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לעבודה מספרים כי הוא היה מגיע בכל יום, חיוך 
רחב נסוך על פניו, והוא מנצל הזדמנויות לקרב 
את ישראל למצוות, ”בוא, תשתה משהו, תעשה 
ברכה", היה מתחיל את יומו הגדוש בתורה וע־

שייה רוחנית כבירה.
האמונה שהפיץ בקרב עם ישראל, היא שמ־
היחיד  משפחתו. ”הדבר  בני  את  עכשיו  חזיקה 
שמחזיק אותנו עכשיו זה לחשוב על פניו המ־
חייכות, האומרות לנו כל הזמן 'הכל לטובה'. אם 
הוא היה כאן, הוא היה צוחק ואומר לנו להתגבר. 
אנחנו שמחים שיש בנו אמונה, כי אחרת אין לנו 

מושג איך היינו מתגברים על זה", אומר אחיו.

השיחה האחרונה
גם במסגרת שירותו בשב"ס, לא ויתר על קוצו 
של יו"ד בענייני תורה ומצוות. הוא היה קם מוק־

דם יותר כדי להספיק להתפלל בלי שהדבר יבוא 
כשעברו  הקצינים.  בקורס  ההכשרה  חשבון  על 
בשל  בו  להשתתף  סירב  הוא  מגע,  קרב  קורס 

נוכחותן של נשים בקורס. במקום זאת עמד והכין 
סנדוויצ'ים למשתתפים. למרות זאת, לא השתמט 
מחובתו להתאמן, ובלילה ביקש מהמאמן שיבוא 
וילמד אותו קרב מגע כדי שיהיה גם הוא מוכן 

לעת צרה.
אוריאל, כך מתברר, הוא האיש שעומד מא־

חורי הצלתן של שלוש הצוערות ששוחררו מן 
אוטובוס האסון.  המשימה רגע לפני עלותן על 
”אחת הניצולות ובעלה הגיעו אלינו וסיפרו לנו 
במשפחה.  מספרים  למענן",  נלחם  הוא  כיצד 
”הוא הלך אל המפקדת ואמר שמדובר בחנוכה, 
חג וחופש לילדים, ומקומן של האמהות עם יל־

דיהן. לא ייתכן שהן תצטרכנה להצטרף להקפצה 
יותר  קשה  יעבוד  שהוא  הסביר  וגם  אמר,  הזו, 
כדי למלא את מקומן. כך, ברגע האחרון, קיבלו 
את  וקיבלו  המשימה  מן  שחרור  הנשים  שלוש 

חייהן במתנה".
40 דקות לפני מותו חש לפתע רן, האח שעימו 
אנחנו משוחחים, געגועים לאחיו הגדול, שעימו 
לא שוחח במשך חודש וחצי. הוא עצר את רכבו 

בצד הכביש והתקשר אליו, ושמע מאחיו הגדול 
כי הוא בדרכו לכלא דמון. מעדותה של הקצינה 
שניצלה מהאוטובוס, מתברר שאורי היה האיש 
שאמר תפילת הדרך, התפילה האחרונה בחייו. 

היא סיפרה כי כשהאוטובוס החל לבעור הוא 
הצטרף אל הנהג, קרוב משפחתו (גיסתו של הנהג 
היא אשת אחיו של אוריאל, שאיבדה שני גיסים 
באסון), ויחד עודדו את כולם לרדת מהאוטובוס 

ולברוח. 
בשלב זה השתלטה האש על המקום ולא ידוע 
אם הספיקו לרדת או לא. בכל מקרה, בסופו המר 

של האירוע, נלכדו ונספו.
כשהיה אוריאל ילד - כך מספרים במשפחתו 
נערכה  והתמונה  הספר,  בבית  הצטלם   - לסיום 
בצורת חנוכיה. תמונתו הושמה במקום הנר הש־

לישי. בנר שלישי של חנוכה זוהתה גופתו של 
מתוך  ונספה  כולם  למען  חייו  את  שנתן  האיש 
וחמישה  אשתו,  את  אחריו  הותיר  הוא  נתינה. 
ילדים, הגדולה בת 9 והקטנה בת שלוש וחצי, 

הנושאת את השם היוקד, אמונה. 
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