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מהדורהמס'15
הוועד המנהל של האוניברסיטה
קיבל את המלצתו של נשיא
האוניברסיטה פרופ' אהרון בן-
זאב על שינוי תוארי התפקיד
הבאים 9ברוך מרזן הוא מעתה
סגן הנשיא ומנכ"ל .שוקי שי הוא
מעתה סגן הנשיא לכספים ופיתוח עסקי.

חוויה יוצאת דופן חיכתה לנשיא
האוניברסיטה פרופ' אהרון בן-
זאב וסגן הנשיא לקשרי חוץ
ופיתוח משאבים עמוס גבר בעת
ביקורם בפולין 9סיור במכללה
ללימודי יהדות ועברית בלב
ליבה של עיירה פולנית ציורית.
הסיור המרגש היה חלק מהביקור של השניים אצל בני
זוג ,מעשירי פולין ,במטרה לחזק את הקשרים שלהם
עם האוניברסיטה.

משלחת של כ 11-סטודנטים
גם השנה יצאה משלחת של
מברלין ומאסטריכט (הולנד)
סטודנטים יהודים וערבים מטעם
התארחה באוניברסיטה כדי
דיקנאט הסטודנטים "לשבור את
ללמוד מקרוב ובאופן בלתי
הקרח" ולכבוש יחדיו את "המון-
אמצעי על החוויה הישראלית.
בלאן" ,ההר הגבוה ביותר במערב
הסטודנטים ,שהיו אורחי מועדון
אירופה המתנשא לגובה של 3,711
מודל האו"ם של האוניברסיטה ,התרשמו מאוד
מטרים .לאחר מסע מפרך ומרתק הגיעו הסטודנטים
מהביקור וחלקם אף הביעו את רצונם ללמוד
לפסגה המושלגת ושלחו משם את ההודעה המיוחלת -
באוניברסיטה.
"הפסגה בידינו" .הפרויקט הייחודי הוא שיתוף פעולה
בין דיקנאט הסטודנטים ,אגודת הסטודנטים ,מרכז
הספורט ,המרכז היהודי-ערבי ובית הגפן-עיריית חיפה
והוא ממומן על ידי העמותה השוויצרית
.coexistence
האם לטראומות שחוות בימים
ספר חדש לפרופ' רחל הרץ-
אלה ילדות מאזור הדרום יהיו
לזרוביץ' מהחוג ללמידה ,הוראה
השלכות  -בעוד שנים רבות  -על
והדרכה יחד עם דוקטורנטית של
הילדים שלהן? מחקר חדש
האוניברסיטה ,ד"ר גבי אסם9
שהוביל פרופ' מיכה לשם מהחוג
מעגלים של הדרה  -סיפורן של
לפסיכולוגיה מרמז שהתשובה
אמהות החינוך הקיבוצי .הספרות
העוסקת במחקר החינוך הקיבוצי מכתירה את "אבות יכולה להיות חיובית 9חולדות שנחשפו לסטרס (עקה)
עוד בתקופת הילדות הורישו את ההשפעות של חשיפה
החינוך הקיבוצי" ועולה השאלה לאן נעלמו
מוקדמת זו לצאצאיהן  -בעיקר השפעות שליליות אך
ה"אימהות" של החינוך המשותף? הספר החדש
גם כמה חיוביות.
מתמקד בסיפורן של שלוש נשים מרכזיות בתולדות
החינוך הקיבוצי ומספר על תרומתן הרבה בתחום.
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מה היו ההבדלים בין בית של
המעמד העליון לבין בית של
המעמד הבינוני בעת העתיקה?
עונת החפירה ה 01-של חוקרי
מכון זינמן בסוסיתא ,בראשותם
של ראש המכון פרופ' ארתור סגל
וד"ר מיכאל אייזנברג ,שהסתיימה כעת נותנת לנו
הצצה להבדלים בין המעמדות בעולם הקדום.

ברכות למלחינה דגנית אלקיים,
בוגרת המחזור הראשון בחוג
למוסיקה ,שהוכרזה כזוכה בפרס
ראש הממשלה לקומפוזיטורים
לשנת  .1100החוג למוסיקה ועימו
קהילת האוניברסיטה כולה ,גאים
בהישגיה ומאחלים לה הצלחה רבה והמשך יצירה
פורה.

הסייף מאור חתואל ,סטודנט
מהחוג למדעי המחשב ,ייצג את
נבחרת אס"א של ישראל
באוניברסיאדה המתקיימת בסין
והגיע למקום השמיני והמכובד.
ברכות למאור שלא שכח לציין בכל
פעם שהוא מייצג בכבוד את אוניברסיטת חיפה.

