
כשראסא
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כהוראהגםההצטיינות.עב
אביבתלאוניברסיטתכשרן,אסא

אחרת,בלשוןערך.בגדרלהיותיכולהההצטיינות

.ועודהראוישלמרכיבבגדרלהיותיכולהההצטיינות

שאמורמהבגדרלהיותיכולהההצטיינותאחרת,בלשון

 .המקצועיתבהתנהגותלהתבטא

רוציםרבים .יפהמילההיא"הצטיינות"שכך,כיוון

כינדמה,לעתיםעליה.מתרפקיםמעטיםלאבה.להתעטר

ההופכתמלהיבהטיטמהכמוומקלישה,הולכתהיא

בטיבהלהתבונןמבקשאניזו,ברשימהמנוונת.לקלישאה

וגםהצטיינות,שלמטוימתדוגמהרקעעלההצטיינות,של

אקדמית.בהוראהההצטיינותבדברמטקנותלכמהלהגיע

-הטכניוןמןלקוחהבהלהשתמשמבקששאניהדוגמה
מינהשניםכשלושלפני .ישראלשלהטכנולוגיהמכון

להנדטתהפקולטהלבדיקתטוקרתועדההטכניוןנשיא

במכוןחשמללהנדטתפרופטורהיההוועדהיו"ר .חשמל

חבריהמשלושתאחד. ) MIT (מטצ'וטטטשלהטכנולוגי

המחשבולמדעיחשמללהנדטתהמחלקהמןהיההאחרים

מןהיה,אחדבברקליקליפורניהשלבאוניברטיטה

התעשייהמןהיהואחדוייצמןבמכוןלפיטיקההמחלקה

 • 2האמריקנית

עליהלהשיבהתבקשהשהוועדההראשונההשאלה

היחטיהאקדמיהמעמד"מהולעברית):(בתרגוםהייתה

ומחוצהבישראלבטכניון,חשמללהנדטתהפקולטהשל

התשובה:הייתהוזו ,"?הל

כמעטהיא,הטככיזושלחשמללהכדסתהפקזלטה

המחלקזתמעשר,אחתסבירמידהקכהבכל

להכדסת(אזחשמללהכדסתבעזלםביזתרהטזבזת

הדזמזתאחרזתמחלקזתהמחשב).זלמדעיחשמל

המחלקזתהו ,ביזתרהטזבזתעשראזתוביולה,

מסצ'זסטס,שלהטככזלזגיבמכזו ,בסטכפזרד

 ,כזיבאילי ,בברקליקליפזרכיהשלבאזכיברסיטה
זאחדזתדייגז,בסוקליפזרכיהשלבאזכיברסיטה

הטככיזושלהמעמדאתלקבזעכדיאחרזת.

ליצזרצזרייש ,ביזתרהטזבזתעשרבמסגרת

טעםשאיוזדזמהמידה,קכישלמיזחדתקבזצה

בתחזמים,כיברזרזאת,עםזאת.לעשזתממששל

מחשביםרשתזתהאיכפזרמציה,תזרתשל

מוהזאהטככיזולדזגמה,סטזכסטזזם,זתהליכים

 .)" is second to none "(הראשזכההמעלה
ללימזדישהמעבדזתכראה ,חשמלהכדסתבהזראת

התלמידיםזאיכזת 3הפרזיקטיםהראשזו,התזאר

היאהזאתהפקזלטה ••.הראשזכההמעלהמוהם

במזבכים . )" national treasure "(לאזמיככס

החלקלהיחשביכזלההזאתהפקזלטהרבים,

במקזר).לא(ההדגשההטככיזושלביזתרהחשזב

אתעליהלחוותהתבקשהשהוועדההשנייההשאלה

החלשיםאוהחזקיםהמחקרשטחי"מהם :הייתהדעתה

 :תשובתההייתהוזוהפקולטה?",של

,מהםשכאמרהראזימוזלא ,לזמריכזליםאיככז

אתלהפסיקאזלחזקהראזישמוהמחקרשטחי

ידיעללהיעכזתשחייבתשאלהזזהיקיזמם.

להציעיכזליםאכחכזזאת,עםעצמה.הפקזלטה

 .מחקרתחזםלחזקההחלטהלצזרימידהקכיכמה
להיזתצרייהמחקרשטחכי ,לזמרמיזתרכמעט

מצדבביקזשהצפזילגידזללהתאיםצרייחשזב,

שלהכזכחילהקשרלהתאיםזצרייהתלמידים,

צרייחדשסגלחברכל ,כיעלכזסףהפקזלטה.

