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 גט סרבנותחייל בודד, פרופסור לביוכימיה ופעילה בתחום 
 2016מבין זוכי פרס "בוני ציון" של ארגון "נפש בנפש" לשנת 

  
 פרס מפעל חיים יוענק למשה ארנס על תרומתו לבנייתה וביטחונה

  מדינת ישראלשל  
יוענק לשישה עולים מארצות  לבן אדמסע"ש סי 2016לשנת  פרס "בוני ציון" של ארגון "נפש בנפש"

, מבית פרופ' חיים סידרעל עשייתם יוצאת הדופן ותרומתם למדינת ישראל. בין הזוכים, דוברות אנגלית 
לוחם ביחידת  סהר אלבז, "רוסמבירושלים  האוניברסיטה העברית הספר לרפואה וחקר הסרטן של

 .רתו במבצע "צוק איתן"צל"ש הרמטכ"ל על גבו, מקבל "רימון" של חטיבת גבעתי
 

מארצות דוברות אנגלית אשר תרמו נבחרים עולים כמדי שנה ליוענק  2016פרס "בוני ציון" של ארגון "נפש בנפש" לשנת 
. ישראל בכנסת ,23.5.2016ביום חמישי, בטקס חגיגי שייערך  . הפרסים יוענקותרומה משמעותית למדינת ישראל

זוכים בתחומי: מדע ורפואה; יזמות עסקית וטכנולוגיה; פעילות התנדבותית; חינוך;  6-השלישית, ל הפרס יוענק זו השנה 
 .פרס על "מפעל חיים"בנוסף יוענק רבות, אמנות וספורט. מנהיגות צעירה בצה"ל ובשירות לאומי; ות

  
 אשר ,ש"עלה לישראל לאחרונה באמצעות ארגון "נפש בנפש יזם נדל"ן קנדי ,ילבן אדמסס ע"ש נקרא הפרס השנה

מאמין  בהצגת ההצלחה וההשפעה של העם הישראלי האדמס . מדינת ישראל קידוםלפיתוח וופועלו את חייו קדיש מ
 , רואה בפרס "בוני ציון" חלק אינטגראלי של משימה זו.בפני העולם

חקר הסרטן, פרופסור אמריטוס לביוכימיה בבית הספר לרפואה ו, לפרופ' חיים סידריוענק  מדע ורפואההפרס בתחום 
שותף בכיר בקרן הון הסיכון  ,סקוט טוביןליוענק  יזמות עסקית וטכנולוגיה; הפרס בתחום באוניברסיטה העברית

, המייסדת והמנהלת לד"ר רחל לבמוריוענק  פעילות התנדבותית; הפרס בתחום Battery Venturesהאמריקאית, 
; הפרס בתחום רגון "ישראל צעיר" והסוכנות היהודיתהפרויקט למניעת עגונות וסירוב גט, פרויקט משותף לא של

שירת כלוחם ביחידת "רימון" מארה"ב ש, חייל בודד סהר אלבז "רלסמיוענק  מנהיגות צעירה בצה"ל ובשירות לאומי
 לברברה לוין,יוענק  חינוךהפרס בתחום  ;על גבורתו במבצע "צוק איתן"  קיבל את צל"ש הרמטכ"לושל חטיבת גבעתי, 

תרבות, אמנות ; הפרס בתחום , בית הספר הראשון מזרם תל"י1976בית הספר פרנקל בירושלים בשנת  ממקימי
מפיקה של המחלקה פורצת דרך בתחום לימודי שפות דרך הטלוויזיה החינוכית ו, לאסטל פרידמןיוענק  וספורט

 .לאנגלית בחינוכית

על תרומתו לבנייתה וביטחונה של  ,לשעבר  החוץ שר הביטחון ושר ,למשה ארנסמפעל חיים  פרסבנוסף לכך, יוענק 
 (לפרטים נוספים אודות הזוכים ראו בהמשך). .מדינת ישראל

מורכבת מאישי ציבור המומחים כל אחד בתחומו. בין חברי ועדת השיפוט  2016ועדת הפרס, שבחרה את הזוכים לשנת 
רב אלוף (במיל.) גבי ת ומדליסטית אולימפית; , ספורטאייעל ארד, השגרירה וחברת הכנסת לשעבר; קולט אביטלהם: 

, בנימין זומר, ראש המוסד לשעבר וראש מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים; אפרים הלוי, יו"ר קרן רש"י; אשכנזי
, הרב פול פרידמן; אלוף (במיל') יעקב עמידרור ;רוזלם פוסט’, עורך ראשי גסטיב לינדיי בישראל; ’ל נובל אנרג”מנכ

