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שיתוף פעולה בין שלוש אוניברסיטאות בישראל צפוי להוליד פיתוח של 
טלסקופים בחלל שישדרגו את התצפיות לעומק היקום. פרופ' יוסי רוזן, מן 

המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים באוניברסיטת בן-גוריון, שילב ידיים עם 
פרופ' אלכס פיש מאוניברסיטת בר אילן וד"ר ערן סוחר מאוניברסיטת תל-אביב, 
ושלושתם פועלים בתחום האלקטרואופטיקה. הם מתכננים טלסקופים המגלים 

 אור נראה וקרינת
 טרה-הרץ. הטלסקופים יוכלו לבצע תצפית בתחום הטרה-הרץ ובמקביל

גם בתחום הנראה של הספקטרום האלקטרומגנטי. 
במהלך המחקר ייבנו שני אבות-טיפוס מעבדתיים של מערכות דימות, והם יהיו בגודל 
ומשקל המתאימים לנשיאה על לוויין. המחקר מתבצע במימון סוכנות החלל הישראלית.

  "בשיטת הדימות המוצעת כאן, הטלסקופים אוספים 'פסיפס' של תמונות,
 'תת-הולוגרמות', שיעובדו וישולבו יחד להולוגרמה אחת אחידה", אומר פרופ' רוזן.

 )CMOS-SOI( עיבוד כזה מתאפשר בזכות טכנולוגיית ייצור שבבים מיוחדת"
עבור החיישנים של המערכת, טכנולוגיה שמקנה לשבבים חסינות מפני הקרינה 

המסוכנת בחלל". 
פרופ' רוזן הוא אחד החוקרים הוותיקים בתחום ההולוגרפיה הממוחשבת. בסיוע 

הפוסט-דוקטורנט ד"ר רועי קלנר והדוקטורנט יובל קשטר פותחה במעבדתו של 
פרופ' רוזן טכנולוגיה חדשה של צילום הולוגרמות של עצמים תלת-ממדיים באור 

לבן טבעי ללא שימוש בלייזרים, כפי שהיה מקובל עד לא מכבר. 
המערכת מבוססת על שימוש חכם בצגי גביש נוזלי )Liquid Crystal( זעירים. היא 

.)Synthetic Aperture with Fresnel Elements קיצור של( SAFE קרויה
מאמרים מדעיים המתארים את המערכת ההולוגרפית החדשה ומציגים את 

OPTICS EXPRESS תוצאותיה התפרסמו בירחון היוקרתי
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סוגיית החשיפה של ילדים צעירים 
לכלי-התקשורת השונים עולה מדי פעם 
על סדר-היום הציבורי. כותרות מבהילות 

מכניסות את כמות הצפייה במסך 
להקשרים שליליים כמו התפתחות בעיות 

קשב וריכוז, בעיות בהתפתחות שפה, 
אלימות, השמנת-יתר ועוד. יש גם מי 

שאורזים את מסקנותיהם במעין “מרשם 
רופא”, האוסר על חשיפת פעוטות עד גיל 
שנתיים לתוכן מסך, ומגיל שנתיים מתיר 

להם לצפות בטלוויזיה רק חצי שעה ביום. 
האם החששות האלה מוצדקים? והאם 

הורים מסוגלים לממש המלצות כאלה? 
מחקר של פרופ’ נלי אליאס וד”ר עידית 

סולקין מאיר וממחיש את מציאות חייהם 

של הורים לילדים בני שנה וחצי עד שלוש 

תוך שהוא מתמקד בשיקולים המשפיעים על 

היקף החשיפה של הילדים למסך הטלוויזיה, 

בחששות והעמדות שבהם מחזיקים ההורים, 

בדפוסי הפיקוח שהם מפעילים. 

ממצאי המחקר מפריכים ממצאי מחקרים 

קודמים, שבהם יוחסה להשכלה ולחששות 

ההורים מפני החשיפה לכלי-התקשורת 

השפעה על היקף החשיפה של ילדיהם למסך. 

המחקר מבליט את חשיבותם של שיקולים 

אינסטרומנטליים, כגון שימוש בתוכן מסך 
כבייביסיטר זמין, ככלי לעיצוב סדר-יום, או 

כתגמול על התנהגות רצויה. רוצה לומר: 
גם אצל הורים שעמדתם חיובית וגם אצל 
הורים שעמדתם שלילית באשר לתרומתו 

של תוכן מסך להתפתחות ילדיהם, מה 
שבסופו של דבר מכריע את הכף לטובת 

חשיפה ממושכת הן נסיבות החיים של 
הורים בני-זמננו.

