אבא עד כאן
אבא נולד במקום היפה ביותר בעולם ,על גדות הירדן ,בעמק
שבין רמת הגולן לרמות נפתלי .
הוא נולד בחג האורים ,תוכנן להיות אורית אבל יצא אורי...
כשהיה בן שנה וחצי נפטר אביו ,אברי ,מסרטן .לכתו של אברי
היה משבר קשה עבור סבתא חוה וגידולו של אורי הפעוט היווה
עבורה נחמה גדולה בצל האובדן .כילד יתום מאב הוא זכה
באהבה גדולה מאוד מצד אמו ,אחיו ,המטפלות והקיבוץ כולו .מי
שהכיר את אבא כאדם בוגר ,לא יכול היה שלא להתפעל מכמות
השמחה שהקרין על אף שגדל ללא אב .חברו עמיר וינברג היטיב
לתאר זאת פעם" :כך נראה אדם מבוגר שבתוכו שוכן ילד היודע
שהוא אהוב".
בנעוריו חילק את זמנו בין לימודים בתיכון כפר בלום ,ועבודה על
הקטפת בשדות הכותנה רחבי הידיים של הקיבוץ .צורת חיים זו
לימדה אותו אחריות  ,עצמאות אישית ,ערכים ומיומנויות
ששירתו אותו כל חייו ..בי"ב ,במסגרת עבודת גמר בביולוגיה על
חיפושית הקמח ,התאהב בעולם המחקר המדעי והביולוגי ולא
בכדי ,עשר שנים לאחר מכן ,בחר בתחום כמסלול אקדמי
באוניברסיטה .בסוף י"ב נבחר להיות חטיבון בחטיבת בני
האיחוד וריכז את אזור הגליל העליון .תקופה זו היוותה את
ראשית המפגש שלו עם העולם הניהולי .בסיומה של שנה
משמעותית מלמדת ומאתגרת זו אבא התגייס לקורס  90מחזור
נובמבר  .77לאחר סיום שרות הקבע כטייס מסוקים ,טייל
למעלה משנה בדרום אמריקה וארה"ב עם חברים מהצבא
והחטיבה .כשחזר מהטיול ב  86החל ללמוד ביולוגיה
באוניברסיטת ת''א ובדירה אותה שכר ברח' וויזל ,הכיר את
פוקוש שהייתה שותפתו לדירה וסטודנטית באוניברסיטה גם
היא .החתונה התקיימה לפני  31שנה על הדשא של הקיבוץ לא
רחוק מפה ליד עץ התות .לימים נולדנו שלושתנו ,איתי אני וגל.
 3שנים לאחר שסיים את התואר החליט להקים חברה שתשווק
מוצר פרי דמיונו ויחד עם חברו שמוליק קבילי הקים את אתרוג
שפיתחה את המוצר אי-ג'ל  :ערכה שמייעלת את תהליך
האלקטרפורזה לשימוש במעבדות .התהליך כולו מאפשר קבלת
נתונים ומיידע על מרכיבי דנא וחלבונים שונים .אבא בחר
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להקים את המפעל בתל חי ואפשר בכך פרנסה לעשרות משפחות
בגליל .אילן אחיו סייע לו בהקמה וניהול המפעל 7 .שנים לאחר
הקמתה  ,אינויטרוג'ן האמריקאית ששיווקה את מוצרי אתרוג,
שלחה נציגים לארץ להתרשם מהמפעל  .רצה הגורל ובמהלך
ביקורם נפלו קטיושות על אצבע הגליל .אבא וחבריו הנבוכים
מאתרוג שכל כך רצו לשכנע את האמריקאים לרכוש את החברה,
'עיגלו את הפינה'....וסיפרו שאלה קולות אימונים של הצבא ,מה
שהסתיים במסעדת המבורגרים בסן דייגו בה נמכרה אתרוג ביוני
 .2000לא סתם כינתה אותו אחותו הגדולה רינה ,איש העולם
הגדול .אבא המשיך לנהל המפעל עד שנת  .2007כשפרש ,המשיך
ללימודי תואר שני במנהל עסקים בתוכנית קלוג רקאנטי
שמשלבת לימודים בארץ ובארצות הברית  .בסיום התואר השני,
התפנה להתנדבויות קהילתיות ,ייעוץ ליזמים ואנשי עסקים.
ב  2007התבשר כי חלה בסרקומה .ב  2011החל בהקמת אפרנת,
חברה לפיתוח תרופה לסרטן .עיקר המחקר התמקד בפיתוח
תרופה לפפילומה עבור ילדים שפיתחו גידולי פפילומה בקנה
הנשימה .בעייני ,הבחירה בתחום זה שיקפה את רגישותו לסבלו
של הזולת ואת הערך שבער בעצמותיו לעזור לאחר בשעת
מצוקה .במהלך כל תקופת עבודתו באפרנט נאבק אבא במחלה
אך לא ויתר על זכותו לעבוד ולתרום לחברה .גם בשעותיו
הקשות בבית החולים לא הפסיק להיות רלוונטי ומשמעותי
עבור החברה .ב  2019התמנה לנהל את חברת ביוספ בשותפות
עם חברו שמוליק קבילי.
בשנתיים האחרונות החריף מאבקו במחלה אך גם זה לא ריפה
את ידיו מלהיות אדם נחוץ ,משמעותי וחשוב עבור החברה,
משפחתו וחבריו.
עמרי
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