גיל הנעורים
בר מצווה ,לימודים ,עבודה ,תחביבים
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בר מצווה

אורי עולה לתורה בחורף  ,1959מצויד בטלית ,תפילין ,סידור וחיוך.
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 :
על הפרק -הפסקת התחבורה הציבורית בשבתות
ומה התחדש מאז?
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תמונות משפחתיות
על מרפסת הבית -אורי עם
אילנה ואברמלה

שלושת הילדים לבית ליבוביץ

אצל הדודים באחוזה
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רגעים של נחת
אורי בן  9בתחפושת ילדה
לתחפושות דאג אבא ,ולפרטי פרטים.
גם צמות בלונדיניות מפשתן עם שני
סרטים הוכנו בקפידה
בעזרת מכונת התפירה זינגר שהייתה
בבית תפר הכל -החל מכיסוי לילקוט
שלא יתבלה ,ועד תחפושת חד פעמית.
אם לא היה בד בצבע המתאים ,היה
צובע סדין לגוון הדרוש.
אורי גדל בבית אבא יצירתי ויוצר-
מכינים ,מתקנים ומאלתרים כל מה
שאפשר.

במרפסת הבית
אבי ואילנה מנסים להכריח את אורי להצטלם
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העבודה היא חיינו...
מזכרונות יעקב טולדנו -חבר גיל הנעורים
אני זוכר את אורי מתקופת הלימודים בבית הספר
"עמל" בקרית חיים ,למדנו במגמת מסגרות.
היינו בקשר רציף כל תקופת הלימודים ואחריה עד
שהצטרף לקיבוץ.
המחסן היה אבן שואבת לבוא כל יום אחה"צ.
ילדים אחרים נמשכו לכדור ,אנחנו מצאנו את
עצמנו במחסן.
המחסן היה הממלכה של שנינו בלבד ,והכל מתוך
סקרנות של פרוק ,הרכבה ,בניה.
היו לאורי ידיים וגישה טכנולוגית בלתי רגילה,
הסתכלתי בהערצה ,לכל מה שרציתי לעשות ,היה
שולף פתרונות באמצעים פשוטים ובשקט מיוחד
המאפיין אותו.

דוד שמש נבנה על גג הבית
עדיין לא יוצרו מעין אלה בצורה מסחרית ,אך אבא
קרא  ,חקר וייצר.
אורי כמובן היה חלק בלתי נפרד מהביצוע.

את הסקרנות ,היצירתיות ,ויסודות עבודת
כפיים ירש ללא ספק מאביו .מה שניתן לייצר -
אין סיבה לקנות ,מה שניתן לתיקון -אין סיבה
לזרוק ,ועל אילו אורי חונך וגדל.
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מעקה המרפסת
אורי עם אביו יצחק
בגינת הבית ליד עץ
הזית .ברקע המרפסת
שאך זה סיימו את
בנייתה .הפרויקט הבא-
המעקה.

כתלמיד בי"ס לחניכות אורי למד חלק
מהשבוע ובחלקו השני עבד
מקום עבודתו היה במסגריית גורן שבמפרץ
חיפה.
עם הוספת מרפסת לסלון הבית,
בתפיסה שאת הכל עושים לבד הכין אורי
במקום עבודתו את המעקה למרפסת ,גוש
ברזל ענק שהובל לחצר ברוב כבוד ע"י
סמיטריילר.
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בילוי בשעות הפנאי
חוג טיסנאות מובנה ומסודר
סקיצות ,חיתוכי בלזה והדבקות נייר פרגמנט בכנפיים ,כל אילו נעשו בהמון סבלנות ואהבת
המלאכה.

אחה"צ
מזיכרונות יעקב טולדנו
מאחר ולא הייתה טלוויזיה ולא מחשבים ,מילאנו את שעות הפנאי בקריאת ספרים
רבים וכמובן גם במחסן .היינו הולכים הרבה מאוד לסרטים ,מידי פעם עלינו לחדר
הקרנה ונתנו לנו לעזור למסריט ,לסחוב גלגלים.
בבית העם היינו הרבה מאוד ,כמעט כל יום ,את כל הסרטים ראינו כמה פעמים.
למדנו איך להתפלח לבית העם מהצד ,כשפתחו את הדלתות בהפסקה ,היינו
מתגנבים ומתחבאים בשירותים מחכים לסרט השני ,נכנסים לאולם אחרי
שהתרוקן מהצגה ראשונה והיינו נכנסים להצגה שנייה.
בהצגות נכנסנו עם עובדי הבמה ,עוזרים קצת ונכנסים.
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בולים וטיולים
תחביב שהעסיק את אורי מאוד בגיל הנעורים היה איסוף בולים .מעבר לאיסוף עצמו ,
הייתה השקעה במיון ,סידור והחלפת בולים.
אבא נטל חלק לא מבוטל בעניין ,ושניהם הקפידו לשלוח גלויות ממקומות שבהם הנפיקו
חותמות דואר מיוחדות.
את האוסף אבא שימר וטיפח לאחר נפילתו של אורי.
מתוך מכתב שנשלח מגדות
 ...בעניין הבולים העסק מתרחב ,מוכן להחליף איתי עוד אחד כך
שאני בינתיים בקשר עם שני חברי משק בעסקות בולים .שילחו לי עוד
בולים להחלפה וגם ישראלים אני אשלח לכם כמה מהבולים
שהחלפתי כבר 15 ,במספר ובזה אסיים.
שלום ולהתראות.
אורי

מאז היותו נער עצמאי השתתף
אורי בכל צעדות  4הימים ,גם
כחייל.
תמיד זכר לשלוח גלויה למען
החותמת המיוחדת

לאבא יצחק כמכונאי חוץ בסולל
בונה ,היה טנדר צמוד עם שותף .דבר
זה איפשר לנו לטייל הרבה בארץ.
האחים זוכרים את הטיולים בארגז
הטנדר בכל הצפון בשבתות או חופשה
בביה"ס.
זה מה שנטע בנו את אהבת הארץ
וההרגלים לטייל בה.
מה חבל שרק מעט מאוד פעמים
המצלמה טיילה איתנו.
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