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הפרידה והדמעות

  ה' אורי וישעי | ”הכל לטובה", אמר תמיד הרב אוריאל מלכה, שנספ

אוריאל  הרב  של  חייו  סיפור  את  כששומעים 
מלכה, רב כלא 'אוהלי קידר' שנספה בשרפה האיומה 
באוטובוס שהיה בדרכו לסיוע בפינוי כלא דמון, קשה 
להאמין שהאיש היה רק בן 32 בעת פטירתו. הלב מת־
כווץ לנוכח אותם חיים חדורי אמונה, חיים של הפצת 
שלבתו  הדבר  הוא  סמלי  כמה  ובחו"ל.  בארץ  יהדות 

הקטנה, בת השלוש וחצי, קרא בשם אמונה.
הרב אוריאל מלכה למד בישיבת ההסדר בקרני שו־
מרון ולאחר קורס מ"כים, סיים את שירותו, התחתן, 
וחזר ללמוד בישיבה. לפני כארבע שנים וחצי החליט 
היהודית  הסוכנות  מטעם  לשליחות  זוגתו  עם  לצאת 
בדנבר, קולורדו. לאחר שנתיים בדנבר המשיכו לשנת 
שליחות נוספת בוויניפג, קנדה, ולאחר מכן שבו לארץ. 
משפחתו  בני  בפי  המכונה  אוריאל,  הצטרף  כאן 
תפקיד  את  ומילא  השב"ס,  של  רבנים  לקורס  'אורי', 
כמעט  נקלע  הוא  השרפה  אל  קידר'.  'אהלי  כלא  רב 
במקרה, כאשר התנדב לבוא ולעזור בפינוי האסירים 

בכלא דמון.
"קשה לדבר על אורי בלשון עבר", נאנח אחיו רן, 
שאורג באוזנינו מסכת חיים מופלאה. ”הוא היה אדם 
שרץ תמיד לעזור לכולם. תמיד היה מחייך, עושה הכל 
שנזקק  אדם  כל  ממנו.  שפעה  ישראל  אהבת  באהבה. 
לעזרה, כל אחד שהיתה לו בעיה הכי קטנה, ידע שיוכל 
לפנות אליו. פניתי אליו לא פעם לעזרה, ולא רק בשביל 
עצמי, גם בשביל חברים. הוא פשוט רץ בשמחה לע־

זור. גם אבא שיחי' היה מתקשר אליו, והוא היה נרתם 
לעזרה גם ממרחקים".

רחלי, אחות קטנה יותר, מצטרפת לשיחה ומציינת: 
נזקקו  שאנשים  דבר  כל  על  רוחני.  חמ"ל  היה  ”הוא 
לתפילה - הוא היה אומר לי: שלחי לי הודעה עם שם 

ושם האם, ואנחנו נתפלל".
כאבו של עם ישראל נגע לליבו, ופעם החליט להר־

עיד שערי שמיים כדי לסייע לזוג חשוכי ילדים. הוא 
שכנע  הוא  מאד.  הזוג  את  ועודד  סעודה  עבורם  ערך 
אותם לא ליפול לייאוש, ליווה אותם בהתחבטויותיהם 
ואכן לאחר אותה סעודה לכבודו של בורא עולם, נפ־

קדו בני הזוג.

ה'שבעה' הכפולה של האב
בדנבר, קולוראדו, התקשו מכריו להאמין שחייו של 
האיש שכל כך אהבו נגדעו, בעודם באבם. 'מפעל החסד 
של איש אחד' הגיע עד לדנבר. גם לאחר ששב לארץ, 
לא פעם התאמץ באמצעות הטלפון לסדר עניינים על 
הצד הטוב ביותר עבור הזקוקים לכך. ”כשהוא הגיע 
לדנבר, היתה במקום קהילה, אך לא מאורגנת כל כך", 
מספר אחיו. ”הוא ארגן את כולם סביבו, איחד וליכד 

אותם".
ב'דעת',  לימד  והוא  כמורה,  למקום  הגיע  אוריאל 
משחק מילים באנגלית המקצר את השם המקורי 'האק־

דמיה לתורה של דנבר', שמשמש שם כבית ספר יסודי. 
סמכות  מעין   - מכך  יותר  להרבה  נעשה  הוא  במהרה 

רוחנית. 

