
השאר וכל סטולרו אדון, מצליח מר. 8

התחלתיפברוארבתחילת,ואני,להבלקיבוץהגענו1956דצמברבסוף
איך.שבע-בבארכימייםמפעליםבמכתשיםזוטרכימיכמהנדסלעבוד
,חוץלעבודתבכללאותילשלוחהסכיםהקיבוץלמה,העבודהאתמצאתי
,לומרמספיק.פהיסופרולאאבל,כשלעצמםמענייניםסיפוריםאלה

כי,מטעההשם.המפעלשלופתוחלמחקרבמחלקהעבודתיאתשהתחלתי
כללה,עובדיםמאותלאאםעשרותמעסיקה,מניחאני,שהיום,אזהמחלקה

טרםליגםכי,ממניצעיריותרכלומר,צעירוטכנאי,שליהבוסאת,אותי
.שנים 24 מלאו

מנהלחיפשוהם.מודעההמפעלפרסםעבודתיהתחלתאחריחדשיםכמה
,לכן,לתפקידומתאיםראויבהחלטעצמיאתראיתיאני.האנליטיתלמעבדה
ניגשתי,אומץאזרתי,מענהללאפעמיםכמהפורסמהשהמודעהאחרי
,מהוססתהייתההתשובה.מועמדותיאתוהגשתי,המפעללמנהל

,מתאיםמועמדיופיעלאהבאההמודעהאחריגםאם:בהבטחהוהסתיימה
.ניסיון לתקופת התפקיד את אקבל

איןוגםאיןומועמד,אחתועודאחתעודכךואחר,הופיעההבאההמודעה
.ההבטחה עתיד על מילה

מחצייותרלקחלמפעל-האחת.פהמתבקשותהערותשתי,אמשיךבטרם
-והשנייה.גדולההצלחהנחללאזהמועמדוגםמועמדלמצואנוספתשנה
אנליטיתלעבודהשליהאופימתאיםלאכמה,הבנתירבותשניםאחרירק

הטובבמקרהצורבכישלון:התפקידאתקיבלתילועבוריהיהאסוןואיזה
באותהאולם.יותרהגרועבמקרהמספקתלא,אפרוריתבעבודהושקיעה

שבמכוןמחברלינודע.אחרתעבודהלחפשוהתחלתי,קשותנעלבתיעת
מפגשאחרי.כימימהנדסמחפשים,קודםחדשיםכמהשנפתחהנגבלחקר
ידיעלנבחנתי,לירושליםהוזמנתי,שבע-בבאר1958ינוארבתחילתקצר
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,הסתבר.המועצהאיש,פרלמוטרושמואל,לעתידשליהבוס,מץראובן
מתקניםלפתחשמטרתו,האלקטרודיאליזהלפרויקטכימימהנדסשנדרש
בהרבה,הכלידעתי,מהלימודיםטרי,אני.בנגבמליחיםמיםלהמתקת
,אחרלמבנהלעבורנתבקשתיהראיוןבתום.מהשואליםיותראפילונושאים
מושבהמקוםהיהכךאחרשניםועוד,שאז,שנלרבמחנההתקייםהמפגש

בראשה.הממשלהראשממשרדחלקהיהזהגוף.המדעיתהמועצהשל
מאדהרבהאבלגדוללאבתקציבוהמועצהעמירןדודפרופסור1958-בעמד
שניםרקעברו.ראוייםבכיווניםבישראלהמדעאתלקדםהצליחהחכמה
שלובניהולםופתוחלמחקרהלאומיתלמועצהשמואתשינההמוסד,מספר
,יותרמאוחרטלואליעזרבהתחלהדוסטרובסקיוישראלשמשונידניאל

שהובילותהפוכותהרבהעודהיו.קטנהוהשפעתםפלאיםגדלוהתקציבים
לצרףהאפשרותכגון,נעלותמטרותכמהעם,המדעלמשרדדברשלבסופו
לפטפטהתורןלשרולאפשרויועציםפקידיםעודלהעסיק,לממשלהנוסףשר

איןאבל.שטויותעלהזעירהתקציבאתולשרוף,מדעמלבדהכלעלבפומבי
.סיפורנו נושא זה

חתוםהייתישעהרבעותוך,המועצהשלהמנהלןאותיפגשהשניבמבנה
הייתיכמובןאני.במכתשיםלישהייתהממהגבוההיותרבדרגה,חוזהעל
,העצמיבטחוני,המעמיקותשידיעותייבטוחוהייתיזהבהישגביותרגאה

רביםחדשיםשכבר,שהבנתיעד,שניםלקח.לכךתרמוהמרשימההופעתי
.פתאום הופעתי כשאני, יאוש סף על כבר והיו, מועמד חיפשו

עםלדבר,אישורואתולקבלבקיבוץלהודיעצריךהייתיזהאחריבשבוע
הופעתי1958לפברוארובראשון.לחבריםשלוםלהגיד,המפעלמנהל

ביליתיבומשכני,ביתילהיותשהפךמקום,הנגבלחקרבמכוןלעבודה
אלשלנומהצריףבלהבהשביל,גשוםיוםהיה.הבוגריםחייכלאתלמעשה
מכנסי,גומימגפישנעלתיכך,בוץמכוסההיהאותישהסיעההמכונית
שבאחד,למכוןהגעתיכך.גסגשםומעילהמגפייםתוךאלדחוקיםקורדרוי
שלהקבועשהמבנהעדזמניתמעבדההקימושלוהראשוניםהמבנים
חדשהעולה,טכנאיותשתיליהמתינו.מוכןיהיההאלקטרודיאליזהפרויקט
אחדמנהלאשת),מקצועהלפירוקחת(ואניטהפטגברתבשםמפולין