קכההצטייכזת.שלהכזכחיזתבדרישזתלעמזד

חברלמכזתאיוכיהזאמאליזמזבופחזתמידה

חבריבפקזלטהישכםכברכואםאלאחדש,סגל

הסגלחברעםלעבזדממששלעכייולהםשישסגל

החדש.

טיפוחבדברהדעת,עלכאןעוליםלקחיםחמישה

מאליהם.מובניםאינםוהםההצטיינות,

המעטר,דפנה,עלישלזראינהההצטיינותראשית,

יכולההצטיינות .המצטייןשלראשואתולתמיד,אחת

בכךשיטתפקמילהימוג.יכולהשהיאכשםבעינה,לעמוד

,ברבותעצמואת,ימצאדפנהעלישלבזרעוטרשראשו

כדימתפוררים.חומים,יבשים,עליםשלזרעטורהימים,

תמידיהיושהעליםכדיבעינה,תעמודהזרשעטרת

דפנהעלישלכזהבזרלזכותיששלמים,ירוקים,רעננים,

 .מחדשפעםכלושוב,שוב

הכלל:מןיוצאתאינההאקדמיתבהוראהההצטיינות

אינהאחתלימודיםבשנתכלשהוקורטבהוראתהצלחה

הלימודיםבשנתעצמוקורטאותובהוראתלהצלחהערובה

הוראה .ממוחזרתקלטתאינהמצטיינתהוראה .שלאחריה

 .מתמידאתגרהיאמצטיינתאקדמית

שהיאבלבדזולא :לשיעוריןנתונהההצטיינותשנית,

שהיאאלאלתקופה,מתקופהבמעברלהימוגעלולה

לתחוםאחדמתחוםבמעברהתמונהמןלהיעלםעלולה

המטדרוןשלאחדבצדביטוילידיהבאהההצטיינותשכן.

ייתכן.אמנםשלוהשניהצדאלמעצמהעוברתאינה

קנאתבעצמויגלהאדםטוב,שכןשלההצטיינותשנוכח

אינההצטיינותזאת,ועםחכמה.להרבותשדרכהטופרים,

לאעצמו,בפניתחוםבכללהתגלותאמורהוהיאמדבקת

לצילם.ולאשכניםתחומיםשללאורם

הכלל:מןיוצאתאינההאקדמיתבהוראהוההצטיינות

להצלחהערובהאינהכלשהוקורטבהוראתהצלחה

,כמוקודמולביןבינודמיוןיש,אפילואחרקורטבהוראת
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באלגברהלקורטמתמטיקהלתלמידיבאלגברהקורט

שללאופיאדישהאינהמצטיינתהוראהפיטיקה.לתלמידי

רגישהמצטיינתאקדמיתהוראההנתון.ההוראההקשר

מופיעה.היאבולהקשרמאוד

ישהמקצועי.המתבונןבעיניהיאההצטיינותשלישית,

הזרדפנה.עלישלמדומהזרוישדפנהעלישלאמיתיזר

המתאימה,המקצועיתהמבטנקודתפיעלמוענקהאמיתי

שלנכוחההכרהיטודעלהרצוי,שלחדההבנהטמךעל

לביןהרצויביןהפערשלמדויקתהערכהבטיטעלהמצוי,

באיהנגועזרכלהואדפנהעלישלמדומהזרהמצוי.

דיוקבאיאוהמצוישלהכרהבאיאוהרצוישלהבנה

הואמדומהזר .המצוילביןהרצוישביןהפערבהערכת

ההצטיינות.בעולםמקוםלואיןפנים.העמדתשלאביזר

הכלל:מןיוצאתאינההאקדמיתבהוראהוההצטיינות

אוכלשהובשיעורההוראהרמתשלהמקצועיתההערכה

בתחוםמקצועאנשיידיעללהיעשותחייבתשלםבקורט

נדירההיאכזאתהערכהההוראה.רמתשלההערכה

הערכהזאת.להוכיחכדימיליםלהכבירצורךואיןלהפליא

כללבדרךאבלושם,פהלעזור,יכולההטטודנטיםבידי

במטגרתההצבעהעלעולהאינושלההמקצועיהערך

הפזמונים.מצעדבדברמשאל
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מקצועיתלאתיקההקתדרהמופקדהואכשראטאפרופיו.

