הגרעיניות המוקמות כיום כמעט ולא מותירות פסולת,
וזאת בגין הטמפרטורות הגבוהות שבהן הן פועלות.
תחנות כוח גרעיניות חייבות להיות מרוחקות ממרכזי
אוכלוסייה .לא נכון .מרבית תחנות הכוח הגרעיניות בעולם
לא הוקמו במדבריות ,כפי שנדמה לרונן .אמנם רצוי
שמתקנים לא יוקמו במרכזי אוכלוסייה ,אך לא מדובר
במאות קילומטרים ,אלא בקילומטרים בודדים לכל
היותר.
אחרי אסון צ'רנוביל החליטו מדינות רבות לא להקים
תחנות כוח גרעיניות חדשות .זה היה נכון בעבר .כיום כבר
לא .מאז צ'רנוביל הקימה סין תשעה כורים גרעינים והיא
מקימה כיום  30נוספים .שמונה כורים חדשים מוקמים
בהודו ,גם יפאן ,טייוואן ,דרום קוריאה ורוסיה מקימות
כורים חדשים .ב 2005 -החלה פינלנד בהקמת כור גרעיני
ולפני שנתיים אישרה הממשלה בצרפת ,ש80%-
מהחשמל בה מיוצר מדלק גרעיני ,הקמת כור נוסף.
בארה"ב החליט הממשל לסבסד הקמה של תחנות כוח
גרעיניות .בכל מקרה ,התחנות המוקמות בשנים
האחרונות אינן דומות לכור הגרעיני הפרימיטיווי בצ'רנוביל.
מדובר בכורים שהסבירות לדליפה גרעינית בהם היא
אפסית.
ישראל לא פועלת להקמת תחנות כוח סולאריות .לא
נכון .גופי מחקר ופיתוח ממשלתיים עוסקים בעניין זה
שנים רבות ,אלא שהנתונים מוכיחים כי מחיר החשמל
הסולארי עדיין גבוה בהשוואה לכל אמצעי ייצור אחר.
לחברת החשמל אושרה הקמת תחנת כוח סולארית
באזור נבטים בנגב ,אך היא אינה מקימה אותה בשל

חוסר כדאיות .מנתוני החברה עולה כי העלות השולית
של ייצור קילו-וואט-שעה חשמל מדלק גרעיני היא 0.5
סנט לעומת  1.2סנט מפחם 2 ,סנט מגז טבעי 4.5 ,סנט
ממזוט ו 12-סנט מאנרגיה סולארית (הנתונים מתייחסים
למחיר לפני העלאת מחירי מוצרי הדלק).
מאז פרסום הנתונים חלה ירידה בעלות ייצור החשמל
הסולארי ,אך הוא עדיין יקר מאוד בהשוואה לחשמל
גרעיני ויישאר יקר עוד שנים רבות .חשוב לציין כי אם
ישראל תקבע מס על החשמל המיוצר מדלק (כולל גז
טבעי) לפי כמות גז החממה הנפלט בתהליך הייצור,
תגדל עוד יותר כדאיות ייצור חשמל מדלק גרעיני
בהשוואה לדלקים אחרים .מס דומה ,אגב ,נמצא בהליכי
אישור בעולם כולו.
מפליא מאוד שרונן אינה מכירה בכך שהדרך היחידה
לעצור את התחממות כדור הארץ תוך כדי שמירה על
רמת חיים סבירה היא מעבר לייצור חשמל מאנרגיה
גרעינית ,שאינה משחררת לאטמוספרה ולו מיליליטר
אחד של גז חממה.
ישראל אינה נוטה להקים תחנות כוח גרעיניות מסיבות
ביטחוניות ,אף שיש גיאופיסיקאים הסבורים כי הקמת
תחנות כוח תת קרקעיות תבטל את הסיכונים הכרוכים
בהן .כדאי לבחון ברצינות את הפתרון הזה .ייתכן מאוד
שהקמת תחנות כוח גרעיניות תחייב את ישראל לפתוח
את מתקניה בפני פקחי ס.ב.א.א (הסוכנות הבינלאומית
לאנרגיה אטומית) ,אך קשה להניח שיש מישהו בעולם
הגדול שאינו יודע מה מייצרים שם .בכל אופן ,זו כבר
אינה שאלה הנוגעת לאיכות הסביבה.

