöerterbuch al-’Hawi des Gaon (Schulhauptes) Hai (gestorben 1038)", ZDMG,
55 (1901), pp. 129–134; S. Poznanski, "Zu Hai Gaons Kitab al-Hawi", ZDMG, 55 (1901), pp. 597–604
שרגא אברמסון" ,מן כתאב אלחאוי (ספר המאסף) לרב האיי גאון" ,לשוננו מא (תשל"ז) ,עמ' .116-108
אהרן ממן" ,שרידי מילון 'כתאב אלחאוי' לרב האיי גאון מאוספי אדלר וטיילור–שכטר" ,תרביץ סט (תש"ס) ,עמ' .421-341
שם וכן :אהרן ממן" ,לדרכו של רב האי גאון במילונו כתאב אלחאוי" ,ש' שרביט (עורך) ,מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה
לכבוד מנחם צבי קדרי ,רמת גן תשנ"ט ,עמ' .249-235
כאן הם מונים  506ואותם יש לנכות מכלל השורשים היוכלתיים שהוא .11,132
תודה לגב' רחל רוזנברג ,עובדת האקדמיה ללשון העברית ,שסייעה לי באחזור.
בשלהי המאה התשע–עשרה הציע אליעזר בן–יהודה לחבריו בוועד הלשון העברית להרחיב את אוצר הלשון העברית על ידי שימוש
בשורשים שאינם קיימים במקורות ,כלומר ב"מוהמלים" ,אבל דעתו לא התקבלה.
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אומנות הסינתזה
האורגנית

מאת פרופ' אילן מרק

ה

יכולת לדמיין גופים מופשטים ולהגשימם
בחומר מייחדת את האדם ומעניקה לו
סיפוק מיוחד .יכולת זו עוברת כחוט השני בכל
האומנויות והמלאכות ,ומודגשת במיוחד בעולם
הארכיטקטורה .זו גם תמצית מהותה של הכימיה
הסינתטית .הארכיטקטורה ,תחום ותיק ומפותח,
דורשת תכנון ,ארגון ,שמץ ידע במתמטיקה
והיכרות עם חומרי הבנייה .לעומת זאת כימיה
סינתטית היא תחום צעיר .לצורך התפתחותה
נדרשה המשגת ( )conceptualizationרעיון
המולקולה ופיתוח שיטות להרכבה נשלטת וניתנת
לחיזוי של מולקולות שלב אחר שלב .בניגוד
ליצירה ארכיטקטונית ,לא ניתן לראות או לחוש
מולקולות באופן בלתי אמצעי ,ולכן נדרש פיתוח
של מכשור ושיטות אנליטיות מתוחכמות על מנת
לעקוב אחר התקדמות "בנייתן" .על אף פריחתה
המאוחרת הפכה הכימיה הסינתטית חשובה
לקידום האנושות לא פחות מארכיטקטורה.
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להלן אתאר את התפתחותי האישית ואת ראייתי
את הכימיה האורגנית הסינתטית .אני חב את
נוכחותי כאן למנטורים שלי ,ובראש ובראשונה
לפרופ' ז'אן נורמן ( )Prof. Jean Normantהמנוח,
שגרם לי להתאהב באומנות הסינתזה האורגנית כבר
בלימודי התואר הראשון בפריז .למדתי מז'אן את
היופי שביצירת צורות חדשות ואת השימוש בדמיון
כמתווה הדרך ליצירתן .המרחב המולקולרי הוא
תחום עצום של חיפוש מדעי שהדמיון והיצירתיות
הם המדריכים הטובים ביותר בו.
מרחב זה ,שחלקים ניכרים בו עדיין אינם ידועים,
משפיע מאוד על הידע הבסיסי שלנו .כימיה היא
תמצית הגילוי והחקר של המרחב המולקולרי.
כימיה חוקרת את החומר ואת הטרנספורמציות
שלו ומאפשרת ליצור מולקולות חדשות .לכימיה
אורגנית ,אשר חוקרת את המבנה ,את התכונות ואת
התגובות של חומרים אורגניים (המכילים אטומי

אומנות הסינתזה האורגנית | אילן מרק

פחמן הקשורים ביניהם) ,הייתה ,ועדיין יש ,השפעה
גדולה על החברה האנושית .כשמסתכלים על העולם
היום ועל ההידוד (אינטראקצייה) שלנו איתו ,קשה
לדמיין תחום שהשפיע על איכות חיינו ועל העולם
המיידי שלנו יותר מכימיה.
Basketane

יצירתן של מולקולות חדשות פותחת אופקים חדשים:
מהרכיבים האלקטרוניים המתוחכמים ביותר ועד
לאספקטים של רפואה מודרנית" .הכימיה יוצרת את
המושא של עצמה" ,אמר מרסלין ברטלו (Marcellin
 .)Berthelotהאפשרות ליצור מולקולות חדשות
ובהמשך ללמוד את התנהגותן היא אחת הסיבות
להימשכותם של אנשים יצירתיים לכימיה .הבנתן
של המערכות המולקולריות הללו בפיזיקה ,כימיה,
ביולוגיה ,רפואה ,רוקחות ,פולימרים ,ננוטכנולוגיה
ותחומים נוספים ,שתקצר היריעה מלפרטם ,מייצגת
את התחום של מדעים מולקולריים .כימיה היא
המדע המרכזי בדיסציפלינות אלו .הכימיה מאפשרת
להבין את הקשר שבין מבנה המולקולה לפעילותה
ובין תגובותיה לשימושיה .הכימיה מייצרת ידע חדש
ומערכות מולקולריות חדשות ומאפשרת פיתוח
טכנולוגיות המשפיעות על איכות החיים .הסינתזה
האורגנית מהותית להתפתחות מדעית בתחומים
אחרים עד כי לעיתים היא נחשבת בטעות למשרתת
את אותם תחומים .הכימיה האורגנית שונה מהותית
מכל אותם מדעים מכיוון שהיא מאפשרת להבין את
כל אותן מערכות שנוצרו בעזרת כושר ההמצאה של
האדם ,ולחקור מערכות מרתקות ונושאים נוספים
שהטבע מספק.
לעיתים הכימאים האורגניםסינתטים נחשבים
ל"ארכיטקטים" המתכננים ובונים מערכות
מולקולריות .ניתן להבין זאת מהתבוננות
במולקולות ובשמות שניתנו להן באיור .1
ארכיטקטורה היא האומנות והמדע של תכנון ,עיצוב
ובנייה של בניינים ועצמים פיזיים אחרים אגב יישום

Housane

Churchane

Pagodane

Ladderane
איור  .1דוגמאות למולקולות אורגניות מורכבות

חוקים מוגדרים .מבנים אלו יוצרים מבנים אסתטיים -
או לא  -תלוי בהצלחתם .זוהי גם מהותה של כימיה
אורגנית סינתטית .ארכיטקטים ,כמו גם כימאים
אורגנים–סינתטים ,מצייתים לחוקי הטבע ,אולם
למעשה רק דמיונם מגביל אותם .הארכיטקט בונה
בניינים ,הכימאי מולקולות ,אבל בשני המקרים
התוצרים הם מבנים תלת–ממדיים מורכבים שבהם
הגאומטרייה ,שטח הפנים ,המסה והאינטראקצייה
שלהם עם הסביבה מוגדרים היטב .יש אנלוגיות
נוספות בין ארכיטקטורה לסינתזה אורגנית.
לדוגמה ,גם בניינים וגם מולקולות נוצרים בשלבים
(ראו איור .)2
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איור  .2תהליך הבנייה של מגדל ושל מולקולה

ההבדל הברור הוא יחידת האורך שמשמשת
ארכיטקטים  -מטר  -לעומת יחידת האורך שמשמשת
כימאים אורגנים  -אנגסטרום ,הקטן פי עשרה
מיליארד .המגוון העצום של בניינים בעולם הוא
כמגוון העצום של מולקולות ,המוערך כיום בעשרות
מיליונים .כמו אצל כל ארכיטקט ,גם אצל הכימאי,
האלגנטיות היא מוטיב מרכזי ביצירת מולקולות
ובפיתוח אסטרטגיות ליצירתן ,וגם אצלו עולות
שאלות כמו איך תיבנה המולקולה? מה האסטרטגיה
הטובה ביותר לבנותה? איך להימנע ממלכודות בדרך?
התשובות לשאלות אלו הן רבות ,והפתרונות תלויים
ביצירתיות של החוקר .לבני בניין מחוברות כדי לייצר
מבנה גאומטרי מוגדר היטב .ההבדל העיקרי בין
אומנות הארכיטקטורה לאומנות הסינתזה האורגנית
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הוא שהידע בכימיה ,בניגוד לארכיטקטורה ,מוגבל
ודורש מאיתנו פעמים רבות תכנון מחדש של הדרך
להשגת המטרה הסינתטית .כל זה בעיקר כי הכלים
הכימיים לחיבורן של אבני בניין כימיות לעיתים
קרובות אינם מספקים ,לוקים במגבלות רבות
ומובילים לכך שרק במקרים נדירים ניתן לבנות
מולקולות מורכבות ביעילות ובאלגנטיות.
יש דוגמאות רבות להכנת חומרים בעלי פעילות
ביולוגית (לדוגמה תרופות) בניצולות קטנות מאחוז
שלעולם לא ייוצרו וישווקו כתרופות בשל הכמויות
הקטנות שאותן ניתן לייצר .לא תמיד אפוא הפעילות
הביולוגית של החומרים היא הבעיה אלא לעיתים גם
היכולת להכינם בניצולת סבירה.
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Overall
)yields (%

Steps in
the longest
linear
sequence

4.3

24

2.2

28

1.1

22

2.2

29

6

24

7.7

27

5.1

24

1.9

24

1.1

26

11.1

21

2.1

27

9.0

19

1.6

21

איור  .3מספר השלבים בסינתזה של מולקולה כנגד הניצולת הכוללת להכנתה

בשל שיקולים כלכליים החברה נמנעת מלתמוך
בסינתזה מסוג זה עד שיפותחו תהליכים יעילים
יותר ומזהמים פחות (בני–קיימה) ,אלא אם
חומר המטרה חשוב ביותר ,כגון מיזם הסינתזה
של פניצילין במהלך מלחמת העולם השנייה,
שיותר מאלף כימאים גויסו אליו ושיתפו בו
פעולה בשלושים ותשע מעבדות  -מפעל ייחודי
בהיסטוריה של הכימיה.
השאלה האמיתית כבר אינה "האם אנחנו יכולים
לסנתז את המולקולה הזו?" אלא "כיצד ניתן
לסנתזה ביעילות ,בשימוש בשלבים סינתטיים
מעטים יותר ,בניצולת אופטימלית ,בחילופים
מעטים ככל האפשר של קבוצות פונקציונליות,

בתוך יצירת מעט תוצרי לוואי ,אם בכלל ,במידה
חסכנית באטומים ובת–קיימה" .זו צריכה להיות
מטרת המחקר בכימיה אורגנית במאה העשרים
ואחת  -להשיג יותר בהשקעה פחותה .באקלים
החברתי הנוכחי אין כימאי שיכול להרשות לעצמו
לסנתז חומרים בדרך ארוכה ,מייגעת ולא יעילה.
נשאלת השאלה מה יהיו התגובות והרעיונות
החדשים שיפותחו בעקבות מאמץ זה .אפשר להבין
שלמספר השלבים הכימיים בסינתזה (השלבים
שבהם שני פרגמנטים מחוברים זה לזה) חשיבות
עליונה לכדאיות וליישומיות של מיזם סינתטי,
כי הוא שקובע את כוח האדם הנדרש ,את כמות
חומרי המוצא וסוגיהם ,את הלוגיסטיקה ואת כמות
הפסולת ותוצרי הלוואי שיש לטפל בהם.
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הפעילות המחקרית שלי התחילה במהלך עבודת
הדוקטור שלי ,כשהוקסמתי מהאפשרויות שיש
לצורנים קרבאניוניים ליצירה סלקטיבית של קשרי
פחמן-פחמן (ראו איור .)4

Carbanion

Carbene

Carbocation

Radical

לפיכך התעניינתי בתשובות לשאלות אלו ועסקתי
בפיתוח שיטות סינתזה וגישות חדשות ויעילות
יותר .המאמצים הראשונים שלי רוכזו במחקר ופיתוח
של מגיבים בי–פונקציונליים ,ובייחוד סינתזה של
מרכז פחמני הנושא שני מטענים שליליים ובלימוד
הריאקטיביות והסלקטיביות שלו ליצירת כמה קשרי
פחמן-פחמן חדשים .בשל קוצר היריעה לא אתאר
בפירוט את כל הגישות שנקטנו ,ואתן דוגמה אחת
המייצגת את המורכבות של בניית מרכז רבעוני נקי
אננטיומרית.

