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בראשזייפמןדניאלפרופ'עומדשנים21
בהיסטוריההצעירהנשיאהואויצמן.מכון
שבהם.המזהיריםאחדגםוכנראההמכוןשל
ממוקדצנועאישנותרזייפמןזהכללמרות

לרגלכספיתבןעםמרתקבראיון ואופטימי
סטיגמהאחריסטיגמהשוברהואפרישתו
מוטרדלאמצליחההחינוךשמערכתקובע
נובלזוכייהיושעודמאמיןהמוחותמבריחת

וגםהמסכיםדוראתמספידלאישראלים
הארץלכדורמחוץחייםשלקיומםפוסללא

קידרצילוםכספית

שומר
הראש

הערה




רחוק.להסתכל"צריך
אתלנחשלנסותלא

אותו".להמציאהעתיד

זייפמןפרום׳

מ־51יותרקצתלבדו.מבלגיה,לארץעלההוא20גיל

קילומטראז׳עםפרופסורהיהכברהואכךאחרשנים
היש־המדעשלהמקדשבתישניויצמן,ומכוןבטכניון

ראלי.
$TS1$.הישראלי$TS1$

$DN2$.הישראלי$DN2$מכוןכנשיאמוצלחתכהונהיסייםהשנהבסוף

המו־בראשזייפמןדניאלפרופ׳עומדשנים12ויצמן.

סד

$TS1$המוסד$TS1$

$DN2$המוסד$DN2$הואלדורותיה.הישראליתהמצוינותכסמלשנתפס

וכנראההמכוןשלבהיסטוריהביותרהצעירהנשיאהיה

תקציבהכפילכהונתובשנותשבהם.המזהיריםאחדגם

המדעבצמרתמעמדואתקיבעוהמוסדעצמו,אתהמכון

ענייני,צנוע,אישנותרזייפמןזה,כללמרותהעולמית.

אופטימי.כן,ואופטימי.ממוקד

ידיעלומוספדתמושמצתהישראליתהחינוךמערכת

הזו?לתפיסהשותףאתהכולם.כמעט

להקנייתמיועדלאכברהספרביתהנוכחי"בעידן
אפשרהידעאתללמוד.רצוןלהקנייתמיועדהואידע.

רצוןמייצריםאיךהיאהשאלהמהאינטרנט.לשאוב
האווירהחי.אתהשבההסביבהזהשקובעמהללמוד.

שלפיההתפיסהקריטי.זההספר.ביתהמורים,בכיתה,
הילדיםמסודרותוכיתותטוביםמוריםלנויהיורקאם

שונה".הישראליתהתפיסהסינגפורית.תפיסהזוילמדו,

כופראתהלהצלחה.עולמימודלהיאסינגפור

הזו?בתיאוריה

סודמהממנילהביןמנסיםהםלסינגפור,נוסע"כשאני

בהערצה.עיניהםאתאלינונושאיםהםשלנו.ההצלחה

למעלהסינגפורנוספיםובמדדיםפיז"הבמבחנינכון,זה
מדהימההייטקתעשייתישלנואבלבאמצע.וישראל

ממךשדורשתמערכתלוקחאתהאםאין.ולסינגפור
אתולפתורשנהמאהכברשנשאלותהשאלותעללענות

אתישמולה,סינגפור.תקבלנפתרו,שכברהמשוואות

הזוהמערכתאבלמסוים.באוםבהשיששלנוהמערכת

וגירוימחשבהחופשלךמאפשרותהחברתיתוהסביבה

טובה.התוצאהאבלמוגזם,אוליזהבארץנכון,סקרנות.

ההבדלמהבקנאה,אותי,שאלוהםבסינגפור

להםאמרתישלנו.למערכתשלהםהמערכתבין

הערה




למערכתכבודמדייותרנתינתשלבתופעהשמדובר

oot. hcum tcepserot ytirohtuaהסיפור".זה

מוצלחתשלנוהחינוךשמערכתאומרבעצםאתהאז

מסינגפוריותר

לכיתהכנסלמורים.רספקטהרבהאיןשלנו"לילדים

ושקטבסדריושביםהםהרצאות.שםנתתיבסינגפור.

שפלפניכאןכלום.שואליםלאההרצאהבסוףמופתי.

יותריודעיםבעצםהםשואליםכברהםהפהאתתחת

לאאבלבעיה.זוידעלרכישתהקשורבכלממך.טוב

שהםתחושהלאנשיםלתתצריךזה.אתמשנההייתי

לבד.לחשובשאפשרשאלות.לשאולשמותריכולים.

כדיצריךהמורהאתמקוםבכללרכושאפשרהידעאת

מערכתשלההצלחהסודבדיוקזההגירוי.אתשיעניק

מצליחה.מערכתשהיאחושבואניהישראליתהחינוך

להמישהו.להיותרצוןשלנובילדיםלטעתהצלחנו

אתמכופפיםלאהםשואליםמעיזיםשפיע.

הידע".בעליאוהסמכותבפניראשם

הישראליתהחינוךמערכתסטיגמה.כאןשובראתה

הצלחהסיפורהיא

בזהעוסקיםויצמןבמכוןואנחנולשפרמההמון"יש

התמונהאבלגיאוגרפיים.ואזוריםמישוריםמאודבהרבה

מבחנימיניכלבאמצעותשלנוהילדיםעלשמצטיירת

תסתכלהאמיתי.המצבאתמייצגתאינהופיז"המיצ"ב

קולאנשימוזיקאיםלנוחסריםכאן.קורה

עובדהעסקמצוינותמהנדסיםמדעניםנוע

טובהחינוךמערכתשלהמטרהמהלשאולצריךטוב.

טוווציוניםנקודותהרבהעםבגרותלךתהיה81שבגיל

לדולחברהשתורםאזרחתהיה04ו54שבגילאובים

והסיניםהסינגפוריםהנכונה.היאהשנייההמטרהעתי

אוהביםלאשאנחנונכוןאזהראשונה.למטרהשואפים

מלמדיםאיךעלביקורתלנווישהספרבביתשקורהמה

ספר".ביתצריךלאהיוםפיזיקהללמודבשבילאבל

מזיקההלימודיתשהמסגרתבעצםאומראתה

וצמבחניםצריךלימודיםצריךמסגרתצריך"לא.

