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הוא  בנגב  בן־גוריון  באוניברסיטת   72 בבניין   252  חדר 
בחדר  האחרונות.  השנים  ב־9  רצון  יהושע  של  השני  ביתו 
מעבדות  טכנאי  ורצון,  לגיאומורפולוגיה,  המעבדה  נמצאת  הזה 
הוראה ומחקר במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, מסייע משם 

למחקרים רבים. 
במ־ הארצי  המצטיין  להעובד  המסור  הטכנאי  נבחר  לאחרונה 

סגרת מבצע "העובד המצטיין" של "ידיעות אחרונות". "כשאתה 
אותך  ומעריכים  בך  שתומכים  מרגיש  אתה  כזאת,  בשורה  שומע 

על מה שאתה עושה", הוא אומר בחיוך. 
במעבדה  ולמחקר.  להוראה  נועדה  לגיאומורפולוגיה  המעבדה 
מפעיל רצון ציוד לקביעת גודל של סחף ושל קרקע, מכשור אופ־
תכונות  וכן  מים,  תכולת  כמו  פיזיות,  תכונות  לקביעת  וציוד  טי 

כימיות, כמו רמת חומציות. 
רצון מתחיל את יום העבודה שלו ב־8 בבוקר, אך לעולם הוא 
לא יודע מתי יסיים. "הולכים הביתה כשמסיימים את העבודה", 
הוא אומר. לעיתים הוא נאלץ להגיע בשעות הבוקר המוקדמות 
לבצע  כדי  הצפון,  אזור  או  המלח  ים  כמו  מרוחקים,  למקומות 
משרה,  בחצי  עובד  מוגדר  שהוא  אף  שונות.  מחקריות  בדיקות 
רצון משקיע מעל ומעבר בעבודה במעבדה, ועל כך גם מעידים 

הסטודנטים  במחלקה הנעזרים בשירותיו. 
להתקשר  יכולים  "הם  איתם:  רציף  בקשר  הוא  רצון,  לדברי 
מגבלה.  שום  ואין  לי,  זקוקים  כשהם  אליי  באים  הזמן,  כל  אליי 
לעבודות  שיתאים  ציוד  ומכין  הצוות  ולכל  לסטודנטים  עוזר  אני 

המחקר שלהם". 

מהשחקים אל הקרקע

משפחתו   .8 בן  כשהיה  לארץ  ועלה  בצרפת  נולד   (59) רצון 
אב  נשוי,  הוא  הנגב.  בבירת  גר  הוא  ומאז  בבאר־שבע,  התיישבה 

לשלושה ילדים וסבא לנכדה. 
כטכנאי  שירת  הוא  האוויר.  בחיל  קבע  איש  היה  חייו  מרבית 
חצרים.  בבסיס  מכן  ולאחר  מצפה־רמון  ליד  בבסיס  תחילה  קשר, 
הוא השתחרר לאחר 27 שנים שבהן שירת את צה"ל ואת המדינה 
— ובגיל 50 עשה מפנה בחייו. "ראיתי מודעה בעיתון שמחפשים 
איש מעבדות בנושא מכשור באוניברסיטת בן־גוריון", הוא מספר. 
המכשור מחיל האוויר, הגשתי מו־ "מכיוון שאני מכיר את נושא 
ואת  הקשר  מכשירי  את  רצון  החליף  וכך  והתקבלתי".  עמדות — 

האוניב־ של  ובמעבדה  לחות  מדידת  במכשירי  במטוסים  השהות 
רסיטה. 

