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למדינתלתרוםהזדמנותי.

עבודהכוחהכשרתישראל

טודנסיםמאד.ואיכותייצירתי

אמרואצלנושלומדיםחרדיים

לבלמכון׳באנובפירוש::לי

להתפרנס׳״כדיללמוד

זמניתאומוחלטתהעצירהאםעדיין

אבלהתקפתו.אתיחדשהסרטןואם

התרופהמפתחיברור:אחד,דכר

ממש,שלדרךפריצתבפניעומדים

עולמימידהבקנהכגילויושמדובר|:

קיבלכחודשפני

תרופהבסרטןסופניחולה

חדשה,ניסיוניתביולוגית

אתלפרסםניתןשטרם

החולהשלגורלושמה.

זמןבתוךלמותנגזרבעצם

עבו־אחרונההברירהבבחינתהיתהוהתרופהקצר

רו.

$TS1$.עבורו$TS1$

$DN2$.עבורו$DN2$אתעצרההניסיוניתהתרופהנדהמו:הרופאים

מוחלטתהעצירהאםעדייןברורלאאמנםהמחלה.

דבראבלהתקפתו.אתיחדשהסרטןואםזמניתאו

פריצתבפניעומדיםהתרופהמפתחיברור:אחד

עולמי.מידהבקנהבגילויומדוברממש,שלדרך

להילחםהמעודדהורמון

שמבוססתהתרופהפיתוחמאחורישעומדמי

הספרמביתסנדלרעוזיאלפרופ׳הואהורמוןעל

פרופ׳בירושלים.וגןבביתלטכנולוגיההגבוה

גילהdnaה-בתחוםומומחהפיסיקאיסנדלר,

להתמודדמסוגל׳נרופה׳שנקראהאנושישההורמון

מעודדשהואבכךשונים,סרטןסוגיעםביעילות

הגדולהחידושבסרטן.ללחוםהחיסוןמערכתאת

מהמקובל,שונההואהריפוילתהליךשהגישההוא

בסרטןנלחמותלסרטןאחרותשתרופותבעודכי

סרטן,שלמסויםלסוגאחתכלמותאמותוהןעצמו

מחזקתבעצםהתרופהסנדלר,פרופ׳שבשיטתהרי

למאבקאותהומגייסתכולההחיסוניתהמערכתאת

לטיפולמוגבלתלאהיאלמעשהובכךבמחלה

בלבד.אחדסרטןבסוג

והתרופותהמזון)מינהלהאמריקאיfdaה-

עולםבעצםמתנהלפיושעלהברית(ארצותשל

ניסוייםלבצעהאישוראתכברנתןהרפואה,

החוליםבביתלאחרונהשהחלובתרופה,קליניים

חולהלאותוהתרופהניתנהובמסגרתם׳שיבא׳

אתלקדםמגידרםיצאוגםהאמריקניםסופני.

