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 אורי היקר, 

 היום אנחנו מלווים אותך בפעם האחרונה, ואני רוצה לספר על התקופה שלנו יחד. 

כאן בקיבוץ ואתה מגיע עם  הזיכרון הראשון שלי ממך הוא כשאני עוד ילד
ההליקופטר מעל מגרש הכדורגל, אנחנו הילדים רצים לראות את ההליקופטר 

לך לאכול ארוחת צהריים בחדר  ו הנוחת. אתה יוצא ממנו, מנופף לנו לשלום וה
 אוכל. 

ואתה  כמה שנים לאחר מכן, אנחנו המשפחה באים לבקר אותך בבסיס ברמת דויד
 ערכות שלו. מראה לנו את הומ מכניס אותנו להליקופטר

ות של "אתרוג", החברה  ועוד כמה שנים הלאה ואתה מזמין אותי להצטרף לצ
ריזמטי וסוחף  כלמדתי להכיר אותך: מנהיג  שהקמת. ושם בעשר השנים שעבדנו יחד

 שלא שוכח להפגין חום ואנושיות. 

 מנהל רגיש המדבר בגובה העיניים ומחובר לאנשים סביבו. 

 . ותמיד עם חיוך גדול הנוסך ביטחון ומתעניין בכולם  ישי, ישירמקפיד על יחס א

 יתה לך סקרנות טבעית וחקרת כל דבר לעומק, כשאתה יורד לפרטים הקטנים. יה

היינו נפגשים  גרתי בחו"לתך. גם בשנים שיא ץהיית חבר טוב ותמיד יכולתי להתייע
על האנגלית שלי הגם יורד ה בכל ביקור שלי בארץ. היית מתעניין במה שקור 

 שנהייתה אמריקאית. 

הייתה לך יכולת מדהימה להבדיל בין עיקר לטפל, לקבל החלטות נכונותו לראות 
 את התמונה הרחבה גם כשהדרך לא הייתה ברורה. 

העבודה לצידך תמיד לוותה בתחושת ערך. אהבת את  היה לך ראש יצירתי ופתוח
  יות הייתה חלק בלתי נפרד ממךפייה ושירייה. השורש נוהארץ הזו והיית מחובר ל

 ועוצמת הפשטות שלך הקסימה את כולם. 

 עם חיוך שובה לב.  וענן ועשייה. יזם נחוש וצוהיית איש חז

לחזור ולעבוד לצידך. למרות המחלה שהחלישה  בשנה האחרונה הייתה לי הזכות
 אותך, ההתלהבות וחדוות העשייה לא כבו לרגע. 

תחת הקרנת חום וחיבה, את השילוב  שלךהזכרת לי מחדש את יכולת ההנהגה 
של רצינות וקלילות, של נחישות ועדינות, ואת האומץ שלך לפרוץ  –הנדיר שבך 

 עוד דרך חדשה. 

 הפרידה ממך כל .כך מהירה ובלתי נתפסת. 

 – מתוך שיר נבואה קוסמי של של יוני רכטר ועלי מוהר 

 "כמו אווז הבר שחולף בשמי הערב

 נרתע מהמרחק הוא טס בראש החץ לא  
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 והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך 

 משהו בך יאמר לך המשך

 בדרכך" 

 . מאוד מתגעגע ואוהב אותך .לו תודה על הכ

 איתי 

 


