
למכוןהפינהאבוהשתטקס
הדרוזיתבעדההראשוןהטכנולוגי

השייח׳הדרוזית,העדהשלהרוחניהמנהיגחלבי;קופטאןבראשותהדרוזי,החיילמעמדלקידוםהעמותהידיעלבעוספיהנערך

כשנהבעודלהיחנךשעתידמ"ר1,400בןלמיבנההפינהאבןבהנחתהתכבדושי,יזהרוהטכנולוגיה,המדעושרטריףמואפק

והיי-טקהטכנולוגיהבעולםלשילובםבדרךומעבדות,סדנאותלימוד,בכיתותדרוזיםוסטודנטיםמשוחרריםחייליםילמדוובו

החיילמעמדלקידוםהעמותה

קופטאןהיו"רבראשותהדרוזי,
שעברשלישיביוםקיימהחלבי,

פינהאבןהנחתטקסבעוספיה

בעדההראשוןהטכנולוגילמכון

המנ־במעמדנערךהטקסהדרוזית.

היג

$TS1$המנהיג$TS1$

$DN2$המנהיג$DN2$הדרוזית,העדהשלהרוחני
המדעשרטריף;מואפקשייח׳

מועצתראששי;יזהרוהטכנולוגיה,

בהיג׳בדימוס,השגרירעוספיה,

גרונד־סאםהיסוד,קרןירדמנסור;

וורג;

$TS1$;גרונדוורג$TS1$

$DN2$;גרונדוורג$DN2$כאלו;חזיישראל,בנקמנכ"ל
נשיאסגןגלעד;עמוסבמיל׳האלוף

גולני;בועזפרופ׳הטכניון,ומנכ"ל
מנצור;רדאבפנמה,ישראלשגריר
ההיי-טקחברותמנכ"ליפורוםיו"ר
שלמהאיי.אס.ג׳י,ומנכ"לבישראל

אוריישראל,klaמנכ"לגרדמן;

סאלחלשעבר,והח"בהשרתדמור;