ם ”שגרירת ישראל באו, פרופ' גבריאלה שלו; JNF-USA, מנכ"ל ראסל רובינסוןסרבטיבית בישראל; התנועה הקונ
 .לשעבר ונשיאה במרכז האקדמי קריית אונו

 
: "בהענקת פרס בוני ציון, זו השנה השלישית, אנו מוקירים את תרומתם הרב יהושע פס, מייסד ומנכ"ל "נפש בנפש"

. כל אחד ת ישראלראשונה לעלות ארצה, להשתלב ולחזק את חוסנה של מדינהאדירה של הזוכים, שבחרו בראש וב
לת היק הזוכים מהווים את חוד החנית של .עוצמהולנחישות, ציונות, הקרבה  סמל ינםמהזוכים והזוכות בפרס השנה ה

ל לחיקוי , מהווים מודשל הזוכים הישגים יוצאי הדופןהאנו מאמינים כי  ככלל. החברה הישראליתו העולים בפרט
 ולחיות את חייהם במדינת ישראל". ות ארצהולהשראה לרבים אחרים שיבחרו לעל

 קליטההמשרד העלייה ו



 
 :(תמונות של הזוכים ע"פ בקשה) אודות הזוכים

 
, פרופסור אמריטוס לביוכימיה בבית הספר לרפואה וחקר הסרטן, מדע ורפואה יוענק לפרופ' חיים סידרהפרס בתחום 

כי . פרופ' סידר גילה ועבודתו בגילוי מנגנון בקרת הגנים בתחום הגנטיקה וצימחקרו החלעל   באוניברסיטה העברית,
האנושי, יש מערכת  בנוסף ל"טקסט" הגנטי שאנו יורשים מהורינו, אשר מכיל את כל ההוראות לבניית כל רכיב בגוף

הביאור של שכבת נוספת של ביאור המסמלת את ה"טקסט" הגנטי ומכילה שכבה נוספת של אינפורמציה גנטית. תהליך 
שחושפת האם גן מסוים הוא פעיל או רדום, היא   DNA-המידע הנוספת נעשה באמצעות תהליך כימי של מתילציית ה

ה גילויו אבן יסוד בהתפתחות האנושית. לתהליך המתילצייה תפקיד משמעותי במחלות רבות, לרבות מחלת הסרטן שב
תפקיד מפתח גם בהבנת  DNAה והטיפול הרפואי. למתילציית של פרופ' סידר הובילו לפיתוח בתחום אבחון המחל

 מארצות הברית. 1973ההשפעה הסביבתית על התנהגות בני האדם. פרופ' סידר עלה לישראל בשנת 
 

 Battery ,סיכון האמריקאיתההון שותף בכיר בקרן  ,סקוט טוביןל  יוענק יזמות עסקית וטכנולוגיההפרס בתחום 
Ventures , במהלך במסגרת תפקידו מוביל טובין השקעות בישראל, ארצות הברית ואירופה.  .1997בשנת אליה הצטרף

יישומי במספר תחומים לרבות השקעות הון סיכון והשקעות פרטיות במיזמים בתחומי התשתיות,  השנים טובין התמקד
יוקרתית של מגזין "פורבס" תוכנה, שירותים עסקיים, מדיה ושירותים פיננסיים. טובין נבחר מספר פעמים לרשימה ה

הקרן  פעילותאת  רחיבטובין ה 2008-בינלאומי המדרגת מדי שנה את אנשי קרנות ההון המובילים ברחבי העולם. בה
טובין הוא והחל בבניית צוות מקומי והרחבת ההשקעות של הקרן בחברות בישראל, המזרח התיכון ואירופה.  ישראלב

ם בינלאומיים ולימודי מזרח התיכון מאוניברסיטת ברנדייז. בנוסף, מעורב טובין בוגר תואר ראשון בהצטיינות ביחסי
לאומית. הוא משרת בגאווה בדירקטוריון של "מעוז", ארגון ההמקומית ובמספר יוזמות חברתיות בישראל, ברמה 

 2011בשנת בתחום הציבורי והפרטי בישראל. טובין עלה לישראל שמזהה ומאיץ את התפתחותם של מנהיגי העתיד 
 מארצות  הברית.