מהנדסשאניאניטהאתלשכנעפשוטהיהלא.בנגבהגדוליםהמפעלים
בדרךהטרייהאשתועםהגיעמץראובןלמזלי.עליהממונהלהיותואמור
.לאשורו המצב את והבהיר, באילת דבש לירח
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באביבלגמלאותפרשתיאמנם.הגיעטרםוהסוף,ההתחלההייתהזאת
מביאואפילובמחקריםאניממשיך,ומעבדהמשרדלינשמרואבל,2003
דבריםהתרחשוסוףלאשעדייןהזהוהיוםההתחלהובין.למוסדכסףקצת
עלבפרקלספרבכוונתיאיןאולם.הקוראאתיענינואוליחלקם,רבים

הנגבלחקרהמכון.אתםשעבדתי,שהכרתי,אנשיםעלאלא.המכוןתולדות
,התקופהשלהארץכלובעצםשבע-בארהשתקפושבומיקרוקוסמוסהיה

,ישניםבעלבונותנזכרולאעוד,יחדלחיותרצוכולםעודשבהתקופה
,שינייםהצמיחוטרםהשונותהעדותשלהפילוגעסקני,מדומיםאואמתיים
אלפיומאותזהבפרקעליהםשאכתובהאנשיםבזכות.ויפהקשהתקופה
. אין מכמעט או מאין יש  נוצר. המדינה התחזקה, התפתחה, קמה, אחרים

ליברורלא.סטולרוואדוןמצליחמרלהםקראנו.שנייםעללספראתחיל
אבל,מההתחלהממשבמכוןעבדושניהם.אדוןוהשני,מרהאחדהיהלמה
. ביניהם היחידי הקשר היה זה

.כמדומניבטוניסצרפתבצבארפואןהיהבעבר.כלבורנטעבדמצליחמר
נאותההשכלהבעלי,מקצועבעלילמצואפשוטהיהכשלאעתבאותה
.בשמחהכלבורנטיםנתקבלו,כלשהימסיבהכלשהיבמעבדהעבדושבעבר

נוכחהייתיפעםמדי.עשירהשפהשדיבר,נאמראך,צרפתיתמביןאניאיו
מעטיםאבל,אליהוהיההפרטישמו.המתנגןמדקלומוונהניתיבשיחותיו

,היטבמגוהציםבבגדיםתמידלבוש,מצליחמרהיההוא.כךלוקראו
זרוקיםנראינוהשכלהורמתתפקיד,מוצא,גילהבדליבלישאנחנו,בתקופה

.היום של הסטנדרדים לפי לפחות- 

אבל,בארץנולדומהםכמהיודעלא.כמדומניילדיםשישההיומצליחלמר
עודגרוומשפחתומצליחמראז.האחרוןהילדשלבבריתנוכחהייתי

רוצההיהשבע-בבארשאדםהאחרוןכמקוםידועהשהייתהחצריםבמעברת
אישהאשתו.הראשונהבפעםוילדיהםרעייתואתפגשתישם.בולגור

קטנהילדה.הגדליםמכלוילדיםאפשריתהבלתיבסביבהגםכבודמעוררת
,מצליחרינההיא,וקולהפניהאתמכיריםרובכם,האורחיםביןהסתובבה

ילדיוקורותעלמדויקוחשבוןדיןלתתיכולאינני.2ערוץשלהחדשותאשת
אישאחד,בכירמדעןנעשהמהםשאחדלומרמספיקאךמצליחמרשל

.הישראליתהחברהלפסגתמאדקרובדרכםאתמצאווכולם,חשובציבור

- 3 -



באסוןנקטעוחייואךככדורגלןמזהירעתידניבאוהבניםלאחד.כולםלא
שלהאוכלחדרתחתיווקברממקומוהתנתקהרצלעכאשר,הכיכרנאות

.שם המחנה

למשפחותבניםאואבותהיוגרנובהבשכונהושכניילעבודהמחבריירבים
ילדישלהגדולחלקם.ומהודוהמגרבמארצותבעיקר,ילדיםמרובות
ביתהקימו,טוביםמקצועותרכשואולאוניברסיטההגיעואלהמשפחות
סיפוריםרקהיודחקעבודות,מעברה,אוהליםשעבורם,לעולםילדיםוהביאו
לעשותהשכילולאאויכלולאשילדיהן,משפחותגםהיואבל.הרחוקמהעבר

,כמובן,אסור.החברהלתחתיתוהתדרדרו,הזאתהנחשוניתהקפיצהאת
לאסיפוריהםאתבשומעי,מכריי,בידידייבהסתכלותאבל,הכללותלעשות
אם.אלהילדיםגורלאתקבעההמשפחהשאםהתחושהמןלהימנעיכולתי
נכתבלאעוד.יותרטובעתידלהםלהבטיחידעהבדעתהונחושהחזקה
לאחלקשלהן,אלהאמהותשללשבחןאנדרטההוקמהלאעוד,שיראוספר
.בתקומתנו קטן

שהיהולטר.מצליחמרעםהצרפתיתבשפהבשיחהשהרבושנייםהיו
בןאוניברסיטתשלוארגוןאדםלכוחל"סמנכלימים(המוסדשלהמנהלן
ולטר.מצליחמרשלהאםשפתהייתההצרפתית.שליהבוס,וראובן)גוריון
.יותר מסובכת בצורה זאת שפה רכשו וראובן

בשנותלצרפתעברהמשפחתו.בגרמניההעשריםשנותבסוףנולדולטר
כנערחלקנטלהגרמניהכיבושבעת.שםמחינוכוחלקקיבלוהואהשלושים
עלייתואחרי.בספרפרקלמלאיוכלוזאתהתקופהעלוסיפוריו,בהתנגדות

