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 ישי ספרים 

 4112אפריל 

 

 אקולוגיה של טכנולוגיה 

 

בחבורת ההולנדים והישראלים )מעריצי דה ויט(, חלוצי המחקר בעזרת סימולציה, בלט אחד במיוחד 

עמנואל נוי מאיר. הוא נראה בעיני בן מושב, צבר, וגם קטן ומכוער. לימים הכרתיו וידעתי שיש לו  –

ורקדנית מקצועית ושתי בנות חמודות. בזמן שבו עבדנו ביחד הם כבר אישה יפיפייה, גדולה חתיכה 

היו בהליכים ובכל זאת כשבאה ביום גשום לחוה עזב את הדיון ותיקן לה את הווישרים. ופעם בארוחת 

ערב אצלנו בבית שמענו בחדשות שפרצה מלחמת פוקלנד. הוא לא בדיוק שמע ושאל מה זה היה? 

מיד כל הקליפה הצברית התקלפה. לכל אחד או קבוצה בחבורה של סיפרנו. "אה מלוינס" אמר ו

מעריצי דה ויט היה מודל, מודל המדמה פוטוסינטזה, גידול, או ייצור הפרי. לעמנואל היה מודל טורף 

נטרף. הטורף היה הצאן והנטרף היה המרעה. לחוקר אחר היה הטורף זחל והנטרף הכותנה. )באותו 

ישראל(. ואפשר היה לחשוב על מודל שבו הטורף הזאב והנטרף הצאן.  הזמן גידול עיקרי בחקלאות

פעם ראשונה שפגשתי את עמנואל זה היה במעבדה של דה ויט בווכנינגן שם הציג את עבודתו. הוא 

פתח את ההרצאה בציטטה מספר שופטים: "והיה אם זרע ישראל ועלה מדין ועמלק ובני קדם ועלו 

היבול עד בואכה עזה ולא ישאירו מחיה בישראל...". זה היה נהדר איך  עליו ויחנו עליהם וישחיתו את

אפשר להסביר באמצעות מודל סימולציה את פרשת גדעון מן התנך. המשכנו כל אחד בדרכו ומדי 

פעם נצטלבו דרכינו ופעם ראיתי אותו בישיבה בירושלים. ישיבה שנגמרה מאוחר. ידעתי שהוא פרוד 

שאלתי אותו היכן תישן? במעבדה על השולחן, אמר. הזמנתי אותו אלינו מאשתו וגר ביסוד המעלה. 

הביתה לישון. מתברר שהוא בא מיסוד המעלה לירושלים ללמד שני ימים רצופים בכל שבוע וישן על 

השולחן קבוע. וכך ארחנו אותו כמעט שנה עד שהסתדר. הימים היו רעים ועצובים ימי אחרי מלחמת 

הבחינה הפרטית היה לנו לא רע, אישה בריאה ילדים נהדרים דירה )קצת יום הכיפורים, אבל מן 

קטנה( עבודה מעניינת פרנסה יותר ממספיק בקיצור: כל מה שנחוץ. עמנואל שכנע אותי שנחוץ לי גם 

דוקטורט. הוא אמר: מן העבודות שאתה עושה כשרות לחוקרים היה אפשר להפיק דוקטורט או שניים 

עתי ולקחתי את עמנואל כאחד משני המדריכים שלי השני היה מוריס תובל ללא מאמץ. בסוף השתכנ

כלכלן חדשנות. ראש וולקני, יואש תמך בי וביחד מצאנו את השם: "התאמת טכנולוגיות לסביבה או 

אקולוגיה של טכנולוגיה". הגשתי תוכנית לדוקטורט והיא נדדה באוניברסיטה העברית מדיסציפלינה 

מהן אמרו: "זה מעניין אבל לא בתחום התמחותנו". בסוף הכריע הרקטור  לדיסציפלינה בכל אחת

 פטנקין והיא הוגדרה כעבודה בביולוגיה וחקלאות. 