בזמן ביקורנו אצל רצון הגיע אחד הסטודנטים עם אדמה שאסף 
מאזור גבעות גורל שליד באר־שבע. "אנחנו לוקחים אדמה לפני 
ואחרי סופות, מחממים אותה במשך 24 שעות ולאחר ששוקלים, 
בודק  רצון  הסטודנט.  מסביר  הרטיבות",  תכולת  את  מקבלים 
באמצעות מכשיר TDR את הלחות של הקרקע. "כמעט מדי יום 
מביאים לכאן קרקע ממקומות שונים", מספר רצון. "בחיל האוויר 

משתמשים במכשיר הזה לבדיקת חיווט".
המפגעים  סכנת  בשל  חובב  ברמת  מבוצעים  רבים  מחקרים 
בקבו־ עם  לשם  מגיעים  "אנחנו  במקום.  מהמפעלים  שנשקפת 
מהמפעלים  חומרים  חודרים  לא  אם  ובודקים  ונקיים  ריקים  קים 
הדו"חות  את  שולחים  אנו  הבדיקה  "לאחר  רצון.  מספר  לקרקע", 
לרמת חובב ולגורמים הרלוונטיים. המחקרים האלה ממומנים על 

ידי הרשויות". 
רצון נהנה מאוד מעבודתו ושואף להמשיך בה עוד שנים רבות. 
"העבודה מגוונת מאוד ומשיקה, למעשה, לתחומים רבים: נגרות, 
יש  הזמן  כל  מכשירים.  בניית  מכשור,  אלקטרוניקה,  מסגרות, 

אתגר בעבודה, שהכל יעבוד כמו שצריך". †

הצלחה מתוקה

מעבדת מצוינות
כשהסטודנטים והחוקרים במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן–גוריון בנגב זקוקים לשירותי 

המעבדה, הטכנאי יהושע רצון מקבל אותם בחיוך, מכין בשבילם ציוד ומסייע בכל מחקריהם  |  ירון ששון

באולם רחב ידיים ניצבות זו לצד זו מכונות ייצור גדולות, 
ולידן עשרות עובדים בחלוקים לבנים. התכונה באולם רבה, 
האנשים פועלים במרץ, המכונות עובדות במלוא הקיטור — ומהן 
נפלטים שלל פרלינים, קוביות שוקולד, אגוזים מצופים וטראפלס, 
הארץ.  רחבי  בכל  המשתוקקים  ללקוחות  ונשלחים  נארזים  שמיד 
האיש שיצר את המכונות האלה ואחראי על תחזוקתן יכול להרגיש 
מבצע  במסגרת  בתעשייה  המצטיין  העובד  דסקל,  דוד  זהו  גאווה. 

"העובד המצטיין" של "ידיעות אחרונות".
שנים  עשר  כבר  ברנר  מקס  שטראוס  במפעל  עובד  דסקל 
כל  של  התקינה  לפעולתן  אחראי  הוא  תחזוקה.  אחראי  בתפקיד 
המכונות שבמפעל השוקולד. במסגרת תפקידו הוא מקיים תחזוקה 
שוטפת של המכונות, מדריך את העובדים על פעולתן ומתקן מיד 

כל תקלה. 
את פנינו במפעל שבבית־שמש הוא קיבל בסרבל ובנעלי עבו־

לתקן  מוזעק  הוא  דקות  כמה  ובכל  תזזיתית,  במקום  האווירה  דה. 
הזמן  וכל  מכונות,  הרבה  פה  "יש  לפעולה.  נכנס  ומיד   — מכונה 
צריך לתחזק אותן שלא יעצרו לדקה", הוא מסביר. "הרבה לקוחות 
להוביל  יכולה  המכונות  באחת  תקלה  שלנו.  לשוקולדים  מחכים 
את  המפעילים  לעובדים  אומר  אני  לכן  המכונות.  בכל  לתקלה 
המכונה: אם אתם לא מצליחים להתגבר על התקלה, קראו לי מיד, 

אפילו אם זה קורה באמצע הלילה. זה חשוב לי מאוד".
אדם  הוא  נכדים,  לחמישה  וסב  לשניים  אב  נשוי,   ,(62) דסקל 
בעל שמחת חיים ולב רחב והוא נותן למקום עבודתו את כל כולו. 
על כך הוקירו אותו חבריו לעבודה ומנהליו ובחרו בו לעובד המצ־

טיין. המנהלים מספרים שהוא דמות מרכזית ומשמעותית במפעל. 

