
 

 כיון ההיסטורי של הטכניון ע"ש נסיהומנבכי האר היו ימים...

 המורים והעובדים חשים לעזרה -הקופה ריקה 

 "תכניון"השרר משבר כלכלי חמור בארץ אשר לא פסח על מוסד ( 1931תרצ"א )שנת בסוף 

 .העברי בחיפה )כפי שנקרא בימים עברו(

י הטכניון כל המורים ועובדקיבלו  ,ההנהלה הציוניתלאור המצוקה הכלכלית בה היתה נתונה 

השולט חלק ממוסדות התנועה הציונית גוף כשהייתה  ,הסוכנות הנהלת הודעת פיטורין מאת

 .בטכניון בנעשהבפועל 

המנהל, מר אליהו  ראש הוועד התקוממו נגד ההחלטה והגישו מכתב אל יושב המורים והעובדים

 כי יהיו מוכנים לעבוד למשך כל השנה ללא משכורת!ברלין, ובו הצהירו 

מהיום הראשון ) שנה 50אשר עבד בטכניון  מסמך היה מר יהושע נסיהו )זוכמן(בין החתומים על ה

 גזבר הטכניון ויועץ פיננסי לנשיא.כ שימש גם לימיםו ,(שעריו לסטודנטיםאת הטכניון פתח בו 

 

 (22.11.1931מכתב אל הועד המנהל של התכניון )

 ם, טכנאים, פקידים, גננים ושרתיםמקצועיים, ספרנים, לבורנטי: פרופסורים, מורים, מדריכים החותמים



 :1974וכך סיפר מר נסיהו בדברים שנשא במסיבה שנערכה לרגל פרישתו מהטכניון בשנת 

"העובדים והמורים הצהירו כי לא יבואו בטענות בנוגע לתשלום משכורת במשך שנת תרצ"ב. הם 

קבלנה משכר לימוד וממקורות אחרים. הגדילו הסכימו להתחלק באותן ההכנסות המועטות, שתת

הסטודנטים ואמרו כי בשל המצב מוכנים הם לשלם שכר לימוד גבוה יותר!... תשאלו בצדק: "ואיך 

ברור שלא בגלל  -הודות לנכונות החנוונים המועטים בסביבה לתת סחורה בהקפה  –התקיימנו?" 

 עינינו היפות!"

 

 ללא ריבית וללא הפרשי הצמדה

זו לא רק בישראל, אלא בעולם כולו. הצהרת כמו "אינני יודע אם אפשר למצוא דוגמא לתעודה 

שכר במשך שנה שלמה, היא שמנעה את סגירת -המורים והעובדים האלה, שלא לבוא בתביעות

היתרה נפרעה כעבור חמש חלוקה מסויימת של השכר וידי ההנהלה הציונית. נקבעה -הטכניון על

 וללא הפרשי הצמדה..." ביתישנים, ללא ר

 

למנהל הטכניון נתמנה באותה שנה אינג' שלמה קפלנסקי, מהנדס בעל חוש ארגוני מפותח, אשר 

בתפקידו הקודם שימש מנהל מחלקת ההתיישבות בהנהלה הציונית. בעזרת תושייתו וכישוריו 

ולמצב  לפתחוקדמו, להובילו לדרך חדשה, ל שבהם עמד בראש הטכניוןהעשורים הצליח בשני 

 אותו כמוסד השכלה טכנולוגית בעל יוקרה עולמית.

 

 נסיהו:זאת סיכם 

, אם ומתי היה נפתח יודעומי  -כך, אפשר לומר בוודאות, ניצל הטכניון מסגירתו. לסגור קל "

 "מחדש!

 

 (1900-1978) מר יהושע נסיהו שם מייסדו,-עלהארכיון ההיסטורי של הטכניון נקרא 

 אקלים בספרייה המרכזית בקרתונמצא בחדר 

 

 איתי קרן

 הארכיון ההיסטורי ע"ש נסיהו

 מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון 