המקומיות,המועצותראשיטריף;
סעדומוריג׳אןמביתנאג׳םראשי

ראשירפואהקציןג׳ת;מיאנוח

והמזכירבדרטריףתא"לבצה"ל,

המדינה,נשיאשללשעברהצבאי
שנשאחסון,חסוןבמיל׳"לתא

האירועאתהעמותה.בשםדברים

דוד,בןאלוןהטלוויזיה,אישהינחה

הדרוזית.לעדהבקרבתוהידוע

דודבןאלוןאמרהפתיחהבדברי

חדשפרקפותחתהדרוזיתהעדהכי

היאהבטחוניתבחזיתשנים72אחרי

גםאנשיהאתשיציבצעדצועדת

הדרו־לדבריו,הטכנולוגית.בחזית

זים

$TS1$הדרוזים$TS1$

$DN2$הדרוזים$DN2$תפקיד,ובכלקרבבכלנמצאים

אךהרבה,כךכלשתורםמגזראין
מצה"למשתחרריםכשהלוחמים
הואהפערשלהםלחברהוחוזרים

ואתהיהודיתמהחברהנסבלבלתי

הזהבשטחלמחוק.צריךהזההפער

שנה,בתוךיקוםהיוםניצביםאנובו

שלמשוכללמתקןמ"ר1,400על
ומעבדותסדנאותלימוד,כיתות

חייליםסטודנטים,תיכון,לתלמידי
העמותהבזכותויזמים,משוחררים

חלבי,קופטאןבראשה,והעומד
אתלקדםלאותללאשניםשפועל

בחזיתניצבוגםהדרוזיתהעדה

ישראל".שלהבינלאומיתההסברה

והבטחוןהחוץשראתהזכירדודבן

ותיקידידז"ל,ארנסמשהלשעבר,
לקידומה.רבותשפעלהעמותה,של

והשרטריףהשייח׳נקראוכאן

אתלהניחחלביהיו"רעםיחדשי,

כףעםהמסורתיבטקסהפינה,אבן
נדבךיצקנו"כאןמלט.ודליבנאים
המנחה.כדבריהחיים",בברית

המנהיגהיההמברכיםראשון

מואפקשייח׳העדה,שלהרוחני

הפינהאבן"הנחתכישאמרטריף,

חשוב.ומאורעמשמחתבשורההיא

ההיי-טקותעשייתהטכנולוגיה
בחברהבכורהמקוםתופסים

נדרשתהדרוזיתוהחברההגלובלית

ובעלתומעורבתמשודרתלהיות

יהיההזההמקוםבתחום,משקל

ובג־בכרמלהמדעשוחרישלביתם

ליל,
$TS1$,ובגליל$TS1$

$DN2$,ובגליל$DN2$ובוגרימשוחרריםחיילים

אתלהגדילהמטרההבטחון.כוחות

אופקיםולפתחהתעסוקהפוטנציאל
שלעמלפריהואהמכוןחדשים.
הדרוזיתבחברהאנשיםשלשנים

איחלהואחלבי".קופטאןובראשם
העדהלבניוקראשמחקורבןחג

הנהיותלפילנהוגהציבורולכלל

הקורונה.
עוספיה,המארחתהמועצהראש

הפליגמנסור,בהיג׳בדימוסהשגריר
התחילהעתל-6391,לאחורבדבריו
הואוהיהודים.הדרוזיםביןהברית

מתנד־חיפשההגנהארגוןכיסיפר

בים

$TS1$מתנדבים$TS1$

$DN2$מתנדבים$DN2$היהו־היישובבהגנתלסייעכדי

Hi
$1ST$והיהHi$1ST$

$2ND$והיהHi$2ND$ik

אלוןהטלוויזיה,אישהטקט,מנחה
דור.בן

בעוטפיה.שיוקםהראשוןהטכנולוגיהמכוןהרמיית

תקווהשל"יש
שבכרמל"בעוסניה

שי,יזהרוהטכנולוגיה,המדעשרשכתבמרגשפוסט

הפינהאבןהנחתטקסלמחרתשלו,הפייסבוקבדך

מרגשפוסטהטקסלמחרתפירסםשי,יזהרוהטכנולוגיה,המדעשר

כלשונו:אותומביאיםואנושלוהפייסבוקבדף
הלוהטים,בצהרייםאתמול,שבכרמל.בעוספיהתקווהשל"יום

הראשוןהטכנולוגיהמכון,tecמרכזשלהפינהאבןהנחתטקסנערך
הדרוזי,החיילמעמדלקידוםהעמותהשיזמההדרוזית,העדהשל

כמוה.מאיןוחשובהמבורכתביוזמהמדוברחלבי.קופטאןבהובלת

ובמק־נתוןרגעבכלעובדיםאלפישלמחסורישהחדשנותבתעשיית
ביל

$TS1$ובמקביל$TS1$
$DN2$ובמקביל$DN2$הכלכלהשלבקטרמיוצגיםואינםשכמעטשלמיםמגזריםיש
והאקדמיה,התעשיהעםפעולהבשיתוףחדשנות,למרכזיהישראלית.
מאותלייצרחברות,שלאקו-סיסטםסביבםלהצמיחפוטנציאליש

שביןהפעריםבצמצוםולסייעחברתיתניעותלאפשרעבודה,מקומות
ולכלחלביקופטאןהעמותה,ליו"רהכבודכללמרכז.הפריפריה
להפיכתשיתרוםהמרשים,המיזםעלאתמול,שםשהיוהשותפים

השייח׳הדרוזית,העדהשלהרוחניהמנהיגעםביחדלמציאות.החזון

מרכזשלהפינהלאבןהראשונותהבטחוןכפותאתיצקנוטריף,מואפק

המרגש".באירועחלקלקחתשמחתיהדרוזי.החדשנות

טכנולוגטמן
f?Tt "•

If

חסזשוןהטכנולוגילמכוןהפינהאבןהנחתטקט

יו"רבצילום:בעוטפיה.נערךהדרוזיתבעדה

קופטאןהדרוזי,החיילמעמדלקידוםהעמותה
המדעלשרהוקרהמגןמעניק)מימין(,חלבי

בטקט.דבריםשנשאשי,יזהרוהטכנולוגיה,
באשא{.רביע)צילום:.24-25עמימצולמת,כתבה

אבןבהנחתמתכבדטריף,מואפקשייח׳הדרוזית,העדהשלהרוחניהמנהיג
קופטאןהעמותה,ויו"רשייזהרוהטכנולוגיה,המדעשרכשלצידוהפינה,
חלבי.

ההת־אתלהצילסייעוהדרוזיםדי.