להליךבניגודכיסנדלרלפרופ׳והודיעוהתרופה

לאשרמוכניםהםתרופות,אישורשלהרגיל

תרופותלחברותהפיתוחואתהתרופהאתלמכור

הראשוןהניסוייםשלבלאחרמידמחקרומכוני

האחרים.הניסוייםשלבילפניעוד

לסרטן,החדשהבתרופהרקמדוברלאאבל

׳רעשכנראהתעשהועודהכותרתגולתשהיא

כרגעשנמצאיםפיתוחיםכמהעודישנםגדול׳,

לטכנו־הגבוההספרביתשלהמחקרבמעבדות

לוגיה,

$TS1$,לטכנולוגיה$TS1$

$DN2$,לטכנולוגיה$DN2$עולמיתדרךפריצתמהוויםלפחותחלקם

נובל.לקטוףפוטנציאלעםגםוחלקם

ביתבראשמודיעין?לעירקשורזהכלואיך

עומדיםבירושלים,שנמצאלטכנולוגיההגבוהספר

סוקניקחייםפרופ׳הנשיאמהאזור:תושביםשני

שיבמיל.אל״מוהמנכ״לאיילוןבנוףהמתגורר

443כביששעלגמזובמושבהמתגוררגלבוע

הטכנולוגיהפיתוחשלהבאשהדוריודעיםשניהם

המחקר.במכוניאצלםנמצא

לחרדיםמתקנתהעדפה

שיואתסוקניקחייםפרופ׳אתכששואלים

סטודנטיםגיוסעלמתמודדיםהםאיךגלבוע

והטכניון,וייצמןמכוןכמוענקיםמולמוכשרים

יודעיםגםהשנייםאבלקלה.לאשהמלחמהמתברר

לחפשכדינוספיםלמגזריםולפנותלחדששצריך

אימוץידיעלזאתעושיםוהםהכישרונות,את

בלימודים.לעילוייםשנחשביםחרדים,צעירים

העדפהמעניקיםשהםמלאבפהמודיםהשניים

הכר־צעדשזהומחשבהמתוךלחרדים,מתקנת

חי

$TS1$הכרחי$TS1$

$DN2$הכרחי$DN2$ישראל,מדינתשלהמתפתחהעבודהבשוק

האסימון״״נפלשניםמאדהרבהאחרישבמרכזו

להמשיךאפשרשאיחרדים,צעיריםלהרבה

מהכו־מענקיםועלילדיםקיצבאותעלולחיות

ללים

$TS1$מהכוללים$TS1$

$DN2$מהכוללים$DN2$.ומהישיבות

שבא־בקליבלנדוהתחנךשגדלסוקניקפרופ׳

רצות

$TS1$שבארצות$TS1$

$DN2$שבארצות$DN2$,ממניעים1995בשנתלישראלעלההברית

שנים.הרבהכברדברלכלישראליומרגישציוניים

תור־קהילתייישובאיילון,בנוףכיוםמתגוררהוא

ני

$TS1$תורני$TS1$

$DN2$תורני$DN2$ממודיעיןהכבישעלשעלביםלישיבתשצמוד

הפקולטהכדיקןשכיהןסוקניקפרופ׳ללטרון.

הםשהחרדיםיודעאילן,בברמדוייקיםלמדעים

שהואולמרותישראל,במדינתהחדשהעבודהכוח

מוכןהואימים,חודשלפנירקלתפקידונכנס

כאן״ישהעבודה:בשוקלשלבםהגדוללאתגר

עבו־כוחהכשרתישראללמדינתלתרוםהזדמנות

דה

$TS1$עבודה$TS1$

$DN2$עבודה$DN2$״סטודנטיםמוסיף:הואמאד״.ואיכותייצירתי

״באנובפירוש:ליאמרואצלנושלומדיםחרדיים

שלאתופעהזאתלהתפרנס״,כדיללמודלבלמכון

בכךמסייעיםואנחנומזמן,לאעדמוכרתהיתה

בישראל״.העבודהשוקאתלשנות

םוציו-שינוימתחוללהחרדיםבקרבגם

החרדיםשלההכנסהמקורותומחשבתי:אקונומיים

ומצטמקים,הולכיםובישיבותבכולליםהלומדים

השינוייםעקבובעיקרחקיקהשינוייבעקבותהן

חרדיםלגיוסהגוברתהדרישהגםהפוליטית.במפה

אפשראיילדיםלגדלשכדילהכרההביאלצה״ל

ושזהמהכולל,שקלים000,2שלבמענקלהסתפק

דירה,לקנותכשצריךמועדףסידורבדיוקלא

הכלכלימהמצבלהםלהימאסהתחילדיבקיצור,

העגום.

ואל״מסוקניקפרופ׳נכנסוהזההוואקוםלתוך

שלוהפיתוחהמחקר)זרועמפא״תאישגלבוע,

הביטחון(משרדשלנשקומערכותלחימהכלי

כמנכ״ללשמשובאוחצישנהלפנישהשתחרר

שניםבמשךשעסקפיסיקאיגלבוע,הספר.בית

טילישלהשיגוראתרמפקדוהיהטיליםבפיתוח

הספרביתבוגרעצמוהואהישראליים,האופק

סרוגהשכיפהלמרותהואוגםלטכנולוגיההגבוה

איכותיעבודהכוחהחרדיבמגזררואהראשו,על

הטכנולוגי.הספרביתעבוראדירופוטנציאל

תורהבנימהנדסים

1969ב-הוקםלטכנולוגיההגבוההספרבית

וחתןפיסיקאישהיהז״ל,לבזאבפרופ׳ע״י

תורה״בני״מהנדסיםבחזונושראהישראלפרם

האקדמאיהמוסדזהושבת״.שומריו״מדענים

מטעםמוכרהנדסהתוארשמעניקבישראלהיחיד

חילונים,בולומדיםושלאגבוההלהשכלההמועצה

חרדים.מעטולאלאומייםדתייםבעיקראלא

תלמידיםאלפיארבעתכיוםאצלנו״לומדים

כיומצייןגלבועשיאומרחרדים״,הםשלישמהם

מרכזיים״:מכוניםשלושהבקמפוספועלים״כיום

שמקייםהספרביתשלהגדולהמכוןשהואלבמכון

בעשרהרבים,בתחומיםנרחבתמחקריתפעילות

הניסוי"אםגלבוע:

