
 פרופ' אלון הופמן דברי

היה נשוי לוורדה והיה אב . הוא 28.2.15 -ונפטר ב 1.11.36 -ירניצקי, ז"ל, נולד בת"א בחיים פרופ' 
 יהי זכרו ברוך. לשני בנים ובת.

 :של חיים אקדמיתהביוגרפיה קציר הבת אתחיל את דברי

 1950-1954מנסיה הרצליה בין השנים ילמד בג. 
  1958-1962תואר ראשון בפקולטה לכימיה בין השנים. 

 בנושא:  1962-1964בהנחייתה של פרופ' מגדה אריאל בין השנים  ,תואר שני בפקולטה
 .מטריותורגישות של שיטות אנליטיות וולט הגדלת רזולוציה

 בנושא: 1964-1967ל בין השנים תואר שלישי בפקולטה בהנחייתה של פרופ' מגדה אריא 
 .קביעת עקבות של יסודות בשיטת המסה אנודית בעלת רכיב מתח חילופין

 לאחר ו ה בפקולטה לכימיה במשך שנה אחתכמרצחיים נשאר  ,לאחר סיום הדוקטורט
 .1968-1970בין השנים  CALTECH -דוקטורט ב-נסע להשתלמות פוסטמכן 

  עם קביעות (, מרצה בכיר1970-1972) מרצה :עלה בדרגות האקדמיותלארץ  תוחזרעם 
רופ' פ ,2008ומשנת  (,1997-2007) רופסור(, פ1985-1997) רופ' חברפ (,1972-1985)

 .אמריטוס

אלקטרוכימיה עם דגש על פיתוח מכשירי מדידה בת ויפרופ' ירניצקי התמחה בכימיה אנליט
תרומות רבות  עומדות ולזכותו בתחום זה הוא הצטיין ם בתחום האלקטרוכימיה.יאלקטרוני
חיים  אחד בארץ.נחשב למספר  , תחום שבוכשור אלקטרוכימי לאקדמיה ולתעשייהיבפיתוח מ

בכך תרומתו  ולטה.כשור האלקטרוכימי במעבדות לכימיה אנליטית בפקיפיתח ובנה את המ
 היתה מרכזית וחשובה מאד. בארץ לפיתוח מעבדות הוראה בתחום הכימיה האנליטית

בהם הציג את פיתוחיו  ,ל והשתתף בכנסים רבים"בחו ןשבתותקופות פרופ' ירניצקי בילה מספר 
על על השירותים הטכניים,  ותיחרא , כוללרביםוטכניוניים תפקידים פקולטיים לו היו  המיוחדים.
 על סילוק כימיקלים בטכניון.ויה אנליטית כימבהמעבדות 

( 1986) דודי בן אהרון –דוד , כולל פרס מחקר על שם יוקרתייםחיים זכה במספר פרסי מחקר 
( עבור פיתוח 1996) פרס מחקר על שם הרשל ריץ, פיה האטומתית"רפולרוגהעבור פיתוח בתחום "

פרס ו (2007) החברה הישראלית לכימיה אנליטית מטעםמגן הוקרה שיטות אלקטרוכימיות, 
 .(2013) החברה הישראלית לכימיה אנליטית על תרומתו לקידום הכימיה האנליטית בישראל

עלה ה, תמיד לכולם מוכן לעזורהיה תמיד ש חביב על הבריאות, אדם טובו חיים היה אדם צנוע
 ה בגבורהנאבק ב ,במחלה קשהחיים חלה שנים האחרונות ב מח אנשים עם בדיחותיו.ישחיוך ו

שבוע ב האחרונים. ימיומחקרית עד ה ור על פעילותשמובאופן קבוע הגיע לעבודה  ויחד עם זאת
 .בפקולטה בפעילויות שקיימנוהשתתף  עדייןשעבר 

מעבר לכל ההישגים המקצועיים הייחודיים שהיו לחיים בתחום הכימיה האנליטית 
, חיים ייזכר כחבר טוב לכולם, צנוע, שופע רבה וזכו להערכהואלה היו רבים  ,קטרוכימיתוהאל

באהבה  אנחנו נפרדים ממך היום ,בשם הפקולטה לכימיה ובית הטכניון הומור ושמחת חיים.
 .ובהוקרה רבה

 .ברוך ךיהי זכר
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 אריאל מגדה פרופ׳ דברי

ר "גבי שמוקלר, ד 'זכיתי להנחות )למעשה הרביעי, לאחר פרופ אותםה בין תלמידי המוסמכים הראשונים נמנחיים 
 למרות שנהניתי לעבוד עם כולם, לעקוב אחר התפתחותם ולשמוח .(אמיליה אייזנר 'אורי אייזנר ופרופ

, הניבה קשר מיוחד של הערכה אישית ומקצועית, עשורים 6-, האינטראקציה עם חיים שנפרשה על כותיהםחבהצל
 ידידות ופתיחות.

