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 ״כשהתבקשתי לומר כמה מילים 
 באזכרה, שמעתי את אורן אומר לי:

 "אחי, לא הייתי מחליף אותך, 
אבל קֵצר אחי, קֵצר..."



6 ביוני 1983
אורן נולד בחיפה

 2015
נולד לאורן וגילי בן – אריאל

 2010-2012
.B.A בהצטיינות במסגרת 

תוכנית "ארגוב" במרכז 
הבינתחומי הרצליה

2001
 התגייס

לחיל המודיעין

1994
זכה באליפות הארץ 

בטניס לנוער

1983-1989
 גבעת אורנים, 

רוממה החדשה, חיפה

 1989-1991 
 עבר עם המשפחה

לניו-ג'רסי, ארצות הברית

1995-2001
 למד בחט"ב ותיכון
 'אליאנס', בחיפה 

עבר לגור בתל אביב 
2014

התחתן עם גילי
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 "אורני יקר,
 בלי מילים עולם שלם עובר דרכך אלי.
 עיניים תכולות מישירות ומעניקות את 

החום הגדול ביותר שאם זוכה לו מבנה"
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"מתגעגעים  לטלפון שלך בכל יום שישי, לשמוע 
מהצד השני את המילים:  שבת שלום "אבא'לה", 

ואחרי זה, לאמא היית אומר: "אמא'לה".

שתי המילים שהיו שמורות לך, שכה אהבנו"
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"לא אכביר במילים כי לא משנה כמה אנסה, 
הם פשוט לא יספיקו לתאר עד כמה מדהים 

היה הילד שגידלתם, שכולנו זכינו ליהנות 
ולהחכים רק מעצם הנוכחות לצדו"
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"עשה המון ודיבר מעט.

זה היה אח שלי.

מילותיו היו מתנות מדויקות, יקרות מפז, 
שהגיעו באריזות קטנות.

עולה בדעתי שככה היו חייו"
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 "אימוש ואבוש שלי, רוצה לומר לכם
שבפעם השלישית יצא לכם מושלם.

אני יודעת אמא, שאסור לומר על אורני שהוא 
מושלם, אבל נראה לי שעכשיו כבר מותר"
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"מישהו כמו אורן פוגשים פעם בחיים, אם יש לך מזל".

אמר אחד: "קשיים מתחילים כשאתה מוריד את העיניים מהמטרה". 
אתה לא הורדת אפילו לרגע – החיים היו המטרה. 

אני זוכר רגעים בזמן, תמונות שמזכירות לי כמה התרגשתי להיות 
בחברתך. כמה היה לי חשוב, כשאתה מגיע, שתאהב את האוכל 

שבישלתי, וידעתי תמיד שתגיד לי את האמת ותדייק. הלכת קסם 
עליי, במסתורין ובהילה שאפפו אותך ובקסם של האדם שהיית"
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"באותו ערב  בו פגשתי את אורן לראשונה,

קפצו אלי הגומות שלו. אח הגומות שלו.

מבט שובב מלא חיים, לא מה שדמיינתי שאופייני לרב סרן 
בצבא. באותו רגע בבר תל אביבי בשלמה המלך, אורן נגע בי 

בעוצמות שלא ידעתי אז להבין.

משהו בשילוב בין הנונשאלנט שלו עם הענווה שלו כאילו 
דיברו אלי מבלי שהתאמץ, הוא היה פשוט הוא"
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 ״אריאל כל כך מזכיר לי אותך. 
 בכל פעם שאריאל עושה פרצוף 

 או מעשה קונדס והגומות 
מציצות מהלחיים השמנמנות."
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  m&m's-הייתה לו מומחיות לנחש את צבע ה"
בחוש הטעם בלבד.

תמיד קלע, אפס טעויות.

אף פעם לא הבנתי, איך הוא עושה את זה?"
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"פעם ראשונה שפגשתי את אורן, זה היה ביום הראשון לטירונות יחידה. הגעתי 
לרכבת ביום ראשון בבוקר וחיפשנו איזה משהו שייתן סימן לאיפה צריך להיות. 
זיהינו קבוצה קטנה של חיילים שנראו בדיוק כמוני: אשכנזים, על מדי אלף בלי 

נשק ובלי שום סמל או סימן ועם אותו בלבול ופחד בעיניים.

