
,היקרים חברי

אתלראותתוכלו,דקותכמהבעודהמסךעלשתתחלפנהבתמונות
מימיםמזכרות,להםשותפיםשהייתםאירועים,חבריכםאת,עצמכם

,עצמיועלעליכםאלא,אלהתמונותעללדברבאלאאניאבל.עברו
קצותשמכלאנשיםקבוצתעל,התגשמותםעל,שלנוהחלומותעל

.המכון שנקרא במקום התקהלה תבל

קטןפרחעלשירכתבתיאימיובשפתבמולדתיעשרהששבגילאני
.המחייםהמיםאליויגיעובוליוםומצפהמצריםגבולעלבנגבשקמל

יהיהועיסוקיבנגבאחיהיותרמאוחרשניםשעשר,אזחלמתילא
.אחרים והרבה זה לפרח המיוחלים המים את שיביאו הכלים את לפתח

שבע-בבארהנגבלחקרהמכוןעדבהונגריההנוערמתנועתדרכי
כלשלדרכםגםהייתהכךאך.נפתוליםמלאה,עקלקלההייתה

מץראובן,מפרנקפורטלפידוולטר,מטקססשכטריואל,האחרים
מצפוןשריקיואליהומלולשלמה,מצליחאליהו,אפריקהמדרום

,גדרה,רחובות,ומחדרה,תבלקצותמכלאחריםורבים,אפריקה
כולנוהסתחררנולמכוןבהגיענואבל.ישראלארץפינותוכלירושלים

.שליחות תחושת, עשיה של הקדחתנית במערבולת

חומשתכניותתכננוהמכוןאנשי,אנחנו.פשוטכךכלנראההכל
צמחיםשלאינטרודוקציה,השמשאנרגייתניצול,מיםלהמתקת
לנצל,ומלוחיםמליחיםבמיםהשקיהתוךמדבריתחקלאות,חדשים

בניוגםחייםבעלי,צמחיםאיךלהבין,המדברשלהטבעאוצרותאת
.צחיחים לאזורים עצמם את מתאימים אדם
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בעלימדעניםשלקטנהקבוצהאיך,פליאהמעוררתלאחורבמבט
משמעותיתתרומהלתרוםמסוגלתשתהיה,הניחהמופרזעצמיבטחון
. האלה הנושאים בכל

.אלהתרומותעללכםיספרואחריהדוברים.תרמנוגםתרמנואבל
אבל.היעדאלהגענואנחנולאהמקריםשברובלומרמחייבהיושר
.ההתחלה היינו אנחנו, הראשונים הצעדים את עשינו אנחנו

.המעגלחונישלסיפורובזיכרוניעולההמכוןתולדותעלבחושבי
.חרובנוטעשהואאחדאדםוראהבדרךמהלךשהיהחוניעלמסופר
.שנהלשבעים:האישענה?פירותטועןשניםלכמהזה:אותושאל
:האישענה?מימנוותאכלשנהשבעיםשתחיהלךבריכלום:חוניאמר
אניאטעכך,ליאבותיישנטעוכשם.בחרוביםהעולםאתמצאתיאני

.לבניי

.הראשוניםהעציםאתבנוטעינושבסיפורזהמאישיותרעשינואנחנו
שלחדשיםדורות,וסביםלאבותהפכוהבנים,מאזעברושניםחמישים

אתלזכורהתכנסנושניםיובלאחרי.פירותלהביאוהחלוניטעועצים
.בעקבותיהם שבאו ואלה הראשונים הנוטעים

מתקניםשהתקנוהראשוניםהיינואנחנו.הראשוניםהיינואנחנוכי
עםשבשותפותהראשוניםהיינואנחנו.בנגבמליחיםמיםלהמתקת
אנרגייתלניצולרביםמתקניםהקמנולפיסיקההישראליתהמעבדה