ושאין ביכולתי  מזיכרונותיי לאתר שיוקם לזכרו ועדיין קשה לי לתפוש כי עלי להתייחס לעברנתבקשתי לתרום 
חיים היה בעל מעלות רבות, אשר נדיר למצאן באדם אחד: חוקר מקורי  להרים טלפון ולקבל את עצתו המבודחת.

; בעל נכונות מידית להתפנות לעזרה לעמיתים או מובהק בעל שילוב מופלא של ידע בתחומים רבים וכושר טכני
 שמו הגיע אליהם.אשר  פוניםלייעץ ל ואףהמערכת בה פעל 

אישיים )ובעיקר סביר שראוי שישמור יותר מזמנו למחקריו ההוויכוחים הבודדים שהיו בינינו היו כאשר ניסיתי לה
חיים בלט בצניעותו וביושרו המוחלט. פניו המחייכים השרו רוח טובה על סביבתו ומאוצר  .להעלאתם על הכתב(

 דון.תמיד נשלפה אחת המתאימה למצב הנ בדיחותיו העצום

הטכניון המקורי  בבנייןהקשר האישי ביני לחיים התחיל כאשר לקראת הסמסטר הסופי ללימודיו )עדיין במעבדה 
הסתבר שחיים, לאחר  עיר ובהיסוס מה שאל: "דר אריאל, האוכל לשוחח אתך?"צבהדר הכרמל(, ניגש אלי 

תה חלק מהדרישות לקראת שהשתתף במעבדה לאנליזה אינסטרומנטלית, החליט לבצע את עבודת הגמר אשר היי
דאגתו היחידה הייתה האם . אלקטרוכימיתואר ראשון, בהדרכתי ואף הגיע עם הצעתו המקורית לפתוח מכשיר 

  טרנזיסטורים! 2לירות לרכישת  10אוכל לגייס לשם כך 

חר כך התחיל הקשר המקצועי בינינו. חיים, לאחר קבלת תואר ראשון, המשיך בהנחייתי למסטר ודוקטורט ולא
על ויצר עד סוף ימיו. מהר מאד לפקולטה לכימיה בטכניון, בה פ ,כמרצה בכימיה אנליטית ,הצטרף בארה"ב,פוסט 

לפתח מעבדה  להמשיך נכונותו ויכולותיו המגוונות להטות שכם ולהשתתף במאמצימעמדתי להעריך וליהנות 
 ח אשנב עדכני לסטודנטים שלנו. ופתל קווינובה  ,אנליטית אינסטרומנטלית

 אשר אינם מודעים לתנאים בהם היה עלינו לנסות ולהכשיר כימאים חד הצעיריםובמיו -לקוראים שורות אלה 
, במשפטים מעטים, מניסיוני האישי בתחום האנליזה. כסטודנטית להדגיםאנסה  -בשנים הראשונות של מדינתנו 

התבססו על כימיה אנליטית מחקרי ו ניסיוני המעשי ט, השכלתי,לתואר ראשון וכן עד לחצי הדרך לדוקטור
התעניין אך ורק בהקטנת ממדי הכלים והעברת מרשמי מאקרו למיקרו שהפרופסור,  .היסטורית" -"קלאסית 

עקב אחרי התפתחויות אחרות וכמובן לא  אנליטיים, לאה ברכישת מאזניים מיקרו וראה את שיא ציוד המעבד
פרט לתנורי ייבוש ושריפה, מכשיר  במעבדה, ניסה אפילו לדאוג להמצאות ספרים רלבנטיים בספריה.