ניגשתי בזהירות לכיוונם ושאלתי אם הם אולי במקרה החברה שעשו מיונים 
במרמורק... בחור אחד עם עיניים כחולות ומבט שובב ענה לי מיד, בשיא הביטחון - 

לא אחי. אתה במקום הלא נכון. הסתובבתי נבוך והתרחקתי בראש מורכן עד שכמה 
שניות אחר כך אחד החיילים האחרים רץ אחרי והחזיר אותי לקבוצה.

כשעליתי על האוטובוס שלקח אותנו דרומה, חשבתי לעצמי שני דברים:

מי זה הבן אדם הרע הזה? ואיך אני הופך להיות חבר שלו?!״
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 ״אם הייתם אומרים לי לתאר אותו במילה,
 הייתי אומר מילה אחת: מאוזן.

 נע בקצב משל עצמו.
 איזון מדהים של חוכמה, רצינות,

 שטות, צחוק ואהבת החיים.
טלנט תמיד בא על חשבון משהו.

אצל אורן זה היה טלנט של איזון״
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"טוב בסדר, אוקיי?

אתה לא גיבור.

אבל בזכותך חזינו בגבורה.

 כפי שכתבו, "מעולם לא ראיתי חיה
שעוצרת לרחם על עצמה".

ואתה אחי - אתה היית חיה.

 אתה היית דב יפה תואר שטורף את החיים האלה
יום ביומם.

 ואת זה אני יודע שכל אחד מאתנו לוקח הלאה,
לכל המשך החיים הנוראיים והמופלאים שלו"
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"הוא אף פעם לא עצבן אותי כשעישן, 
זה אפילו לא הצליח להסריח לי"
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"אורן היה תוקף החולשות האנושי החזק ביותר שהכרתי. 

אנשים היו מולו כמו נייר פרגמנט – חשופים בצריח האנושי"
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“I like to think,

there are

people in life,

that even when you are

 not in touch,

are there with us.

sharing the walk of life

on our side.

To me,

Oren was one

of these people”
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"מכירים גופיית wife-beater לבנה? 

הוא היחיד שגופיה כזו נראתה עליו מיליון דולר"
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"אני כל כך מתגעגעת לחלק שבי שרק אתה 
ראית ובמילה או מבט הנחתי לו להציף אותי. 

התחושה הזאת חסרה לי כל כך. אני מתגעגעת 
לניצוץ שאתה הארת בפניי ובלב שלי"
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"לא יודע לכמה מכם יצא לנסוע לידו, אבל מי 
שיצא לו, היה עד לאורקסטרה בהתגלמותה...

כל כך נהניתי לנסוע לידו שאפילו הרבה שנים 
אחרי שהיינו יחד וחזרנו מחתונה ברמת גן, עשיתי 

עצמי עייף וביקשתי ממנו החלפה"
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"במהלך הטירונות כל מי שהיה 
'מפשל' היה נענש בכל מיני עונשים 

רנדומליים – להרים תרמילים, לעשות 
שכיבות שמיכה – אבל הקאץ' היה, 

שאת העונש היה צריך לבצע ב-03:45 
לפנות בוקר. לא בדיוק תענוג בשום 

סיטואציה, בטח לא כשאתה על 4-5 
שעות שינה.

אני הייתי מפשל מלא, אז 03:45 הפכה 
לשעה מוכרת עבורי. עבור אורן, שהיה 

חייל מעולה, קצת פחות. אבל בכל 
זאת אורן גם בן אדם ופעם אחת שנינו 

קיבלנו עונשים לביצוע לפנות בוקר. 
שמנו שעון ל-03:45 וסגרנו שנוודא 

אחד על השני שהתעוררנו.

ב-03:45 השעון צלצל, הצצתי מאוהל 
הסיירים ולחשתי לאורן. הראש שלו 

הגיח, הוא הסתכל לעברי במבט ערני 
וסימן לי עם האצבע – שקט! לאט 
לאט הוא יצא מהאוהל עם הנשק 

שלו בזחילת גחון מבצעית, ואז בבת 
אחת התרומם ודפק ספרינט לגבעה 

שממולנו – תוך שהוא צועק – 'קדימה 
הסתער! אש אש אש אש אש!'

אני לא חושב שאי פעם צחקתי כמו 
שצחקתי אז ב-03:45 לפנות בוקר, 

בכפור של הנגב.