 
ל הפרויקט למניעת עגונות וסירוב , המייסדת והמנהלת שיוענק לד"ר רחל לבמור פעילות התנדבותיתבתחום  הפרס

בבתי הדין הרבניים, מסייעת ד"ר לבמור  טוענת רבניתוהסוכנות היהודית. כ לארגון "ישראל צעיר"פרויקט משותף גט, 
ד"ר לבמור  עולם להשתחרר מכבלי הנישואין הבלתי רצויים שלהם בתהליך מכובד ומכבד. לנשים עגונות בישראל וב

חוללה מהפכה בתפיסה הציבורית ההלכתית ביחס למעמד האישי של נשים כאשר לקחה חלק בפיתוח ה"הסכם לכבוד 
ית של נשים לגט. ההסכם התקדימי שד"ר לבמור יצרה מגן על זכותן הבסיססרבנות גט. הדדי", מכשיר הלכתי שמונע 

ד"ר לבמור היא חוקרת פורצת דרך ומחברת הספר "מנעי עינך מדמעה" על הסכמי ממון, בעלת דוקטורט בתלמוד 
ומשפט עברי ומאחוריה עשרות שנות ניסיון כפעילה חברתית למניעת עינוי גט אשר הגיעו לשיאם עם בחירתה לנציגה 

חוק העברי והמוסדות הדתיים הרשמיים, ד"ר לבמור מצליחה בועדת לבחירת דיינים. באמצעות עבודה בגבולות ה
בתחום דיני המשפחה ומסייעת לבניית משפחות חזקות שהן אבני  21-להוביל לשינוי המצב הקיים והתאמתו למאה ה

 מארצות הברית. 1976ד"ר לבמור עלתה לישראל עם משפחתה בשנת היסוד של החברה הישראלית. 
 

לוין  .ממקימי בית הספר פרנקל בירושלים, בית הספר הראשון מזרם תל"י, ברברה לויןלחינוך יוענק  בתחום הפרס
שבו תכנים יהודיים פלורליסטיים היו חלק מתכנית הלימודים עבור  פרנקל,, כמנהלת בית הספר 1976החלה, בשנת 
תלמידים  300-מתלמידים בלבד ליותר  33-בית הספר גדל במהרה מחות חילוניות ודתיות כאחד. פתלמידים ממש

ך של . כיום, מונה מערכת החינושלו ושימש כאב טיפוס לבתי ספר נוספים שבחרו לאמץ את תכנית הלימודים הייחודית
אלף תלמידים בכל הגילאים. במקביל לעבודתה כמנהלת בית  35-גני ילדים ולמעלה מ 134בתי ספר,  96תנועת תל"י 

תאטרון קהילתי ומרכז פרנקל לחינוך  פרויקטים חינוכיים חדשניים וביניהם שנה, ייסדה לוין מגוון 29הספר פרנקל במשך 
יהודי במשפחה שהחל כיוזמה ללימוד אנגלית בכיתות א' ושילוב תלמידים על הספקטרום האוטיסטי בכיתות הלימודים. 

בקרב צעירים  , לוין מוסיפה לייעץ לבתי ספר שונים ולהתנדב כמורה לכישורי תפילה2005גם לאחר פרישתה בשנת 
  מארצות הברית. 1969ואזרחים מבוגרים כאחד. לוין עלתה לישראל בשנת 

 
אשר השתחרר  חייל בודד ,סהר אלבז "ר (במיל')יוענק לסמ מנהיגות צעירה בצה"ל ובשירות לאומיבתחום  הפרס

הותקפו ר אלבז ויחידתו . במהלך מבצע "צוק איתן" סמ"ביחידת "רימון" של חטיבת גבעתי כלוחם לאחרונה משירות צבאי
על ידי חוליית מחבלים במהלך הלחימה ברפיח, רצועת עזה. בניגוד להוראות מפקדו הישיר, סמ"ר אלבז סירב לתפוס 

חברי  5מתוך  4מחסה ונשאר בעמדה להשיב אש ואף הוסיף להילחם תוך שהוא מתפעל תקלה בנשקו והביא לחיסול 
במשך דורות בקורסי  ה ציין מפקדו של אלבז כי גבורתו עוד תסופרבתיאור המקרה לאחר מעשחוליית המחבלים. 

