מזיכרונות מולי
אורי נמנה על הקבוצה ה " -קרייתית" בגרעין "ירדן" שהיה מיועד לקיבוץ
גדות.
במסגרת הפעילות המשותפת שקדמה ליציאת הגרעין ממקומות שונים בארץ.
זו הייתה ההזדמנות הראשונה שלי לפגוש את אורי .בחור שחרחר מתולתל מעט
מופנם ובישן .יסודי מאוד במטלות שהוטלו עליו או לקח על עצמו תכליתי ועניני
מאוד בדבריו ,כאשר היה מתבטא ,לא מבזבז מילים.
לא הייתה פגישת גרעין שאורי לא הגיע אליה .היה מאוד נלהב לתנועה
והמשך דרכו הייתה ברורה לו מאוד .רצה להמשיך במסגרת הנח"ל ואחרי
השחרור להתאקלם במסגרת הקיבוצית.
בתקופה שלפני הגיוס ,בזמן שהותנו בגדות קיבוץ היעד שובץ אורי לעבודה
במסגרייה תחום בו הוכשר ובו היה מקצועי .היה מסור בכל מאודו למקום
העבודה .תמיד הגיע לפני כולם והיה נשאר "שעות נוספות" לאחר העבודה.
נקלט מהר מאוד בצוות הוותיק של המסגרייה והיה לאחד מהחברה .תמיד היה
מוכן לעזור ולסייע בכל התנדב לצאת לשטח לטפל בכל תקלה שהתקבלה ועשה
זאת ברצון והאהבה .לא פלא שבמסגרת הצבאית הלך לקורס חובשים ושמש
כחובש פלוגתי היו בו כל התכונות המתאימות לשמש בתפקיד זה.
מקצועי בעבודתו ,אוהב לסייע ולעזור ,אינו מטייח דברים ,מתנהל בשיקול
דעת ,אינו ניתן להתפרצויות של כעס ורוגז .קשה מאוד היה להכעיס אותו או
לגרום לו להתפרץ כלפי חבריו .טוב לב ,אך לא נאיבי.
בזמן מלחמת ששת הימים היינו קבוצה קטנה של חברי גרעין שהשתתפה
בקרב על שחרור ירושלים.
לאחר תום הקרבות  ,כשהלוחמים החלו לזרום לכוון הכותל המערבי
התחלנו לחפש אחד את השני ולקבץ את כל החברים מהגרעין שהשתתפו
בקרבות .קבענו נקודת מפגש וכל פעם שאיתרנו אחד מהחברים הבאנו אותו
לנקודת המפגש ואסרנו עליו לעזוב את אותה נקודה עד אשר נמצא את כולם.
ההתרגשות הייתה גדולה כשלאט לאט הצלחנו לאתר כמעט את כולם ,אך
אחרי שעות רבות של דאגה וחרדה הבנו שאורי לא איתנו ואותה הרגשה לוותה
בעצב ובדאגה של מה קרה? עדיין לא ידענו ,כי אורי נהרג בקרב על גבעת
התחמושת לאחר לחימה יוצאת מן הכלל וגלויי גבורה עליהם גם זכה לציון
לשבח.
האופן בו נהרג והסיפור אותו אפשר לראות בגבעת התחמושת כל כך
התאים לאופיו.
הידיעה כי אי אפשר להפקיר חבר פצוע הריצה חזרה לאחור במטרה לטפל
ולחבוש בניסיון להציל ,כשכל זה נעשה תחת אש כבדה בקור רוח ובשיקול דעת
ובמקצועיות רבה .המטרה עמדה מול עיניו והוא ביצע אותה בנחישות ביסודיות
במקצועיות באהבה ובנתינה לזולת באותן תכונות נעלות בהן הצטיין.
התמונה בה אני רואה את אורי נזעק לאחור לקריאה חובש ,חובש מטפל
בקור רוח בחיל הפצוע ,כדי להציל את חייו ובאותו רגע נפגע מהאש שהומטרה
לעברו תלווה אותי כסמל לציון אישיותו המיוחדת.
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