האגף לקשרי חוץ ופיתוח
משאבים מרחיב את מוטת
הפעילות של ידידי האוניברסיטה
ברחבי העולם .השבוע הוקמה
אגודת ידידים חדשה
לאוניברסיטה בשוויץ ,שתנוהל
על ידי גב' ביאנקה סימון .האגודה החדשה תפעל לגיוס
תרומות לא רק בשוויץ אלא במדינות אירופאיות
נוספות שבהן אין לאוניברסיטה עדיין נציגות ומי
שיסייע לסימון יהיה ישי הרמתי .כמו כן ,בימים אלה
נעשית עבודה רבה על מנת לפתוח אגודות ידידים גם
בפנמה ובמקסיקו ולהרחיב את הפעילות של האגודה
הקיימת בארגנטינה במטרה להרחיב עוד יותר את
התרומות שמגיעות לאוניברסיטה מדרום אמריקה .על
פעילות זאת אמון אדו פולק ,ראש מערך ארצות דוברות
ספרדית ופורטוגזית.

נמשכת התהודה הרבה למחקר של
ד"ר אפרת שדמי וד"ר אינה
זיסברג מהחוג לסיעוד ,שמצא כי
הליכה במהלך אישפוז יכולה
לקצר בצורה משמעותית את משך
האישפוז .המחקר פורסם השבוע ב"ידיעות אחרונות",
"גלובס" ו"ג'רוזלם פוסט" בארץ וגם ב""Daily mail
וב" "Daily Mirrorהבריטיים ,כמו גם באתר הרשמי
של שירותי הבריאות הלאומיים של בריטניה.

הרשתות החברתיות עמדו בבסיס
ההתארגנות של המחאה
החברתית של השבועות האחרונים
 אבל האם יש לרשתות אלהתפקידים נוספים מעבר ל"רשימת
תפוצה"? ד"ר יניב לויתן מהחוג
ללימודים רב תחומיים מנסה לתת כיוונים חדשים
במאמר ב"גלובס"" .קחו השראה מקמפיינים שיווקיים
שפעלו מחוץ לקופסה והשפיעו על ההמונים לצורך
יצירת מציאות חדשה" ,הוא כותב.
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בכתבה על יחסי "ישראל-סין" מצטט
המגזין " "Defense Newsמחקר
של ד"ר יורם עברון מהחוג ללימודי
אסיה על היחסים הצבאיים בין שתי
המדינות .ד"ר עברון התראיין על
הנושא גם בתוכנית "היום בחדשות"
בערוץ הראשון ו"השעה הבינלאומית" ברשת ב'.

החפירות בעיר דוד בראשותם של
פרופ' רוני רייך מהחוג לארכיאולוגיה
ואלי שוקרון מרשות העתיקות
ממשיכות להניב ממצאים מרתקים9
הפעם היו אלה חרב ,ככל הנראה של
ליגיונר רומי ,וחריטה נדירה של
מנורה .על פי הערכות ,מדובר
בממצאים מתקופת המרד הגדול בשנת  55לספירה.
הממצאים פורסמו ב ,YNET-ג'רוזלם פוסט ,ישראל
היום ועוד.

ד"ר ישראל ויסמל-מנור מבית
הספר למדעי המדינה התראיין
לתוכנית "הערב עם" בערוץ
הראשון על הפרשייה החדשה
בנוגע למשפחת קנדי" .מעבר
לנבירה בפצע הזה ,שעדיין מדמם
בארצות הברית ,יש עדיין וויכוח בין שתי הגישות9
האם אוסוולד ביצע את הרצח לבד או שהוא היה חלק
מארגון גדול יותר .ככל שהזמן חולף יש יותר ויותר
אנשים שחושבים שהוא היה חלק מארגון גדול יותר",
אמר.

האם יש קשר בין המהומות
בבריטניה והמחאה הישראלית?
פרופ' דני גוטוויין מהחוג לתולדות
עם ישראל התראיין בתוכנית
"עושים סדר" בערוץ  1ול-
" 9YNETיש הבדל מהותי בין
שתי המחאות .בישראל מדובר במחאה של מי שהם
עדיין השדרה המרכזית של החברה .באנגליה המוחים
הם מהמעמד הנמוך".

ד"ר נויה רימלט מהפקולטה למשפטים
התראיינה בתוכנית "סדר דין מקוצר"
בערוץ הראשון על פסיקת בית המשפט
שמאפשרת תהליך פונדקאות גם למי
שיש להם שלושה ילדים" .מדובר
בפסיקה שללא ספק מרחיבה את הליך
הפונדקאות בישראל" ,אמרה.

מה חדש במתיחות שבין שתי
הקוריאות? ד"ר גיא פודולר מהחוג
ללימודי אסיה התראיין בנושא
ל"השעה הבינלאומית" ברשת ב'9
"ההתקפה של צפון קוריאה לפני
מספר חודשים היא חלק מדפוס
קבוע .בכל פעם שצפון קוריאה עצמה מחליטה על
התקרבות או מגמה של פשרה ,זה תמיד בא עם הפגנה
של כוחניות" ,אמר.

