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מתנהגדולהמזולאיכלושניהמדעניםהבכיריםשלנו,פרופסורמחקראברהםהרשקוופרופסורמחקר
אהרןצ'חנובר,להעניקלטכניוןעםפתיחתשנתהלימודיםתשס"ה.ערבשמחתתורה6,באוקטובר,2004
ייזכרכיוםהיסטוריבתולדותהטכניוןומדינתישראל.שניהמדעניםהדגולים,מהפקולטהלרפואהעל
שםרותוברוךרפפורט,זכובפרסנובלבכימיהעלגילויהשלמערכתהאוביקוויטיןהאחראיתלפירוקם
שלהחלבוניםבכלתאחי.זוהיהפעםהראשונהשמדעניםישראליםהחוקריםבמוסדישראליזכובפרס
נובל-הפרסהמדעיהחשובבעולם.כלעבודתםהמדעיתשלהשנייםבשלושיםהשניםהאחרונותנעשתה
וממשיכהלהתבצע-בטכניון,במעבדותהפקולטהלרפואהע"שרותוברוךרפפורט.זהופרסנובלשכולו"כחול-לבן".ביתהטכניוןגאהומתברךבהישגםהעצום.
השאלההגדולההיאאםבעתידנזכהלחתןפרסנובלישראלינוסףבתחומיהמדעוהטכנולוגיה.פרופסור
הרשקוופרופסורצ'חנוברהעלושאלהזובראיונותהרביםשנתנולכליהתקשורת.כפישכברנאמר,
זכייתםשלהשניםבפרסנובלהיאכמו"ייןמבצירשנותהשבעים".קצרנוהיוםאתתוצאותההשקעות
שנעשובחינוךבכלהרמות,החלבגןהילדיםוכלהבאוניברסיטאות,בשנותהשישיםוהשבעים.
מאזהיוודעדברהזכייהההסטוריתמובעתשובושובהדאגהשמאלאיהיהלישראלבעתיד"בציר"כה
מוצלח.דאגהזונובעתמןהקיצוציםהקשיםבתקציביההשכלההגבוההבכללוהטכניוןבפרט-קיצוצים
הפוגעיםקשותביכולתנולספקחינוךמהדרגההראשונהלסטודנטיםשלנוולהעניקתנאימחקרתחרותיים
לחוקרינו.ישלקוותכיזכייתםשלאברהםואהרןהיקריםתביאלשינויבסדריהעדיפויותשלהממשלה,
ותחזירלאוניברסיטאותאתהתקציביםהממשלתייםהגדוליםשנלקחומהןבשלושהשניםהאחרונות.
קרןאורנוספתבמצבהתקציביהקשהשאליונקלעהטכניוןהיאהודעתושלהפילנתרופהאמריקני
הנודעאלפרדמאןעלתרומהעתידיתשלולטכניוןבסך100מיליוןדולר,שבעזרתהיוקםכאןמרכז
מחקרבתחוםההנדסההביו-רפואית.גםבתחוםחשובזהראההטכניוןאתהנולד,כאשרהקיםלפני
שנותדוראתהפקולטהלרפואה.הטכניוןהוכיחכיהשילובהזהביןהנדסה,מדעבסיסיורפואהפורץ
דרכיםחדשות,תורםלשיפורבריאותםואיכותחייהםשלמיליוניבניאדם,ומהווהמנוףכלכליחשוב
למדינתישראל.בביקורובטכניוןלפנימספרחודשים,ביחדעםרעיתוקלוד,ובראיוןעיתונאירחביריעה
שפורסםב"גלובס"זמןקצרלאחרמכן,אמראלפרדמאןכיהואלאבחרבטכניוןמטעמיםציוניים,אלא
לאחרשערךבדיקהיסודיתוארוכהשלמוסדותרביםבארה"בוברחביתבל".בהתבססעלמהשלמדתי
עלהטכניוןועלהעבודההמחקריתהנעשיתשםאנימשוכנעשזובחירהנכונה",הדגיש.ישלטכניוןזכות
גדולהלהיותהאוניברסיטההיחידהמחוץלארה"בשהפילנתרופהאמריקניהנודעבחרבהכדילהגשים
באמצעותהאתחזונו.
תרומהזו,כמוגםתרומותרבותנוספותהמגיעותאלינומידידינוברחביהעולם,ובמיוחדבארה"ב,מחזקות
באופןניכראתיכולתנוהמדעית,ששמההולךלפניהברחביתבל,והןמהוותקרןאורבאפילה.אבל
תרומותאלואינןפותרותאתהקשייםהתקציבייםאליהםנקלענובגיןקיצוציהתקציבהמתמשכיםשל
ממשלתישראל,אשרמעמידיםבספקאתיכולתנולהגשיםבהצלחהאתמשימתנוהלאומית.גםבשנים
הקרובותניאלץ,לצערי,להמשיךולהצטמצםבתחומיםרבים,ואיןספקשהדבריפגעביכולתנולהמשיך
ולהיותאחדממוסדותהחינוךוהמחקרהמוביליםבעולם.חבלשממשלתישראלמתקשהלהביןאתמה
שידידינובעולםמבינים-עתידהשלהמדינהמוטלכאןעלכףהמאזנים,וחובתנולהמשיךלחזקולפתח
אתהמוסדהנהדרהזה-ביתםשלשניחתניפרסנובלהראשוניםשלמדינתישראלבתחוםהמדע.
בחודשיםהאחרוניםמסתמןשינוימסוים.דומהשהממשלההבינה,לאחרמאמצישכנועשלנוושלראשי
המוסדותהאחרים,שנמשכויותרמשנתיים,כיעתידמדינתישראלטמוןבחינוךבכללובחינוך
הטכנולוגי-מדעיבפרט.ביןמשרדהאוצרלות"ת-הגוףהמתקצבאתהאוניברסיטאות-נחתםהסכם
עלתוכניתחמש-שנתית.תוכניתזותגדילבעתידבמידהמסוימת-אםכילאמספקת-אתתקציבי
המוסדותותביאלייצובתקציבם.אנישבומצייןאתחבריהסגלהאקדמיוהעובדיםהמיוצגיםעלידי
ארגוןהמהנדסים,המח"רוהמיקרוביולוגים,שאףהםנרתמולעזורלטכניון,בתקופהקשהזו,עלידיויתור
עלחלקמשכרםומרכיביםנוספיםבתנאיהעסקתם.תרומהזומעידהעלמסירותםלטכניוןועלהבנתם
אתקשייו,וישלהחשיבותרבהבמגעינועםגורמיהממשל.
פתחנו,אפוא,אתשנתהלימודיםתשס"העםקרןאורבאפילה,בתקווהשהיאתאיראתשמינוגם
בהמשך.אנימאחללכולנושנתלימודיםפורייהומוצלחת.
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"משהוחדשלחלוטין".ד"רכנרתקרן
המדעניתהישראליתד"רכנרתקרןנכללת
ברשימתה-TR-100-רשימת"100הממציאים
הצעיריםהמוביליםבעולם"-בזכותעבודת
המחקרשאותהעשתהבטכניון.
אתרשימתהTR-100-מגבשומפרסם
ה-Technology Review-כתבהעתשלMIT

בנושאחדשנות.הרשימהמציגה100מדענים
צעירים-שגילםאינועולהעל-35שלעבודתם
השפעהדרמטיתעלהעולם.
דיווידרוטמןממערכתהTechnology Review-
אמרכיהמצאותיהםשלהמדעניםשברשימה
"יעצבואתעתידהשלהטכנולוגיהבעולם".

ד"רקרן,שנמצאתכרגעבעיצומושלפוסט-
דוקטורטבאוניברסיטתסטנפורד,עשתהדוקטורט
בטכניוןבהנחייתםשלפרופסורארזבראון
ופרופסוראוריסיוןמהפקולטהלפיסיקה.צוות
המחקרהטכניוני,שבוהשתתפוגםד"ריבגני
בוכשטבוהמשתלמתרותםברמןהצליח,בשנה
שעברה,ליצוראתהטרנזיסטורהמולקולריהראשון
הנבנהבאמצעות.DNAפיתוחזהעשוילהקנות
לחומריםולרכיביםהזעיריםביותרמאפיינים
חסריתקדים.עבודתוהחלוציתשלהצוותפורסמה
בכתבהעתהמדעי.Science
ד"רקרןאמרהכיהעבודהבטכניוןהיתה"תובענית
ודקדקנית,אבלגםמתגמלתלהפליא.המצאנו
משהוחדשלחלוטין,משהושלאהיהקייםקודם.
המדעמורכבבדרךכללמתשעיםאחוזיתסכול
ועשרהאחוזיחגיגה.ניסיונותרביםאינםמצליחים,
אבלישנםגםאותםרגעיםנדיריםומופלאים
שבהםזהמצליח,והנה-יצרתמשהוחדש".
ד"רקרן,ילידתירושלים,היאבתלאבמתמטיקאי
ואםשהינהמדעניתבמדעיהמחשב.היא
השלישיתביןארבעהאחים,כולםמדענים".מאז
ומתמידהתעניינתיבמדע",היאאומרת.

ÌÈÈ¯·ÂÚ†ÚÊ‚†È‡˙Ó†È‚ÂÏÂÈ·†·Ï†·ˆÂ˜†∫‰Â˘‡¯Ï
פרופסורליאורגפשטייןוצוותו,ממכוןרפפורט
בפקולטהלרפואהע"שרותוברוךרפפורט,הצליחו
לבנותקוצבלבמתאיגזעעובריים.כךדיווח
לאחרונהכתבהעתהיוקרתיNature
.Biotechnology
תאיגזעעוברייםמופקיםמעובריםאנושייםכמה
ימיםלאחרההפריה.תאיםאלוהינםתאים
אחידיםשאינם"ייעודיים",והםיכוליםלהפוך
פוטנציאליתלכלסוגשלתאאנושי-תאיעצב,
שריר,כבדוכיו"ב.
צוותושלפרופסורגפשטייןיצרמןהתאיםהללו,
במעבדה,תאילבשאותםהשתילבלבשלחזיר.
קודםלכןעברהחזירטיפולשהאטבאופן
מלאכותיאתקצבהלבשלו.הרקמותהמושתלות

תיקנו,באופןחלקי,אתהפגםשנוצרבקצבהלב,
וכךהפכולמעשהלקוצבלבביולוגי.
"תאיהגזעהאנושייםהשתלבוהיטבבפעולת
הלבשלהחזיר",אומרפרופסורגפשטיין,המשמש
גםכקרדיולוגבמרכזהרפואירמב"ם".הניסויים
שלנומצביעיםעלהפוטנציאלשישלתאיגזע
אנושייםלתקןפגמיםבלב".
חוקריהטכניוןמציעיםלהשתמשבריפויתאי
)(Cell Therapyכגורםמסייעלקוצביהלב
האלקטרונייםהקיימיםכיום.
דיקןהפקולטהלרפואהבטכניון,פרופסוררפאל
ביאר,אמרכיזוהפעםהראשונהבעולםשחוקרים
מצליחיםלבנותרקמתלבפועמתמתאיגזע
עוברייםולהשתילהבלבשלחזיר.
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המערכתהאחראיתלפירוקהחלבוניםבגוף.
ההודעהעלהזכייהפורסמהב6-באוקטובר,ערבשמחת
תורה,ותוךשעותספורותנערכהעלמרפסתביתושל
פרופסורהרשקומסיבתעיתונאיםמאולתרתשבהנכחו
חברים,בנימשפחה,עיתונאיםוצלמים.נשיאהמדינהמשה
קצבבירךאתחתניהפרסהישראלייםוהודהלהםעלכך
שיחדעםמדעניםישראליםאחריםהם"מעצביםאת
תדמיתהשלישראלכמדינהנאורהבחזיתהקידמההאנושית".
נשיאהטכניון,פרופסוריצחקאפלויג,אמרכי"מדובר
בתעודתכבודלמדעהישראליבכללולטכניוןבפרט.אנחנו
קוצריםהיוםהשקעהשנזרעהלפני25שנה".דיקןהפקולטה
לרפואהע"שרפפורט,פרופסוררפאלביאר,צייןכימדובר
בפרסהנובלהמדעיהראשוןבהיסטוריהשלמדינתישראל,
וב"כבודאדירלפקולטהלרפואה,לטכניוןולאקדמיה
הישראלית".עםזאתהזהירופרופסוראפלויגופרופסור
ביארמפנייחסהשלמדינתישראללהשכלהבכללולמחקר
המדעיבכלל".אםמדינתישראלמעוניינתלהישארבחזית
פרופסור אברהם הרשקו )מימין( ופרופסור אהרן צ'חנובר במסיבת העיתונאים
המדעוהטכנולוגיה",אמרפרופסוראפלויג",היחסלמערכת
הפרופסוריםאהרןצ'חנובר)(57ואברהםהרשקו)(67מהפקולטהלרפואה
ההשכלההגבוההחייבלהשתנות".
ע"שרפפורטבטכניוןהםחתניפרסנובלבכימיהלשנת.2004השנייםיחלקו
מאוחריותרהגיעוברכותגםמראשהממשלהאריאלשרון,שרתהחינוך
בפרס,ששוויו1.36מיליוןדולר,עםעמיתם,החוקרהיהודי-אמריקניארווין
והתרבותלימורלבנת,ואישיםנוספים.
רוז)(78מאוניברסיטתקליפורניה.הפרסניתןלשלושתהחוקריםעלגילוי
פרסנובליוענקלזוכיםבשוודיה,ב10-בדצמבר.
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הפרופסוריםהרשקווצ'חנוברזכובעברבשורה
ארוכהשלפרסים,ביניהםפרסישראלבחקר
הביולוגיהופרסלסקר-הנחשבלפרסהשני
בחשיבותובעולם)בתחוםהרפואה(אחריפרס
נובל.כלאלה,ועתהגםפרסנובל,ניתנולהם
עלגילוימערכתהאוביקוויטין),(ubiquitin
האחראיתלפירוקםשלחלבוניםבגוףהחי.
בניגודלתהליךהיווצרותםשלהחלבונים-תחום
שכברהוביללכמהפרסינובלבעבר-תהליך
פירוקםלאזכהלמחקררבעדשנותהשבעים,
ביןהשארמשוםשחשיבותוהעצומהלאהובנה
עדאז.כיום,הודותלמחקריהםשלהפרופסורים
הרשקו,צ'חנוברורוז,ברורכימנגנוןפירוק
החלבוניםחשובביותר,ובלעדיוחייםאינם
אפשריים.תקלותבמנגנוןזהמביאות
להתפתחותןשלמחלותקשותכגוןסרטןצוואר
הרחם,סרטןהדםוסיסטיק-פיברוזיס.
פרופסורהרשקוופרופסורצ'חנוברמסבירים

כיאתמחקריהםבתחוםפירוקהחלבוניםהניעה
הפליאהלנוכחהתחלופההבלתיפוסקתשלחלבונים
בגוףהאדם.למעשה,התהליךשלהרסהחלבונים
והיווצרותםהינוכהדינמיומהיר,שמדישבועיים
מתחלפיםכמעטכלהחלבוניםבגוףהאדםבחלבונים
חדשים.
חריצותםוחריפותםשלהשנייםאיפשרהלהם,
בעקבותמחקררבשנים,להסבירתהליךזהשל
הרסוהתחדשות.הםגילואתהסיבותלאותה
תחלופהמהירה:העובדהשהגוףפועלבנסיבות
חיצוניותקשותומשתנות)למשלטמפרטורהוזיהום(
הפוגעותבמבנההחלבוניםובתיפקודם;ותפקידם
החיונישלהחלבוניםבבקרההפיזיולוגית.
בשנים1980-1978גילושניהחוקריםכיאתתהליך
פירוקהחלבוניםמתזמנתמולקולהקטנההמשמשת
כ"תגהמוות"שלהחלבון.מולקולהזו,הקרויה
"אוביקוויטין",נצמדתלחלבוןובכךמבשרתלושסופו
הגיע".נשיקתהמוות"שלהאוביקוויטיןמעוררת

