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 216.102. –פרידה מיעל מאור 

 כשאודי )ראש מועצה( וחנן )שמעוניין להקים מו"פ מדע( נפגשים עם עמנואל מודריק

נאמר שהדרך  2005ז"ל שהיה החשב של נגב גליל ובתמיכת המנכ"ל איתן ברושי בשנת 

לבנות מו"פ מדע הוא יחד עם מו"פ ים המלח ומו"פ חצבה. מיד לאחר מכן נפגשנו 

וכך מצאנו את עצמנו יעל מאור מקליה ומים  לראשונה יעל ואני במשרד במכון ערבה.

בונים . וים המלח גשר שתחתיו הערבה המלח ואני מקיבוץ סמר וחבל אילות בונים

גשר שבו נלקחים בחשבון תחומי דעת רבים. את מו"פ ארוך והעמוק ביותר בעולם. 

כך את מצפה רמון וביחד בונים את המרחב המשותף. לאחר מכן ואל הגשר צרפנו 

מחקר רב  –משטח מדינת ישראל  40%הקמנו מו"פ ארוך והכי עמוק בעולם ועל 

תחומי, מדע יישומי, חינוך, שיתוף פעולה אזורי. אין זה פשוט לנצח על מו"פ כזה 

 10שנה מאז הקמתו התקציב גדל פי  15ארוך ששותפות לו חמש מועצות. מו"פ שב 

 ויותר מכך מספר העובדים. 

בשיתוף,  תמיד בחשיבה מקורית, יצירתית וחיובית. את הנהגת, הובלת ובנית. –יעל 

 נה, תעוזה והתמדה. באמו

ואני רוצה לברך בעזרת סיסמאות שהן אבני הדרך שאני פועל עלפיהם ומאוד 

 מתאימים לך: 

כך נולד מרכז מדע ים  – " החיים הם תולדה דינמית של מצבים משתנים" .1

וחגורה ".  )סיסמא שמתבטלת לנוכח ארועי הקורונה 2005המלח והערבה ב 

 ...("שחורה

סיסמא  –סוד ההליכה על המים טמון בידיעה היכן מונחות האבנים" " .2

לגיאולוג אבל את התנהלת עלפיה. חשיבה וסידור נכון של האבנים הקטנות 

 ן שמאפשר לצמוח, להתפתח ולבנות! כווהגדולות. סדר נ

על  תתמיד. מסתכל תכך את פועל – לטפח את חצי הכוס המלאה" י"המשיכ .3

 קדימה תועם זה הולכ להעריכו תמה שיש, יודע

כמנכ"לית מרכז המדע את  – "החופש הינו שטח הפנים שבתוך הגבולות" .4

יודע ברגישות ונחישות להגדיר לכולם את הגבולות )חוקרים, עוזרי מחקר, 

  וועד מנהל ועוד(. ובזכות זה נבנתה מסגרת שיכולה להתקדם ולצמוח.

שה את הבלתי "עשי מה שנחוץ, תשאפי למה שאפשרי ואז תגלי שאת עו .5

כך את פועלת לאורך כל הדרך. "מאמיניה, מעיזה, מתמידה  –אפשרי" 
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ומצליחה!!!" זה המפתח להצלחה והוא שאיפשר להפוך מו"פ עם תקציב של 

שותפים!  90מליון ועם  17מליון וחמישה שותפים למו"פ שבו תקציב של  1.5

 כך התגברת בחוכמה ועם חיוך על מכלול האתגרים.

יש לך את זה!! יודעת  – לראות מעלות חברינו ולא חסרונם"ח ו"תן לנו הכ .6

לתמוך, לחזק כשצריך, לשתף ולהכיר במעלות של כל אחד מאיתנו. בנימה 

שנה  11ת העשייה המשותפת ב חאישית אוסיף שזה היה המפתח שלנו להצל

 בהם עבדנו ביחד במו"פ. מעט אגו והרבה מאוד שיתוף. שיח כנה וישירה

 ם.שמאפשר להתקד

 

שצעיר הוא מי שסכום חלומותיו גדול אל תשכחי  -יעל ועכשו בחרת לסיים. 

כמי ששותפה לעשייה מלאה ומרכז המדע )מו"פ המדבר(  מסכום זכרונותיו.

הוא מפעל חיים יש לך המון זכרונות. את יודעת לחלום ותמשיכי לעשות זאת 

ובכל אחת מהמסגרות שתמצאי את  עם זאבי, עם הילדים, הנכדים, בקליה

 עצמך קשורה אליהן!!! 

מצטערים שאת פורשת אבל ברור שעוד נפגש!!! ובהצלחה גדולה בהמשך 

 הדרך! 

 חנן גינת       