עבודותתוך,כךואחר,השחרורבמלחמתלחם,ל”לאצהצטרףארצה
להיות-חייוחלוםאתלהגשיםניסה,משאיתכנהגהיתרבין,שונותמזדמנות

נהיגהשלהראשוןבטסט,וולטר.אחרתתכננוהאליםאך.אוטובוסנהג
לאאובצדק.הדתותשרשלהמכוניתאת-שמייםשומו-דפקבאוטובוס
פעםאילולאפשרשיאותהקודשבארץבוחןיהיהשלא,למסקנההגיעבצדק
מוצאת1956שנת.אחריםבנתיביםעתידואתחיפשולכן,באוטובוסלנהוג
שבע-לבארלעבורלומוצעואזבירושליםהמדעיתהמועצהכעובדאותו
.נוסד עתה שזה הנגב לחקר המכון של המנהלן להיות
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העברישמובהיותאך.אנגליתוקצתצרפתית,גרמנית,עבריתדיברולטר
ששתמלחמתואחריבפיושגורהשהערביתהניחול”צהשלטונותעובדיה
.עזה ברצועת בלח אל דיר של צבאי כמושל אותו מינו הימים

בדרכהפולניתלמשפחהנולדהוא.יותרעודמסובכותראובןתולדות
שניםומספר,לצרפתעברההמשפחהשניםכמהאחרי.1920-בלגרמניה
התיכוןאת,צרפתיהיהראובןשלהיסודיהחינוך.אפריקה-לדרוםנוספות

מלחמתאחרי.האנגליתבשפהאפריקהבדרוםהשליםוהאוניברסיטה
מתקןמקימיביןהיה.באנגליהשניםכמהבילההשנייההעולם

שנותבאמצעהגיעארצה.אפריקהבדרוםהראשוןהאלקטרודיאליזה
פרויקטאתולנהללהקיםונשכרילדיםושניאישהעםהחמישים

יותרמאוחרחדשיםכמה.לקוםשעמדהנגבלחקרבמכוןהאלקטרודיאליזה
עםחיה,ילדיהםעל,ואשתוריקביתואתמצאבשובו.באירופהלסיורנשלח
שילדיוהסכים,לגירושיםהסכים.וותרן,טובאדםהיהראובן.אחרגבר

להיקלטהשכיל.חייואתלשקםוניסה,אשתושלהחדשהבעלידיעליאומצו
מאנשיאחדבת(בחורהוהכירומעמדוגילובנישלהירושלמיתבחברה
אנשיםשניביןראשוןממבטאהבהזאתהייתה).בעירהמרכזייםהעיתונות
ומצפיםנשואיםקצרזמןתוךעצמםאתמצאווהםצעיריםכךכללאשכבר
דבשלירחוהמשיכו,שבע-בבארלגורעברולעבודהתחלתיבוביום.לילד
אחריימיםכמה.בטרגדיההסתייםבחייוזהפרקגם.לאילתמאוחרקצת
בבהלהאותההחזירו.בחזהוכאביםגבוהחוםפיתחההאםביתםלידת
כמה,למחרתרק.בהתאםבהוטיפלוריאותדלקתאבחנו,החוליםלבית
אלאריאותדלקתלאהעזיםוהכאביםהחוםשסיבת,מצאומותהלפנישעות
. להצילה מדי מאוחר היה כבר אז. בריאותיה דם כריש

עםגרוש,נולדהעתהשזהתינוקתעםאלמן1958בסתיוראובןנשארכך
אימץהחורגאביהםיותרמאוחר(אשתולטובתעליהםשוויתרילדיםשני

לאשבהשבע-בבארחדשהסביבה),ראובןבהסכמת-שונהושמםאותם
החשוביםלאחדאזשנחשבמפעללהקיםוהאתגראחדאףכמעטהכיר
ראובןאבל.זהבכללעמודמיוחדבאופיצורךיש,הנגבלהפרחתביותר
עודנולדולראובן.מצפהואשתובשלישיתנשויאותומוצא1959קיץ.התגבר
.כלשהומוחיסיבוךעםיותרהגדולהאבלוחכמהיפההקטנה.בנותשתי
או,מוטוריותבבעיותשמדובר,הראשונותבשניםעצמםאתהישלוהוריה
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המצבעםלהשליםחייביםהיודברשלבסופואבל,איטיתהתפתחותסתם
. חייהם כל אותם שילווה נוסף כבד נטל עליהם שהועמס והבינו

עלשמרתמידכי,במיוחד,בראובןאותותיואתנתןדברשלבסופוזהכל
אחתבאוהמחלות.זעםהתפרצויות,רוגזבלאנועם,נפשישקטשלחזות
אחריקצרוזמן,המדומהבשלוותומרדווהלבהמעיים,הקיבה,השנייהאחרי
.לעולמו הלך לגמלאות יציאתו

דהפרנציספרופסורהיה,בצרפתיתמצליחמרעםששוחח,נוסףאדם
המאהבתחילתנולד.במוסדנוביותרהוותיקהמדעןהיההוא.קורושי
הסטטיסטיקהאביהיהסבו.מדעניםשלבמשפחהבהונגריההעשרים
ההסתדרותראשכיושבשימשהוא.ידועביוכימאיאביו,בהונגריההמדעית
1956בשלהימשפחתועםארצהוהגיעהמלחמותשתיביןבהונגריההציונית
אחרימהונגריההבורחיםביןהיולאהם.כאחדוציבורימדעימוניטיןעטור

,רהיטיהםכלעלומכולהדרכוןעםהגיעואלאהרוסיםנגדההתקוממות
שהצליחואחרי,בטכניוןקודםלעבודהנתקבלהוא.ספריהם,תמונותיהם
גםאבלהעבריתלאוניברסיטהעבר,שםהסמכותבעליכלעםלהסתכסך