בנובמברלהתבצעשאמור

ובפברוארבגרמניה

זהיצליח,בצרפת

נוכל,לפרספוטנציאל

לשינוייםיביאהדברכי

מאדבהרבהאדירים

בתעשייהתחומים

שלנו״יוםהיוםובחיי

ומיקרו-סולאריתאנרגיהבהםמחקר,מרכזי

ולומ־סטודנטיםלבניםמיועדהמכוןאופטיקה.

דים

$TS1$ולומדים$TS1$

$DN2$ולומדים$DN2$חרדים.גבריםלצדסרוגותכיפותחובשיבו



נקריב

iitkd D'Dum 1duI'y'iiDלטכנולוגיההגבוה90ביתאתמנהלים

עללהצביעיודעיםככרוהםצעיריםחרדיםהמשלבכירושלים,

תרופהפיתוחהבשורות:כיןנוכללפרסיהפוטנציאלייםהמועמדים

תורתעלתגרוקריאתאדם,בבניניסויבשלבישנמצאתלסרטן

אמא?שלגאוןמיאינשטייןשלהיחסות

לנשיםשמיועדבירושלים,טלמכוןקייםבנוסף

לימודיגםשלומדותחתונהלפניאונשואותגם

שנמצאלוסטיגומכוןהתורנית,במדרשהקודש

נישאושטרםחרדיותלצעירותשמיועדגן,ברמת

מתבצעיםשםוהלימודיםמקצועלרכושושרוצות

יעקב,ביתסמינרבשילוב

מדועהישגים.הספרלביתשישלמרות

גבוהה?לאהציבורבקרבשלוהבולטות

עכשיו.לשנותהולכיםאנחנוזה״אתגלבוע:

מוכרותכךכלשלאאדירותהצלחותכמהלנויש

בהחלטלסרטןתרופהפיתוחהישראלי,לציבור

שלמחקרוגםכךגדול,מידהבקנההישגהיא

היחסותבתורתטעותשמצאפרידמןיעקבפרופ׳

איינשטייך.אלברטשל

איינשטיין?אלברטאצלטעותמצאהוא

פרידמןפרופ׳עכשיו.בודקיםזהואת״כנראה

בשל־כעתנמצאאצלנו,בולטמתמטיקאישהוא

בי

$TS1$בשלבי$TS1$

$DN2$בשלבי$DN2$אתלבדוקשביקשהבגרמניהבמעבדהניסוי

ענתהשלאצנטריפוגהפיתחהואשלו.התיאוריה

היחסותתורתבעקרונותבהתחשבהציפיותעל

בתורתטעותשישהניחהואולכןאיינשטיין,של

בהמבורגבמעבדהגםהנושאנבדקעכשיוהיחסות.

מחקרבמעבדתוגםבעולםלמובילהשנחשבת

אתלהציגהוזמןהואשבצרפת.בגרנובלמובילה

להבנה,קצתקשהשזהיודעואנישבגדולהניסוי

מכסימלית,האצהשנעלגוץשאיןטועןהואאבל

גוףשלכלאיינשטייןשללטענתובניגודזאת

שאמורהניסויאםמכסימלית,האצהמהירותיש

בצרפתובפברוארבגרמניהבנובמברלהתבצע

יביאהדברכינובל,לפרספוטנציאלזהיצליח,

בתעשייהתחומיםמאדבהרבהאדיריםלשינויים

שלנו״.יוםהיוםובחיי

יענקילשלההצלהגלגל

שמביאיםהמוסףהערךאתלהביןכדירק

הסיפוראתלשמועכדאילב,ממכוןהחבר׳העימם

האקד־העתודהבמסלולהמכוןמבוגריאחדהבא:

מית

$TS1$האקדמית$TS1$

$DN2$האקדמית$DN2$אפשראימזהויותר)יענק׳ל(יעקבסרןרב

כידועשהואהאופקבפרוייקטשירתלגלות,

מסויםשבשלבאלאהמצליח.הישראליהלווין

משובשיםצילומיםלשגרהלוויןמצלמותהחלו

הלוויןהשמדתמכל:לגרועהתכוננוכברובישראל

בחלל.ש״חמיליארדחצישעולה

הלוויןאת״לתקן״הציעשהבחוראלא

הואאבללו,האמינוולאעליוצחקוולהצילו.