איור  .5מרכז רבעוני

Bis-carbanion
איור  .4צורוני פחמן פעילים

לאחר שרכשתי ניסיון בסינתזה רציתי להרחיב
את הידע שלי ולשלוט על הריאקטיביות של
קרבוקטיונים  -צורונים שתגובתם הפוכה לזו של
קרבאניונים .רעיון זה דחף אותי להצטרף לאחת
הקבוצות המובילות בתחום זה כבתר–דוקטורנט.
בתקופה זו עסקתי גם בפיתוח אנטיביוטיקה חדשה
באמצעות שיטות סינתטיות קלאסיות והבנתי את
עיקרי המגבלות של שיטות אלו .הניסיון שלי בשתי
הקבוצות שכנע אותי שחומרי הביניים הרגילים
המונופונקציונליים (אניונים ,רדיקלים ,קארבניונים
וקטיונים) שמשתמשים בהם היו מחד כלים נהדרים
ליצירת מבנים מולקולריים ,ומאידך בעלי חסרונות
רבים המעכבים בנייה מהירה ויעילה של מבנים
מולקולריים מורכבים .אם כל חומרי הביניים הללו
נפלאים כל כך אך מגבילים ,למה לא לפתח מגיבים
(ריאגנטים) בעלי פונקציונליות מרובה שיכולים
לייעל את הסינתזה?
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מבנה זה מייצג פחמן הקשור לארבעה פחמנים
המותמרים כל אחד בצורה שונה .מבנים מסוג זה
קיימים בהרבה חומרי טבע ובתרופות .האתגר הוא
השליטה על סיבוכיות המבנה וסידור המתמירים
בתלת–ממד בתוך כדי יצירת הפרעה נפחית .נוסף על
זה ,יש להכין מרכזים מסוג זה כאננטיומר נקי.
אננטיומר הוא אחד משני מבנים מולקולריים זהים
המתייחסים זה לזה כתמונות ראי ואינם חופפים (ראו

Mirror

איור  .6אננטיומרים הם תמונות ראי שאינן חופפות זו את זו.
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Chaetocin A

Penitrem D

Guadrigemine C

Lingzhiol

Indoxamycin F

Anguidine

Bilobalide

Hyperforin

Aphidicolin

איור  .7חומרי טבע המכילים מרכזים רבעוניים (בכחול)

איור  ,)6בדומה לכף יד ימין וכף יד שמאל שלא
ניתן לחפוף אותן זו לזו .לעיתים זוג אננטיומרים
מגיבים כל אחד אחרת עם מרכז אננטיומרי
אחר (כפי שכפפה שמאלית אינה מתאימה ליד
ימין) .מכיוון שמרבית המולקולות הביולוגיות הן
אננטיומריות ,יכול להיות הבדל ניכר בין התגובות
של זוג אננטיומרים במערכות ביולוגיות .בתרופות,
לדוגמה ,במקרים רבים רק אננטיומר אחד אחראי
לתגובה הפיזיולוגית הרצויה ,ואילו האננטיומר
השני יכול להיות פעיל פחות ,לא פעיל כלל או
אפילו בעל אפקט מזיק.
בחינה של הארכיטקטורות המולקולריות של
התרופות החשובות מגלה את מורכבות הבעיה.
שיעורן של תרופות המכילות מרכז רבעוני הוא

 15%ממאתיים התרופות הנמכרות ביותר בעולם
(ראו איור  ,)7אשר רובן מסונתזות מחומרי טבע
שעוברים שינויים קלים לשיפור פעילותן .העובדה
שאין אף תרופה אחת המסונתזת מ"בראשית",
כלומר מחומרי מוצא פשוטים ,מדגימה את הקושי
שביצירת מרכזים כאלו ,אחד האתגרים המרכזיים
העומדים בפני הכימאים.
הכלים הסינתטיים שהיו ידועים לא אפשרו להתמודד
עם האתגר ביעילות .כדי לפתור את הבעיה פיתחנו
גישה סינתטית חדשה המאפשרת ליצור ,בתגובה
אחת ,כמה קשרי פחמן-פחמן באמצעות שימוש
בחומרי ביניים פעילים מרובי–פונקציות .חומרי
המוצא היו פחמימנים פשוטים ,כגון אלקינים
ואלקנים (איור .)8
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Three catalytic steps

Single-pot
operation

Single-pot
operation

 גישות ליצירת מרכזים רבעוניים אגב שליטה על הסידור המרחבי של המתמירים.8 איור

Remote functionalization
most reactive position
H
Functionalization
at the less reactive position

remote site

Metal-walk functionalization
olefin isomerization
n

H

MLn

Functionalization
n

remote site

Transfer of chemical information
along the molecular backbone

 "פונקציונליזציה מרחוק" של תרכובות אורגניות.9 איור
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השליטה על הסידור המרחבי של כל מתמירי השלד
הפחמימני ,כולל המרכז הרבעוני ועוד שלושה או
ארבעה קשרי פחמן-פחמן חדשים ,מוחלטת.

ליניאריים למגוון גדול של חומרים אליפטיים
בעלי ערך ,טרנספורמציות שהיו בלתי אפשריות
עד לעבודתנו.

בשנים האחרונות התעניינו בפונקציונליזציה של
תרכובות אורגניות  -לא בעמדה הפעילה ביותר כפי
שקורה בדרך כלל אלא דווקא בחלקים פעילים פחות
במולקולה ,באמצעות העברת מידע כימי לאורך
שרשרת הפחמנים .ה"אקטיבציה מרחוק" של עמדות
לא פעילות משנה את התפיסה של טרנספורמציות
אורגניות ,מכיוון שמרכז לא פעיל יכול להיתפס
כפוטנציאל לתגובה.

לסיכום ,ובהתנצלות בפני חבריי הכימאים על פשטות
התיאור ,רציתי להדגים את נקודת מבטי על אומנות
הסינתזה האורגנית ,מה הם האתגרים הניצבים
בפנינו ,ומה הן דרכי הפעולה האפשריות להתמודד
איתם .אנו מקווים שהאסטרטגיות שפיתחנו יעזרו
לעוסקים במלאכה לפצח את תעלומות הסינתזה
האורגנית ולנווט בקלות וביעילות בעולם יפהפה זה
כפי שמתואר בתרשים מטה (איור .)10

גישתנו ,השונה מהותית מהמקובל ,מתבססת על
היכולת של קומפלקס של מתכת מעבר לעבור
איזומריזציה מהירה של אולפינים או "הליכת
מתכת" ,הקודמת לאקטיבציה פורמלית של
קשר פחמן-מימן" .הליכת מתכת" או "הליכת
שרשרת" מוגדרת :תהליך שבו צורון מתכת–אלקיל
עובר כמה וכמה מעברי הידריד לאורך שרשרת
פחמימנית .לפיכך העמדה המופעלת אינה העמדה
הראשונית  -הקשר הכפול  -שאליה נקשרת
המתכת ,בניגוד לשיטות הרגילות להפעלת קשר
פחמן-מימן .יתרון נוסף הוא שהתוצר אינו תלוי
במיקום ובגאומטרייה של הקשר הכפול בחומר
המוצא שאליו נקשרת המתכת .הנקודה האחרונה,
שנראית לכאורה מינורית ,למעשה פותחת את
האפשרות לשדה מחקר חדש לחלוטין ,כיוון
שחומרי מוצא זמינים ופשוטים יכולים להוות
בסיס לבניית מולקולות מסובכות.
לדוגמה ,אלקאנים ,הנמצאים בנפט גולמי
ובמקורות טבעיים נוספים ,נחשבים בעיקר לדלקים,
ושימושיהם בכימיה סינתטית כמעט שאינם קיימים.
לאחרונה דיווחנו על אסטרטגיה דו–שלבית המערבת
דה–הידרוגנציה ביו–קטליטית ופונקציונילזציה מרחוק
כגישה מאוחדת ,מגוונת וסלקטיבית להפוך אלקאנים

Past perception of synthetic organic chemistry

 Product
)(drug


Commercially
available or
easily accessible
staring materials

New synthetic strategies allowing easier
access to products

 Product
)(drug


Commercially
available or
easily accessible
staring materials

איור  .10השפעת פיתוח גישות סינתטיות חדשות על הכנה של
חומרים מורכבים

חקר העולם המולקולרי הזה תמיד מרגש ,עשיר
בהפתעות ,עולם שבו חלומות יכולים להפוך
■
למציאות.
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הביבלייה הרקומה
בארמנית :מיפוי ארץ
לא ידועה

מאת פרופ' מיכאל סטון

ה

רצאה מדעית שצריכה להצטמצם ל– 15דקות
אפשר לשאתּה באחת משתי דרכים  -האחת
היא לדבר על סוגיה צרה מאוד ,וכך ,בבחירה חכמה,
להגיע למסקנות רחבות ,והשנייה  -לדבר על נושא
רחב יותר ,אך לוותר על כל ההסתייגויות העדינות
שבאות לדייק את התיאור .אני בחרתי בדרך השנייה,
ואיתכם הסליחה על כל הדברים שלא אומר ,על כל
הביטויים של זהירות מדעית ועל כל ה״אבלים״
שקוצר הזמן בולעם.
תקופת פעילותי האקדמית ,אשר החלה בשנת ,1956
חפפה את המהפכה בחקר היהדות בעת העתיקה,
ועכשיו בתחילת המאה העשרים ואחת שוב עומד
בפתחנו שינוי גדול ,שהוא פועל יוצא של המהפכה
ההיא ומשפיע רבות על חקר הספרים החיצוניים.
ספרים אלה נכתבו בימי בית שני ,והם מבוססים
על המקרא או דומים לו בסוגה הספרותית ובתוכן.
המהפכה הראשונה קבעה שמחקר ספרים אלו ייעשה
לא רק לאור היהדות והנצרות כפי שהן התגבשו
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אחרי חורבן הבית  -שיטה שהייתה מקובלת במאה
התשע–עשרה  -אלא גם מתוך ניסיון לבנות תמונה
מאוזנת וסבירה של היהדות כפי שהייתה באותה
תקופה .כלומר ,המטרה הייתה לצאת מהמחקר
התאולוגי בעיקרו לעבר מחקר המבוסס על ראייה
היסטורית מקיפה.
לשם השגת מטרה זו (מטרה שאין אפשרות
להשיגה במלואה) היה צורך לנצל את כל מקורות
המידע הקיימים ,הן המקורות הכתובים והן
הממצאים הארכאולוגיים ואחרים .המטרה הזאת,
אפילו אם נביא בחשבון את כל ההסתייגויות
המתודולוגיות שלא אפרטן כאן ,דורשת התבוננות
בכל פירור מידע ששרד ,וכמובן לא שרד אלא חלק
קטן ממה שהיה בנמצא בתקופה הנדונה .גישה
זאת נבדלת מן המחקר הקודם באי–העדפתה
אותם ממדים תאולוגיים והלכתיים של יהדות ימי
הבית שהולידו את היהדות של חז״ל ואת הנצרות
כפי שאלה הופיעו אחרי חורבן הבית .הספרות
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החיצונית היא אחד המקורות החשובים העומדים
לרשותנו בביצוע מהפכה זו.
יהדות ונצרות וזיקתן לספרות החיצונית

הספרות החיצונית לא הגיעה אלינו דרך נתיבי
המסירה של חז״ל .היא גם הייתה ידועה להם אך
מעט .לכן היא לא שרדה לא בעברית ולא בארמית
אלא בתרגומים ליוונית ולשפות אחרות ,כגון
לטינית ,סורית ,אתיופית ,ארמנית ,גאורגית ועוד.
כמובן ,יש בה גם ספרים שנכתבו ביוונית בידי
יהודים שהיוונית הייתה שגורה בפיהם .ספרות זו
שרדה מפני שהייתה בעלת עניין לנצרות ,שהמקרא
היה חלק מאסופת כתבי הקודש שלה.
מגילות מדבר יהודה שימרו קטעים בעברית ובארמית
מכמה מהספרים החיצוניים אך גם הרבה חיבורים
יהודיים אחרים מימי בית שני שלא היו ידועים לנו
לפני גילוין ,לא דרך הנצרות ולא דרך היהדות .ממצא
זה מאתגר את חוקרי היהדות העתיקה ומבליט את
הרב–גוניות של יהדות התקופה.
בשנים האחרונות מתחולל כאמור שינוי נוסף
שמקורו בעובדה שכמעט כל הספרות החיצונית לא
השתמרה אצל חז״ל ,והנוצרים הם שהתעניינו בה,
תרגמו אותה והעתיקו אותה מדור לדור .מאז המאה
השמונה–עשרה חיפשו חוקרים ספרים חיצוניים
בכתבי–יד נוצריים .כאשר מצאו חיבורים שהם
חשבו אותם ליהודיים ,שלפו אותם מתוך כתבי–היד
הנוצריים והכריזו עליהם כיהודיים ,גם אם לעיתים
ציינו קיומם של יסודות נוצריים שהוכנסו לתוכם.
הגישה החדשה טוענת שחיבורים שנמצאו בשפה
"נוצרית" ובכתב–יד נוצרי יש לחקור אותם קודם
בהקשרם הנוצרי ולהבין איך השתמשו בהם
אלה ששימרו והעתיקו אותם ,ואיך תהליכים
אלו ,שלפעמים נמשכו מאות שנים ,השפיעו

עליהם .רק לאחר הכרת ההקשר הזה והבנתו ניתן
לגשת לַחיבור היהודי שסביבו התגבש הטקסט
ה״נוצרי״ .לחקר המסירה הנוצרית יש ערך סגולי,
וניתן ללמוד ממנה דברים חשובים על התרבות
ששימרה אותה ועל תולדותיה .עניין ההקשר
מורכב ,והוא נתפס כמתחיל מן הממד החומרי
של כתב–היד וממשיך לתוכנו ולשימושו של
החיבור בתרבות המוסרת.
תרומתו של חקר כתבי–היד

חקר כתב–היד שבו השתמר החיבור דורש מאיתנו
לשים לב לעניינים טכניים ,כגון סוג הכתב (למשל
פורמלי או לא פורמלי) ,צבע הדיו וסוגו ,אם כתב–
היד עצמו עשוי עור או נייר ,איכותו ,מבנה העמוד
הכתוב ,סימני סופרים ועוד .התכונות החומריות
האלו ועימן הארכאולוגיה של כתב–היד וכן אופי
החיבורים הנמצאים בו ,יש בהם ללמדנו הרבה על
החיבור שבו אנו מתעניינים .בשנים האחרונות
שאלות אלו נשאלות ,נבדקות ונחקרות ,אם כי
גישה זו עדיין רחוקה מלהיות חלק בלתי נפרד
ממחקר התעודות והספרים העתיקים .גם על עניין
זה השפיעו מגילות מדבר יהודה בשל חומריותן
שממנה אין להעלים עין .מחקר ניכר נעשה בכתבי–
היד מקומראן כחפצים עצמאיים ולא רק ככלֵי
קיבול לטקסטים ,אך כתבי–היד של ספרות חיצונית
שלא נמצאו בקומראן לא זכו לבחינה כזאת.
ספרות חיצונית בתרבות הארמנית

