
  אבא לע דפסה
 - ונלש בוהא ,)ו'זר( ןבואר אבס אבא

 .8.8.21 -ב םייעובש דועב ךל גוגחל ונווכתה םתוא ,םינש 101 -כ לש ,םייח לגעמ תרגס םויה

 ךל ויה .תויושדחתהו תוערואמ ,תוכופהת תייוור הירוטסיה .הילע ודמל קר םיברש הירוטסיהה תא תויחל תיכז
 .קפס אלל םיניינעמו םינווגמ ,םיאלמ םייח

 ,תיטרואתה תיטנווקה הימיכה ימוחתב םלועב םיליבומה דחא ,ןעדמו רקוח תויהל תיכז

 .םינינו הדכנ ,םידכנב תוכזלו תרדהנ החפשימ םיקהל

 .םילויטב תוברהלו עבטל רבוחמ תויהל תבהא

 .םירהה תוגספ תא לגרב תשרח

 .םישדח תומוקמ יוליגל ךתונרקס תא תבליש ךכו תובר תוצראב תדמילו תדבע

 ןמ רתסנה היה ברו – םויהכ םיבשחמ ויה אל ןיידע – רקחמה תישארבש ןוויכמ תירקחמה ךרדב םיישק ךל ויה
 םלועב תדקמתה - לודגב – ךרקחמ לע יל ריבסהל תיסינש הממ והשמ ןיבהל יתחלציה ללכב םא .יולגה
 םילטיברואה ךרעמב םינורטקלא לש םתוינוויכו םמוקימ תא אבנל ידכ םיכבוסמ םייתמטמ םיבושיחב ,'ריעז'ה
 .םימוטאב

 ונממו תצרעה ותוא ,ךתוא לדיג רפופ ר"ד ךבסשכ ,םייתנש ןב תייהשכ ךיבא תא תדביא – תוברה ךיתואלתב
 .רקחלו עדמל הבהאה ללוכ תובר תדמל

 םש ,דגס תטיסרבינואל "סוזואלק סורמונ"ה יפל סנכנש דיחיה ידוהיה תויהל תיכז – הארונה המחלמה ינפל
 .םידוהיל האנשה תריוואו היינשה םלועה תמחלמ לצב ךלש טרוטקודה ידומיל תא תמייס
 

 הירגנוהמ חורבל םינש רפסמ רובעכו םירמ ,ונמאב תשגפ הירחאלש ,האושה תועוז תא רובעל תצלאנ ךכ-רחא
 .שדחמ םייחה תא תונבלו השדח הפש דומלל ,ץראל עיגהל ,הנידמה תמוקתב תוארלו

 .ךממ הארשהכ לבקל וניכז ותוא – עגורב ,טקשב תישע הז לכ תא

 םוי תוחשלו םיה תפש לע תוקטמו חש, גדירב קחשל ,תורפוא ,תיסאלק הקיזומ ,תונוש תופשב אורקל תבהא
 .םוי

 .טקשה ףוחב רקה םיל ףרוחב סנכיהל ךירצ היה םא םג טרופס תבהא דימת

 .דוביאל ונכלה םימעפל םא םג למרכב לגרב תבש לכ לייטל

 .עדמהו תדה ןיב .לוחל שדוק ןיב רבחל תעדי

 

 תבשו ישישב ךתוא רקבל יתאבשכ םג .ןורחאה עגרה דע וראשנ ךיתוכילה םעונו ךלש םיסקמה ךויחה
 .םינורחאה

 .םידכנהו החפשימהמ םולש תשירד לבקל תחמש לבא םוקל חוכ ךל ןיאש תלצנתה

  .רוסמה תולפטמה תווצ תאו ונתוא תוארל תחמש דימת לבא ךלש תולוכיב הגיסנ התיה תונורחאה םינשב
 .םינטקה םירבדהמ תונהילו םייחל תוימיטפואה תא :דעל ונבילב ךתוא רוכזנ

 

