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 . 1940 - 2019פרופסור אילה )איה(  כהן ז"ל,  
 

פרופ' אילה כהן הייתה חברה יקרה של רבים מאתנו. היא הגיעה לטכניון 

 1967, לאחר שקיבלה תואר דוקטור ב 1969כחברת סגל בשנת 

 1962היא קיבלה ב  BA -מאוניברסיטת ג'ון הופקינס, כשאת תואר ה

יסטיות מהאוניברסיטה העברית.  פרופ' אילה כהן הייתה מדענית, חוקרת ומומחית גדולה בשיטות סטט

ובישומן בתחומים רבים )מרפואה ועד תחבורה(, והצטיינה ביכולתה לפשט בעיות שנראו בלתי פתירות. 

רופאים, חוקרים, אנשי איכות הסביבה, תלמידי מסטר ודוקטורט, שלפעמים לא היו יכולים לסיים את 

רתי. היה לה כשרון עבודת המחקר שלהם או את המאמר, באו לקבל מפרופ' כהן עצה, הדרכה וליווי ביקו

להיכנס לכל בעיה שדרשה ניתוח סטטיסטי, בתחומי מדע שונים, להבין אותה ולהציע פתרון. למשל, עם 

ההתפתחות בשיטות מחקר בתחום מדעי ההתנהגות, פרופ' כהן לא רק הכירה את כל השיטות החדשות, אלא 

ילים. עבודתה המדעית הובילה גם פיתחה אותן, תרמה להן ופרסמה מאמרים על מחקריה בכתבי עת מוב

ליצירה קשרי מדע בינלאומיים, וחוקרים רבים שיתפו אתה פעולה במחקרים שזכו לתמיכת קרנות )כמו 

BSF פרופ' כהן לא הרבתה לטוס, במיוחד לא בשנים האחרונות, ולכן חוקרים הגיעו מחו"ל כדי לעבוד אתה .)

בות את המעבדה לסטטיסטיקה בטכניון, והרבה על מחקרים משותפים. פרופ' כהן ניהלה במשך שנים ר

   מחקרים בתחומי מחקר שונים ומגוונים בוצעו במסגרת המעבדה.

איה הייתה מרצה מצטיינת לאורך שנים. הייתה לה היכולת להפוך את קורסי הסטטיסטיקה לקורסים 

ם אצלה בקורסים מעניינים ורלבנטיים לכל אחד מהלומדים. היו לה אנרגיות עצומות שסחפו את הלומדי

ובסדנאות מרוכזות לתלמידי דוקטורט. היא המשיכה ללמד, לבצע מחקרים, לפרסם מאמרים ולנהל את 

(. בהיותה גמלאית היא המשיכה לזכות במענקי מחקר 2008-המעבדה לסטטיסטיקה גם לאחר פרישתה )ב

 עם חוקרים מארה"ב.  הצעת מחקר משותפת BSFתחרותיים. מספר ימים לפני מותה היא עוד הגישה לקרן 

באיה היה שילוב נדיר של חשיבה אנליטית חדה, שהתבטאה בכישרונה הרב בסטטיסטיקה, עם רגישות 

אנושית רבה. איה שמרה על חברות לאורך עשרות שנים, והיה לה קשר מיוחד עם אנשים, שמצאו אצלה 

ע"פ את ימי ההולדת וימי ב תמיד אוזן קשבת ועצה טובה. אי אפשר היה שלא לאהוב אותה. היא ידעה

הנישואים של כל חבריה. כל שנה הייתה מגיעה ברכה כתובה או טלפון מאיה, שהכירה בחשיבות היום 

המיוחד לחברה ולחבר. ביתה של איה היה פתוח לביקורים של רבים מאתנו, אשר התקבלו בחום וזכו 

הסחלבים והצמחים האחרים שגדלו בארוחות בריאות ובמבחר עוגות מעשה ידיה. תענוג מיוחד היה מראה 

 אצלה וקיבלו טיפול ב"אצבעות הירוקות" של איה, וזאת על רקע נוף המפרץ והרי הגליל.  

  פרופסור אילה כהן ז"ל תחסר לנו כסטטיסטיקאית ואיה תחסר לנו מאד כחברה.  יהי זכרה ברוך !
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