מבית הספר הטכני הראשון ישאר חדר במוזיאון
פאדי עיאדאת ,כתב עיתון "הארץ"

34

אחרי  74שנים ,בתיכון בסמ"ת בחיפה מפרקים את

אבל עם הכניסה לבנין הריק והדומם ,התחושות החיוביות

המעבדות ונועלים את השערים

מתפוגגות במהרה .הכיתות חשוכות ,המסדרונות שוממים

בפתח הבניין הראשי בבית הספר הטכנולוגי בסמ"ת

ולחים ,ומצגות מוזנחות בשחור-לבן תלויות על הקירות.

בחיפה ניצב עץ תות ענק ,המטיל את צלו על שני ספסלי

כך נראה בית ספר סגור ,שהחל משנת הלימודים הקרובה

עץ סמוכים .הגינה המטופחת והירוקה שמסביב לעץ

כבר לא ישבו תלמידים בין קירותיו.

משרה על המבקרים במקום נינוחות ,ואפילו אופטימיות.

לפני כשלוש שנים הוחלט סופית לא לקלוט תלמידים

"תהודה" ,כרך  ,26חוברת מס' 3

נוספים לכיתות י' בבסמ"ת ,ולסגור את בית הספר
הטכנולוגי הראשון בארץ .בכך הסתיימה תקופה ארוכה -
בת עשר שנים  -של משאים ומתנים כושלים ומייגעים,
וחיפוש אחר רשויות או מוסדות אחרים כמו עיריית חיפה
ורשת אורט ,שיקחו מהטכניון את הבעלות על בית
הספר.
בחודשים האחרונים ,עם סיום שנת הלימודים ,עמלים
אנשי המינהלה של בית הספר על השלמת פירוק הבניין,
לפני סגירת השערים הסופית .מנהל בית הספר ,רפי
בריקנר ,סגניתו אביבה עמרני ובעלי תפקידים נוספים
עובדים על פירוק המעבדות ,מכירת הציוד או מסירתו,
טיפול בבקשות בוגרים לאישורי תעודות וסידור ספרים
ותיקיות.
בסמ"ת היה בית הספר הטכני הראשון בישראל .הוא
הוקם ב 1933-על ידי הטכניון ,שהעניק לבית הספר חסות
אקדמית ושאנשיו היו חלק מהוועד המנהל של בסמ"ת.
במשך עשרות שנים בסמ"ת שימש בית ספר מקצועי
וטכנולוגי ,שבו נלמדו מקצועות כנגרות ,חשמל ,הנדסת
בנייה ,כימיה ורכב ,קירור ומיזוג אוויר ,אלקטרוניקה ומגמות
נוספות שהתווספו והשתנו בהתאם לדרישות.
"היה ביקוש אדיר להתקבל לבית הספר" ,מספר בריקנר,
"פה למדו מקצוע ,ולתלמידים היה המשך ישיר למסלול
הנדסאי או טכנאי והיו מקבלים תעודה .היינו מקבלים
מכתבים מצעירים שרצו ללמוד מקצוע .היו להם פה טובי
המורים ,מעבדות הידראוליקה ,בתי מלאכה מכניים
ואפילו 'מוסך בסמ"ת' לבדיקת כשירות של כלי רכב
לחזור לכביש אחרי תאונה" .עמרני טוענת ,כי בסמ"ת
היה חלוץ החינוך הטכנולוגי וכי תוכניות הלימוד של בית
הספר הפכו לבסיס החינוך הטכנולוגי בארץ.
ירידה בביקוש
במשך השנים הפכו בוגרי בסמ"ת לשם דבר בתחומי
התעשייה והטכנולוגיה בארץ ובעולם .עמרני מונה שמות
ידועים מקרב הבוגרים כמו יולי עופר ,התעשיין איתן
ורטהיימר ,מנכ"ל אל-על לשעבר יואל פלדשו ,מנכ"לי
אלביט בעבר ובהווה ,יגאל ברוכי ויוסי אקרמן ועוד כאלה
ואחרים שעשו חייל לדבריו בתעשיה העולמית" .בוגרי
בסמ"ת השתלבו במערך הטכנולוגי של צה"ל .הצבא
קיבל אותם בשקיקה .היו לנו תוכניות משותפות כמו