 .pHלא מד  ואפיל ,לאלקטרוליזה וכמה פלטות חשמליות, לא היה דבר

טרומנטלית. לאחר הלם אינסלאנליזה  הוראה, אותה ביליתי במעבדת  MIT-למזלי זכיתי במלגת סמסטר קיץ ב
ניצלתי כול רגע להשגת הידע והמידע שיאפשרו לי  -הרגשתי כמי שהוקפץ לעולם חדש ושונה לחלוטין  -ראשוני 

שטח כן ספרות וציוד ו ,דומה אצלנו. ההצעה כללה סילבוס להציע מסגרת מתקבלת על הדעת להקמת מעבדה
העזתי לבקש פגישה עם  ,עם שובי היינו כולנו מודעים.מיועד, תוך התחשבות במגבלות התקציביות החמורות להן 

שתי  ,מצומצם אומנם ,בחיוב. עם מספר מכשיריםפרופ' דוד גינצבורג, ראש המחלקה, הגשתי את הצעתי ונעניתי 
 הושק מקצוע חובה חדש "אנליזה אינסטרומנטלית". ,הרצאות וחמש שעות מעבדה בשבוע

וביצירתיות נרתם בהתלהבות . חיים, עם גמר התואר הראשון, עליכולה חובת ההוכחה להצלחת המשימה הייתה 
תקציב הקטן נמתח: מכשירים רבים נבנו ה .לפתרונן ניגשאיתר בעיות והמחודדים חושיו הטכניים בלמבצע. 

 , בעלות הרכיבים בלבד, לא פעם לאחר שחיים אף הכניס לתכנונם חידושים משלו.בהנחייתו בשרות הטכני 

הדיסציפלינות האנליטיות שלנו, בהוראה ובמחקר.  של עדכונןחיים הייתה רבת משמעות ל תרומתו של
 לרוב קבוצה תוססת ומגובשת, מעורבים ומסורים לתפקידי ההדרכההיו המסטרנטים ודוקטורנטים שלו ושלי 

והמפרגנת  לא מעט הודות לרוחו הטובה ,מעודדת יצירתיותהאווירה הייתה מאתגרת, פתוחה ו במעבדות ותרגול.
 של חיים.

המעבדה הלכה והתפתחה, תלמידי מחקר שלנו התקבלו היטב באקדמיה ובתעשייה, בארץ ובחו"ל. בקשות לייעוץ 
בשוויץ(. חיים נשאר צנוע,  Metrohmחוקרים ותעשיות, כולל חברות בעלות שם )לדוגמה זרמו לחיים מעמיתים, 

, על אף התמודדותו בגבורה במחלתו הקשה, עד היהכזה  ווחתו.נגיש ובלי שמץ של גינון, מכבד את הזולת ודואג לר
 חרון.איומו ה

  יהי זכרו ברוך.

 

 ,פרופ' אמריטוס מגדה אריאל

 2015מרץ 



 עיהו ירניצקיפרופ' ישדברי 

נזכרים בשאלות  ,כאשר אדם הולך לעולמו .למרות שיש זמן ,לא נשאל שאלות , הואכל זמן שאדם חי
שבוודאי אינכם  אני מבקש לספר את תולדות המשפחה ,בפנייה למשפחה הפתוחות ואין ממי לקבל מענה.

 מכירים.

, כשהוא חזר לפולין .נשק, כ50שירת בצבא הרוסי עד גיל  . הואפים של הצארוהמשפחה היה מן החט יאב
תחנת דיליג'נס )מרכבות סוסים להעברת  ,מסגריה ענקית ,תחנת קמח הקים אימפריה שלמה של תעשיות:

 .דואר( בית כנסת גדול ועוד

אבא  .מסגר מומחה ,היה נפח הוא ,20 -ת הובשנלארץ אבא שלי עלה  ,אבא של חיים ואבא שלי היו אחים
 .בוורשה , מקצוע שאותו הוא למדהיה נגר אומןעלה קצת אחריו ושל חיים 

חיים פנה לכימיה ואני להנדסת  של יצירה. בסוג ילדותהמגיל  עוד עסקנו חיים ואני, ,כמו הורינו, גם אנחנו
שות תערוכה של כל מכונות. חיים המציא הרבה מאד מכשירים ולפני שהלך לעולמו אמר לי שהוא רוצה לע

מוכשר מאד והוכיח היה היא  שה זאת.מאד חשוב שיעש עודדתי אותו לכך ואמרתי לו המכשירים שפיתח.
  את עצמו בפקולטה.

ובכל פעם היה מספר  כל שבוע הוא בא לשיעור תלמודשנים הוא התחיל ללמוד אצלי תלמוד ומאז  10לפני 
 וחיים ענה שבאונקולוגיה אין בדיחות. בזמן האחרון הייתי שואל אותו: חיים מה עם בדיחה? בדיחות.

 יהי זכרו ברוך.

 עיהו ירניצקיפרופ' יש
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