בנקודה זו אעבור לתרבות הארמנית ,שהיא משמשת
לנו דוגמה למסירה ולפיתוח של ספרות חיצונית
בתרבות נוצרית אשר שימרה ואף יצרה הרבה
ספרות חיצונית .משום שלמדתי ארמנית לצד ענייני
בספרות ובמחשבה היהודית העתיקה ,התחלתי
בחקר הנוסח הארמני של הספרות החיצונית
המוכרת  -ספר יוסף ואסנת ,צוואות בני יעקב ,

גיליון  ,42דצמבר 2020

35

הרצאות החברים החדשים בתש"ף

איור  .1קטע מראשית "סיפורו של יהושע בן נון" ,מאוסף כתבי–היד במטנאדארן ,המכון לכתבי–יד עתיקים בירבאן שבארמניה
(Image of fol 146v of Codex M4618 of the Matenadaran, Institute of Ancient Manuscripts, Erevan, Armenia, 1675–1706 CE, courtesy
)of Mashtots Matenadaran
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חזון עזרא וחיי אדם וחוה  -ספרים הנחשבים (אם
כי לא כולם ולא בעיני כולם) לחיבורים יהודיים בני
תקופת בית שני ,אשר תורגמו ליוונית ומיוונית
לארמנית.
בעבודתי זו פגשתי גם בספרות חיצונית שחוברה
בארמנית וששיחקה תפקיד חשוב בחיי הדת
והתרבות של העם הארמני .בנקודה זאת השאלות
ששאלתי שינו את מוקדן .התחלתי בניסיון לבודד
או לשחזר חומר יהודי השקוע בתוך חיבורים
ארמניים .האתגר החדש היה בשאלה מה הימצאותה
של ספרות חיצונית מחוברת בארמנית יכולה ללמד
אותנו על התרבות ועל המחשבה הארמנית ,בעיקר
בימי הביניים ,התקופה שבה חוברו רוב הספרים.
למדתי כי שאלה זו חשובה לבידוד חומר יהודי
מתוך החיבורים הארמניים מחד ,ויש לה ערך
כתשובה לשאלה איך קראו והבינו הארמנים את
המקרא ,שהוא יסוד חשוב בתולדות המחשבה
והיצירה התרבותית הארמנית ,מאידך.
בתרבויות נוצריות מזרחיות תפיסת הקנון ,היינו
אסופת כתבי הקודש הסמכותיים ,שונה מתפיסתו
המחמירה שרווחה במערב .ההבחנה בין מסורות
מקראיות לאלו שמקורן בספרות החיצונית אינה
כה ברורה ומודגשת .הדבר דומה ליהודי הלומד
חומש עם פירוש רש״י ,ותפיסתו של רש״י קובעת
במידה רבה את הבנתו של הלומד את הטקסט
המקראי .כך הארמנים הבינו את "הברית הישנה״
לאור מסורת פרשנית המגלמת בתוכה סיפורים על
גיבורי הנרטיב ומאורעותיו השאובים מספרותם
החיצונית/הפרשנית .אם כן ,הספרות החיצונית
משקפת את האופן שבו נקראה הביבלייה ,הובנה
וטופחה אצלם .הבנה זו של המקרא חדורה מסורות
חיצוניות ,ורק לעיתים רחוקות יש בה הבחנה
בין טקסט מקראי ובין מסורת חיצונית .כך נוצרה
ספרות חיצונית חדשה כדמות הספרים החיצוניים

שמקורם בימי בית שני .כך חדרו מסורות חיצוניות
ליצירות אומנות ,פולקלור ,אגדות ועוד .כל זה שייך
לחקר הספרות החיצונית ולחשיבותה ההיסטורית,
ויש להדגיש כי לחֵקר שלה כממצא תרבותי ודתי
בזכות עצמה יש ערך סגולי.
אינני חותר בזאת לקבוע חוקים כלליים אלא טוען
שעלינו להיות תמיד ערניים לספרות החיצונית
לא רק כשומרת חומרים יהודיים עתיקים אלא גם
כמקור מידע על מורשתן המקראית של התרבויות
ששימרו וטיפחו אותה.
אוסף ראשון של ספרות חיצונית בארמנית הוצא
לאור כבר בשנת  ,1896בוונציה ,אך לא יותר
מחצי תריסר מחקרים חוברו על אודות ספרות זו
בעשורים שלאחר מכן .כאשר התחלתי לחקור את
הספרות החיצונית הארמנית שאלתי הראשונה
הייתה אם ספרות זו משמרת קטעים מכתבים
יהודיים עתיקים .להפתעתי ,התשובה הייתה בדרך
כלל שלילית ,לבד מקשריה של הספרות הארמנית
עם המסורות היהודיות דרך הפרשנות הסורית,
שחלקים ממנה תורגמו לארמנית.
המטרה שהתגבשה הייתה לפרסם ספרות לא
ידועה שהשתמרה בתוך כתבי–יד ארמניים .עד כה
הופיעו כתריסר כרכי טקסטים חדשים ,והמפעל
טרם הושלם .נותרו הרבה מאוד חיבורים שטרם
פורסמו ,ועוד העבודה נמשכת.
ההסכם של אדם עם השטן

הסיפורים על אדם וחוה בבראשית  3-1הקסימו
את הארמנים ,ואפשר למנות יותר מ– 50חיבורים
חיצוניים וספרותיים המוקדשים להם .דוגמה
טובה לגישתה ,הלפעמים רדיקלית ,של ספרות
חיצונית היא אגדת "ההסכם של אדם עם השטן",
אשר הייתה נפוצה בתרבויות המזרח הנוצרי .
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איור  .2אריח ארמני מעוטר בדמויותיהם של אדם ,שלראשו כתר מלכות ,של חוה ושל עץ הדעת  /יצירתם של האחים סנדרוני ,המרכז
לאומנות ארמנית ,העיר העתיקה ירושלים

אביאה בקצרה :מסופר כיצד לאחר גירושם של אדם
וחוה מגן עדן ,שם האיר אור תמיד ,ירד חושך והם
נבהלו ממנו .בא אליהם השטן ,ובלי להסביר להם מה
הוא לילה ,הבטיח להביא להם אור בתנאי שיעשו
עימו הסכם ,ולפיו" :עד אשר ייוולד הבלתי–נולד
וימות בן האלמוות ,אנו וזרענו נהיה לך לעבדים".
אדם חתם על ההסכם ,אך מי שנוצח בסופו של דבר
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הוא השטן הערמומי ,שנפל בערמומיותו שלו ,שכן
התנאי הזה ,הלכאורה בלתי אפשרי ,מולא בלידתו
ובמותו של ישו .סיפור זה נמצא בתרבויות רבות
של המזרח הנוצרי ,וקיים בשפות סלביות ,ברומנית,
ביוונית מודרנית ,בארמנית ובגאורגית .הנרטיב
נכנס לספרות העממית בארמניה ונרשם בספרות
אתנוגרפית עוד במאה הי״ט.
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לא רק באגדות עם נמצא הסיפור אלא גם בכתבי–
יד ספרותיים ,והוא מופיע גם באיורי כתבי–יד
ארמניים ,ויסודות ממנו מצויים בסצנות של
טבילת ישו וירידתו שאולה .סיפור זה הוא דוגמה
יפה לכך שבארמניה מסורת חיצונית המבוססת על
דמויות מקראיות והמסופרת בסוגות מסורתיות
של הספרות החיצונית ,חדרה לכלי ביטוי שונים של
התרבות  -לאגדות העם ,לספרות ולאומנות .סיפור
אדם וחוה היה חשוב מאוד להבנת תנאי החיים של
בני אדם בעולם .סיפור ההסכם של אדם עם השטן
מדגיש כי לא חֶטאה של חוה הביא למצב האנושי
הנוכחי בעולם כי אם הבנתם השגויה של אדם

וחוה .תפיסה כזו שונה במידה ניכרת מזו הנפוצה
במערב ,המדגישה את אחריותה של חוה לאובדן
המצב הקמאי האידיאלי שבו חיו בני אדם בגן עדן.
יש כמובן עוד אגדות רבות הזורות אור על ממדים
של תפיסות עולם של הארמנים ועל הבנתם את
עולם המקרא.
הינה פרסתי לפניכם דוגמה לחשיבות חקר
המסורות האפוקריפיות האלו בהקשרן להבנת
תולדות התרבויות המערביות והמזרחיות כאחת,
■
וחלק הארי של המלאכה עוד לפנינו.

מקורות:
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Writings, Philo, Josephus. Vol. 2.2. Assen/Philadelphia: Van Gorcum/Fortress, 1984
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ירי על כוחותינו -
מדוע אנו מפתחים
מחלות אוטואימוניות

מאת פרופ' יהודה שינפלד

ת

פקיד מערכת החיסון בגופנו הוא להגן עלינו
מפני פלישת גורמים חיצוניים (נגיפים
וחיידקים) לתוך הגוף .לפעמים מערכת זו נפגמת,
והיא מפנה את נשקה כלפי פנים  -נגד מרכיבי הגוף
("ירי בתוך הנגמ"ש") .במקרה כזה תיווצר מחלה
אוטואימונית.

אוטואימוניות .לרוב מוצאים כמה חברי משפחה
מדרגה ראשונה הלוקים גם הם במחלה אוטואימונית
זו או אחרת .נוסף על תורשה יש צורך בגורם סביבתי
״לוחץ הדק״ ( )trigger mechanismשיפעיל את
המערכת ביום מסוים.
תורשה

קיימות כ– 80מחלות אוטואימוניות שונות .בחלקן
הפגיעה היא באיבר ספציפי (כגון המוח  -במחלת
טרשת נפוצה ,או המעי הדק  -במחלת קרוהן),
ובאחרות הפגיעה יכולה להיות רב–מערכתית
(לדוגמה במחלת הזאבת האדמנתית המערכתית
[לופוס  .)]SLE -המחלות דומות בגורמים להן
ובמנגנון התהוותן .יתר על כן ,כשנמצאת תרופה
יעילה לאחת מהן היא מייד מיושמת ,על פי רוב
בהצלחה ,גם לריפוי המחלות האחרות.
הגורמים למחלות אוטואימוניות

לתורשה תפקיד חשוב בנטייה לפתח מחלות

40

איגרת כסלו תשפ"א

מחלות אוטואימוניות מאופיינות בגנים מסוימים
ובסמנים תורשתיים טיפוסיים .לדוגמה :סוג סיווג
הרקמות ( )HLAהנרכש מהאם ומהאב .לאחד
מהסמנים של סיווג הרקמות ,ה–,HLA DRB1
שכיחות יתר בלוקים במחלות אוטואימוניות ,ואף
יותר באלו שפיתחו יותר ממחלה אוטואימונית
1
אחת.
בהמשך נמצא שאלה הנושאים סמן גנטי זה הם
בעלי מערכת חיסון תוקפנית (אגרסיבית) במיוחד,
כלומר יעילה מאוד .לא פלא אפוא שהם זכו ליתרון
באבולוציה משום יכולתם הטובה יותר לשרוד
זיהומים כגון כולירע ,טיפוס ואחרים .מנגד ,אם

ירי על כוחותינו  -מדוע אנו מפתחים מחלות אוטואימוניות | יהודה שינפלד

בעלי  HLAכאלה ייחשפו לגורם סביבתי "מעורר"
( )trigger factorנוסף של המערכת החיסונית ,הם
יהיו בסיכון גבוה להפנות את מערכת החיסון שלהם
במקום כלפי פולש מבחוץ  -אל מרכיבי הגוף שלהם
 מחלה אוטואימונית.
"לוחצי הדק"

במגוון הגורמים בטבע המסוגלים לגרות ביתר שאת
את מערכת החיסון מצויים הנגיפים ,כגון נגיף
"מחלת הנשיקות" (,)Infectious mononucleosis
הידוע כאחראי לכ– 33מחלות אוטואימוניות שונות;
חיידקים מסוימים; קרינת על–סגול ( )UVשל השמש;
עקה נפשית ( ;)stressסיליקון (כגון זה המושתל
להגדלת השדיים); אלומיניום ועוד (לפירוט הגורמים
המגוונים למחלות אוטואימוניות ראו בספרנו העדכני
2
(( Mosaic of Autoimmunity )2019איור .)1
מגוון המחלות ייקבע על פי הפסיפס של הגורמים
המשרים אותו.