יישבות

$TS1$ההתיישבות$TS1$

$DN2$ההתיישבות$DN2$ולק־ויזרעאלזבולוןבעמק
לוט

$TS1$ולקלוט$TS1$
$DN2$ולקלוט$DN2$מחוףלגלייםהלאהפליטיםאת
זבולון,לעמקשיגיעוכךעתלית
ב׳שבתהסתתרההיהודיתהמנהיגות

כשהמנדטבעוספיה,כאןהשחורה׳

עכשיואוליאחריה.רדףהבריטי

החובאתבעוספיהכאןפורעים

כיצייןמנסורהדרוזי.לציבור

לקדםלעמותהתסייעהמועצה
צעירים.שיותרכמהולהעסיק

אתאקדמיתשילווההואהטכניון

בסטו־בוישתלבווהםהמיזםבוגרי

דנטים

$TS1$בסטודנטים$TS1$

$DN2$בסטודנטים$DN2$.נשיאוסגןמנכ"לוכבוגרים

אתהביאגולני,בועזפרופ׳הטכניון,

אוריפרופ׳הטכניון,נשיאברכת

התושביםכיצייןהואוהסגל.סינן

קרוביםשכניםהםוהטכניוןהדרוזים
רוציםובטכניוןורגשיתגאוגרפית

כלעםהמצוינתהשכנותבהמשך
כיצייןגולניהדרוזים.יישובי

הסטארט-אפאומתהיאישראל

הטכנולו־בערשהתחילהוהצלחתה
גיה

$TS1$הטכנולוגיה$TS1$
$DN2$הטכנולוגיה$DN2$.ראשימנהלירובבטכניון

הטכנולוגיהשלהמטכ"לסיירת
חבריבטכניוןישלדבריו,בישראל.

להג־ישאךדרוזים,וסטודנטיםסגל
דיל

$TS1$להגדיל$TS1$
$DN2$להגדיל$DN2$מספרם.אה

גרונדוורג,סאםהיסוד,קרןיו"ר

העמו־עםהאמיצההבריתאתציין

לשעברגלעד,עמוסבמיל׳האלוף

במשרדבטחוניהמדיניהמטהראש

בטקס.דבריםנושאהבטחון,

שהיאמשוםהקמתהמאזתה

"לחמתישלה.החזוןאתמשקפת

הלוחמיםעםלשכםשכםבשריון

שילמושחלקםהאמיציםהדרוזים
בשדהביותרהכבדהמחיראת

מיז־נקדם"אנוסאם,אמרהקרב",

מים

$TS1$מיזמים$TS1$

$DN2$מיזמים$DN2$העמותה.שמובילהמשותפים

חלבי,קופטאןהעמותה,יו"ראת
בלוסכקונסולבתפקידיהכרתי
לאהדרוזיםעםהבריתאנג׳לס.
אחריותנוהצבאי.בשירותמסתיימת

כךהמשוחררים,לחייליםלדאוג

עמוד 1



העדהשלהרוחנילמנהיגהוקרהמגןמעניקחלבי,קופטאןהעמותה,יו"ר

שלאחיוחלבי,חוסייןהשייח׳במרכז:טריף.מואפקשייח׳הדרוזית,

קופטאן.

שנשאחסון,חסוןבמיל׳תא"להמדינה,נשיאשללשעברהצבאיהמזכיר

רדאבפנמה,ישראלשגרירבמחיצת)במרכז(,העמותהבשםבטקסדברים

חלבי.קופטאןהעמותה,ויו"רמנצור

xm׳7

622

העמותה,יו"רמידיהוקרהמגןמקבלשי,יזהרוהטכנולוגיה,המדעשר

חלבי.קופטאן

J/EEC
בחייםגםתימשךבצה"לשהצלחתם

למתןלאומיתמשימהזוהאזרחים,
ולצמצו־העדהלבנישווההזדמנות

מם

$TS1$ולצמצומם$TS1$

$DN2$ולצמצומם$DN2$הטכנולוגיתההשכלהפערי
מציינתהיסודקרןלשילובם.כתנאי

החברהלמעןעשייהשלשנים100

כך".לשםתפעל
בכירובעברישראלבנקמנכ"ל

חייל"אניאמר:כאלו,חזיבשב"ב,
להתגייסכדיהכלועושההעדהשל

לתמוךיכוללאישראלבנקולתמוך,
להמליץ.יכולבהחלטאבלולממן
מצוי־דרוזיםכלכלניםעובדיםכיום

נים

$TS1$מצוינים$TS1$

$DN2$מצוינים$DN2$ואניישראלבנקשלבחוד

רקויגדל.יילךששיעורםמקווה
לקייםיכולחלביקופטאןכמואדם
אלה,בימיםכזהטריוויאלילאטקס
אתהשקנו2019שבפברואראחרי

האנשיםכלקופטאןבזכותהמיזם.