יום אחד מצלצל הטלפון בעוד אני מחזיק את האפרכסת ביד אמרתי לרבקה: מבקשים שנארגן 

: "אבל חשבנו לנסוע משלחת לקוטב הדרומי היא אמרה: תיסע. אני, מגן על התוכנית הקיימת, אמרתי

לרחוץ בים כפר ויתקין" "אז אני אסע" אמרה. האמת, זו לא היתה משלחת לקוטב הדרומי )קוד 

ששאלתי מסיפור ילדים ידוע( אבל זה היה לא רחוק מזה. האיש בצד השני של הטלפון שאל שאלה 

ישה מיליון אלף הקטאר )חמ 011ה חוות בקר המשתרעת על פני גקטנה: "מה לעשות בחוות ליברינ

דונם( בצפון מערב אוסטרליה בנוסף לבקר שכבר יש שם"... בסוף יצאנו שנינו. אני בחרתי את 

המומחים והובלתי את העבודה והיא ניהלה )זמן, כרטיסים, כספים חשבונות וכיוצא באלה...(. צפון 
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א גדול כמו מערב אוסטרליה הוא אזור יותר פרוע ממה שהיה המערב הפרוע, פרוע כשהיה פרוע. הו

ערב הסעודית, חלקו הצפוני סמי ארידי )חצי שחון( ומגדלים שם בקר לבשר. כשבאתי לשם לראשונה 

קמתי כהרגלי מוקדם בבוקר ועמדתי ליד הגדר )הגבול שבין בתי החווה והיער( ראיתי על עץ ממוסמר 

לסידני המרחק  71מספר התושבים  1241שלט ועליו מפה שעליה כתוב: מטרנקה נוסדה בשנת 

ובליבי הוספתי: המרחק לסינגפור  7111מיל המרחק לאדליד  7111מיל המרחק לבריסבין  7111

לאותה נסיעה ציד אותי יואש בספר  מיל. העתקתי את הכתוב בשלט ושלחתי בגלויה הביתה. 7111

בשם: "אוסטרליה עריצות המרחק". ספר שפקח את עיני לאוסטרליה ובעצם לבעיה של התאמת 

יות לסביבה. מסתבר שכל מה שיש להם הרבה לנו יש מעט וכל מה שלנו יש הרבה להם יש טכנולוג

מעט. ופעם כאשר חיכיתי שם לתורי בבנק ראיתי על הקיר תלויה מפה ועליה מסומנים המחצבים 

שיש בצפון מערב אוסטרליה. כל מחצב סומן על ידי צורה גאומטרית משולש מרובע מתומן וכדומה 

ומטריה מספיק סימנים כדי לסמן את כל המחצבים שיש להם בכמות משמעותית מסתבר שאין בגא

בקנה מידה עולמי. אבל אנחנו לא בעניין המחצבים למרות שלא רחוק מן החווה "שלנו" נמצא מכרה 

היהלומים הגדול בעולם. אנחנו בשאלה: "מה לעשות בחוות ליברינגה?" וכאן יש לזכור שבדבר אחד 

 12-רחוקים מן השווקים. נחזור קצת אחורה בזמן: בסוף המאה ה –הם אנו דומים. אנחנו ו

ההתיישבות האירופית באוסטרליה הרגישה עצמה חזקה מספיק כדי ליישב גם את הצפון הרחוק 

אשר בארץ הענקית הזו. וכך יצאו בסוף המאה מן הישוב הוותיק אשר בדרום מזרח שלושה מגדלי 

סוסיהם ומחמרים אחר עדריהם )אחד מהם הוא כנראה  בקר לבשר בשלושה ראשים. רכובים על

יהודי(, חצו את המדבר. אחד הקים חוה על האורד, ריבר השני במטרנקה, והשלישי )אולי היהודי?( 

 חוות ליברינגה.  –על הפיצרוי ריבר 

כאשר חזרנו הביתה וכתבנו את הדוח גייסנו את השכנה שהיתה בריטית ילידית לעבור על הפידז'ן 