קיימת קבוצה נוספת של אנשים הנוטים למחלות
אוטואימוניות והן הנשים בגיל הפוריות .מערכת
החיסון בנשים אלו ,בעיקר בשל ההורמון הנשי
האסטרוגן ,מפעילה ביתר שאת את מערכת
החיסון ומעניקה לנשים יתרון על הגברים 3 ,ולכן
נשים שורדות יותר מגברים לאורך זמן ,אך הן
עומדות לפעמים בפני סיכון יתר לפתח מחלה
אוטואימונית ,לפעמים פי שניים ,ויש מחלות שאף
פי עשרים (!)
פיזור גאוגרפי של מחלות אוטואימוניות

בסיקור גאו–אפידמיולוגי נמצא שמחלות
אוטואימוניות שכיחות ככל שמצפינים או מדרימים
מקו המשווה (איור  .)2להתרחקות מקו המשווה,
כגורם למחלות אוטואימוניות ,כמה הסברים ,ובהם
אלה :ירידה בקרינת העל–סגול של השמש ,המשרה
ויטמין  .Dאכן בכל המחלות האוטואימוניות נמצאה
בדם החולים רמה נמוכה של ויטמין  .Dתוספת
ויטמין  Dעל בסיס יומי שיפרה מצב המחלה בחיות
4
ניסוי וגם בבני אדם.
הסבר נוסף לפיזור הגאו–אפידמיולוגי מתרכז
בהתרחקותנו מ"ידידותינו" התולעים .במקום שבו
יש מלריה  -אין מחלת זאבת (לופוס) .לתולעים
במערכת העיכול יכולת "מניעה" של מחלות
אוטואימוניות 6 ,5.התולעת אינה מעוניינת במות
המאכסן (האדם) ,ועם זאת היא צריכה להגן על
עצמה מפני מערכת החיסון של המאכסן המעוניינת
לחסלה .לפיכך היא מפרישה חומרים המווסתים
(לא מדכאים (!)) את מערכת החיסון של המאכסן.
זוהי בדיוק משאת נפשם של חוקרי ורופאי המחלות
האוטואימוניות ושל יצרני התרופות  -ליצור תרופה
מווסתת ( )immunomodulationולא מדכאת
( )immunosuppressionשאינה כרוכה בתופעות
הלוואי של דיכוי מערכת החיסון והיכולה להסתבך
בזיהומים ובסרטן.
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במעבדתנו בודדנו את החומר הפעיל שהתולעים
מפרישות כדי לווסת את מערכת החיסון.
זוהי מולקולה חיובית בגופנו ,שהיא קטנה:
פוספורילכולין (.)Phosphorylcholine – PC
בהצמדת מולקולה פשוטה נוספת שמפריש הטחול
ושהיא בעלת פעילויות חיוביות Tuftsin -
(מורכבת מארבע חומצות אמיניות)  -יצרנו את
ה– .)PC+Tuftsin( TPCבהזרקת ה– TPCלארבע
קבוצות עכברים שנוטים תורשתית לפתח מחלות
אוטואימוניות (לופוס ,דלקת מפרקים ,מחלת
קרוהן וטרשת נפוצה) ובהאכלתם בה ,נמצא
שמולקולה מיטיבה זו פועלת בכולם לוויסות
המערכת החיסונית ולמניעה או לשיפור בכל
המדדים בארבע מחלות אוטואימוניות אלה ,כלומר:
דיכוי ציטוקינים דלקתיים ()TNFα, IL6, INFγ
והשראה של ציטוקינים אנטי–דלקתיים (IL10, IL11,
 ,)IL4ומעל לכול  -השראה של ייצור "השוטרים

הטובים" של המערכת החיסונית  -תאי  Tמווסתים
( 7.)T Regulatory cells - T-Regמתברר שה–TPC
מתפקדת כמו תרופות הסטרואידים ,אך ללא תופעות
הלוואי שלהן.
התרופה  TPCמשפיעה גם על תאי אדם שהופקו
מביופסיות של חולים במחלה אוטואימונית  -דלקת
8
עורקי הרקה (.)temporal arteritis
התקווה היא שה– TPCיסייע לא רק בטיפול במגוון
מחלות אוטואימוניות באמצעות ויסות המערכת
החיסונית התוקפנית (האגרסיבית) של החולים אלא
גם בהפחתת מינון הסטרואידים ,שהם תרופה יעילה
במחלות אוטואימוניות ,אך מלווה בשכיחות יתר של
תופעות לוואי לא רצויות 9.ייתכן שתרופת ה–TPC
תשמש גם למניעת מחלות אוטואימוניות באנשים
■
בעלי סיכון גבוה לפתחן.

מדגם של מחלות אוטואימוניות
המחלה

הסתמנותה

דלקת מפרקים שגרונתית

פוגעת במפרקים ומעוותת אותם .הדלקת כואבת ומגבילה.
יש גם ביטויים מערכתיים  -האצת טרשת עורקים ומחלת ריאה.

()Rheumatoid arthritis

זאבת אדמנתית מערכתית
()Systemic lupus erythematosus

מחלה מערכתית הפוגעת בנשים פי עשרה משהיא פוגעת בגברים ,בעיקר
בגיל הפוריות .נפגעות מערכות רבות בגוף ,כולל מפרקים ,כליות ,מוח,
תאי דם ועור .מושפעת לרעה מאור על–סגול של השמש.

תסמונת סיוגרן  -תסמונת היובש

מחלה של בלוטות ההפרשה החיצונית  -יובש בעיניים ובפה.
נשים לוקות בה יותר מגברים .קיימת מעורבות של ִקשריות הלימפה.

Pemphigus vulgaris

מחלה שלפוחיתית של העור .עד להכללת הסטרואידים כתרופה החולים
נפטרו מהמחלה .כיום תוחלת החיים שלהם רגילה.

()Sjogren's syndrome

מחלת קרוהן

מחלת המעי הדק ,מלווה בכאבי בטן ובשלשולים ובירידה במשקל.

()Crohn's disease

טרשת נפוצה
()Multiple sclerosis

דלקת הענביה
()Uveitis

מיעוט טסיות דם אוטואימוני ITP -
()Immune thrombocytopenic purpura
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מחלת מערכת העצבים המרכזית (מוח וחוט שדרה) מלווה בביטויים
נירולוגיים מגוונים .אחד הטיפולים המוצלחים  -קופקסון.
מחלה אוטואימונית של השכבה הפנימית ברשתית העין.
יכולה להוביל לעיוורון.
מחלה אוטואימונית שבה נפגעות טסיות הדם.
מיעוט הטסיות יכול להיות מלווה בדימומים.

 מדוע אנו מפתחים מחלות אוטואימוניות | יהודה שינפלד- ירי על כוחותינו

:הערה

. הכנסתם כטיפול (פרס נובל) הביאה למהפך. לא היה פתרון טוב למרבית המחלות, אז אובחנו הסטרואידים,1954 עד שנת
.אך עדיין תופעות הלוואי של הסטרואידים קשות
 מהפך בולט חל עם פיתוח התרופות.)immunosuppression( לפיכך שלב הטיפול הבא הוא באמצעות תרופות מדכאותחיסון
 המתבייתות על מולקולות המתווכות את, מכוונותמטרה, אך גם מולקולות קטנות, על פי רוב הן נוגדנים.הביולוגיות הללו
 בעבר בטרם התחוללה מהפכת הטיפול במחלות: לדוגמה.התהליך הדלקתי (ציטוקינים) במחלה האוטואימונית ומדכאות אותו
. כיום אין רואים עוד חולים כאלה.האוטואימוניות נצפו חולים עם עיוותי מפרקים
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באקדמיה

ידיעות בקצרה
פעילות האקדמיה נוכח מגפת הקורונה
עם התפשטות מגפת הקורונה התכנסה מועצת האקדמיה בחודש מארס 2020
והחליטה על הקמת ועדה לייעוץ לפעולות האקדמיה בנושאי מגפת הקורונה,
בראשותו של יו"ר החטיבה למדעי הטבע פרופ' ידין דודאי .במהלך הדיונים
הוחלט ,בין השאר ,על הקמת שתי ועדות ייעודיות:

 .1ועדה לבחינת תפקידיה של המערכת האקדמית בתמיכה במערכות
קבלת החלטות בישראל וביטוים בעיתות משבר לאומי
בראש הוועדה עומד פרופ' דניאל זייפמן ,יו"ר הקרן הלאומית למדע .מטרת הוועדה
לברר את המצוי והרצוי בדרכים שבהן מקבלי ההחלטות בישראל מסתייעים בידע האצור
בקהילה האקדמית בקבלת החלטות לאומיות ,הן בעיתות שגרה הן בעת משבר לאומי.
הוועדה ריאיינה מספר רב של אישים ,מקבלי החלטות בעבר ובהווה ,וראשי גופים
שונים ,ובכוונתה להמליץ לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על תוכנית שתתבסס
על יכולותיה של הקהילה האקדמית בישראל ושתאפשר למקבלי ההחלטות במשרדי
הממשלה ובשירות הציבורי לקבל ייעוץ ומומחיות מיטביים בתחומי המדע השונים.
הוועדה מתכננת לסיים את עבודתה לקראת סוף השנה.

 .2ועדה לבחינת מערכת האיזונים בשעת משבר לאומי
בראש הוועדה עומד חבר האקדמיה פרופ' משה הלברטל .מטרת הוועדה לברר מהו האיזון
הראוי בין שיקולים הקשורים לבריאותה הפיזית והנפשית של האוכלוסייה ,לביטחון כלכלי,
לצדק חברתי ולחירויות הפרט .הוועדה הגדירה סוגיות בעלות חשיבות לדיון בתחומים
הללו ,ובהן היחס הרצוי בין שיקולי כלכלה לשיקולי חיים אחרים; תפקודה של מערכת
הבריאות אגב הבאת שיקולים כמו מצוקה כלכלית ,נפשית וחברתית בחשבון; היבטים
חוקתיים של מידת ההגבלה של חירויות הפרט ומידת ההגנה על פרטיות בשעת חירום;
האופן שבו ראוי לבנות אמון ציבורי החיוני לשיתוף פעולה רחב בשעות חירום; פערים
כלכליים והבדלים תרבותיים בשעת חירום; פגיעותן השונה של קבוצות שונות באוכלוסייה
במצבי חירום .בסיכום עבודתה תציע הוועדה חלופות לטיפול בשאלות דלעיל.
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תוכנית חירום לסיוע למשתלמי בתר–דוקטורט מצטיינים
מועצת האקדמיה החליטה כי נוכח הקשיים הנערמים בפני חוקרים צעירים בעקבות
התפשטות המגפה תוקם תוכנית חירום לסיוע למשתלמי בתרדוקטורט מצטיינים אשר אינם
יכולים לממש או להשלים את התמחותם המחקרית בחו"ל בשנה הקרובה .בחודש ספטמבר
הוכרזו עשרת הזוכים במלגה ,המוענקת לתקופה של שנתיים לחוקרים צעירים ישראלים מכל
תחומי הידע להתמחות בתרדוקטורט באוניברסיטאות המחקר בישראל .סכום כל מלגה הוא
 150,000ש"ח לכל שנה.
בשל המגבלות שהוטלו בגין מגפת הקורונה נדחו למן חודש מארס פעילויות רבות
למועד אחר .עם זאת התקיימו כמה אירועים בתחילת השנה וכן פעילויות מקוונות.

קשרים בין–לאומיים
בריטניה
במסגרת כינוס בנושא ביולוגיה מבנית שנערך בשיתוף עם
החברה המלכותית הבריטית ( )Royal Societyבחודש
פברואר ּחודש ההסכם לשיתוף פעולה מדעי בין שתי האקדמיות
לחמש שנים נוספות .חתמו על ההסכם נשיאת האקדמיה
פרופ' נילי כהן ונשיא החברה המלכותית הבריטית ,זוכה פרס נובל ,ד"ר ונקי רמאקרישנן
( .)Dr. Venki Ramakrishnanהחתימה התקיימה במעמד שגריר בריטניה בישראל מר
ניל ויגן ( ,)H.E. Neil Wiganאשר פועל לקידום שיתוף הפעולה המדעי בין המדינות.
בכינוס שהתקיים בבית האקדמיה השתתפו מדענים בעלי שם עולמי מבריטניה ומישראל,
ובהם ארבעה זוכי פרס נובל .מארגני הכינוס היו פרופ' נתן נלסון מאוניברסיטת תל אביב
ופרופ' יואל זוסמן ממכון ויצמן למדע בשיתוף עם זוכת פרס נובל וחברת האקדמיה פרופ'
עדה יונת ,עם נשיא החברה המלכותית הבריטית וזוכה פרס נובל ד"ר רמאקרישנן ועם זוכה
פרס נובל ד"ר ריצ'ארד הנדרסון ( )Dr. Richard Handersonמאוניברסיטת קיימברידג'.

מימין :נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ,שגריר בריטניה בישראל מר ניל ויגן ונשיא החברה המלכותית הבריטית,
זוכה פרס נובל ,ד"ר ונקי רמאקרישנן ,במעמד חתימת חידוש ההסכם בין האקדמיות
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מימין׃ נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן והנשיא הנכנס של האקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים  -לאופולדינה פרופ' גרלד האוג
בטקס חילופי הנשיאים; משמאל׃ משתתפים בכינוס בנושא אסטרופיזיקה ומדעים פלנטריים שנערכה בשיתוף עם האקדמיה
הלאומית ההודית למדעים

גרמניה
נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן השתתפה בחודש פברואר
בטקס חילופי נשיאים באקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים -
לאופולדינה .פרופ' ירג האקר ( ,)Prof. Jörg Hackerהנשיא
הפורש וידיד ישראל והאקדמיה ,סיים את תפקידו ,ובמקומו
מונה פרופ' גרלד האוג ( .)Prof. Gerald Haugבחודש אפריל ,עם התפרצות מגפת
הקורונה בעולם ,הוקמה ביוזמת האקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים  -לאופולדינה
קבוצת עבודה בין–לאומית לדון במשבר הקורונה ובהשלכותיו .קבוצת העבודה דנה
בנושאים הקשורים לבידוד ,לבדיקות ולמעקב .מטעם האקדמיה הישראלית השתתפו
בקבוצה חברות האקדמיה פרופ' נעמה ברקאי ופרופ' עדי קמחי.

