מתנועת מחנות העולים
לגרעין "ירדן"
חולצה כחולה
והיא עולה
בלי שום ספק
על כל העדיים...

1

מזיכרונות חברים

ורד מטר

ממרחק של כמעט  40שנה
אנחנו היינו קבוצה של  10בנות בחוג מצדה ,אורי השתייך לקבוצה של  10בנים בחוג דרור,
בקן תנועת מחנות העולים בקריית מוצקין.
הם היו מבוגרים מאיתנו בשנתיים וזה היה יופי של חיבור ,בילינו הרבה שתי הקבוצות ביחד.
הבנים היו קבוצה של "שטותניקים" ( משטויות ) .ואורי היה רציני יותר ,הסתכל מהצד,
התרחק קצת ,ונראה היה בוגר מהם.
זכור לי מחנה עבודה ,שהבנים הבטיחו לשלוח לנו הפתעה ,הגיעה חבילה ובתוכה נייר טואלט
שלם שעליו לכל אורכו ,סיפורים ,תמונות ,בדיחות ,הדבקות .דברים על כל אחד .כשנפגשנו
אחרי מחנה העבודה ,הבנים בקשו לקבל אותו בחזרה וסיפרו שאורי זה שלקח חלק משמעותי
בהכנתו .הנייר נמצא אצלי כנראה עד היום ,אורי ביקש אותו חזרה אך לא נתתי.
קבוצת הבנים בילו בעיקר ברונדל של רח' אוסישקין/וייצמן שם נפגשו אחה"צ ובערב .הם היו
כל הזמן ביחד ,אורי היה גורם מאזן בקבוצה .בתנועה בימי שישי רקדו ריקודי עם ,אני ניגנתי
ואורי ישב מהצד והסתכל ,חצי מחייך .נראה היה לי שמים שקטים חודרים עמוק.
השמועות אמרו שהיה מאוהב באיה ,אבל זה לא חוכמה ,כי כולם היו מאוהבים בה.

2

אי זוגי

מנחם קידרון
ממרחק של כמעט  40שנה
מנחם היה עם אורי בתקופת התנועה-כתה ט' עד סוף י"א
"אורי היה בתנועה שנתיים ,שלוש ,הגיע – לא יודע מהיכן ,כי לא היה איתנו בכתה,
שאר החבר'ה גדלנו מכתה א' ביחד ,והיינו קבוצה מגובשת מאד .גם בתיכון המשכנו רובינו ללמוד יחד,
והיה קשה לחדור לתוך הקבוצה.
לא ברור מאיפה ואיך -יום אחד אורי הופיע.
היה מאד שתקן ,מופנם ,מהוסס ,מנוכר ,עד שנפתחנו אליו והוא אלינו עבר המון זמן ,שנה ויותר .היה
מאד עקשן להיכנס.
לא היה משהו שבזכותו או בגללו אורי הגיע ,גם אורי לא הביא איתו שום יחוד או סגולה מיוחדת
שתגרום למי מאיתנו להתחבר אליו.
היה בצד כל הזמן ,לא התייחסנו כל כך ...התרגלנו לנוכחותו ...אפילו ניצלנו אותו לפעמים...
הוא היה שקט ,גלמוד ,צחקנו עליו פה ושם כטבעם של נערים ,למי שלא יכול להפגין עוצמות,
אולי לא היה לאורי מקום אחר.
לאט לאט נכנס והשתלב ,למרות השקט ,חוסר ההצטיינות ,הצניעות ,הוא היה שקט מאד מעולם לא
ידעתי אם היה חכם או טיפש ,כי היה מסוגר – לא הפריע לו לשבת ערב שלם ולא לדבר.
התחושה הייתה שנותנים לו מקלט ,או מקום  ,ובכך עושים מצווה.
משנה לשנה עלינו יותר על תכונותיו :טוב לב ,נאמנות ,רצון לסייע בלי גבול ,ויחד עם זאת בלטה צניעותו
במיוחד במחנות עבודה.
בהחלפה של תפקיד הצליח לחדור פנימה ,אבל כשזה כבר קרה ,כמעט בסוף הדרך :היו ההחלטות מי
יצא או לא יצא לגרעין .אורי נשאר ואני פניתי לדברים אחרים.
הקש היה אחרי מלחמת ששת הימים ,כששמענו שאורי נפל.
כשנפל נדהמנו לשמוע שהיה פייטר בצנחנים ,הורדנו את הכובע בפניו.
היה רגע עצוב לשמוע ,לי עבר בראש השיר אליפלט.
תום ,רוחניות ,עזרה  ,איש פשוט ושקט ,לא ראוותן ,נותן מכל מעודו.
הייתי כותב ומקדיש לו את השיר אליפלט
"מישהו שלא שמנו עליו  -ומתום ליבו  -זה מה שיצא".....
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מתוך החוברת שיצאה שנה לזכרו
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אי זוגי

חוף הים וטיולים
הים מקום נהדר לפעילות בריאה
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טיולי התנועה
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אי זוגי

נוסעים בטרמפים

טיול לעכו
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הכרזת גרעין "ירדן"
גדות 5.10.1963
עמודי האש על הסוללה בגדות

כתובות אש היו מאז ומתמיד מרכז הטכס
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