גלבועשילדברילנסות.המפקדיםאתשכנע

רצהלאפשוטהוא״כימודלפיתחיענק׳לאותו

במשרדשהחברה׳למרותהזההלוויןעללוותר

האמינוכךכללאהאוויריתובתעשייההביטחון

שלו״.במודל

שלהפיתוחפרויקטראשאזשהיהגלבוע

יענק׳לרם״ןכיצדעיניובמוראהאופקהלווין

בגללנשחקותהלוויןשלהמצלמותכישטען

שיגרהחיצון,בחללהקיצונייםטמפרטורותהפרשי

פלא:זהוראהמהקרקעמחשבפקודותשורת

נכנסווהצילומיםמחדשהתאפסוהלוויןמצלמות

השוטפתבעבודתווהמשיךניצל,אופקלפוקוס!

גםלעבודוממשיךצילומיםאלפילישראלושיגר

חציישראללמדינתלבמכוןבוגרחסך״כךכיום.

שעכשיוגלבועאל״ממתגאהשקל״,מיליארד

לטכנולוגיה.הגבוההספרביתבראשעומד

שלהנדירותליכולותאחתדוגמהרקזאת

לחשי־מפא״תפרסאתקיבלאגביענק׳להחבר׳ה.

בה

$TS1$לחשיבה$TS1$

$DN2$לחשיבה$DN2$,במערכתביותרהיוקרתילפרסשנחשביוצרת

גלבועואל״מהאדירההצלחתובעבורהביטחון,

במערכתאבלאחתדוגמהרקהוא״יענק׳לאומר:

בוגרישלרבותעשרותישנםובצה״להביטחון

כשהשתחררתירגישות.מפתחבעמדותלב,מכון

המח־מראשישלישימים,שנתייםלפנימהצבא

לקות

$TS1$המחלקות$TS1$

$DN2$המחלקות$DN2$שלנו״.בוגריםהיובמפא״ת

מנהליםהספרביתמכוניבשארכמולבבמכון

דבר,לכלחרדימוטהואפילודתיחייםאורח

ההפ־ובנות.בניםביןמוחלטתהפרדהישכלומר

רדה

$TS1$ההפרדה$TS1$

$DN2$ההפרדה$DN2$סביבתלהעניקרוציםאנחנו״כינדרשת

פרופ׳מסבירשלנו״לתלמידיםנוחהלימודים

מהבוקרלשניים:נחצההיוםגםלכןסוקניק.

