
 אמנון ארבל   –   מסע בזמן אל ילדותו של אורי 

 

האימהות שלנו היו החברות הכי טובות במשך כמעט שמונים נולדנו בחנוכה.  אורי ואני  

 .  ן אורי לביניביחמש עשרה שנה בדיוק הפרידו שנה. 

 כבר שש עשרה שנה ומרחק השנים רק ילך ויגדל. זה היום 

. שעות המחנך היו מוקדשות יםכיפורהמלחמת יום    בשנה שלהייתי מחנך בכיתה של אורי  

ו   .המלחמהלעיבוד הטראומה של   נוכח בשיעורים זו היתה שנה טעונה  אורי היה מאוד 

נראה לי שבנקודת הזמן ההיא ניצת הניצוץ.  ישב.  בדיוק הוא  האלו. אני זוכר עד היום איפה  

 סיקרנתי אותו.  כנראה,, אורי סיקרן אותי ואני

י"ב לכיתה  חברתיוהיב   ,כשהגיע  רכז  שלו  חיפשתי    ,תי  לשנת   פרטנר במחזור  שיתגייס 

לא היה לי ספק שהוא המתאים מבני  )מה שקראו אז חטיבון(.    כרכז תנועה אזורי.,  שירות

חשיבה עצמאית, שיקול דעת.   ,מנהיגות, אחריות חברתית, איכפתיותהייתה לו  המחזור.  

   .ללכת לצבא העדיף  הואכולם   אלא שכמו

השכנוע   שתהליך  נפש  שיחות  מאודהניב  אותנו  הןקרבו  יחסים ה  היו  .  למערכת  בסיס 

 לא פסקו מעולם.  ששיחות . ארוכת שנים

, לא גידלנו יחד ילדיםוגם  עבדנו יחד בפלחה, לא שירתנו יחד בצבא,    לא  מאחר ושנינו

בנושאים אישיים מאוד. אבל תמיד היה איזה מיעטנו לעסוק    ואולי בשל מרחק הגילים,

 אתגר תורן לנתח או לתחקר. 

 התבקשתי לשפוך אור על ילדותו.  אני  הדוברים אחרי יעלו זכרונות מאורי המבוגר. 



 

. עם בתנועה  השל  רטואברי היה מדריך ספכש  בסלובקיה  הכירואברי וחוה,  הוריו של אורי,  

 , להשאיר את משפחותיהם לימודיםם להפסיק  כניסת הנאצים לצ'כוסלובקיה, נאלצו שניה

, דבר שהשפיע על אישיותה כסף בפהשל  גדלה עם כפית  ש  ולעלות לארץ. חוה  מאחור

שהביא   אברי.  באוניית פאר  סרטיפיקט,  עם    עלתה  ,האופטימית והקורנת עד סוף ימיה

 אסיר בעתלית. חצי שנה כשהה    ,עלה בעליה בלתי ליגלית  רציונליות,  מעשיות, ולזוגיות הזו  

  להתישבותועלו    בנהלל  להכשרה, התחתנו אצל שוחט  יצאו  צ'כי,ה  הצטרפו לגרעיןהם  

 . היתה בת שנהש חוליותב

לחיים,   הרומנטית  ובגישתה  המיוחדת,  השנים  בשפתה  של  הקשיים  את  מתארת  חוה 

 הראשונות: 

עם עוד זוג. היא הייתה בהריון ואני עם אברי ביחד   4על  3הכניסו לגור בחדר   נואות"

עם שניהם. עוד לא היו רשתות ועוד לא היו חלונות והיו המון יתושים. זאת אומרת  

 . "ממש בטבע, שפרטיות לא הייתה. החיים הרומנטיים התנהלו בעצם על יד הבניאס

 זה היה פחות נעים. היה שם משטר"את התינוקות מסרו כמובן לבית התינוקות ו

ספרטני. החימום לא היה חימום והקירור לא היה קירור. את הילדים רחצו בכיור,  

החזיקו אותם ביד אחת ושפכו עליהם מים מוקצבים, חמים ואחר כך קרים. שבע  

אברי סבל מזה  אימהות מניקות ביחד. כשהבחורים באו, לכל אחד היה מה להגיד.  

