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 איש המעוף והמקוריות

 

 

הנסיבות של מחלתך, יאיר, היו אמורות 
להכין אותנו לקראת העתיד לקרות, אך 
עדיין הידיעה על מותך תפסה אותנו בהלם 
מוחלט. צמד המילים 'יאיר נפטר' לא נתפס, 
לא הגיוני. כמעט שלושה עשורם מלאים 

ביחד, וגם אחרי פרישתך לגימלאות עבדנו 
היה לי ברור שנמשיך להפגש, להתייעץ,  
להעזר ולקדם פרוייקטים שהתחלנו; אבל זה 
כבר לא יקרה, ואת הפרוייקטים הללו נצטרך 
לסיים בלעדייך, וזה פשוט לא נתפס. עוד 
ביום שלישי האחרון ביקרתי אותך. 
והתעקשת לשמוע 'את כל האמת', כך אמרת, 

בנוגע לפרוייקטים שעל הפרק,  ולהשמיע
וכדרכך, כאילו שאינך נלחם מלחמה אחרת 
עכשיו, כואבת ומתסכלת, התעקשת להגיד לי 

'פה אתם טועים' ו'שם -בדרכך הייחודית ש
צריך לעשות אחרת'; כששאלתי אותך, מדוע 
אתה מעסיק את עצמך בכך, הלוא זה מרגיז 
ומטריד אותך, אמרת שחשוב לך לדעת 

 שהתחלת יסתיימו כמו שצריך.שהפרויקטים 
 

כזה אתה, כך הכרתי אותך לאורך כל הדרך: 
מתמסר לפיתוח פרויקטים בלוג, משקיע 
בתכנון. 'חשיבה מחוץ לקופסה' קראת לזה, 
ולא הבנת למה כולנו לא חושבים מחוץ 
לקופסה. העזת,  ולא פחדת לטעות, כי כמו 
שאמרת: 'כשעושים גם טועים'. תמיד ידעת 

נות יצירתיים ומקוריים שלעתים להביא רעיו
הקדימו את זמנם, ולא כולם ידעו איך 
'לאכול את זה'. במהלך השנים אני נתקלת 
בלא מעט רעיונות שלך המונחים במגירות 
שלנו, שלצערי לא באו לידי מימוש, ותמיד 
הדהימו אותי המעוף והמקוריות ברעיונות 
אלו, ויעידו על כך גם קולגות שלך  בתעשייה 

. אם בלוג יוצרים ערך, אתה הדוגמה שלנו
 לכך. 

 
לא תמיד הסכמנו, והיו בינינו לא מעט 

ויכוחים, אולם תמיד, אבל תמיד, ידענו  
 לעבוד בשיתוף פעולה מלא והערכה רבה. אני
לא מאמינה שלא נראה אותך יותר נכנס 
למשרד בבוקר, מברך אותנו בברכת בוקר 
טוב מחויכת, שותה את כוס התה שלך, 

ובב במפעל, מדבר עם העובדים ומביע מסת
לוג, -את דעתך הנחרצת. תחסר מאד לאנשי

מנהלים ועובדים כאחד, שהלכו איתך דרך 
ארוכה ביחד; ולמרות שנזפת וגערת בהם לא 
פעם, הם זוכרים לך את התייחסותך 
המקצועית והחברית. רבים מאד חבים לך 

 את הידע  וההכשרה המקצועית שלהם. 
 

, תנוח לך בשלום וברוגע, אז עכשיו יאיר
מתוך ידיעה שאנחנו לא נאכזב אותך; הן 
בתחום המקצועי והן בחיבוק חם ואוהב 

 לעליזה, מעוז, אחי, פלד ואלדד היקרים. 
 בשם כל עובדי ומנהלי לוג.   

 
 איסי   

 
 

 