לאירוע".הגיעוהאלה
מיגלעד,עמוסבמיל׳האלוף

בטחוניהמדיניהמטהראששהיה

"בשירותיכיצייןהבטחון,במשרד

שכםלעבודהכבודליהיההצבאי

שאיןהדרוזיםהקציניםעםלשכם
חלקהםולתבונתם.לחוכמתםגבול
בריאנחנומהם.חלקואנחנומאיתנו

הלאוםחוקאחת.יחידהשאנומזל

ולאמנוכרמטופש,מקומם,הוא

איטפשים.להיותזכותלנוואיןנכון

עלהבטחוןמערכתאתלתאראפשר
אניהדרוזים,בלישלוחותיהכל

הדו־יוצאתהיוזמהעללכםמצדיע

פן,

$TS1$,הדופן$TS1$

$DN2$,הדופן$DN2$וחדש־מסורתשילובשלמופת

נות".

$TS1$."וחדשנות$TS1$

$DN2$."וחדשנות$DN2$

הדיפלומטבפנמה,ישראלשגריר

כיאמרמנצור,רדאוהמשורר,

שעובדקופטאןבזכותלכאן"באתי

ארוכה.תקופהמזההנושאעל

עללשבתאותיהזמיןהואכיהגעתי
מדבריםאנחנוהעשיה.שלהבטון

מ-ואתם.אנחנועלולאשותפותעל

הראשוניםהיוהדרוזים1937

בליהיהודיהיישובלמעןשהתגייסו
סוגריםאנווהיוםכדאיותחישובי

עדההםהדרוזיםארוך.מאודמעגל

מתושביורבעאחוזגדולה,לא

שלהמוסריהראיהםאבלהמדינה,

נוכללאעודוכלישראלמדינת
טובמשהוומסופקים,שקטיםלהיות

הםכאןשיושביםהאנשיםקורה.לא

הזדמנות,שמקבליםלכאלהדוגמא
ומצטיינים".אותהמנצלים

היי-חברותמנכ"ל,פורוםיו"ר

גרד־שלמהאיי.אס.ג׳י,ומנכ"לטק

מן,

$TS1$,גרדמן$TS1$

$DN2$,גרדמן$DN2$הגיע2010בשנתכיצדסיפר

קופטאןצעיר,דרוזיבחוראליו
צה"לחייליבשםעזרהוביקשחלבי

אחיםהםהצבאישבשירותהדרוזים

כתףאיתםונלחמיםליהודיםבדם
הםמהצבאבצאתםאךכתף,אל

לדבריו,אחרת.להתייחסותזוכים
לדרוזיםלעזורעלינוהקצר"בטווח
במפעליוגםבהיי-טקלהשתלב
תאריםדורשיםשלאוהרכבהייצור

חלוםהגשמתהואהמכוןאקדמאים.

לביתםקרובהדרוזיםאתלחנך

כאןישלטובתם.מיוחדבמקום
עזרהמשימותשתישלשילוב

לפריפ־ההיי-טקוהבאתהעדהלבני

ריה,

$TS1$,לפריפריה$TS1$

$DN2$,לפריפריה$DN2$שנראהכךולגליל,לכרמלגם

בכרמל.סטארטאפחברותיותר

יוקםהשנייהשבקומההואהחזון
שיסייעואלקטרוניקההיי-טקמפעל

שלהגדולותההוצאותבמימון

המכון".
תדמור,אוריישראל,kiaמנכ"ל

בעבודהיוםכל"לאכיבטקסאמר

כזה.יוםהואהיוםהיסטורי.יוםהוא

מייצריםהעמקבמגדלשלנובמפעל

בטלפוניםשנמצאיםהצ׳יפיםאת

ובכלבסיןהמיוצריםהסלולריים

שנה32לפניהתחלנוהעולם.

החברהמרכזוהיוםהעמקבמגדל

למגדלהגענוהסיליקון.בעמקהוא

פקסטלפון,קושםהיהכשלאהעמק

מייצריםאנווכיוםדוארובקושי

בשנה.דולרבמיליארדומייצאים

תמידהיוהטכנולוגייםהלימודים

כמ"פשנה20שירתתיהבסיס.

הדרוזים.לאחינוצמודבשריון,

כבודהואאיתםהפעולהשיתוף

ויצ־יפרחשהמרכזמקווהואניגדול

מח".