 ץנואפ יבא
26.7.2021 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 



  ,אבא
 .ךממ דרפיהל ,םידידיו ןוינכטה ישנא ,םירבח ,החפשמה ןאכ ונפסאתה

 תנייצ דימתו םינינבו םידכנב םידליב תניינעתה ,ךייחל תכשמה ךתוא ונרקיבש םעפ לכבו גלפומ ליגל תעגה
 .תננולתה אל םלועמ ,ונתוא תוארל חמש התא המכ

 הזשכ תאז לכב ,בורק ףוסהש תנייצ ךמצע התאו ,רתוי ךל השקש הנורחאה הנשה יצחב ונשגרהש תורמל
 .םינכומ אל ונתוא ספת ךתומ ,עיגה

 םירוקיבל עגעגתנ .ךילא רשקנו תוא בהאש תווצ םע בטיה לפוטמ ,ךתיבב תייה ןורחאה עגרה דעש חמש ינא
 .ךליבשב םידלי ןיידע ונחנאש השוחתלו ךלש ידימתה ךויחל ,ךלצא

 .ךתוא םיבהוא ,םולשב ךבכשמ לע חונ

 

 )ץנואפ( תרופ לאומש
26.7.2021 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ל"ז ץנואפ ןבואר ’פורפ
 ,ןותבשב ותויהב םג וביבס הפחירש הליהה .1966 רבוטקואב הנושארל ץנואפ ןבואר ’פורפ תא יתשגפ
 תיעיברה הנשה לש רמגה תדובע תא תושעל יתשקב ירוחאמ הדמעש איה ,ונתשיגפל ומדקש םייתנשב
 רפס תיבל תיתנשה ותעיסנמ רזח ץנואפ ’פורפ רשאכ ,רתוי רחואמ םישדח העבראכ ,רכוז ינא .ותכרדהב
 רשפאש םדא אוה לודגה רטיילסש יתמהדנ ,יתדובע לע רטיילס םע רביד אוה יכ יל רפיסו הדירולפב ףרוחה
 .ולש םויוקולוקה תאצרה תא רכוז ינא .ותא רבדל

 םישוע תמאב המ" התייה הלש תרתוכה רשא ,ןקילמ טרבורל לבונ סרפ תקנעה דובכל ,הנש התואב
 ןיבהל ןויסינה - תובר )יתוא םג ותעפשהבו( ותוא קיסעהש אשונב הקסע האצרהה ."?תולוקלומב םינורטקלאה
 םג תאזה האצרהה תא רכוז ינא .)היצלרוקה תייעב( תולוקלומבו םימוטאב םינורטקלאה תועונתב םואיתה תא
 תעדל ידכ" ל"ז גרובצניג דוד לש ותבוגת תוכזב

 ינא ."הלוקלומב ןורטקלא יתייה וליא השוע ינא יתייה המ ימצע תא לאוש ינא הלוקלומב ןורטקלא השוע המ
 ישארל לעמ ופלח רשא ,תירטמיסה הרובחה לש תוגצהה תרות לע םיידומילה םירנימסה תרדס תא םג רכוז
 .תובר םינש יתוא התווילש ,הזה ןיינעה תא ןיבהל תושיחנה תא יב ועטנ ילוא לבא

 ימיב ,הירגנוהמ תיאורהה האיציה רופיס תא ,ץנואפ ’פורפ יפמ ,הנושארל יתעמשש דע םינש טעמ אל ורבע
 דחא רחאל ,1972 ץיקב ,אמורב ףתושמ יתוריית רוקיב ךלהמב היה הז .לארשיל ךרדב ,1956 לש דרמה
 ’פורפ לש הקומעה ותוניינעתה לע םג יתדמל אמורב רוקיבה ךלהמב .)ולרק הטנומל ךומס( ןוטנמב םיסנכה
 .הנושארל םהב ונרקיב ונינש רשא םירתאה לע ולש בחרה עדיה ןמ יתמשרתהו הירוטסיהב ץנואפ

 רתויב ךוראה יעדמה הלועפה ףותיש והז .1993 ב ןורחאהו ,1975 ב עיפוה ונלש ןושארה ףתושמה רמאמה
 .םיאשונ המכו המכ לע ערתשהש ,ילש

