
 רענן כסלו   –   דברים באזכרה בשם קבוצת הטיולים 

  

 הבת את רויטל ואת הילדים. ו אני אדבר בשם קבוצת הטיולים שאוהבת את אורי, א

, שניסינו להבין איך  בסדנת הורים אצל אסנת ועמיר  1993אני הכרתי את אורי בשנת  

הפגישה הראשונה   אורי אחרי  יודע עם הצלחנו.  לא  ילדים,  הבין שהרבה מגדלים 

יותר חשוב לו להיות חלק מגליל עליון אז הוא נשאר לראות את המשחקים בשידור  

  גם  .ונתן לרויטל להתעסק עם הילדים. ואחרי זה הוא גם נתן לה לעשות שלום  ,ישיר

 לזה לא נכנס. 

שנה אחרי זה התחלנו עם קבוצת הטיולים שנקראת צורן ושאר העולם. אני צורן, 

שבעצם   ,וזה שם הקבוצה  .היוםאנחנו גרנו בצורן אז וגם    ם, כישאר העולם זה אחרי

קבוצה שהפכה להיות   .טיולים מדהימים  בארץ ובעולם  שנה  25מטיילת כבר מעל  

טיילו וגדלו איתנו וגם אנחנו. אורי היה חלק מאוד    הרבה יותר ממשפחה. גם הילדים

מרכזי   הזאת.  מאוד  מרכזייהשהשירה  גם  בקבוצה  מאוד  אצל  יתה  הייתה  אורי  ת 

 בקבוצה. מרכזית גם 

 אזכיר פה שלושה סיפורים בנושא הזה.  

הולדת    ושרוכתבו  תמיד    :ראשוןה בימי  בחור    .באירועיםושירים  בחרה  רויטל 

באשדוד  מהפזורה שינה  ינהי  .הרוסית  שקי  על  מורכבים  מאוד  שירים  כותבים  ו 



כי זה   . לימים המקום ששרנו נקרא התא של אייכמןוומגיעים לשיר אצל  ומדורות

השירים את  .ים מאוד חשוביםאהיה מקום עם אזניות כאלה, ואורי היה מקבל סולו

 הם להיטים. ו האלה אפשר למצוא ביוטיוב

היו ערבי שירה אצל אורי ורויטל בבית. אחד היה עם אורי הרפז מהפרברים    :שניה 

שבאמת היה מרגש עד דמעות ומצולם וקיים וזה היה הערב הראשון. הערב השני  

, עשרה חודשים לפני שאורי נפטר. עד הרגע האחרון לא היה ברור 2.11.19  -היה ב

מי שרואה  . אבל  נשמהה  לל היה עם מכונתכאם בכלל נוכל לבצע את הערב, אורי ב

  . רגעים מדהימים היו בורואה שאורי שם התעורר לחיים ו  , את הוידיאו מהערב הזה

הזכור מכל הוא השיר   זכתה לנשיקה, שעד    פושבסו  ",חיוכים"כאשר הרגע  רויטל 

היה לכולנו ברור שזה כבר כש  ,שירה מרגשזה היה ערב    עכשיו היא מסמיקה ממנה.

פעות בקיבוצים אבל בגלל  ובנה חשבו לעשות סיבובי ה. אורי וחני ללקראת הסוף

  .     הקורונה זה לא קרה

 

  ה הייתלי            "אני והנפטרעל "תמיד הרי כשמדברים על הנפטר מדברים  :  השלישי

וגם    אוכל, זה היה בסקי, בטיולים, יין - חלק יפה של החייםב  עם אורי הזכות להיות

הי  .מסעדות  הדברים    ותמיד  ביין  ,בטיולים  .האלולנו  ליבנו  מגיעים ,  בטוב  היינו 

שאורי מאוד  להקה    .בלי נגן גיטרה עם הרבה שמחה בלבגם    .לשירה בציבור בערבים

שאהב מאוד   הפ  תהיהי,  עם  לליבנו  הגדולא שנכנסת  הייתה  תוס  ואשת "ה ,  שטן 

בש.  " האיכר פוצח  והיה  ברנזון  לאמנון  מתחפש  היה  שלו  הבס  בקול  ירים  אורי 

  .השירים האלה תמיד דיברו על הפאתוס הזה ועל הקטע המזרח אירופאי  .גדוליםה

אורש  ,אנחנו  לו  קראנו  אורינקה   -י  לא  לא  ליושינקה  ,קראנו  ותמיד    ,מהשיר 



זה גם .    "!גגות הכפר  םהנ   הנההיינו )אומרים( "  )לשדה נחמיה(    כשמגיעים הנה

אורי  ,היה. השיר שבחרתי הרבה  ו   ,ואני חושב שהוא מייצג את  אותו  היינו שרים 

היין התערבב עם הוויסקי וליבנו היה טוב לבב. אני חושב  כבר  שכ  ,בערבים האלה 

באמת  מסמל הרבה, גם נדודים, גם מעברים, וגם  הוא באמת    ," העגורים" השיר הזה  ש

העגורים  " הנהר,  אל  עפים  העגורים  הכפר,  מעל  חולפים  העגורים 

 . "מתי נוכל לעוף כמותם  ,ים עוזבים אל הדרום החם, מתייוצא

 

האורי שלו בלב,   יש את  לכל אחד  כל האנשים,  ואנחנו צריכים  כמו שנאמר אצל 

להמשיך לעוף עם אורי, לחלום עם אורי ולקוות עם אורי ובאמת להגיע הכי רחוק.  

עשה קולות  אני יודע לרקוד, אז שי יבוא לשיר את השיר. אני א  ,אני לא יודע לשיר

     רקע.  

 