¥

אתתהליךהשמדתםשלהחלבוניםשסומנו.
בתהליךהאמורשותפיםשלושהסוגיחלבונים
זההמצמידאת"תגהמוות"לחלבוןהמועמדלהשמדה;האוביקוויטין,המסמןאתאותוחלבון
המועמדלמוות;והחלבוןהמבצעאתההשמדה.
הבנתמערכתהאוביקוויטיןפתחהדלתלפיתוחן
שלתרופותהמתקנותאתהמנגנוןהאמור,וכך
פועלותנגדהמחלותהשונותהקשורותבו.ואכן,
בעקבותגילויהשלמערכתזועוסקותחברות
שונות,ביניהן"פייזר",בפיתוחתרופותהמבוססות
עלהתגלית.חברהישראליתבשםפרוטאולוג'יקס
עובדתעלפיתוחהשלתרופהלאיידס,שגםהיא
מבוססתעלתגליתזו.
","Velcadeתרופההמיוצרתעלידיהחברה
האמריקנית"מילניום"ומיועדתלטיפולבסרטן
מסוגמיאלומה),(myelomaכברקיבלהבארה"ב
אתכלהאישוריםהדרושיםלשימושבה,ונמצאת
עלהמדפים.
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על קיר חדר הכניסה למשרדו של ברוך רפפורט
בז'נבה תלויה כרזה ובה הזמנה לאירוע שבו הוצג
בפני הקהילה המדעית מחקר על האוביקוויטין.
האירוע שבו מדובר התקיים בטכניון בשנת .1984
בין המארגנים היו פרופסור מחקר אברהם הרשקו
ופרופסור מחקר אהרן צ'חנובר.
הכרזה לא הוצאה עתה לרגל הזכייה בפרס נובל;
היא היתה שם תמיד כדי להזכיר לרות וברוך רפפורט
את משמעות תרומתם לפקולטה לרפואה בטכניון.
רות רפפורט זוכרת היטב את מעמד הנחת אבן
הפינה למבנה שבו שוכנת הפקולטה לרפואה על
שם רות וברוך רפפורט ומכון רפפורט למחקר" .ברוך
אמר שם :עוד תראו ,יום אחד נקבל פרס נובל" ,היא
מחייכת.
ואכן ,אין ספק שכאשר יצעדו הפרופסורים הרשקו
וצ'חנובר על מדרגות האולם המפואר בשטוקהולם,
יהיה זוג אחד שירגיש חלק בלתי נפרד מהמעמד
 רות וברוך רפפורט ,שתרמו עד היום עשרות רבותשל מיליוני דולרים לבניית הפקולטה ולהמשך
עריכת המחקרים בה.
‰ÁÂÂ¯‰Â†˙Â‡È¯·‰†ÌÂ„È˜Ï
"בתכריכים אין כיסים ולכן אף אחד לא לוקח איתו
כלום לעולם הבא" ,אומרים רות וברוך רפפורט,
"מסיבה זו החלטנו לתרום לפחות שליש מרכושנו
למטרות קידום הרפואה ולמטרות רווחה" .ברוך
מוסיף כי את המילה "ונתנו" ניתן לקרוא הן מימין
לשמאל והן משמאל לימין" .מי שנותן ,הקדוש ברוך
הוא מחזיר לו".
הראיון המיוחד עם בני הזוג התקיים בקומת
הפנטהאוז של הבנק שבבעלות משפחת רפפורט
על גדת אגם ז’נבה" .סקופ" חשוב שהושג בראיון
זה הוא רצונו של ברוך רפפורט להפוך את הפקולטה
לרפואה ומרכז המחקר על שם רפפורט בטכניון
למרכז לימודי רפואה ותמיכה אזורית לכל ארצות
המזרח התיכון .לצורך זה הוא מוכן לנדב את
הקשרים שלו  -גם עם מדינות שעדיין לא מכירות
בישראל.
על פי חזונו של רפפורט ידריכו חברי סגל
מהפקולטה לרפואה רופאים מארצות ערב ,אשר

ברוךרפפורטוהכרזהמשנת1984
יקימו בארצותיהם מרכזי מחקר מסוגו של מכון
רפפורט .ברוך מצטט מדבריו של ראש הממשלה
לשעבר ,ידידו שמעון פרס ,שאמר לו שמחלות
אינן יודעות גבולות ולכן רפואה יכולה להוות גשר
לשלום.
ברוך רפפורט סירב עד כה להתראיין לעיתונות
בכלל ולעיתונות הישראלית בפרט .אחת הסיבות
לכך היתה עסקיו עם מדינות ערביות המספקות
נפט לשני בתי הזיקוק הגדולים שבבעלותו -
בבלגיה ובאיים הקאריביים .לראיון הנוכחי הסכים,
לאחר ההודעה על זכיית שני חוקרים מהפקולטה
בפרס נובל ,רק מסיבה אחת  -לעודד תורמים
אחרים ברחבי העולם לעשות כמוהו.
ג'רלד ביצ'ונסקי ,מנהל ההשקעות הראשי של
ברוך רפפורט ,אף הוא דובר עברית .ביצ'ונסקי
אומר שקבלת פרס נובל היא התשואה הערכית
שקיבל ברוך רפפורט על תרומתו לטכניון .הוא
מוסיף כי אסור לשכוח שמדובר בפקולטה צעירה,
ויתר על כן  -שההישג שבגינו מוענק עתה פרס
נובל הושג עוד בימיה הראשונים של הפקולטה.
ברוך רפפורט נולד בחיפה בשנת  1922למשפחה
שעלתה מאוקראינה רק שנים ספורות קודם לכן.
אביו יששכר היה ממקימי מפעל המלט נשר
ולימים עבד שם גם אחיו יעקב .אחיו יצחק הקים
את הדואר בחיפה ואחותו רבקה הקימה את מד"א
חיפה .בדרך היתה גם האחות רחל ,וברוך היה בן
הזקונים.
בצבא הקים ברוך את המשטרה הצבאית וכמשפטן
µ

