תגובה לכימיאדה
תגובתו של פרופ' ארנון שני למאמר "כימיאדה" מאת
פרופ' גבריאל קוונצל ,גיליון מס'  .9
קראתי בעניין את הרשימה הנ"ל ורואה אני צורך להשלים
את התמונה מבחינה היסטורית לכל המורות והמורים,
ובייחוד למען המורות והמורים היותר צעירים.
בשנת הלימודים תשמ"ד ( )1984יזמה המחלקה לכימיה
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב את התחרות הארצית
בכימיה לתלמידי בתי-הספר התיכוניים בארץ  .שלב
הסיום של התחרות התקיים בחדש כסלו תשמ"ה
(דצמבר  .)1984היוזמים לתחרות זו היו פרופ' שלמה
אפרימה ז"ל וד"ר אסתר גוסרסקי .השם שניתן לתחרות
באותה עת היה "כימידע" מלשון כימיה וידע .אך השם
לא התמיד משום שהמטרה היא יותר הבנה ופחות
שינון  .התחרות התקיימה בשיתוף פעולה עם החברה
הישראלית לכימיה והתעשייה הכימית .פעילים נוספים
בהרצת התחרות היו פרופ' דן מאירשטיין מהמחלקה
לכימיה וד"ר שלמה נהרי מ"כימיקלים לישראל"  .כל
הפעילות היתה בהתנדבות מלאה וחלק ניכר מההוצאות
נפל על המחלקה לכימיה  .תרומה צנועה מ"כימיקלים
לישראל" סייעה בהענקת הפרסים לזוכים .לצערנו ,לא
הצלחנו לגייס מימון קבוע לתחרות והמפעל הראשון לא
זכה להמשך.
בשנת הכימיה הבינלאומית ,שנחגגה בעולם וגם
בארץ (בשנת תשנ"ט )1998/9 ,יזמתי ,כנשיא החברה
הישראלית לכימיה ,את חידוש תחרות הכימיה והשם
שניתן לתחרות היה "כימי-ידה"  .פרטים מלאים על
תחרות זו ניתן לקרא בחוברת "כימיה בישראל" ,גליון
מס( 1 .מארס  )1999וגליון מס( 2 .אוגוסט .)1999

לאור ההצלחה הרבה שקצרה ה"כימי-ידה" (השניה
בסדרה) החליטה החברה הישראלית לכימיה להמשיך
במסורת ולקיים את התחרות מדי שנה באוניברסיטה
אחרת ,כפי שנוהגים אנו בקיום הכנס השנתי של
החברה  .לצערי ,הפניות לראשי המחלקות לכימיה לא
נענו בחיוב ,פרט לפרופ' נמרוד מוסייב ,דקאן הפקולטה
לכימיה בטכניון ,שגילה עניין ורצון רב בקיום התחרות
בטכניון .
ואכן ,בשנת תש"ס ( )1999/2000התקיימה ה"כימי-
ידה" הראשונה בטכניון (השלישית בסדרה) ,וההצלחה
היתה מרובה .לאור זאת החליט פרופ' מוסייב לקיים את
התחרות גם בשנים הבאות ,ולפיכך זנחנו את הרעיון
של "נדידת" התחרות בין האוניברסיטאות .ומכאן ואילך
מתקיימת ה"כימיאדה" בטכניון עם הצוות המסור ,כפי
שמציין זאת פרופ' קוונצל .לפעילים המסורים יש להוסיף
את הגב' פרומה דיאמנט מהפקולטה לכימיה אשר
בשנים הראשונות עמלה רבות בכל הנדרש ,והכינה את
הקרקע למירה כ"ץ ,העושה מלאכת קודש .
בשנת תשס"ו התקיימה ה"כימיאדה" השביעית בטכניון
(התשיעית בסדרה) ועל כך קוראים אנו ברשימתו של
פרופ' קוונצל.
ולבסוף תיקון מחויב המציאות .מי שיזם את ה"כימי-ידה"
בשנת תשנ"ט ותמך בתחרויות הבאות הוא פרופ' ארנון
שני ,שכהן כנשיא החברה הישראלית לכימיה במהלך 6
השנים מ 1997 -עד  ,2003ולא כפי שנכתב ברשימה
הנ"ל .
תודה על תשומת הלב.
בברכה,
ארנון שני

על-כימיה ,גיליון מס' 10
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