שנות  בעשר  ביותר.  רב  ידע  ובעל  אמיתי  מקצוען  הוא  לדבריהם, 
ועל  העבודה  סביבת  איכות  על  והשפיע  תרם  יזם,  הוא  עבודתו 
תהליכים במפעל. דסקל חתום על מגוון שיפורים והמצאות בקווי 
וכתוצאה  יותר,  טוב  עבודתם  את  לבצע  לעובדים  שסייעו  הייצור 
רעיונות  מעט  לא  גם  לו  היו  גדלו.  והתפוקה  המוצר  איכות  מכך 
הוא  וסולר.  חשמל  בהוצאות  לחיסכון  משמעותית  בצורה  שתרמו 
עבודה.  זמני  ועל  נוכחות  על  ומקפיד  הבטיחות  כללי  על  שומר 
עמיתו  של  ממושכת  היעדרות  עקב  לבד  מתפקד  הוא  לאחרונה 

ומגיע למפעל גם באמצע הלילה אם צריך.

בורג מרכזי במפעל

יותר  עוד  רבה  הערכה  מעוררים  בעבודתו  דסקל  של  הישגיו 
לאור העובדה שהוא עלה לישראל בגיל מבוגר יחסית, התגבר על 
בחברה  היטב  להשתלב  והצליח  השפה  קשיי  ועל  הקליטה  אתגרי 
החדשה ובעולם העבודה. הוא עלה לארץ ב־1993 מקירגיזסטן עם 
אשתו ושני ילדיו — בתו, שעובדת היום באותו מפעל בבית־שמש, 
את  קצרה  תקופה  שלמד  לאחר  הקבע.  בצבא  קצין  שהוא  ובנו, 
הממוקם  במפעל  לעבודה  דסקל  התקבל  באולפן,  העברית  השפה 
שהעסיקה  בחברה  סמנכ"ל  שימש  הוא  בקירגיזסטן  רמון.  במכתש 
המניין.  מן  לפועל  הפך  לישראל  וכשהגיע   — עובדים  כ־3,000 
אולם הדבר לא גרם לו לחוש מרמור. "ממש לא הפריע לי שהפכתי 
לפועל, ישר הלכתי לעבוד. המקצוע שלי הוא מהנדס חשמל, אני 
היה  רמון  במכתש  לעבוד  כשהתחלתי  במחרטה.  במכניקה,  עוסק 

שלא  אומר  אני  הזמן  כל  בכבוד.  המשפחה  את  לפרנס  חשוב  לי 
ולהביא  קשה  בלעבוד  פנטסטית  הרגשה  יש  כסף,  זה  בחיים  הכל 
להתחיל  לארץ,  שעלינו  לאחר  לי,  חשוב  היה  לכן  הביתה.  פרנסה 
בשום  בחלתי  לא  בזה.  גאה  אני  שעשיתי.  מה  וזה   — לעבוד  מיד 
עבודה". זמן לא רב לאחר תחילת העסקתו, נקלע המפעל שבו עבד 
לאחר  נסגר.  והוא  צלחו,  לא  להחיותו  מאמצים  כלכליים.  לקשיים 
סגירת המפעל עברה על דסקל תקופה קשה בחיפוש מקור פרנסה 
חדש. אלא שמעז יצא מתוק: הוא עזב בלית ברירה את מצפה־רמון 
וזמן  בינתיים,  לשם  שעברה  בתו  ליד  לגור  לבית־שמש כדי  ועקר 
קצר לאחר מכן התקבל לעבודה במפעל מקס ברנר. "הייתי מאוד 
למעשה  בעבודה.  התאקלמתי  מאוד  "מהר  מספר.  הוא  מאושר", 
של  בעזרתם  להיות,  הפכתי  ובהמשך  כללי,  כעובד  התקבלתי 
האנשים בעבודה, לבורג מרכזי במפעל. אני בעצם אחראי על כל 
המכונות כאן. אני מתקן אותן, מסביר לעובדים כיצד לעבוד איתן. 