מחויבותצריךשנקבעה.ובשעהביוםבהםלעמודריך

שמיםאבלובאולימפיאדה.בספורטכמומוכנים.לבוא

גדולים.ספורטאיםעלתחשובהמבחן.עלדגשמדייותר

לבריכהשעותלחמשוששיוםכללהיכנסלהםגורםמה

שכוסגפניחייםאורחלנהלאווירמזגובכלמצבבכל

שלהםרצוןזהפנימי.מנועזהמוחלטתהתמסרותלל

אולהםאמרמישהוכילאיכולים.שהםלעצמםלהוכיח

לתללגרוםחינוך.מערכתשלהתפקידזהמהם.ביקש

בליצורעוסקאנייכולים.שהםלעצמםלהוכיחמידים

הסיפור".כלזהסקרנות.להקנותללמוד.שירצואנשים

קורהארדשנידור

לבלגיהמפוליןשברחופליטיםזייפמןשלהוריו

בנירובהמלחמה.אחריוהתחתנונפגשוהו02בשנות

קור"הארדשנידוראני"כןבשואה.נספוהמשפחה

אחתאחותלוישהאימה.ימיאתונושםחימודההוא

משטשלהפליליתהמעבדהראשעזורימריםתנ"צ

אומרהואבינינו"האמיתיתהמדענית"היאישראל.רת

מריםעליה".שמדבריםאוהבתלאהיא"אבלבחיוך

הצטוהוא02בגילכךאחרלבדה.לפניולארץעלתה

ראתוארעשהבצה"לשנתייםשירתעבריתלמדרף.

באושרנשויהואלדוקטורט.ישירמסלולבפיזיקהשון

כמובן.ויצמןבמכוןבטכניוןאחדלשניים

בצבאעשיתמה

פיזיקה".האווירחילטייסיאת"לימדתי

לפיזיקההמשיכהמאיפה

היהשליאבאפיזיקה.עלזהחולםכשאני"מהילדות.

המלאובביתושיחקתיהסתובבתימגילחשמל.מהנדס

שידעתילפניוטרנזיסטוריםנגדיםלחברידעתישלו.כה

רוצהשאנימהלעשותיכולשאניליאמרהואלקרוא.

מגרשהיהזהבאש.יעלהלאהמלאכהשביתהעיקר

אתהפעמים.שלושלפחותהתחשמלתיאדיר.משחקים

במתנהקיבלתיואזבונה.אורותמייצרדבריםמחבר

טרנזיסטור".רדיו

מכונן.אירועכאןמתאראתה

אותי.שיגעזהברדיושנתקלתיראשונהפעם"נכון.

באיזהמדברמישהואיךעובד.זהאיךלדעתחייבהייתי

הלכתילהביןניסיתיבבית.אצליאותושומעואניאולפן

זה.31בןהייתיכלום.הבנתילאספריםקראתילספרייה

להביןכדיפיזיקהללמודשצריךהבנתיאדיר.תסכולהיה

שבובטכניוןההואהיוםאתזוכראניהטרנזיסטור.את

מתפשטים.אלקטרומגנטייםגליםאיךההסבראתקראתי

סמסבטכניוןשנייהשנהמקסוול.משוואתלזהקוראים

לילקחהיה.זהאושרואיזההבנתיופתאוםשלישי.טר

פיזיקהזה.אתלהסבירידעתיסוףוסוףאבלשניםעשר

התופעות.אתהעולם.אתמביןשאתהתחושהלךנותנת

מסתכלאתהאחרת.דברכלעלמסתכלאתההטבע.את

אותו".להסבירויודעהשמייםשלהכחולעל

סתירהישהבריאהאתגםלהסביריודעפיזיקאיאז

למשלדתיתאמונהלביןפיזיקאילהיותבין

לייצרמנסיםאנשיםלמדע.אמונהביןהתנגשות"אין

זהאבללמדעאמונהביןקרבמחפשיםכזוהתנגשות

במהלהאמיןחופשייםואנשיםאמונהזודתקיים.לא

המאאתמאודמכבדאבלמאמיןלאאנירוצים.שהם

במשוואותלהאמין.צורךישמדועלהביןויכולמינים

אבלהופיע.לאהואאלוהים.אתראיתילאמעולםשלי

התשובות.כלאתלנושישלהגידשאפשרחושבלאאני

שיטובהכיהמודלאתלייצרמנסיםאנחנושחצנות.זו

שסביבנו".התופעותאתסביר

דוגמה.ליתן

שלבמהירותופתאוםהמסלולעלשרץמטוס"קח

שמותיאוריהזומדהים.זהלשמיים.ממריאקמ"ש572

האבסולוטיתהאמתזוהאםמחדש.פעםבכלתגשמת

שלנו.החייםאתשמשפרמדויקמודלזהאבליודע.לא

תרמודינמיגרביטציהתיאוריותהרבהבו

ומתרומם.המסלוללקצהמגיעהמטוסעובד.והכלקה

עובדה".זו

הסלהסברתותיאוריותמודליםבעצםהיאפיזיקה

ביבה

אמונהביןהתנגשות"אין

שליבמשוואותלמדע.

אלוהים.אתראיתילאמעולם

אניאבלהופיע.לאהוא

שישלהגידשאפשרחושבלא

התשובות.כלאתלנו

לייצרמנסיםאנחנושחצנות.זו

שיסבירטובהכיהמודלאת

שסביבנו"התופעותאת

מערכתלוקחאתה"אם

השאלותעללענותשדורשת

שנהמאהכברשנשאלות

אתישמולהסינגפור.תקבל

כאוסבהשיששלנוהמערכת

והסביבההיאאבלמסוים.

מאפשרותהחברתית

וגירוימחשבהחופש

טובה"והתוצאהסקרנות.

להביןרצוהכלבסך"החוקרים
קופקסוןהזה".המוזרהחומרזהמה

הערה




למודשיותרכמהלהתקרבמנסיםכמדענים"אנחנו

להביןלנסותלנוגורמתשלנוהסקרנותהמדויקים.לים

שאישקרה.מהלשחזרנוצרה.היאאיךהסביבה.

גדולחלקמסבירהגדולהמפץנפתרו.שלאגדולותלות

אופחותמביןאתהכולם.אתלאאבלמסביבמהדברים

המורכביםהחייםבונוצרואיךנוצרהיקוםאיךיותר

עצמםהחייםחיים.לייצרכדיהתחברוהמולקולותאיך

פיזיקה".זוהמולקולותשלהחיבורביולוגיה.זה

הביולוגיה.לפניהייתםאתםכלומר

הבסיס".אנחנו"בדיוק.

היקוםעללדעתשצריךממהאחוזיםכמהלהערכתך

יודעיםכבראנחנו

אנייודע.לאעודאתהמהיודעלאפעםאף"אתה

עודמהיקום.בסביבותהיוםמביניםשאנחנומעריך

מיליםאפלהאנרגיהאפלחומרשנקראמהזה

עשינומהתראהמושג.לנושאיןלהסבירכדישהמצאנו

יותר".כשנדעיקרהמהלעצמךתארשלידע

הארץלכדורמחוץחייםלדעתךיש

עדייןלנוישמהמר.אבליודעלאשכן.מהמר"אני

החותראההחיים.יצירתאירועבפענוחחוריםהרבה

מהחומרבהרבהשונהלאממנועשוייםואנישאתהמר

אטואותםעליו.יושבשאתההכיסאעשוישממנו

אנחנובכיסא.מאשראחרתמסודרזהשאצלנורקמים

אתשיצרההאירועיםשרשרתאתהסוףעדמביניםלא

היחידההחייםתצורתשאנחנולהעריךולכןהחיים.