ליש שלי. כאשר הגיעה למילה "פיצרוי" שאלה מה זה? נחל אכזב אמרתי אבל היא לא עזבה אינג

"פיצרוי" "זה ממזר של המלך" אמרה. כאשר הצגתי את הדוח בפני המי ומי בחקלאות מערב 

אוסטרליה הגעתי לפיצרוי שבאותה שנה עלה על גדותיו והציף שטח בגודל של עמק יזרעאל ובעוד 

זה  11-ל פרות התלויות על העצים תארתי אותו כך: פיצרוי באנגלית של המאה האני מציג תמונה ש

ממזר של המלך. מלך כי ביום אחד הוא שופך יותר מים ממה שאנו בישראל משתמשים בשנתיים. 

כי אי אפשר לדעת היכן ומתי ישפוך אותם. לאזור הזה הגענו. משלחת שכללה את יונתן דאג  –ממזר 

פרופ' דן זסלבסקי וציכנר מהנדסים מומחים למפעלי מים. אני כלכלן ורבקה  מומחה לגידולי שדה,

המנהלת. בדרך )רבקה סידרה לנו כרטיסי טיסה סביב לעולם( עצרנו לסוף שבוע בוונקובר, יום או 

יומיים בסידני, שם רבקה הלכה עם מומחה המים לראות אופרה בבית אופרה שאין כמוהו בעולם 

נו בפרת בירת מערב אוסטרליה. מפרת יצאנו לחווה. מסידני לפרת זה כמו ומשם טסנו מערבה וחני

מתל אביב לברלין ומרחק דומה מפרת לחווה בצפון. כשהגענו לשם ראינו ליד המסלול צריף פח לא 

 2X2גדול ומגרש עליו כמה עשרות מטוסים קלים מסודרים בשורות. שם חיכה לנו טנדר טויוטה 

וך החווה עד שהגענו למתחם המגורים בדרך ראינו עצי בואב )באובב ק"מ בת 411 -שלקח אותנו כ

בשפת לובנגולו מלך זולו( ועליהם תוכים צבעוניים. זה לא סיפור מסע ולכן אדלג על כל מה שלא 

 ואתרכז בהערכה ובחירה של גידולים וטכנולוגיות לגידולם במקום שאין כלום מלבד בקר לבשר. 

ורד נמצאת חוות הניסיונות האזורית ובה היה מכל טוב מעשבי מרעה ק"מ צפונה משם בא 111ובכן: 

ועד עצי פרי וכל מה שביניהם. הביאו אותם לשם ולמדו לגדלם באקלים המיוחד לצפון מערב 
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אוסטרליה. כדאי לדעת: האקלים באוסטרליה הפוך משאצלנו. ובצפון מערב אוסטרליה הוא הפוך 

ו. הפיצרוי ריבר אינו דומה לאורד. באורד סגרו את הנחל מבאוסטרליה ובכל זאת אינו דומה לשלנ

בסכר שיוצר אגם ענק ואפשר להשקות כמה שרוצים כל השנה. הפיצרוי עדיין תולה פרות על העצים 

פעם בשנתיים. כמובן שהיינו צריכים ללמוד את הסביבה המיוחדת לנו את ליברינגה חוות הבקר 

שאינו קטן מעמק יזרעאל. כל אחד מאתנו חיפש אנשים  הענקית ואת קמבלין השטח המיועד להשקיה

בתחום התמחותו ואסף את האינפורמציה הרלוונטית. בתום שלושת השבועות התחלנו לרכז את 

החומר כדי לבנות על פיו תוכנית פיתוח, אבל אז שוד ושבר: מהנדס המים טען שעד שלא יקבל 

תכנן גידולים איש אאמר: בלי תוכנית שווק איך תוכנית גידולים לא יוכל לתכנן מאגר מים האגרונום 

השווק אמר: אי אפשר לתכנן שווק בלי לדעת כמה תעלה הסחורה והמהנדסים אמרו שזה תלוי בגודל 

 המאגר. בסוף יצאנו מזה בעזרת מודל סימולציה שפתר את כל התוכניות כולן בבת אחת. 