ופרופטורשוורץ-קיפלאורהע"שהפרקטיקהשלולפילוטופיה

האקדמיבטגלפרופטורוכןאביבתלברטיטתבאונילפילוטופיה

לאומי.לבטחוןהמכללהשל

2 . Report ofthe Review Committee ofthe Faculty of 

Electrical Engineering, submitted to the president ofthe 

. 2000 Technion, March 

פרויקט,מבצעבטכניוןחשמלבהנדטתראשוןלתוארתלמידכל . 3

הפרויקטיםההוראה.ממעדבותאחתבמטגרתקטן,בצוותאולדבו

בתחרותמשתתפיםהללוהמעדבותמןאחתבכלהמצטיינים

בכירים.טגלחברישלועדהבידיהמתנהלתהמצטיין,הפרויקט

בטקטמוצגיםוהללופרויקטיםארבעהאושלושהבוחרתהוועדה

שלהםהדירוגאתהוועדהקובעתהפרויקטיםהצגותבתוםמיוחד.

ע"שכולםשלישי,ופרטשניפרטראשון,פרטלזוכיםומעניקה

בתקופהבפקולטה,מצטייןתלמידשהיהז"ל,כשריהורזרט"ןבננו,

 .המשפחהבהשתתפותשנה,כלנערךהטקטנטפה.בולאטוןשקדמה

בתחומיפרויקטיםשלבינלאומיותבתחרויותמשתתפיםהזוכים

עללקרואניתןהפקולטהשלהאינטרנטבאתרשלהם.ההתמחות

במהלךבהשהשתתפוהפרויקטיםכלעלמלאיםופרטיםהתחרות

השנים.



המתבונןשלבעיניוהיאהיתרהההצטיינותרביעית,

עלישלזריניחלאיושרהבעלאדם .הצדמןהמקצועי

ראויהואכינותנתהדעתאםנםעצמו,ראשעלדפנה

כלעלחזקהכייודעיושרהבעלאדם .שכזאתלעטרת

יודעיושרהבעלאדםלפיכך,עצמו.אצלקרובשהואאדם

תמונתבדברטפקבעצמולהותירעליולעולםכי

אפילומאליה,עולההיאאם,אפילועצמושלההצטיינות

אדםשלההצטיינותתמונתעצמה.בכוחותרווחתהיאאם

זולתו.בידימצטיירתשתהאלהמוטב

הכלל:מןיוצאתאינההאקדמיתבהוראהוההצטיינות

לשיעורלהאזיןהבאיםעמיתים,בידיאקדמיתהערכה

נםממש,שלמקצועיערךבעלתאינהשניים,אואחד

"מןנעשיתשאינהמפניונםמקצועיתהערכהשאינהמפני

 .הצד"
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ויחידה,אחתתכונהאינהההצטיינותוחמישית,

הטוקרתהוועדהנקלה.עלהמתנלההיטב,המונדרת

הפקולטהכישבידיה,המידהקנייטודעלקובעת,

הטובותהמחלקותעשרביןהיאבטכניוןחשמללהנדטת

אולםהמחשב,ומדעיחשמלהנדטתשלבתחוםבעולם

עשרשלהדירונמלאכתכימעידה,היאנשימהבאותה

מידהקנישלפיתוחמצריכההמצטיינותהמחלקות

ניתןכיהטוקרת,הוועדהמדבריאפוא,משתמע, .נוטפים

מנקודתשמתנלהלמהמעברההצטיינות,באפיוןלהעמיק

 .הצדמןהמקצועיהמתבונןשלמטוימתמבט

מןיוצאתאינהאקדמיתבהוראהההצטיינותושוב

זאתמראההאקדמיתההוראהבתחוםהמחקרהכלל.

