
 בדרום אמריקה  על אורי בטיול  ע  זור   גידי 

 

ו יחד במסלול קיבוצי נאני דווקא רוצה להתחיל מרויטל, שאני נולדתי שלושה שבועות אחריה והיי

 שכולל בית תינוקות, פעוטון וגן. 

וטיילנו יחד בשלוש מדינות. בצ'ילה טיילנו  נעבור לאורי, שאותו פגשתי בדרום אמריקה  עכשיו 

וענת ואחר כך טיילנו טיולים ארוכים, שאני קורא להם טילי חי"ר, בבוליביה ופרו. ברכב עם טל  

אלו טיולים של הרבה זמן להכרות ודיבורים ולילות שקופאים, כי בגובה אתה לא ישן כל כך טוב 

היינו הולכים גם ביחד וגם בהרבה פעמים כל אחד בציר שלו    אין מה לעשות, אז יש זמן לדבר. 

 וארוחות. ונפגשים לקפה 

מה שאני זוכר מאורי זה שהוא היה מבוגר. גם הוא וגם אני היינו יותר מבוגרים מכל אלו שישר 

. אני קראתי לו אז "יולק", על שם המזכיר בספר מנוחה נכונה של מרים צבא ועולים על מטוס וג

 עמוס עוז, כי הוא היה מין חבר כזה, סמכותי... 

ה פסיכולוגי,  צד  גם  לו  לו  יהיה  שלושיתה  שהיו  הצעירות  לבנות  שנים -ארבע-סבלנות  חמש 

תה י. הימה אני אעשה עם עצמי"  ,מתחתינו, שרק גמרו צבא והגיעו לדרום אמריקה עם כל ה"מי אני

 לו סבלנות להקשיב להן ואני די אפילו הערצתי אותו על כך. 

בגובה וגם חוץ מזה הוא היה מאוד פדנט, אתם בטח מכירים אותו. כמו למשל עם העדשות, גם  

 בטיולים קשים, מתעסק עם זה, מחליף ולא מוותר, וכך גם בענייני הכנת האוכל והקפה. 



שר היה חוץ מזה הוא לא הסכים לי לעשן, ואני הייתי מעשן כרוני והאוהל היה שלי )!( אבל אי אפ

     לעמוד מולו. לא עישנתי

בפרו הוא התחיל לזייף קצת באיזה טיול וקצת חששתי. אחרי זה אמרתי לו "תשמע אורי   הוארזב

ק"מ, אנחנו הולכים וחוזרים וכך נסיים עם משהו גדול". בדרך חזרה ממש  23יש פה לגונה במרחק 

וצריך לעוף מפה  ואמרתי לה "תשמעי הוא בצהבת  ואז פגשתי את אסנת בהוארז  לו קשה  היה 

מהר". לקחנו אותו ללימה והשארנו אותו שם למרות ההתעקשות שלו, אתם   ללימה כמה שיותר

     הוא היה עקשן, אבל אין מה לעשות כשיש צהבת, לא חוויה טובה  -מכירים אותו

בחדר האוכל במעגן מיכאל, אנחנו כל הזמן  היא אומרת ש  ,  אחר כך פגשתי את רויטל בת כיתתי

, והיא       ם כי כמובן שהגרסה שלי היא הנכונה , אכך חשוב  מתווכחים על זה, אבל זה לא כל

אמרה לי שהיא מחפשת שותף לדירה. אמרתי לה "תשמעי פגשתי בחור משהו רציני, חטיבון, טייס, 

תו, הייתי איתו חודשיים בשטח, אני מכיר אותו, זה בדיוק בשבילך. תקחי אותו בתור יטיילתי א

 . וזה מה שהיה .שותף לדירה ומשם אתם תסתדרו בלעדי

וחוויה מעשירה וחיובית ובאיזה שהו מקום   סך הכל כמו שאתם יודעים כף גדול להיות עם אורי

 תה לי זכות גדולה. אהבתי אותו מאוד והוא השאיר חותם על כל מי שפגש.יאני מרגיש שהי

 הוא הספיק המון אבל הוא הלך מוקדם מדי. 

 

 אורי בטיול לדרום אמריקה