אני זמין 24 שעות ביממה לכל קריאה". 
עם  ומשתפת  טובה  יחסים  מערכת  מקיים  הוא  מנהליו,  לדברי 
שנ־ אימת  כל  לסייע  שמח  הוא  במפעל.  המנהלים  ועם  העובדים 
דופן.  יוצא  הומור  בחוש  הכל  ומתבל  מלמד  מכוון,  מקשיב,  דרש, 
מנהל המשק של המפעל, אולג טינקלשטיין, מעיד כי דסקל הצעיד 
הוא  תחזוקה",  אחראי  הוא  "דוד  קדימה.  בבית־שמש  המפעל  את 
אומר, "אבל בפועל הוא מעורב בכל התוכניות במפעל. הוא עובד 
בעל תעוזה, מוטיבציה וראש גדול, ואנו משתמשים ביכולות שלו 
תמיד  לעזור,  מנסה  תמיד  שם,  נמצא  תמיד  הוא  המפעל.  לטובת 
לעמיתיו  חם  ויחס  חיוך  תוך  זה  כל  למצופה.  מעבר  מעצמו  נותן 

לעבודה, וזה מה שהופך אותו לעובד מצטיין". †

מנהל המשק במפעל: "דוד הוא אחראי תחזוקה, אבל הוא מעורב בכל התוכניות במפעל. הוא תמיד נמצא 
שם, תמיד מנסה לעזור, תמיד נותן מעצמו מעבר למצופה. כל זה תוך חיוך ויחס חם לעמיתיו לעבודה"

"ראיתי שמחפשים איש מעבדות בנושא מכשור באוניברסיטה", מספר רצון. "מכיוון שאני מכיר את נושא 
המכשור מחיל האוויר, הגשתי מועמדות והתקבלתי". וכך החליף רצון את מכשירי הקשר במכשירי מדידה 

מחובר לקרקע. רצון עם מכשירי המדידה | צילום: חיים הורנשטיין

"שהמכונות לא יעצרו לדקה. הרבה לקוחות מחכים לשוקולדים שלנו". דוד דסקל והתוצרת המתוקה של המפעל | צילום: עטא עוויסאת
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הוא  בנגב  בן־גוריון  באוניברסיטת   72 בבניין   252  חדר 
בחדר  האחרונות.  השנים  ב־9  רצון  יהושע  של  השני  ביתו 
מעבדות  טכנאי  ורצון,  לגיאומורפולוגיה,  המעבדה  נמצאת  הזה 
הוראה ומחקר במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, מסייע משם 

למחקרים רבים. 
במ־ הארצי  המצטיין  להעובד  המסור  הטכנאי  נבחר  לאחרונה 

סגרת מבצע "העובד המצטיין" של "ידיעות אחרונות". "כשאתה 
אותך  ומעריכים  בך  שתומכים  מרגיש  אתה  כזאת,  בשורה  שומע 

על מה שאתה עושה", הוא אומר בחיוך. 
במעבדה  ולמחקר.  להוראה  נועדה  לגיאומורפולוגיה  המעבדה 
מפעיל רצון ציוד לקביעת גודל של סחף ושל קרקע, מכשור אופ־
תכונות  וכן  מים,  תכולת  כמו  פיזיות,  תכונות  לקביעת  וציוד  טי 

כימיות, כמו רמת חומציות. 
רצון מתחיל את יום העבודה שלו ב־8 בבוקר, אך לעולם הוא 
לא יודע מתי יסיים. "הולכים הביתה כשמסיימים את העבודה", 
הוא אומר. לעיתים הוא נאלץ להגיע בשעות הבוקר המוקדמות 
לבצע  כדי  הצפון,  אזור  או  המלח  ים  כמו  מרוחקים,  למקומות 
משרה,  בחצי  עובד  מוגדר  שהוא  אף  שונות.  מחקריות  בדיקות 
רצון משקיע מעל ומעבר בעבודה במעבדה, ועל כך גם מעידים 

הסטודנטים  במחלקה הנעזרים בשירותיו. 
להתקשר  יכולים  "הם  איתם:  רציף  בקשר  הוא  רצון,  לדברי 
מגבלה.  שום  ואין  לי,  זקוקים  כשהם  אליי  באים  הזמן,  כל  אליי 
לעבודות  שיתאים  ציוד  ומכין  הצוות  ולכל  לסטודנטים  עוזר  אני 

המחקר שלהם". 