הקים גם את הפרקליטות
הצבאית ואף שימש
כשופט צבאי.
עם רות התחתן ברוך
בשנת  ,1945בקפה ורנר
ברחוב החלוץ בחיפה .הוא
מתעקש על שמו העברי
ואומר כי קראו לו ברוס
בצבא הבריטי .רפפורט
הוסמך כעו"ד בשנת ,1953
לאחר שירות צבאי בצבא
הבריטי ובצה"ל .בשנת
 1957הגיע לשוויץ והקים
עסקים חובקי עולם
בתחום הבנקאות ,הספנות והנפט .במהלך השנים
מימן ובנה  74ספינות גדולות ובהן מכלי דלק
וספינות מכולות ענקיות .בבעלותו שני בתי זיקוק
גדולים  -באנטוורפן שבבלגיה ובמדינת האיים
אנטיגואה וברבודה שבאיי בהאמה.
פעילותו ההתנדבותית של רפפורט כוללת את קרן
אינטר-מאריטיים המתמקדת בתמיכה מתמשכת
בתחומי החינוך ,הבריאות ויוזמות מדעיות ברחבי
העולם .מכון המחקר הרפואי על שם משפחת
רפפורט והפקולטה לרפואה על שם ברוך ורות
רפפורט בטכניון בחיפה ,ובמאיו קליניק ברוצ'סטר,
מבטאות את המחויבות ארוכת הטווח של מר
רפפורט למחקרים רפואיים.
ברוך רפפורט מבקש ,כאמור ,להרחיב את התרומה
לבית הספר לרפואה בחיפה כדי שישרת את כל
המזרח התיכון; עתה ,לאחר זכייתם של הרשקו
וצ'חנובר בפרס נובל ,הוא מקווה שיהיה מי שישמע
לו" .אולי שמעון פרס צדק .צריך אמצעי לקידום
השלום ,לעזור למדינות ערב השכנות ,לרפא אותם,
לשלוח אליהם רופאים ,להביא קנדידטים טובים
ללמוד רפואה אצלנו .זה דורש הרבה כסף" .רפפורט
מבטיח להשתמש גם בקשריו הטובים עם מדינות
ערביות שאין להם קשרים דיפלומטיים עם ישראל.
את ההודעה על הענקת פרס נובל לשני חוקרי
הטכניון קיבלו רות וברוך כשהיו במכוניתם בכביש
החוף ,בנסיעה מביתם בקיסריה למרכז הארץ,
מבתם ורד ,אשר שהתבשרה על הזכייה מגיסה,
פרופסור בני דרנגר ,מנהל מחלקת החלמה ברמב"ם.
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"לכלמקוםהואלוקחאיתומאמרים.
היהשותףלפרסיםקודמיםשבהםזכינו,
כשאניסוחבתאותולקניוןהואיושבעם
שותףבפרסנובלהנוכחי.זהבהחלט
המאמרים-ואניהולכתלקניות".כך
מגיעלו".
מספרתיהודיתהרשקועלבעלה,
לפניהזכייההנוכחיתזכהפרופסור
פרופסוראברהםהרשקו".המדעהיה
הרשקובשורהשלפרסיםחשובים,
מאזומתמידאהבהגדולהעבורו".
ביניהםפרסישראלבחקרהביולוגיה
עםזאת,מציינתיהודיתבגאווה",תמיד
),(1994פרסוולףלרפואה)(2000ופרס
היהלוזמןלמשפחה.הואתמידהקפיד
לסקר).(2000בשנת2003נבחרפרופסור
להגיעהביתהעדששבערבכדילשבת
הרשקוכחברבאקדמיההאמריקנית
עםהילדיםעלשיעוריהבית".פרופסור
הלאומיתלמדעים.בעשורהאחרוןהוא
הרשקומאשראתהדברים":יהודית
מתמקדבחקרתפקידהשלמערכת
יודעתשהדברהיחידישיכוללהוציא
האוביקוויטיןבבקרתחלוקתהתא.
"לפירוקהחלבוניםישנותפקידמרכזי
אותימניסויהואהודעהשלהשהנכדים "היה לי מזל עם מורים" .פרופסור אברהם הרשקו עם רעייתו יהודית ונכדיהם
באים.אזאנירץהביתה".ואכן,אפילו
בחלוקתהתאים,שהיאאחדהתהליכים
ההודעהעלזכייתובפרסהחשובמכולםתפסהאותוכשבילהעםהנכדים
החשוביםביותרבגוף.חלוקתהתאיםצריכהלהתבצעהיטב,ובעיתויהנכון.
בבריכה.
שיבושבתהליךזהמשבשאתפעילותהגוףועשוילגרוםלמחלות.סרטן,למשל,
פרופסוראברהםהרשקונולדבשנת1937בעירקרצגבהונגריה,ובגיל12
הואתוצאהשלחלוקתתאיםשלאאמוריםלהתחלק.לכןמדוברבנושאשהשלכותיו
עלהלישראלעםהוריוואחיו.לאחרסיוםהתיכוןב1956-החלללמוד
הרפואיותעצומות".
בביתהספרלרפואהשלהאוניברסיטההעבריתוהדסה".ישעיהולייבוביץ',
פרופסורהרשקואוהבאתמשפחתווגאהבה.אביו,משהז"ל,פיתחשיטהחדשה
אדםמבריקורב-תחומי,לימדאותיכימיהאורגנית.בקורסיםשלוהתוודעתי
ללימודחשבוןוכתבעלפיהספרילימודשעליהםהתחנכוילדיישראלבמשך
לעולםהביוכימיה",הואאומר".בכלל,היהלימזלעםמורים.היולימורים
שניםרבות;אמו,שושנהז"ל,היתהמוזיקאיתמוכשרתואישהמשכילהמאוד.
מעולים.אתיעקבמגר,ביוכימאיגאונישלימדאותיבירושלים,אנירואה
"אנישמחשאבאהספיקלראותאותימקבלאתפרסישראל,ואמא-אתפרס
כ'המורהשלי'בהאהידיעה".
וולף",הואאומר.
דן,הבןהבכור,בוגרהפקולטהלרפואה,הואכירורגבביתהחוליםרמב"ם,מרצה
‰ÈÓÈÎÂÈ·Ï†‰‡ÂÙ¯Ó
בכירבפקולטהואבלשתיבנותובן.הבןהשני,יאיר,בוגרמדעיהמחשבבטכניון,
במהלךלימודיו,אחריהשנההרביעית,מימשהרשקואתהאפשרותלהפוגה
עובדבחברתסטארט-אפבאזורחיפה.גםהואאבלשתיבנותובן.הבןהשלישי,
בלימודיםלטובתשנתמחקר.שםהתאהבבמחקרהמדעי.אתהקריירה
עודד,לומדרפואהבהונגריה.
שלובתחוםהרפואהסייםבשירותצבאיכרופא,שאחריוהתמסרכלכולו
יהודית,ביולוגיתבמקצועהוכיוםסבתאבמשרהמלאה,עבדהשניםרבות
לתחוםהביוכימיה.
במעבדותבטכניון,מתוכן15שנהבמעבדתושלבעלה.השנייםנישאולפנייותר
לאחרשהשליםדוקטורטבביוכימיה)(1969באוניברסיטההעבריתיצא
מ40-שנה.
פרופסורהרשקולפוסט-דוקטורטבאוניברסיטתקליפורניהבסןפרנסיסקו,
בהנחייתטומקינס".שםהתחלתילהתענייןבפירוקשלחלבונים.מצאתי
ÔÂÈ¯Â‚†Ô·Ó†„ÂÓÏÏ
שהפירוקדורשאנרגיה,וזהמפתיע,כיפירוקבדרךכלללאדורשאנרגיה".
ההודעהעלזכייתובנובללאניתקהאתפרופסורהרשקוממעבדתו.הואמוסיף
מארצותהבריתהיהאמורלשובלירושלים,אבלאזנפתחההפקולטה
להגיעאליהמדייום".אנירקמבקששיתנוליקצתשקטואפשרותלעבוד".עם
לרפואהבטכניון,והואהתגייסלהקמתהשלהמחלקהלביוכימיה.
פתיחתהסמסטרחזרגםלהוראה".כיוםאניכברלאחייבללמד,אבלההוראה
בשנת1978יצאהרשקולשנתשבתוןבארצותהברית,שםהצטרףלמעבדתו
חשובהמאודבעיני,ולכןאניממשיךלהעביראתהקורסבביוכימיהקלינית".
שלפרופסורארוויןרוז".ארוויןנתןליידחופשיתלעבודעלהתחוםשכבר
הואלאמסתיראתדאגתוביחסלעתידהמדעהישראליוההשכלהבכלל".מדינת
התחלתילחקור-פירוקחלבונים".בעקבותהשבתוןהזמיןאותורוז
ישראלתמידתהיהדלתאמצעיםואנחנוצריכיםלהתמקדבדבריםשהםחשובים,
"לבלות"עמובמעבדהקיץנוסף,ואףנענהלבקשתולהביאעמולארצות
חדשניים,שיכוליםלהוותפריצתדרך.לאנוכללעשותאתזהכשמערכתהחינוך
הבריתאתעובדתהמעבדהחנההלרואתהדוקטורנטאהרןצ'חנובר".אז
קורסת".העובדהשהטכניוןסובלמבעיהתקציביתכהחריפההיאבלתינסבלת
כברידענושהאוביקוויטיןנקשרלחלבונים",הואמספר",אבללאידענו
בעיניו".בןגוריוןדחףאתחוקחינוךחובהדווקאבתקופתהצנע.הואהביןאת
שזהקישורקוֹולֶנְטִי)קשרכימיחזקשלאניתןלנתקו(.באותוקיץהבנו
חשיבותהשלההשכלה,ולאויתרעליהאפילובתקופההרבהיותרקשהמהתקופה
שזהקוולנטי.פריצתהדרךארעהדווקאשם,ואנישמחשארווין,שלא
הנוכחית.זוהגישהשדרושהלנוהיום".
∂
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ביוכימיהותלמוד,רפואהותיאטרון,
מכל.ב1981-נסעצ'חנובר
שעוניםעתיקיםוהליכהבים,חזנות
לפוסט-דוקטורטבMIT-במסצ'וסטס,
ושיריםשלה"ביטלס"-אלההםרק
למעבדתושלפרופסורהרווילודיש.שם,
כמהמתחומיהענייןשלפרופסוראהרן
בשיתוףפעולהעםהפרופסוראלכסנדר
צ'חנובר.אתהאינטלקטהנדירשלו-
ורשבסקיוסטודנטהמחקרדניאלפינלי
נכסעצוםלמדע,קיבל"צֶ'חָה")אהרנצ'יק(
מהמחלקהלביולוגיה,עשהפריצתדרך
יחדעםיכולתביטויושטףדיבור-נכס
חשובהנוספת.
רבערךלעיתונאים,המתפעליםבצדק
פרופסורצ'חנוברמקפידלהעניקאת
מהשילובהנדירוהמפתיעביןחוכמה
האשראילמישראוילו.הואשמחעל
ופשטות,תרבותואפילובוטוּת".בכל
שזכהב"מורהמצוין",לדבריו,בדמותו
מקוםאחרבעולםחתןפרסנובלהוא
שלפרופסורהרשקו.הואלאשוכחאת
אישמעונב",כתבהתמרהטראובמן
רעיונותיוהקריטייםשלפרופסוררוז
בעיתון'הארץ'בעקבותהזכייה",אבל
ואתתרומתהשלד"רחנההלר.
אהרןומנוחהצ'חנובריחדעםבנםצחי
צ'חנובר,בן,57עדייןבאלעבודהבג'ינס
בעקבותההודעהעלהזכייההואהבטיח
וחולצהכחולהומכבדאתאורחיובבורקסחמיםשהניחעלמפיתמעבדה".
ש"דברראשוןשאעשהבכסףהואלקחתאיתילטיולאתקבוצתהמחקרהנאמנה
כאשרהסתערההתקשורתעלשניהזוכים,בעקבותההודעהעלהזכייה
והמסורהשמקיפהאותי.מגיעלהם".
בנובל,לאהחמיץפרופסורצ'חנובראתההזדמנותלהזהיר,ולהתריע,ושוב
אפילולאלמנטהמזלהואשומרמילהטובה":בחרנומערכתשנראתהלנוחשובה,
להזהיר":אנחנומדינהשאיןלהנפט,אורניוםאויהלומים.ראשיהודי-זה
אבללאציפינועדכמה.למזלנואףאחדלאשםלבלחשיבותשלהמחקרשלנו,
מהשישלנו.ללכתלקצוץאתהראשהזה-זוהתאבדות".
וכךעבדנובליתחרותקרובלעשורשנים".
"צריךלהביןפהאתלוחותהזמנים",הואמסביר".סקאלתהזמןשל
גםבחייוהאישיים,ואוליבעיקרבהם,הואמקפידלהודותלמישאימץאותו
פוליטיקאינעהביןפריימריסלפריימריסוביןבחירותלבחירות.במחקר
לאחרשהתייתםבגילצעירמשניהוריו".שלושנפשותהצילואותי",הואאומר.
מדעילוחהזמניםשונהלחלוטין,ומדוברבעשרותשנים.מהשהורסים
"הדודהשלי,מריםוישניאקז"ל,שלקחהאותילביתהלאחרפטירתהוריבגיל
היוםיבואלידיביטויעוד15או20שנה,כשהציודיתיישן,חוקריםינטשו
צעירואיפשרהליהמשךחייםתקינים;ואחרכךאחיוגיסתי,יוסיועטרהצ'חנובר,
ונעמודבפנישוקתשבורה.ואז,אםנחליטשאנחנורוציםלבנותאתזה
שלארקשתמכוביכלכליתאלאפתחובפניאתביתם,שהיהליביתשנילשנים
מחדש,ידרשולנולשםכךכמהעשורים".
ארוכות")יוסי,לשעברהיועץהמשפטישלמשרדהביטחון,מנכ"למשרדהחוץ,
יו"רדירקטוריוןאל-עלואישעסקים,מבוגרמאחיואהרןב14-שנה(.
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מנוחה,רעייתושלפרופסורצ'חנובר,היאמנהלתהמחלקההגריאטריתבבית
אהרןצ'חנוברנולדבחיפהב,1947-וגדלבהדרהכרמל.בשנותהשישים
החולים"כרמל"בחיפה.לדבריוהיאבחרהבמקצועשהואמלאכתקודש.
החלללמודרפואה,כעתודאי,בביה"סלרפואהשל"הדסה"והאוניברסיטה
"גריאטריההיאתחוםשכמעטאףאחדלארוצהלעסוקבו.מישבוחרבמקצוע
העבריתבירושלים,אבללדבריו"זהלאהספיקלי,אזעשיתיהפסקהכדי
המפרךהזהעושהאתזהמתוךשליחות".
לטעוםאתטעמושלהמחקר".
בערבשמחתתורהעמדפרופסורצ'חנוברלצאתלקניותכשלפתעהודיעלו
צ'חנוברעזבאתלימודיהרפואהלשנהועשהעבודתמחקרבמחלקה
בנו,צחי,עלשיחתטלפוןמשוודיה".ואזהקולמהצדהשנישלהקואומרלי:
לביוכימיהבפקולטהלרפואהשל"הדסה"בהנחייתהפרופסוריםיעקב
נעיםמאוד,מדברהמזכירשלהאקדמיההלאומיתהשוודיתלמדעים.אנימברך
בר-תנאובנימיןשפירא,ולאחרמכןסייםאתלימודיהרפואה.בשנת1972
אותךעלבחירתךלחתןפרסנובלבכימיהלשנת."2004
החלאתהסטאז'שלובבית-החוליםרמב"םבחיפה,תקופהשנקטעה
אבלפרופסורצ'חנובראינומתכווןלנוחעלזריהדפנה.ישלומחקרעלהראש,
באמצעהעלידימלחמתיוםהכיפורים.לאחרשירותבןשלוששניםבצה"ל
ועכשיוגםאלפיאי-מייליםשממתיניםלובעקבותההודעהעלזכייתו".ישלי
כרופאקרביבשייטתספינותהטיליםשלחילהיםולאחרמכןביחידתאלפיהודעות.נראהלישזיכרוןהמחשבהולךלהתפוצץ".הואשמחשהזכייה
המחקרוהפיתוחשלחילהרפואה-החלצ'חנוברב1976-בעבודת
הפנתהאתהזרקורים,לפחותלרגע,אלהמדע,אבלמדגישבדאגהאמיתית
הדוקטורטשלובמחלקהלביוכימיהשלהפקולטהלרפואהבטכניון,בהנחייתו
לעתידהמדינה":באוחבריועדהמכובדתמשוודיהונתנולנואישורבינלאומי,
שלפרופסורהרשקו.בקיץ,1979בשהותםשלהשנייםבמעבדתושל
ופתאוםנהפכתילכוכבקולנועומלכתיופי.זהקצתפתטישאנחנוצריכים
פרופסורארוויןרוזבמכוןלחקרהסרטןבפילדלפיה,ארעהפריצתהדרך.
אישורשלשוודיםכדילבררלנואתהעדיפויתבסדרהיוםהלאומי-חברתישלנו
כך,במהלךחמששנותמחקר),(1981-1976הובילהאותםעבודתם
כאןבמדינתישראל".
המשותפתלגילוימערכתהאוביקוויטיןשזיכתהאותםעתהבפרסהחשוב
∑
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האיגודהבינלאומישלמהנדסיחשמלואלקטרוניקה,המונהיותרמ360-אלף
חברים,הגדיראתהאלגוריתםשלהפרופסוריםיעקבזיוואברהםלמפל
מהטכניוןכ"אבןדרך"בתולדותהאלקטרוניקה":אלגוריתםזיו-למפלתרם
משמעותיתלהפיכתהאינטרנטלמדיוםתקשורתגלובלי".האלגוריתם,שפורסם
ב,1977-מאפשרלדחוסמידעהמועברבתקשורתאלקטרונית,וכךלצמצם
אתהזמןהנדרשלהעברתהמידעבלילאבדדברמתוכנו.
בתמונה)משמאל(:יו"רהאיגודקליאוןאנדרסון,פרופסוריעקבזיו,נשיא
הטכניוןפרופסוריצחקאפלויג,יו"רהאיגודבישראלפרופסורישראלצדרבאום,
ונשיאאיגודהתקשורתהעולמיקרטיססילר.

˘‰˙‰†˙ÏÓ
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18בכיריםמתעשייתהמזוןוהממתקיםסיימולאחרונהקורסייחודיבטכניון
טכנולוגיהשלייצורממתקים.פרופסוראוריקוגןמהפקולטהלהנדסתביוטכנולוגיהומזוןאמרכיהקורסהייחודיעסקבתהליכיםהעיקרייםבייצור
מוצרימתיקה.במסגרתהקורסנבחנוהתופעותהפיזיקליותוהכימיותוהמנגנונים
המשפיעיםעלאיכותהמוצרועלחייהמדףשלו.
אתההשתלמותהובילד"ראילבןיוסף,מומחהבתעשייתהממתקיםשעבד
במשךארבעשניםבחברת m&mבארה"בכמהנדספיתוח.

‰·È·Ò·†˘„Á
ב1-בדצמבריתקייםכנססטודנטיםלתאריםגבוהיםבטכניון,בחסותמכון
"גרנד"למחקרהמיםוהפקולטהלהנדסהאזרחיתוסביבתית.בכנסיוצגושיטות
חדשניותלזיהויזיהומיםלאורךחופים,התפלהשלמיםמליחיםושפכים,
אלקטרופלוקולציה,מיםאפורים,שיקוםקרקעית,זיהוםאווירופסולתמוצקה.
במסגרתהכנסתתקייםהרצאתאורח.
פרטיםנוספיםניתןלמצואבאתרhttp://www.technion.ac.il/~conf :
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ב12-ביוליביקרהבגןהאקולוגיבטכניוןמשלחתמהרשותהפלסטינית.הביקור
נערךבמסגרתסמינרבןשבועייםבנושאניהולאיכותסביבה,אשראורגןעל
ידימכללתהגליל.הסמינרהתקייםבחסותממשלתיפן,התומכתבקיוםתוכניות
שמטרתןלקדםהידברותביןישראליםלפלשתינאים.

·È·‡‰Ó†ÌÈ„¯Ù
בסוףיוניערכומקהלותהטכניוןוהתזמורתהסימפוניתקונצרטחגיגילסיום
סמסטרהאביב.התזמורתהסימפונית,בניצוחושלמנחםנבנהויז,עםהחצוצרן
פלדיובלמהפקולטהלהנדסתחשמל,ניגנהקונצ'רטולחצוצרהמאתהיידן
וסימפוניהמספר4מאתברהמס.
המקהלההאוראטוריתוהמקהלההקאמריתשרו,בניצוחושללאונטיוולף,
יצירותמאתמלחיניםשונים,מתקופתהבארוקועדהמאההעשרים.

"שמלתהתה"עוצבהעלידימיריששון)בתמונה(מהפקולטהלארכיטקטורה
ובינויערים.במסגרתקורסעיצובבסיסינתבקשוהסטודנטיםלבחורמוצר
כלשהו,ועלבסיסניתוחתכונותיו,חומריו,מימדיווההיסטוריהשלולערוךלו
טרנספורמציהכלשהי.השמלה,העשויהמשקיותתה,הוצגהבתערוכההשנתית
שערכההפקולטהבחודשיוניהאחרון.
∏
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"חדשנותהשלתעשייתההיי-טקהישראליתהיא
יתרונההעיקרי,ועליהלהמשיךולשמשכקטרשל
הכלכלההישראלית".כךאמרחמיפרס,מייסד
ומנהלקרןההון-סיכוןפיטנגוויו"ראגודקרנותהון
הסיכוןבישראל,באחדממפגשיפורום.TechIA
ברוחדבריםאלושואףהפורוםלעודדאתהקשרים
ביןהאקדמיהלתעשייתההיי-טקתוךקידוםהיזמות
הטכנולוגית.
הפורום,שנוסדבשנת2002על-ידיסטודנטים
ובוגרי הטכניון ,מתכנס מדי חודש במפגשים
הכוללים הרצאות ושיחות בלתי אמצעיות בין
סטודנטים ,בוגרים ,חברי סגל ,אנשי תעשייה
ומומחיםשונים.הנואמיםבמפגשיהפורוםהם

דמויותמפתחבתעשייהובכלכלהבארץובעולם,
כמוגםאנשיאקדמיהומומחיםמקצועיים.בין
הנואמיםבמפגשיהפורוםהיועוזיהגליל,אורנה
ברי,שלמהקאליש,בועזאיתן,ינקימרגלית,אהרון
אהרון,טליאיתן,יעקובבורק,שיאגסיואחרים.
הפורוםמונהכיוםקרובלאלףחברים,והואמכנס
כ200-אורחיםבכלמפגש.מטרתולקשרביןאנשים
מתחומיםשוניםשהםבעליענייןמשותףבנושא
היזמות :ממדעי-המחשב וחשמל עד לרפואה
וביולוגיה,מכימיהופיזיקהועדלניהולוכלכלה.
אנשיהפורוםמאמיניםבגורםהאנושי,שאת
חשיבותוניסחבאחתהפגישותשיאגסי,סגןנשיא
לאסטרטגיהטכנולוגיתשלענקיתהתוכנה:SAP

"שימולב,קרובלוודאישהאנשיםהיושבים
מסביבכםבהרצאהזויהיואחדהנכסיםהעיקריים
שישמשואתכםבמהלךהקריירההמקצועיתשלכם.
טפחוושמרורשתקשריםאנושיתזו!"
גם גיל שוויד ,מייסד ומנכ"ל חברת התוכנה
צ'קפוינט,אמרבהרצאתובפניהפורוםכיהמרכיב
המרכזיבהפיכתהשלחברהלרווחיתבקנהמידה
עולמיהואהגורםהאנושי.בצ'קפוינט,אמרשוויד,
"אדםאחדאחראיעלהכספיםאבלאלףאיש
אחראיםעלפיתוחרעיונות,שיפורמתמידשל
המוצרואיתורשווקיםחדשים".
פרטיםנוספיםניתןלמצואבאתרהפורום:
.www.cs.technion.ac.il/TechIA

¢È¯ÏÂ˜ÏÂÓ‰†ÌÂ¯ÂÙ‰¢†˙‡†ÂÓÈ˜‰†˙ÂËÏÂ˜Ù†˘ÓÁ
ב22-ביונינערךבטכניוןיוםהעיוןהראשוןשל
הפורוםהמולקולרי.פורוםזההוקםבמטרהלהפגיש
אתמעצביהרעיונותהמדעייםבטכניוןעםהגורמים
היצירתייםבעולםהעסקיוהתעשייתיבארץובעולם.
זאתבמטרהלהביאלניסוחהכיווניםהראויים
למחקרהמדעי,ולקדםפרויקטיםאקדמייםבעלי
ערךיישומיופיתוחעסקישלפרויקטיםשמקורם
במעבדותהטכניון.
במסגרתהפורוםיפעלומספרצוותיחשיבה
למחקריםמשותפיםולענייניםאחרים,אשריבחנו

נושאיםספציפיים,כגון:התאמתתוכניותהלימודים
לצרכיהתעשייה,בחינתהדרכיםלהגדלתמספר
הסטודנטיםלתאריםמתקדמים,ועידודתלמידי
תיכוןלבחורבמדעיםניסויים.
הטכניוןהזמיןאתכלהחברותוהמפעלים,אשר
מתקיימתבהםפעילותבתחומיםהמולקולריים,
להשתתףבפורום.האירוע,אשרהתקייםבאולם
באטלרשבמוסדנאמןבטכניון,כללהרצאותמפי
נציגיחמשהפקולטותהחברותבפורום:כימיה,
הנדסהכימית,ביולוגיה,הנדסתביוטכנולוגיהומזון

ÒÂÙÓ˜·†¢˜Â¯È†ÌÂÈ¢
כ3,000-סטודנטים,עובדיםומוריםבטכניון
השתתפובסמסטרשעברבהפנינג"יוםירוק",
שאורגןע"ילשכתדיקןהסטודנטים,משרד
קמפוסבאגודתהסטודנטיםוארגון"קמפוס
ירוק")מוסדנאמן(.