במקום,  השליחות  שהסתיימה  לאחר  גם  למעשה, 
שב בכל שנה בימים הנוראים, בראש השנה וביום כי־
כל  ובעצם  תוקע,  בעל  ציבור,  שליח  להיות  כדי  פור, 
כלי הקודש. הוא השתדל בכל מאודו להחדיר באנשים 
תורה ויראת שמיים, ולשכנע אותם לעלות לארץ הקו־

דש. הילדים במקום, כהוריהם, אהבו אותו אהבת נפש 
והתקשו להיפרד ממנו. לא מעטים מיהרו לעלות על 
מטוס עוד ביום חמישי, מייד כששמעו על האסון, ואף 

בטרם זוהתה גופתו, כדי להשתתף בהלווייתו. 
על  השפעתו  ועל  למקום  שלו  הגדול  הקשר  על 
הקהילה תעיד העובדה שרשת CBS, במהדורת הח־
דשות המקומית שלה, הקדישה כתבה לאיש, לפועלו, 
את  מביעים  והמגישים  שהכתב  תוך  הטראגי,  ולמותו 

כאבם על כך.
גם בוויניפג לא נח ולא שקט והמשיך להרביץ תורה, 
כשהוא אינו שוכח לעשות מעשי חסד בקרב המשפחה. 
בקנדה התגוררה דודתו, אחות אביו, והוא היה מרעיף 

עליה חום ואהבה ומרבה לשמחה. 
”כמה הוא היה מצטער עליה אם היה יודע עליה", 
נאנח אחיו כמשיח לפי תומו, וכך מתבררת לנו עובדה 
למשיב  לה  היה  שאוריאל  הדודה,  זמנית:  בו  מצערת 
נפש, איבדה את ההכרה לאחרונה ולכן לא ידעה שנס־
פה באורח כה טראגי. בשבת, עוד בטרם זוהתה גופתו, 
היא הלכה לעולמה. ארונה יגיע לארץ רק ביום רבי־
עי, בשל סופות השלגים בקנדה. כך יצא, שאביו יושב 
הדודה  ייאמן:  לא  אחותו.  על  והן  בנו  על  הן  שבעה 

הלכה בעקבות האיש שהביא שמחה לחייה.

בלב התופת הלבנונית
וכרטיסי  ארוז  כשביתו  דנבר,  אל  יצא  בטרם  עוד 
הטיסה בידו, פרצה מלחמת לבנון. אוריאל חש שלא 
יוכל לנטוש את חבריו הלוחמים, והצטרף אליהם, תוך 
במלחמה  המלחמה.  לאחרי  נסיעתו  את  דוחה  שהוא 
חווה ניסים רבים וגם אבדות רבות, כאשר 12 מחבריו 
נהרגו מאותה פגיעת קטיושה מפורסמת בכפר גלעדי, 

כאשר ציפו להיכנס אל לבנון. 
כבר ביום הראשון נתקל באש תופת. בבית שעליו 
אך  לישון,  המותשים  החיילים  הלכו  בלבנון  השתלטו 
שנתם לא היתה שינה. שלושה טילי אר. פי. ג'י. נורו על 
הבית. שניים עברו ממש מעליו, האחד פגע בגג אך לא 
המשיך למטה. באמצע הלילה התעורר אוריאל ממטח 
יריות שנורה לכיוונם. אם היה מתרומם בבהלה, כפי 
שהיה אמור לקרות בדרך הטבע, היריות היו מחוררות 
את ראשו. אך משום מה, הוא לא ידע להסביר מדוע, 
הוא התרומם באיטיות כשראשו מוטה, וכך לא פגעו 

בו היריות.
מאוחר יותר הותקף המקום באש ידידותית – מאש 
חיילינו שלא ידעו כי בבית שוהים חבריהם. באין ברי־
רה, נפנפו החיילים מבעד לחלון בטלית, בתקווה שאי 
מי יבחין בה ויפסיק את האש. ואכן, בניה ריין הי"ד, 
הבחין בכך, והציב את הטנק שלו בין האש הנורית ובין 
הבית, כדי להגן עליו. ריין עצמו נהרג, ואוריאל הגיע 
לנחם את הוריו ולהודות להם על שבנם הציל את חייו. 

