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 אורי יקר, חבר יקר 

ה בלתי  זאבל   – כותבת לך, קראתי את ההודעה שעמיר ואריאל וכולם כתבו על לכתך הלילה 

 נתפס. אז אני כותבת לך. 

, למרות ששנינו בני הגליל העליון. תמיד צחקנו שלא היינו  90-נפגשנו אי שם בתחילת שנות ה

ק מהאיחוד  נפגשים לעולם, אם תעשיית הביוטכנולוגיה לא היתה מפגישה ביננו. הרי בני מש

 ו כלל בגליל העליון )אומרים שהיתה פה פעם אידאולוגיה, נו טוב...( והמאוחד לא נפגש 

ואתה חיפשת חברה שתבדוק את   שנים,הסטרטאפ הראשון שלנו באותן שנינו הקמנו את 

 המוצרים שפיתחתם. 

אלפיים  הזכינו לעבוד ביחד, ממש, בשנות   נו הרבה מאוד פעמים בתעשייה.מאז הצטלבו דרכי

. את האידיאולוגיה שלך הגשמת, ובגדול. הצלחת להקים מפעל, בצפון,  Invitrogen – באתרוג 

כנולוגי, בקצה האצבע. מפעל שמתפקד במשך המון שנים, מייצר,  בגליל העליון. מפעל ט

וגם זכינו    –מייצא, מעסיק עשרות עובדים!! אין ספק, טובה האידאלוגיה הזו על זו של פעם 

 להפגש בזכותה. 

נסיון השנים שצברנו, אתה, אני וכל   לתחייה.  BioCepועכשיו שוב, כשהחלטת להקים את  

ור שוב ביחד, וגם לבלות הרבה זמן איכות בנסיעות, בשיחות  הצוות, איפשר לנו לעבוד וליצ

 ולאחרונה גם בזומים, ביחד.

 העבודה המשותפת יצרה חברות אמת, כזו שאפשר לדבר בה, ולהתייעץ, על הכל. 

אני זוכרת נסיעה אחת לצפון, קצת לפני שפרצה הקורונה לחיינו, בה שאלת שאלות קשות  

ים חולי סרטן?" ואני, בדרכי הביולוגית הסברתי את מה  "אז בעצם ממה מת  - כמו )בשבילי(:  

שבדיוק חווית בשבועיים האחרונים. לא יודעת מאיפה היו לי כוחות להתייחס לכל הסוגייה  

 באופן מדעי כזה, כאילו לא אתה הוא השואל. 

שלך,  הזו האופטימיות האין סופית  במחשבה לאחור, נראה לי שאני יודעת את התשובה.

ם המחלה כאילו זה עוד משהו שצריך לעבור בחיים, כמו כל האתגרים שכולנו  ההתמודדות ע

 עוברים ביום יום.... באותה נשימה יכולנו לדבר על כמה קשה לגדל ילדים כשהם קטנים.... 

וגם את ההתייעצות על הטיפול הנוראי שעברת ברגל, האם לקטוע או לקחת סיכוי, וסיכון,  

וצאים ממנו. ושוב, אני, עם ההגיון הביולוגי והאנליטי,  ולהכנס לטיפול שאין לדעת איך י 

 כנס לטיפול )ולא ידעתי מה אעשה אם לא תצא ממנו בשלום...( יהמלצתי לה

וההתייעצויות הגנטיות, והמכתבים לרופאים שדחקתי בך לשלוח, הרי נמצאו הפתרונות עד  

 שנה, אז למה לא עכשיו??? שוב??? 20היום, במשך  

 – והמשפחה רויטל, הילדים 

 , חייכן, ביישן, אופטימי.... אין ספק שזכיתם באבא נהדר, אידיאולוג שעושה, לא מדבר

 נורית איל 