לגמרי.שחצניזהקום

האחרונותהשניםב52התמונהאתשמשנה"מה

עלרקידענואזעדהאסטרופיזיקה.הואהזהבתחום

לאפלוטו.פלוסשמונהאופלנטותותשעאחתשמש

חייםעודשיהיושכדיידענופלנטות.עודישאםידענו

עודשישיודעיםכבראנחנועכשיופלנטות.עודצריך

מתולהיותהפכוהטלסקופיםסוף.איןפלנטות.המון

שישהסיכויאתענקיותבמכפלותמכפילזהחכמים.

נוספים".חיים

מוגבלותהבלתיהאפשרויותארץ

בבלגיהציונותינקתמאיפהשלנו.לפלנטהנחזורבוא

ואחרבבריסלהתנועהחניךהייתיהצעיר."מהשומר

הסתובארץביקוריםלשלושההגעתיקן.ראשגם

שאנימהכלאתבכללבקסם.נשביתיבקיבוציםבבתי

שניםהיואלההצעיר.בשומרלימיחייבאניהיום

בזולתהתחשבותערכיםתרבותאדירניסיוןלי

מנהיגלהיותמדריךלהיותהמשמעותמנהיגות.

אתזוכראניציונות.וכמובןלהקשיבאנשיםלהוביל

כאןשישהבנתיפתאוםבארץ.שליהראשוןהביקור

הכרונושהגילהעובדהאחר.מקוםבשוםשאיןמשהו

קובע".ולאמשמעותילאשלךלוגי

אומרתזאתמה

להתשקשורקשיחגורםהואהגילאחרות"בחברות

נשקמפקידים81בגיללא.בישראלבחיים.שלךקדמות

נשמעזהעצומה.אחריותעםיחדצעיריםאנשיםבידי

צעיריםשאנשיםהאמנתיתמידמדהים.זהאבלטיפשי

שלומדינהגיליתיופתאוםהחברהשלהפועםהלב

הבנתיחשובים.תפקידיםבידיהםומפקידהצעיריםקחת

הבהאפשרויותארץהבריתארצותשישראל

אפשרויות.אינסוףפשוטכאןישמוגבלות.לתי

וזההכל.יכולאתההזהבמקוםשמעלעצמי"אמרתי

חצופיםהילדיםעלקודםשאמרתימתחבר

בזהעוסקואנימאודיבכללזההתחברתימעיזים.סים

הנושאוגםציונותגםויצמן.מכוןכנשיאגםחייכל

פתאוםקדימהשנה04נקפוץבואבי.בועריםהחברתי

בחילפיקוחמגדלמפקדתמ02פחותבגילשלי

מדהים".וזה61Fמטוסיומורידהמעלההאוויר

חסרונותגםלוישהישראלי.הכאוסדיברנו

כשסיימתיבגרמניה.חשובמחקרמוסדבראש"עמדתי

שםהיולמפגש.גרמניהנשיאידיעלהוזמנתיב6002

ומדענים.מכובדיםהישראליהשגרירמוזמניםעשרות

אתהקשהשאלהאותישאלוהואהנשיאלידישבתי

יותרטובהמדעאיפהובגרמניהבישראלכמדעןפועל

השגריראתשאלתיכזושאלהעלעונים

בכבישים.הישראליתהנהיגהעלחושבהואמהלידנו

אנחנובישראללהם.אמרתיהסיפורזהאזנכוןטירוף

עושיםאתםבגרמניהנוהגים.שאנחנוכמומדעעושים

הואמבחינתנועצורשלטנוהגים.שאתםכמומדע

מסוכן.זההכבישעלאדום.רמזורגםהמלצה.בקושי

כמדען.רוצהשאתהמהבדיוקזהפנטסטי.זהבמעבדה

שאתהיכול.שאתהאפשרי.שהכלגבולות.יהיושלא

השנייהבחלקיקאבלנכשל.זההזמןרובטוב.הכייודע

לכלום.דומהלאזהמצליחשזה

שעשיתיודעשאתהבמעבדההזההמדהים"הרגע

אנחנואזהכל.שווהקודםעשהלאאחדשאףמשהו

ואתהווייזאתנמציאכןאבלמרצדסנבנהלאכנראה

אותם.ונמכורוהדיסקאוןקיהקופקסוןואתמובילאיי

לשם.מובילהשלנוהחינוךומערכתאופישלענייןזה

להידמותלנסותולאזהעללשמורשצריךחושבאני

יודעלאאניהיצירתיות.הואשלנוהסיפורלאחרים.

אותה".לזהותיודעאניאבליצירתיותלמדוד

הסקרנותבשםחקירה

המדעאתהתפיסהשלגדולחסידנחשבזייפמןפרופ'

בעיותלפתרוןלתעשייהמחויבותללאמנותקתכבועה

המדעניםרובכיוםנוטיםמולוכלכלי.לניהולנתונות

רתומיםלהיותכלומרהיישומי""המדעבתחומילפעול

מוצרדברשלבסופולהביאשחותרכלשהוכלכלילמודל

העואתלכאורהסותרתזייפמןפרופ'גישתורווחי.

תקציביםלגייסואמורענקמדעימוסדמנהלשהואבדה

להתפתח.להמשיךלושיאפשרורווחיםולייצרמשקיעים

הזה.המובנההפרדוקסאתלילהסבירממנוביקשתי

נוסחהכאןאיןהדברים.ביןסתירהרואהלא"אני

מדעצריךשלאחשבתיאואמרתילאמעולםמסודרת.

מחקרהואהיוםבעולםהמחקררובשצריך.ברוריישומי.

08נסעההחשמליתהמכוניתשניםחמשלפנייישומי.

מחרתייםק"מ001נוסעתהיאהיוםטעינהללאק"מ

והמשימהזהיושביםמדעניםק"מ.051תיסעהיא

אבלחשוב.זההנסיעה.טווחאתלהגדילהיאשלהם

מנותקתבועהבתוךתמידלהישארצריךהמדעשלחלק

חיוני".זהלגמרי.עצמאיתצורךאושימושמכל

תסביר.

בהיסטוריהוהגדולותהחשובותההמצאותכי"ראשית

עוזובעיות.לפתורשניסואנשיםידיעלהומצאו

בקרניצילוםלךשעושהשינייםלרופאהולךאתהבדה.

X.דברשישדמייןלאאחדאףאחורה.שנה051תחזור

רקונעצרותשלךהגוףאתשחודרותקרנייםשישכזה.