לקבללועזרברגמןדודארנסטפרופסור.משנהיותרמעמדהחזיקלאשם
בסוףשבע-לבארוכשהיגיע,זעםיעבורעדהנגבלחקרבמכוןזמניתעבודה
,חייושאריתאתיבלהזאתשבעירחשבלא)1959בתחילתאוליאו(1958
אחרמקוםבכלמאשרשניםיותריעבודבוהמקוםיהיההנגבלחקרוהמכון

.שלו המדעית בקריירה

דעותעםקונפורמיסט-ונוןרומנטיקןהיההמכובדהבורגניחזותולמרות,הוא
מתמידותהתנגשויותמזמיןכמובןכזהאופי.ונושאנושאבכלוחדותברורות
למנותניתןפוסקותהבלתימלחמותיובין.בחייםלוחסרולאבאמתואלה

עבריכתבבעד,הכימיהלימודישיפורבעד,דתיתכפייהנגדהקרבות
עליתרברחובשהרעישוילדיםנגדחרמהומלחמת,לטיניותבאותיות
הרעישוהמלחמהלפתיחתשעד,כמובןהילדים.השקפותיופיעלהמידה
-והדו,חדשמסוגמהנהלבילויהזדמנותפהשישהבינו,זדוןכוונותללאסתם
אנחנוגםבובביתשכיחמחזהלהיותהפךגבוהיםבדציבליםהמילוליקרב
. שנים באותן גרנו
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ועדיהיואש.כרומנטיקןקורושיפרופסוראתלהגדירהראשוןהייתיאנילא
יקראהמכוןבתולדותמעורההיהשלאמישהושאם,לינראה.כךאותוכינה
קריירהעשהיואש.לומוכרשיהיההיחידייהיהיואששלהשם,זהפרק

תפקידיםהשישיםשנותמסוףמילאמחונןמדעןהיותומלבד.מרשימה
ליסודהביאוולקנימכוןמנהלבהיותו.בישראלהמדעלקידוםרבותשתרמו
תקציביםתורמתהיוםשעד,לחקלאותישראלית-האמריקאיתהמחקרקרן

שלנשיאכסגןרבותשניםשימשהוא.ישראלייםלחוקריםנכבדים
המחקריםבצומתעמדעשוריםשלשהובמשךהעבריתהאוניברסיטה
.בישראל והביולוגיים החקלאיים

ומזגובאופיואיחדוהוא,כמדומני,פולנייהאמו,בוכריהיהיואששלאביו
הואיואשולפי,ועדייבנקראסבואביאוסבו.מזרחיחןעםמערביתיעילות
הייתהועדייבמשפחת.בבוכרההחשמליותהכוחתחנותשהקיםזההיה

,חלקםכאשר,העולםבכלהתפזרואוקטוברמהפכתאחרי.ביותרעשירה
כדיזאתכלמצייןאני.יורק-בניוהשתקעו,שונותמדרגותיואששלדודים

מנסיעותינובאחתליסיפריואשאותוסיפור,הבאהסיפוראתיביןשהקורא
.הארץ ברחבי הרבות המשותפות

מילקוטהועתקוכאילונשמעוהםלפעמים.סיפוריםלספראהביואש,אגב
מןיוצאללאהם,לאמתםבידיעלהבהםהמקריםבאותםאבל,הכזבים
שגויסהראשוןהקשרהיהשהואטעןיואש,לדוגמה.נכוניםנמצאוהכלל
עד,לולהאמיןהתקשיתי,ומשהובשנהרקממנימבוגרשהואביודעי.ל"לצה

שלבתערוכהביקרנו,במילואיםבהםשהשתתפתיהקורסיםאחדשבמסגרת
אתשמתארותתמונותשלסידרהמביןהראשונהבתמונה,והנה.הקשרחיל

במכשירומתקתקסדוקארגזעלקצריםבמכנסיםקורעיואש,החילתולדות
.מורס

,מדיויסמולדתלביקורחזריואש1953באביב.עצמולסיפורנחזוראבל
עודאז.חברפרופסורלדרגתהגיעיותרומאוחר,למדבוקליפורניה
מפליאלאלכךאי.יותרקרובותלעתיםונחתולאטיותרטסוהמטוסים
אצללבקרההזדמנותאתניצלוכמובןיורק-בניויוםשלהפסקהעשהשיואש
.קרוביו
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אוליאוהמשפחהכל,בחגיגהעצמואתומצאהערבבשעותאליהםהגיעהוא
יואש.מאדשמחיםכולםוצועקיםצוחקים,ושותיםיחדמכונסתמשפחות
.חתונהאואירוסיןאוליאו,מצווה-בר,ברית,הולדתליוםשנפלתחילהחשב
מהתשאלו.סטליןשלמותועלהודיעובוהיוםהיהשזהמסתבר.ולאלא

ממש,גדולביתהיהועדייבשלמשפחתמסתבר?לחגיגההסיבההייתה
טרםענקאוצרהטמינוובמרתפו)בלנינגרדאוליאו(במוסקבהארמון

אפשריהיהקצרזמןובעודלעולמוהלךהרודןוהנה.המהפכהאחריבריחתם
אתולהחזירבמרתףלחפורלפחות,בחזרהלקבלולאואםהישןלביתלחזור
.לבעליו המשפחה אוצר

כי,הזהלסיפורומקוםזמןהקדשתיואני,אחרתהתפתחהכמובןההיסטוריה
מצאצאימישהואםאז.אותושזוכרהיחידיהאדםשאני,להיותמאדיכול