כשאני חושב על אורן ועל איך הוא 
חי, זה היה קצת כמו ההסתערות 
הקומית הזאת, הצגת היחיד לה 

זכיתי - איזו מן הסתערות על החיים, 
אבל לא בכבדות ובחשיבות עצמית. 

הסתערות קלילה מלאת הומור 
ושמחת חיים"
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"כשהכנו ארוחה בשטח אורן לא היה 
מהמכינים הגדולים.

עבר, בדק, טעם.

הוא היחיד שאני מכיר שרק הנוכחות שלו 
שיבחה את הטעמים בצורה לא מוסברת"
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״הרגע הזה במפלי הניאגרה, הייתי בת 4 וחצי והוא היה בן 7 וחצי.

 הוא דאג לספר לי על הילדה שקפצה למים, נסחפה עם הזרם 
ומאז לא מצאו אותה.

כמובן שמאותו רגע כל מה שרציתי זה שנלך משם...״
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"עוד לפני שממש הכרתי את אורן, ידעתי שאני רוצה להיות חבר שלו.

זה לא כזה מיוחד, כי כולם רצו להיות חברים שלו.

כשאתה חבר של אורן ורך אתה אוטומטית מגניב יותר.

כשאתה חבר של אורן, אתה יודע שיש מישהו שיגיד לך את האמת כשאתה 
צריך אותה. אפילו כשאתה לא יודע את זה. שיש מישהו שיגרום לך להרגיש 
בסדר עם איפה שאתה. שייתן לך פרופורציות ושירד עליך כשאתה דביל" 
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"היה ברור לחלוטין, שאתה הילד הכי מגניב באוטובוס"



״היית צלף, גם זה היה ברור.

בכל בליל המלל של חבר'ה הישגיים בני עשרים פלוס, בך היה צמצום 
ודיוק שפשוט הותיר אנשים שבויים אחריך. לכן בשיחות רבות על 

המרפסת אני זוכר שהייתי צריך להזכיר לעצמי לפעמים שאתה חולה. 
כי גם כשלא היית בשיאך היו שיחות רבות בהן פשוט הקשבת רוב קשב, 

סיגריה בפה, וגם אז היית סוגר דיונים בהרמת גבה או צחוק שקט - ובזה 
אמרת משהו שאחרים היו מקדישים לו משפט או פסקה או ארבע. צלף.

באחת הצליפות האלה, נתת לי את אחד הטיפים הכי טובים שקיבלתי. היה 
לילה לבן של עבודה לקראת משהו, ובעודי מברבר את עצמי לדעת, תפסת 

אותי בצד ואמרת לי משהו מרגש מאוד. אמרת - "סתום, ותעבוד". 

אני אומר שהתרגשתי לא בצחוק, כי גם כשג'יימס דין יורק עליך, לפחות 
יש עליך רוק של ג'יימס דין.

צלף.״

53
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״כשאורן נכנס לתפקידו כמפקד הפלגה, הרגשנו שיש 
אל מי לפנות, גם כחבר ולא רק כמפקד. בפגישות 

האישיות כל אחד שפך בפניו את אשר על ליבו. אורן 
אפשר לזה לקרות ואף עודד אותנו להרגיש בנוח 

ולספר לו הכל.

הוא אפילו הציב תיבת פניות מקופסת נעליים באחד 
החדרים, עבור אלו שלא מרגישים בנוח לפנות ישירות.

מדי פעם היה צוחק ושואל אותנו אם העובדה שתיבת 
הפניות ריקה אומרת שכולנו במצב מצוין ואין לנו 

תלונות, או שאנחנו סתם עצלנים.

התפעלתי מהיצירתיות הלא שגרתית שלו.״
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 "אינך צריך להיות יפה בשביל שנעריץ אותך,
אבל יפה אתה וחתיך אמיתי.

 אינך צריך להיות מצליח וחכם כדי שנכבד אותך,
 אבל אתה מוצלח וחכם. ומבריק. וערכי.

וראוי להערצה, לכבוד והתפעלות.

גיבור אמיתי אתה.

 כזה שמנצח את החיים
וחי אותם בשקיקה ובהתלהבות.

אוהב ונאהב"
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"בשנה הראשונה שלנו בלימודים, קיבלנו אורן ואני החלטה 
במודע להפוך את השגרה להנאה צרופה, לאחר התקופה 

הממושכת והמתוחה של השירות הצבאי המשותף.

