11.6.66
לשארית הפליטה בגדות מפזורי הגרעין ב  Xשלום רב .כאן ב  Xהכל
כשורה ,רצים קופצים וכד' היתה לנו סידרת ירי ופרט על קצה המזלג ,לאחר
הקורס שאליו נצא מחר נמשיך עם סדרת פרט והלאה אני לא יודע ,זה בערך
באופן כללי .מה שעומד לפנינו או כמו שה-מ.פ .אומר הסוכריה (שזה הקורס)
והמקל שנשאר אחרי הסוכריה וההבטחה היא מקל גדול ושמן לסוכריה.
זהו ועכשיו קצת על החברה ,ובכן אני מניח שעכשיו אתן יודעות בדיוק את
הכתובת של כולם ואם לא אז תעשו עבודה בלשית קטנה ותנסו לצרף כל מכתב
עם סימן הפלוגה וכך תדעו .אני לא יודע מהו הסימן של פלוגות אחרות אך
החברה בפלוגות אז -דני יוסי וקריספל ביחד מולי קוץ וגיורא בפלוגה  1וגדעון
עם אילן באחרת ובסוף קובי ואני ביחד .כך שסה"כ "אנחנו עשרה בני טובים
עשרה" (והמבין יבין) מה גורלו של סירק ,אני לא יודע אך רצוי שתכתבו לנו מהו
גורלם של שאר פזורי הגרעין באשר הם שם.
אם אתם רוצים לשמוע סיפורים ומעשיות אז על אף הזמן הקצר יש הרבה
מה לספר,
יצאנו לסידרת ירי (ברגל כמובן) מרחק של  20ק"מ מהבסיס במסע פלוגתי
של כ –  3שעות ,ועוד באותו לילה הקמנו מאהל והתארגנו והלכנו לישון לאחר 3
שעות שינה (השכמה ב –  )4:00יצאנו לעמל היום המפרך חגורים כמובן בחגורי
קרב (פק"ל לא יורד מהגב) לטווח במטווחים את ארוחת הבוקר הביאו לנו
למטווח ובצהרים חזרנו למאהל להכין מסדר (גילוח צחצוח ונשק) וכל זאת ב
 21/2עם ארוחה באמצע ויציאה לאימוני אחר הצהרים שזה אימון פרט ( זחילות
וכד') עד הערב ואחר ארוחת ערב ומיד למטווחי לילה או אימון לילה בפרט ,עד
 11:00בקיצור אין זמן רב לנוח אך לפני השינה צריך גם לנקות את הנשק
ולשמנו (גם על זה מסדר) כך שלמי שאין חשבונות מהיום הארוך עם הסגל הולך
לישון ב  12:00ולמי שיש חשבון אז הוא פורע אותו בצורות שונות.
אך ככל דבר גם זה נגמר ואז חזרנו חזרה התחרות כיתתית מהשטח לבסיס
ב"הליכה מרחפת" כמו שה – מ.פ .התבטא וכך החל המרוץ הגדול בין הכיתות
בפלוגה ,בתחילה הובילה הכתה שלנו עד זרנוגה (ליד רחובות) ומשם תעינו בדרך
והלכנו דרומה ופתאום מצאנו את עצמנו בגבעת ברנר אך אל יאוש שתינו קצת
סודה (כ  6-7כוסות כל אחד) והמשכנו במשנה מרץ ברחיפה כמו שנאמר לבסיס
לא אחרונים אך – לפני האחרונים כשהאחרונים הגיע וספרו שהגיעו כמעט עד
גדרה ולמחרת (יום שישי) מסדר המפקד בשעה  8:00ובעיות אפסנאות לאחר
המסדר וכך נגמר עוד שבוע אחד - ,כמובן שעל הניר זה נראה חלק ונקי אך היות
ואני לא יודע לספר ולתאר תאורים סומרי שיער של מצבים קשים זה נראה יבש
ותמציתי אך במציאות זה זעה עיפות וקושי.
אך העיקר שכחתי לספר ,אולי מפני צניעותי הרבה ,משך כל האימונים
הייתי עם האלונקה לידי ואף בזחילה זחלתי איתה ,פשוט אני צריך להתרגל
אליה ובזמן קרב אף אחד לא יקח אותה ממני כך הסבר לי ,אך לא נורא קצת
קשה אך מסתדרים אתה ,אך – שבוא??? ,עד עתה ,היה הכל בסדר אך כאשר
מסתערים על יעד אז אני עוד לא יודע מה עושים אתה ,בבוא הזמן אספר לכם
זאת.

פלוגה אחרת הגיע לכאן ממש על  4רגלים לאחר שבאו לכאן מאולגה (כ-
 80ק"מ ) מסע מחלקתי אבל זאת ב  16-17שעות עם הפסקות קצרות כדי לא
לקבץ {לקווץ} את השרירים ואוכל בהליכה ממש זואה {זוועה} היה לראותם
חוזרים ,וכל הפלוגה הגיעו לבסיס והלכו בשארית כוחם (זחלו על  )4למרפאה
ולמזלם היום שבת מנוחה ויש להם זמן לנוח,
אני מסיים כאן כשנתראה אולי אצליח לתאר לכם במילים ובתנועות את
הקושי של הפלוגה השלותנית??? בגדוד ואסים ב –
שלום ולהתראות
אורי ליבוביץ
וקובי