מהשחקים אל הקרקע

משפחתו   .8 בן  כשהיה  לארץ  ועלה  בצרפת  נולד   (59) רצון 
אב  נשוי,  הוא  הנגב.  בבירת  גר  הוא  ומאז  בבאר־שבע,  התיישבה 

לשלושה ילדים וסבא לנכדה. 
כטכנאי  שירת  הוא  האוויר.  בחיל  קבע  איש  היה  חייו  מרבית 
חצרים.  בבסיס  מכן  ולאחר  מצפה־רמון  ליד  בבסיס  תחילה  קשר, 
הוא השתחרר לאחר 27 שנים שבהן שירת את צה"ל ואת המדינה 
— ובגיל 50 עשה מפנה בחייו. "ראיתי מודעה בעיתון שמחפשים 
איש מעבדות בנושא מכשור באוניברסיטת בן־גוריון", הוא מספר. 
המכשור מחיל האוויר, הגשתי מו־ "מכיוון שאני מכיר את נושא 
ואת  הקשר  מכשירי  את  רצון  החליף  וכך  והתקבלתי".  עמדות — 

האוניב־ של  ובמעבדה  לחות  מדידת  במכשירי  במטוסים  השהות 
רסיטה. 

בזמן ביקורנו אצל רצון הגיע אחד הסטודנטים עם אדמה שאסף 
מאזור גבעות גורל שליד באר־שבע. "אנחנו לוקחים אדמה לפני 
ואחרי סופות, מחממים אותה במשך 24 שעות ולאחר ששוקלים, 
בודק  רצון  הסטודנט.  מסביר  הרטיבות",  תכולת  את  מקבלים 
באמצעות מכשיר TDR את הלחות של הקרקע. "כמעט מדי יום 
מביאים לכאן קרקע ממקומות שונים", מספר רצון. "בחיל האוויר 

משתמשים במכשיר הזה לבדיקת חיווט".
המפגעים  סכנת  בשל  חובב  ברמת  מבוצעים  רבים  מחקרים 
בקבו־ עם  לשם  מגיעים  "אנחנו  במקום.  מהמפעלים  שנשקפת 

מהמפעלים  חומרים  חודרים  לא  אם  ובודקים  ונקיים  ריקים  קים 
הדו"חות  את  שולחים  אנו  הבדיקה  "לאחר  רצון.  מספר  לקרקע", 
לרמת חובב ולגורמים הרלוונטיים. המחקרים האלה ממומנים על 

ידי הרשויות". 
רצון נהנה מאוד מעבודתו ושואף להמשיך בה עוד שנים רבות. 
"העבודה מגוונת מאוד ומשיקה, למעשה, לתחומים רבים: נגרות, 
יש  הזמן  כל  מכשירים.  בניית  מכשור,  אלקטרוניקה,  מסגרות, 

אתגר בעבודה, שהכל יעבוד כמו שצריך". †

הצלחה מתוקה

מעבדת מצוינות
כשהסטודנטים והחוקרים במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן–גוריון בנגב זקוקים לשירותי 

המעבדה, הטכנאי יהושע רצון מקבל אותם בחיוך, מכין בשבילם ציוד ומסייע בכל מחקריהם  |  ירון ששון

באולם רחב ידיים ניצבות זו לצד זו מכונות ייצור גדולות, 
ולידן עשרות עובדים בחלוקים לבנים. התכונה באולם רבה, 
האנשים פועלים במרץ, המכונות עובדות במלוא הקיטור — ומהן 
נפלטים שלל פרלינים, קוביות שוקולד, אגוזים מצופים וטראפלס, 
הארץ.  רחבי  בכל  המשתוקקים  ללקוחות  ונשלחים  נארזים  שמיד 
האיש שיצר את המכונות האלה ואחראי על תחזוקתן יכול להרגיש 
מבצע  במסגרת  בתעשייה  המצטיין  העובד  דסקל,  דוד  זהו  גאווה. 