ההצטיינותמושנשלהפילוטופיהניתוח . 4אחתבדרך

עתה.שנראהכפיהוא,נםזאתמראה

טולם.היאההצטיינותכיכך,עללהצביעהמקוםכאן

כולםשלבים.בחמישהלהבחיןניתןההצטיינותבטולם

הואהעליוןהשלברקלטעמיאולםהצטיינות,שלשלבים

 • 5הטהורהההצטיינותשלב

ההצטיינותכפנינוון, eהראכב eב
ההתפתחותית

ומתקדמים.מתרביםהישניומתפתח,התינוקלדונמה,

אותה"אבא",אחת,מלהרקלומרידעהואשלשום

ידעהואאתמול .אמאנוכחונםאבאנוכחנםהשמיע

אותןולהשמיעבא","אבאכמולמשפט,מליםכמהלשזור

אנחנוהיום .מצויןמדברהואהיוםמתאים.בהקשר

 .בדיבורומצטייןהואכיעליו,אומרים
כךהחיילת,כךהטטודנט,כךהתלמידה,כךהתינוק,כך

הראשוןהשלבאללהניעיכולמהםאחדכלהמפקד.

ההצטיינותשלבעלהיטבלעמודההצטיינות,שבטולם

היום,האדםשלההצטיינותזוהיהאישית.ההתפתחותית,

בעבר.לעצמובהשוואה

טוב .בטולםשלבהיאההתפתחותיתההצטיינות

היאכילזכור,חשובאולםרחוק.נבוה,,מהר,להתפתח

ההשוואה .ההצטיינותבטולםאחרון,לאראשון,שלברק

ושלשום,אתמולהישניולביןהיוםהאדםשלהישניובין

שלקרהיעהיאאיןעדייןומוצלחת,חשובהשהיאככל

ההצטיינות.

וואתית eההההצטיינותכפנינוני, eהכב eב
ארנונים,ביןקבוצות,ביןיחידים,ביןתחרות,לדונמה,

מטוים t'במרוהמצטיין t'הרבשוק.בחינוך,בטפורט,

מהרראשון,המטרהאלשהניע t'הרהואבאולימפיאדה

הפרט,אתשקיבלההיאהמצטיינתהקבוצה .מיריביויותר

המחלקה .מחברותיהטובההתנלתההיאכיבתחרות,

להישניםשהניעההמחלקההיאחשמללהנדטתהמצטיינת

 .ובהוראהבמחקרביותר,הנבוהים

ערךישבטולם.שלבהיאההשוואתיתההצטיינותנם

כיאםוחיובית,הוננתבתחרותהראשוןבמקוםלזכייהרב

השוואתיתלהצטיינותהחתירהכילכך,לבלשיםראוי

הואוהמקוםהשעהשמנהנככלמטוכנת,להיותעלולה

הזולת,שלהשפלהבאמצעותהעצמיתהקומהאתלהנביה

וכן .שליליתבתעמולהריקה,בהתנשאותנט,בזלזול

שלב,רקהיאנםההשוואתיתההצטיינותכילזכור,חשוב

לביןאדםביןהשוואהההצטיינות.בטולםאחרון,ולאשני

אחרת,חבורהלביןאדםבנישלאחתחבורה,ביןזולתו

אפילוההערכה,שלהראשיתהמטנרתלהיותיכולהאינה

 .מחמיאותותוצאותיהיפהעולהההשוואהאם

ורית eהכיההצטיינותכפנינוי, eכי eהכב eב
מקצועיתבקהילהמטוים,תפקידממלאאדםלדונמה,

עצמואתמוצאהואקרובותלעתיםציבורי.בארנוןאו

לעתיםאותה.לפתורהחובהועליוחדשהבעיהנוכח

חדשמטונמשימהנוכחעצמואתמוצאהואיותררחוקות

המטלולנאות.פתרוןלהלמצואהחובההיאעליוושוב

לאדםמזמןהארנוניתאוהמקצועיתהפעילותשלהשנרתי

בעיותפותרהמקצועיהאדםבעיות.שלרצףבוההולך

מטלולכאשראולםמיוחד, t'מאמללאשנרה,דרךכאלה

חדשה,בעיהפעם,מדידרכו,עלמזמןשלוהפעילות

שעליוייתכןשנרתית,לאבעיהחדש,מטונבעיה

שלו t'שהמאמייתכן .כראויאותהלפתורכדי t'להתאמ

מאוד.ומורכבממושךשיהיהייתכןופשוט,קצריהיה

מןקשותחדשות,בעיותבוההולךלאדםהמזמןמטלול

יותר,להתקרבכישוריואתלנלותהאדםאת,מחייבהרניל

כישוריושללמיצוילהניעאף,אוליכישוריונבולאלויותר

הבעיות.בפתרון

מיצוישלהמידהבקנהנמדדתהכישוריתההצטיינות

כךיכולתו,נבולקצהאליותרקרובשהאדםככל .היכולת

וריתהכישההצטיינותאתיותרמובהקבאופןמנלההוא

שלו.