עדייןהמטמוןאולי,יודעמי.לדרךשיצא,אלהשורותקוראועדייבמשפחת
.במקומו

השומריםאחדהיהסטולרואדון.סטולרואדוןאתזהפרקבכותרתהזכרתי
.מרומניה)החמישיםשנותבסוף(חדשעולההיההוא.רבותשניםהמכוןשל

לגוףעדבהצלחההגיעהוא.ביותרמצומצמותנשארובעבריתוידיעותיו
שנים.משפטיואתלפרשקלהיהלאלפעמיםלכן.שםונתקע,יחידראשון
"ואמר,למכוןשנכנס,וולטראתטפספעם.הברקותיואתציטטנורבות :
:לומרהייתהכוונתו,קוראייביןתפיסהלקשיי."להנתתיולאאישההייתי

שלוהשפהקשייבגלל."להנתתילאאבל,למכוןלהיכנסרצתהאחתאישה"
אותוהערכנולא,בכנותויאמר,מחויכתבסבלנותתמידאליוהתייחסנו
ואולי(תפקידיםמילאושילדיויותרמאוחרשניםבשמחהלמדנולכן.במיוחד
.שבע-בבאר ופרטיים ציבוריים בגופים) ממלאים עדיין

בשבועימיםשבעהשמירהוהייתההיות.היחידיהשומרהיהלאסטולרואדון
כלאתלאיישכדישומריםבארבעהצורךהיה,שעותוארבעעשרים

שנותתחילתאוהשבעיםבשנותאולי(מאוחריותרהרבה.המשמרות
,שמירהלחברותנמסרואחריםתפקידיםעםיחדאלהתפקידים)השמונים
,סטולרואדוןהיושומרינו,לעבודהתחלתיכשאניאבל.אדםוכוחניקיון

בלקר:שלהםהמשפחהבשםרקקראנומהםלשניים.מהודועוליםושלשה
.הליכותנעימיאנשים,ין'מקוצמקורם,כהיםמאדהיושניהם.ואגרוואלה
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וכמה,ועזבנובהגיענושלוםבאמירתהצטמצםאתםיומי-היוםהקשר
היהטלקרמר.השלישיכךלא.אוירומזגבריאות,משפחהעלנימוסשאלות
סיפורו.מיוחדתהייתהלעבודההתקבלבההדרךגם.במינומיוחדאדם

ראשאוחוץכשר-שרתמשההחמישיםשנותבתחילת.בהודועודמתחיל
פניואתקיבלהוא,טלקרמרשללעירוכשהיגיע.בהודוביקר-ממשלה
והשתקעותוארצהעלייתואחרי.תצלומיםבשללהאירועאתלתעדוהשכיל
ישירהוכתוצאה,המתאימיםבמוסדותאלהתמונותעםהופיעשבע-בבאר
אותולהעסיקהוראהקיבלנו,הממשלהראשממשרדחלקאזשהיינו,אנחנו
.ומיד

שלשה-משנייםיותרזוכראינני.נדיריםהיואלהשמקריםפהלומרעלי
הסתיימההפרוטקציה,אזוגם.ממשלתימוסדהיותנושנותעשרהבחמש
ועם,בעבודהעצמואתלהוכיחהיההעובדעלהזאתמהנקודה.קליטתםעם
.לטובתו שוב התערב לא אחד אף, ופוטר זאת עשה לא

הראההוא.מיםלהמתקתהניסיוניבמתקןכמפעילתחילההועסקטלקרמר
אתלנסותהחלטנו.ביותרמצומצמתטכניתיכולתאך,טוברצוןהרבהשם

לוהועידהגורלאבל.רצוננואתהשביעבהחלטשכזהובתורכשומרכישוריו
לספקיכוליםשומריםשארבעהמראהפשוטהאריתמטיקה.אחרתפקיד
)ימיםשישההיההעבודהשבועעודאז(בשבועמשמרותוארבעעשרים
מיכברזוכראינני.מנוצלות-בלתימשמרותשלשנותרושבועכלכלומר
קצרזמןתוך.בעירלשליחויותאלהמשמרותשלשלנצלהרעיוןאתהעלה
הפךהזמןועם,זהלתפקידמארבעתםמתאיםהכיהואטלקרשמרהתברר
הביאוטלקרמרשלשליחויותיוכי,זהכלמספראני.הבלעדילעיסוקו
,ציבורמוסדות,בנקיםעםטוביםקשריםיצרהוא.צפויותבלתילתוצאות
הצנועלביתולקרואהחליט.לחולים,לענייםלתרוםעליהםוהשפיעחברות

להעבירהשבועסופילקראתעסוקיםהיומשפחתוובניוהוא"האדםמקדש"
טלקרמרבו,שנתיאירועהיההאדםלמקדש.ליעדןוהתרומותהמתנות
עדייןמחזיקאני.ביקרםשחפץלאנשיםהטובהאדםתעודת,תעודותחילק
הייתי.שברשותיאחרותמתעודותפחותלאאותןומעריךכאלהתעודותשתי
שרובם,שניםמאותםחברייעשרותעלעודולספרסוףבלילהמשיךיכול
.פעם זאת אעשה אולי. עוד בחיים אינם
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מאין יש. 10

-בןואוניברסיטתהנגבלחקרבמכוןעבודהשלשניםוחמשארבעיםאחרי
גםנמשכתהמדעיתפעילותיאומנם.לגמלאותיצאתי2003באביב,גוריון
הקץאתסימןבהחלטאביבאותואבל,אלהשורותכתיבתבעת,היום

אחרוןהייתיפרישתיבעת.הייתיכןומעורב.האוניברסיטהבחיילמעורבותי
,הבכירהאקדמיהסגלזקן,המוסדבמסגרתשעדיין”המייסדיםהאבות“

מקימו,שימושילמחקרהמכוניםמנהלשניםשמנה-רביםתפקידיםמילאתי
שנייםאתרקלהזכירכדי,סביבתיתלהנדסההמחלקהשלהראשוןוראשו