רכז'ירוק'באגודתהסטודנטים.
"לשםכךנערכוביןהשארגםתחרויותלעיצוב
פחימיחזור,הפעלותהקשורותלסביבהוסיורים
בגןהאקולוגי,שאורגנועלידיהסטודנטים
להנדסתהסביבה",הוסיףוייזר.

˙ÂÚ„ÂÓ‰†˙‡†¯È·‚‰Ï
"המטרההייתהלהגביראתהמודעותוהרגישות
לנושאיםסביבתייםגםבדרכיםעממיות
ומהנות,שידברואלכולם",מספראיילוייזר,

·˙·ˆÈÚ˘†¯ÂÊÁÈÓ†ÁÙ†≠†¢ÌÏÂÎ†Ï‡†¯·„Ï¢†∫‰ÂÓ
ÁÂ¯Ï†Ì‡˙‰·†¨ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ†ÌÈ¯ÓÂÁÓ†¨Ô˘Â˘†Ô·†ÔÁ
¢˙È˙ÈÈ˘Ú˙‰ ‰ÎÙ‰Ó‰¢

π

והנדסתחומרים.הרצאותאורחניתנועלידיד"ר
אהרוןשוורץמחברתטבע,ד"רסיגליתפורטנוי
מחברתתרוואיילגינזברגמתמ"י-דשנים.
לדברידיקןהפקולטהלכימיהפרופסוראהודקינן,
יוזמוומקימושלהפורוםהמולקולרי",זהומפגש
חשובוראשוןמסוגו,אשרמצייןאתהשקתהשל
מסגרתחדשהוייחודיתלשיתופיפעולהיצירתיים
ביןהעולםהאקדמילעולםהתעשייתיוהעסקי.אין
ליספקכינמצאאתהדרכיםלהפיקמהמפגשים
האלואתמירבהתועלת".

ÔÂÈÎË†¯‚Â·†˙ÂÈ‰Ï†ÌÏ˙˘Ó†∫‰˜ÂÒÚ˙‰†„È¯È
בירידהתעסוקהשהתקייםבטכניוןבתחילתחודשמאיהשתתפולראשונה
החברותטבע,נייס,SAP ,מטאלינקוקבוצתמלם.ביןהחברותהממשיכות
להשתתףביריד:אינטל,אלביטמערכות,אמדוקס,בנקלאומי,התעשייה
האווירית,טאורסמיקונדקטור,ישקר,י.ב.מ,מיקרוסופט,איזיצ'יפ,צורן,רפאל,
תע"ש,מוטורולה,קלאוקוואלקום.
ירידהתעסוקהבטכניוןהינוהירידהגדולביותרמסוגוהנערךבמוסדלהשכלה
גבוההבישראל.ברוריהזומר-פדידה,הממונהעליחידתהתעסוקההמקצועית
ואיאסט"אבלשכתדיקןהסטודנטים,אמרהכיהטכניוןהואהמוסדהאקדמי
היחידבארץהמקייםשניירידיתעסוקהטכנולוגייםבשנה-בחורףובאביב.
המקצועותהמבוקשיםביותרהםהנדסתחשמלומחשבים,מערכותמידע,
תוכנה,תעשייהוניהול,מכונות,אווירונוטיקה,הנדסהכימית,אופטיקהופיסיקה.
דיקןהסטודנטיםפרופסוריורםצימלסאמרכיהירידמהווהמפגשישירבין
סטודנטיםובוגריהטכניוןלביןמעסיקיםפוטנציאליים,ונועדלקרבאת
האקדמיהלתעשייה".אנורואיםבשיתוףהפעולהביןהטכניוןלתעשייה
הישראלית,ובהשתלבותהסטודנטיםשלנובחזיתהפיתוחהתעשייתי-משימה
לאומיתמהמדרגההראשונה".הואהוסיףכי"מרביתהחברותנותנותעדיפות
לבוגריטכניוןכאשרהןמגייסותעובדים".

˘‡¯·†ÔÂÈÎË‰
הטכניוןהינוהמוסדהאקדמיהאטרקטיביביותרבישראל-כך
עולהמסקרשנערךלאחרונהבאתרהאינטרנט.msnרבעמן
המשתתפיםבסקרהעמידואתהטכניוןבמקוםהראשון.במקום
השני-עםחמישיתמהקולות-ניצבתאוניברסיטתתלאביב.
אוניברסיטתתלאביב
האוניברסיטההעברית
אוניברסיטתחיפה
אוניברסיטתבןגוריון
הטכניון
מכוןוייצמן
אחר

1,337
930
277
851
1,717
706
874

20%
13.9%
4.1%
12.7%
25.7%
10.5%
13.1%

†††††††††††††††††††††††∂¨∂π≤†∫˙ÂÚ·ˆ‰†Î¢‰Ò

¢ÂÙËÁ¢†ÌÈ¯‚Â·‰†∫˙È‡ÂÙ¯≠ÂÈ·†‰Ò„‰
21בוגריהמחזורהראשוןבארץבלימודיתוארראשוןבהנדסהביו-רפואית
סיימואתלימודיהםבטכניון12.מתוכםהןנשים.
ראשהמחלקהלהנדסהביורפואית,פרופסוריוסףמזרחי,אמרכי15בוגרים
נקלטומיידבתעשייה-ביןהשארבחברותג'נרלאלקטריק,פיליפס,אלביט
ורפא"ל-וחמישהנוספיםימשיכובאקדמיה.לדבריוישלמקצועהחדשביקוש
רבעקבהתפתחותוהמהירהבארץובעולם.
תנאיהקבלהלמחלקההינםמהגבוהיםביותרבטכניון.ואכן,רובםהמכריע
שלהבוגריםהםסטודנטיםמצטיינים,ושלושהמהםסיימובהצטיינותיתירה.
בתכניתהלימודיםמשולביםקורסיםמתחומיההנדסה,המדעיםוהרפואה.
בשנההאחרונהללימודיהםמבצעיםהסטודנטיםפרוייקטהנדסיבתעשייה
ופרוייקטקליניבביתחולים.
"אנחנומוצרחדשבשוק",אומרתבוגרתהמחלקהעדישקד".אנימאמינה
שלאירחקהיוםוכלחברההקשורהלתחוםהרפואהתעסיקמהנדסביורפואי".

ÌÈ·Á¯˙Ó†ÔÂÈÎË‰†˙ÂÂÚÓ

·˘Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó†È·Â†ÌÈË„ÂËÒ†¥¨≤∞π†ÔÂÈÎË·†ÌÈ¯¯Â‚˙Ó†˙ÈÁÎÂ‰†ÌÈ„ÂÓÈÏ‰†˙
הבנייניםהחדשיםנועדולענותעלהביקושהרבלמעונותבקרבסטודנטים.
לתכליתדומהנועדכפרהמשתלמים,שבוצפויותלגור215משפחותשל
סטודנטיםהלומדיםלתאריםמתקדמיםבטכניון.
הכפרייבנהבסמוךלטכניוןעלפיהתוכניתשזכתהבחודשנובמבר2003
בתחרותהפתוחהשקייםהטכניון.

בשנתהלימודיםתשס"המתגורריםבמעונותהטכניון4,209סטודנטיםובני
משפחותיהם.בימיםאלהמסתיימתהקמתושלהבנייןהשביעימתוךעשרה
בנייניםחדשיםבמעונות.הבנייןהשישיהושלםבחודשמארסהאחרון.
בכלאחדמהבנייניםהחדשיםבמעונותמזרחישנן60מיטותלרווקיםו12-
דירותלזוגותומשפחות.חלקמהדירותמתאימותלנכים.
∞±

ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·†ÌÈÒÁÈ
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≤·˘ÂÓ·†ÂÙ˙˙˘‰†Ì‚ÂÊ†È·Â†ÔÂÈ¯ÂË¯Â˜†È¯·Á†±π
ÆÈÂÈ†˘„ÂÁ·†Í¯Ú˘†®ÌÈÓ‡‰†¯·Á©†ÔÂÈ¯ÂË¯Â˜‰
·˙¢„Â·Î†Ì˘Ï†¯ÂË˜Â„¢†¯‡Â˙‰†ÈÏ·˜Ó†∫‰ÂÓ
·ÚÂ¯‡‰†Ï˘†È˘‰†ÂÓÂÈ·†ÌÈÈ˜˙‰˘†ÌÈ˘¯Ó‰†Ò˜Ë

‰˜ÈËÂÂ¯ÈÂÂ‡†˙Ò„‰Ï†‰ËÏÂ˜Ù·†˙È˜ÈÒ˜Ó†˙ÁÏ˘Ó
בחודשספטמברביקרהבטכניוןמשלחתמקסיקניתשבה
השתתפואחדמשריהממשלהוסגנו,הקונסולהישראלי
במקסיקו,וכןדיקןפקולטהושניפרופסוריםנוספים
מאוניברסיטתנואבולאוןבמקסיקו,הנחשבתל"MITשל
מקסיקו".
חבריהמשלחת,אורחימשרדהתעשייהוהמסחר,ביקשולבקר
בפקולטהלהנדסתאווירונוטיקהוחללבטכניון.בביקורם
בפקולטההביעואנשיהמשלחתענייןרבבמתרחשבפקולטה,
וביקשולשמורעלקשרעםחבריה.
·˙‰ËÏÂ˜Ù‰†Ô˜È„†ÌÚ†˙È˜ÈÒ˜Ó‰†˙ÁÏ˘Ó‰†È¯·Á†∫‰ÂÓ
Ô˙†È·†¯ÂÒÙÂ¯Ù†¨®ÔÈÓÈÓ†È˘ÈÏ˘©†ÈÏÂÚ·‚†Ô„†¯ÂÒÙÂ¯Ù
©¯‡˘®Ï‡Ó˘Ó†ÔÂ˘‡¯©†¯ÏÂÂ†ÌÂÁ˙†¯ÂÒÙÂ¯ÙÂ†®ÔÈÓÈÓ†ÔÂ

È˜ÏËÈ‡‰†¯˘˜‰

¢Ú·Ë‰†ÌÚ†˜¯¢

ב1-ביונינחתםביןהטכניוןלביןמשרדהחינוך,האוניברסיטאותוהמחקר
האיטלקימסמךכוונותשנועדלקדםאתשיתוףהפעולהביןהטכניוןלמספר
אוניברסיטאותבאיטליה.המסמךנחתםעלידישרתהחינוךהאיטלקית,
ד"רלטיסיהמוראטי,והמשנהלנשיאלמחקרבטכניון,פרופסורמשהאיזנברג.
בהצהרהנכתבכיהטכניוןומשרדהחינוך,האוניברסיטאותוהמחקרהאיטלקי
יפעלובמשותףלהקמתמסגרתשתביאלקידוםתוכניותמחקרופיתוחבנושאים
טכנולוגייםחדשניים.

ששהמביןבוגריהמסלוללאדריכלותנוףבפקולטהלארכיטקטורהובינוי
עריםהציגואתעבודותיהםבברצלונה,במסגרתהבינאלההאירופאיתהשלישית
לאדריכלותנוף.
הבוגריםהםקרןאלמליח,ליזהסלוצ'ניק,ליטלקוצר,ענאיהבנא,טלידינור
וברכהוולקוביץ.
התערוכהשבההשתתפובוגריהפקולטהנקראהOnly with Natureושיקפה
מגווןדרכיםשלהתייחסותלנוף.
±±

‰ËÏÂ˜Ù†Ï˘†‰¯ÂÙÈÒ

ÂÈÏÚÓÂ†≠†¯ÈÂÂ‡·†‰˘†ÌÈ˘ÈÓÁ

¨ÌÈÒÂËÓÂ†ÌÈ˜ÂÒÓ†≠†ÌÈÓÂÁ˙†Ï˘†·Á¯†ÔÂÂ‚Ó·†ÌÂÈÎ†˙˜ÒÂÚ†ÏÏÁÂ†‰˜ÈËÂÂ¯ÈÂÂ‡†˙Ò„‰Ï†‰ËÏÂ˜Ù‰
Ï‡¯˘È†˙È„Ó†Ï˘†‰ÂÁË··†ÈÊÎ¯Ó†Í·„†‰ÂÂ‰ÓÂ†≠†˙ÂÒËÂÓ†˙ÂÎ¯ÚÓÂ†ÌÈÈÈÂÂÏ†¨ÌÈÏÈËÂ†ÌÈÚÂÓ

הראשהאווירונוטי.פרופסורגבעולי
בוגריהפקולטהלהנדסתאווירונוטיקהוחללפזורים
במגווןרחבשלמוסדות,ארגוניםוחברות.רבים
מהםעובדיםבגופיםגדוליםכגוןהתעשייה
האווירית,חילהאווירורפא"ל;אחרים-בחברות
היי-טקהעוסקותבנושאיםשונים.בוגריםאלה
עוסקיםבתכנון,פיתוחוייצורשלמערכותלמסוקים
ומטוסים,מנועיםוטילים,מערכותנשק,מתקני
שיגורולווינים,וכןמערכותלשימושיםרביםאחרים.
המגווןהרחבשלתחומיםהקשוריםלנושא
האווירונוטיקהוהחללוהצורךבהבנתהאינטראקציה
שביניהםמחייביםאתהפקולטהלהכשירבוגרים
בעליהשכלהרחבה.לשםכך,מסבירדיקןהפקולטה
פרופסורדןגבעולי,מוקדשותשלושהשנים
הראשונותשלהתוארלהקנייתבסיסמדעירחב,
הכוללאתכליסודותהמקצוע:אווירודינמיקה,
מבנה,הנעה,בקרה,חלל,תכןוייצור,מכניקתהטיס,
והאינטגרציהשלכלאלה.בשניםאלותוכנית
הלימודיםהיאקשיחהלמדי.חירותבבחירת
מקצועותלימודמתקדמים,ועמהההעמקהבתחום
ספציפי,מוענקתבשנתהלימודיםהאחרונה,
וכמובןבלימודיםלתוארגבוה.
·ÔÈÈËÒ„ÏÂ‚†Ï˘†Â˙ÂÎÊ
הפקולטהלהנדסתאווירונוטיקהוחללנולדהבשנת
1954כ"מחלקהלהנדסהאווירונאוטית",לאחר