“ממצאים אלה אינם אמורים להפנות 
אצבע מאשימה כלפי הורים ודרכי 

התנהלותם. להיפך, באמצעות ממצאי 
המחקר אנחנו מבקשות לפתוח פתח 

לחשיבה מחודשת על כלי-התקשורת, 
על הורות ועל התפתחות ילדים”, אומרות 

שתי החוקרות מן המחלקה לתקשורת. 
“אנחנו מאמינות שצריך להפחית את 

המסרים השליליים הגורמים לתחושות 
אמביוולנטיות אצל ההורים באשר לשימוש 

במסך. אנחנו רוצות לעזור להורים להבין 
כיצד אפשר להשתמש בתוכן המסך יחד 
עם ילדיהם בצורה נאותה, גם כאשר הוא 

משמש כבייביסיטר, וכך להפוך את זמן 
החשיפה למסך לזמן מעשיר”.

המחקר הנוכחי הוא חלק מסדרת 
מחקרים שעוסקים בדפוסי השימוש בתוכן 
מסך של ילדים רכים. אחת ממטרותיו היא 
לפתח מערכת של קווים מנחים שישמשו 

יוצרים, גופי שידור ומקבלי החלטות 
ויספקו לילדי המאה ה-21 סביבה מפתחת 

ומקדמת.

פרופ' יוסי רוזן, מן המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, משתתף במחקר של 
סוכנות החלל הישראלית; תכליתו היא פיתוח טלסקופים שיוכלו לבצע תצפית 

בתחום הטרה-הרץ ובתחום הנראה של הספקטרום האלקטרומגנטי

פרופ' נלי אליאס וד"ר עידית סולקין, 
מן המחלקה לתקשורת, חקרו את 

הרגלי הצפייה בטלוויזיה של פעוטות. 
ממצאי מחקרן מתוארים כאן לראשונה

בייביסיטר זמין וזול

 לא משחק ילדים.
פרופ' אליאס )משמאל( וד"ר סולקין

צפו להפתעות

ישדרגו את התצפיות לעומק היקום. פרופ' יוסי רוזן והדוקטורנט יובל קשטר 

שומרות מסך 

מלמולים במקום מילים
מחקר שעשתה ד"ר עידית סולקין בשיתוף פעולה עם פרופ' וורן ברודסקי, מן המחלקה 
לאמנויות, הראה כי ניתן להשתמש במוסיקה המתבססת על צלילים והברות, הידועים 

גם כשפה אוניברסאלית של תינוק, במכשירים אלקטרוניים, ובכך לתרום להיבטים שונים 
בהתפתחות הילד, כגון לקשר הרגשי של ההורה עם ילדו. היות שבמציאות כיום השימוש 
באביזרים אלקטרונים נפוץ כתחליף לאינטראקציה בין מבוגרים וילדים, יצרה ד”ר סולקין 
ז’אנר מוזיקלי חדש: “שירים פארא-לינגוויסטיים". שירים אלה אפשר לבצע בכל תרבות 

ולשון, שכן הם בנויים מהברות ועיצורים ראשוניים שמפיקים תינוקות ופעוטות בכל העולם 
באופן טבעי ולכן הם קלים מאוד לביצוע גם בגיל מאוד צעיר. בכתיבתם ובהלחנתם מובא 

בחשבון הצורך שהם יהיו נוחים לשירה וקליטים. יתרונו של הז'אנר הוא בכך שהוא אינו 
שולל את השימוש במכשיר אלקטרוני אלא מתאים את המכשיר להתפתחות הילד, כך 

שהסיטואציה היומית של השמעת מוזיקה דרך מובייל, CD או DVD נעשית לפלטפורמה 
המגרה את הילד להפיק מבעים קוליים ולבצע את השירים, דבר שלדעת החוקרים יכול 
לקדם אצלו את התפתחותו השפתית. “כל השירים שאני כותבת מושפעים מן ההקשר 
ההתפתחותי - הם מותאמים להתפתחות הילדים, והפעילויות הנלוות שלהם מיועדות 

לתרגל מיומנויות מוטוריות, שפתיות וחברתיות", אומרת ד"ר סולקין.
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