כעת, עם מותו, הם הגיעו לבית האבלים כדי לספר את 
הסיפור להוריו.

חיים הם למוציאיהם
על הצלתו של אוריאל מן התופת הלבנונית מספר 
אביו בדמעות ליושבי אוהל האבלים סיפור מדהים. זמן 
קצר לפני המלחמה, נפטרה המפקדת של האב, שהינו 
איש משטרה. היא הותירה אחריה בית עם מספר ילדים. 
וגילה  פטירתה,  ביום  לביתה  הגיע  אוריאל  של  אביו 
יושבים  וכיצד  לנהוג,  כיצד  בו  יודע  לא  שאיש  בית 
שבעה. הוא התקשר לאוריאל וביקש ממנו לבוא לעזור. 
זו היתה שעת ערב, אחרי הלימוד בישיבה, ואוריאל 
כבר התעייף מעמל יומו. אבל אבא ביקש, ויהודי זקוק 
לעזרה, ועל כן הוא קם והגיע מקרני שומרון אל ביתה 
של הנפטרת. כאן ישב עם בני המשפחה, הסביר כיצד 
את  ולימד  תורה,  בדבר  אותם  ניחם  שבעה,  יושבים 
הילדים כיצד לומר קדיש על אמם. בני המשפחה שמחו 
מאד עם בואו. רק כשפרצה המלחמה התברר שגם האם 

בשמים מלאת הכרת הטוב על פועלו למענה:
לילה, והנה אביו של אוריאל חולם חלום. בחלומו 
הוא רואה אנשים רבים נכנסים בזה אחר זה אל בית 
הקברות. בפתח בית הקברות עומדת המפקדת, אותה 
אישה שזה עתה נפטרה, וכשמגיע למקום אוריאל היא 
ייכנס  לא  מלכה  וקוראת: ”אוריאל  דרכו  את  חוסמת 
לכאן!“ כך התברר כי במעשיו הטובים קנה לו סנגורית 
בשמיים, ואכן, מאש זו הוא ניצל ושרד את המלחמה.
רק אחר המלחמה סיפר האב לבנו על החלום המו־

פלא.

והם לא הכירוהו
אוריאל לא החמיץ אף הזדמנות לקרב לתורה, בלי 
לתת תחושה של הטפה או התנשאות. אחיו מספר, כי 
אוריאל עודד אותו כל הזמן, תוך שהוא אומר לו מה 
לומר לחיילים, כיצד לחזקם וכיצד להחדיר בהם אמו־
נה. ”רק עכשיו אני מבין שבעצם הוא חיזק גם אותי", 

מציין האח הנרגש. 
אלא שרק עכשיו מבינים במשפחתו הרבה דברים, 
כי מתברר שכגודל מעשיו כך גודל ענוותנותו. ”הוא 
לא סיפר לנו כלום", אומר אחיו, ואביו השבור מוסיף 
בדמעות: "לא היה ילד כזה בתמימות, בצניעות. הוא 
הספיק לעשות מה שעשו אחרים בשבעים-שמונים שנה. 
הוא היה ראשון בכל מקום. אף פעם לא סירב לעזור. 
בכל ערב שבת התקשר, 'שבת שלום אבא, הכל בסדר?' 

הוא היה מכבד הורים באופן יוצא דופן". 
שלא  העובדה  את  שמציינת  אנקדוטה  מספר  אביו 
הכירו אותו. ”פעם עשינו עם הדודה פסח במונטריאול, 
והוא התחיל להסביר את ההגדה באנגלית. לא ידעתי 
שהוא יודע לדבר באנגלית כל כך טוב, ללמד ולהסביר. 

כולם הופתעו“.
לקירוב  הזדמנויות  ניצל  הוא  בשב"ס  בשירותו  גם 
לתורה. אחד הצוערים, שנספה אף הוא באסון האוטו־
בוס, התיידד איתו והחל להניח תפילין בזכותו. חבריו 

מיכל איש שלום
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