בזכותו, התחלתי לנגן על גיטרה )וגילינו שאני פחות 
מוצלח בזה..(.

בזכותו, קניתי אופניים )כי הרי אורן טען שאי אפשר להיות 
תל אביבים אמיתיים בלי אופניים(.

בזכותו, למדתי להכין קפה במקינטה עד שאורן החליט 
שאנחנו צריכים להשתדרג, ולכן, עד היום, אני מזמין 
מקיאטו כפול עם חלב חם בצד )שלפי אורן זה לא 

מפלצנות... פשוט כך הכי נכון לשתות קפה("
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"נפגשים לפגישת היכרות. אתה מספר על עצמך. אני מציין לעצמי בראש - 
כמעט אפס ניסיון בעולם הייעודי של היחידה. מנגד, יש לך הבנה מבצעית 
עמוקה. נחישות, ערכיות והרבה צניעות. מחליט לקבל אותך. לקראת סיום 
אני מזהיר אותך על כך שיהיו אתגרים במעבר מהיחידה בה גדלת. תורת 

לחימה שונה, ותרבות ארגונית חדשה אינם דבר של מה בכך. תידרש לעבור 
הכשרה מאפס ולהתחיל לצבור מיומנויות. אתה נענה לאתגר.

'לוחם', אני מציין לעצמי"
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"אני מתגעגעת לשיחות האלו באמצע היום. לפעמים 
היו בהן יותר שאלות מתשובות אבל איכשהו בסופן, 

הבנו יותר, על משהו. 

הייתה בך הערכה וכבוד לכל רגע בחיים, כנראה כי 
משהו בך כבר ידע שזה ממש לא מובן מאליו. הזמן 

איתך היה יקר ומוערך מבחינתי" 
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"אנחנו נפגשים כל פעם כשאני 
שותה מקיאטו כפול. אנחנו 
נפגשים כשיש איזו אבחנה 

מוזרה שיש לה קהל יעד של 
אחד. אנחנו נפגשים כשמישהו 

בעבודה מקשקש ובא לי להגיד 
לו שהשיחה פשוט התחרבנה. 

אנחנו נפגשים כשאני יודע 
שרק אתה היית עכשיו יורד 

עליי בחריפות, בשילוב עם כזו 
אהבה. זה היה כה משמח אותי, 

לא יורדים עליי מספיק פה 
באמריקה. אנחנו לא נפגשים 

יותר אורן, וזה בלתי נתפס" 



"הדרך שבה אריאל אוהב ומעריך אוכל טוב.

לא משאיר כלום בצלחת ושותה את המיץ של 
הסלט בסוף ועם רעש. כמה שיותר רעש.

כזה שגורם לך להבין כמה זה טעים )בלב אני 
אומרת, אתה כמו אבא שלך אתה...(״
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"הזיכרון הראשון שלי איתך הוא בניו ג'רסי, כשבאנו לבקר 
אתכם כשהייתם בשליחות.

השיחה הראשונה שלנו שם הייתה שילוב של שני נושאים: 
מלחמת המפרץ וסופר מריו.

אני סיפרתי על חוויות מהחדר האטום ואתה לימדת אותי איך 
לשחק במחשב. אני, לדעתי, לא ראיתי מחשב לפני כן.

הסברת לי על מה ללחוץ, היווית דוגמה, והצבת רף גבוה 
במיוחד כי כבר מהגיל הזה היית אלוף במשחקי מחשב

)ובעצם בכל דבר שנגעת בו...(״
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"אורני אהוב,

מתגעגעים אליך. 
לחיוך הזה עם גומות 
החן, המפגשים אתך 

בבתי קפה בתל אביב, 
שהיו רק איכותיים 

וכנ"ל מסעדות. הכרת 
לנו הרבה מקומות 

איכותיים, ותמיד 
שאלתי את עצמי "איך 

מצאת לכל זה זמן?"
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״עקשן כמו אבא ואז אולי כמו אמא...
עוד לא החלטנו מי יותר עקשן בינינו.״
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"רציתי לספר המון על דברים שאסור לספר פה. רציתי 
לספר לך על קצינים וחיילים שלך, שעשו ועושים חייל. 

מי ביחידה ומי באזרחות. אני יודע עד כמה הם היו 
יקרים לך. רציתי לספר לך שהצלחנו. והמון בזכותך. 