 אל וילא רשקה אלמלא .ץנואפ ’פורפ לש תיעדמה וכרד הלחה הבש ריעה ,דגסל יתעגה תובר םינש רחאל
 האובמה תוריק לע םיפסנה תמישרו ,וראפבו ולדגב םישרמה תסנכה תיבב רוקיבה .םשל עיגהל חרוט יתייה
 .ןברוחה לדוגל תררמצמ השחמה ויה

 .תיטנווקה הימיכל בשחמה תרידחל ומדק ץנואפ ’פורפ לש תיעדמה ותדובעל תונושארה םינשה הרשע שמח
 תויטמורא תועבט לש םיינורטקלאה םיבצמה רואתל יטפילא רוטור לש לדומב הקסע הנושארה ותדובע
 לש חותיפה םוחתב רקיעב ןה םיבשחמה ןדיע לש תיטנווקה הימיכל ויתומורת .יראניל ןפואב תוסוחד
 .וירפס תשמח םיקסוע םהלש םינוש םיטביהב רשא ,הירטמיס יססובמ םימתירוגלא

 ץנואפ ’פורפ לש ויתואצרהל התייהש תבצעמהו הקומעה העפשהה לע תובר תויודע הליכמ תיעדמה תורפסה
 תיטנווקה הימיכה ירקוחב םיטלובה ןמ םיבר לע )1970 ב יתפתתשה ינשב( הדירולפבו הלספואב רפסה יתבב
 .תונורחאה םינשה םישימחב



 "הימיכב תויטמתמ תוטיש" לע סרוקה יכ םעפ יל רפיס ,ןמצייו ןוכממ ישומיש יאקיטמתמ ,יטיט סירדא ’פורפ
 בשחמה יעדמלו הקיטמיתמל תוטלוקפב הבוח סרוק היהש ,"2 הימיכ" סרוקכ דמילו חתיפ ץנואפ ’פורפ רשא
 ךפה םימילו הקיטמיתמה לש תלעותה תא הווח ,יטיט ,אוה הב רשא הנושארה םעפה היה ,ןוינכטב
 .םיגשיה ריתע ישומיש יאקיטמתמל

 ,ןיפס תויצקנופ לש חותיפב םימדקמ רובע רחבש םשה ןמ םג דומלל ןתינ ץנואפ ’פורפ לש רומוהה שוח לע
 )לגוג היה אל דוע זא( םשה רוקמ תא ימצעל ררבל ידכ ץמאמ טעמ אל ,טנדוטסכ ,יתעקשה ."לבינס ימדקמ"
 ףוחל ךומס םוסק יא אוה לבינס יכ יל עדונ ןמז רחאל קר .ןיפסל תסחייתמ הנושארה תואהש ענכושמ יתייהו

 .םיעדונה רפסה יתבמ המכ ומייקתה ובש ,הדירולפ לש יברעמה

 םינשה רשעל סחייתהל ונממ יתשקיב רשא ,יולה יתימא ’פורפ רקובה בתכש תורוש המכב םייסל יל ושרה
 :הנושארל ותוא יתשגפש ינפל ,ןוינכטב ץנואפ ’פורפ לש תונושארה

 הימיכל סרוקב ולש דימלת יתייה 1959 ץיקב .1956-ב ןוינכטל ועיגה םוימ טעמכ ילש בורק רבח היה ןבואר״
 יאב וניתוחפשמ יתש לש ףתושמה יוליבה תא םירכוז יאדווב ולש םינבה .הידוושLidingo, -ְב תיטנאווק
 הרכהל ןבואר הכז ,הז ןיעמ םיסרוק לש הארוהה לגסב ותופתתשהל תודוהש ,ןייצל יוארה ןמ  .הזה הפהפיה
 .םוחתב םירומה יבוטמ דחאכ םג אלא לוגד רקוחכ קר אל