ודנט שנה ב למתמטיקה ומחשבים מודל שתוכנת למשעי על ידי בננו שי שהיה באותו הזמן סט

 באוניברסיטה העברית. 

 

אתם רוצים לדעת איך? ובכן: כל מומחה בתחומו הכין מגוון של תוכניות מי בדמיון מי באמצעות 

פונקציה ומי בעזרת מחשבון. מי שרוצה יכול לדמיין בעזרת מברשת. את כל מגווני התוכניות שהכינו 

רונות כוללים אפשריים. פתרון כולל אפשרי זו שערה אחת המומחים טענו בסימולטור שהרכיב פת

בכל מברשת נוגעת בשערה אחת במברשת שכנה. מבין הפתרונות הכוללים האפשריים נבחר הטוב 

ביותר או הפתרון הרצוי לנו אם נדבר במשל: פתרון אפשרי זה כאשר שורה אחת בכל מברשת פוגעת 

נפרט טיפה יותר: מהנדס המים קבל בתחנת ובשערה במברשת שכנה ואז יכול לעבור הזרם. 

הניסיונות הקרובה לאזור את נתוני הגשמים וזרימות המים בפיצרוי והכין פונקציית שטח נפח מאגר. 

כלומר שטח ונפח המים במאגר כפונקציה של גבה הסכר. פונקציה אשר בתוספת הערכות לגבי אידוי 

להשקיה כפונקציה של גבה הסכר.  וחלחול נותנת את כמות המים אשר אפשר להשתמש בהם

הכול בדמיונו. איש השווק בירר את המחירים למוצרים מועמדים,  -האגרונום חרש זרע הישקה ואסף  

בשווקים. המהנדס חישב את הוצאות הקמת הסכר בגבהים שונים. כל אלה נטענו במודל שהרכיב 

שנים  40נים או שלוש מתוך תוכניות שלא חרגו מקיבולת המים שבמאגר, יותר משנה אחת שתי ש

כרצוננו. הפתרון הטוב או הרצוי נבחר וכך הפלונטר נפתר. זה הכי פשוט שאני יכול להסביר אבל 

למעשה המודל היה מורכב קצת יותר למשל: המאגר הנסוג. המודל חישב את השטח המתפנה מן 

שר לזרוע בו המים אשר משמשים להשקיה. כאשר משקים מתרוקן המאגר ונותר שטח רטוב שאפ

גידולי מרעה ולהאכיל את הבקר בעונה היבשה. כאשר הצגנו את המודל למנהל החווה סיפרנו לו על 

כך והוא אמר: יש לנו כזה במאגר הקטן שכבר קיים בחווה. אתם רוצים לראות? קפצנו על הג'יפ 

גם הטבעי ק"מ ברחבי החווה. כאשר הגענו השמש כבר עמדה לשקוע. חנינו ליד הא 101-ונסענו כ

עכשיו בעונה היבשה חלקו כבר היה בילבונג בשפתם ש האוגר את מי הגשמים בעונה הרטובה

מתייבש. זה היה האגם היחיד ברדיוס של מאות קילומטרים ובצד הפרות נאספו כל הציפורים אשר 

ה במרחב מציפורי שיר ועד לציפורי קווי ענקיות. באו לאכול לשתות ולחזר אחרי הבנות. איזה מרא

 , במציאות. במחשבנהדר. כך נראה האגם, אשר חשבנו עליו 

אז מה היה לנו? בדרך כלל כאשר אתה בא לתכנן אזור אתה מתחיל ממה שיש. בתכנון אורבני אתה 

יחידות דיור או שכונה  411מקומות או  1111מתחיל מפרוגרמה: הקליינט ביקש שתקים תיאטרון ובו 
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מתחיל מכמות המים הזמינים או מן המוצרים הגדלים באזור או  לכך וכך אנשים. בתכנון חקלאי אתה

