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יהי זכרו ברוך
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וכשהגיעה,המחלקתיהחובשתפקידאתמילאאורי.בקרבגםהיהכך
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יהיה זכרו ברוך
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י אבא "נכתב ע–ואלה תולדות אורי 
.מתוך חוברת שנה לנפילתו

א שנים כשנולדת"לפני כ

הבאת לנו אושר ותקווה

כבן ראשון במשפחתנו, אושר

שנצליח להובילך בדרכינו, ותקווה

לשם כך חפשנו צרוף אותיות

.שיוכלו עתידך להתוות

ומצאנו צרוף שיורה

אדם ורע יהיה

.כך אורי התקדמת בעולמך הקטן

.וחיש מהר צחקת עם ילדי הגן

,וכרגיל בגן יש ילדים שונים

יש בעלי זרוע ויש גם חלשים

,מה נעם לשמוע מהגננת

"בנכם מתנהג לתפארת"

,מדי פעם גם סיפורים משמחים

.על מעלליך למבקרים

כאן עזרה לנזקקים

,או הגנת על החלשים

ופעם ויתרת על מחצית המנה

.לפעוט שאחר לחגיגה

,ולבית הספר הלכת, וכשגדלת

יחד עם לימודי הספר

.את לימודי החיים למדת

,מצאת  הדרך לחפש חברים

חברותיים וגם צנועים

,מוכנים לעזרה, אשר כמוך

.והתעלמת ממנצלי תמימותך

התפלאת על ילדים 

,שבבני עדות מבדילים

מה הם אשמים, והקשת 

?שהוריהם ממדינות אלו באים

הקשת לסבולת 

ופעם אפילו התלוננת

על נערים שלא רצו אתך לדבר

כי אתה עם ההם מתחבר

,הם לא היו מרובים

.אך לא הבנת גם את המעטים

,הגעת לגיל מצוות, התבגרת

,ומעבר לכל המסיבות

,בחוג המשפחה, הטקס הדתי

.המסיבה בכתה וכל השמחה

.עוררת התעניינות בקשר לבאות

, ויש ללבן הבעיות, לא רחוק העתיד

?ומה ללמוד, האם להמשיך ללמוד

?ואולי צריך דווקא לעבוד

?מיגעת כפיך תאכל"אל האמרה 

.איך שהוא לבדך הגעת

,בגילך, ורק איך להגשימה

.עזרתנו ביקשת

,ס המורה ומלמד"ביקשת בי

.את דרך העתיד של העובד

רצית להיות מוכן תמיד

.ולדעת למלא את אשר תידרש בעתיד

הינךשנער , וזאת

מבלה עם חברים, משתובב

,וגם מפתח תחביבים

.איסוף הבולים, ואת היפה שבהם

,השתתפת בפעילות התנועה

ובימי עבודה, במפעלים השונים

,והגעת למסקנה ברורה

!העתיד בהגשמה
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,ל הגעת"וכך אל גרעין בנח

,וגם כאן בקושי נתקלת

כי בבדיקות הרפואיות

.ל סווגת"לכ

,אך אתה עם הסיווג לא השלמת

.התעקשת וניצחת, התנגדת

, המוצנח הלכתל"נח"לעם כולם , ולשמחתך

.את האימונים הקשים ככולם עברת

,ולאחר שהייה קצרה בהכשרה

,ללמוד חבישהנישלחת

,גם כאן המטרה ידעת

.השתדלת ואף הצלחת, לא אכזבת

,וכשאת השירות באחוזים סיימת

,חזרת" גדות", למשק היעד, הביתה

.בבגדי העבודה הכחולים, לסדנא הנכספת

.שולחן העבודה והמלחציים, בין מכונת הריתוך

,את העגלות לתקן, ושוב

,להכיןהקטפתאת 

,לרתך סכין המחרשה שנשברה

.מקו מים שנעקרשטוצרלהחליף 

לא הספקת הרבה, אך לדאבוננו

.בדרך הגשמה

,למילואים, שום נקראת אל השורה

,אל הנשק להתאמן ולהתכונן

.על הארץ שכה הרבה אוהב להגן

.

אבא

בהינתן האות, וביום הפקודה ,
,נקראת לירושלים לעלות
,כי האויב הפר את הברית
.והחל את הבירה להשחית

,ולא אימונים, זאת מלחמה של ממש, כן
,עם פצועים והרוגים
,עם חששות ופחדים

,בשביל רבים מחבריך ובשבילך
הייתה זו טבילת אש ראשונה

,אל מול האש בלהט הקרב

,לקריאות חברך לנשק בראשונים פרצת

,חילצת ואף אתה נפצעת, חבשת

.ובאומץ עזרה הגשת, אך המשכת

,לאחר כמה שעות במשך החבישה... עד

...נפל הרימון שפעולת חייך הפסיק
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ש של אלוף הפיקוד"דף הצל
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מכתב תנחומים

מהשר מנחם בגין
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