הודו
כינוס משותף לאקדמיה ולאקדמיה הלאומית ההודית למדעים
בנושא אסטרופיזיקה ומדעים פלנטריים נערך בבית האקדמיה
בחודש דצמבר  ,2019בהשתתפות חוקרים העוסקים בתחום
משתי המדינות .בראש ועדת ההיגוי עמדו פרופ' עודד
אהרונסון ממכון ויצמן למדע ופרופ' ראם סרי מהאוניברסיטה העברית בירושלים .הכינוס
עסק בחמישה תחומים עיקריים :אסטרונומיה של הרדיו ,גלקסיות ,סופרנובות ,כוכבי לכת
חוץשמשיים ומשימות חלל.
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נשיא האקדמיה הלאומית למדעים של נורווגיה פרופ' האנס פטר גראוור (רביעי משמאל) ונשיאת האקדמיה
פרופ' נילי כהן (שלישית משמאל) עם מועצת האקדמיה וחברי אקדמיה

נורווגיה
נשיא האקדמיה הלאומית למדעים של נורווגיה פרופ' האנס
פטר גראוור ( )Prof. Hans Petter Graverביקר בחודש
ינואר בבית האקדמיה .בביקורו נפגש פרופ' גראוור עם
נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ,סגן הנשיאה פרופ' דוד
הראל ,לשעבר נשיא האקדמיה פרופ' מנחם יערי ,יו"ר החטיבה למדעי הרוח פרופ' סרג'יו
הרט ,יו"ר החטיבה למדעי הטבע פרופ' ידין דודאי ,חברת האקדמיה פרופ' רות גביזון ז"ל
וחבר האקדמיה פרופ' דניאל פרידמן .במהלך הפגישה שוחחו המשתתפים על אפשרויות
לשיתופי פעולה פוטנציאליים.

)EuroScience Open Forum (ESOF
סגן נשיאת האקדמיה פרופ' דוד הראל השתתף
בחודש ספטמבר בדיון מקוון ביןלאומי שכותרתו
" ,"Brain Drain – Brain Gain – Brain Circulationשנערך
במסגרת האירוע ( EuroScience Open Forum )ESOFשהתקיים בטריאסטה שבאיטליה.
הדיון התמקד בהגירה של חוקרים מצטיינים ובניידות מדעית ביןלאומית לנוכח מגפת
הקורונה ,והשתתפו בו מדענים בעלי שם עולמי .את המושב ארגנו במשותף האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים ,האקדמיה הצרפתית למדעים ,האקדמיה האיטלקית הלאומית למדעים
דיי לינצ'יי ,המועצה הלאומית למחקר איטלקי ,האקדמיה הפולנית למדעים והאקדמיה
הלאומית הגרמנית למדעים  -לאופולדינה.
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דוחות האקדמיה
חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מונה עם תפקידיה של האקדמיה
ייעוץ לממשלה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית.
לשם כך ממנה האקדמיה ועדות ייעוץ ,הערכה ומעקב בתחומים שונים ,המגישות
עם סיום עבודתן דוחות .השנה פרסמו ועדות האקדמיה את הדוחות האלה:
* כל הדוחות זמינים לקריאה באתר האקדמיה.

דוח מצב המדע תש"ף2019/

הדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת בדוח מצב המדע תש"ף 2019/שפרסמה האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים .צילום :דני שם טוב ,דוברות הכנסת

לפי חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרסמה האקדמיה את דוח מצב המדע
השלישי .מטרת הדוח הייתה להצביע על הישגים ,על פערים ועל אתגרים במחקר האקדמי
בארץ בשלוש השנים הקודמות לדוח ,למען קידום המדע והמחקר וביסוסם בישראל .בראש
הוועדה עמד חבר האקדמיה פרופ' רשף טנא .הדוח הוצג לפני ועדת המדע והטכנולוגיה של
הכנסת בדיון בחודש נובמבר  .2020בדיון בוועדה הודגשה חשיבותם של התמיכה במחקר
הביורפואי ותקצובו ובמינוף תוכנית הקרן הלאומית למדע בתחום זה .מוקדם יותר השנה
ביקרה בבית האקדמיה יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ח"כ עינב קאבלה ,בליווי
צוות הוועדה ,על מנת להכיר את פעילות האקדמיה.

דוח מצב תחום לימודי השואה באוניברסיטאות המחקר ובמכללות בישראל
האקדמיה פרסמה דוח העוסק במצב תחום לימודי השואה באוניברסיטאות המחקר ובמכללות
בישראל .הדוח מסכם את פעילותה של ועדה שבראשה עמד חבר האקדמיה פרופ' ישראל
ברטל ,אשר ערכה מיפוי מקיף של מצב המחקר וההוראה האקדמית בתחום בעזרת סקרים
ושאלונים שנשלחו לראשי המוסדות.
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דוח הוועדה לבחינת הקמת מרכז לאומי למיקרוסקופית
אלקטרונים קריוגנית ( )CryoEMמתקדמת
האקדמיה פרסמה את דוח הוועדה לבחינת הקמתו של מרכז לאומי למיקרוסקופית
אלקטרונים קריוגנית ( )CryoEMמתקדמת .בראש הוועדה עמדה זוכת פרס נובל וחברת
האקדמיה פרופ' עדה יונת .מיקרוסקופית אלקטרונים קריוגנית היא טכנולוגיה מתקדמת
להדמיית ביומולקולות ותאים המקדמת את ההבנה של תהליכים ביולוגיים ושל אורגניזמים.
ממצאי הוועדה העידו על מצוקה רבה ועל צורך דחוף להקים מרכז תשתיות CryoEM
שיאפשר למדענים בתחומים שונים ,ובראשם תחום הביולוגיה המבנית ,אך גם בתחומים
כגון ביולוגיה של התא ,רפואה ,מיקרוביולוגיה ,ביוכימיה ופרמקולוגיה ,שימוש בטכנולוגיות
ובשיטות מחקר מתקדמות במחקריהם.

פעילויות ביוזמת האקדמיה
* כל ההרצאות זמינות לצפייה באתר האקדמיה.

סדרת ”בשערי האקדמיה"
האקדמיה מקיימת זו השנה השישית את סדרת המפגשים "בשערי האקדמיה" .במפגשים
משתתפים חברי אקדמיה ,חוקרים ואנשי רוח ,ובכל מפגש נידון נושא משותף במבט
רבתחומי .בשנים תש"ף-תשפ"א מוקדשת הסדרה לנושא "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 .בשל התפשטות מגפת
הקורונה סדרת המפגשים מקוונת.

האקדמיה מתארחת במכללה האקדמית ספיר :מפגש בנושא "תגליות"
האקדמיה קיימה בחודש ינואר מפגש בנושא "תגליות"
במכללה האקדמית ספיר שבשדרות .המפגש בספיר
הוא תחילתו של מיזם שבו האקדמיה מבקשת להרחיב
ולהעצים את קשריה עם הקהל הרחב בצפונה ובדרומה
של המדינה .במפגש הרצו חבר האקדמיה פרופ' ישראל
פינקלשטיין וזוכה פרס נובל וחבר האקדמיה פרופ'
אהרן צ'חנובר .יו"ר המפגש הייתה הנשיאה פרופ' נילי
כהן ,ונשיא המכללה האקדמית ספיר פרופ' שי פלדמן
נשא דברים בפתחו.

מימין :חבר האקדמיה פרופ' ישראל פינקלשטיין ,נשיאת
האקדמיה פרופ' נילי כהן ,זוכה פרס נובל וחבר האקדמיה
פרופ' אהרן צ'חנובר ,במהלך המפגש
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הכינוס הרב–תחומי השנתי בנושא "יופי"
הכינוס הרב–תחומי השנתי של האקדמיה ,שנערך בחודש פברואר זו הפעם החמישית,
הוקדש לנושא "יופי" .בכינוס בחנו חוקרים בכירים מתחומים שונים סוגיות הנוגעות למושג
"יופי" וכיצד הוא משתקף בתחומים שונים  -במדעים המדויקים ,בספרות ובמוזיקה .את
הרצאת האורח ,שעסקה ביופי ,בזיכרון ובאדריכלות ,נשא האדריכל דניאל ליבסקינד.

האדריכל דניאל ליבסקינד והמוזאון המלכותי באונטריו שבקנדה .את הרחבת המוזאון תכנן האדריכל
דניאל ליבסקינד .צילוםAlex Fradkin :

כינוס בין–לאומי בנושא אתגרי הדמוקרטיה הליברלית

פרופ' שילה ג'סנוף וחבר האקדמיה פרופ' שלמה אבינרי בכינוס בנושא
אתגרי הדמוקרטיה הליברלית

כינוס בין–לאומי שנשא את הכותרת "אתגרי
הדמוקרטיה הליברלית" נערך באקדמיה בחודש
דצמבר  .2019בכינוס נידונו בין השאר השינויים
שעוברת הדמוקרטיה הישראלית ,הקשר בין
דמוקרטיה לדת ,השפעתו של העידן הגלובלי–
דיגיטלי על יציבותה של הדמוקרטיה ותפקידה
של האקדמיה בשמירה על הדמוקרטיה .את
הכינוס הוביל חבר האקדמיה פרופ' שלמה אבינרי,
והשתתפו בו חוקרים נוספים מהארץ ומחו"ל.

כינוס לציון יום דרווין הבין–לאומי
ביוזמתם של חברי האקדמיה פרופ' יואל רק ופרופ' יוסף שילה ציינה האקדמיה זו השנה
הרביעית את יום הולדתו של דרווין בכינוס שנתי ,המעלה על נס את תרומתו של דרווין
לעולם המדע ,לקידום אומץ אינטלקטואלי ,סקרנות וחשיבה ביקורתית .הכינוס שנערך
בפברואר ,בהובלתו של פרופ' רק ,הוקדש לנושא "סיפור ההליכה הזקופה של האדם".
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לאה גולדברג ויצירתה
לרגל מלאת  50שנה לפטירתה של לאה גולדברג
נערך באקדמיה בחודש פברואר כינוס שהוקדש לה
וליצירתה .ההרצאות שנישאו ביום העיון האירו
פנים שונות ביצירתה ובעולמה האינטלקטואלי של
לאה גולדברג ועסקו בזהותה התרבותית והלאומית,
בזיקותיה לתרבות האנגלית והרוסית ובדיוקנה
כמתרגמת .כמו כן נערכה השוואה בין שירתה לילדים
לשירתה למבוגרים .את הכינוס הוביל חבר האקדמיה
פרופ' אבנר הולצמן.
פרופ' יעל דר ביום העיון "לאה גולדברג ויצירתה"

אירוע לזכר פרופ' מאיר יעקב קיסטר ומורשתו
במלאת עשר שנים למותו של חבר האקדמיה פרופ' מאיר יעקב קיסטר ז"ל ,מגדולי החוקרים
של הערבית הקלאסית והאסלאם הקדום בארץ ובעולם ,נערך בחודש נובמבר ערב עיון
מקוון .את הערב יזם חבר האקדמיה פרופ' יוחנן פרידמן ,שגם כיהן בו כיו"ר.

ראיונות החברים
למן שנת  2016האקדמיה מצלמת ראיונות עומק עם חבריה על מנת להציג לפני הציבור הרחב
את הדיוקן האישי והמדעי של בחירי החוקרים ,ולהעמיק את הידע על הישגי המדע בארץ.
ראיונות עם  35חברי אקדמיה זמינים כיום לצפייה בערוץ ה– YouTubeבאתר האקדמיה.

חברות וחברי אקדמיה מתראיינים במסגרת מיזם "ראיונות החברים"
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מתוך התערוכה ״היופי במדע״ .אוצר׃ יבשם עזגד

תערוכת ״היופי במדע״
התערוכה "היופי במדע" מעטרת את בית האקדמיה החל מחודש נובמבר  .2019התערוכה
בוחנת את הקשר שבין מדע לאסתטיקה כפי שהוא משתקף בתמונות הלקוחות ממחקריהם
של חברי האקדמיה ושל חברי האקדמיה הצעירה הישראלית .בתערוכה מוצגים  33תמונות
ו– 3סרטוני וידאו ממחקרים בתחומי ידע שונים ומגוונים ,באופן ההולם את חזון האקדמיה
לחבר בין הדיסציפלינות המדעיות השונות .התערוכה מלווה בקטלוג חגיגי .אצר אותה
יבשם עזגד.

הדור הצעיר
לשם קידום המדע הישראלי ופיתוחו האקדמיה רואה חשיבות רבה בהשקעה
בדור הצעיר של מדענים מצטיינים באמצעות הענקת מלגות ,פרסים וניהול
תוכניות ייעודיות.

תוכניתה של האקדמיה להבאת בתרדוקטורנטים מצטיינים מרחבי העולם לאוניברסיטאות
המחקר בישראל ,שנוסדה בשנת  ,2018הורחבה השנה בזכות שותפות חדשה בין האקדמיה
למועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) .על פי המתווה החדש יוענקו עד עשרים מלגות בכל תחומי
הדעת ,ובכללם תחומי מדעי הרוח והחברה .חמש–עשרה מלגות יוענקו במדעי הטבע,
בטכנולוגיה ,בהנדסה ובמתמטיקה ( )STEMועוד חמש מלגות במדעי הרוח והחברה .מטרת
התוכנית למשוך חוקרים צעירים מצטיינים מרחבי העולם לבוא לישראל ולהשתלב במחקר
כאן מתוך שאיפה שהקשרים שיירקמו עם החוקרים הישראלים יובילו לשיתופי פעולה
מחקריים בעתיד .בראש הוועדה לבחירת הזוכים עומד חבר האקדמיה פרופ' מוטי שגב.
ועדת השיפוט של מלגות אדמס ,בראשותו של חבר האקדמיה פרופ' משה אורן ,בחרה השנה
את המחזור ה– 16של מלגאי התוכנית היוקרתית המיועדת לתלמידי מחקר במדעי הטבע,
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ידיעות בקצרה

מלגאי אדמס מסיירים בעכו העתיקה

במתמטיקה ,במדעי המחשב ובהנדסה .התוכנית נוסדה ביוזמת ידיד האקדמיה מר מרסל
אדמס ז"ל ,שנפטר בחודש אוגוסט האחרון .שלוש חוקרות מצטיינות מקרב בוגרות התוכנית
זכו השנה במלגות רות ארנון לבתרדוקטורט המיועדות לבוגרות תוכנית מלגות אדמס .טקס
הענקת המלגות המקוון נערך בהשתתפות חברת האקדמיה ותורמת המלגות פרופ' רות ארנון.
בפעם השלישית חילקה האקדמיה ,בשיתוף עם האקדמיה למדעים של ניו יורק ועם קרן
משפחת בלווטניק ,את פרסי בלווטניק לשנת  .2020הפרסים מוענקים בכל שנה לשלושה
מדענים צעירים מצטיינים ומבטיחים על הישגיהם יוצאי הדופן בתחומים של מדעי החיים,
הכימיה ומדעי הפיזיקה וההנדסה .בראש ועדות השיפוט עמדו חברי האקדמיה פרופ' איתמר
וילנר ,פרופ' עדי קמחי ופרופ' מוטי שגב.
האקדמיה תומכת באמצעות קרן פולקס ,שמקום משכנה באנגלייה ,במלגות לקידום חוקרים
צעירים בתחום הביו–רפואי .השנה זכו שבעה מלגאים במלגת פולקס המיועדת לסטודנטים
מצטיינים במסלול המשולב ל– .MD-PhDבראש הוועדה הישראלית למלגות קרן פולקס
עומד חבר האקדמיה פרופ' משה אורן.