בביתקודשלימודילומדיםהצהרייםלשעותעד

לומדיםהצהרייםומשעותשבקמפוס,המדרש

עדאקדמייםלימודיםכלומרהחוללימודיאת

לומדובנותשגםאצלנו״החידושהערב:לשעות

מהבנים,יותרקטןבהיקףאמנםקודש,לימודי

סוקניק.פרופ׳מוסיףלומדות״אבל

הןאברךעםנישואיןלחיימההכנהכחלק

תלושוצריךתספיקלאמורהשמשכורתיודעות

הטכ־לימודיפורחיםלכןיותר.גבוהמשכורת

נולוגיה

$TS1$הטכנולוגיה$TS1$

$DN2$הטכנולוגיה$DN2$ייחודימסלוללנו׳׳ישבנות:בקרבגם

אתשמכשירסיעודולימודיטכנולוגיהללימודי

פרופ׳מתגאההזה״בתהוםבישראלביותרהטובות

למצוינותהשאיפהשלנוהבנות״אצלסוקניק,

לכלהיהדותערכיעללשמירהלרצוןמתווספת

פאראר־במקצועותעצוםמחסורמתווסףזאת

פואיים

$TS1$פארארפואיים$TS1$

$DN2$פארארפואיים$DN2$תזונהרוקחות,פידותראפיה,כמובישראל

אלהבתחומיםכךכלגדולביקושישלכןוסיעוד,

ויותריותרנכנסותוחרדיותדתיותכשבנותאצלנו

האלה״.לתחומים

ובנותבניםביןהמוחלטתלהפרדהגםאגב,

מצאומשתוללים,שההורמוניםהללובגילאים

שידו־משרדפועלבקמפוסיצירתי:פתרוןלכך

כים

$TS1$שידוכים$TS1$

$DN2$שידוכים$DN2$שעוסקיםושדכניותשדכניםצוותשמחזיק

נשואיםזוגותהרבהכברלנו״יצאוכזיווגים:

גלבוע.שימחייךאצלנו״,השידוכיםמעבודת

רציני,דיעסקהואשםהשידוכיםשענייןמסתבר

אברכיםשלהתופעהאתמכיריםהרי״אנחנו

סטו־אלינומגיעותאזמפרנסת,והאישהלומדים

דנטיות

$TS1$סטודנטיות$TS1$

$DN2$סטודנטיות$DN2$״כדיללמודבאושהןשמצהירותרבות

לשבתשיוכלבתורהעילוישהואהבעלאתלפרנס

גלבוע.שימסבירבישיבה״וללמוד

לבקרפירוןשיהחינוךשרהגיעשעברבשבוע

הלי־שנתפתיחתלציוןאקדמייםמוסדותבשני

מודים

$TS1$הלימודים$TS1$

$DN2$הלימודים$DN2$.העבריתבאוניברסיטהבחרהואהאקדמית

ליחסכסימןאולילטכנולוגיה,הגבוההספרובבית

נפגשהביקורבמהלךהספר.לביתולההערכה

הסטודנטיותואחתסטודנטיםעםפירוןהשר

ואמרהכאןללמודהחליטהמדועלשאלתוענתה

אתלפרנסכדיעצמיאתמכינה״אניבמפורש:

תינשאכיברורסטודנטיתלאותהלעתיד״.בעלי

הביתה.האוכלאתשתביאזווהיאבתורהלעילוי

משותףאינטרס

לב,במכוןנפגשיםכולםשלהאינטרסים

ללמודבאיםהסרוגההכיפהחובשיהסטודנטים

בעיקראיכותבתפקידיבצבאולהשתלבמקצוע

לרכושבאיםהחרדיםרק,לאאךכעתודאים

סטוד־״ישנםהכלכלי,מצבםאתולשפרמקצוע

נטים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$משפחהלהקיםשכדישמביניםרביםחרדיים

איננושעונייודעיםוהםבידמקצועצריכיםהם

בעונילחיותשלאושאפשרמשמייםשנכפהמשהו

םוקניק.פרופ׳אומרברירה״,מתוך

הסטוד־לכלישמשותףאחדדברכךאוכך

נטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$ברמהקודשבלימודילהמשיךהרצוןוהוא

בוכמןשכונתתושבזאבמיכאללמשלכךגבוהה.

האחרונהבשנהשסיים23בןבחורבמודיעין,

באלקטרו-אופטיקהראשוןלתוארלימודיואת

כעתודאי.לצה״למכברלאוהתגייס

מספרהוריועםעדייןשמתגוררמיכאל

ביתהיהלבבמכוןללמודאותישמשך״מהכי

אומר.הואוחלק״,חדבקמפוס,שנמצאהמדרש,

ללמודבחרתיאבללטכניוןגם״התקבלתילדבריו

הקו־בלימודילהמשיךרציתיכילבבמכוןדווקא

דש

$TS1$הקודש$TS1$

$DN2$הקודש$DN2$ההזדמנות״.אתכאןליוהיתהגבוההברמה

ובמ־תורניבמוסדללמודיכולתבחיפהגםאבל

קביל

$TS1$ובמקביל$TS1$

$DN2$ובמקביל$DN2$״נכוןעליו,מקשהאנילא?בטכניון,גם

ברורהחלוקהישממשכאןהדבר,אותולאזהאבל

מסגרתישומיוחדתשונההיאהאווירההיום,של

המדרששביתגםמההבוקר,שעותבכלמחייבת

בלתיחלקשהואומרגישיםהקמפוסבתוךהוא

המדרששביתלומריכולאנימהקמפוס,נפרד

עבורי״.השואבתהאבןבעצםהיה