 םיבשחמ םע םיבושיחב ונחכוה ןהב – ןור הזרא לש התופתתשהב תחא – תודובע דחי ונמסרפ הפוקת התואב
 לבינס יאל דחי ונעסנ תואבה םינשב .הלוקלומב םינורטקלאה תקולח לע העיפשמ תיפוטוזיא הרמתהש םיינכמ
 .ףרוחב סוניקואב תוחשלו עדמב םשבתהל ידכ

 רתוי וא תוחפ ונינששכ ,הנורחאל דע .ותשירפ ירחא םגו הטלוקפב ונתוריש תפוקת לכ  םידידי ונראשנ
  . Skype-ב רשק ונרמש ,וניתבל םיקתורמ

 ״.ליגה בושח אלו – רבח םידבאמשכ באוכ

 .ךורב ורכז יהי

 

 לאירתכ בקעי

26.7.2021 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ל"ז ץנואפ ןבואר ’פורפ
 תאלממ תיטנווק הקינכמש וארהש םלועב םינושארמ דחאו לארשיב תיטרואתה הימיכה לש אבאה היה ןבואר
 תונש תליחתב ובשחש יפכ ,תימוטא הקיסיפב קר אלו תוימיכ תויצקארו תולוקלומ רקחב עירכמ דיקפת
  .םישימחה

 יל  רוכזכ .הימיכ ובהאו ועדיש םיאקיסיפו םיאקיטמתמ לש םתדובעמ החמצ תיבושיחהו תיטרואתה הימיכה
   .ןוינכטב ןבואר םע הימיכב ולש המולפידה תדובע תא השע תיבושיח הימיכב לבונ סרפ ןתח לשרו הירא

 קילאומש קוניתה ונבו ותשא םע עיגה םינוכיס םע עסמ רחאלו הירגנוהב לובגה תא ןבואר חירבה 1956ב
 רקחמב קר אלו הארוהב םג האר יכ ןוינכטה תא ףידעה לבא ,ןמציו ןוכמב לגס רבחכ ףרטצהל ול עצוה .ץראל
  .דועי

 תנגרפמו הנכ החמש חמשו ונב ךמת אוה .םייעדמה ויאצאצ תא וידימלת ידימלתבו וידימלתב האר אוה
  .וניתוחלצהב

 ,יכונא – ןויס ירוא פורפ ,ןוינכטה אישנמ הרקוה בתכמו קנע רז םע ותיב חתפל ונעגה 100 -ה ותדלוה םויב
 רקורוט ירפסכ לטיימו ,ידימלת היהש ,ןיקספ ירוא ,)ודימלת לאירתכ םע יתישע טרטקודה תא יכ( יעדמה ודכנ

 םיבלשב ותכימתל וניכזו וירפסמו ויתואצרהמ ונדמל ונלוכו ןוינכטב לגס ירבח ונלוכ .ירוא לש ותדימלת התייהש
  .ונלש תיעדמה הריירקב םינושארה

 ותוא וריכה אלש ולאב םג עורז ונורכז .םינורחאה ויעגר דע ותנקזב םג ראשנ ולש הפיהו םחה לודגה ךויחה
 יטרבד יל הבתכש המ םע םייסל הצור ינא .ילש הצובקה ירבחל םג יתעדוה ותומ לע יל עדונשכ רקובה .תישיא
 תיטרואת הימיכל ןוכמה ץופיש ןמזב ןבואר לש ורדחב הבשי איה .הילגנאב תעכ תאצמנו טסופ ילצא התשעש
 :התביזעל דע הנורוקה תפוקתב םגו



!  sad news. I felt his presence in the room I used to sit with his pictures, books and other personal 
collections. 

 .ךורב ורכז יהי

 

  בייסיומ דורמנ

26.7.21  

--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Dear Technion Friends: 
Indeed a huge loss. Ruben was special. He was so welcoming to Shirley, Vicki, Andrew, and me 
during the spring of 1979 and on my (often with Shirley) visits almost every year thereafter until he 
stopped coming to the lab.  
I greatly admired his science and, most especially, his love of people and life. 
I will miss him more than you know. 
Yours, as always, 
Harry  
P. S. Playing paddle ball at the beach with Ruben was so much fun! 
Harry B. Gray 
28/7/2021 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 