צמחיםאלפילאאםמאותשהבאנוהראשוניםהיינואנחנו.השמש
שללתפארתההיהרבותששניםשלנוהבוטנילגןצחיחיםמאזורים

אותוגזלומפוקפקיםעירייהופקידינדלןשכרישיעד(שבע-באר
חלק.)אופנועעללרכובהיוםמלמדיםעליואספלטמשטחלטובת

.והחקלאות התעשייה את היום משמשים אלה מצמחים
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רקולאהאזורלמפעליופיתוחמחקרשרותיבמתןהראשוניםהיינו
הראשוניםהיינו.אנליטיומערךניסיונייםמתקניםבאמצעותהאזור

לקלוטהראשונים.אלהתעשיותעםמשותפותמחקרקבוצותבהקמת
חממה"שהמילהבתקופהכותלינוביןדרכןבתחילתתעשיות

היינואנחנואבליודעיםמעטים.ידועמושגהיהלאעוד"טכנולוגית
ושניבמחקריםישראלי-גרמניפעולהשיתוףליזוםהראשונים
. שלנו היו  GIF-ל כך-אחר שצמח במה הראשונים הפרויקטים

 בעצם והיווה, בנגב אקדמי כגרעין בעבר שימש הנגב לחקר המכון
 המשיך לחברה זו בתרומה.  שבע-באר של החברתי לקידום זרז קיומו

, המועצות מברית העלייה התחלת עם, השבעים בשנות אף המוסד
.רבים עולים מדענים בקלטו

התגייסותנולעומתמתגמדיםהאלההדבריםכללאחורבמבטאולם
.זאת אוניברסיטה להקמת

 להיות ממנו שנבצר, שנה לעשרים קרוב במשך המכון מנהל, שכטר יואל
:כדלקמן האוניברסיטה להקמת המכון תרומת את סיכם, היום איתנו
•

 ביוזמת שקמה בוועדה כחברים השתתפו הנגב לחקר המכון חברי
 ההנהלה. שבע בבאר אוניברסיטה לייסד במטרה, טוביהו דוד

 מחקר כמוסד מתפקידם חשוב כחלק זו פעילות ראו המכון וחוקרי
.בנגב
•

 הצרכים את גם שירתו ורכושו המכון שירותי, לכך בהתאם
 להשכלה המכון "את מכן ולאחר ועדה אותה של הארגוניים

.ידה על שנוסד" גבוהה
•

 באוניברסיטה בקורסים הראשונים המרצים בין היו המכון חוקרי
.עצמו במכון באולמות שהתקיימו), הביולוגיה בתחום במיוחד(
•
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 מדיניות בהכוונת השתתפו וחוקריו הנגב לחקר המכון הנהלת
, הפקולטות הרכב, האוניברסיטה של למקומה בנוגע האוניברסיטה

 הספר בית להקמת אישור כן כמו'. וכד הסגל וקבלת הגיוס תהליך
 במכון חזקות מחלקות של קיומן בסיס על התקבל לרפואה

. והצומח האדם ולפיזיולוגיית סביבתית לביולוגיה
•

 הקים המכון, אליה המכון והצטרפות האוניברסיטה הקמת לאחר
 חברים. הראשונה היישום חברת ואת פ"למו הרשות את וניהל
.האוניברסיטה של המרצים לסגל הצטרפו מחלקות ממספר

אישיים משפטים כמה זה ממצה לסיכום להוסיף ברצוני

.כשנתבקשתי להצטרף לוועדה שהקים דוד טוביהו. עשיתי זאת 
בשמחה רבה. הרי החלטתי להקדיש את פעליי לפיתוח הנגב. אך 

אשקר אם אומר שתיארתי אפילו בחלומות הוורודים ביותר שלי את 
המהירות והעצמה שמעשינו הביאו לתוצאות.

