




מפגש בישול לזכר

ל"אורי ראובני ז



ילדות

הוא . ראובני ( נפתלי)במושב רמות ברמת הגולן להורים דליה ותלי 4.7.1976בנולד 

ואחות , דרור–גיא ואסף לבין שני אח קטן –בין שני אחים גדולים " 'סנדוויץ"היה ילד 

שהיה במושב רמות וכנער " דליות"אורי למד בתור ילד בבית הספר . דורון-קטנה

.שבקצרין במגמת מחשוב ובקרה" נופי גולן"למד בתיכון 



על הילד שהיה

הוא גדל במושב רמות והיה קשור . מלא קסם ועם חוש הומור, אורי היה ילד ביישן וחייכן

.הוא היה מסייע רבות למשפחתו בעבודות במשק. כל חייו לטבע ולמרחבים הפתוחים

הוא אהב עבודות  . ובהמשך גם הדריך בה" בני המושבים"הוא הצטרף לתנועת בנוער 

.עם הידיים





תחביבים ותחומי עניין

הוא אהב לפרק  לתקן ולהרכיב דברים בייחוד כאלה  ". בידיי זהב"אורי ניחן 

אורי מאוד אהב לטייל ולנהוג בטרקטורון שלו ברחבי  . שקשורים למכונאות וחשמל

".ראלי הפרעונים"ותיעד אותם בקלטת שצילם וקרא לה , הארץ



השירות הצבאי

לשריון לאחר התעקשות שלו להעלות את הפרופיל שלו 1994אורי התגייס בדצמבר 

ולאחר מחזור מצבו הבריאותי הדרדר והפרופיל ם"מטקיהוא עבר קורס . בעקבות אסטמה

חודשים בתיכונים 3ל שם הדריך "לאחר מכן עבר הסבה לקורס הכנה לצה. שלו שוב ירד

אורי ביקש לחזור . ץ"כסמבלאחר מכן חזר לשריון . ושכנע בני נוער להתגייס לשריון

.  לתפקיד ההדרכה ולא הספיק לשמוע את האישור





מועד הנפילה

נפגע על ידי מכונית  , כשכבר הגיע לצומת במושב רמות, בדרך חזרה הביתה, 2.2.1997ביום

במהלך תשעה . ם"אורי נפצע אנושות ואושפז בבית החולים רמב. שהעיפה אותו לצד השני

הוא נטמן . נפטר מפצעיו(11.2.1997)ז"תשנ' באדר א' אך ביום ה, ימים אורי נלחם על חייו

.בבית העלמין ברמות והוא בן עשרים



הספדים

,  נכנסת אלי למשרד, הגעת אלינו לפני כחודש וחצי, אורי: "מפקד היחידה שלו הספיד אותו

שבית את . והרבה-רצון לעשייה , ק מלא מוטיבציה"מט-טנקיסט , מושבניק, בחור מחייך

'  חלומו'וליס או בלטרון למרות שניתן לך 'לבי בכך שביקשת ממני לעבור ולהדריך בטנקים בג

הותרת בלבנו חלל , למרות הזמן הקצר ששהית בינינו... ובניק'להיות ג-של כל טנקיסט 

ל"החמבעיצוב , ברצון לעזור, בהשקעה, בחיוך-צים"הסמבהכנסת נופך חדש לחיי . עמוק

".ובאחת הכל נגדע, ובתחושת החברות שכה אפיינה אותך-



הנצחה

, "אורי"כתבו לזכרו שיר , כץאינגרםורדית גרא ותמי , אמוחברותיה של -שיר לזכרו•

.ובביצועה של גני תמירסמליאןשיצא על גבי תקליטור בהלחנתו של מרק 

בנוסף כל שנה ברמות נערך בחנוכה מרוץ לפיד לזכרו של אורי ביוזמת בת כיתתו של •

מילדים ועד מבוגרים בכמה  -בו משתתפים כל המושב, אורי מהמושב ענבל כסלו

בסוף מתכנסים במועדון להדלקת נר ולהצגת המצגת שהכינה דורון אחותו . מסלולים

.הקטנה של אורי

לחצו על הכפתור" אורי"לשמיעת השיר 