שפרופסורסידניגולדסטייןשכנעאתנשיאהטכניון
דאזיעקבדורי,אתאנשימשרדהביטחוןואתראש
הממשלהדודבןגוריוןבחשיבותהשלמחלקהכזו.
אברהםכוגן,יוסףזינגרומאירחניןז"ל,שלושה
פיסיקאיםומהנדסיםצעירים,נשלחוללמודלתואר
דוקטורבחו"ל,ולאחרמכןהיווחלקמרכזיבסגל
המחלקה.
"בליגולדסטייןלאהיתהפקולטה",אומרפרופסור
כוגן.פרופסורגולדסטיין,שהקיםאתהפקולטה
לאווירונוטיקהבמנצ'סטראחרימלחמתהעולם
השנייה,באלישראלעםנסיוןרב.ואכן,כפישצפה
כשהקיםאתהפקולטההטכניונית,התעשיות
הבטחוניותבאולבקשאתעזרתהפקולטה".כיום,
במבטלאחור",אומרפרופסורזינגר",קשהשלא
להתפעלמהתפתחותההמטאוריתשלהפקולטה
ומהשגיהבחמישיםשנהבלבד".
משהארנס,בעברחברסגל,אמרבארועיהיובל
שלהפקולטהכי"נאלצנולהתמודדשניםרבותעם
הממסדהבטחוניועםחילהאוויר,שהטילוספק
ביכולתםשלהמהנדסיםהמקומייםלפתחמטוסים,
טיליםומערכותנשקשיהיוטוביםמאלושניתן
לרכושבחו"ל".
במחזורהראשון,בשנת,1954לימדותשעתחברי
הסגלשלהפקולטה12סטודנטים.כיוםהסגלגדול
בהרבה,וגםמספרהסטודנטיםזינקלכ70-בוגרים
בשנה.מספרהבוגרים)בעליתוארראשון(
ש"הצטברו"במהלךהשנים-כ.2,400-מספרהנשים
בפקולטהגדלבהדרגה,וכיוםמהוותהנשיםחמישית
מהסטודנטים.כמחציתמהסטודנטיםהינם
עתודאים,המתגייסיםלאחרהלימודיםלחילהאוויר..
הבוגריםמשתלביםבאקדמיה-בעיקרבטכניון-
ובתעשיותהשונות.רביםמהבוגריםהםכיוםחברי
סגלבפקולטותשונותבטכניון.אחריםתפסועמדות
מפתחבתעשיההאווירונוטיתוהבטחונית.בין
הבוגריםהידועיםניתןלמנותאתמנכ"לרפא"ל
לשעבר,יצחקגת;סמנכ"ליםבתעשייההאווירית;
ואתאלוף)מיל'(דודעברי,שהיהמפקדחילהאוויר
ולאחרמכןשימשבמגווןתפקידיםממשלתיים;
מרביתהרלצ"דים"-המהנדסיםהראשיים"שלחיל
האוויר)בדרגתתא"ל(-היובוגריהפקולטה;וכמותם
≤±

גםשנייםמראשיפרויקטהחץ-חתניפרסבטחון
ישראליאיררמתיועוזירובין.
תחוםהאווירונוטיקהוהחללהינו,כאמור,תחום
אינטגרטיביהמחייבלימודיםאינטגרטיביים,חינוך
לחשיבהמערכתיתופיתוחידעבינתחומי.זהו
"הראשהאווירונוטי",כפישמכנהזאתפרופסור
גבעולי.תפיסהזושלהלימודיםבפקולטהנועדה
להכשיראת"המהנדסהמאוזן"-אותומהנדסבעל
בסיס-ידערחב,המאפשרלולבצעפרויקטים
מורכבים.בשניהסמסטריםהאחרוניםמוטלעלכל
סטודנטביצועפרויקטמקיף,המביאלידיביטוי
אתאותוידע.
¢˙ÈÓÂ‡Ï†‰ÓÈ˘Ó¢
הפקולטהלהנדסתאווירונוטיקהוחללבטכניוןהיא
הפקולטההיחידהבתחומהבישראל".מעובדהזו",
אומרפרופסורגבעולי",נגזרתמחויבות.מלבד
המחקרוההוראה,העומדיםבמרכזהשלכלפקולטה,
מוטלתעלינוגםמשימהלאומית".הפקולטהנוסדה
בברכתושלראשהממשלהדודבןגוריוןז"ל,ומאז
ועדהיוםנותרהמרכיבחיוניבביטחוןהלאומישל
מדינתישראל.
אופיוהייחודישלהתחוםמחייבגםקשרהדוקעם
התעשייה.מאחרשבפקולטהמרוכזנתחמשמעותי
מןהידעהאווירונוטיהקייםבישראל,משמשת
הפקולטהאבןשואבתלגורמיםתעשייתייםהזקוקים
לסיועאולידע.קשרזהמועילכמובןגםלפקולטה,
ביןהשארבמימוןמחקריםעלידיגופיםבטחוניים.
ביתןהתעופהוהחלל,שהוקםלאחרונהבמרכז
המבקריםעלשםקולר,הינוסמלחשובלאותוקשר.
המחקרהמבוצעבפקולטההינומגווןוחדשני,ועומד
בשורהאחתעםהמחלקותהטובותבעולםבתחום
האווירונוטיקהוהחלל.איכותהשלהפקולטה,אומר
פרופסורגבעולי,טמונהבעיקרבאיכותהסגל.ואכן,
לחלקמחבריהסגלשםעולמיבתחומיהמחקר
שלהם,כמהמהםחבריםבאקדמיההאמריקאית
להנדסה,באקדמיההבינלאומיתלאסטרונוטיקה
ובאגודותבינלאומיותאחרות.פרופסוריוסףרום
ז"ל,פרופסוריוסףזינגרופרופסוראבינועםליבאי
הינםחתניפרסישראל.
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המרכזלהנעהרקטיתע"שסילביהודיווידפיין
נוסדלפניכ5-שנים,עלבסיסתרומהגדולהשל
אגודתדורשיהטכניוןבלוסאנג'לס.בנייתושל
המרכזהעניקהתנופהמשמעותיתלתחוםההנעה
בפקולטה.אחדהנושאיםהמרכזייםהנחקרים
ומפותחיםבמרכזלהנעהרקטיתהואמנוע
המגח-סילון.ramjet-
המגח-סילוןהינומנועללאטורבינהומדחס,שהינו
אפקטיבילהטסהבמהירויותגבוהות-מהירויות
הכפולות,לכלהפחות,ממהירותהקול.באופן
פשטניניתןלתאראתהמנועהזהכחללשבונדחס
האווירלאעלידימדחס,כמקובל,אלאמעצם
תנועתכליהטייס.תהליךהשריפהמוסיףאנרגיה
לאווירהדחוס,המתפשטויוצרסילוןמהירהמעניק
לכליהטיסאתהדחףהדרוש.
תחוםהמגחנחקרכברשניםרבותעלידיפרופסור
אלוןגני,העומדבראשהמרכז,פרופסורבנינתן
וסטודנטיםמןהפקולטהלהנדסתאווירונוטיקה
וחלל.הניסוייםבהנעתמגחבדלקמוצק-בניגוד
למימןנוזליאונפט,כמקובלבעולם-הוכתרו
בהצלחה.בשנתהלימודיםהנוכחיתמתעתדים
סטודנטיםבפקולטהלבצעניסויחסרתקדים
במושגיםישראלים:שיגורושלטילבעלמנוע
מגח.אורכושלהטיל3.6מ'ומשקלוכמאהקילוגרם.
אבלפרופסורגנילאנחעלזריהדפנה.אםמנוע

המגחכלכךיעיללהנעתכליטייס,חשבלעצמו,
מדועלאיתאיםלהנעהשלכלישייט?
חשב-ועשה.כיוםיכולפרופסורגנילהתגאות
במנועמגחימישפועלבהצלחההןבדגםקטן-
בבריכההצמודהלמרכזלהנעהרקטית-והןבסירת
מנועאמיתיתשבהשטיםהואועמיתיובניסוייהם
ביםהפתוח.ניסוייםאלה,הואאומר,פועליםכפי
שניבאוהחיזוייםהתיאורטיים.
הסבתושלמנועהמגחלשימושימילאהיתה
פשוטה,ביןהשארמשוםשמים-בניגודלאוויר-
אינםדחיסים.מאחרשמנועהמגחהאווירימבוסס
עלהידחסותושלהאוויר,הרישלאניתןלהעביר
אותו"אחדלאחד"למים.
פרופסורגניחשב-ומצא
ללאחלקיםמכניים.יחידתההנעההימית
פתרוןמקורי:סודה.
במקום"מיםנטוֹ"
מוכנסיםלמנועמים
המכיליםבועותאוויר.
האווירהדחוסבמים
שואףלהתפשטחזרה,
וכאשרהואמתפשט
נוצרהסילון-סילוןשל
מיםואוויר-הדרוש
להנעתכליהשיט.
המגחהימיישנם

יתרונותמשמעותיים,ביניהםהיעדרחלקיםמכניים
נעיםבאזורשבועוברתה"סודה".
פרופסורגנימקפידלהעניקאתהקרדיטיםלאנשים
הראוייםלהם:ד"רדודאלבעלי)דוקטורטבנושא
היסודותהתיאורטייםשלהמגחהימי,וכןניסויים
סטטיים(;חזיורשאי)ניסוייםראשוניםבבריכת
הניסויבמסגרתהמאסטר(;מרטמור)דוקטורט
עלזרימותבועתיותויישומןלהנעהימית(;אורן
קורן)ניסויםבבריכתהניסויבמסגרתעבודת
מאסטר(;וכןשלומיתולנסי)ניסוייםבסירה
במסגרתעבודתהמאסטר(.
השנהזכההפיתוחבפרסהרשלריץ'ליצירתיות.
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בסוףחודשאפרילנערךבמנחתעין-שמרמטס
חגיגיבמלאת50שנהלפקולטהלהנדסת
אווירונוטיקהוחלל.אחדמכליהטייסשהשתתפו
במטסהינוה)Chameleon-זיקית(-כליהאמור
לשמש.In-flight Simulatorבמיליםאחרות,זוהי
מעיןמעבדהמוטסתהמאפשרתבדיקהמעשית
שלמערכותבקרתטייס.זהוכליטייסמודולרי,
שניתןלשנותאתתצורתוהאווירודינמית-למשל
להחליףאתכנפיו-כךשיתאיםלניסויהרצוי.ד"ר
בנילנדקוף,האחראימטעםהפקולטהעלהסדנה
לתעופהספורטיבית,מסבירכיביצועניסוייםעל
מזל"טשכזהעשוילחסוךלמישישתמשבוכסף
רב,שכןניסוייםבמטוס"אמיתי",כלומרמאויש,

כרוכיםבעלויותאדירות.
הסדנהלתעופהספורטיביתמושכתסטודנטים
מכלהפקולטותבטכניון,והביקושחייבאת
הפקולטהלהגבילאתמספרהמשתתפיםל35-
בכלסמסטר.הפעילותבתחוםזההחלהעםהקמת
הפקולטה,אולםרקבשניםהאחרונות,בעקבות
יוזמתושלבוגרהפקולטהג'פרימאיר,נוצרהקישור
ביןפעילותהשלהסדנהלביןהפרויקטים)עבודות
הגמר(שמבצעיםכלהסטודנטיםבפקולטה
במסגרתהלימודיםלתוארראשון.
אםבעברהיוהסטודנטיםמתכנניםאתהדגמים,
והבנייההיתהנמסרתלתעשייההאווירית,הרי
שעתהיכוליםסטודנטיםשסיימועבודות-גמר
≥±

לבנותדגמיםלהטסהעלפיהמודלשתכננו.ד"ר
לנדקוףמצייןבגאווהשבמטסהאחרוןהביעואנשי
תע"אאתהתפעלותםמרמתהביצועהניכרת
בדגמיםשנבנובסדנה.
יניבכהן,סטודנטלתוארשניבפקולטה,מדריך
אתהסטודנטיםבתכנוןובבנייה".הקשרבין
הפרויקטיםלסדנהמועיללכלהצדדים",הואאומר,
ומקפידלצייןאתתרומתםהאדירהשלאנשיבית
המלאכהוהמעבדהלאלקטרוניקהבפקולטה.
כברכמהשניםמתחרים,במסגרתהכנסהשנתי
לתעופהוחללבישראל,פרויקטיםשבוצעו
בפקולטה.כךזוכיםהפרויקטיםלחשיפה
מקסימליתבפניהתעשייההישראלית.
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למשל,הינוטלסקופמשוכללשקוטרהמיפתחהאופטישלו)קוטרהעדשה(
הינו240סנטימטרים.באמצעות"להקלווינים"ניתןלהשיגמיפתח-אועדשה
וירטואלית-בקוטראלפיקילומטרים.ההשלכות,הןבזוויתהצילוםוהןבאיכות
התמונה)הרזולוציה(,עצומות.הדוגמהשל"האבל"אינהמקרית-אחד
היישומיםהראשוניםהצפוייםל"להקהלווינים"הואטלסקופמבוזרשכזה.
יתרוןנוסףשלמערכתמבוזרתהינוהגמישות".להקלווינים"הינוגמישבמובן
זהשניתןלשנותאתמיקומםהיחסישלהלווינים)קונסטלציה(,כמוגםאת
הפונקציונליותשלהם.
לרעיוןשל"להקלויינים"ישנםגםיישומיםמדעייםומחקרייםמרחיקילכת.
באמצעותןשלמערכותכאלוניתןיהיהלצלםכוכבילכתמחוץלמערכת
השמשואפילוחוריםשחורים.במסגרתפרויקטהנמצאכיוםבשלבים
מתקדמיםבארה"במתוכנןשיגורושל"להק"בןשלושהלווינים,שממצאיהם
אמוריםלספקאישושאמפירילתורתהיחסותהכלליתשלאיינשטיין.
"מערכותחללמבוזרות"-השםהכולללרעיוןהעומדמאחורי"להקהלווינים"
אינורעיוןחדש.החידושהעיקרי,מסבירד"רגורפיל,הינוברעיוןה"להק"או"טיסתהמבנה",וכןבהגדרתוומימושושלשיתוףהפעולההמורכבבין
הלוווינים-בתקשורת,במדידותהטווח,בבקרה,ובניסוחכללי:באופטימיזציה
שלהמערכת.
המרחקביןהרעיוןליישומו,אומרד"רגורפיל,הינועצום.כדילקבלתמונה
מדויקתובלתימעוותתנדרשדיוקקיצוניבמיקומםהיחסישלהלווינים-הן
במרחקביניהםוהןבמצבםהזוויתיהיחסי.כדילהשיגתנאיםאלהדרושה
מערכתבקרהמתקדמת",עתידנית",שתוכללשמורעלתצורתוהנדרשתשל
"להקהלווינים"בדיוקהנמדד,במקריםמסוימים,בננו-מטרים.לשםכךדרושה
מערכתהנעהעדינהביותר,שתפעילכוחותהנמדדיםבמיקרו-ניוטון,ולא
במילי-ניוטוןכמקובלבלוויניםקיימים.
במחקרמשתתפיםפרופסורסטיבליפסוןמהפקולטהלפיסיקה)מומחה
לאופטיקה(ופרופסורחברמקסיםשושנימהפקולטהלהנדסהאזרחית
וסביבתית)מומחהלחישהמרחוק(.