מפגש מקוון של פורום הצעירים של החטיבה למדעי
הרוח לשנת תשפ"א

האקדמיה מוסיפה להפעיל את תוכנית
פורום הצעירים של החטיבה למדעי
הרוח .בשנת תשפ"א עוסק הפורום בנושא
"גזענות ,אנטישמיות ,רצח עם :השואה
בהקשריה ההיסטוריים ,האידאולוגיים
והתרבותיים" .מנחה את הפורום חבר
האקדמיה פרופ' ישראל ברטל .פורום
הצעירים של שנת תש"ף ,בראשות חבר
האקדמיה פרופ' יואל רק ,התמקד בנושא
"מהות ההוכחה במדעים ההיסטוריים".
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"צמיחתה של האווירה
האנטי–אינטלקטואלית
היא סכנה למערכת
האקדמית"
שיחה עם פרופ' מנחם יערי
מאת אסף אוני

השיחה עם פרופ' מנחם יערי מתקיימת בעת התפשטותה של מגפת הקורונה בישראל .יחד עם
חוקרים אחרים השכיל פרופ' יערי לזהות את האופי המורכב והמתעתע של המחלה" .זה דבר
שטרם קרה בישראל :תופעה שפלשה לכל תחומי החיים ,לכל תחומי המדינה ,בצורה כל כך
גורפת" ,הוא אומר" .לכאורה ,מבחינה טכנית ההתנהגות של התהליך הזה אמורה להיות ידועה,
ואפשר להעריך כיצד הוא יתפתח .אבל מסתבר שהמודלים הפשוטים אינם מצליחים לנבא בדיוק
הנדרש את ההתרחשויות במציאות .הסיבה לכך שאי אפשר לדעת מה עומד להתרחש היא שהידע
על טיב המחלה עדיין לא שלם".

האם זו לא יכולה להיות שעתו הגדולה של המדע?
"אולי ,אם יחזרו קצת השפיות והאמון הציבורי בנוגע להקשבה למה שהמומחים והמדענים
אומרים" ,אומר פרופ' יערי" .אחת התופעות של העשורים האחרונים היא התערערות אמון
הציבור בדבריהם של המומחים ושל המדענים .הציבור בוטח פחות ביכולתם של המדענים
להנחות קבלת החלטות .אולי במובן זה ייתכן שהמאבק במגפת הקורונה (למשל הצלחת
פיתוחם של חיסונים יעילים) יצליח במקצת להחזיר את הדברים לקדמותם .אולי הוא יעורר
ביטחון ואמון רבים יותר במה שמודל מדעי יכול להראות ולנבא ,וגם יבהיר מהן מגבלותיו".
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שיחה עם פרופ׳ מנחם יערי

פרופ' מנחם יערי ,זוכה פרס א.מ.ת .2012 ,.צילום :דוד סאלם  -זוג הפקות

אבל סוגיית מעמדו של המדע שבה ועולה בשיחה .נזכיר כי פרופ' יערי הוא אחת הדמויות
הבכירות בקהילה האקדמית הישראלית ,נשיא האוניברסיטה הפתוחה לשעבר (-1992
 )1997ונשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לשעבר ( ,)2010-2004זוכה פרס
ישראל בכלכלה ( ,)1987פרס רוטשילד במדעי החברה ( )1994ופרס א.מ.ת .במדעי החברה
( .)2012הוא מוטרד מהערעור הציבורי על הצורך במחקר אקדמי ומהירידה במעמדם של
החוקרים ובמעמדו של המדע בכלל" .צמיחתה של אווירה אנטי–אינטלקטואלית" הוא
מכנה תופעה זו ,ורואה בה את אחד האיומים המרכזיים על המערכת האקדמית בארץ
ובעולם כיום.
"המכשלות הללו אינן ייחודיות לישראל והן תופעות כלל–עולמיות" ,אומר פרופ' יערי.
"אפשר לומר שבשנים האחרונות הולכת ומתפתחת בעולם ,ובישראל בכללו ,גישה אנטי–
אינטלקטואלית (המכונה לעיתים גישה "פלשתית") המתבטאת בעמדה מסויגת כלפי
עצם הרעיון שמבחנה הסופי של עשייה כלשהי הוא מבחן התוצאות הצפויות לוגית מן

העשייה הזו".
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שנות "העשור האבוד"
פרופ' יערי מדבר מניסיון .חלק מהשנים שבהן כיהן בתפקיד נשיא האקדמיה למדעים (מ–2004
עד  )2010נחשבו לשנות ה"הרעבה" של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל .היו אלו שנים
שבהן נמתחה ביקורת מצד פוליטיקאים על אופן ניהול המערכת האקדמית ותקציבים קוצצו
או הוקפאו .פחתו גם תקציבי ומספרי התקנים למשרות אקדמיות .יש הקוראים לתקופה זו
בדיעבד בשם "העשור האבוד" של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.
"אני כיהנתי כנשיא האקדמיה למדעים בתקופה שבה מעמדו של העולם המדעי–אקדמי–
אינטלקטואלי היה בשפל המדרגה בקרב הציבור הישראלי" ,אומר פרופ' יערי" .למצב
עניינים זה הייתה השפעה ניכרת על מידת נכונותה של החברה להשקיע בעיסוק האקדמי
כבעיסוק שבמידה רבה קובע את עתידה".
פרופ' יערי אומר כי תקופה זו זימנה "קשיים מיוחדים למנהיגים בתחום האקדמי ולכל מי
שהיה פעיל בו"" .להיות מייצגם של אינטלקטואלים לא נחשב אז עמדה רבת ערך .אולי הצד
הקשה של כהונה כזאת היה המפגש עם הזלזול באפשרות של הנהגת נורמות וכללים בהסתמך
על טיעונים ,מחשבות ופעילות מדעית".

האם אתה חושב שהדברים השתנו מאז?
"היה מאמץ לשינוי כבר במהלך העשור הראשון של שנות האלפיים .הסיבה לו הייתה שהעמדה
המזלזלת כלפי העיסוק האינטלקטואלי נעשתה חשופה יותר ,והיו לכך השלכות מעשיות
חמורות על מערכת ההשכלה הגבוהה .ב– 2006הקימה הממשלה את ועדת בייגה שוחט
לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה ,כדי לדון בסוגיה זו מתחילתה ועד סופה ,והיא התניעה את
השינוי .השתתפתי בוועדה ,וראיתי בה צעד נועז ונכון מאוד של הממשלה .ההחלטה לבדוק
מדוע יש הידרדרות או דעיכה במערכת הייתה אמיצה .במובן מסוים זה היה צעד ראשון של
שינוי הגישה כלפי העולם המדעי והתחלה של התייחסות אוהדת יותר לעשייה זו".
אבל אתה עדיין רואה איום קיומי על האקדמיה הישראלית  -זלזול וייבוש משאבים?
"'איום קיומי' נשמע לי מוגזם .אבל עדיין יש סכנה .יש איזו רדידות בעמדתם של חלקים
מהציבור כלפי כל הפעילות שנקראת מדע ,שנקראת הגות".

תנועות הנוער השפיעו על
המערכת האקדמית הישראלית
פרופ' יערי נולד בירושלים ב– .1935את הקריירה האקדמית שלו התחיל בראשית שנות
החמישים בלימודים לתואר דו–חוגי בכלכלה ובפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
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שיחה עם פרופ׳ מנחם יערי

הלימודים היו אז בקמפוס הזמני ששכן במתחם "טרה סנטה" בלב העיר ,משום שהקמפוס
בהר הצופים היה מובלעת בשטח ירדן" .שנות לימודיי באוניברסיטה העברית היו השנים שבהן
התפתחה האוניברסיטה והתגבשה תפיסת המנהיגות שלה ,אף על פי שהיא קמה רשמית כבר
בשנות העשרים" ,אומר פרופ' יערי.
לתואר דוקטור למד פרופ' יערי באוניברסיטת סטנפורד שבחוף המערבי של ארצות הברית,
ומשהשלים את התואר מונה לפרופסור באוניברסיטת ייל שבחוף המזרחי" .אלה באמת
שני עולמות אקדמיים נבדלים ,ואני שמח שיצא לי לחוות את שניהם" ,הוא אומר על שתי
האוניברסיטאות .הוא שהה בארצות הברית קרוב לעשור ושב לישראל לקראת מלחמת ששת
הימים ,אל השלוחה התלאביבית של המחלקה לכלכלה של האוניברסיטה העברית בירושלים.

האם יש משהו שמייחד בעיניך את המערכת האקדמית הישראלית?
"בראשית שנותיה של האקדמיה במדינת ישראל העצמאית הטביעו תנועות הנוער חותם
עמוק על החברה הישראלית בכלל ועל הפלג האקדמי שלה בפרט .הרוב המכריע של
התלמידים שהגיעו לאוניברסיטה מייד אחרי מלחמת העצמאות היו יוצאי תנועות הנוער.
הם היו השכבה הבסיסית של כל העשייה האקדמית בתקופה ההיא .זה צבע בצבע חזק מאוד
את הוויית הלימודים ,והייתה אווירה 'קיבוצניקית' מאוד בתוך האוניברסיטאות.
"בישראל היו פחות תחרותיות ויותר סולידריות מבאירופה ובארצות הברית .ברמה
האנקדוטלית ,למשל הייתה נכונות של סטודנטים להשאיל את הרשימות שלהם זה לזה
אם מישהו החמיץ שיעור .אני זוכר שבארצות הברית הצעתי למישהו את הרשימות שלי
מהשיעורים ,וזה נראה היה לו מוזר מאוד .זו דוגמה המצביעה על הבדל בגישה הכללית אל
העולם האקדמי .בישראל הצעירה הייתה פתיחות שלא הייתה במקומות אחרים".
האם זה מסביר חלק מהמצוינות של המערכת האקדמית הישראלית יחסית לעולם?
"בהקשר זה ,דווקא מוסכם בקרב מי שבחנו את הסוגיה הזאת שלעלייה מאירופה בתקופה
שקדמה למלחמת העולם השנייה היה עיקר ההשפעה על עיצוב המערכת האקדמית
הישראלית ועל המצוינות שלה .כל המבנה האינטלקטואלי והאווירה האקדמית הישראלית
הושפעו מאוד מאלה של החוגים היהודיים באירופה ,ובעיקר במרכז אירופה .למעשה זה
היה החומר האנושי שהקים את האקדמיה הישראלית.
"כדאי לציין את ראשוני הפרופסורים ,שכבר משנות השלושים טרחו בעניין הזה והקימו
מערכת אקדמית פורמלית פעילה ,בעלת מסורות ומסגרות ברורות .זה נמשך עם חקיקת
חוק ההשכלה הגבוהה ב–  .1958צריך לזכור שהאנשים שישבו בכנסת וחוקקו את החוק הזה
היו בחלקם הגדול אנשי המיליה האקדמי הזה .למשל ,היה חשוב להם לחוקק חוק המדגיש

חירות אקדמית ,ויש בחוק סעיף מיוחד בעניין זה ,שעד היום הוא אבן יסוד של
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המערכת האקדמית בישראל ואחד המאפיינים הבולטים שלה .רבים מהפוליטיקאים
בתקופה ההיא היו אנשי אקדמיה ,או לפחות אנשים בעלי השכלה אקדמית מתקדמת .הם
ראו בעצמם בעלי תפקיד גם במערכת ההשכלה הגבוהה וגם במערכת הפוליטית".
פרופ' יערי עצמו הוא איש אקדמיה המעורב בפוליטיקה ,ממקימי קרן המדע הישראלית–

פלסטינית אחרי הסכמי אוסלו (יחד עם פרופ' סרי נוסייבה ,נשיא אוניברסיטת אל–קודס
דאז) .אולם עידן זה הסתיים ,הוא אומר ,וכיום יש לדאוג להפרדה בין השכבה הפוליטית
לשכבה האקדמית" .אני חושב שמעורבות פוליטית של אנשי אקדמיה היא לא רק
טובה  -היא הכרחית .השכבה האינטלקטואלית אינה אמורה להתעלם מנושאים פוליטיים.
אני בעד מעורבות מלאה .עם זאת ,צריכה להיות הפרדה מוחלטת בעשייה היום–יומית.
איני חושב שבימינו איש אקדמיה יכול וצריך להיות גם מנהיג פוליטי".