הקמנו יחידה חשובה למדינת ישראל. רציתי להגיד לך 
שאתה צריך להיות מאוד גאה בכל שנות שירותך"׳
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"נתת לי להתקרב הכי קרוב שרק 
 אפשר, גם לכל הצד הרע והמכוער 

של המחלה והדעיכה.

חשוב לי שתדע שבאף רגע, מכוער 
ככל שיהיה, מעולם לא ראיתי אותך 

כחלש או מסכן. תמיד היית עבורי 
יפיפה, וחזק ועוצמתי וזה שנותן את 

המילה האחרונה"
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 "אני כנראה הולך למות בקרוב",
אמרת לי כשנכנסת לי לאוטו בדרך ליפו.

 לא יודע מה יותר הפתיע אותי –
 העובדה שזו פעם ראשונה

 ששמעתי אותך מתייחס לזה,
או שזה היה באותה אינטונציה בה אתה מעיר 
לי שלא הייתי צריך להוריד הילוך. או שגלגלתי 

סיגריה מצ'וקמקת מדי.

 "אני כנראה הולך למות בקרוב...
תעלה על איילון".



“איך חיים עם מישהו שהוא כל כך כאן ובאותה נשימה גם כל כך לא?

כשאני מדברת עליך אני לא מצליחה לדבר בלשון עבר.

אתה כאן"
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"ככל שהעמיקה היכרותנו וצמחה החברות בינינו נוכחתי לגלות עד 
כמה הקדים את זמנו בבגרותו וברגישותו האינסופית לסיטואציות 

הכל כך מורכבות שהחיים מציבים בפנינו"
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"אורן, שצניעותו וחזותו השלווה והנינוחה לא מסגירות את תעצומות 
הנפש והכוחות שקיימים בו, לא נותנות רמז על החתירה למגע ועל 

העשייה הכל כך משמעותית שלו למען המדינה.

לוחם ומפקד כריזמטי ובעל נוכחות. אמיץ וקר רוח, שיודע לשקול 
ולקבל החלטות משמעותיות, תוך שהוא לוקח בחשבון את 

השלכותיהן על חייליו ועל התהליך כולו"
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"אורן חד כתער. קולט אדם או סיטואציה ברגע. מבין 
מיד מה נדרש לעשות וכיצד. רהוט וברור. אחד שיודע 
לסכם אירוע במילה או במבט. אחד כזה שאתה רוצה 

לצדך ברגעים המתוחים והקשים ביותר. 

אבל חשוב מכל - אורן הוא בן אדם. אוהב אדם. מלא 
רגש ויכולת הכלה. בעל לב רחב, חוש הומור מפותח, 

שיודע לצחוק, עם אחרים ועל עצמו"
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אורן: "אתה מאלה שלא הולכים עם מטריה כי 
לוחמים לא הולכים עם מטריה?"

 אני: "רק עם מטריה. גם בטפטוף קל.
כמה שיותר גדולה"

אורן: ״יופי״
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”Screw you guys I’m going home“  הוא היה צוחק עלינו ואומר
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"שלחו אותנו לעשות מבדקי התאמה לקצונה. היינו 
צריכים לעלות על מדים בשביל זה, ובשלב הזה היינו 
על אזרחי ולאורן וליוחאי היה כבר שיער ארוך. ממש.

ישבנו שם בתל השומר, וכולם הסתכלו עלינו: שני 
חיילים עם מדים מצ'וקמקים והשיער הכי ארוך בצה"ל.

בסוף איזה חייל תפס אומץ וניגש אל אורן. "תגיד, איך 
אתה מסתובב עם שיער כזה?" אורן בשיא הנונשלאנט: 
"אבא שלי הרס"ר". החייל כמעט והתרצה "ומה איתו?" 

הוא הצביע על יוחאי. בלי למצמץ אורן שלף "הוא? הוא 
חבר שלי"
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"כשכלום לא הולך, 
עצור הכל ולך לשתות קפה בחוץ"



97 96

"ההתמודדות שלך עם המחלה זיקקה את כל תכונותיך הייחודיות. 
בכל פעם שניחתה עליך מכה, קמת בשקט, בצניעות ובאלגנטיות 

מעוררת השראה, ניערת מעליך את האבק והמשכת קדימה.

