
 רויטל   -   אורי שלי 

 
 לפני שנה נשם אורי את נשימתו האחרונה. 

 . מהסוף שהתגלגל במהירות, נשארו תמונות לא מסודרות

השנים ביחד, מאז    34שבו חזרתי לתמונות וסרטים של  אבל שנה היא הרבה זמן,  

שהגיע לדירה השכורה בתל אביב כשותף פוטנציאלי, דרך החברות, הלימודים, הולדת 

לריפוי  המאבק  גרנו,  שבהם  והערים  הבתים  המקצועיים,  החיים  הילדים,  וגידול 

 והישרדות...     

 



 ים שקשורים אליו. מנסה לשכוח את העצב של הסוף ולחזור לזיכרונות הטוב

 לסדר אצלי מה אורי והחיים איתו עשו לי.

 . מרוכזותכהות  ומה שהכי ברור זה המבט, עיניים חומות    ,מנסה לראות את אורי שוב

  ,וישמע נועמנסה להחיות אותו שיואז אני 

מקשיב מאוד בסבלנות ובפתיחות למה שיש לכל אחד להגיד. שואל    איך היהונזכרת  

פתוחות, נותן לסיים, לא שם מילים ולא עוזר להשלים משפטים. הוא רוצה  שאלות 

או יפריעו לשותף להסביר    ,להבין ולא רוצה שהמחשבות שלו יחסמו את ההבנה שלו

 את עצמו. 

משוחח   אושומעת אותו מדבר, איך הוא מנהל משא ומתן מלחיץ, איך יוצר קשרים  

 ך. ואיך נוגע בדברים עדינים ותומ ,שיחות חולין

 , את השלד וקווי המתאר ואת המצפן שלפיו כיוון. ומנסה לשרטט את המבנה שלו

  .ולמד בפורמלי ובחייםד  ולמאהב להוא 

   ., שחיפש לפתור בעיות ולשפרהיה לו ראש פתוח ויצירתי

 ,לא נותן להפרעות להסיט אותו, גם בעבודה, גם בטיפולים  ,עמיד ללחצים

 לוקח סיכונים ואחריות מאמין בעצמו, אמיץ וגם הרפתקן, 

שיועיל  חותם,  שישאיר  ערך,  בעל  שיהיה  משמעותי  משהו  לעשות  חשוב  לו  היה 

 . לאחרים

 . הוא סימן מטרות, והתכוונן אליהן אחרי שלמד ושמע, ופעל בנחישות

.  את הטיפול בסרטן וגם לעזור לאנשים שמתמודדים עם המחלהמאוד רצה לקדם  

עודד שאפשר, לתמוך, ליידע,  להיה לו חשוב לשוחח עם חולים ובני משפחותיהם,  

 להבין מה קשה, לחשוב איך אפשר לפתור, לברר וליצור חיבורים שיקדמו.   

 , המשימתי והנחוש  וולצד הק

ים, גם באחד על אחד וגם ברבים. היו התאווה לחיים, ואהבה לדבר הזה שנקרא אנש

ובעיקר  הברק בעיניים היה קל להדלקה, יוזם  ומתמסר בקלות לטיולים, ובילויים,  

 ,  אקשןו אם יהיו עם חברים טובים



 , . מקפיד להודות, להוקיר תודה נדיב ונותן, לא מתחשבן, עוזר ותורם וגם מפנק

המון   של  ואבא  וחבקן  נשקן  שלו,   הילדים  על  אחד  חולה  כל  את  עודד  שטויות. 

 מהילדים להגשים את עצמו בכיוון שלו.  דחף שנעשה דברים טובים ביחד. 

 

שירים הקטנים שפיזם  , והביטויים, והפ ות בואטסאולא נשכח את ההומור, את התגוב 

 . תוך כדי המצאה..

ש החיבור  ונוצר  הנכון   בתזמון  שנפגשנו  מזל  בת  שלי    מיזגמרגישה  המסלול  את 

 ותף עם אורי. שמחה שהלכנו יחד, ואוהבת את מה שנוצר יחד.  למסלול מש

אורי לא יכל להמשיך במסלול,  אך קפיצת הדרך שעשינו יחד הביאה אותי למקומות  

 שאני אוהבת. 

 