.בוהפעיליםואחדשנהשלשיםהאוניברסיטהבסנאטחברהייתי.האחרונים
האחרונהבישיבהפרידהדברילשאתוביקשתיהרקטוראלכשפניתי,לכן
הדבריםאלה.מידניתנההסכמתו,פרישתילפניהשתתפתיבההסנאטשל

:מעמד באותו שאמרתי

לימים,הנגבלחקרבמכוןצעירכחוקרלעבודהתחלתי1958לפברוארבראשון

.גוריון-בן אוניברסיטת של שימושי למחקר המכונים

להקיםליעדהששמהקטנהקבוצהאותהעםנמניתיהשישיםשנותבתחילת

לתרוםניסיתיותמיד,שנהכשלשיםזהנכבדבסנאטחבראני.בנגבאוניברסיטה

בלשוןשנקראלמההגעתיהיוםוהנה.שלנוהאוניברסיטהלקידוםיכולתיכמיטב

.פורש אני ולאן מה מפני, לי ברור שלא למרות,פרישה הביורוקרטיה
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מיחסשאנילא.זאתבהזדמנותמיליםכמהלומרלישאפשר,לרקטורמודהאני

.אחריויפרשולפנייפרשוסנאטחבריאפילו,אנשים.זהלמאורעמיוחדתחשיבות

בעתידשיספרםמייהיהשלאדבריםכמהלכםלספרשעליהתחושהליישאולם

.ויזכרו שישמעו ורצוי

החל,המטרהלהשגתולילהיומםשניםבמשךפעלההאוניברסיטהמקימיקבוצת

בחסותתחילה-שנילתארלימודים,שלמותמחלקותהקמת,בודדיםמקורסים

אניגם.והאוניברסיטה,בנגבגבוההלהשכלההמכוןכךואחר,אחרותאוניברסיטאות

והיהלהיעשותיכולהיהעשיתישאנימהשכלספקליאיןאך.יכולתיככלתרמתי

לאהאוניברסיטהשבלעדיהםשלשההיואולם.במקומיאחרמישהוידיעלנעשה

.שקמה בצורה ולא אז לא לפחות, קמה הייתה

אשר,שבעבארשלהראשוןהעירראשטוביהודודהיההראשוניםביןהראשון

ספרוביתתושביםאלףמעשריםפחותשבע-כשלבאר,החמישיםשנותבאמצעכבר

עירתהיהשבע-שבארניבא,עלוביםשיכוןבתיבשניהמתאכסןאחדתיכון

.פעם אוניברסיטאית

לאהיוםשאפילותחומיםבהרבהמזהירעברבעלהדריזאבפרופסור,וניההשני

היהלא.לתארוהיוםשקשההשפעהכוחהיהטוביהו-הדרילצמד.הכללנחלתכולם

פגישהלקבוע,בלילהבעשראליולצלצליכלושלאבארץחשובאדםשלבית

.מבוקשם עם הבית לצאת חצות אחרי ובאחת לחצות

ל"סמנכלימים-לפידוולטרשכטריואלשלבניהולםהנגבלחקרהמכון-והשלישי

ממשלתימוסד-המכוןמתקציבנכבדחלקהעמידושניםבמשךאשראנושמשאבי

,משרדיציוד,חומרים,מעבדהציוד.בהתהוותההאוניברסיטההקמתלרשות-אז
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אתלזכורכברקשהשהיוםדבריםועודועודמלאכהבית,משקעבודות,רהיטים

כי,זהכלמגלהאניובעצם,חקירהועדותמקימים,זאתמגניםבוודאיהיוהיום.כולם

ורקבזכותם.אלהפשעיםעלהתיישנותכברחלהבוודאישניםלארבעיםקרובאחרי

-למכבירשהיושוניםבגופיםהאוניברסיטהבהקמתלדוןהעתהגיעהכאשר,בזכותם

-שנייםרקלהזכירכדיגיליסוועדתקצירועדת רעיוןבאיזהדנולאכבר,

.ונושם חי גוף של בגורלו אלא, מטורפת אוטופיה, אבסטרקטי

המצטרפיםעבורקשרולשכתמשכןגםהנגבלחקרהמכוןשימשהראשונותבשנים

,להםזקוקיםשהיוהשרותיםכלאתקיבלופה.גבוההלהשכלהלמכוןהראשונים

אחריבשעותפונג-ופינגכדורעףומשחקימזנוןועדספריה,הדפסות,משרדיתמעזרה

. קיומו שנות בכל המכון את שאפיינה המיוחדת החברית מהרוח נדבקו וגם. צהריים

מכלועוליםוותיקים,מצבריםמורכבתהייתההשישיםבשנותהמכוןאוכלוסיית

זהשםלרכושעתידיםשהיוצעיריםוחוקריםבינלאומישםבעלימדענים,הגלויות

הדחקעובדימביןשנקלטופועלים,קיבוציםעוזבי,במכוןהמדעיתבעבודתם

?כולם את ימנה מי... המכון שטח את שהכשירו

כנההשתתפות,התנשאותללאהדדיתעזרה,אמתחברות,חבריםהיוכולםאך

שבאמיכל.המילהשלביותרהטובבמובןעממיתאחווה.הזולתשלוצערובשמחתו

,התאימושלאהמעטיםואותם".משלנואחד"להיותוהפךזאתמאווירהנדבק,חדש

.שבאו לעומת ועזבו מעמד החזיקו לא

לכלהלאהוהעבירו,זהמהוויחלקלהיותהפכובנגבגבוההלהשכלההמכוןראשוני

,פניםהעמדתאי,אחווה,ביושרחייםשלטעמםשטעםמיכלכי.אחריהםהבאים

.אחרת יכול לא פשוט
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,לסטודנטיםביותרהידידותיתכאוניברסיטהידועהגוריון-בןאוניברסיטתהיום