גם בימיך האחרונים, כשהגידול המפלצתי הזה שיתק את גופך 
ולקח ממך חלק אחר חלק, ידעת למצוא את המילה, המבט או 
החיוך שיהיו הכי מדויקים לתיאור הרגע. בזכות היכולת הנדירה 
הזאת שלך, הצלחנו לראות אותך מבעד למחלה ולעולם נמשיך 

לראות אותך ככה:

יפה, צנוע, חכם וממזר לא קטן"
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“ולפעמים אני מגלה שאני 
חושבת שלא באמת מתת, רק 
נאספת חזרה לעולם שממנו 

באת, כי הזמן שעובר רק 
מחזק את הידיעה

שהיה בך משהו על-אנושי.

בלי אידיאליזציה. נטו."
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"יום אחד החלטנו שאנחנו צריכים כינויים 
אחד לשני והחלטנו על אריק ובנץ.

אני לא החזקתי הרבה זמן בלקרוא לו בנץ 
והוא עד גיל די בוגר המשיך לקרוא לי אריק" 
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"אני מוכן להתערב איתך שאני אשתחרר לפניך, על מה שבא לך..."

לא חושב שמישהו חשב שאורן ימשיך בצבא להרבה זמן, אבל 
אורן זיהה הזדמנות, איך לא, לארוחה טובה. אנחנו מתערבים על 

טיסה לאילת, ארוחה במסעדה וטיסה חזרה באותו היום.

הנושא עלה בשיחה בינינו פעם בחודש כמעט.

תשע שנים של דיאלוג, בסופו השתחררתי.

באנו לסגור את החוב. לא היה לנו כוח לנסוע לאילת, סיכמנו שאין 
שם מסעדה ברמה שלו...

הוא בחר ללכת ליועזר בר יין, מקום משוגע ודקדנטי. כדי לפצות 
על היעדר הטיסה, סיכמנו שבאים לפרק את כל מה שיש להם 

שם, הכל על חשבונו. פירקנו ארוחה מושחתת בהחלט, לסגור 
התערבות שלקחה כמעט עשור. אחד הערבים הטובים בחיי״
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"השירות הצבאי הייתה תקופה מאוד אינטנסיבית וממלאת, אבל סופי השבוע 
עם אורן היו משהו בלתי נשכח. היינו יוצאים כמעט כל יום שישי הביתה ורוקדים 

עד 4 לפנות בוקר בלי הפסקה.

באחד הערבים הוא ניגש אלינו ואמר: "אני צריך טובה, אני רוקד עם מישהי פה 
ויש לה חברה שאני צריך שיעסיקו אותה כדי שלא תנג'ס" והצביע על נערה 

גדולה עם שמלה אדומה ענקית...

לא חשבתי שמשהו טוב הולך לצאת מהערב הזה, ואמרתי לאורן "אל תדאג 
I've got your back". רקדתי איתה איזה זמן )כי ממש לא היה לי רצון או על 
מה לדבר איתה( וזה היה קטע מביך מאוד כשכל החבר'ה שלנו מסתכלים עלי 
וצוחקים, אבל לא כל כך הפריע לי כי הרגשתי שאני עושה משהו בשביל אורן.

ואז אני מרגיש טפיחה על הכתף, אני מסתובב, וזה אורן עם החיוך המתוק שלו 
מסתכל עלי, צוחק ואומר לי: "טרגאניייה... זו לא החברה שלה..."



"אהב לגעת בדברים האמיתיים, לצלול עמוק. 
הייתה לו תשוקה עזה לגדילה עצמית.

אחרי כל מפגש שלנו, הייתי יוצא כמו אחרי 
מקלחת רעננה — מוכן לכל מה שעתיד לבוא 

ומלא תחושת ביטחון שהכל יהיה בסדר.

הביטחון של אורן היה מדבק וסוחף"
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"אתה מזכיר לי את הילדות הזו של פעם: 
של החופש, השמחה, התעוזה, המרחבים. 

חיבור אמיתי בין ילדים סקרנים עם דמיון 
והמון אפשרויות.

מתנחמת בכך שהכרתי אותך בתור 
"חרושצ'י" שלנו, הילד השובה עם העיניים 

הכחולות השובבות, החיוך המושלם, הגומות 
והאופי המיוחד"
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"הפליא לראות אחרים בשלמותם, מבעד לסדקים. 