שמנו דגש על חוקרים צעירים
ב– 1991הקים פרופ' יערי ,יחד עם עמיתים נוספים ובראשם זוכה פרס נובל וחבר האקדמיה
פרופ' ישראל אומן ,את "המרכז לחקר רציונליות" באוניברסיטה העברית בירושלים ,ועמד
בראש הוועדה האקדמית של המרכז עד  .2004בשנים  1997-1992שימש נשיא האוניברסיטה
הפתוחה .בנימוקים לקבלת פרס א.מ.ת .במדעי החברה ב– 2012נכתב כי מחקריו "עסקו
ביסודות התיאוריה הכלכלית ותרמו להבנת הקשר בין כלכלה לפילוסופיה ולפסיכולוגיה".
פרופ' יערי ,חבר האקדמיה משנת  ,1992נבחר ב– 2004לכהונת נשיא האקדמיה ושימש בתפקיד
עד שנת  .2010כשהוא מתבקש לציין הישג מסוים מתקופת כהונתו הוא עונה" :בפעילות שאני
מורגל בה מדגישים הישגים מדעיים .לתאר הישג בתפקיד ארגוני שמילאתי  -קשה יותר".

מפגש פורום הצעירים השני של החטיבה למדעי הרוח ,יוני  .2005פרופ' מנחם יערי יושב במרכז.

60

איגרת כסלו תשפ"א

שיחה עם פרופ׳ מנחם יערי

פרופ' מנחם יערי (מימין) ומר מרסל אדמס ז"ל במעמד חתימת ההסכם לכינון תוכנית מלגות אדמס ,מאי 2005

ובכל זאת?

"היו דברים שהתחלתי בהם בתקופתי ,והועצמו בתקופתה של פרופ' רות ארנון שכיהנה
אחריי .אחד מהם היה שימת הדגש על חוקרים צעירים .בתקופתה של פרופ' ארנון הוקמה
האקדמיה הצעירה הישראלית ,ולזה קדמה בתקופתי הקמתו של 'פורום הצעירים' של שתי
חטיבות האקדמיה .זו הייתה תחילתה של מגמה שעיקרה להעתיק את תשומת הלב אל
הצעירים .זה היה חשוב מאוד".
כיצד התגלגלה יוזמה זו?
"החלטנו לכנס באקדמיה קבוצה של חוקרים וחוקרות צעירים מצטיינים לסדרה של
מפגשים אינטלקטואליים ולבקש מאחד מחברי האקדמיה לרכז את הפעילות ולהנחות
אותה .הכוונה הייתה לערוך פגישה פעם בחודש ולקיים בה שיחה אינטלקטואלית רצינית,
עם הכנה מראש .פנינו למוסדות המחקר וביקשנו שיצביעו על חוקרים וחוקרות מתאימים
ואלה הוזמנו לקחת חלק בפגישות".
עוד צעד חשוב לקידום חוקרים צעירים בתקופת כהונתו של פרופ' יערי היה ייסודה של
תוכנית מלגות אדמס בשנת  ,2005ביוזמת מר מרסל אדמס ז"ל מקנדה .המלגות היוקרתיות
מחולקות על ידי האקדמיה ,ועד היום זכו בהן  142תלמידי מחקר במדעי הטבע ,במדעי

החיים ,במתמטיקה ,במדעי המחשב ובהנדסה.
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פרופ' מנחם יערי נושא דברים ביום עיון של ה"יוזמה  -מרכז לידע ולמחקר בחינוך"2008 ,

בעת כהונתו היה פרופ' יערי מעורב גם בהקמת "היזמה למחקר יישומי בחינוך" ,או בשמה
כיום "יוזמה  -מרכז לידע ולמחקר בחינוך" .ה"יוזמה" הושקה בתחילת שנות האלפיים
כמיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,משרד החינוך וקרן "יד הנדיב".
המיזם שם לו למטרה להשתמש בידע מחקרי בתהליכי העיצוב של מדיניות חינוך.
"הסיבה העיקרית להקמת ה'יוזמה' הייתה שהמסגרות העיקריות במערכת החינוך בישראל
עוצבו בשעתן כמעט ללא זיקה לידע מחקרי–אקדמי (בין ישראלי ובין מחו"ל) .ההחלטה הייתה
להקים גוף שיקרב את העשייה החינוכית בישראל אל עולם המחקר' .יד הנדיב' היו היוזמים,
משרד החינוך היו העושים במלאכה ,ואנחנו באקדמיה הענקנו את הגושפנקה המדעית".

"מרכז הקשר" הוא הצלחה יוצאת דופן
פעילות נוספת של האקדמיה למדעים שהתגבשה בשנות כהונתו של פרופ' יערי היא "מרכז
הקשר לחוקרים ישראלים" ,שנועד לסייע לאקדמאים ישראלים העובדים בחו"ל למצוא העסקה
מתאימה באקדמיה או בתעשייה בישראל .המרכז פעיל מאז שנת  2007ורשם הצלחה מרשימה
בהחזרת חוקרים ישראלים מחו"ל .יותר מאלף חוקרים וסטודנטים ישראלים הסתייעו בו
בהשתלבות במוסדות בישראל.
"למעשה ,גם יוזמה זו באה בעקבות פעילותה של ועדת שוחט לנושא ההשכלה הגבוהה" ,מסביר
פרופ' יערי" .בריחת המוחות" ,כפי שהתופעה מכונה ,הייתה נושא בוער על סדר היום באותן
השנים ,הוא אומר" ,וראינו נהירה של יותר ויותר דוקטורנטים וחוקרים למוסדות אקדמיים
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מחוץ לישראל ,ובד בבד פרסומים מרשימים שבין מחבריהם ישראלים העובדים במוסדות
בחו"ל" .היה ברור שתופעה זו היא עצמה חלק מהפגיעה במערכת האקדמית הישראלית,
שסבלה מייבוש משאבים בשנים שלפני כן ,נזכר פרופ' יערי " -היה ברור שהיא חלק מהשלכות
'העשור האבוד'".
פרופ' יערי ,ששימש יו"ר תת–ועדה של ועדת שוחט שהתמקדה במחקר המדעי ,מספר" :החלטנו
להקים גוף מרכזי ,בעל יוקרה ,שיטפל בקשר עם הישראלים העובדים בחו"ל .על כן הוקם מרכז
הקשר ,שלתפיסתי הוא הצלחה גדולה מאוד .כיום המרכז עומד בקשר עם אלפי אקדמאים
ישראלים בעולם מצד אחד ועם מאות מעסיקים ,מוסדות חינוך ותעשייה פרטית ,הזקוקים
לכוח אדם איכותי ,מצד שני.
עוד אחת מההתפתחויות שחלו בתקופת כהונתו של פרופ' יערי ונועדו לשים קץ ל"עשור
האבוד" של ההשכלה הגבוהה הייתה ההחלטה להעניק לאקדמיה למדעים תפקיד נכבד יותר
בייעוץ לממשלה בנושאים שיש להם חשיבות מדעית  -בין השאר להתריע מראש במקרה
שהמערכת עומדת שוב לפני איום שעלול להביא להידרדרות במצבה .לפיכך התווסף בשנים
אלו תיקון לחוק האקדמיה מ– ,1961שבין השאר קובע כי אחת לשלוש שנים תגיש האקדמיה
לכנסת את "דוח מצב המדע" ,והכנסת חייבת לדון בו.
חוק האקדמיה המקורי ,מספר פרופ' יערי ,לא שם דגש מיוחד על תפקיד הייעוץ של האקדמיה,
בניגוד לחוק האמריקאי שעליו הוא התבסס .במהלך כהונתו כנשיא החליט פרופ' יערי להתמקד
בהגברת מעמדה של האקדמיה כגורם מייעץ ,ואף נשקלה הקמת זרוע ייעוצית נפרדת שתפעל
כחלק ממנה .אף על פי שהקמתה של הזרוע בסופו של דבר לא יצאה לפועל ,עיסוק האקדמיה
בתחום זה "עלה מדרגה"  -והוא נכלל בסופו של דבר גם בתיקון לחוק.
"הרעיון שהאקדמיה למדעים תייעץ לממשלה אינו חדש ,ולמעשה בהרבה אקדמיות למדעים
ברחבי העולם הליכים כאלה כבר מתקיימים שנים רבות" ,אומר פרופ' יערי" .למעשה ,קיבלנו
השראה מהן והגברנו את תפקידה המייעץ של האקדמיה" .ללא ספק ,הוא אומר" ,הדבר נבע
מכך שהפוליטיקאים ראו את הידלדלות המאמץ הלאומי בתחום המדעי–מחקרי".

■
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סקר המדענים הצעירים
השני של האקדמיה
הצעירה הישראלית,
2020-2019
מאת פרופ' עמית ברנשטיין ,פרופ' אבי צדוק,
פרופ' יוסי יובל ופרופ' אהוד נקר,
חברי האקדמיה הצעירה הישראלית בהווה ובעבר

אוניברסיטאות המחקר בישראל קולטות מדי שנה יותר ממאתיים חברי סגל
בכיר חדשים .על כל משרה פנויה מתמודדים מועמדים רבים .בקליטתם של
חברי הסגל החדשים מושקעים מאמצים ומשאבים ניכרים ,ועל כתפיהם
מונח אפוא משא כבד של תקוות וציפיות .עם זאת נשאלות השאלות אם
תהליכי הקליטה והשילוב של חברי סגל חדשים משיגים את מטרותיהם,
ואם חברי הסגל המצטרפים זוכים לקבל את התנאים הדרושים להגשמת
הפוטנציאל המדעי שלהם.

האקדמיה הצעירה הישראלית ערכה במחצית השנייה של שנת  2019סקר מקיף ,שני מסוגו,
בקרב חברי הסגל הבכיר שנקלטו באוניברסיטאות המחקר בשנים  ,2018-2009ובו השתתפו
כאלף משיבים .הסקר נועד לספק תמונת מצב מפורטת וייחודית בנוגע לחברי וחברות
סגל בתחילת דרכם באקדמיה הישראלית ,לתקף את המדיניות בנושא ולזהות נקודות
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סקר המדענים הצעירים השני של האקדמיה הצעירה הישראלית2020-2019 ,

חוזק ונקודות הטעונות שיפור .הסקר נועד גם לשמש את האקדמיה הצעירה הישראלית
עצמה בבחירת מיזמים הנוגעים לחוקרות ולחוקרים צעירים .הסקר עוסק בסוגיות רבות:
השתלמות בתר–דוקטורט טרם קבלת המשרה ,תהליכי קליטה ,תמיכה מוסדית ,גיוס תלמידי
מחקר ,מענקים ,תמיכה מנהלית ,תשתיות ,הוראה ,תהליכי קידום וקביעות וסוגיות דמוגרפיה
ואפליה .ניתוח תוצאות הסקר מאפשר בעיקר לעקוב אחר מגמות שעלו ואחר שינויים שחלו
מאז הסקר הקודם ,שנערך בשנת .2014
הסקר נערך בברכתם ובעידודם של ראשי מערכת ההשכלה הגבוהה :מועצת האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים ,הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) וראשי האוניברסיטאות.
ניתוח תוצאותיו של הסקר עודנו בעיצומו .מסקנותיו יופיעו בדוח מפורט אשר יופץ
באתר האקדמיה הצעירה הישראלית בחורף  2020ובאפיקים נוספים .לצד המסקנות
המשותפות למערכת האקדמית כולה ,ניתוח תוצאות הסקר יכלול גם משוב פרטני ברמה
המוסדית ,ולעיתים אף הפקולטאית .לפני הנהלת כל מוסד יוצגו הנתונים הנוגעים לאותו
מוסד בלבד.

על האקדמיה הצעירה הישראלית

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה בנובמבר  2012את האקדמיה הצעירה הישראלית.
האקדמיה הצעירה פועלת עצמאית ,בגיבויה ובסיועה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
חברי וחברות האקדמיה הצעירה הם אנשי ונשות מדע מצטיינים מהשורה הראשונה ובולטים בתחומם,
המחויבים למעורבות ציבורית חברתית פעילה בנושאים הקשורים בענייניה של האקדמיה .בבסיס
בחירת החברים קיימת השאיפה לשמור על איזון דיסציפלינרי ועל ייצוג הולם של הקהילה המדעית
בישראל ,כפוף לעקרון המצוינות כתנאי קובע ,וכהונתם היא לתקופה קצובה בת ארבע שנים.

על אף השלב המוקדם ניתן כבר כעת להצביע על כמה מסקנות עקרוניות העולות מניתוח
תוצאות הסקר .התוצאה המעודדת ביותר היא שבהשוואה לסקר הקודם רואים שיפור
(אם כי מתון בלבד) בנושאים הקשורים לקליטה מסודרת ולהנחיה של חוקרות וחוקרים
צעירים .זו עדות שהמאמץ הרב המושקע בנושא מתחיל לשאת פרי .לצד השיפורים העולים
מניתוח תוצאות הסקר עדיין עומדים בפני חברי הסגל החדשים חסמים רבים המקשים
עליהם בראשית דרכם העצמאית ,ובהם עומס הוראה ואדמיניסטרציה בשנים הראשונות
לאחר הקליטה ,תמיכה מועטה של המערכת האדמיניסטרטיבית הן במחקר והן בהוראה
וחוסר ניכר בהכשרה שמקבלים חוקרים צעירים להתמודדות עם היבטים ניהוליים של
עבודתם .נוסף על אלה הסקר מעלה שלושה נושאים רוחביים בולטים הדורשים תשומת

לב מיוחדת	 .
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פערים בסקר בין תחומי דעת שונים -
חוקרים וחוקרות במדעי הרוח והחברה מדווחים שכמעט בכל ההיבטים מצבם טוב פחות
עדיפות למדעי
הרוח והחברה

עדיפות למדעי החיים,
למדעים המדויקים ולהנדסה
קושי ביציאה
לבתר–דוקטורט

1.08

קושי בשהייה בחו"ל

1.01

קושי בקליטה בארץ

0.57

תמיכת חוקרים צעירים

0.89

תמיכת חוקרים ותיקים

0.62

מערכת
אדמיניסטרטיבית

0.59

תשתיות מחקר

0.77

רמת סביבת המחקר

0.76

רמת הסטודנטים

0.56

איכות הספריות

0.53

איכות מאגרי המידע

0.56

שיתוף פעולה בין–תחומי

0.88

מכסת ההוראה

0.88

הקלות בהוראה

2.39

כספי קליטה

0.55

מענקי מחקר

0.94

שקיפות הליך הקידום

1.04

בהירות הקריטריונים
לקידום

0.95

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

0.5

1.0

1.5

2.0

בסקר התבקשו המשיבים לתת ציון  -בין  0ל– - 10לכל שאלה .התרשים מראה את ההפרש בממוצע ציוני התשובות למבחר שאלות
בין חוקרים וחוקרות במדעי החיים ,במדעים המדויקים ובהנדסה לבין חוקרים וחוקרות במדעי הרוח והחברה .הפרש בממוצע הגדול
מ– 0.5נקודות מעיד על פער גדול בין הקבוצות.
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סקר המדענים הצעירים השני של האקדמיה הצעירה הישראלית2020-2019 ,

פערים בין תחומי דעת  -גדולים משחשבנו
התוצאה הבולטת בסקר היא פער ניכר בין החוויה האקדמית של חוקרות וחוקרים צעירים
במדעי הרוח והחברה לבין זו של עמיתיהם במדעים המדויקים ,מדעי החיים והנדסה
( .)STEM+LSהפער בא לביטוי כמעט בכל היבט של החיים האקדמיים והוא גדול בהרבה
מפערים שנצפו בכל חלוקה אחרת לקבוצות שונות (למשל לפי מוסד) .חוקרים וחוקרות
במדעי ה– STEM+LSדיווחו כי הם זוכים להשקעה רבה יותר של משאבים ,זוכים לתשתיות
המתאימות לצורכיהם במידה רבה יותר ,מקבלים תמיכה רבה יותר מחוקרים אחרים
ומהמערכת האדמיניסטרטיבית ,מקבלים הקלות רבות יותר בהוראה ומדווחים על תהליכי
קידום שקופים יותר .וזו רק רשימה חלקית .למעשה ,התחושה העולה מהסקר היא כי באותם
מוסדות קיימות שתי תרבויות אקדמיות שונות מאוד זו מזו.

