
משה פוליתי (1948-2020) 
משה פוליתי הלך לעולמו תוך כדי כתיבת תזת הדוקטורט שלו על 
שיטה חדשנית לניתוח טקטוני על בסיס מידע סייסמי תלת-ממדי. 

הוא היה מוקף בסטודנטים צעירים ממנו בעשרות שנים אשר שיחרו 
לעצתו ואהבו לבלות בחברתו.

משה סיים את לימודיו לתואר ראשון בגיאולוגיה באוניברסיטה 
העברית בשנת 1971, והחל את לימודיו לתואר שני, אך שינה את 

תוכניותיו בעקבות מלחמת יום כיפור (עם שירות מילואים ממושך) 
ומשבר האנרגיה העולמי. הביקוש העולמי להידרוקרבונים זינק 
ונפתחו אפשרויות לגיאולוגים ישראלים צעירים ברחבי העולם. 

ב1984 היה חלוץ ״רילוקיישן״ עם אשתו אורנה ולידיהם שמוליק 
(6) ורעות (3) לקרקאס, שם עשה חיל שלוש שנים בחברת הנפט 

הלאומית של ונצואלה. הוא רכש ניסיון עשיר בחיפושי נפט אך 
הקשר העמוק עם הארץ החזיר אותו עם משפחתו למושב ערוגות בו 
נולדה וגדלה אורנה. במשך שנים שילב משה בין חקלאות לתעשיות 

זעירות הקשורות בה תוך שהוא מגייס את סקרנותו והיצירתיות 
הטבועה בו לפיתוח מוצרים ושווקים. במקביל שמר על קשר עם 
עולם הגיאולוגיה והנפט ושירת במספר תפקידי מפתח בחברות 

מסחריות.

לפני מספר שנים החליט לסגור מעגל כדבריו, ולחזור לספסל 
הלימודים כדי להשלים את לימודיו לתואר שני, מתוך מטרה להגיע 
לדוקטורט. ממש באותה תקופה התעורר עולם חיפושי הגז והנפט 

בישראל ובמימיה הכלכליים, ומשה חילק מאז את זמנו בין 
האקדמיה לתעשייה.

במסגרת עבודת המוסמך חקר משה את ההתפתחות הטקטונית של 
אגן החולה על סמך שיטות גיאופיזיות כדי לאתר את ההסתעפות 
העיקרית של גבול הלוחות האזורי. המחקר חשף כי גבול הלוחות 

מסתעף במרכז האגן, בקרבת האגם ההיסטורי, והדגים את היכולת 



של ניתוח נתונים גיאופיזיים באמצעים מודרניים לחדד את התמונה 
העולה ממיפוי גיאולוגי של מחשופים.

במחקריו לתואר שלישי פיתח שיטה חדשנית לשחזור שדות 
מאמצים משיטות סייסמיות תלת-מימדיות. לא זו בלבד ששחזר את 

מערכות המאמצים המוכרות ממחקרי מחשופים וקידוחים, הוא אף 
גילה מערכות בלתי מוכרות מתקופות גיאולוגיות אשר מידע עליהן 

מגיע מסייסמיקה בלבד. בהמשך, הצליח לרתום את חברת יישום 
של האוניברסיטה העברית למסחור השיטה, יוזמה שנקטעה עם 

לכתו מאיתנו.

לאורך לימודיו יצר קשרים חברתיים חמים ותרם לעיצוב המוחות 
הצעירים שסבבו אותו. פער הדורות לא ניכר בעבודה ובשיחה איתו, 

והוא הקפיד להתעדכן ביכולות הטכנולוגיות כמו גם בחידושים 
האקדמיים. משה שימש כעמוד תווך בהקמת מרכז ניב בתחילת 

העשור, שם תרם במיוחד לקידום המחקר הגיאופיזי ושיפור הכלים 
הגיאופיזיים העומדים לרשות המכון למדעי כדור הארץ. משה גם 

התנדב ללמד קורסים פורמליים במכון למדעי כדור הארץ, 
והרצאותיו ששובצו בהדגמות מחומרים חדשניים בארץ ובעולם זכו 

לתגובות נלהבות. משה תרם תרומה אינטלקטואלית עמוקה 
לתלמידי המכון, ובעיקר ליושבי מרכז ניב. בקסמו האישי 

ומקצועיותו קידם, חיבר וחידש עבור חברי הקבוצה במרכז. הוא 
השתתף בכל פעילויות המרכז, לא נרתע מלינה בתנאי שטח והביא 

אתו התלהבות וחדוות נעורים.

משה היה איש רב-תחומי אשר הקרין מרץ ומוטיבציה גבוהה, 
וסקרנותו האינטלקטואלית לא ידעה גבול. מעולם לא התפשר על 
איכות המחקר ומקוריותו. תמיד היה חברותי ואהוד על הסובבים 
אותו, וידע לעודד אותם תוך שהוא פותח להם דלתות מקצועיות. 

נוסף על כל עיסוקיו, משה היה חובב רדיו מושבע. כאחד כזה, היה 
שולף את המקלט כמעט בכל נסיעה ומאזין קבוע בתחנת הממסר 

שהתקין בביתו בערוגות. בבית זה אירח את נכדיו שגדלו במושב. 
בחצר עסק בתחביבים, כולל תכנון עבודות מסגרות של שמוליק, 

אשר לא אחת שירתו את המיכשור הגיאופיזי.

בלכתו, הותיר אחריו חברים רבים, זכרונות נעימים, סיפורים 
מרתקים וגעגוע עמוק. יהי זכרו ברוך