הגיע לישראל לבדו מארצות הברית והתגייס מיד לאחר מכן לשירות צבאי כלוחם ביחידת רימון  סהרהמפקדים של צה"ל. 
אשר  ,של חטיבת גבעתי. סמ"ר אלבז הוא אחד מחמישה חיילים שקיבלו את צל"ש הרמטכ"ל בעקבות מבצע "צוק איתן"

 מארצות הברית.  2012הוענק לו על גבורתו, תושייתו ואומץ ליבו. סמ"ר אלבז עלה לישראל בשנת 



 
פורצת דרך בתחום לימודי שפות דרך הטלוויזיה , יוענק לאסטל פרידמן תרבות, אמנות וספורטפרס בתחום ה

, 1968ויזיה החינוכית כבר בשנת פרידמן החלה את פעילותה בטלו .מפיקה של המחלקה לאנגלית בחינוכיתהחינוכית ו
פרידמן זמן קצר לאחר מכן, מונתה   ".More About English" המיתולוגית סדרת הטלוויזיהתחילה כמורה ותסריטאית ב

הצלחתה פילסה את פרקים בהוראת אנגלית.  500מעל  לאורך השנים והפיקהבחינוכית למפיקה של המחלקה לאנגלית 
של הטלוויזיה החינוכית בישראל, שם הפיקה שורת תכניות שהפכו עם השנים לחלק  הדרך למינויה למנהלת ההפקה

בלתי נפרד מהתרבות הישראלית. דורות רבים של ישראלים רכשו את יסודות השפות אנגלית, עברית וערבית כמו גם 
ה בחייהם של מיליונים פרידמן נגע מושגי יסוד ביהדות הודות לחדשנות והנגישות אותם הביאה פרידמן למסך הטלוויזיה.

. פועלה של פרידמן התבסס צעירים ומבוגרים כאחד ותרמה מהותית להתפתחות תרבות של ערכים בחברה הישראלים
כישורים וכלי לימוד לתלמידים בישראל. פרידמן עלתה להעניק  על תחושת שליחות ציונית עמוקה וממנה נבע רצונה

 מארצות הברית.  1964לישראל בשנת 
 

כנסת מטעם כחבר , 1973-במשה ארנס הצטרף לזירה הפוליטית . למשה ארנסיוענק פרס מפעל חיים  לכך,בנוסף 
ארנס חיבר שני ספרים . כשר החוץ, שר הביטחון ושגריר ישראל בארה"בפלגת "הליכוד". לאורך השנים כיהן ארנס מ
ועד המנהל של אוניברסיטת אריאל, חבר ה, פרופסור חבר בטכניוןמכהן בנוסף  רנסאבעיתון "הארץ".  יםטורכיום כותב ו
התגייס ארנס לצבא ארצות הברית, שם שירת ביחידת המהנדסים למשך  1944בשנת  אווירית.סמנכ"ל התעשייה הו

 לאורך השנים ארנס הוביל . MITעלה לישראל לאחר השלמת תואר בהנדסת מכונות מאוניברסיטת  1948שנתיים. בשנת 
ארנס  .1971בשנת  פרס ביטחון ישראלכלי תעופה וטילים שונים, עשייה שבעקבותיה זכה ב פיתוח שלל םפרויקטימספר 
סיפורו של  -דגלים מעל הגטו"ו 1995בשנת  "ברית שבורה": יו"ר קרן הון הסיכון "תעוזה". ארנס חיבר שני ספריםכיהן כ

 , ספריו יצאו לאור באנגלית, עברית ופולנית.2011בשנת  גטו ורשה"
 
 

  www.nbn.org.il :וןעל הארג
על ידי הרב יהושע פס ואיש העסקים טוני גלברט. הארגון הפיח רוח חיים בעלייה  2002ארגון נפש בנפש הוקם בשנת 

אלף עולים מאז הקמתו. בפעולותיו מבקש  45-מארצות הברית, קנדה ואנגליה וסייע בעלייתם ארצה של למעלה מ
הארגון לעודד עלייה ומעמיד מערך מקצועי ענף לרווחת העולים ועל מנת לסייע להם במעבר באמצעות מציאת תעסוקה, 

   השתלבות בקהילה (ובמערכת הבריאות והחינוך), עלויות מעבר גבוהות והתמודדות עם הבירוקרטיה הממשלתית.
 

 www.boneizion.org.il: על פרס "בוני ציון"
פרס "בוני ציון" מוקיר את הישגיהם ותרומתם של עולים ממדינות דוברות אנגלית, אשר סייעו לישראל תוך מימוש 
מהותה של הציונות המודרנית על ידי תרומה משמעותית לפיתוחה החברתי, הכלכלי והתרבותי של המדינה. הפרס כולל 

; וספורט אמנות יזמות עסקית וטכנולוגיה; תרבות, פואה; חינוך; פעילות התנדבותית;את הקטגוריות הבאות: מדע ור
 לאומי.ומנהיגות צעירה בצה"ל ובשירות 

 
 

http://www.nbn.org.il/
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