אתלגלותתוכניתהייתהלאתמונה.ומייצרותבעצמות

ד"רהגרמניבאואזקיים.שזהידעולאפשוטכיזה

אלקטרוניםאיךלהביןרצההכלשבסךרנטגןוילהלם

זהאבלמוותעדמשעמםזהלמקום.ממקוםעוברים

פקוחותעינייםפתוחראשהיהאותו.עניין

לוהיהמוזר.משהווראההקירעלהסתכלהוא

להטתשוקה"בלי
תישברועקשנות
מעבדהבדרך".
ויצמןבמכון

הערה




הרבהלפניועשוהזההניסויאתכישרון.גםלוהיהמזל,

לגלותכדיהצדה.רגעהסתכללאאחדאףאבלאנשים,
סק־שצריך.מהבדיוקזהקודם,קייםהיהשלאמשהו
רנות,

$TS1$,סקרנות$TS1$
$DN2$,סקרנות$DN2$הג׳י־פי־אםהרישלך.הווייזאתקחפתוח.ראש

היחסות.תורתאתפיתחשאיינשטייןמשוםרקפועל

אבלקשר.איןלכאורה,ווייז.איןהיחסות,תורתבלי

והכרחי.קייםהקשר

ההמצאותעלהמבוססתהנוכחיתהטכנולוגיה"כמות

נעשהלאוהחברההמדעקידוםעצומה.הללו,הבסיסיות

ידיעלאלאקיימת,בעיהלפתורשניסואנשיםידיעל

אתשהזיזמהזהעובד.הטבעאיךלהביןשניסואנשים

מדייותרלדעתי,היום,הדורות.לאורךקדימההאנושות

אבליישומי,מחקרצריךיישומי.במחקרמושקעכסף

המחויבות,נטולהחופשי,הבסיסי,המחקרחשבוןעללא

שלאנושיתסקרנותפשוט:דברהואאותושמניעשמה

מצוינים".אנשים

אפשרהסקרנות?לשםלחקורערטילאי,קצתלאזה

ויצמן?מכוןכמומחקרמוסדהזההבסיסעללהחזיק
הסקרנותאתלהגבילואסוראחרת.ברירהאין"בהחלט.

אמורהייתשלאתגליותתגלהכךרקבמרחב.אובזמן

יוצרהאורשנה.200לפנילאנגליה,נחזורבואלגלות.

הש־ענק.תעשייתהנרותסביבהתפתחהנרות.ידיעל

קיעו

$TS1$השקיעו$TS1$

$DN2$השקיעו$DN2$באורךבריח,הנרות,שלבצבעמחקר,ואינסוףהון

מישהובאואזהנרות.אתהזמןכלשכללוהשריפה,זמן

הייתכמהמשנהלאאחר.מישהוהחשמל.אתשהמציא

באזהלחשמל.מגיעהייתלאהנרותדרךבנרות,משקיע

והיכולתהסקרנותעםהאנשיםמיטבאתלךישאםרק

מוחלטוחופשוזמןתשתיתלהםלתתצריךלחקור.פשוט
ויצמןומכוןלגלות.ציפהלאשאישמשהויגלובסוףוהם
עםידע,לקחתשלנו.התפקידזההזה.בתחוםאלוףהוא

הסוף".עדאיתםוללכתלהט,ועםסקרנות
הלהט?תפקידמה

מנסהאתהקשות.הבעיותעקשנות.תשוקה,"להט,

אתשואלאתהלדבר.מיעםלךאיןהטבע.אתלהבין

בלילהבין.ומנסהבודדאתהפרטנר.לךאיןעצמך.

צריךזהתגיע.לאבדרך.תישברועקשנותלהטתשוקה,
במדע,וספקנות.מזל.גםוצריךפחות.לאבנפשך,להיות

כשאיינשטייןהמוסכמות.אתשוברפעמיםהרבהאתה
מוצק".בטוןאזעדשהיהניוטון,אתשברהואהגיע,

מקצ1עזהבישראללחיות

מאותעלהמפורסמת.המוחות""בריחתעלנדברבוא

מדאיגזהבעולם.הפזוריםהישראליםהמדעניםואלפי

הישראלי?למדעאסטרטגיתסכנהזואותך?
טו־אנשיםמפסידיםושאנחנומוחותבריחתשיש"ברור

בים.

$TS1$.טובים$TS1$

$DN2$.טובים$DN2$שלי.כישלוןבזהרואהאנישעוזבאחדכלאצלי,גם
מייצאיםאנחנושלא.חושבאניאסטרטגי?ענייןזההאם

באוניברסיטאותתסתובבישראלי.יצואענףזהמדענים.

שיהיושעדיףברורבהמוניהם.אותםתראההברית,בארצות

אנילדעתי.העיקריתהבעיהזולאאבלפה,ויחקרופה

הישראלים,המדעניםיצואלאהיאהעיקריתשהבעיהחושב
לישראל".זריםכישרונותשליבואשאיןהעובדהאלא
תסביר.

הישראליתהאקדמיהדומים.כולנובארץכאן"תראה,
תרבו־דמיוןזהב־%99.לזהזהדומיםמאנשיםבנויה

תי,

$TS1$,תרבותי$TS1$

$DN2$,תרבותי$DN2$,אתעברנויחד,התחנכנויחד,גדלנומחשבתי.ערכי

כנסעכשיוצורה.באותהחושביםאנחנוחוויות,אותן

תסתכלבאירופה.אוהברית,בארצותטובהלאוניברסיטה

לפע־אמריקאים.לאמהםחלקוהחוקרים.המדעניםעל
מים

$TS1$לפעמים$TS1$
$DN2$לפעמים$DN2$התיבותראשיזהמהיודעאתהאמריקאים.לארובם

והצלחנונסכאןלנוקרהטייוואן.איןמייד?mitשל

המבו־בינלאומית,ברמהאוניברסיטאיתמערכתלהקים

ססת

$TS1$המבוססת$TS1$

$DN2$המבוססת$DN2$טועניםשכולםזושלנו,החינוכיתהמערכתעלכולה

מצ־זהעכשיועדרעות.לאהתוצאותטובה.לאשהיא

ליח,
$TS1$,מצליח$TS1$

$DN2$,מצליח$DN2$הברית.ארצותכמוהגירה,מדינתהייתהישראלכי

מתרבויותבאושני,אוראשוןדורהםכאןהאנשיםרוב

מקיבוץמקבלשאתההגדולהרווחוזההיופיזהשונות.
וב־לאומנות,למוזיקה,לתרבות,חשובזהכזה.גלויות

עיקר

$TS1$ובעיקר$TS1$

$DN2$ובעיקר$DN2$."למדע
מבין.לאעדייןאני

קשורהמדעיתלבעיהניגשאתהשבההדרך"במדע,

לדרךשלך,לתרבותבא.אתהשממנולרקעישירקשר
ההודיםשלך.לחינוךשלך,לאסוציאציותשלך,החשיבה

אחרת,בדרךלתשובותומגיעיםאחרותשאלותשואלים

האחרונההפעםהזה.המגווןאתחייבהמדעלמשל.