מן הצרכנים בשוק. אבל כאן היה הכול פתוח. המים? כל מטר גובה למאגר הוסיף מאות מיליוני מטר 

מעוקב מים למאגר. שווקים? האזור מרוחק מכל העולם ולכן הכול יכול להיות שוק למוצריו או כלום 

ם? בתחנת הניסיונות הראו שאפשר לגדל שם כמעט כל דבר. מאחר אם עלות המרחק רבה. גידולי

והיו הרבה מוצרים מועמדים פיתחתי מערכת מסננות כדי להקטין את מספר המוצרים עליהם נעשתה 

עבודה יותר מעמיקה בסימולטור. ידעתי שעבודה מצרך נדיר שם ולכן מסננת ראשונה היתה דולר 

בכל אחד, זה הרבה ובבננות, שהוא מוריד את כל האשכול לנגיעה. בקיווי, שצריך הקוטף לגעת 

 במכת גרזן אחת, זה מעט. כדי לשלם עבור העבודה היקרה בחרנו גידולים בעלי ערך גבוה לנגיעה. 

ידעתי על עריצות המרחק. המקום כל כך רחוק וביקורי אוניות בו כה נדירים עד שממוצר זול יחסית 

לאחר ניכוי הוצאות ההובלה והלוגיסטיקה כמעט כלום או לא כמו חיטה או תירס לא ישאר למגדל 

כלום. ולכן סיננו החוצה גידולים בהם הערך נמוך ליחידת משקל. לא תתפלאו הרבה אם אספר לכם 

 שבסוף המסע היה לי דוקטורט ביד. 

 

שם נ.ב. במסגרת חיפושי אחר אינפורמציה טסתי לבריסביין עיר גדולה ויפה בצפון מזרח אוסטרליה ו

, מוסד מחקר שהוא משהו בין מכון וולקני לבין מכון וייצמן, מצאתי מנהל מחקר שהיה מוכן CSIROב 

לענות על שאלותיי. בסוף השיחה סיפר לי: אני הייתי בישראל בשנות מלחמת העולם השניה כחיל 

בצבא אנדרס )צבא פולני שלא נכנע לגרמנים כאשר כבשו את פולניה(. הבריטים שלחו אותי 

אז סוף העולם. במשך הזמן  –אוסטרליה ושם למדתי וקיבלתי משרת חוקר בצפון מערב אוסטרליה ל

התקדמתי והגעתי לכאן אבל יש לי זיכרון אחד קטן. אתה יודע שהרצל שלכם חיפש מקום למדינה 

שלכם בצפון מערב אוסטרליה? )לא ידעתי אחר כך בדקתי וזה נכון( והוא המשיך אבל מה, אתם 

לא הייתם מחזיקים שם מעמד, אחרי דור או שניים הייתם כולכם בבריסביין או בסידני. צריך היהודים 

את התנ"ך בכדי שנשאר במקום הפטרתי. מעניין מה הייתי אומר עכשיו עם הדרכונים הפולניים שכל 

 אמא יהודייה רוצה לבנה. 

דשות ואמרתי ומה עם עמנואל? כשפרצה מלחמת פוקלנד ישב בביתנו לארוחת ערב שמעתי ח

בצחוק: "פרצה מלחמה" איפה שאל בפוקלנד "אה במלוינס אמר ברצינות". ורק אז הבנתי שמאחורי 

דמות הצבר החכם עומד יהודי עולה חדש מארגנטינה. לימים, ואחרי קריירה מזהירה כאן בארץ חזר 

גנטינה לארגנטינה. עמנואל נוי מאיר היה מצאצאי המתיישבים הראשונים במושבות שהקים באר

 . מעין ציונות נטולת ציון. 12-הברון הירש בסוף המאה ה

ופעם כאשר דיברנו על כך הביא לי אלבום תמונות מתקופת היסוד של המושבות האלה והיא נראה 

 ממש כמו אלבום של דגניה וכנרת. 

 