 מאוד" 



רק  חוה היתה 15ורינה בת  10חלה בסרטן ונפטר כשאורי היה בן שנה. אילן היה בן אברי 

לא דיברה עליו ולא הזכירה אותו   , שהיאנוראהשוק על מותו של אברי היה כל כך    .  38בת  

הילדים ישנו עדיין בבתי    אבא.על    סיפוריםגם בלי  ושנים רבות. אורי גדל למעשה בלי אבא  

 רק בילדים של אחרים.  כמעט , אזכמקובל  ,, ועסקהלתחוה עבדה כמטפהילדים, 

לא היה קיים דבר כזה שהורה הלך למרפאה עם ילד, שהורה הלך  " בדבריה:

הכול עשתה - למרפאת שיניים עם ילד, שהורה הלך לסנדלריה עם ילד. הכול

הילדים הפרטיים שלי היו משם מה מאוד טובים. לא היו    למזלי  המטפלת. אבל

 "  .לא הקשו על החיים שלי מפונקים ו

משניהם.  אורי   הטוב  בו  היה  חווה.  וגם  אברי  גם  את  היה  ירש  הוא  אברי  של  מהצד 

מ הרציונליות.  את  הניהול,  כושר  את  החברותיות  חוההמעשיות,  את  קיבל  את  ,  הוא 

 . ותרומנטיאת הו האופטימיות

אחרי שיעור על מערכת הרביה של האדם, אורי מצביע מספרת אורה מורתו לביולוגיה:  

 . " אבל אורה, אל תשכחי, שיש גם ירחואומר: "

נחמיה   שדה  מ  מצאתיבארכיון  עבודה  היסודי    תקופתחוברות  הספר  אוריבית   .של 

ד' מזמינים   ג', או  ילד בכיתה    ומספקיםקריאה פרשנית  הטקסטים שנכתבו בשפתו של 

 . המיוחדתאישיותו על רמזים 

 פנינים בודדות. ולכן רק התבקשתי ע"י ההנהלה לא להרבות בדוגמאות.... 

אפילו    ,חיבור מתחכם חיבור קצר מאוד בנושא "חבל על כל טיפה". ההוא כותב  כיתה ג'  ב

 .ורגישות חברתיתציני, אבל חושף חוש אחריות 

ילד אחד התיז מים על ילדה, והילדה צעקה. שמע אורי את צעקותיה ורץ לראות מה  

דחף את הילד אחורה והילד נפל. אז    אורי  קרה. ראה שהילד מתיז מים על הילדה. 

 )חבל על כל טיפה...(  אורי רץ אל הברז וסגר אותו".

 מכתב ללאה גודברג. 

 אה א' ולאה ב' כמו בקיבוץ( )שימו לב לג' משמע יש ל "שלום לך לאה ג' היקרה!"

החלטנו לכתוב לך לכבוד  נושאנו. למדנו עליך ועל שירייך. וגם חיברנו מנגינה  

 לאחד משירייך, והוא "בארץ סין": 

 )כאן רשומים, בעפרון, תווים לשתי השרות הראשונות של השיר(.   

 "את ההתחלה הזאת חיברנו להנאתנו. 



ועכשיו יש לי שאלה אלייך: אם אכתוב לך תשלחי לנו שיר?  שלום לך ואני מקווה   

 שהשיר יצליח." 

 

הימצאותם של התווים במכתב של ילד בכיתה ג' קצת הפתיעה אותי אבל עפרה שהיתה  

 המורה למוסיקה של אורי אישרה שזה אמיתי. 

   הוסיף לה עיבוד.ו  את המנגינה והנה השיר שכתב אורי בביצוע של עומרי שגם השלים

 מבצע עומרי

 הכל:  על אורי  אומר בשבילי ש , מכיתה ד', חיבור יפה במיוחדאסיים ב

ובאתי לעיר שהיתה בנוייה מעטיפות ספרים.    ."אני חלמתי שהלכתי לחפש את חברי

היה לי רק כינור פלאים שכאשר ניגנתי בו היה עולה חיוך על פני האנשים. בעיר  

 הזאת מצאתי את חברי."

 