מגמות מכוונות כדי שהצבא יקלוט צוות טכנולוגי",
הסביר בריקנר.
בימיו הגדולים למדו בבית הספר כ 2,500-בני נוער .בעשור
האחרון ,עם הכרסום במעמדו של החינוך הטכנולוגי ,חלה
ירידה בביקוש ומספר התלמידים הגיע ל 400-בממוצע.
רובם של התלמידים היו עולים חדשים מברית המועצות
לשעבר" .לעולים החדשים היה כבר כיוון טכנולוגי מהבית,
והם יצאו מפה עם מקצוע" ,מסביר בריקנר .לדברי עמרני,
"בטכניון שינו גישה וחשבו שזה לא תפקידם להחזיק בית
ספר טכנולוגי .זה מוסד להשכלה גבוהה ,והוא לא צריך
בית ספר תיכון .כל זה ,יחד עם הוצאות כספיות גבוהות,
הביא אותם לנסות ולהעביר את בית הספר לבעלות
אחרת .הטכניון עשה ניסיונות עילאיים כדי לא לסגור את
בית הספר  -אבל בסופו של דבר הכול מתחיל ונגמר
בכסף.
מורידים את השאלטר
רפרוף ב"ספר השנה" של המחזור הראשון ,בו רשומים
התלמידים שלמדו באותה שנה ופרטיהם האישיים ,חושף
תלמידים יהודים שהגיעו מאירופה באישור המנדט
הבריטי .ב 17.9.1941-כתוב בדיו שחור על גבי דף לבן ,שמו
של יליד גרמניה שהגיע בגיל  17.5מברלין ולמד מסגרות.
תחת הכותרת "כתובת האבא" ,כפי שנהגו לתעד ,נכתב
כי הוא שוהה במחנה "דכאו" בגרמניה.
בשנת תש"ח ,מספר בריקנר ,תלמידי בית הספר יצרו
נשק והתנדבו לשורות הלוחמים היהודים .עם הקמת
המדינה הם הפכו לאנשי המקצוע שהשתתפו בבנייתה.
במרוצת השנים נקלטו בבסמ"ת תלמידים מכל קצות
החברה :עירוניים ,קיבוצניקים ,ותיקים ,עולים וערבים.
"מצאתי מכתב של ערבי מאום אל פאחם מ ,1957-בו
הוא מבקש אישור מהמושל הצבאי לצאת
מאום אל-פאחם וללמוד בבסמ"ת בחיפה" ,מספר
בריקנר .אותו תלמיד שימש במשך כ 40-שנה מזכיר
העירייה ,ויצא לפני כמה שנים לגמלאות.
עמרני ,שעובדת בבית הספר  40שנה ,מוסיפה
בהתרגשות" :הגעתי לכאן כנערה וגדלתי פה ,וראיתי את
בסמ"ת במלוא זוהרו .עכשיו זה קשה מאוד ,כי אני עובדת
על הסוף וזו שהולכת 'להוריד את השאלטר'" .כל
המסמכים ,הרישומים ו"ספרי השנה" של בית הספר
יועברו בקרוב לארכיון חיפה" .זה כמו לקחת חלק ממך
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ולתת למישהו אחר" ,מסבירה עמרני את תחושותיה.
בקרוב יעבור שטח בית הספר לאחריות מוזיאון המדע
הסמוך ,השייך גם לטכניון .מה שעשוי לנחם את אנשי
בית הספר ותלמידיו לדורותיהם הוא הקמתו של חדר

למורשת בסמ"ת במוזיאון ,שבו יוצגו תמונות ,מכשירים
ודגמים ישנים ,בוגרי בסמ"ת יוכלו לבוא בעתיד עם
ילדיהם ,ולהתרפק על עברו המפואר של בית ספרם.
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מהנדסים תיאורטיים יש מספיק
סטף ורטהימר

