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  ,צפריר יקר
 

אבקש סליחה מראש, אם לא אצליח לסיים, 
 אעשה כל מאמץ כי אתה ראוי לכך.

אקדים ואומר שאני אומרת את הדברים 
בשם מחלקת האיכות בלוג וגם בשמי ובשם 

שלי, הכל ביחד ומעורבב כמו המשפחה 
 שתמיד היה.

בטוח  'לוג'צפריר, אני מקווה שיצאת מ
במוסד הזה שנבנה כאן ונקרא "האיכות של 
לוג" ושאתה יכול, מה שנקרא, "לסמן אותו 

 על החגורה שלך" 
הכנסת שני תקנים לניהול האיכות בחברה, 

9001 ISO- בתקופה שעוד לא היה כזה נפוץ ו 
-15378ISO איכות במפעל יצור  לניהול

 אריזות לתרופות. 
הקמת מערכת תומכת ומתחזקת, שמקדימה 

 מפעלים אחרים בארץ בשנים רבות. 
 

הקמת גם את מחלקת הרגולציה, מחלקה 
שאין שניה לה בתחום האריזות לתרופות, 
שצומחת וגדלה ונהפכת יותר ויותר 

 מקצועית. 
 

עד היום המערכת הזו מהווה יתרון עצום 
ומשאירה אותה חזק על המפה, גם עם  'לוג'ל

 רוחות הזמן והתהפוכות בשוק התרופות.
 

דווקא עכשיו, בתקופה הזו כשהלכת ודעכת, 
ניסינו אנחנו במחלקה לעשות סדר ולהעביר 
את המסמכים הרבים שיצרת למערכת ניהול 

 מסמכים חדשה. 
מצאנו את עצמנו שוחים בים החומרים 

 שייצרת. 
עשויה לפרטי פרטים כמות מעוררת השראה, 

שמתארת את המציאות של לוג כולה, לא 
יכולנו שלא להרגיש שוב, 
כמה אתה "מערכת האיכות 
של לוג" וכמה עוד יש 

 לכולנו ללמוד. 
ודווקא אהבת מאוד ללמד 
והשקעת המון בהעברת 
מידע ובלספר על מה שהיה 

בלוג פעם ומה ניתן ללמוד מזה גם היום, 

בעצמך אמרת:  "אני כאן על תקן 
 ההיסטוריון" 

 ולא הפריע לך ששאלנו שוב ושוב. 
גם אם הייתה בנו נימת ביקורת על מה 
שנעשה, זה לא הכעיס אותך והיית אומר 

וב שידענו, תעשו היום מה "עשינו הכי ט
שאתם יודעים הכי טוב היום" וכן, עשית הכי 
טוב וזה היה ועודנו טוב. כולנו בונים 

 וממשיכים ומתקדמים מכאן.
 

ובאותו זמן, באישי, זכיתי שתיקח אותי 
כפרוייקט ותשקיע בי זמן  ללימוד, בדרך 
שלך, שרואה את הטוב ומפרגנת מאוד, 

יודעת גם שממעטת לכעוס ולהעלב, אבל 
להגיד את הכל, גם מה שלא נעים, בפנים 

 ובציבור עד כדי חוסר טקט. 
 

וגם אז, אי אפשר היה להישאר איתך בכעס, 
בעיקר כי אתה לא נגררת ל"ברוגז" וידעת 
לפתוח גם את מה שמפריע וכואב, בצורה 
הכי עניינית, בלי אגו והכל היה נגמר בסוף 

 בחיבוק ובצחוק.
 

תח גם למשפחה במקביל פתחת בפני פ
היקרה שלך שהייתה כל עולמך ואהבת 
אותם והקשבת לכל מילה שלהם וסמכת 

 עליהם יותר משסמכת על עצמך.
 

אילנה, קמה, עומר ותובל זכיתם! ועכשיו 
 ליבנו אתכם האובדן הוא גדול.

וליבנו איתך צפריר, על כל מה שחיכית 
 ויחלת לו ולא הספקת ויש לא מעט כאלו.

על כל כאב שגרמתי לך,  סליחה מעומק הלב
תודה על כל מה שעשית עבורי ברמה 

 המקצועית, 
 

אבל יותר מהכל, תודה שהיית חבר ועל מה 
 .שהיית בשביל המשפחה שלי

 
 

 אורה צורן
, בשם המשפחה 'לוג'איכות בהבשם מחלקת 

 שלי ובשמי. 
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