יישומיםמרחיקילכת.סימולציהשללוויניםב"טיסתמבנה"

אתהאינטרנטכולנומכירים.המודלשלפיונבנתהרשתהאינטרנטהינומודל
מבוזר-מודלשבומערכותרבות,קטנותוחכמותמשתפותפעולה,וכךמשיגות
מטרותרבותשמערכתאחת)למשלמחשבמרכזי(אינהיכולהלהשיג.
עלסמךהמודלהזהתוכננוונבנומערכותרבותבתחומיםרביםומגוונים.על
פיתוחהשלאחתהמעניינותשבהןשוקדד"רפנחסגורפיל,מרצהבכיר
בפקולטהלהנדסתאווירונוטיקהוחלל.
ד"רגורפיל,שקיבלאתשלושתתאריובפקולטה,עוסקכיוםבפיתוחהרעיון
של"להקלווינים").(spacecraft formation flyingבמיליםפשוטותמדובר
במערךשללוויניםהנעיםב"טיסתמבנה"ופועליםתוךשיתוףפעולהביניהם.
למערךכזה,מסבירד"רגורפיל,יתרונותרבים.ראשית,ההתמודדותעםתקלות.
כיום,קלקולחמורבמערכתלוויניתכלשהימשמעוהשבתתהמערכת.במקרה
של"להקלווינים",לעומתזאת,המערכתיכולהלהמשיךלפעולעדלתיקונו
שלהלווין,אוהרכיב,המקולקל.
אבללביזורהמערכתיישנם,כאמור,יתרונותנוספים.טלסקופהחלל"האבל",
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כשיצאפרופסורבנינתןמהפקולטהלהנדסתאווירונוטיקהוחלללשבתוןביוון,
הואלאחלםשבעקבותפעילותויקוםשםסניףשלאגודתדורשיהטכניון.
"אני",הואאומר",חשבתידווקאעלפעילותלהצגתהפןהאנושישלישראל".
חשב-ועשה.כתבהשכתבעלאחדמניצוליהפיגועבמסעדתמקסים-ילד
שאיבדבאירועחמישהמבנימשפחתו-התפרסמהבחמישהעיתוניםביוון.
אבלבשלבמסויםפנהאליואמנוןרימון,ראשאגףקשריציבורופיתוח
משאביםבטכניון,והציעלולנסותלהקיםביווןסניףשלאגודתדורשיהטכניון.
פרופסורנתןנענהלאתגרויזםפנייהלכלבוגריהטכניוןביוון.רובםלמדו
בטכניוןבשנותהשבעיםוהשמוניםוהואהכיראתכולםאישית.למרותזאת
היתהזוהפתעהבשבילולגלותכיאחוזוחצימאנשיהקהילההיהודיתביוון
הםבוגריהטכניון60-מתוך4,000יהודים.גםהתגובההחמהוהנלהבתשל
אותםאנשיםהפתיעהאותוובמפגשהראשון,שנערךבביתו,הואהציעלאורחיו

להקיםסניףשלאגודתדורשיהטכניון".הטכניוןזקוקלנו",אמרלהם",הטכניון
הואהכוחהמניעשלמדינתישראלוהואחיונילקיומה".
ההתגייסותהייתהמרשימה,ופרופסורפרץלביא,סגןנשיאהטכניוןלקשרי
חוץופיתוחמשאבים,הגיעלסדרתהרצאותבאתונהובסלוניקי.נדיהויינברג,
זמרתיהודייהממוצאאמריקני-יווני,אירחהבביתהערבהתרמהשגםהוא
זכהלהיענותרבה.סאקיס)יצחק(לאון,בוגרהפקולטהלהנדסתמכונותונשיא
האגודהביוון,פנהלקהילההיהודיתהמקומיתבאומרוש"בימיםקשיםאלו,
בהםמואשמתישראלבביצועפשעימלחמה,הישגיושלהטכניוןבהנדסה,
בטכנולוגיהוברפואההםשגורמיםלנולזקוףאתקומתנוולהתגאותביהדותנו".
פעילויותאלוהביאולהקמתושלאגףיווניבמעונותהסטודנטיםבטכניון.
פרופסורנתןשבלעבודתובפקולטה-תחוםההנעההרקטית-כשמאחוריו
חוויהמרגשתוהישגמרשים.
±¥
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ב13-בנובמבר1999הועברהלווין"האבל"למצב
חירום.הסיבה-ארבעהמתוךששתהג'ירוסקופים
שלויצאומכללשימוש.מאחרשללא
הג'ירוסקופים)"סביבוני-קצב"בעברית(לאניתן
לשלוטבמצבוהזוויתיובתנועתושלה"האבל"
מיהרמרכזהבקרההאמריקנילהשביתאתהלווין:
מערכותהלוויןעברול"מצבשינה",והטלסקופ
המפורסםעצםאתעיניו.במיליםפחותציוריות,
מכסההעדשהנסגרכדישהלוויןלאיושבתבאופן
בלתיהפיך-מהשהיהקורהאילוהייתההעדשה
פונהאלהשמש.
ה"האבל"אמנםהוחזרלשימוש,אבלמבחינתם
שלמדעניםרביםברחביהעולם,כפישמסביר
פרופסור-חבריעקבאושמן,היההאירועהדרמטי
הזהעלוללהפוךלקטסטרופהמדעית.שכןללא
יכולתלשערךאתמצבוהזוויתישלה"האבל"-
יכולתהתלויהכיוםלחלוטיןבתקינות
הג'ירוסקופיםשלו-יהפוךהלוויןלגושמתכת
יקראךחסרתועלת.
˘‰ÚÂ˙Â†ÔÂÂÈÎ†≠†ÍÂ¯ÚÈ
שיערוךמצבושלהלווין,כלומרקביעתכיוונו
במרחב)מצבוהזוויתי(ותנועתו)מהירותוהזוויתית(,
הינומרכיבקריטיבתיפקודו.אםעדשתהטלסקופ
פונהלכיווןהשמש,הואנשרף;אםהפאנלים
הסולריים,המספקיםללוויןאנרגיה,אינםפונים
לכיווןהשמש-המצבריםמתרוקניםוהלוויןיוצא
מכללפעולה)מצבשהינו,לעתים,בלתיהפיך(;
אםהאנטנותאינןפונותלכיווןכדורהארץלא
תיתכןהעברתנתוניםלמרכזהבקרה.
התיקוניםבלוויני-מדעדוגמתה"האבל"מבוצעים,
אםניתן,במסגרת"משימותתיחזוק"מאוישות-
אסטרונאוטיםבמעבורותחלל.
עלותןשלמשימותכאלוהינהעצומה.כיום-
לאורארועיה"צ'אלנג'ר"וה"קולומביה"-ברורלכל
שלעלותהכספיתנוסףגםסיכוןבחייאדם.משום
כךבוחנתסוכנותהחללהאמריקנית)נאס"א(
באחרונהאתהאפשרותלהפסיקאתמשימות
התחזוקהשלה"האבל"-החלטהשאםתתקבל
סופית-תחרוץאתגורלושלהלוויןהחשובהזה.
ה"האבל"אינוהלוויןהיחידיהמספקמידערב-ערך
לפיזיקאים,אסטרו-פיזיקאיםומדעניםנוספים
ברחביהעולם.תלותםשללוויניםאלהבחיישנים
מסוגושלהג'ירוסקופ,האחראיםעלבקרתמצבם

הזוויתיבחלל,בעייתיתמשוםאי-אמינותם
הידועהשלהג'ירוסקופים.לראיה,גם
הג'ירוסקופיםשלה"האבל"-שהינםמהמתקדמים
בעולםועלותם,בהתאםלכך,הינהמיליונידולרים
אינםאמינים.למרבההשמחה,אומרפרופסוראושמן,איןדבר
שאיןלותחליף,והדברנכוןגםלגביהג'ירוסקופים.
הפתרוןשעליועובדפרופסוראושמןזהשבע
שניםהינופתרוןמיחשובי,ובניסוחו-העצמת
התוכנהוהקטנתהחומרה.
העצמתהכוחהחישובישלהמערכת)כלומר
שימושבאלגוריתמיםמתוחכמיםהממומשים
בתוכנה(מאפשרתהוזלהשלהחומרהובמקרים
מסוימיםאפילווויתורעלחיישנים,ג'ירוסקופים
ורכיביםנוספיםשעלותםעצומה.הגדלתעוצמתם
שלהמחשביםבשניםהאחרונותמאפשרתיצירת
מערכות-הןבלוויןעצמווהןעלהקרקע-ש"יחפו"
עלהחיסכוןברכיביהחומרה.
בשנים1998-1996שההפרופסוראושמןבשבתון
במרכז"גודארד"שלנאס"א,שםעבדוהואועמיתיו
עלטכניקותשיערוךחדשות,המאפשרותלצמצם

אתעלויותה"חומרה"בלווינים,ולוותרעלהשימוש
בג'ירוסקופים.לאחרונה,כאשרהתקלקלאחד
הג'ירוסקופיםבלוויןהמדעי"פיוז"),(FUSEהכניסה
נאס"אל"כוננות"אלגוריתמיםהמבוססיםעל
השיטותאשרפותחובאותהתקופה.אלגוריתמים
אלויאפשרוללוויןלהמשיךלתפקד,כךמקווים
בנאס"א,גםבמקרהשכלהג'ירוסקופיםיושבתו.
עבודתהמחקרשלפרופסוראושמןזיכתהאותו
ביןהשארבפרסעלשםפרופסורמאירחנין,
מהאבותהמייסדיםשלהפקולטה.בנימוקיהוועדה
להענקתהפרסנאמרכי"המחקרהואבעלחשיבות
רבהעבורטכנולוגייתהחללשלישראל".
פרופסוראושמןמצייןכיהןטכסאט,לוויןהטכניון,
והןלוויןהתקשורתהישראלי"עמוס",אינםנעזרים
בג'ירוסקופים.עובדהזותורמתלהארכתחייהלווין
ומגדילהאתאמינותו.
אמינותםשללוויניתקשורתדוגמתה"עמוס"
מעניקהשקטנפשילחברותתקשורתולצרכני
רדיו,טלוויזיהוסלולרבקנהמידהגלובאלי.יישומן
שלאותןטכנולוגיותבלווינים"מדעיים"ישפראת
שלוותהשלהקהילההמדעית.

שקטנפשי.הלווין"עמוס)"2באדיבותהתעשייההאווירית(
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אווירודינמיקהאחרת.מצנחזעיר
פרופסור-מחקרדניאלויסמאמין,מאזומתמיד,שהטבעהואהמורההטוב
ביותר".כלמהשקייםכיוםבטבע",הואאומר",הואתוצרשלתהליךסלקטיבי
ארוךוממושך,תהליךשלשיפורבלתיפוסק".גםבאחדמפיתוחיוהאחרונים
"ננו-מצנחים"לזיהויחומריםמסוכנים-היהלטבעתפקידמרכזי.התרחיששלמתקפהביולוגיתכימיתכבראינונחשבלתרחישדמיוני.האמצעים
הקיימיםלזיהויאב"כאמנםמאפשריםאיתורשלאזורנגוע,אךאינםמסוגלים
לשרטטאתגבולותיוהמדויקיםשלענןהחומרהמסוכן.הפתרוןשמצאלכך
פרופסורויסהוא"כליטיס"זעירשאורכופחותמסנטימטרבודד.
כךיבוצעהשימושבאותואמצעי:אלפיכליטייסזעיריםכאלה",ננו-מצנחים",
יידחסומבעודמועדבמיכל,וישוחררובשעתהצורךמעלהאזורהנגוע.הם
יתפזרולצדדיםויחלולנשורמטה,ובמגעעםגזמסוכןישתנהצבעם.באופן

זהניתןיהיה"לראותבעיניים"אתפרישׂתושלענןהגזהרעיל.
גםכאן,כאמור,באהההשראהלפיתוחהיצירתיהזהמןהטבע".התבוננתי
בחרקיםובצמחיםוניסיתיללמודמהם",אומרפרופסורויס.כךהואלמדאת
עקרונותמעופםשלעצמיםמעופפיםנטוליכנפייםהנעיםבמהירויותנמוכות.
"האווירודינמיקהשלחרקיםזעיריםושלזרעיםמעופפים,כמואלהשלהסביון,
שונהבתכליתמזושלציפוריםושלכליטיס",הואמסביר.
עלסמךהידעשצבר,ובסיועהדמייתמחשב,החלפרופסורויסלתכנןאתאותו
כליטיסזעיר.באותושלבנכנסולתמונההפרופסוריםאלכסנדריריןואיל
זוסמןמהפקולטהלהנדסתמכונות.באמצעותסיביפולימרשעובייםפחות
מאלפיתמילימטריצרוהשניים-עלבסיסשיטהמהפכניתשכברפיתחובעבר
אתכנפיהםשלכליהטיסהזעירים,העשוייםרשתשלסיביםכאלה.כךנוצרואותם"מצנחים"המאפשריםאתזיהוימיקומוהמדויקשלענןהגזהרעיל.
השלבהבא,אומרפרופסורויס,הואפיתוחםשלכליטיסדומיםשידעולנופף
בכנפיהם,וכךיוכלולנועבכוחותעצמם".בשפהציוריתיותר",אומרפרופסור
ויס",אנומעונייניםלעבורמעולםהצמחיםלעולםהחרקים".
ÔÂÏÒ·†ÒÂËÓ†ÍÏ†˘È†¨‰ÁÈÏÒ
פיתוחמרתקנוסף,ושונה,הינוהמטוסהזעיר.מדוברבמטוסשמידותיופחותות
מ25-סנטימטרים,וניתןלהטיסובתוךבניינים,ביןחדריםוביןקומות.המטוס
הזעירמסוגללשאתציודחישהאלקטרוניממוזער,המיועדלביצועמשימות
מודיעיןוניטור.המטוסשתכנןובנהפרופסורויסהינודו-כנפי-עובדה
המאפשרתלותימרוןמשופר.המטוס,שמסוגללשאתמטעןשלעד100גרם,
פותחתוךניסוייםבנקבותהרוחשלהטכניון,שהביאולאופטימיזציהשל
יכולותיוהאווירודינמיות.