,המרפסתעלכללבדרך.טוביהודודשלבביתוישיבותרקהיותחילה

כלאתייצגוהנוכחים.ועוגיותקריםמשקאותמגישהכשאשתו

אחדכל.פהלתקןחייבאני.הרעיוןלקידוםלתרוםשיכלוהמוסדות

מהםשהמוסדותתקווהתוךאותםבחרטוביהואבל.עצמואתרקייצג

בדקנוהראשוניםבחדשים.כאחדוחומריתמוסריתתמיכהיתנובאו

,למסקנההגענומהזמןאחריאבל.התקדמנוולא,שוניםרעיונות

מכלאוניברסיטאייםלימודיםלארגןצריך,מוסדבהקמתלדוןשבמקום

הרוחומדעיבביולוגיהראשוןלתארבלימודיםהתחלנו.לידהבא

הטבעבמדעישנילתארולימודים,העבריתהאוניברסיטהמטעם

. והטכניון וייצמן מכון מטעם וההנדסה
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הנגבלחקרהמכוןשלוהמנהיגותההשתתפותבו,השלבהיהוזה

להקמתממוקדמאמץוביןחובבניניסיוןביןההבדלאתעשתה

,הרצאהאולמות,מעבדות,עבודה,תקציבים.הכלנתנו.אוניברסיטה

הרוחאת.משהוועוד.חבריםלפגוש,לנוחמקום,ספריה,שרותים

אתהיוםעדלטובמבדילואשר,היווסדומיוםהמכוןאתשאפייןהחברי

.האוניברסיטאות מכל גוריון-בן אוניברסיטת

אני תהיתי רבות, מה מקור הרוח הזה. לא רציתי להניח אפילו לרגע, 
שהיינו טובים יותר. התקהלות מקרית של אנשים מכל חלקי הארץ 
וגלויות רבות יצרה בוודאי חתך אנושי ממוצע ביותר. אז מה עשה 

אותנו שונים?

דבר אחד ציינתי כבר. ההכרה שאנחנו נמצאים במוסד זה למטרה 
חשובה, שליחות, וכל מעשינו ישפטו על ידינו ועל ידי אחרים דרך 

האספקלריה של הצלחה או לפחות התקדמות לקראת השגת מטרה 
זאת.

מה שהיה אולי חשוב יותר: כולנו או לפחות רובנו היינו רחוקים 
מהבסיס הביתי שלנו, רחוקים ממשפחה, חברים. וזה היה נכון לא רק 
לעולים החדשים אלא גם לבני הארץ עקב תנאי תחבורה ותקשורת, 

שהיום כבר קשה לדמיין. כך נוצרו ביתר קלות חברויות, ידידויות, 
מפגשים בערבים, בסופי שבוע. 

היו בינינו הרבה יוצאי קיבוץ, או לפחות בוגרי תנועות נוער בארץ 
ומחוץ לארץ, רובנו אנשים פשוטים ששמחנו למצוא חברים מבין 

אנשים פשוטים אחרים.

ודבר נוסף: בזכות שלשה מבכירי המכון שדיברו צרפתית רהוטה 
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ברמה של שפת אם ‐ וולטר לפיד, ראובן מץ ופרנציס דה קורושי ‐ 
עולי צפון אפריקה נקלטו והתמזגו יחד עם כל האחרים. לא נוצרה 

הדיכוטומיה התרבותית‐לשונית שהייתה נפוצה באותה תקופה. 
תחילה באמצעות שלשה אלה ודרכם ואחר כך גם ללא עזרתם נוצר 

קשר חברי למעשה בין כולנו ללא צורך במתווכים.  

עשינו דרך ארוכה בחמישים שנים אלה. המכון לחקר הנגב, המכון 
למחקר שימושי, המכונים למחקר שימושי, וכעת קמפוס ברגמן 

למחקר ופתוח. ההיסטוריה לא עצרה אף לרגע, ואנחנו, גמלאים 
וותיקים, כשזוכרים ומזכירים את העבר, צופים בסקרנות גם אל 

העתיד.

ועכשיו התמונות

6


