
 )אחיינית(   עדי פימנטל   -   כרונות, סיפורים ומחשבות י ז 

 

שבתכלס הוא היה כמו אח ,  שנהכלהבין לפני  או כמו שכבר יצא לי    –אורש היה בשבילי הדוד הצעיר  

(  15)  פחות מההפרש בין אמא לבינו  שנים(.  10-12  הואגדול )הפרש השנים בין אורש לבין קרן וביני  

רואים את קרן ואורש יחד בשביל הוא מנסה לתת לה יד   –אפילו בסוף סרטון החתונה של גאולה    –

 בידיים של סבתא חווה(  כמו אחים ) ואני  –והיא מתחמקת

גם בצבא לאורך הקריירה הצבאית   –  סוג של מנטורהיה  הבנתי שאורש  בראיה לאחור  מעבר לזה  

הוא  משותפת עם ח"א( ואחרי הפרישה עם הכיוונים לעתיד.)במיוחד בחלקים שנשקו לפעילות שלי 

 היה שם. תמיד התענין, שאל ויעץ

 מוטיבים אפיינו את אורש    שלושה 

לשוקולד  .1 בכלל.    –  האהבה  ולמתוק  לשוקולד  גדולה  אהבה  הייתה  הייתה  לאורש  חווה  סבתא 

מי אוהב מתוק ובעיקר    ? יוגבי..... משפחתי  אולי דפוס    –אהבה למתוק    –משפחתי  . וידוי  מחביאה 

 עד שהיה מוצא. משהו איפשהו.   –תמיד היה פותח את הדלתות של כל הארונות  . אורש  שוקולד?

אצל אורש הכל היה פשוט. .  תפיסתית כשהכל פשט במחשבה אז כך גם בעשייה  –  הכל פשוט  .2

של    80הפקת יומהולדת    לאנקדוטההקים מפעל, עשה אקזיט מינכ"ל...יעץ ומה לא... אבל דוגמא  

חווה   אולם,  מסכת שלמה עםפרברים)הפקה  עם    סבתא  גנב את  סרטון  ה   –, עם  'מי  האגדי 

נראה לי שאפילו במשפחה   –הצצה למאחורי הקלעים    –המקופלת' ממש הפקת בתמצווש למופת  

חות מדקה  של פ ארגן לי טיסה הלוך וחזור כדי לצלם שני קטעים לסרטון.  מעט יודעים שאורש  

 לדעתי. חחח... 

עולם  .3 עולם  לראות  אורש    –  ולגלות  את  בהאפיין  בהיהן  והן  המקצועי/עסקי  בט  י בט 

לנו  החוויתי/הוויתי.   הזההיו  במרחב  עדכונים  אורש  ביקורמ   זכרונות.  תמיד  של    בוושיגטון ים 



טיול    בארהב.. ישיבה משותפת על תכנון משפחתי לחו"ל  למטרות עבודה כשאנחנו היינו בשליחות

ה כישלון קבוצתי, אבל זכיתי לקבל מחמאות על הדוד אר שהיה כנ  -עם מאגמה לפורטוגל  ג'יפים  

וחבל( –יפים במאגמה ואורש לא סיפר לי על זה לפני אלא רק בדיעבד  'אני מלווה טילי ג)שלי...

ל מעט בככ אח"כ  אבל קטעים היה לראות אותו לובש את החולצה השחורה עם הסמל של מאגמה  

 שהיינו נפגשים. תהזדמנו

 :( עיבוד של דברים שכתבתי לפני שנה  )  אהוב שליהגדול ו האח  ה   אוצעיר  הדוד  ה  -  באורש,  מה ראיתי  

, עושה הכי טוב נמצא חזק על המגרש, יוזם, מוביל, מניע, נותן את כל כולו– שחקן נשמה    וראיתי ב

 .  וממגנט את מי שנמצא בסביבתו שאפשר

, מגבוה, את הרובד היכולות לראות את התמונה הגדולה   –ומיקרוסקופ  טלסקופמבט של    וראיתי ב

 . הקטניםהכי  פרטיםפרטי ובמקביל לרדת ל האסטראטגי

שאוהב את מה שהוא עושה ועושה את מלא תשוקה,  סקרן, מתלהב,  מצחיק,   -  ואת הילד שבראיתי  

 . ועשייה לא נח ותמיד בתנועה. אוהבמה שהוא 

והיכולת    ...החברי.  המעגל,  המעגל המקצועי,  עגל המשפחתימה  –היכולת לשלב מעגליםאת  ראיתי  

 גם רצינות וגם קלילות.   הנאהגם עשייה וגם  .גם למנכל וגם לטייל .וגם להיות גם וגם וגם וגם

 טפים : יה הזו עו ו את כל ההו ו 

 . התמידי כובשהחיוך הו , תודעת שפע ונתינה אין סופיתפליאהצניעות מרשימה מעוררת 

חלק מלהיות אופטמי הוא לשמור את הראש בכיוון   ..."אני בן אדם אופטימי    -אמר  נלסון מנדלה  

 השמש ואת הרגליים בתנועה קדימה" 

)למעלה, גבוה,  ימיות עם החיוך הנצחי, תמיד עם הראש לכיוון השמש  טללא ספק, סמל לאופ  ,אורשו

 תמיד בתנועה. . רחוק( והרגליים בקרקע

 ילוב רב עוצמה.  ש ללא ספק ההי  ורשש" ראש טוב ולב טוב הם שילוב רב עוצמה" ואאמר הוא ועוד 

 הספיק המון בלע את החיים ו

 ! ה שאר כזיותמיד הכוכב שלי   ההי -מנטור הגדול ו האח ה צעיר, הדוד ה -אורש 

 שאני מכירההוא המת הכי חי חינתי, ומב



 מאפיינים של אורש –חיוכים השיר מתוך 

 כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם 

 כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב 

 כדאי גם לחייך, מותר לכעוס

 אך בזהירות לא להרוס 

 אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר 

 הכל יהיה עוד טוב יותר ודאי, אבל בינתיים 

 גם לשיר אפשר לבכות ללא סיבה, אפשר 

 ו)אם( האדם צוחק )אז( העולם כולו צוחק 

 והעולם, תראו, יהיה פתאום כה טוב 

 .  ..."שוכחים מה שכל כך, כל כך חשוב -רק אנו  

 עם תודעת אושר גבוהה –אבל יש כאלו שלא שוכחים אלא ככה חיים ואורש היה אחד מאלו 

, תמיד שם )גם כשיש עננים וגשם חמה. זורחת.  –שמש הכמו   והקרין את זה לסביבה. .אין'-'בילד

 . זה היה אורש. כך נזכור אותו. זורחת( היא שם.

 

 אורי עדי וסוניה 

 