הפנטסטיתהרוסיתבעלייההייתהכזהדברשקיבלנו

כאןעשתההזוהעלייהאקדמית,מבחינהשנה.30לפני
שמאזהיא,הבעיהתרבותי.פןעודלנוהוסיפהנסים.

סטגנציה".יש

ויצמן?במכוןלךישזריםמדעניםכמה
אושלושהבישראל?חוקריםלהיותכדילכאן"שבאו

מדענים".250מתוךארבעה.

הב־בארצותמקבילהאוניברסיטהאובמכוןישכמה

רית?

$TS1$?הברית$TS1$

$DN2$?הברית$DN2$

האלה,המספריםעלחולםלאאניל־%05.30%"בין
מסודר".ואני20%או10%ליתן

והב־הבניםאתקודםתחזירבואהזוי.שאתהלךיגידו

נות

$TS1$והבנות$TS1$

$DN2$והבנות$DN2$הודים,עלנחשובכךאחרהנכר,ממעבדותהביתה
וקוריאנים.סינים

נכוןאותנו.מעשירהזרהמדעןקשור.לאזהיגידו."אז
30־20שבעודטועןאניאבלטוב,נראההמצבשהיום

וחונ־כאןשגדלובמדעניםרקלהתרכזנמשיךאםשנה

כו

$TS1$וחונכו$TS1$

$DN2$וחונכו$DN2$,כשאתהמסוכן.וזהפריפריאלית,לחברהנהפוךכאן

כיטובעובדבהתחלהזהלבד,כשאתהעצמך,אתסוגר

זהזמןכשעובראבלהמקומי,הכישרוןאתמשביחאתה

התרבותי.במובןרקלאעובדת,הגנטיקהאותך.מנוון

ומדעאחרותלתרבויותמחשיפהגםנוצרתתרבותהרי

סכנה.כאןישתרבות.כלקודםהוא

מד־הרבות.העליותהואאותנושהצילמההיום"עד

עני

$TS1$מדעני$TS1$

$DN2$מדעני$DN2$וישאחרות,לאוניברסיטאותהרבהנוסעיםהמכון

כמהלהסבירקשהחיוניים.בינלאומייםקשריםחילופי

שחו־שונים,אנשיםעםלעבודהאפשרותהיאקריטית

שבים

$TS1$שחושבים$TS1$

$DN2$שחושבים$DN2$,זהאחרת.שפהשמדבריםאחרת,שחונכואחרת

פג־כאלה,פעולהשיתופימאודבהרבהעבדתיקריטי.

שתי

$TS1$פגשתי$TS1$

$DN2$פגשתי$DN2$טוביםפחותלאשהםזרים,סטודנטיםספוראין

שונים".אבלמאיתנו,

למהזרים?חוקריםשלושה־ארבעהרקלךישלמהאז
באים?לאהם

מחפשאתהעצמו.בפנימקצועזהבישראללחיות"כי

וט־מסטנפורדהצעותלהםישאבלטובים,הכיאת

mit

$1ST$טוmit$1ST$

$2ND$טוmit$2ND$יגו־אםלהחליטצריכיםוהםכאלה,כמהומעוד

רו

$TS1$יגורו$TS1$

$DN2$יגורו$DN2$,איךישראל,רחובות.אופריזאנג׳לס,לוסבבוסטון
לצימדרוםהתיכון.במזרחנמצאתעליה,תסתכלשלא

מדעעושיםאנחנו"בישראל

שלענוהגים.שאנחנוכמו

בקושיהואמבחינתנו,עצור,
מסוכן.זההכבישעלהמלצה.
מהזהפנסססי.זהבמעבדה

שלאכמדען.רוצהשאתה
נכשל.זההזמןרובגבולות.יהיו

שזההשנייהבחלקיקאבל

לכלום"דומהלאזהמצליח,

מדענים.מייצאים"אנחנו

באוניברסיסאותתסתובב

אותםתראההברית,בארצות

שיהיושעדיףברורבהמוניהם.

זולאאבלפה,ויחקרופה

אנילדעתי.העיקריתהבעיה

העיקריתשהבעיהחושב
שליבואשאיןהעובדההיא

לישראל"זריםכישרונות

צריכיםהםעזה.אתישלנומדרוםספרד.נמצאתרפת

עסקלאזהמחקרמשפחה.להקיםלהשתקע,לכאן,לבוא
להםלתתיכולאניפרוצדורה,מבחינתלשנה־שנתיים.
הבעיהלמדינה.אוהפניםלמשרדטענותליאיןהכל.

האזורי".הדימויהיאשלי

גדולרווחגדולים,סיכונים

2011ב־2איתךראיוןקראתי 80משקיעשאתההודעתוה .1. 

אישית.בהתאמהרפואהבנושאיבמחקרדולרמיליון

הפירות.אתהיוםקוצריםאתם

ב־02ביותרהדרמטייםהשינוייםאתבושיש"התחום

איןהיוםלעבר,בניגודביולוגיה.זההאחרונותהשנים

להיכנסגםאלאהקיים,המצבאתלהסביריכולתרק

למש־דומהאחדגוףשאיןלהבנהלסיבות,למורכבות,

נהו

$TS1$למשנהו$TS1$

$DN2$למשנהו$DN2$לזה,זהדומיםלאאנחנולכולנו.אחידלאדברושום
שמותפעםנתנההאנושותפנימית.גםחיצונית,רקלא

שישאמרהרופאסימפטומים,שלסטעםבאתלמחלות.

לש־דומהלאאחתששפעתמגליםועכשיושפעת.לך

פעת

$TS1$לשפעת$TS1$

$DN2$לשפעת$DN2$,אםגםשני,לסרטןדומהלאאחדשסרטןשנייה

בכבד.שניהם

מו־הןהיוםלמחלות.מותאמותפעםהיו"התרופות

תאמות

$TS1$מותאמות$TS1$

$DN2$מותאמות$DN2$.פעםשהגדרתמהאדירה.מהפכהזולאנשים

המקוםתופעות.לאינסוףהיוםמתחלקאיקס,כתופעה
הסרטן.הוארבהבעוצמהזהאתמרגישיםכולםשבו
לפיחולקהואכךאחראיקס.מחלההיהסרטןפעם
עכשיולבלב.שד,כבד,ריאות,תוקף.שהואהאיברים

תהליךזהמחלה.אותהאינהזוכאילושונה.החלוקה
כאןמדוברתעבוד.לאאחתותרופהאדיר.ספציפיקציה
רקשישהמסויםלסרטןלחולה,אישיתמותאםבטיפול
האניאתלעשותהכליםאתלרופאהיוםנותןהמדעלו.