"העובד המצטיין" של "ידיעות אחרונות".
שנים  עשר  כבר  ברנר  מקס  שטראוס  במפעל  עובד  דסקל 
כל  של  התקינה  לפעולתן  אחראי  הוא  תחזוקה.  אחראי  בתפקיד 
המכונות שבמפעל השוקולד. במסגרת תפקידו הוא מקיים תחזוקה 
שוטפת של המכונות, מדריך את העובדים על פעולתן ומתקן מיד 

כל תקלה. 
את פנינו במפעל שבבית־שמש הוא קיבל בסרבל ובנעלי עבו־
לתקן  מוזעק  הוא  דקות  כמה  ובכל  תזזיתית,  במקום  האווירה  דה. 
הזמן  וכל  מכונות,  הרבה  פה  "יש  לפעולה.  נכנס  ומיד   — מכונה 
צריך לתחזק אותן שלא יעצרו לדקה", הוא מסביר. "הרבה לקוחות 
להוביל  יכולה  המכונות  באחת  תקלה  שלנו.  לשוקולדים  מחכים 
את  המפעילים  לעובדים  אומר  אני  לכן  המכונות.  בכל  לתקלה 
המכונה: אם אתם לא מצליחים להתגבר על התקלה, קראו לי מיד, 

אפילו אם זה קורה באמצע הלילה. זה חשוב לי מאוד".
אדם  הוא  נכדים,  לחמישה  וסב  לשניים  אב  נשוי,   ,(62) דסקל 
בעל שמחת חיים ולב רחב והוא נותן למקום עבודתו את כל כולו. 
על כך הוקירו אותו חבריו לעבודה ומנהליו ובחרו בו לעובד המצ־

טיין. המנהלים מספרים שהוא דמות מרכזית ומשמעותית במפעל. 

שנות  בעשר  ביותר.  רב  ידע  ובעל  אמיתי  מקצוען  הוא  לדבריהם, 
ועל  העבודה  סביבת  איכות  על  והשפיע  תרם  יזם,  הוא  עבודתו 
תהליכים במפעל. דסקל חתום על מגוון שיפורים והמצאות בקווי 
וכתוצאה  יותר,  טוב  עבודתם  את  לבצע  לעובדים  שסייעו  הייצור 
רעיונות  מעט  לא  גם  לו  היו  גדלו.  והתפוקה  המוצר  איכות  מכך 
הוא  וסולר.  חשמל  בהוצאות  לחיסכון  משמעותית  בצורה  שתרמו 
עבודה.  זמני  ועל  נוכחות  על  ומקפיד  הבטיחות  כללי  על  שומר 
עמיתו  של  ממושכת  היעדרות  עקב  לבד  מתפקד  הוא  לאחרונה 

ומגיע למפעל גם באמצע הלילה אם צריך.

בורג מרכזי במפעל

יותר  עוד  רבה  הערכה  מעוררים  בעבודתו  דסקל  של  הישגיו 
לאור העובדה שהוא עלה לישראל בגיל מבוגר יחסית, התגבר על 
בחברה  היטב  להשתלב  והצליח  השפה  קשיי  ועל  הקליטה  אתגרי 
החדשה ובעולם העבודה. הוא עלה לארץ ב־1993 מקירגיזסטן עם 
אשתו ושני ילדיו — בתו, שעובדת היום באותו מפעל בבית־שמש, 
את  קצרה  תקופה  שלמד  לאחר  הקבע.  בצבא  קצין  שהוא  ובנו, 
הממוקם  במפעל  לעבודה  דסקל  התקבל  באולפן,  העברית  השפה 
שהעסיקה  בחברה  סמנכ"ל  שימש  הוא  בקירגיזסטן  רמון.  במכתש 
המניין.  מן  לפועל  הפך  לישראל  וכשהגיע   — עובדים  כ־3,000 
אולם הדבר לא גרם לו לחוש מרמור. "ממש לא הפריע לי שהפכתי 
לפועל, ישר הלכתי לעבוד. המקצוע שלי הוא מהנדס חשמל, אני 
היה  רמון  במכתש  לעבוד  כשהתחלתי  במחרטה.  במכניקה,  עוסק 