לפניבמכוןשפעלהקטנהקבוצהאותהירושתשזומאמיןואני.ולעובדיהסגללחברי

.שנה חמישים כמעט

:היתר בין כתוב היה בו במכתב אותו בירך גוריון-בן 1957-ב המכון כשנפתח

מרחביאתחייהםכלויתייחדוהנגבשלבשערוישבואשרומחקרמדעאנשירק"

      ..."צפונותיו את לחשוף יצליחו...הנגב

עשההאוניברסיטהשלדרכהובהתחלת.זהלחזוןהדרךכלנאמןנשארהמכון

רבותופעמיםזאתמסורתלהנחילכדימשאביוגםולעתים,השפעתו,יכולתוכמיטב

פרייסקני,סנדלרבנציון,שניארנון,וישנאקחיים,בהטדב,עצמוןעמנואל.בהצלחה

היישומיהמחקרחלוצילהיותהפכוהמכוןעםשבשותפותמאלהכמהרק

.גוריון-בן באוניברסיטת

אוליבהשהשתרשהגוריון-בןלאוניברסיטתהנגבלחקרהמכוןשלהמורשתזאת

העזוהרצוןאמתוידידותחברות,לעשותהתעוזה:מקורותיהאתלדעתאולזכורבלא

זאתמורשתלכםמוסראני.חברתיתובמעורבתבפתוחבמחקרהאזוראתלשרת

.השנים עם תשכח לא שהיא אני ותקווה, פרידה כמתנת

חייכל.לקבליכולעובדשאדםביותרהגדולההמתנהאתקיבלתיאני,ליובאשר

.רבה תודה. כיף היה. לעשותם שחפצתי דברים רק עשיתי

הייתהמטרתיכיהמיליםאתבקפידהבחרתי.שאמרתיהדבריםהיואלה
שנשכחובסיפוריםלרשותישעמדוהספורותבדקותלדושולאמסרלהעביר
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מעשיההןהאוניברסיטההקמתתולדותכי.לספרמהשהיה,למרות.מזמן
.אלה בימים להתרחש יכולה הייתה שלא מופלאה

:כדלקמן האוניברסיטה להקמת שהביאו הצעדים את מתארת הויקיפדיה

חבר1962בשנת.שבעבבארהשוכנתאוניברסיטההיאבנגבגוריוןבןאוניברסיטת

ולקבוצהברגמןדודארנסט'לפרופטוביהודוד,שבעבארשלהראשוןהעירראש

.אחדותשניםונמשךפשוטהיהלאהתהליך.בנגבאוניברסיטהלהקיםחזוןבעלת

.והטכניוןלמדעויצמןמכוןמטעםהרצאותשבעבבארהתקיימו1962משנתהחל

בבאראוניברסיטהלייסדבמטרהעותומניתאגודהשבעבבארפעלה1963משנת

החינוךמשרדמינה1964בשנת.בנגבגבוההלהשכלההמכוןשנקראה,שבע

שבעבארעיריית.בנגבאוניברסיטהלהקמתהאפשרותבחינתלצורךועדהוהתרבות

שישמשכדי,כמלוןבעברששימשבניין",היאסבית"את1965בשנתרכשה

בהוראתנוסדההנגבאוניברסיטת.בנגבגבוההלהשכלההמכוןשללפעילותו

לאחר,1974בשנת.ל"תשהלימודיםבשנתונפתחה,1969בשנתישראלממשלת

האוניברסיטהשלשמהאתלשנותהנאמניםחברהחליטגוריוןבןדודשלמותו

.בנגב גוריון בן לאוניברסיטת

לא,גוריון-בןאוניברסיטתתולדותאתשורותבעשרלסכםהיהתפקידיאם
דוד.בהתחלהכבראחדדיוק-איישאבל.יותרטובזאתלעשותיכולהייתי
,לתמונהמאוחריותרהרבהנכנסאשר,ברגמןלפרופסורחברלאטוביהו
בעצם.חבריהעםלהימנותהכבודלישהיהחזוןבעלתקבוצהלאותהאלא

שלכפיויציררבהבמידההייתההקבוצהכי,הנכונההמילהאיננהלחבור
.טוביהו

מגישהכשאשתו,המרפסתעלכללבדרך.בביתוישיבותאלההיותחילה
לקידוםלתרוםשיכלוהמוסדותכלאתייצגוהנוכחים.ועוגיותקריםמשקאות
אותםבחרטוביהואבל.עצמואתרקייצגאחדכל.פהלתקןחייבאני.הרעיון
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.כאחדוחומריתמוסריתתמיכהיתנובאומהםשהמוסדותתקווהתוך
מהזמןאחריאבל.התקדמנוולא,שוניםרעיונותבדקנוהראשוניםבחדשים
לימודיםלארגןצריך,מוסדבהקמתלדוןשבמקום,למסקנההגענו

בביולוגיהראשוןלתארבלימודיםהתחלנו.לידהבאמכלאוניברסיטאיים
במדעישנילתארולימודים,העבריתהאוניברסיטהמטעםהרוחומדעי
הנושאיםלשניאחראיהייתיאני.והטכניוןוייצמןמכוןמטעםוההנדסההטבע

.האחרונים

גוףלהקיםצריךאלהלהשיגוכדי,ומקוםכסףדרושכמובןקורסיםלהרצת
ולייסודהעותומניתהאגודהלהקמתהביאזה.ציבורכספילקבלשמוסמך
. מטעמה בנגב גבוהה להשכלה המכון