הערה




אישית.ולאבחןהמדויקתליזה

מהירה.בהתקדמותזהעלשעובדמכוןאצלנו"יש

מאודאותומייקרהעסקאתמאודמסבך

לגמרי.אחרסיפורזהבנפרדחולהבכלמטפלאתהאם

המנגבסוףוייראהיעבודזהאיךברורלא

שינויכאןלנושישברוראבלזהעםזהיתאמונונים

היסטורי".

הסרטןעללניצחוןמתקרביםאנחנוהתחתונהבשורה

לחיותשנוכלברוראבללדעתקשהניצחון."תגדיר

הואהסרטןשלהחיסרוןיותר.ארוכיםחייםהסרטןעם

בזמן.אותומגלהלאאתהאזכואבלאהואשבתחילה

איתולחיותתוכלאולימוקדםמספיקאותותגלהאם

מלאריפוישלמקריםגםישסוכרת.כמואותוולנהל

לחייםאנשיםהחזרתשלהאימונותרפיהבתחוםכמו

לריפוישנגיעלךלהגידבמוות.נגעושכבראחרימלאים

יודע".לאאניהסרטןסוגיכלשלמלא

מדעןאליךכשבאזהכלשסיפרתאחריהיום

הראשבירכתילךאיןלמחקרתקציבומבקשבמכון

כאןישהאםהזהמהמחקרלצאתיכולמההשאלהאת

הכנסותלייצרצריךגםאתההריהבאהקופקסוןאת

ענקמוסדולנהל

עסקים.אישלהיותרוצהלאאנילא."חדמשמעית

כמואהיהאניעסקיםאישלהיותאנסהאניאםלי.אסור

המצויניםהאנשיםאתלמצואאנסהאניאםאבלכולם.

החופשואתהשקטואתהתשתיתאתלהםולתתביותר

אחראחדשאףדבריםמגליםככהרקשלי.היתרוןזה

גילה.לא

היאבמכוןעכשיועליהןשעובדיםהתרופות"אחת

אותהשהמציאמיערמונית.לסרטןמסוימתפרוצדורה

מדעיביןהקשרמההצמחים.מדעימתחוםמדעןהוא

הייתהתרופותחברתקשר.איןלפרוסטטההצמחים

גםלא.בחייםהזהלסרטןתרופהלמצואאותומגייסת

הואכיאותוגייסנוזה.בשבילאותוגייסנולאאנחנו

תרופהעםמהמעבדהיצאהואשנה52ואחרימצוין.

כדיבפוטוסינתזהלהשתמששאפשרלמסקנהוהגיע

פרוסטטה".סרטןלרפא

שבראשמהלעשותשלךלמדעניםנותןפשוטאתהאז

שלהם

שעוקבותומערכותביקורתועדותלנוישמעקב."יש

דוח".ודורששבועייםכלמגיעלאאניאבלומבקרות

מהחייםוייהנובטלניםכאןשיסתתרוחוששלאאתה

מדעיכיסויתחת

מגייסכשאתהרציני.לאזהאבלתמידקיים"הסיכון

אםבטלנים.יהיולאהםתשוקהעםמוכשריםסקרנים

איתםללכתיכולאתההנכוניםהאנשיםאתזיהית

היילזהקוראיםאדיר.בסיכוןעובדיםאנחנובשקט.

להגםגדוליםסיכוניםשלוקחמיגיין.ריסק

יכולזהולהתמיד.להתעקשצריךאתהגדול.רווחביא

שנה.52לפעמיםשניםחמשלאשנים.לקחת

המכוןמפורסםהכיהקופקסון"קח

לשוקהגיעההתרופהמתיב6691.כאןשהתחיל

חגגנואתמולהתהליך.התחלתאחרישנה03ב6991.

עםיחדזהשעבדסלעמיכאללממציא

תרופהעלעובדיםשהםידעוהםב6691ארנון.רות

זהמהלהביןרצוהכלבסךהםלא.נפוצהלטרשת

עשתהטבעהנוירונים.אתשעוטףהזההמוזרהחומר

סקרנותאזוכו'.העםלמנייתוהפכהמיליארדיםמזה

אתלנחשלנסותלארחוק.להסתכלצריךאדיר.נכסזה

אותו".להמציאהעתיד

תקציביעםמוסדמנהלשביןבמתחמסתדראתהאיךאז

סישלוקחלמדעןלגייסשצריךומשאבים

קץאיןוסבלנותלשניםתשתיותלאנשיםומספקכונים

אתהכפילשלנוהתקציבכאןשאניהשנים"ב21

התגמוליםהרויאלטיזדבריםשלושהבזכותעצמו

השתלאמעולםשלנו.ההמצאותמקבליםשאנחנו

במדע.הושקעהכללהוצאות.מתוכםאחדבשקלמשנו

מלגותהואהשלישיהפילנתרופיה.הואהשניהדבר

הללוהמלגותשלהמגנטיםהםשלנוהמדעניםחקר.

למחקהעולםרחבימכלמקבליםשהםההקצבות

כוללישראלייםממקורותגםחסר.לאכסףשלהם.רים

למדעים".הלאומיתהקרן

כסףלךחסרלא

בטענות".לבואלאלעשותצריךמהמתלוננים.לא"אני

השאתלהגדילמחרלךמציעההמדינהרגע

מסרבאתהויצמןמכוןבתקציבתתפותה

וזהפהכסףעודעםלעשותמהלייששלא."ברור

בצותמידלאארוךלטווחבענקעצמואתישלם

בואזה.אתמוכיחההמדינהשלההיסטוריהצפויה.רה

לתאריכולאתההטכניון.אתרגעקחעלינונדברלא

שהמאומריםהטכניוןמהנדסיבליישראללעצמך

וחוקריםיושביםשלנווהכסףהזמןאתמבזבזיםדענים

עושלימהסטודנטים58שוכחיםלהם.שבא

ויצמןמכוןשלהתוצרעצום.אפקטזהבתעשייה.בדים

שמהסטודנטיםעלתסתכלואקדמי.מחקרירקהוא

כמהתראהלתעשייה.עובריםכולםכמעטכאן.סיימים

מזה".מרוויחההמדינה

תתגברהאנושות

חלומית.קריירהפסגתויצמן.מכוןנשיא.06בןאתה

הלאהמה

במעבדה.הואהקריירהשיאככה.זהאתלראות"אסור

אסוראחר.משהולאמשרת.אניעכשיובמעבדה.תמיד

משהולושמגיעיאמיןשנשיאטובלאלהתבלבל.לי

הזדמנותזוהמערכת.אתלשרתבאאניהישגיו.בגלל

הקריירה".שיאלאזהפריבילגיהזו

תגליתשלמיוחדרגעאותויותראותךמספקמה

ספינתאתולנווטלהובילאועליושדיברתבמעבדה

הישראליתוהמצוינותהמדעשלהדגל

רץאניאשרואהכשאניאתגרים.שלאישאני"תלוי.