שלא  אומר  אני  הזמן  כל  בכבוד.  המשפחה  את  לפרנס  חשוב  לי 
ולהביא  קשה  בלעבוד  פנטסטית  הרגשה  יש  כסף,  זה  בחיים  הכל 
להתחיל  לארץ,  שעלינו  לאחר  לי,  חשוב  היה  לכן  הביתה.  פרנסה 
בשום  בחלתי  לא  בזה.  גאה  אני  שעשיתי.  מה  וזה   — לעבוד  מיד 
עבודה". זמן לא רב לאחר תחילת העסקתו, נקלע המפעל שבו עבד 
לאחר  נסגר.  והוא  צלחו,  לא  להחיותו  מאמצים  כלכליים.  לקשיים 
סגירת המפעל עברה על דסקל תקופה קשה בחיפוש מקור פרנסה 
חדש. אלא שמעז יצא מתוק: הוא עזב בלית ברירה את מצפה־רמון 
וזמן  בינתיים,  לשם  שעברה  בתו  ליד  לגור  כדי  לבית־שמש  ועקר 
קצר לאחר מכן התקבל לעבודה במפעל מקס ברנר. "הייתי מאוד 
למעשה  בעבודה.  התאקלמתי  מאוד  "מהר  מספר.  הוא  מאושר", 
של  בעזרתם  להיות,  הפכתי  ובהמשך  כללי,  כעובד  התקבלתי 
האנשים בעבודה, לבורג מרכזי במפעל. אני בעצם אחראי על כל 
המכונות כאן. אני מתקן אותן, מסביר לעובדים כיצד לעבוד איתן. 

אני זמין 24 שעות ביממה לכל קריאה". 
עם  ומשתפת  טובה  יחסים  מערכת  מקיים  הוא  מנהליו,  לדברי 
שנ־ אימת  כל  לסייע  שמח  הוא  במפעל.  המנהלים  ועם  העובדים 
דופן.  יוצא  הומור  בחוש  הכל  ומתבל  מלמד  מכוון,  מקשיב,  דרש, 
מנהל המשק של המפעל, אולג טינקלשטיין, מעיד כי דסקל הצעיד 
הוא  תחזוקה",  אחראי  הוא  "דוד  קדימה.  בבית־שמש  המפעל  את 
אומר, "אבל בפועל הוא מעורב בכל התוכניות במפעל. הוא עובד 
בעל תעוזה, מוטיבציה וראש גדול, ואנו משתמשים ביכולות שלו 
תמיד  לעזור,  מנסה  תמיד  שם,  נמצא  תמיד  הוא  המפעל.  לטובת 
לעמיתיו  חם  ויחס  חיוך  תוך  זה  כל  למצופה.  מעבר  מעצמו  נותן 

לעבודה, וזה מה שהופך אותו לעובד מצטיין". †

מנהל המשק במפעל: "דוד הוא אחראי תחזוקה, אבל הוא מעורב בכל התוכניות במפעל. הוא תמיד נמצא 
שם, תמיד מנסה לעזור, תמיד נותן מעצמו מעבר למצופה. כל זה תוך חיוך ויחס חם לעמיתיו לעבודה"

"ראיתי שמחפשים איש מעבדות בנושא מכשור באוניברסיטה", מספר רצון. "מכיוון שאני מכיר את נושא 
המכשור מחיל האוויר, הגשתי מועמדות והתקבלתי". וכך החליף רצון את מכשירי הקשר במכשירי מדידה 

מחובר לקרקע. רצון עם מכשירי המדידה | צילום: חיים הורנשטיין

"שהמכונות לא יעצרו לדקה. הרבה לקוחות מחכים לשוקולדים שלנו". דוד דסקל והתוצרת המתוקה של המפעל | צילום: עטא עוויסאת




