
 ניצן רוזנבליט   –   שנה לאוריש 

 

עם השיר "התחדשות אחרת" )אחרי  אתרוג והמפעל בצפון –בייבי של אורי המשהו על  אספר

 החגים יתחדש הכל( 

 "בגנך פורחים לפתע

 עץ הפרי ועץ הסרק 

 ועץ החלומות 

 ועץ הטוב והרע 

 ומוטלים כל כליך 

 בחצר ביתך 

 לא נשלמה מלאכתך..."

אורי  ,, אבל יותר מהכלישראל היום תרמופישר תשנקרא 'אתרוג'אוריש יזם מקים ומנהל של 

לאחר  רוח המנהיגות שלו מהלכת ביננו גם אחרי שעזב את החברה וגם עכשיו  .מנהיגהיה 

  ,מנהיגות ערכית, מנהיגות המאמינה באדם תהיהמנהיגות של אורי הי שעזב את החיים.

למה אתם מסוגלים...", מנהיגות הרואה למרחוק, משלבת  "...אין לכם מושג באומרו 

יצירתיות, חותרת להשיג את ההישג הנדרש גם שלעיתים שנראה כמו "ראש בקיר" בעקשנות  



 אין קץ, אך תמיד בהפשלת שרוולים יחד עם כולם, בגובה העיניים.

כים. היום  אורי היה מגיע לביקורים במפעל ובעיקר התעניין במה קורה בשטח, עובדים ותהלי

היה  שם תמיד גם אם לא תמיד  תאבל אורי ידע להיו)המקום עצמו(.  GEMBAקוראים לזה 

 תיאוריות ניהוליות.ב מצוי

בשעות הבוקר  2006ביולי  12הביקורים השגרתיים של אורי במפעל, ביום רביעי מ באחד 

לי צה"ל בגבול הצפון והחלה מלחמת לבנון השניה. בשעות הצהריים כינס אורי ינחטפו שני חי

המצב דיון דחוף על קיימנו   .את הנהלת החברה בשטח המפעל שהיה בדיוק בבינוי והרחבה

.  iBlotקו מוצרים חדש ומהפכני ה השקת לקראת  ביישורת האחרונהממש   בעודנו, שמשתנה

יצור  יויש להעביר את פעילות ה ,את ההשקה בסיכון אורי הוביל מיד להחלטה שלא מעמידים

בניהול  ולחלק משימותלפארק המדע ברחובות באופן מידי. 'הכוורת האתרוגית' החלה לתכנן 

 יבות כללית ומוחלטת "אין מצב שלא נצליח". ו, תוך כדי מחובקרה של אורי

ביום חמישי הועמסו משאיות 

נפרקו ביום שישי ע"י צוות ש

ת אורי,  המרכז בראשו

הוגדר מקום בפארק   ,במקביל ו

ונעשו כל ההכנות למעבר 

העובדים ומשפחותיהם 

למרכז. במוצ"ש יצא חלוץ 

להקמה של מפעל ארעי,  

וביום ראשון כבר עבדנו 

במשמרת ערב. אורי הסתובב 

ביננו, לכלך ידיים, עזר בכל,  

חייך חיבק וזימזם שירים 

 בלופים... 

 

בחשיבה מדויקת, יכולת קבלת החלטות, הרבה פירגון ורגישות לעובדים   ורי ניצח על הכלא

היגות שהועמדה במבחן קיצון התגלתה בעייני  נ. המ ומאוד מטלטלת בסיטואציה משברית

 על מנהיגות זאת קיבל גם את הוקרת חברת האם כמנהל מצטיין.כמאפיין מדהים של אורי. 



גם   רוחו וערכיו של אורי ממשיכים ללוות אותנו,

שלעיתים איננו מודעים לכך, וגם כאשר חלק גדול 

 מהעובדים כבר לא זכו להכירו. 

, ומלווה את המשך התפתחות  יהיה זכרו חי, נושם ובועט

 המפעל מ'אי שם'. 

, ספר בלובי המפעל זכר אצלנו בלוח הנצחה יאוריש י

זיכרון, ובתוכנית לימוד מדעית משולבת בבי"ס עמק  

תה ישף למגמה הביולוגית שהינח  בוהחולה, אותו בי"ס ש

 המדעי.  התחלת אהבתו לתחום

 

 

 במסע שלא נגמר "

 בין שדות הצל ושדות האור 

 ..." יש נתיב שלא עברת 

 אחרי החגים יתחדש הכל."...

 יתחדשו וישובו ימי החול 

 האוויר, העפר, המטר והאש 

 גם אתה,

 גם אתה,

 "תתחדש.