להוכיחרוצהאניהזו.הנטייהעללהתגברקשהפנימה.

השחייןשלהדימויהבעיה.אתלפתוריכולשאנילעצמי

עלי.החביבהואארוכותלשעותלבריכהיוםכלשנכנס

סיפוקיותרמביאמהלקבועליקשההחיים.

ניסוילעשותאוהמכוןאתולהובילסטודנטיםעםבוד

לאהיאאםגםמסוימת.תוצאהשרואההראשוןולהיות

הזההנתוןאתשראההראשוןעדייןאתהחשובה.כזו

הלילהבאמצעלבדשלךבמעבדההזההסיגנל

ואתההטבעעלמשהועודשלמדתמביןאתהופתאום

לשנייהמרגישאתההזהבלילההזהוברגעהראשון.

רוצהאתהומהשיודע.היחידאתהאלוהיםכמואחת

לחבר'ה".לספרלרוץכמובןרגעבאותולעשות

למדעתלמידיםבקירובבחינוךבמכוןעוסקיםאתם

שלההתמכרותמתופעתמודאגאתהבפריפריה.הרבה

אוקריאהחשבוןעלהדיגיטלייםלמסכיםהצעירהדור

חשיבה

שנה004לפניאותנו.מובילזהלאןלדעתלי"קשה

אתהנגישהואהדפוס.מכונתאתהמציאגוטנברג

הספרות.סוףשזהכתבואנשיםלכולם.הספרים

להביןמנסים"הם
סודמהממני
שלנו".ההצלחה
בסינגפורכיתה

הערה




מאודהאתי"הקוד

כשרפרום׳מסוכן".

שמגיעברור"היה

יונתפרום׳לה".

בעבודתהכללשכפל,לכתוב,לשבת,הייתהספרותפעם

אזספר!להדפיסיכולאחדכלהזאת.הזילותופתאוםיד,

מאחוריישמהיודעלאאניצדק?מיכך,אחרשנה400

שלנו.הילדיםשלהזמןאתששואביםהאלה,המסכים
אופטימי.כללבדרךאניהחדשה?הדפוסמכונתזואולי

לימזכירההזוהדאגהשתתגבר.האנושותעלסומךאני
מלאכותית".בינהבנושאהיוםשישהדאגותאת
הקשר?מה

תגזולהמלאכותיתשהבינהמאודמודאגים"באירופה
פועליםמוניות,אוטובוס,נהגיעבודה.מקומותהרבה
ישהבריתבארצותלא.מהרובוטים,ידיעלשיוחלפו

עבודהלהםלמצואיהיהצריךמשאית.נהגיוחצימיליון

עבדשלךרבאסבאשנהמאהשלפנינזכראניאחד.ביום

הגיעואזבשמש.בעצמו,האדמהתפוחיאתואסףבשדה

מהרע?אוטובזהאזעבודה.בלינשארוהואהטרקטור

התנאי.זהכיללמודשצריךהביןהואלסבא?קרה

החינוךאתדוחפתפשוטהטכנולוגיהפעמים"הרבה

שצ־מביניםאנשיםאבלהסתגלות,תקופתישקדימה.

ריכים

$TS1$שצריכים$TS1$

$DN2$שצריכים$DN2$התמקצעותשדורשפחות,ידניאחר,לעיסוקלזוז
תחליףלאהמלאכותיתהבינהנוספת.ואקדמיזציהאחרת
אזבמקומך.תכתובלאמכונהשוםלמשל.ככותב,אותך

יכולאניאבלוהמסכים,הילדיםעםיקרהמהיודעלאאני
לכאן,שבאיםוהסטודנטיםהצעיריםשהמדעניםלךלהגיד
טוביםפחותלאהםהמסכים,דורלתחילתכברששייכים

טובים".יותראפילוהםלהפך.ואולילהם,שקדמומאלה

לכדורמעולליםשאנחנומהעללדאגהשותףאתה

הארץ?

נושאאתגנבוכאילוהפוליטיהוויכוחאתיש"כן.

קיימיםהנתוניםשם.לאאניהארץ.כדורהתחממות
אתרגעעזובלערעור.ניתנותאינןהבסיסיותוהעובדות

מדאיגוזההארץ,כדורשלנרחבזיהוםישההתחממות,

כשלעצמו".
קיומי?איוםזה

בהחלט".כן,הארוך"לטווח

היהנדיהגניוס

הואויצמןשמכוןשאומריםלאלהאומראתהמה

וסביבתו?מהקשריומנותקבועה?

שן.מגדללהיותצריךלאויצמןמכוןבועה.לא"הוא
וזהמגדל,עדייןזהמגדלור.אור.מגדללהיותצריךהוא

וגםלהיכנס.יכוליםכולםולאצרהלמטהשהדלתאומר

אנרגיהמספיקלנולהיותצריכהאבללהיכנס.צריכיםלא

כזה,מגדלצריךהסביבה.אתשיאירהאוראתשנייצרכדי
לחשובלאנשיםשיאפשרמסוים,במובןבועהאולישהוא

גםצורךישמיידית.בעיהלאשהםדבריםעלולחקור

אתוצריךהעתיד.אתלהמציאכדיכזו,אנשיםבקבוצת

הזה".האורמגדלאתהזו,הבועהאתהזה,המסויםהבידוד

כלמנסההפוליטיקההבועה?עללשמורמצליחאתה

המדעשרשלהמעורבותע"עפנימה,להתגנבהזמן

כיאמיתייעלפרום׳שלמינויבביטולאקוניסאופיר

שנים.לפניעצומהעלחתמה

היותמידשמאל,אוימיןמשנהלאבעיה.זו"נכון,

כילאמסוכן.דברוזהפוליטיקה,שלחדירהניסיונות

אניפוליטי.שיחצריךחשוב.לאדברהיאפוליטיקה

פוליטי".שיחבעד
פוליטי?שיחבמכוןיש

יקרהמהיודעלא"אני
והמסכים,הילדיםעם
לךלהגידיכולאניאבל

הצעיריםשהמדענים

לכאן,שבאיםוהססודנסים
דורלתחילתכברששייכים

סוביםפחותלאהםהמסכים,

להפך.ואולילהם,שקדמומאלה
סובים"יותראפילוהם

ארתדוררוצים"אנחנו

יודעשלאצלופןבנייר

ולאהדעותכלעםלהתמודד

רוצהאניהצדדים?כלאתמכיר

הכל,שישמעביקורתי,דור
זובעצמו.דעתואתשיבנה

לבודדשמנסהמיבריאה.חברה
משיחהאקדמיתהמערכתאת

הזוי"הואכלשהו,פוליסי

שהםמהעלכאןמדבריםאנשיםפוליטרוק.לא"אני

דבר".שוםמגביללאאנירוצים.

