
 נעם שמיר   –   1976סתיו    -   בחטיבת הנוער 

 

..(, מתכנסים לגיבוש של שבוע בבית  רוטנברג שעל  17)אורי עדיין בן    18חבר'ה בני    12

 מעט מפוחדים, מתביישים... הכרמל,

 הולכים להיכנס לנעליים די גדולות שהשאירו לנו החטיבונים מהשנה הקודמת. 

שנים בשלטון, בעוד כמה חודשים   1000המערך כבר  שנים עברו מאותו יום כיפור,    3רק  

 הוא יפסיד אותו... 

שחור לבן, אין מחשב, אין אפילו פקס. יש סטנסילים ומכונות כתיבה, טלפונים   תטלוויזיו

 שחורים.  –עם חוגה 

 מכבי תל אביב תזכה באליפות אירופה בפסח. 

 .הרבה תמימות ורוח נעורים

תנועת נוער שלמה שדורשת    ולהפעילצליחים לייצר  ואיך בכלל בטכנולוגיה הדלה הזאת מ

 כל כך הרבה תקשורת ותיאום? 

 שזה מצליח.  אחר כך יסתבר

 כרונות מופיעים אצלי בתמונות: יהז



קצר כחול,  במכנס  הברמודה,  אורי  עידן  לפני  צמוד,  קצת   ,

רעמת עם  גדול,  גבוה,  תנ"כים,  סנדלים  תלתלים    טריקו, 

 ומסביר פנים. 

מסיימים את שבוע הגיבוש  עם יותר סימני שאלה אבל עם 

 סימן ההיכר של החטיבון.  –תיק שכל על הכתף 

ואוהבת   יודעת  דעתנית,  די  ברובה  החבורה  לשנה,  גולשים 

לא היו ביננו פיגורות אלפא   .להתווכח שעות )לא זוכר על מה(

האחר ה טיפוסיות   את  להיכרות   .דורסות  רע  לא  אקלים 

 והתקרבות. 

 מהדברים שעשינו, ואיך שהתנהלנו, נראים במבט לאחור די הזויים.  חלק

 שעות ביממה )ועוד בלי טלפון נייד עליך..(   24היכולת להסתובב בכל הארץ לבד, בטרמפים,  

 חוגי ידיעת הארץ שמתקיימים באין מפריע מהים עד הירדן, מהצפון לדרום.

 פעילות משותפת עם ילדי צד"ל. 

 
 בחטיבה אורי ונעם

חומה ומגדל על    ..., ממש נבואי. המצפיםמחנה שעסק בהתיישבות יהודית בגליל לפני עידן  

 הנ"צ שלימים תקום עליו תמרת. 

 .כנראה שבכל זאת משהו נעשה

 רבות בפן האישי. נתרם מאתנומה שבטוח, כל אחד 



ולהסביר דברים בהירות מחשבתו, ביכולת שלו להבין, לנחת  באורי בהחלט בלט בבגרותו,  

 ולכן הוטלו עליו משימות גדולות וכבדות יותר. 

 אורי התעקש שנכיר את החצבני דרך "התחת" וארגן בו שיט אבובים.

רות  יוותר על מפגש עם חוה, שאת האממהוא לוקח אותנו בגאווה לאי של חוליות ולא  

 שלה נהג לצטט לא פעם. 

כשאתה נחשף למקום ממנו אורי בא כידוע, יין טוב מתחיל מכרם שגדל על אדמה טובה ו

ושאותו אהב כל כך, הגליל, חוליות, הנהר, אמנון שליווה אותו ואותנו בשנת שירות ואמא 

 אז מובן איך יצא היין הזה נהדר!  –חוה 

 אדום, חכם, חזק, מפולפל, עקשן לפעמים, רך בפעמים אחרות וציני עם רספקט. 

 החברות ביננו המשיכה לאחר שנת השירות, 

 לנו יחד בנגב, בסיני ובדרום אמריקה. טיי

 היו זמנים שאורי היה בן בית אצלי בגניגר, הכיר את ההורים שלי שנורא אהבו אותו. 

 היה כיף לזמר עם אורי, לשרוק איתו ולהיות איתו. 

 יחנתי בה... הוא ידע להגיע לקצה ואז להמשיך עוד קצת. תכונה נהדרת שאני לא נ

שבטוח   לו   תעזורתכונה 

ש לפיתחו יבאתגרים  נחתו 

 בהמשך חייו. 

אסיים בעוד סיפור קטן על 

הז כרון יתעתועי 

  –והתחושות 

ביתם  בסלון  השנה  ישבתי 

של אורי ורויטל עם רויטל,  

הלב שלי עצר לרגע, ככה בדיוק אורי    ,גודלוכשלפתע גל דילג במדרגות בקלילות ובמלוא  

 . תמיד ניצח(  –)שאגב  ,  מתחרה עם יונתןהיה יורד בבית האיחוד מקומת הישיבות למרתף,  

 אוהבים ונורא מתגעגעים

 החטיבונים


