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פרופ' )אמריטוס( יאיר אורון
זוכה פרס בינלאומי לציון תרומה לחקר הג'נוסייד

יאיר אורון פירסם למעלה  פרופ' 
רבים,  ומאמרים  ספרים  מ־20 
הוא  ובעולם.  בארץ  אור  שראו 
מלמד וחוקר את נושאי הג'נוסייד, 
וישראליות,  יהודיות  זהויות  וכן 
אורון  הפתוחה.  באוניברסיטה 
הוראת  למען  שנים  זה  נאבק 
החינוך  במערכת  הג'נוסייד 
הוא  הישראלית.  ובאקדמיה 
עומד בראש מפעל ייחודי, הכולל 
אשר  ספרים   12 של  פירסום 
עוסקים בנושא הג'נוסייד על היבטיו השונים — 8 מהם מתורגמים עתה 
בשנת  רסלינג  בהוצאת  אור  ראה  ישראליות"  "זהויות  ספרו  לאנגלית. 

.2010
לחקר  תרומה  לציון  ארמניה  נשיא  בפרס  אורון  פרופ'  זכה  השנה 
הג'נוסייד. את הפרס היוקרתי מעניק נשיא ארמניה לחוקר שתרם לחקר 

הג'נוסייד, ובעבר זכו בו גדולי חוקרי הג'נוסייד בעולם. 
השנה נערך הטקס ב־26.5.2014 במשכן הנשיא בֶיֶרוואן, בירת ארמניה. 
ולסיקור  לחשיפה  זוכה  והוא  זו,  במדינה  חשוב  לאירוע  נחשב  הוא 
הארמניות  בקהילות  במיוחד  לארמניה,  מחוץ  גם  נרחב  תקשורתי 

בתפוצות, שם חי כיום רוב העם הארמני.
"זכיתי לקבלת פנים ממלכתית ולהערכה, לאהבה ולכבוד מרגשים מאוד, 
הן מהנהגת המדינה והן מהציבור הרחב", מספר אורון, וממשיך: "עתה 
 .Denial: Israel and the Armenian Genocide נוסף שלי,  מתורגם ספר 
בכלל  היהודים  של  יחסם  הארמני  לעם  חשוב  כמה  עד  לתאר  קשה 
ומדינת ישראל בפרט לרצח העם הארמני, דווקא בשל סמיכות הגורל 
של שני העמים. הארמנים מתקשים לעכל את העובדה שמדינת ישראל 
מתכחשת לג'נוסייד הארמני; זהו אכן המצב האמיתי. נראה שהארמנים 
לחידוש  אפשרות  והציבורית  החינוכית  האקדמית,  בפעולתי  רואים 

המסורת — בעבר עמדו אינטלקטואלים יהודים לצדם של הארמנים".

ד"ר אור קרסין
מובילה בתחום המדיניות הסביבתית

אחת  היא  קרסין  אור  ד"ר 
בארץ  המובילות  המומחיות 
בתחום המדיניות הסביבתית.
בגיל  כבר  הספיקה,  קרסין 
הן  חותם,  להטביע  צעיר, 
והן  הסביבתית  התנועה  על 
בגיל  האקדמיה.  עולם  על 
"חיים  למנכ"לית  מונתה   25
של  ארגון־הגג  וסביבה", 

ארגוני הסביבה, שסבה — ח"כ לשעבר יוסף תמיר, המּוכר כ"מר סביבה" 
ירוקה",  "מגמה  הייתה ממקימי  לכן. בהמשך  — הקים 20 שנה קודם 
והיום היא מכהנת כדירקטורית בקק"ל ועומדת בראש ועדת פיתוח בר־

קיימא של הארגון, ופועלת רבות לסייע למאבקים סביבתיים לאומיים. 
לבנייה  הראשונה  הישראלית  התחרות  את  יזמה  קרסין  ד"ר  כן,  כמו 

ירוקה, והיא עומדת בראש חבר השופטים של התחרות. 
בשנת 2008 סיימה תואר שלישי במשפט ומדיניות סביבה באוניברסיטת 
בר־אילן, ומאז הייתה גם עמיתת מחקר במרכז לשינוי אקלים ומדיניות 

סביבה בבית הספר לכלכלה ומדע המדינה של לונדון.
נוסף על כל אלו, קרסין כתבה שני ספרים בתחום המדיניות הסביבתית 
בנושא אכיפת דיני הסביבה ושיקום קרקעות מזוהמות. כיום היא מרצה 
במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, 
המשפיעים  האנשים  ו־100  החולמים  עשרת  ברשימת  נכללה  והיא 
גוונים של  בתחום זה שפורסמה במגזין של העיתון "מעריב" — "100 

ירוק".