מיבטולם.שלבהיאהכישוריתההצטיינותונם

התקרבונםמחבריויותרלכתהרחיקהיטב,שהתפתח



שהואעדלעשות,מאודב 1ט 1האכןכולתו, 1נבוללקצה

נות 11ההצטכילזכור,חשובזאת,ובכלון. 1לצ 1ראו

בטולםאחרון,ולא 1ש 1שלשלב,רקא 1ההכישורית

קצהאללהתקרבהואבכךמהשלענ"ןלא .נות 11ההצט

 .כולת 1ש 1וכולת 1ש 1זאת,ועםכולת, 1הנבול

המהותיתההצטיינותכפנינוהרביעי,כב eב
לאת, 1חט 1נות 11בהצטהמדובראיןכברזהבשלב

ו 1שג 1לההאדםשלם 11הנוכחם 1שג 1ההבהשוואת

ו 1שג 1להאחדאדםשלם 1שג 1ההבהשוואתלאם, 1הקודמ

האדםשלם 1הנתונו 1שג 1הבהשוואתלאגםאחר,אדםשל

מדוברזה.בשלבכולתו 1נבולקצהאלבהגיעוהישגיואל

ב"ם 1האוב"קטהטטנדרטיםפיעלמוחלטת,נות 11בהצט

אות 1המקצועלות 1הפעשלהרף 1פעללות, 1הפעשל

ת. 1התרבותאות 1החברתת, 1הארגונ

עובדתמפקד,רופאה,מהנדט,תלמידה,חוקר,מורה,

ם 1אמוראחתוכלאחדכלדין,עורכתשופט,ת, 1אל 1טוצ

ם 1פועלהםכאשרת, 1המהותנות 11ההצטבמבחןלעמוד

דע 1 1בעלות 1להם 1אמורהם .ארגוןאומקצועבמטגרת

 1בעלעמוקה,הבנה 1בעלמובהקת,ומנות 1מ 1בעלשיטתי,

ת 1הרלוונטהאתיקהשלולנורמותם 1לערכבה 1צ 1נאמנות

א, 1הכזהתחוםשלהאתיקה .הנתוןלות 1הפעלתחום

טה 1תפ .התחוםשלואחראיתיטודיתתפיטהכל,קודם

ההתנהנותרמתשלהרף,שלברורמון 1טמאפשרתכזאת

מטמנתהאתיקהת. 1אל 1ד 1האההתנהגותרמתשלה, 1הראו

 ,רף,אותוו 1מעללעבוראמוראחד,שכלהרףאת
ו. 1מעלהרחקעצמםאתה 1להגבם 1ודע 1ם 1נ 11שהמצט

ם 1עומדם 1רבלא .קשההואת 1המהותנות 11ההצטמבחן

עלתן 1אהעומדכלהזה,במבחןהעומדכלטפק,.בלאבו

וחדת. 1מלהערכה 1ראונות, 11ההצטבטולם 1ע 1הרבהשלב

 1ע 1הרבהשלבכי ,לזכורחשובכאןלו 1אפזאת,כלועם

אחדשלבעודש 1ון. 1העלהשלבנו 1אנות 11ההצטבטולם

מעליו.

הטהורהההצטיינותכפנינוי, eמי nהכב eב
רקנות 11ההצטטולםשל 1ש 1החמהשלבאלע 1מגאדם

מבחןהרביעי,השלבשלבמבחןבהצלחהעומדהואאם

אלע 1להגכדידי.לאבכךאולםת, 1המהותנות 11ההצט

בעלגםות 1להו 1עלנות 11ההצטטולםשלון 1העלהשלב

אחתכלדות. 1מ 1בשתחן 1נות 1להו 1עלוחד, 1במדות. 1מ

ר. 1נדהואשלהןרוף 1הצרווחת,נה 1אמהן

 ,הללודות 1במהאדםשלו 1אופאתחנןהטבעאם
המידותאתו 1באופהטביעהאדםשלחינוכואם .ו 1אשר

עשונוך 1החולאהטבעלאאםגםאולם.לו,טובהללו

 ,ו 1אופאתלעצבזאת,לעשותכול 1עצמוהאדםעד"ןזאת,
דות 1המ 1שתבושיהיועדהרצון,שות 1ובנחהתבונהבכוח

הללו.

