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רק  האחרון,  ההסכם  עם  נפתרו  שלא  בישראל,  הרופאים 

הארץ.  מן  או  המקצוע  מן  הבריחה  המשך  את   מבטיחים 

כי  מדמה  מישהו  האם  הסוציאליים?  השירותים  על  ומה 

של  הרעב  במשכורות  איכותיים  שירותים  לקיים  אפשר 

של  החברתית  המחאה  על  ומה  הסוציאליים?  העובדים 

ומשומנת  שלמה  כלכלית  במערכת  שמקורה  האחרון,  הקיץ 

היטב שנבנתה במכוון כדי לשרת אינטרסים צרים המנוגדים 

לחלוטין לאלה של הציבור?

מדוע לקינו במחלה כה קשה של הרס הקיים והטוב שידענו 

לבנותו?! מדוע הפתרונות הם של אלתור, טיוח וחוסר תכנון 

כלל–מערכתי?!

 - ביותר  הטובים  את  הנהגתה  משכה  המדינה  קום  עם 

הרואים למרחקים!

הבה נשוב להיות מונהגים בידי "מנהיגים" ולא "פוליטיקאים", 

להיות מונחים לא על ידי אינטרסנטים ה"עושים לביתם" כי 

אם בידי אנשי חזון אמיצים.

נריע להישגיו של פרופסור דן שכטמן, ונעתיק את ההתמדה, 

מובילים  ישראלים  מדענים   - חברינו  והחזון של  המסירות 

ופורצי דרך בעולם כולו - גם לתחומי חיינו האחרים.

 ,2011 באוקטובר  ב–12  ב"הארץ"  פורסם  המאמר  של  חלקו 

לאחר ההכרזה על זכייתו של פרופ' שכטמן.

פרופ' אהרן צ'חנובר הוא חבר האקדמיה הלאומית הישראלית 

מהפקולטה   2004 לשנת  בכימיה  נובל  פרס  חתן  למדעים. 

לרפואה ומכון המחקר ע"ש רפפורט בטכניון.

האקדמיה  כחבר  עצמו  על  שקיבל  המשימות  אחת 

הלאומית הישראלית למדעים הייתה לקדם את החינוך 

היזמה  בהקמת  פעיל  היה  שכטמן  דן  בארץ.  המדעי 

והיה  זה(  בגיליון  פירוט  )ראו  בחינוך  יישומי  למחקר 

יושב הראש הראשון של ועדת ההיגוי של היזמה. הוא 

שימש יו"ר החטיבה למדעי הטבע בשנים: 2004-2001 

הכרזות  של  ולהפקתן  לעברית  לתרגומן  פעולה  ויזם 

של  המדעי  המחקר  מהות  את  שנה  בכל  המסבירות 

ולחלוקתם בעשרות בתי הספר  נובל  וכלות פרס  חתני 

בפתרון  מעורב  להיות  מבקש  הוא  כעת  הארץ.  ברחבי 

"פדגוגיה  היזמה  בכינוס  אמר  כך  בארץ.  החינוך  משבר 

בעידן החינוך": "במערכת החינוך יש חורים גדולים, לא 

קטנים. חצי מהתלמידים במדינת ישראל אינם לומדים 

כימיה  ביולוגיה,  פיזיקה,  כמתמטיקה,  ליבה  לימודי 

חייבת  ישראל  ובעיה שממשלת  ענק  זהו חור  ואנגלית. 

להכיר בה. העוול הזה חייב להיות מתוקן". הוא הוסיף 

כי בהכשרת מהנדסים טובים יש להתחיל כבר מגיל הגן 

ועד  מהיסודי   - החינוך  מערכת  כל  את  לכך  ולהקדיש 

מעריצים  שבהן  אלה  הן  המצליחות  המדינות  לתיכון. 

את המדע.

פרופ' דן שכטמן בטקס ההצטרפות לאקדמיה - מקבל את 

תעודת החבר מנשיא האקדמיה דאז, פרופ' יעקב זיו )מימין(, 

האספה הכללית הפתוחה, חנוכה תשנ"ז, דצמבר 1996.

ומצטרף לשורותיה  נבחר לחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  דן שכטמן 
בחנוכה תשנ"ז, דצמבר 1996