˙‚‰ÓÎÁ†‰·Â
פרופסור-חברחייםאברמוביץ',ראשהמעבדהלמבניאווירו-חלל,עוסק
בתחום-מחקררחבשכותרתו"מבניםנבונים".מבניםאלהsmart structures-
באנגלית-בנוייםמחומריםמרוכביםהמסוגליםלקבועאתמצבם,להחליטמהו
המצבהרצויולהגיבבהתאם.מבנהחכם"יודע"להגיבלטמפרטורה,לחץ,שדה
חשמליועוד.התגובהעשויהלהיותשינויבצורה,בקושיאובאיפיוןמכניאחר.
מבנהנבוןיכוללהיותכליטייס,גשר,עדשהטלסקופית-כמעטכלמבנהשהוא
ש"יודע"להגיבבאופןמתוחכםלשינוייםבמצבו.במובןזה,מסבירפרופסוראברמוביץ',מדמיםמבניםאלהאתהפעילותהאנושיתבהגבהלהתרחשויות
רלוונטיות.לפיכךשנימרכיביםמרכזייםבמבנהנבוןהינםהחיישנים-הקולטים
אתהמתרחש,והמפעילים-המגיביםלמתרחש.חשובלאפחותהואהאלגוריתם
המקשר,אומתווך,ביניהם.
דוגמהלמבנהחכםהואעדשתטלסקופהחללהאבל,המסוגלתלתקןאתצורתה
וכךלשמורעלאורךהמוקדהרצוילקבלתהתמונותהטובותביותר.
המעבדהלמבניאווירו-חללעוסקתבשלושהתחומיםמרכזייםבמסגרתהשטח
של"מבניםנבונים":
 .1ריסוןמבניםגמישים,כגוןמבניחללשהינםגמישיםוגדוליםמאוד)כ120-
מטרקוטר(.מבנהחלל,כדוגמתתחנתהחללהסובבתסביבכדורהארץ,עשוי
לרעודלאורךזמןרבכאשררכבחללעוגןבו.רעידותאלהמפריעותלתפקוד
∂±

הנורמלישלהתחנה,ולכןחשובלשככןבזמןהקצרביותר.
 .2טיפולבבעייתהפירפור.לכלמטוסישנהמהירותשיא"-מהירותפירפור"
ששיעורהתלויבמאפייניהכנףותנאיהטיסה.מהירותזוהינההמהירותשבה
מתחילההכנףלרעודבמשרעתהולכתוגדלה.זוהיתכונהבעייתיתמאוד,
המגבילהאתמהירותהטיסה.כיוםמנסיםחוקריםהעוסקיםבתחוםלהתגבר
עלבעיהזובאמצעותמבניםחכמים.לשםכךישנובמעבדהדגםשלמנהרה
ודגםכנף,שעליומודבקיםחומריםפיאזו-אלקטריים)הסברבהמשך(".השאיפה
שלנו",מסבירפרופסוראברמוביץ'",היאלבנותכנףשתשנהאתצורתהבהתאם
לאופיהטיסהברגענתון.כנףזוצריכהלהיותחזקהוקלה,ובובזמןבעלתיכולת
לשנותצורה".
 .3ייצור"טלאים"פיאזו-אלקטרייםמרוכבים.חומריםפיאזו-אלקטריים
)(Piezoelectricהםחומריםשלחיצהעליהםיוצרתמתח,וגםלהיפך-כאשר
מעביריםבהםמתחהםשואפיםלהתפשט.לפיכךניתןלהשתמשבחומרים
אלוהןכחיישנים)לחיצההיוצרתמתח(והןכמפעילים)מתחהיוצרתנועה(-
שניהרכיביםההכרחייםלכלמבנהחכם.פרופסוראברמוביץמסבירכיהחומר
המספקאתהניצוץבמצתיםחשמלייםהינוחומרפיאזואלקטרי.חומרפיאזו
אלקטריאחר-חומרפולימריבשם- PVDFמשמשכחיישןבמערכותשל
כריותאווירברכב.
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ב10-ביולי1998שוגרלוויןהטכניון-טכסאט2
מאתרשיגורבקזחסטאן.אבלסיפורושלטכסאטמתחילשבעשניםקודם,כפרויקטסיוםשל
סטודנטיםבפקולטהלהנדסתאווירונוטיקהוחלל.
בראשהפרויקטעמדפרופסורגיוראשביבמן
הפקולטהלפיסיקהבטכניון,ובחלקוהאחרון-
פרופסורמשהגלמןמןהפקולטהלהנדסת
אווירונוטיקהוחלל.כןנטלוחלקבפרויקטבוגרי
טכניון",שבתוניסטים"מרפא"לוכמהמהנדסים.
פרופסורחייםאשד,כיוםראשתוכניתהחלל
הישראלית,אומרשתרגומושלאותו
פרויקט-סטודנטיםללוויןשלממשנעשהבעיתוי
מושלם-כאשרשעריבריתהמועצותנפתחוואלפי
מדעניםנהרולארץ.ואכן,כעשריםמדענים-עולים
הצטרפולפרויקטטכסאט.
כךהפכהמשימתושללוויןהטכניוןלארקלחלון
ראווהחשובשלהטכניון,אלאגםלמופתשל
קליטתעליהושיתוףפעולהביןסטודנטים,
מהנדסיםישראלייםומדעניםעולים.
Ï¯‚‰†ÌÚ†‰˘È‚Ù
שיגורהלוויןהראשוןטכסאט,1שאמנםכשלעקב
תקלהבטילהשיגור,התאפשרהודותלמידהרבה
שלמזל-ותושייה.בשנת1994נסעוכמהנציגים
מהטכניוןלצרפת,כדילהשתתףבכנסבנושא
לוויניםקטנים.בכנספגשוהנציגיםהישראליםאת
גנרלסולומונוב,שהסבירלהםכיהואוחבריו
השתלטועלארסנלשלטיליםבליסטייםשהיה
שייךלבריתהמועצותלפניקריסתה".עתה",הסביר
הגנרל",בכוונתנולנצלאתהמאגרהזהלמכירת
שיגורים".נציגיהטכניוןלאהתבלבלו,והזמינואת
הגנרללישראלכדילחתוםעלחוזהשיגור.הם
הוסיפוכיהםמצפיםל"מחירפרסומת".
סולומונובאכןהגיעלישראל,וביןמשחקיהטניס
שלועםפרופסורגיוראשביבהתפנוהצדדים
לחתוםעלהחוזה.
הלוויןטכסאט1שוגרבשנת1995מאתרהשיגור
פלצק,כ900-קילומטריםצפוניתלמוסקווה.
במסיבתעיתונאיםשנערכהבעקבותהשיגורהבהירו
הרוסיםש"הכלבסדר",אבלכעבורשלושהימים

"טכסאט")במרכזהתמונה(
לקראתשיגורו,בסימולטור
שבונבדקההתנהגותובשדה
המגנטישלכדורהארץ

הובררסופיתשהלוויןנפלליםעקבכשלבטיל
השיגור.סולומונובוחבורתונעלמו,וכלהנסיונות
ליצורקשרעמםעלובתוהו.
טכסאט,2אובשמוהמלא,Gurwin-II-TechSat
שוגרשלוששניםלאחרמכן.לבנייתותרמוג'וזף
גורוויןשעלשמונקראהלווין;הלןאשר,שהמכון
לחקרהחללנקראעלשםבעלה;משרדהקליטה
הישראלי;חברת;IBMוגורמיםשוניםבתעשייה.
"הפעםלאלקחנוצ'אנס",אומרפרופסוראשד.
השיגורבוצעמאתרבמדינתקזחסטאן,
בטמפרטורההבלתינסבלתשלמינוס42מעלות.
אתהרוסיםייצגהפעםראשסוכנותהחללהרוסית
בכבודוובעצמו.
טכסאט2הזעירהוצמדללווין-אםבמשקל2.7
טונות,שאליוחוברו4לוויניםנוספים.
בהקפהה23-שלהלווין-האםנפרדממנוטכסאט,

∑±

ורקכעבורשלושיםשעותמורטותעצביםהגיע
לכדורהארץאותחייםראשון.השיגור,אםכן,
הוכתרבהצלחה,והלוויןנכנסלמסלולוהמעגלי,
בגובה820קילומטרמעלכדורהארץ.
עלטכסאט2הוטלומשימותרבות:צילוםכדור
הארץ,מדידתאוזון,מדידותקרינה,בדיקהשל
תפקודמוליכי-עלבחלל,עקיבהאחרמיקוםהלווין
באמצעותרטרו-רפלקטור,בדיקתעמידותםשל
גלאיCdZnTeבקרינה,ומתןשירותלחובבירדיו.
עםהשלמתהמשימההאחרונהלפנימספרחודשים
השליםטכסאט2אתכלמשימותיו.
פרופסורמשהגלמן,ראשהמכוןלחקרהחלל
בטכניון,אמרלאחרונהכיטכסאט"ביצעאת
משימותיובהצלחה,עםתוצאותשבחלקןמהוות
תקדיםעולמי.עדכההואהקיףיותרמ35-אלף
פעםאתכדורהארץ".
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פשוט.בתחילתלימודייבטכניוןהבנתישהלימודיםכאןכרוכיםבמאמץרב,
בהתמודדותעצמיתובלוח-זמניםצפוףועמוס.לאהייתי"בהלם",אבלהיה
עומס.היוםכברקללייותר,כילומדיםכאןגםאיךללמוד,ואיךלארגןהיטב
אתסדרהיום".
המחקרהאמורהעלהכיליקוייתשתית"תורמים"55%-40%להסתברות
להתרחשותתאונותדרכים.במחקר,הראשוןמסוגו,נבדקו28קטעיכבישים
בצפוןהארץובוצעניתוחמפורטשלנתוניתאונותדרכיםשאירעובהםבשנים
.2001-1997
˙ÈÚ„ÓÂ†˙È˙ÂÓÎ†‰Î¯Ú‰
"ממצאזהלאכומתעדהיוםבשוםמחקרקודם,ובזהייחודושלהמחקר",אומר
פרופסוראבישיפולוס,שיחדעםפרופסורמשהפולטשקהנחהאתחניןפרח
במחקרה".עדהיוםהיורקדיבוריםעלהתשתיתכגורםמשפיעעלתאונות
הדרכים,ללאיכולתלהעריךבאופןמדעיאתתרומתההמדויקתלהתרחשות
תאונות.לכןישלמחקרהשלחניןפרחחשיבותעצומהבמלחמהבתאונות,
ובהקצאתמשאביםלשיפורהתשתית".
לצורךהמחקרנבחרובאופןאקראי28קטעיכבישבין-עירוניים,חד-מסלוליים
ודו-נתיבייםבצפוןהארץונאספונתוניםעלמאפייניהתשתיתשלהם,כגוןרוחב
הנתיביםוהשוליים,אחוזהדרךעםמעקהבטיחות,אחוזהדרךעםאיסורלעקיפה,
טופוגרפייתהאיזורבועוברהכביש,ומאפייניצדיהדרךכוללגובהה"מדרגה"
ביןקצההשולייםלשוליהדרך.במשךחודשימיםיצאהחניןלכבישים,מדי
בוקרבשעהחמש,יחדעםג'אק,סטודנטנוסף.
חניןהפעילהשלוששיטותניתוחסטטיסטיותבלתיתלויותשנתנותוצאות
דומות,מהןעולהגםכיברמתביטחוןשל95%יכולהתשתיתטובהלהפחית
אתשיעורהתאונותב50%-בממוצע,וברמתביטחוןשל-99%ב44%-בממוצע.
חניןלאהופתעהמהתוצאות".אנינוהגתבעצמי,רואהאתהשולייםהמוגבהים
ויודעתשאסורלסטותמהכבישבשוםפניםואופן",היאאומרת".אניכלהזמן
מסתכלתעלהכביש.איאפשרלנהוגבלילראותאתהמפגעיםהאלה,
שנובעיםלדעתיבעיקרמבעיותתקציב,אבלגםמחוסרמודעות.למשל,כבישים
רובדומחדשוכךהוגבהו.ראיתישולייםעםמדרגההמגיעהלעיתיםלגובהשל
15סנטימטרים.זהומתכוןבטוחלהתהפכות".
מאזהמחקרחניןנוהגתאחרת".ישלימודעותרבהיותרהיום,ואנייודעת
שכבישיםרביםמסוכניםמאוד.נכוןשתשתיותהןלאהכל,אבללתשתיתתרומה
גדולהבקביעתחומרתהתאונהותוצאותיה".

"אנימקווהשבמחקרשליהצלתיחייאדם".חניןפרח
מומחיםהגדירואתמחקרהכאחדהחשוביםבתחוםהתחבורה.לאהיהכלי
תקשורת,אלקטרוניאומודפס,שלאהתייחסאלהמחקר.אתריהאינטרנט
הוצפובתגובות,והנושאהכאובשלתאונותהדרכיםעלהמדרגהבסדר
העדיפויותהציבורי.אבלחניןפרחמנצרת,שערכהאתהמחקר,רקאומרת
בצניעות":אנימקווהשבמחקריהצלתיחייאדם".
חניןפרח)"כולםקוראיםליפרחחנין"(נולדהבנצרתלמשפחהקטנה-הורים
ואחותאחת,המבוגרתממנהבארבעשנים.ההוריםהשקיעואתכלמרצם
בחינוכןשלשתיהבנות,שאכןסיימואתלימודיהןבביתהספרהבפטיסטי
בנצרת,במגמההמדעית,בהצטיינות.משםהמשיכוהשתייםללימודיםגבוהים
חניןפנתהלטכניוןואילואחותהסיימהלימודיתוארשניבהצטיינותבביבליותרפיה)ריפויבאמצעותספרות(באוניברסיטתחיפה.
"התלבטתיביןשניתחומיםשוניםלגמרי",מספרתחנין",ריפויבעיסוקוהנדסה,
ובסוףהלכתיללימודיהנדסהאזרחית,וטובשכך.אניאוהבתמאודאתהתחום
ורוצהלהמשיךבו.תחוםהמחקרמענייןאותייותרמהעבודהבשטח.במהלך
לימודיעבדתיבמשרדפרטי,ולאחשתישזהמהשאנירוצהלעשות".
חניןאוהבתאתהטכניון.בתוארהראשוןשלההיאהתמחתהבשרשרת
קונסטרוקציהכפולהובתחבורה,והחליטהלהעמיקאתהידעשלהבתחום
התחבורה-שאיפהשאותההגשימהבלימודיהלתוארשני.
"לאהיהליקל",היאמספרת".המעברמביתהספרהיישרלטכניוןלאהיה

ÌÂÏ˘†‡Â·È†„ÂÚ
חניןמאמינהשיהיהפעםשלוםבחבלהארץהקשהשלנו,ומסיקהזאתמהקמפוס
הטכניוני".אפשרלהסתדריפהאםישמטרהמשותפת.פהכולםרוציםלרכוש
דעת,והשלווהכאןהיאההוכחהלכךשיכוללהיותשלום",היאאומרת".תלוי
לאןמפניםאתכלהאנרגיה.זהרקענייןשלסדרעדיפויות".
כמומחיתבתשתיותהיאאכןחושבתשההשכלההיאתשתיתהשלום,אבל
דווקאבתחוםהזה-השלום-הגורםהאנושיהואהקובע.
∂≤
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טלוויזיה.טילזהנרכשגםעלידיצבאארה"ב.במהלךעבודתושלבליימן
עלהפופאיעלהבראשורעיוןמבריק:להפוךאתהפצצותהקיימותשלחיל
האוויר-הפצצותהישנותוה"טיפשות"-לפצצותחכמות.
בשנים1992-1994עסקבליימן,לבדו,במימושהרעיון.רביםהטילוספק
בישימותושלרעיוןזה,אולםאחרים-ביניהםאילןרמוןז"ל-הביעואמון
בבליימן,ומשרדהביטחוןתיקצבאתפיתוחושלדגם-האבשלהפיתוח.
הניסוישבוצעב1998-בדגםהאבהוכיחכימדוברברעיוןבריישום.דןחלוץ,
לימיםמפקדחילהאוויר,היהמלאהתפעלות.השםשהוצמדלמערכתהחדשה:
.spice
בשנת,2003בסיועםשלכמאהמהנדסיםוטכנאים,השליםבליימןאתהפיתוח
הסופישלהמוצר,וחילהאווירהחללהתחמשב.spice-ההמצאהעוררהעניין
בעולםכולו,וכיוםמוערךפוטנציאלהמכירותבמיליארדדולרעדשנת.2010
בסוףשנת2002זכהבפרסהמנהלהמצטייןשלרפא"ל.
בשניםהאחרונותלחייוחלהבליימןבמחלתניווןשריריםשהביאהלמותו.
לאחרשנטשאתעבודתובשלהמחלהשבלאהבתנעוריו-השחמט.
בכתיבתהכתבההסתייענובכתבתושלאליתבורשפורסמהבכתבהעת
"מהנדסים,אדריכליםוטכנולוגים",ובכתבתושלזאבגליליב"מקורראשון".