נות 11ההצט .להצט"ןהאומ')דת 1מא 1האחתדה 1מ

ם 1גבוהם 1לטטנדרטמובהקתנאמנותבת 11מחת 1המהות

ם 1גבוהם 1וטטנדרטוהשתכללות,הבנהומנות, 1ומדע 1של

שלבאלע 1שהגלאדםלו 1אפשכך,וון 1כאתיקה.של

 .מעמדבולהחזיקקשהות 1להכול 1ת 1המהותנות 11ההצט

שלות 1נ 1הצות, 1נונ 1הבשלהלח')העצלות,שלהלעג

עלם 1ד 1מכבאלהכלדות, 1הרדשלהדעתקלותתות, 1השח

 .שלהם 1הגבוהם 1בטטנדרטת, 1המהותנות 11בהצטהדבקות

"מןחשב 1להפשוטלא ."פר"ר"חשב 1להקללא

וראויויפהטובזאת,ובכלפשוט,לאקל,לאטה". 1האל

 .ומשובח

האמי')האדםמצוקה,אוטכנהקושי, ,)'חלאולעגחרף

המעשהשזה 1מפנהראוי,המעשהאתלעשותודע 1

ש 1שהאדםהכל,חרף .האמי')האדםשהוא 1מפנהראוי,

 1טו 1ב 1ד 1לו 1דות 1מאתא 1ב 1להצט"ןהאומ')דת 1מבו

 ·ויצט"ן

 .להצט"ןהאומ')במידתכרוכההטהורהההצט"נות

הטהורה,נות 11ההצט .עות 1הצנדת 1במגםכרוכהא 1וה

לקבלמנתעלשלאנות 11הצטא 1ההנעלה,נות 11ההצט

הנעלה,החובהאת 1כראולמלא 1כדנות 11הצטא 1הפרט,

נות 11הצטבעלשלחובתוהנעלה,החובהשזו 1מפנ

 .משרתת"טה 1"אלשלה 1בשורותלשרתת 1מהות

המעלהאדם .ם 1המובהקו 1שג 1להזרנו 1אהמעלהאדם

 .עצמושלת 1המהותנות 11להצטמתנכרנו 1א

ש 1שהמהותיתבהצט"נותבחלקו,שמחהמעלהאדם

שכרעמלו.בכלשכרווזהבחלקושמחהמעלהאדםבו.

 .נות 11הצטנות 11הצטשכרמצווה,מצווה

נות, 11בהצטעות 1הצנדת 1במכרוכההטהורהנות 11ההצט

נות. 11בהצטהאומ')דת 1במכרוכהא 1שהכשם

החמישי,השלבנות, 11ההצטטולםשלון 1העלהשלבעל

 .מעט 1מתם 1עומדהטהורה,נות 11ההצטשלבהנעלה,

מאתנום 1שרב 1ראומהם.ם 1אחדמכיריםמאתנום 1אחד

ות 1דמוכאלה,מעלה 1אנשר 1נכשכולנו 1ראואותם.רו 1כ 1

 ,נו 1נ 1בם 11חמהםם 1אחדנות. 11הצטשלמופתבהןש 1ש
עלשלהם,נות 11ההצטטוהרבלבבות.ם 11חמהםם 1אחד

אמוראותה,העוטפתהצניעותעלבה,הכרוךהאומ')

מןנות, 11ההצטטולם 1ממרומהם, 1ות 1בדמו ,לנור 1להא

נות 11ההצטשלהשלבמןהמעלה, 1אנששלהשלב

הטהורה.

חטיבה,נירהפרופ'שלבמאמרהראוזה,בתחוםמחקריםטקירת . 4

עלהמועילהתגובתהעללהמודהאניהגובה"."עלשלזהבגיליון

 .דברישלקודםנוטח

הראשונותבפעמיםהוצגהההצטיינותטולםדבברהנוכחיתהתפיטה . 5

ובאחדהקודמת,בהערהשהוזכרוהמצטיין,הפרויקטמטקטיבאחד

למצוינותלאיכות,ז"לתמרינחמיההאלוף"אותהענקתמטקטי

עםהתעשייהילקשרוהעמותהמשפחתומטעםולמנהיגות",

הקהילה.
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