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בר מצווה

.סידור וחיוך, תפילין, מצויד בטלית, 1959אורי עולה לתורה בחורף 
.בשבת שאחרי נערכה סעודת צהרים בשני חדרי הבית

לכבוד האירוע חוסלו לולי התרנגולות והאווזים שהיו עד אז חלק בלתי  
.נפרד מהחצר

:האורחים מיהרו להספיק להפגנה שנערכה באותה שבת 
הפסקת התחבורה הציבורית בשבתות-על הפרק

?ומה התחדש מאז
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תמונות משפחתיות

אורי עם  -על מרפסת הבית
ואברמלהאילנה 

אצל הדודים באחוזה

שלושת הילדים לבית ליבוביץ
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בתחפושת ילדה9אורי בן 
.ולפרטי פרטים, לתחפושות  דאג אבא

גם צמות בלונדיניות מפשתן עם שני  
סרטים הוכנו בקפידה

בעזרת מכונת התפירה זינגר שהייתה 
החל מכיסוי  לילקוט  -הכלבבית תפר 

.  ועד תחפושת חד פעמית, שלא יתבלה
היה , אם לא היה בד בצבע המתאים

.  צובע סדין לגוון הדרוש
-אורי גדל בבית אבא יצירתי ויוצר

מתקנים ומאלתרים כל מה  , מכינים
.שאפשר

רגעים של נחת

במרפסת הבית
אבי ואילנה מנסים להכריח את אורי להצטלם
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דוד שמש נבנה על גג הבית

אך אבא  , עדיין לא יוצרו מעין אלה בצורה מסחרית
.חקר וייצר, קרא 

.אורי כמובן היה חלק בלתי נפרד מהביצוע

...העבודה היא חיינו

חבר גיל הנעורים-טולדנויעקב מזכרונות

הספרבביתהלימודיםמתקופתאוריאתזוכראני
.מסגרותבמגמתלמדנו,חייםבקרית"עמל"

עדואחריההלימודיםתקופתכלרציףבקשרהיינו
.לקיבוץשהצטרף

.צ"אחהיוםכללבואשואבתאבןהיההמחסן
אתמצאנואנחנו,לכדורנמשכואחריםילדים
.במחסןעצמנו

מתוךוהכל,בלבדשנינושלהממלכההיההמחסן
.בניה,הרכבה,פרוקשלסקרנות

,רגילהבלתיטכנולוגיתוגישהידייםלאוריהיו
היה,לעשותשרציתימהלכל,בהערצההסתכלתי

מיוחדובשקטפשוטיםבאמצעיםפתרונותשולף
.אותוהמאפיין

עבודתויסודות,היצירתיות,הסקרנותאת
-לייצרשניתןמה.מאביוספקללאירשכפיים

סיבהאין-לתיקוןשניתןמה,לקנותסיבהאין
.וגדלחונךאוריאילוועל,לזרוק
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מעקה המרפסת

חלקלמדאורילחניכותס"ביכתלמיד
עבדהשניובחלקומהשבוע

שבמפרץגורןבמסגרייתהיהעבודתומקום
.חיפה

,הביתלסלוןמרפסתהוספתעם
אוריהכיןלבדעושיםהכלשאתבתפיסה
גוש,למרפסתהמעקהאתעבודתובמקום

י"עכבודברובלחצרשהובלענקברזל
.סמיטריילר

יצחקאביועםאורי
עץלידהביתבגינת
המרפסתברקע.הזית
אתסיימוזהשאך

-הבאהפרויקט.בנייתה
.המעקה
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בילוי בשעות הפנאי 
חוג טיסנאות מובנה ומסודר

כל אילו נעשו בהמון סבלנות ואהבת  , חיתוכי בלזה והדבקות נייר פרגמנט בכנפיים, סקיצות
.המלאכה

צ"אחה

טולדנויעקבמזיכרונות
ספריםבקריאתהפנאישעותאתמילאנו,מחשביםולאטלוויזיההייתהולאמאחר
לחדרעלינופעםמידי,לסרטיםמאודהרבההולכיםהיינו.במחסןגםוכמובןרבים

.גלגליםלסחוב,למסריטלעזורלנוונתנוהקרנה
.פעמיםכמהראינוהסרטיםכלאת,יוםכלכמעט,מאודהרבההיינוהעםבבית

היינו,בהפסקההדלתותאתכשפתחו,מהצדהעםלביתלהתפלחאיךלמדנו
אחרילאולםנכנסים,השנילסרטמחכיםבשירותיםומתחבאיםמתגנבים

.שנייהלהצגהנכנסיםוהיינוראשונהמהצגהשהתרוקן
.ונכנסיםקצתעוזרים,הבמהעובדיעםנכנסנובהצגות
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בולים וטיולים

בסוללחוץכמכונאייצחקלאבא
דבר.שותףעםצמודטנדרהיה,בונה

.בארץהרבהלטייללנואיפשרזה
בארגזהטיוליםאתזוכריםהאחים
חופשהאובשבתותהצפוןבכלהטנדר

.ס"בביה
הארץאהבתאתבנושנטעמהזה

.בהלטיילוההרגלים
פעמיםמאודמעטשרקחבלמה

.איתנוטיילההמצלמה

מתוך מכתב שנשלח מגדות
מוכן להחליף איתי עוד אחד כך  , בעניין הבולים העסק מתרחב... 

שילחו לי עוד  . שאני בינתיים בקשר עם שני חברי משק בעסקות בולים
בולים להחלפה וגם ישראלים אני אשלח לכם כמה מהבולים  

.במספר ובזה אסיים15, שהחלפתי כבר
.שלום ולהתראות

אורי

מאז היותו נער עצמאי השתתף  
גם  , הימים4אורי בכל צעדות 

.כחייל
תמיד זכר לשלוח גלויה למען  

החותמת המיוחדת

, מעבר לאיסוף עצמו . תחביב שהעסיק את אורי מאוד בגיל הנעורים היה איסוף בולים
.סידור והחלפת בולים, הייתה השקעה במיון

ושניהם הקפידו לשלוח גלויות ממקומות שבהם הנפיקו  , אבא נטל חלק לא מבוטל בעניין
.חותמות דואר מיוחדות

.את האוסף אבא שימר וטיפח לאחר נפילתו של אורי
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