$TS1$."ויצמח$TS1$

$DN2$."ויצמח$DN2$

נוספיםבכיריםהשתתפובטקס

מנכ"לבהםההיי-טקמתעשיית
יו"רכרמיל;יוסיסלברייט,חברת

תלחמי;עימאדבאבאקום,חברת
איציקלאבס,טקוויוןקרןמנכ"ל

צביקהסרגון,חברתנשיאסגןפריד;
ואחרים.ברעם

המקומיותהמועצותראשיבשם
ינוחמועצתראשדיברהדרוזיות

"באתישאמר:סעד,מוריג׳ת,

דוגמאשהואחלבילקופטאןלהגיד

נחישותאמונה,לךישלעדה.טובה

השםבעזרתהגענוואסרטיביות.

משמעו־דרךאבןשהואהזהלמעמד

תית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$לשרקוראאניהעדה.בחיי

העדהאתלהגדירולממשלההמדע

כלאתלבטלכפיילוט,הדרוזית

השולחןעלאותןולשיםהבעיות
ירוקבמסלוללפתוחישהרבה.ואין

נראהשניםשבתוךכךלפתרון,

השינוי".בתוךהעדהאת

בחרחלבי,קופטאןהעמותה,יו"ר

זכותאתוהעניקדבריםלשאתשלא

מיחסון,חסוןבמיל׳לתא"להדיבור

הנשיאיםשלהצבאימזכירםשהיה

כןולפניריבליןוראובןפרסשמעון
ביחידותבכיריםתפקידיםמילא

לקופטאןאמרחסוןהמודיעין.
החזון,ואישהיזםהוא"אתהחלבי:
בלתיועשייהאמונהשלאדם

לקידוםפועלשניםבמשךפוסקת
הואהמכוןהדרוזי.החיילמעמד

הסטוריתצומתחלום,הגשמת

מהמדי־חלקלאאנחנומשמעותית.

נה

$TS1$מהמדינה$TS1$

$DN2$מהמדינה$DN2$ביןהפעריםאנחנו.זההמדינה
היטבניכריםוהדרוזיהיהודיהאזרח

לכןהשחרור,ועדביה"סמגיל

חדשותדרכיםחוצביםכאן,אנחנו

בטכנולוגיההדרוזיםשיעורלשינוי.

באוכלו-מחלקםקטןהואובהיי-טק

מנקודתשיפורשדורשענייןזהסיה,
לתקןקראהואבחינוך".ההתחלה
וסוגייתקמיניץחוקהלאום,חוקאת

האדמות.

הכיבודלפניהמברכים,אחרון

שרהיההאש,עלוהכשריםהעשיר

בעצמושי,יזהרוהטכנולוגיה,המדע

לדבריו,מצליח.ויזםהיי-טקאיש
ואתההחלומותאתמגשימים"יזמים

אתישתמידלךאמיתי,יזםקופטאן

שהח־בדרךרואהואתההבאהחלום

לום

$TS1$שהחלום$TS1$

$DN2$שהחלום$DN2$.דוגמאהואהזההמרכזיתגשם

ממרכזיציאהשלנכונהלעבודה

לגדרהחדרהביןהיי-טקשלהארץ,

עםלמקוםהפריפריהוהפיכת

חינוךתעסוקה,והזדמנויותכלכלה
המטרה.להיותצריכהזוויזמות.

ובדרךזהאתיצרתאתהקופטאן,
במרכזיםמאמיןאניחדשנות.של

עסקיתפעילותהמשלביםכאלה
כךחברות.פועלותובהםוחברתית
שלהדרךזובארץ.גםוכךבחו"לזה

והפיכתלמרכזהפריפריהחיבור

השרמהמירקם".לחלקהפריפריה

חוקאתלתקןעלינו"חובהכיהוסיף
יתוקן".וזהקמיניץוחוקהלאום

הדרוזיהציבוראשריולסיכום,

כמוומעשחזוןבאנשישהתברך

יוזםשחולם,אישחלבי,קופטאן

בטקסשנהבעודולהתראותומגשים
המכון.חנוכת

באשארביעצילומים:

פניאתמקבלחלבי,קופטאןהדרוזי,החיילמעמדלקידוםהעמותהיו"ר

הנחתלטקסבבואוטריף,מואפקשייח׳הדרוזית,העדהשלהרוחניהמנהיג

בעוספיה.הפינהאבן
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