ביוםשלישי15ביונינפטר,בגיל,57בוגרהטכניוןיעקבבליימן-מטובי
השחמטאיםשלישראלואדםשתרםתרומהאדירהלבטחוןהמדינה.
בליימןנולדבבריתהמועצותבשנת.1947בגילשבעהחללשחקשחמט,ועד
מהרההתגלוכישוריוהנדיריםבמשחקזה.בשנת,1959כשהואבן,12הגיע
לארץעםהוריו.כנערזכהבליימןבאליפויותשחמטרבות-למשלמקוםראשון
באליפותהנוערומקוםשלישיבתחרותבינלאומיתשנערכהבירושלים-ורבים
ניבאולועתידמזהיר.האמןהישראלימשהצ'רניאק,שאותוהביסבליימן,אמר
עליואז":זההכישרוןהשחמטיהגדולביותרשישלנובישראל".
עםסיוםלימודיובתיכוןבחרללמוד,במסגרתהעתודההאקדמית,בפקולטה
להנדסתחשמלבטכניון.כשהתגייסלצה"לבתוםלימודיובטכניוןחזרלהתחרות
בשחמט.
תרומתושלבליימןלבטחונהשלמדינתישראלידועהלציבורהרחביותר
מהישגיובשחמט,אולםאפילוהיאאינהמוכרתכראויבשלצניעותושלהאיש.
לארביםיודעיםשבליימןהואהאיששהפךאתכלהפצצותה"טיפשות"של
חילהאווירהישראלילפצצותחכמות,המסוגלותלאתראתהמטרהבחושך
ובתנאיראותקשיםמבלישהאויביוכללהסיטןאולהתגונןמפניהן.
עםשחרורושלבליימןמחילהים)שםעסקבתיקוןמערכותאלקטרוניותשל
ספינותטילים(הואהצטרףלחטיבתהטיליםשלרפא"ל,והיהממפתחיושל
ה"פופאי"-טילקרקעאווירהמשוגרממטוסיםכבדיםומצוידבמצלמת
∑≤
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"לבוגריםדרושיםכליםלהקמתחברותולניהולן".פרופסורעוזידה-האן
עוזידה-האןעשהאתהדרךההפוכהלדרך
המקובלת-הואהגיעמהתעשייהלאקדמיה.לאחר
שלושהעשוריםשבהםצברניסיוןשלאיסולא
בפזבחברת"פיליפס"העולמיתהואשבלטכניון
כדילחלוקאתנסיונוהרבעםהסטודנטים,ובימים
אלההואמקיםמרכזיזמותבטכניון.
הסטודנטיםבטכניון,לדבריו,יצירתייםוחכמים,
אולםהםיוצאיםמהטכניוןללאכליםמתאימים
לפתיחתמיזמיםולניהולם.איןתימהשרובחברות
ההזנק)סטארט-אפ(אשרהוקמועלידיבוגרים
צעיריםנאלצומהרמאודלשכורמנהליםשכירים
אשרבאובמקומםשלהיזמים.
"חשבתישזהמאודמוזרשהטכניוןמספקאת
רובעובדיההיי-טקבארץ,אבלאיןלוקורסים
ליזמות",הואמסביר".לאלומדיםפהאיךמקימים
חברה,איךמגייסיםכסף,מהומודלעסקי,אפילו
מהיתכניתעסקית".
לצורךהקמתהמרכזכברהגיעהתרומהראשונה
בסך50אלףדולרמקרןהולנדית.בצוותהמרכז
החדשישמשופרופסוריםמכלהפקולטותוראשי
חברותמובילותבארץ".נתמוךבסטודנטיםאשר
יבואועםרעיוןטוב",מבטיחפרופסורדה-האן.

"כברהקמנועםארגון"טקיה",ארגוןהבוגרים
וראשהיחידההעסקיתעמילבנשטייןאתר
אינטרנטבשם"יזמות".אניאישיתאלמדקורס
ביזמות.הקורסהראשוןשלינקרא"מפטנט
להשקעהראשונית".אנימאמיןגדולבהוראה
מעשית,שהיאהדרךהטובהביותרלהפנמת
החומר.לקחתי24תלמידי,MBAחילקתיאותם
לששקבוצותולקחתימהחבר'השלעמילבנשטיין
שישהפטנטים.בעלהפטנטהצטרףלקבוצה.כך
קמו,למעשה,ששחברותחדשות.הםעשותוכנית
עסקית,ומשימתםהיאלהתקבללחממה
טכנולוגיתאולהשיגהשקעהראשונית.היולנו
מיזמיםבמוליכיםלמחצה,ברפואה,בתעשייה
וניהולובהנדסתחומרים.החבר'העבדויוםולילה.
היהכיף.הרגשתישובכמנכ"להמנהלאנשים
מאודחכמים.גםהםהתלהבו.ראיתיעליהםשהם
חשיםכמישיוצאיםלדרךחדשה,מביניםאת
השוק,יודעיםלהבחיןביןעיקרלטפל,מרגישים
איךלענותעלצרכיהלקוח.לדעתילפחותשניים
מהמיזמיםהללוייהפכולחברות.אוליאפילויותר.
זהמדהים.גםעכשיו,אחרישהקורסהסתיים,
הקשרשליעמםנמשך".הפרויקטזכהגםלתמיכה
∏≤

שלמוסדנאמןולהדרכהשלקרנותהוןסיכון
ומנכ"ליםשלחממותטכנולוגיות.
Ï‡¯˘ÈÏ†„ÏÂ‰Ó
עוזידה-האןנולדבהולנדבשנת.1943בעיצומם
שללימודיולתוארשניבהנדסתאווירונוטיקה
באוניברסיטתדלפט)הטכניוןשלהולנד(פרצה
בארץמלחמתששתהימים.עוזילאיכוללהישאר
בהולנדהשלווה.הואהגיעלארץועבדכמתנדב
בקיבוץהזורע.כשהסתיימההעבודהרצהלהישאר
בישראל.במסגרתחיפושיואחרעבודההגיעגם
לטכניון.הואנפגשעםפרופסורחייםגרשוני,
שהיהאחראיעלתחוםחקרהעבודהבפקולטה
להנדסתתעשייהוניהול.באוקטובר1969היה
לאסיסטנטשלפרופסורגרשוניועשהתוארשני
בהנדסתתעשייהוניהול".היהליקשה",הואנזכר.
"לאידעתיעברית,אבלהיוליחבריםטוביםשעזרו
לי.ישבתילילותשלמיםולמדתי.גרתיבחדרשכור
בכרמל,אחריחודששבוגרתיבמלון.אחרכך
עברתילדירהקטנהבנוהשאנן".
זמןמהלאחרמכןהגיעמאוסטרליהפרופסור
איזידראל.הואלימדעלקוויייצור.הגיעגם
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פרופסוראלגולדברגמאוניברסיטתקולומביה
בניויורק,שלימדסוציולוגיה.תחוםמדעי
ההתנהגותשבהאתלבושלעוזי.הואהתקבל
למסלולישירלדוקטורט,בתחוםהמערכות
הסוציו-טכניות,שהיהאזתחוםחדשיחסית.
פרופסורבלההמנהייםופרופסוראיזידראלהנחו
אותו.התזהשלוהייתהעל"איכותחייםבעבודה,
האופטימיזציהשלהדרישותהסוציו-פסיכולוגיות
שלהפרטוהקבוצה,מולהדרישותהטכניותשל
המפעל".
"בדקתי480תחנותעבודהב12-מפעלים",הוא
מספר".היושםארבעהמפעליםקיבוציים,ארבעה
הסתדרותייםוארבעהפרטיים.פיתחתימדדים
חדשים-איךלמדודטכנולוגיה-וגםהשתמשתי
במדדים התנהגותייםשכברהיוקיימים".
בשנת1976קיבלעוזידה-האןאתהדוקטורט
מהטכניון.בינתייםגםהספיקלשרתבצה"לכחובש
קרבי.
בשנת1972ישבדה-האןבמועדוןהסגל,שתה
קפהוקראאתה"ג'רוסלםפוסט".לחדרנכנסה
קבוצהעליזהורועשת,שהובאהמארגנטינהעל
ידיהסוכנותהיהודית.ביניהםהייתהצעירהיפת
עינייםבשםסילביההנץ.לאחלףזמןרבוהיא
הייתהלסילביהדה-האן.
בשנת1976יצאהזוגהצעירללוסאנג'לס,שם
עשהעוזיאתהפוסט-דוקטורט.אחרכךהםעברו
להולנד,שםעבדעוזיכעוזרמנכ"לבחברהבת
של"פיליפס",אשרעברהרה-ארגוןגדול.
בשנת,1978בן35בלבד,כשהואאבליעלולדויד,
הציעה"פיליפס"לעוזילנהלמפעלעם250
עובדים.הואדווקאחשבלחזורלטכניון,אבללא
נמצאלותקן.שלושוחצישניםלאחרמכןהוא
כברכיהןבמטההחברה,כיועץבכיר".פיליפס"
רכשהאת"גרונדיג"ועוזימצאאתעצמועלהדרך
ביןהולנד,גרמניהודרוםאמריקה.
בתפקידוהבאהתבקשלבנותאסטרטגיה
תעשייתיתלמזרחהרחוק.הואישבבסינגפור,
קוריאה,טייוואןויפןוכתבדו"חמקיף.מנהלי
"פיליפס"קראואתהדו"ח,התרשמוופסקו" :יפה,
תתחילליישם".משפחתדה-האןהתיישבהבטוקיו

למשךחמששנים.תפקידחדשבהתקדמות
המטאוריתשלעוזיבענקההולנדיהחזיראותם
להולנד;עוזימונהכמנהלהרכששלחטיבת
ה"אלקטרוניקההצרכנית".תקציבוהשנתיהיה
חמישהמיליארדדולרבשנה.שובהואהיהעל
המטוסים,נעונדבין40מפעליםברחביתבל.
ואזבאהתפקידהבא-מנהלחטיבתהתקשורת
ב"פיליפס",עםמכירותבמיליארדוחצידולר
בשנה.אחרישנהוחצינמכרההחטיבהל"לוסנט",
בליהיחידהלטלפוניםסלולריים.עוזיכברהיה
בדרכולתפקידהבכירהבא-מנהלהרכשהעולמי
עם100עובדיםורכשבארבעהוחצימיליארד
דולרבשנה.לאחרשנתייםבתפקידוהבכירגונבה
שמועהלאוזנו:אנשי"פיליפס"חושביםעלהקמת
סניףבישראל.
הואמיהראלהבוסשלו".בשוםפניםואופןלא
תיסעלישראל",הגיעההתשובההמיידית".אתה
בכירמדי".
"אבלאתםמחפשיםיהודי,דוברעבריתשמבין
בטכנולוגיה.איןלכםברירה.זהאני".
בספטמבר,1998בגיל,55הגיעעוזילישראל
במטרהלהקיםאת"פיליפסישראל".היהלותקציב
למזכירה.מחדרבמלוןהואהחללפעול,לראיין
אנשים,להיפגשעםחברים.הואשאלשאלות
פשוטות,כמואיזומשכורתהואצריךלהציע.
לאחרזמןהואשכראתשירותיהםשליועץוחברה
לגיוסכוחאדם.אחריחודשייםכברעברלמשרד
קטן,אצלאחדממפיצימוצרי"פיליפס".ראשי
החברההחלולהגיעלביקוריםבישראל.עוזי,
שקשריובארץהיורבים,הציגבפניהםעשרות
חברותמובילות.ניכרהיהכיהםנדהמים
מהטכנולוגיהומהרמההטכנולוגיתשהתגלו
בפניהם.עוזיהביןשל"פיליפס"עומדתלהיות
פעילותרבהבארץ.
סילביהוהילדיםנשארובהולנד.הואמצאעצמו
שובלבד,אבללאבודד,אלאמוקףבעשרות
חבריםשעימםשמרעלקשרבמרוצתהשנים.
הואגייסאתרונןגדותלפיתוחעסקיוהחל
להשקיעבחברותקיימות.
בתחילתשנת2000הייתהכברהשקעהראשונה,
≤π

בחברת"מטרולייט"מנתניהובחברת"אינטרספרק"
שהוקמהבידיפרופסוריורםפלטימהפקולטה
לרפואה.בסךהכלהשקיעה"פיליפס"מאזבחמש
חברותוקנתהשלושחברות.רכישת"אלביט
הדמיה",שנעשתהבעיקרבגללהמכשירשלה
להדמיהממוחשבת,התגלתהכהצלחהגדולה.
התוצאהשלפעילות"פיליפס"בישראלהייתה
מרשימהבמיוחד:מחזורשנתישל350מיליון
דולרוכ500-עובדים.הנהלת"פיליפס"חיככה
ידיהבהנאה.גםעוזי,שמצאאתעצמומיישםאת
כלמהשלמדבטכניוןובמשךשלושהעשורים
בעבודה.האינטגרציהביןהתרבויותהשונות-
אירופה,ישראל,ארה"בוהמזרחהרחוק-ריתקה
אותו.אבלאתהקריירההמרתקתוהמזהירהשלו
הואזוקףאךורקלזכותהטכניון.
לפניכשנהפרשעוזידה-האןמ"פיליפס",עטור
שבחים-וגםפנסיהנוחהומרופדת.
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הואצוחק".כיהייתימשתגע.זהלאאני".
לכן,כשפרופסורמריםארזהציעהלולהצטרף
לשורותהסגלהאקדמיבטכניוןנענהעוזידה-האן
לאתגר-לאבליהיסוס.הואדיברעםפרופסור
דבמונדרר,דיקןהפקולטהלהנדסתתעשייה
וניהול,והצטרף.היוםהואלאמתחרט".זוטכנולוגיה
במיטבה",הואמסביר".זוסביבתעבודהנעימה.
האנשיםישיריםולאמנופחים.חשבתילחזור
להולנדוהחלטתילהישארבארץ.זהלאקל,כי
בתזוגיהנוכחיתגרהבהולנד,וגםבתייעל.בני
דודדווקאעלהלישראללפניכמהחודשים.
האתגרכאןרב.התחלתיבשנת2003כמדעןאורח,
והיוםאניפרופסורמןהמנייןבתחוםשליזמות
וניהולבינלאומי.אניכאןכדילפתחאתכלתחום
היזמות,במחקרוהוראה".
ÆÏ·Â˜Ó‰Ó†ÍÂÙ‰†ÏÂÏÒÓ†¨‰˘ÚÓÏ†¨˙È˘Ú
"זהנכון,אבלהעובדהשעשיתיבטכניוןדוקטורט
סייעהמאוד.מהשקשההואהגישורביןהעולם
האקדמיועולםהעסקים.אנירוצהלגשרביןשני
העולמות,כילשנותאותםאיאפשר".