קראתי בעצב את הידיעה ב"הארץ"" :מבית הספר הטכני
הראשון יישאר חדר במוזיאון" .אני זוכר את ימי הזוהר של
בסמ"ת ,ולצערי גם מלווה את הידרדרותו .הייתי יו"ר
ההנהלה בו ב .1975-1968-משתמע ,כאילו הוא נסגר בגלל
תהליכים כלליים בלתי נמנעים .לא כך הוא .בסמ"ת הומת
במכוון  -כשם שהחינוך המקצועי כולו חוסל בידי משרד
החינוך והמערכת האקדמית.
במשך שנים איפשר הטכניון לבוגרי בסמ"ת מצטיינים
להתקבל ללימודי הנדסה באופן אוטומטי ,אך הפסיק
זאת ,כמו מחלקות הנדסה באוניברסיטאות ,הוא דורש
הצטיינות רק במקצועות עיוניים ולא התחשב במי שעברו
הכשרה מקצועית רחבה ומעמיקה.
שרת החינוך חזרה מסינגפור עם הארה על הצורך בחינוך
מקצועי ,אך חוזרת על שגיאת קודמיה :ייעוד חיי עבודה
מקצועיים רק למי שלא יצלחו למשהו אחר .אני קובע,
שלמרות הסגידה ללימודי משפטים ,תקשורת ומינהל
עסקים  -עבודה יצרנית ומקצועית היא הבסיס לחיים של
עצמאות כלכלית ושל כבוד והתפתחות אישית.
מערכת החינוך בנויה היום רק לילדים הרוצים "לדעת
על" .אך מה על אלה שרוצים "לעשות את"? להיות
מעורבים בעשייה ויצירה? מדוע אין מאפשרים להם זאת?
האינטרס הלאומי והאישי נזנח לטובת תעודת הבגרות
כדי שכל ילדי ישראל ייכנסו בשערי האוניברסיטה ,וזה
נכשל .הפערים בחינוך רק מתרחבים.
המדינה כמערכת צריכה לייצר ולמכור כדי לאפשר
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לאזרחיה חיים של כבוד ורווחה .מערכת החינוך היום,
בתעודת בגרות ובלעדיה ,אינה מייצרת תנאים לבוגריה
לעבוד וליצור כדי לקדם את עצמם ואת המדינה .כמו כן
חינוך מקצועי נועד לכל; זה גם עניין ערכי .הציונות ניסתה
להחזיר את היהודים לחיים של בריאות יצרנית; מערכת
החינוך היום מחזירה אותנו אל הוויית "עסקי אוויר"
הגלותית.
בבתי הספר שהקמתי בעבר למדו ילדים שנפלטו
ממערכת החינוך .הם למדו ועבדו ב"ישקר" ,ובבגרותם
הצטרפו למפעל .אחוז עצום מהתלמידים הכושלים בעבר
תפסו עמדות ניהול וניהול בכיר ב"ישקר" .חלק מבתי
הספר צריכים להיות באזורי תעשייה .מנהלים ופועלי
מפעלים יהיו נוכחים במערכת החינוך ונושאי אחריות בה.
הם ישמחו לעשות זאת  -כי הם משוועים לפועלים
מקצועיים ומיומנים ,ששום מערכת חינוכית אינה מספקת
להם היום .במקביל יקבלו התלמידים השכלה כללית
רחבה ,כפי שראוי שתהיה לאדם יצרני ותרבותי .אין לזה
קשר לתעודת הבגרות.
יש בעיה גם בהשכלה המקצועית הגבוהה.
האוניברסיטאות מספקות מהנדסים תיאורטיים ,בעלי
ידע רחב אך פחות מדי כישורים לעבודה בשטח .בשנות
ה 90-הקמתי מכללה שהכשירה מהנדסים לתעשייה.
בנוסף לידע התיאורטי היו בה גם לימודי ניהול ויזמות
עסקית ועבודה פיסית מעשית במפעלי תעשייה .הבוגרים
שלנו זכו להצעות מפתות בשוק העבודה ,אך נאלצנו