הגיעומוניות.העירמנוףחלקלהיותוהפכוהתרבוהקורסיםקצרזמותוך
אחדלאתקופהובאותהמרציםוהחזירוהביאו,וירושליםחיפה,מרחובות

.אלה מחלטורות ביתו את בנה מהם

שלביותרהחשוכהבנקודהצנחוכאילונהגואלאממרציםשכמה,לומריש
נוספתפרנסהלהםשנתנו,אלינוהתייחסולפעמים.השחורהאפריקה
כברשהםלהםברורהיהמאידך.שרתיםהיינוכאילו,רחבהבידושילמנו

שלםפרקלמלאיכולתי.עליהםהכלאתלדעתועלינושםידועיסלבריטאים
.אחד רק פה אביא, הזאת מהתקופה בסיפורים

.שניתארלתלמידילהרצותמהטכניוןבשבועפעםהגיע'בנטויץר"ד
,תקלותשאיןלוודאכדיהבאיםפניאתקיבלתיאניהראשוניםבשבועות
הנחוציםהעזריםכל,המיועדיםובמקומותבזמןנפגשיםוהמרציםהתלמידים
מספרמסראחדכל.מרחוקלבאיםקלכיבודגםויש,לרשותםעומדים
!אחותיאתלפגושרוצהגםואני:הוסיף'בנטויץר"דאבל,דרישותאובקשות

-לשאולמותראם,אחותךומי- -בנטויץשושנה? מכירלאאניאבל,ליצר'.
-אותה -קיניזכישלאשתו. -קינישושנה,אהא. ,ידעתלאאתה,מה.
'? בנטויץ שהיא

,הנגבלחקרהמכוןבתקציבילשימושמעבר?הכסףבאמנין,תשאלו
-אחדאדםעמדהמסלוליםכלמאחוריאבלומשוניםשוניםהיוהמסלולים
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עלששוכנעאחרי,שניםעשרותמזהטוביהודודשלהטובחברו.ספירפנחס
לאהביאהתמיכתו.מותויוםעדמסויגתהבלתיתמיכתונתןהמפעלחשיבות

שלוקטוהשמותמביןשמות,תומכיםגםאלא,הציבורמקופתתקציביםרק
.המוסדשלהראשונותבשניםלעזרובאושלוהמפורסםהשחורבפנקס
לחקרבמכוןשוכנוהראשוניםהקורסים.יותרמסובכתהייתההמקוםבעיית
חברהיהאשר,זימרהיהושעשלבניהולופדגוגיהביולוגיובמכוןהנגב

.לנועזרהשישיםשנותבאמצעששררהמיתוןגם.המייסדתבקבוצה
ואנחנושימוֿשללאשעמדורבותחנויותהיושבע-בארשלשוניםבאזורים
.לימוד לכיתות שנים לכמה אותם הפכנו

מסובכתסיבוביתעסקהלארגןהצליחטוביהוכשדודחלהגדולהמפנהאבל
היההיאסבית.הצעירהמוסדלרשותהועמדהיאסביתממנהשכתוצאה
מקצועותבעליבעיקרשבע-בבארלשכןזהארגוןידיעלשהוקםהוסטל
.שוניםבאירועיםלהשתתףאובעירלעבודקצרותלתקופותשבאוחופשיים
-הבארבשממהקטןעדןגןממש,יפהגינה,בר,ספריה,מסעדההיובמקום
אורחים.בההתקיימוחשובותישיבות,כנסים.החמישיםשנותשלשבעית
בנוסטלגיהנזכרווהשמוניםהשבעיםבשנותלאוניברסיטהשהגיעול"מחו
כברהשישיםשנותבאמצע.הקודמיםבביקוריהםזהבהוסטלשבילובזמן
המעורביםוכל,ישיבהואולמותאכסניות,מלוןבתימספיקשבע-בבארהיו

.חדש יעוד לבית למצוא שמחו

.שבע-בבארהאקדמייםהחייםלשגשוגלהביאהצלחנושניםכמהתוך
ראלייםוגםהומנייםגם,שטחיםוכמהבכמה,שניתאר,ראשוןלתארקורסים
האוניברסיטהבחסותתחילה,סטודנטיםמאותבהשתתפות,התנהלו
להתעלםכבריכלולאהשלטונותזהבשלב.וייצמןומכוןהטכניון,העברית
וועדתקצירועדת.עתידהעללהמליץועדותשתיומינוהמוסדשלמקיומו
גבוההלהשכלההמכוןלהפיכת1970-בהביאוחינוךכשראלוןויגאלגיליס
גוריון-בןדודמותאחרישמהאתששינתה(הנגבלאוניברסיטתבנגב

).גוריון-בן לאוניברסיטת

היהעלי.דרכיהמשךאתשקבעההחלטהלקבלחייבהייתיאני,ליבאשר
בתחילת.בראשוןבחרתי.אקדמיתפעילותוביןיישומימחקרביןלבחור
לפעולוחזרתי,בנגבגבוההלהשכלהבמכוןהשתתפותיאתצמצמתי1969
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התאחדהנגבלחקרהמכוןכאשריותרמאוחרשניםארבערקבאוניברסיטה
.לסנאט צורפתי ואני האוניברסיטה עם

כללאדבריםוגםנכוניםדבריםגםיותרעודויכתבוהרבהכתבוההמשךעל
עצמיאתרואהאינני.ריחדיבריוגםטעםדיבריגם,לומראפשר,נכוניםכך

כשאוניברסיטת,מזמןישכחו,שליהחיבורוגם,אלהחיבוריםהרי,להוסיף
שלא,אנשיםאותםבזכות.חילאלמחילותלךקיימתתהיהעודגוריון-בן

שהאמינומטרהלמעןהרשאהבלי,רשותבלילפעול,מוסכמותלשבורהיססו
, בה
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