הקשיים המדווחים במדעי הרוח בעיקר אינם חדשים ואינם מוגבלים רק לסגל הצעיר
או רק למוסדות בישראל .הקשיים משקפים בין היתר משבר ידוע ורחב היקף הפוקד את
החברה כולה באשר למקומם של מדעי הרוח .אולם אנו רואים חשיבות רבה בכך שהסקר
יעלה למודעות עד כמה הבעיה רחבה וכיצד קשיים אלו משתקפים כמעט בכל היבט של
החיים האקדמיים.
הליך הקידום והקביעות  -משקעים ארוכי טווח
רוב גדול של החוקרות והחוקרים הצעירים מדווח על קשיים בזמן הליכי הקביעות והקידום,
ועבור חלק לא מבוטל מהם הליכים אלה הם חוויה קשה מאוד המותירה רבים מהם פגועים.
הטענה העיקרית שמעלים מרב הנשאלים היא שההליך מתאפיין בחוסר יעילות ,בחוסר
שקיפות ובחוסר בהירות של הדרישות ושל הקריטריונים לקידום ולקבלת קביעות .כרבע
מהנשאלים נתנו הערכה נמוכה אפילו בנושא החשוב ביותר  -ענייניות ההליך ומקצועיותו.
התוצאה הזאת חוצה מוסדות ותחומי דעת .לתחושות הקשות שגורמים תהליכים אלו
השלכה שלילית על נכונותם של חוקרות וחוקרים רבים להירתם למילוי תפקידים ועל
תרומתם למחלקה ולמוסד כולו .נראה שנדרשת פעולה מערכתית לשיפור תחושתם של
החוקרות והחוקרים הצעירים בנוגע להליכי הקביעות והקידום.
פערים מגדריים  -דרוש מבט נוסף
שילוב של הייצוג המגדרי הלא שוויוני במקצועות ה– STEM+LSובמדעי הרוח והחברה
עם הפערים הגדולים בחוויה האקדמית בין התחומים מחייב הפרדה דיסציפלינרית
בניתוח מגדרי של הנתונים על מנת שפערים שמקורם דיסציפלינרי לא יפורשו בטעות
כפערים מגדריים .ממצאי הסקר מצביעים על האפשרות שקיים פער מגדרי בדרגת הכניסה
לסגל האקדמי במדעי הרוח והחברה :מכלל המשיבים לסקר חלקן של החוקרות הצעירות
שנקלטו בדרגת מרצה (בשונה ממרצה בכירה ומעלה) גדול מזה של החוקרים הצעירים.
ממצא זה עשוי להצביע על פער מגדרי לא רק בדרגות הבכירות ,כפי שנדון בהרחבה ,אלא
גם בשלבים מוקדמים יותר .הסקר לא תוכנן לבדוק נקודה זו ,ולכן נדרשת הצלבה של 
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הממצאים עם נתוני הות"ת בנוגע לדרגות שבהן מתקבלים חוקרים חדשים ,על פי חלוקה
מגדרית ודיסציפלינרית .השוואה זו ,הנערכת בימים אלו ,היא מורכבת ודורשת זמן .לפיכך
קיים בשלב זה ספק מסוים באשר לתוקפו של הממצא הזה בקרב כלל החוקרות והחוקרים
הצעירים במדעי הרוח והחברה ,ובכללם אלו שלא השיבו לסקר .אנו ממליצים לות"ת
ולמוסדות לבדוק אם קיים פער מגדרי בדרגות הכניסה של חברי הסגל החדשים ,כל אחד
בתחומו.
קליטת חוקרות וחוקרים צעירים מצטיינים היא בראש סדר העדיפויות
של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ,ולפיכך ראשי המערכת מתייחסים
ברצינות רבה לתוצאות הסקר הנוכחי ,כמו גם לתוצאות קודמו .זיהוי
נקודות החוזק והחולשה בתהליך קליטתם של חברי וחברות הסגל
החדשים יתרום להמשך מגמת השיפור העולה מתוצאות הסקר למען
עתידו של המחקר המדעי במדינת ישראל.

מיוזמות האקדמיה הצעירה הישראלית בשנה האחרונה
נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין אירח את נציגי האקדמיה הצעירה במשכנו שבירושלים
בחודש פברואר .החברים הציגו לפני הנשיא את המטרות האסטרטגיות העיקריות של
האקדמיה הצעירה :קידום חוקרות וחוקרים צעירים וחיזוק הקשר בין האקדמיה לקהילה.
הנשיא הביע עניין רב בחסמים העומדים בפני תלמידים ערבים בכניסה לאוניברסיטאות.

נציגי האקדמיה הצעירה הישראלית בביקור בבית נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין בירושלים .צילום׃ נוה בן שמואל
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מיוזמות האקדמיה הצעירה הישראלית בשנה האחרונה

*

*
*

*
*

*

*

*

*
*
*
*

כמענה למשבר מגפת הקורונה התקיים מפגש וירטואלי של ראשי אוניברסיטאות המחקר,
יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) פרופ' יפה זילברשץ וסגן נשיאת האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים פרופ' דוד הראל עם בתר–דוקטורנטים ישראלים הנמצאים בחו"ל,
בנושא האתגרים שעימם הם מתמודדים בתקופה זו.
שודרה הסדרה ״קרב מדע״ בנושא נגיף הקורונה ב 15הרצאות מקוונות ,בליווי פינה בגלי
צה"ל ,בשיתוף עם גלי צה"ל ועם "מדע גדול בקטנה".
התקיימה סדרה בת שמונה מפגשים בסמינר מתוקשב (ובינר) ,בשיתוף עם פולברייט ישראל,
בנושא ״מרחיבים את ארגז הכלים האקדמי״ .הסדרה נועדה לסייע לבתר–דוקטורנטים ברכישת
כלים להשתלבות בעולם העבודה .בסדרה השתתפו חברי האקדמיה הצעירה בהווה ובעבר.
התקיימה הסדנה ״מתלמידים לחוקרים כלים מעשיים להשתלבות בעולם האקדמי״
בהשתתפות דוקטורנטים מצטיינים ממדעי הרוח מכל מוסדות המחקר בארץ.
מוסיף ומתפרסם אחת לשבוע מדור ״חוקרים פרטיים״ ,ביוזמת האקדמיה ובשיתוף עם
אתר  ,ynetוהוא זוכה לעשרות אלפי צפיות .המדור נותן לחוקרות ולחוקרים במה שמעליה
הם מספרים על נושא מחקרם ומדוע בחרו דווקא בו ,והתפרסמו בו כבר יותר ממאה טורים
של חוקרים.
פורסם נייר עמדה משותף לאקדמיה הצעירה ולמשרד המדע והטכנולוגיה בנושא ״מדיניות
ארוכת טווח בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים״ .כמו כן התקיימו פגישות של ״פורום מדעי
הרוח הדיגיטליים״ המשותף לחוקרות וחוקרים בתחום ולנציגי משרדי ממשלה ,לספריות,
לארכיונים ,למוזאונים ולתעשייה.
התקיימו פגישות עם שר המדע והטכנולוגיה מר יזהר שי ועם השר להשכלה גבוהה ומשלימה
מר זאב אלקין להצגת פועלה של האקדמיה הצעירה .התקיימה פגישה עם ועד ראשי
האוניברסיטאות (ור"ה) לדיון בנושא מצבם של בתר–דוקטורנטים ישראלים בחו"ל נוכח
משבר הקורונה.
האקדמיה הצעירה פעלה נמרצות לקידום שינוי צורת הפנייה אל נבחנים בבחינות
באוניברסיטאות ובמשרד החינוך כדי שתתאים לשני המינים .העניין הובא לפני פורום
הרקטורים .הפורום נתן לזה את ידו ,והפעילות בנושא עם משרד החינוך נמשכת.
התקיים כינוס של הפורום הלאומי להנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית ,בשיתוף עם ות"ת.
התקיימה סדנה לדוקטורנטים ודוקטורנטיות מהחברה הערבית ,בשפה הערבית ,שנועדה
לעודד אותם להמשיך בקריירה אקדמית.
התקיים יום עיון באוניברסיטת תל אביב בנושא ״מדע וממשל  -הילכו שניים יחדיו
בלתי אם נועדו״.
הובא לאישור פורום המנכ"לים של ור"ה מיזם שירותי ההשאלה הביןספרייתית ,שהחל
כתוכנית הרצה לפני שנתיים ,והוגדר עבורו תקציב קבוע .המיזם מקודם בשיתוף הוועדה
המתמדת של מנהלי הספריות האוניברסיטאיות.

עוד על פעילות האקדמיה הצעירה הישראלית באתר האינטרנט
www.young.academy.ac.il
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מעולמה הרוחני של יהדות הבית השני
פרקי עיון במגילות מדבר יהודה ובספרים החיצונים
מאת יעקב ליכט | בעריכת נועם מזרחי
בהוצאת מוסד ביאליק • ירושלים והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
פרופ' יעקב ליכט ( )1991-1922נמנה עם הדור הראשון
של חוקרי מגילות מדבר יהודה .בסדרת מחקרים
חלוציים ומרחיקי ראֹות ,שפרסם בשנות הגילוי המסעיר
של מגילות מדבר יהודה והתחדשות העניין המחקרי
בספרים החיצונים בעקבותיו ,שרטט ליכט את דיוקנו
של עולם רוחני גועש ורב תפניות שהתגבש בתקופת
הבית השני .אלה היו ימים מכריעים בעיצובה של
היהדות ,והם גם הרקע לצמיחת הנצרות .במאמרים
המכונסים באסופה זו המחבר מתחקה על תפיסות
העולם המשתקפות במקורות עתיקים ומגוונים בתוכנם
ובסוגותיהם .ברגישות מרבית נידונים כאן מבנם
הספרותי ,דיוק לשונם וייחודיות רעיונותיהם ,והכול
מתוך מודעות לאחריות הפרשנית הגדולה המוטלת על
מי שבא לדובב מקורות עתיקים ,מהם ששרדו רק במגילות בלות וקטועות ומהם שנמסרו לנו
בלשונות תרגום והם מנותקים מהקשרם המקורי ,ולעיתים גם מעובדים כדי להתאימם לתפיסות
אחרות ומאוחרות מזמנם.
עוד בראשית דרכו התבלט ליכט בשיקול דעתו ובהבנה נוקבת של הלך הרוח האפוקליפטי
השורה על ספרות המגילות .הוא גם היה ממובילי השיבה למחקר הספרותי והרעיוני של הספרים
החיצונים ,שאף הם פרי יצירתה של תקופת הבית השני ,וגם תרגם כמה מהם לעברית.
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בהוצאה לאור

בסיפור חייו של ליכט מקופלת הדרמה ההיסטורית שטלטלה את העולם היהודי במאה העשרים
בין חורבן לתקומה .במורשתו המחקרית מתגלה עוצמתה של הפגישה המחודשת עם ספרות
עברית קדומה ולעיתים חידתית ,שעל אף קדמותה ניכר בה שהתמודדה עם אתגרים רוחניים
שמקצתם אינם רחוקים מאלה העומדים לפנינו היום.
פרופ' נועם מזרחי ,חבר החוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים וחבר האקדמיה הצעירה
הישראלית ,מתמחה בחקר קשרי הגומלין בין תולדות הנוסח ,הלשון וההתפתחות הספרותית
והרעיונית של הספרות העברית העתיקה האצורה במקרא ובמגילות מדבר יהודה .ספרו על
גלגוליה של נבואת ירמיהו (  )Witnessing a Prophetic Text in the Makingראה אור בשנת 2017
בהוצאת דה גרויטר (ברלין) ,ובקרוב יראה אור בהוצאת מוזיאון ישראל פירוש חדש שכתב על
מגילת פשר חבקוק מקומראן.
תש"ף .2020/ו  268 +עמודים 17 x 24 .ס"מ .כריכה קשה.
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יונינה אלדר

דניאל ויס
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