פרופ' יואב יאיר
זוכה ציון לשבח על מצוינות בשיפוט אקדמי של מאמרים

יאיר,  יואב  לפרופ'  העניק   )AGU( לגיאופיסיקה  האמריקאי  האיגוד 
מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ציון לשבח על 
מצוינות בשיפוט אקדמי של מאמרים שהוגשו לפרסום בשנת 2013 
העת  )כתב   JGR: ATMOSPHERES לאור,  מוציא  שהוא  העת  בכתב 

למחקר גיאופיסי: אטמוספרות(.
מדי שנה בשנה מציין עורך כתב העת לשבח כ־30 מבין מאות החוקרים 
אשר משתתפים בהליך השיפוט הקפדני של אלפי מאמרים המוגשים 
לפרסום בו. מצוינות בשיפוט מלמדת על ההערכה הרבה למקצועיות 
לשיפור הרמה המדעית של  ועל תרומתו  נטולת־הפניות של השופט, 

המחקרים המתפרסמים בכתב עת זה.
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וכתיבה יוצרת. מסות ורשימות פרי עטו התפרסמו במוספי הספרות של 
העיתון "הארץ" ובכתבי העת "הו!" ו"דווקא". ב־2012 ראה אור בעריכתו 
תרגומים  הכולל  ובעברית",  ביידיש  החדש  העולם  "אמריקה:  הקובץ 

מספרות יידיש, וכן שתי נובלות מאת ל"א אריאלי. 
ב־2011 הופיע הרומאן "היברו פבלישינג קומפני", פרי עטו, שמספר את 
סיפור עלייתו ונפילתו של מרדכי שוסטר, מחבר ספרוני יידיש פופולריים 
בניו יורק של ראשית המאה ה־20. הרומאן נכלל ברשימה הקצרה של 

פרס ספיר, וכמו כן זכה בפרס ברנשטיין היוקרתי. 
ב־2014 הופיע הרומאן "ארבע ארצות" שחיבר, וגיבורו הוא סופר בתל 
סוף  אירופה של  סופר ממזרח  רוח רפאים של  ימינו אשר  אביב של 

המאה ה־19 מתיישבת אצלו בבית ומשבשת את סדרי החיים. 

מינויים

פרופ' יגיל לוי
יו"ר קבוצת המחקר האירופאית לצבא ולחברה

פרופ' יגיל לוי, החוקר את יחסי הצבא והחברה במסגרת האוניברסיטה 
לצבא  האירופאית  המחקר  קבוצת  ליו"ר   2014 ביוני  נבחר  הפתוחה, 
 European Research Group(  ergomas הוא  המקוצר  שכינוייה  וחברה, 
בה  וחברים   ,1986 בשנת  נוסדה  זו  אגודה   .)on Military and Society
צבאיות,  וממכללות  מאוניברסיטאות  אקדמיה  אנשי   - חוקרים  מאות 
וכן חוקרים במכוני מחקר. לוי הוא הראשון מחוץ לאירופה שהתמנה 
של  הבא  הדו־שנתי  הכנס  שנתיים.  למשך  הוא  המינוי  זה.  לתפקיד 

האגודה ייערך ביוני 2015 באוניברסיטה הפתוחה. 

פרופ' )אמריטוס( בנימין נויברגר 
חתן פרס מפעל חיים של האגודה הישראלית למדע המדינה

לאומיות  כגון  מגוונים,  בתחומים  חוקר  הוא  נויברגר  בנימין  פרופ' 
ופוליטיקה אתנית, דת ופוליטיקה ותיאוריה דמוקרטית, ופירסם ספרים 

ומאמרים רבים בנושאים אלה בבמות בינלאומיות מכובדות.
לחקר  חשובה  תרומה  תרמו  והם  בישראל,  עוסקים  מפרסומיו  רבים 
החשובות  בסוגיות  במיוחד  השונים,  היבטיה  על  בישראל  הפוליטיקה 
מֶקֶרב  המעטים  בין  נמנה  הוא  ודמוקרטיה.  לאומיות  ומדינה,  דת  של 
חוקרי מדע המדינה הישראליים שחקרו חברות אחרות. פרסומיו בחקר 
ה־20,  המאה  של  ה־70  בשנות  כבר  החלו  האפריקאית  הפוליטיקה 
כאשר היה אחד החוקרים הראשונים במדעי החברה בישראל שחקרו 

נושא זה. 
ייסד את  במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, שהוא אחד מחלוציה, הוא 
במוסדות  הדמוקרטיה  להוראת  עוגן  המשמשים  הדמוקרטיה,  לימודי 
הדמוקרטיה  תודעת  לחיזוק  ותורמים  בישראל,  הגבוהה  ההשכלה 
בישראל. הוא פיתח עשרות קורסים בנושאי דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, 
לאומיות, דת ומדינה, פוליטיקה ישראלית, ופוליטיקה אפריקאית. מחומרי 
הפתוחה  באוניברסיטה  סטודנטים  אלפי  נהנים  וערך  שכתב  הלימוד 

ובאוניברסיטאות אחרות בארץ.

ד"ר מתן חרמוני
זכה בפרס ברנשטיין על ספרו "היברו פבלישינג קומפני"

 
ד"ר מתן חרמוני, מהמחלקה 
ולאמנויות  ללשון  לספרות, 
באוניברסיטה הפתוחה, נולד 
בבאר  וגדל  דורות,  בקיבוץ 
למד  הוא  ובעומר.  שבע 
ספרות עברית באוניברסיטת 
ומלמד  בנגב,  בן־גוריון 
ספרות עברית, ספרות יידיש 
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