פרופ' למתמטיקה מארצות הברית
בכתבה במגזין סוף השבוע של
זכתה  3פעמים בלוטו .מזל או
דה-מרקר על הסיבות שבגללן
פיצוח של השיטה? ד"ר מאיר חמו
חיפה לא מצליחה להפוך למרכז
מהחוג לפילוסופיה התייחס לשאלה
היי-טק מוביל בישראל מצויינים
בכתבה ל" 13שעות" של ידיעות
נתונים ממחקרו של ברוך קיפניס
אחרונות" .העובדה שמדובר במזל
על המרכזיות של תל-אביב מול
היא בלתי סבירה .בתורת
חיפה בתחום ההיי-טק" .נותרו רק  2.4%ממפעלי ההיי-
טק הישראליים ,לעומת  05%בתל אביב" ,הוא רק אחד ההסתברות מכנים סיכוי כזה 'אי אפשרות'" ,אמר.
מהנתונים האלה.
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ד"ר סנדי קידר מהפקולטה
בכתבה ב"יומן הבוקר" ברשת ב'
למשפטים התראיין ל"גלובס" על
שעסקה בטיוטת דוח מבקר
צדק חלוקתי ,המחאה החברתית
המדינה על השריפה בכרמל
והשוק החופשי" .אנשים כבר לא
התראיין פרופ' חיים קותיאל
קונים את ההצטדקות והתפיסה
מהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
השקרית שהשוק יסדיר הכול.
ואמר שתנאי הקיצון האקלימי
בינתיים ,השוק מענה את כולם ,חוץ
ששררו באותם ימים הפכו את משימת כיבוי השריפה
מקבוצה קטנה שרק אותה הוא מהנה" ,אמר.
לקשים בצורה יוצאת דופן.
מה זו אהבה? לרגל ט"ו באב
מחקר של פרופ' רוזה לייקין
הוזמן נשיא האוניברסיטה פרופ'
מהמגמה לחינוך מחוננים
אהרון בן-זאב ,מומחה עולמי
ומצטיינים בפקולטה לחינוך על
לחקר הרגשות ,ל"העולם הבוקר"
"התכונה המולדת" של יצירתיות
בערוץ  1כדי לדבר על אהבה" .לא
והאתר של ד"ר דרור אנג'ל מהחוג
רק שיש אהבה ,אלא שהיא עושה
לציוויליזציות ימיות ,שממפה את פיזור המדוזות בים
קאמבק .הבעיה בתקופה המודרנית היא לא באהבה
התיכון ,עם הסבר של ד"ר אנג'ל על המסתורין של
עצמה ,אלא ביחסים  -במסגרת שהאהבה הזו יוצרת",
היצור הימי בן מיליוני השנים פורסמו במהדורה
אמר.
האחרונה של "נשיונל ג'אוגרפיק" בעברית.
פרופ' מינה רוזן מהחוג לתולדות
מספר הבקשות לפשיטת רגל שהוגשו
עם ישראל במאמר ב"הארץ" על
על ידי אנשים פרטיים זינק מכ 171-ב-
 0884לכמעט  7,111ב .1101-ד"ר עומר
ה" DNAשל המחאה היהודית"9
קמחי מהפקולטה למשפטים ניסה
התרבות הפוליטית בגולה
לענות על חלק מהסיבות בכתבה על
הצטיינה תמיד בריכוז ההון
הנושא ב"כלכליסט"" 9השינוי
היהודי בידי קבוצה קטנה מאוד
המשמעותי הראשון התרחש בשנת
של משפחות ,שראשיהן טיפחו יחסים קרובים עם
 ,0885אז ניתנו הקלות על ידי
השלטון הלא יהודי והקפידו על קיום של כמה תנאים",
המחוקק בתנאים לקבלת הפטור  -המסמך שפוטר את היא כותבת.
פושט הרגל מחובותיו .מאז ועד היום אנחנו רואים
הפנמה איטית של השינוי ,ולכן רואים מדי שנה עלייה
במספר הבקשות לפשיטות הרגל".
מאמר משותף ב"גלובס" של
פרופ' יוסף אדרעי מהפקולטה
למשפטים ופרופ' משה קים
מהחוג לכלכלה בנושא שינוי
מדיניות המיסוי" 9נראה כי
הממשל והציבור הפנימו כבר את
העובדה שמשהו פגום במערכת המיסים העקיפים,
ששיעורם ביחס לכלל המיסים במדינת ישראל חרג
מכול פרופורציה מקובלת ,וכי הם יוצרים עיוות כואב
במערכת המיסים שלנו" ,הם כותבים.
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מנכ"ל משרד האוצר חיים שני התפטר
מתפקידו ופרופ' אופירה אילון ,ראש
התוכנית לניהול אנרגיה בחוג לניהול
משאבי טבע וסביבה ,תוהה במאמר ל-
 NRGהאם מסקנות הוועדה שעמד
בראשה להפחתת פליטות גזי חממה
ייושמו" .חיסכון באנרגיה ,למרבה
הצער ,הוא לא כרטיס ביקור "פוליטי" ,משום שחיסכון
מצביע על מה שלא נעשה ואילו הפוליטיקה רוצה
להוכיח עשייה .זה המקום בו השאיר חיים שני את
המערכת".
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