
  ינו. כל כך נוכח בחי ,שהיה ותמיד יהיה, ונערץבלתי נתפס לדבר בזמן עבר על יהודה, איש אהוב  

יוסי חצור הפליא לתאר את יהודה כפרח של המחלקה, האיש אשר בחיוכו הצעיר תמיד החדיר  

הארץ  כדור  למדעי  ״המחלקה  הנקרא  המופלא  למפעל  ושייכות  אופטימיות  תחושת  בכולנו 

 . מייסדיהוהסביבה״, אשר יהודה נמנה עם 

מחקר המדעי לא ברור לכולנו שלא מייצרים כיום מדענים כמו יהודה, שהתלהבותם ותרומתם ל

לבעור ממשיכה  אלא  לגמלאות  והיציאה  הגיל  עם  שוככת  שאינה  צעיר  ,רק  חוקר  שופע   ,כמו 

 עם נסיון וידע שיש רק למעטים. אך , רעיונות

, המשיכה לפעום עד  הפורי  שנות עשייה מחקרית  60של יותר מ  הקריירה המפוארת של יהודה  

בעזרתו המדהימה של רני   ,ומושינות יהודה  בשנים האחרורבים מכם יודעים שימיו האחרונים.   

 סיכום של עשרות שנים של מחקר.  , של סיני הגיאולוגיותעבדו יחד על הוצאת המפות  ,קלבו

 

להציגן    מאודשמחנו   גם  נדאג  אנו  לאור.  יוצאו  ושהמפות  הושלמה  שהמשימה  במלוא לשמוע 

 אצלנו במחלקה של יהודה.  תפארתן גם 

אני רוצה להדגים לכם את האופטימיות, תחושת השליחות המדעית ובעיקר את הקשר המיוחד 

  במאי 2ב שהיה ליהודה עם המחלקה במייל שהוא שלח לי  

 

 שלום סיגל יקרה, ״

הערב היה כאן יוסי חצור, והוא שם לב שאני נראה יותר טוב. אז נכון, משבת שאחרי פסח חל  

 סחרחורות, יותר תיאבון, עובד מעט על המחשב ועוד… שיפור במצבי. פחות 

לא יאומן, תוך שבוע חל שינוי דרסטי כולל הפחתה משמעותית בכאבים. הבעיה שנותרה היא  

 כמובן הגרורות בריאות, שבגללן אתחיל שוב בכימותרפיה. 

קים אילת. וכן, יודע לצרף שני חל -אני מחפש מישהו שיודע להדפיס באיכות גבוהה את מפת טבה

ולשפר אותה. אני גם חולם על סרטון שימחיש את הווצרות הדייקים   שונים של אותה תמונה, 

 הסינפלוטוניים משלב יצירת המגמה ועד ההתמצקות הסופית שלאחר חדירת הדייקים והמעוות. 

ולבסוף, לאחר כמעט עשרה חודשים של בעיות וסבל ישנה קצת מנוחה. לא מעט בגלל תמיכה  

 . ם כשל עמיתים כמו

 ״ יהודה תודה מקרב לב,

 

ממשימותיך   כמה  עוד  להשלים  ואף  שלך  הסרט  חלום  את  שנגשים  מבטיחים  אנחנו  יהודה 

המורשת   את  לשמר  ובעיקר  גרנות  רועי  עם  שלך  המשותף  המחקר  את  הכוללות  הבוערות, 

 המופלאה שלך.  