איתו הקפה היה מתוק יותר וטעם החיים הורגש במלוא עוצמתו״
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על גבעה קטנה, בין הרים מול הים,
בין צמרות עצים מדהימים ביפים,

צמח לו עץ אחד, קטן ומיוחד,
עץ מהאגדות, לא כזה כמו כל אחד.

העצים הבוגרים שבינם הוא צמח
דאגו לו ממש כמו לבן ולאח,
בקיץ החם, הם חיבקו בצלם
ובחרף סוער, החיבוק התגבר.

הם הישקו אותו במים מתוקים מתוקים,
כדי שיצמח ויגדל ויראה למרחקים.

וכך העץ הקטן החזיר כל יום אהבה,
לעצים הבוגרים ולכל השכונה.

אט אט הוא גדל וגבה
וענפיו כבר נראו בכל הגבעה.

העץ הנדיר הכה שורשיו
וגם בהרים רחוקים כבר שמעו עליו

בוקר אחד הגיעו כמה אנשים מהשביל
ובקשו את העץ הקסום להשאיל

לאן הוא הולך, אם אפשר לשאול?
זאת לא נגלה, זהו סוד. זה הכל.

העץ המיוחד נדד בהרים,
ומספרים שהיה עץ רב פעלים.

הוא כבר היה עץ חזק וחסון למראה
אך מלא בחכמה וברגש, אל תטעה.
הוא עמד איתן מול ברקים וסערות,

והיו לו מלא עצים חברים וחברות
שאהבו אותו אהבה גדולה גדולה,

ממש כמו העצים שאיתם גדל בגבעה.

עד שיום אחד,
הגיע משב רוח חזק במיוחד

העץ הנדיר, העץ הקסום,
נפל אל הארץ, נפל מבלי קום.

ועלה אחד שלו, קטן ומיוחד,
עלה נדיר, לא כזה כמו כל אחד,
התעופף לו באויר והחל לדאות,

ואת העלה הזה כולם באו לראות.

אז אם העלה הקסום ישאל יום אחד:
"מישהו יכול לגלות לי
מדוע אני כה מיוחד?"

אז בבקשה תענו לו כולכם
באותו האופן – 

אתה עלה מהאגדות,
עלה של עץ אורן.
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"היו תקופות בשרות הצבאי שלנו שעבדנו קשה מדי ביום וישנו מעט 
מדי בלילה. לילה אחד כזה פתאום אורן העיר אותי. אני התבאסתי. 

כבר בוקר? אני צריך לשמור? אבל אורן מיד הרגיע אותי: "אחי, אתה 
לא שומר. יש עוד שלוש שעות עד הבוקר. תחזור לישון". אורן, שהיה 

באמצע שמירה, חזר לשמור, ואני לא לגמרי הבנתי מה קרה, אבל 
חזרתי לישון עם חיוך. הבנתי שאורן נתן לי מתנה. 

מאז זה נהיה סוג של קטע. מדי פעם, כשאחד מאתנו היה שומר, 
הוא היה מעיר את השני, לרגע, ואומר לו שהכל בסדר, שרק אמצע 

הלילה ושהוא יכול לחזור לישון.

תמיד אהבתי את זה. זה היה גאוני בעיני. איך אפשר להוציא את 
המקסימום ממעט שעות השינה שיש? לישון את השש שעות, 
וגם ליהנות מהן תוך כדי? אורן פיצח את זה. וזאת הייתה הרי 

המומחיות שלו. להוציא את המקסימום מכל מצב. לא לקחת את 
הטוב בחיים האלה כמובן מאליו. לחיות באופן הכי מלא, בהינתן 

הנסיבות, קשות ככל שיהיו.

ועכשיו, אחי, כל כך הייתי רוצה לעשות לך את הקטע הזה עוד 
פעם אחת. להעיר אותך, אפילו לכמה רגעים, ולהגיד לך שאני 

אוהב אותך. להגיד לך כמה מדהימים גילי ואריאל. להגיד לך שהחיים 
שבנית הם יצירת מופת. להגיד לך שמה שיצרת ימשיך להתקיים 

הלאה אחריך, שאנחנו נשמור עליו.

להגיד לך שאתה כבר לא צריך לשמור, שאתה יכול לחזור לישון.
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מבחינתי הוא היה הנעים 
ביותר להיות בסביבתו. נקודה. 

סוף.
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