מסוים,בתפקידשלךמדעןיאשרולאשמחרחששאין

לגלותעלוליםעודהםעצומה?איזועלחתםכירק
הצעיר...בשומרשהיית

רצוןלזהותאפשרהאחרונותבשניםבזה,משהו"יש
בתוךוהגזמותבעיותישלפעמיםקיימות.בבעיותלטפל
קולקטיבית.בענישהשמשתמשיםהיאהבעיההמערכת.
נחרצותהתנגדתיאתי.קודלהכניסהניסיוןלמשל,כמו,

זובאוניברסיטה.לאבצבא,צריךאתיקודהזה.למהלך

פרופ׳מוקפא.שזהנראהכרגעלשמחתי,אחרת.מערכת

התקבל".לאזהאבלמשהו,ניסחכשראסא
אתי?בקודרעלדעתךמה

באוניברסיטהדווקאמסוכן.מאודדברשזהחושב"אני

דעותשיפגשורוצים,שהםמהיחשבושאנשיםצריךאתה

לאמישהו,אםמבוגרים.מספיקהאלההאנשיםשונות.
הםמסוימת,דעהלהםירצהפוליטי,צדמאיזהחשוב

הםצבא,עברוכברהסטודנטיםאיתה.להתמודדיידעו

יודעשלאצלופןבניירארוזדוררוציםאנחנוילדים.לא

אניהצדדים?כלאתמכירולאהדעותכלעםלהתמודד

בעצ־דעתואתשיבנההכל,שישמעביקורתי,דוררוצה

מו,

$TS1$,בעצמו$TS1$

$DN2$,בעצמו$DN2$,לבודדשמנסהמיבריאה.חברהזושיתנגד.שיסכים

הזוי.הואכלשהו,פוליטימשיחהאקדמיתהמערכתאת

דמוקרטית".במדינהלקרותיכוללאזה

המדינה?עתידשלבהקשראותךמדאיגמה

ישתנה.לאשזהלינדמהשנים,אלפישרדו"היהודים

בהכרח.פיזיתאלימותלאמהאלימות.מודאגאניאבל

אלמנ־מייצרזהנוראית.דאגהזומילולית.אלימותגם

טים

$TS1$אלמנטים$TS1$

$DN2$אלמנטים$DN2$זהמדאיג.וזהמרעילזהבריא,לאשיחבריאים,לא

אנשיםכיפאשיסטיים,למשטריםלהובילבקלותיכול

ואזהדיבורחופשואתהשיחאתלהגבילשצריךיאמינו

גאוני,פשוט,פתרוןלזהוישחלקלק.למדרוןנקלעאתה

זול,הואמדהים.פתרוןזהחינוך.לזהקוראיםמושלם.
היינורקלוהכל.פותרהואאבלזמןקצתלוקחהוא

מדבראנימדעי.חינוךעלמדברלאאניבו.משקיעים

לה־מצליחיםשלאבחברההגדוליםלחלקיםדאגהעל

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$זה".אתלעשותואפשרהראוי.לחינוך

חינוך?כשרעושהשהייתמהזה

מעטזה,עלמדבריםכולםלפריפריה.הולךהייתי"כן.

מיוחד.כפרויקטאופקיםאתלקחנובמכוןאנחנועושים.

יח־כסף,כלוםעולהוזהאפשריזההרבה.שםהשקענו

סית

$TS1$יחסית$TS1$

$DN2$יחסית$DN2$,לי".תאמיןלתשומות
הבעיה?בעצםמה

לי־שישהאפשרויותאיןבפריפריהשלילדים"פשוטה:
לדים

$TS1$לילדים$TS1$
$DN2$לילדים$DN2$להםשאיןומביניםבמערכתגדליםהםאביב.בתל
האלימות.מתחילהושםומוגבליםנחסמיםהםאופציות.

עצמנועללקחנומההתחלה.מהיסוד,זהאתלתקןצרך

אתהרצון,אתהמדהים,הנועראתרואהואתהאחדמקום

העי־בגובהאליהםלבואצריךרקהחוכמה.אתהיכולת,

ניים,

$TS1$,העיניים$TS1$

$DN2$,העיניים$DN2$לבואויצמן.ממכוןשבאיםכמילאלהתנשא,בלי

מלמד".מאשרפחותלאשםלומדאתהלעבוד.
לישראל?נובלפרסינביאעוד

אתההזה.בנושאהזעםלנבואותשותףלאאני"ברור.

פנו־יכולותעםבמכון,אצלנורקולאאנשים,כאןרואה

מנליות.
$TS1$.פנומנליות$TS1$

$DN2$.פנומנליות$DN2$כשערהאגב,להם.מגיעכישיקבלו,אנשיםיש

כברברורהיההופתע.לאאחדאףקיבלה,אצלנויונת

כמותה".עודוישלהשמגיעשניםכמה

מק־ביןיהודיםשלהאדירהאחוזאתמסביראתהאיך
בלי

$TS1$מקבלי$TS1$
$DN2$מקבלי$DN2$?הפרס

פרסמחתןאותהושמעתיבדיחה,אחתתשובות.שתי"יש

זהאיךאותושאלתיסטנפורד.מאוניברסיטתיהודי,נובל,

בגללשזהאמרהואיהודים,הםהפרסממקבליש־%52
אנ־הייתהלאשאםענהוהואשאלתי,למה,האנטישמיות.

טישמיות

$TS1$אנטישמיות$TS1$

$DN2$אנטישמיות$DN2$קשורההסברלדעתיברצינות,אבל.50%היהזה
מאבניאחתלתלמוד.אחורה,נלךבואהיהודית.בתרבות

שאלות.לשאולהצורךהיאהיהודיתהחשיבהשלהיסוד

אינסופיים,דיוניםלערוךלחלוק,להתווכח,להתפלפל,
הואנגמרות,שלאהפרשנויותהזה,הוויכוחספק.להטיל

מחקרשלהצמיחהמנועבדיוקוזההיהודית,מהתרבותחלק

הזו.השיחהכלשדיברנומהומדע,

הזמן.כלשאלות.לשאולטוב?מדעןלעשותצריך"מה
לאמהבסדר,לאמהלחפשתשובות,מקבלכשהואוגם

יהודי.ענייןהיאהזוהחפרנותלחפור.טעינו.איפהנכון,

מובילשלנו,השיחהמתחילתלסמכות,הכבודחוסר

זהבתור,רעזהלמצוינות.לשאיפהלפקפוק,לשאלות,

לידע,קשרשוםלזהאיןבמעבדה.נהדרזהבכביש,רע
מהזוכרלאאנילמשמעת.מהתיכון,המבחניםלתוצאות

בשומרלישהקנוהערכיםאתזוכרכןאניבתיכון.למדתי

הסמכות,אי־קבלתזוהיהודי,הגניוסזהבבלגיה.הצעיר

לתהותולהמשיךעלוקהלהיותהדיון,שלאי־הסופיות
הזמן".כלולחשוב.

הערה



