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תודות לכל אלו שתרמו
וסייעו להוצאת ספר זה





לאמיר קרן ז"ל  ,מג"ד צנחנים לשעבר שהיה המנוע ב"קרן הצנחנים" שהקים את פרויקט "סרט
לכל חלל" להנצחת חללי הצנחנים במלחמות ישראל .אמיר הגיע אישית לבית ההורים ,לחזק,
להציע ולהסביר .החומר הרב שנאסף לסרט היווה את הבסיס לספר שאתם אוחזים בידכם.
היה זה הצעד המשמעותי הראשון לליקוט החומר והוצאת הסרט המכובד .על כך תודתנו.
למשתתפי ערב הזיכרון שנערך ב  40שנה למלחמת ששת הימים .העשרתם אותנו בזיכרונותיכם.
תודתנו לעומדים מאחורי פרויקט "ספר לכל חלל".
דר' אדיר זלצר -מייסד תכנית ההנצחה במערכת החינוך.
נח גרינפלד -ראש אגף הכשרת עובדי ההוראה ,משרד החינוך.
אלי בן שם -יו"ר יד לבנים הארצי.
רחל לניאדו -מנכ"לית ארגון יד לבנים הארצי.
ג'וסלין אגמון -סגנית מנהל תכנית ההנצחה הארצית.
ולצוות שסייע בכתיבה הראשונית – שגית כהן ,עידן שוורצמן וולרי לוסב .
ספר זה החל מיוזמתכם ,והודפס במהדורת זיכרון ליד לבנים בשנת 2015
תודתנו על פרויקט מבורך זה .





תודה לחנה יריב שבמקביל לעריכת הספר יצרה ערך מכובד על "אורי ליבוביץ" בויקיפדיה.
תודה לחברים שערכו אזכרה מכובדת בשנת ה  50לנפילתך .הוספתם זיכרונות נוספים.
ותודה מיוחדת לכל אילו שתרמו מזמנם ,שיתפו בתמונותיהם וחלקו עימנו את הזיכרונות לאחר
שנים כה רבות.
האחים
אבי ליבוביץ
אילנה ארצי

הודפס ב 2018
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נכתב ע"י אבא
מאחותו אילנה
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הקבר
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הרהורים ממרחק של שנים
דברים שנשאה אילנה בשם המשפחות השכולות חר"פ 2002
דברים שנשא אבי בשם המשפחות השכולות גבעת התחמושת 2006
דברים מפי אהוד שמיר על קיברו של אורי במלאת  50לנפילתו
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פתח דבר
ספר זה יוצא  50שנה אחרי מלחמת ששת הימים ,רגע לפני
שלא יהיה כבר מי שיספר ממקור ראשון.
הקטעים מתקופות שונות לאורך חייו הקצרים ,מחוברות
זיכרון ,ראיונות ,משפחה ,חברים ,מפקדים ,רעים לגרעין,
שותפים לקרב ,לוקטו לצורך הפקת הספר ,כמו כן שובצו
קטעים שנכתבו בתחקירי המלחמה.
נוספו עדויות שנחשפו בערב זיכרון לרגל  40שנה לנפילתו.
השתדלנו לכלול את העיקר ולהעלות בספר זה את דמותו
של אורי ז"ל כפי שהצטיירה בפנינו ממרחק של שנים.
לוקט באהבה והערכה
ע"י האחים אבי ואילנה

יהי זכרו ברוך
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אורי ליבוביץ ז"ל
אורי נולד לאמו טובה ולאביו יצחק יעקב ,ב-כ"ט בטבת תש"ו 31.1.46
בקרית מוצקין.
את ילדותו ונערותו בילה בקריה .לאחר סיום לימודיו בבי"ס יסודי מקומי,
מתוך שאיפה לדאוג לעתיד ,למד את מקצוע המסגרות בבי"ס מקצועי "עמל"
בקרית חיים.
לאחר התלבטות ותוך הכרעה אישית החליט להצטרף למסגרת הקיבוצית ,בה
מצא פחות ניצול ויותר שוויון בחברה האנושית.
שירת בנח"ל עם גרעין "ירדן" מ"מחנות העולים" שיצא לקבוץ "גדות".
אורי הגבוה ,הצנום בעל שיער קצר ומסתלסל ,שסווג תחילה כבעל סוג
בריאות ירוד ,לא השלים עם הסיווג ,ערער ,נבחן פעמיים נוספות ,עד שצורף
ועבר יחד עם חבריו את קורס הצניחה.
טוב ליבו ,רצונו לעזור ולהשתתף ,הביאוהו לקורס חובשים קרביים .לא פעם
יצר לעצמו מצבים לא נוחים בחברה ,תוך עמידה על עקרונות שחשבם
לצודקים ,אולם כשצריך היה יד עוזרת ,מתקנת ,בונה ,פנית לאורי ונענית.
כך היה גם בקרב .אורי מילא את תפקיד החובש המחלקתי ,וכשהגיעה
המחלקה לגבעת התחמושת ,החלו חבריו להיפגע ונשמעו קריאות לעזרה,
חובש! חובש! ...ואורי רץ ,פעם קדימה ופעם לאחור ,פעם בתוך התעלה ופעם
מחוצה לה .לכל מקום הגיע במהירות מכסימלית לעזור ,להציל ,הגיש עזרה
ראשונה ורץ הלאה ,וכל זה תוך קור רוח ודבקות במטרה ללא גבול .גם לאחר
שנפצע המשיך לחבוש ,ותוך כדי כך ,כאשר פרץ מתעלת החיפוי קדימה אל
מול הצלפים ,נפל רמון בזמן חבישת לוחם והרגו בשחר ה 6 -ביוני  ,1967כ"ז
באייר תשכ"ז.
על פעילותו ומסירותו ללא גבול קיבל ציון לשבח של אלוף פקוד המרכז.
יהיה זכרו ברוך
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ואלה תולדות אורי – נכתב ע"י אבא
מתוך חוברת שנה לנפילתו.
לפני כ"א שנים כשנולדת
הבאת לנו אושר ותקווה
אושר ,כבן ראשון במשפחתנו
ותקווה ,שנצליח להובילך בדרכינו

הקשת לסבולת
ופעם אפילו התלוננת
על נערים שלא רצו אתך לדבר
כי אתה עם ההם מתחבר

לשם כך חפשנו צרוף אותיות
שיוכלו עתידך להתוות.
ומצאנו צרוף שיורה
אדם ורע יהיה

הם לא היו מרובים,
אך לא הבנת גם את המעטים.
התבגרת ,הגעת לגיל מצוות,
ומעבר לכל המסיבות,
הטקס הדתי ,בחוג המשפחה,
המסיבה בכתה וכל השמחה.

כך אורי התקדמת בעולמך הקטן.
וחיש מהר צחקת עם ילדי הגן.
וכרגיל בגן יש ילדים שונים,
יש בעלי זרוע ויש גם חלשים

עוררת התעניינות בקשר לבאות.
לא רחוק העתיד ,ויש ללבן הבעיות,
האם להמשיך ללמוד ,ומה ללמוד?
ואולי צריך דווקא לעבוד?

מה נעם לשמוע מהגננת,
"בנכם מתנהג לתפארת"
מדי פעם גם סיפורים משמחים,
על מעלליך למבקרים.

אל האמרה "מיגעת כפיך תאכל?
איך שהוא לבדך הגעת.
ורק איך להגשימה ,בגילך,
עזרתנו ביקשת.

כאן עזרה לנזקקים
או הגנת על החלשים,
ופעם ויתרת על מחצית המנה
לפעוט שאחר לחגיגה.

ביקשת בי"ס המורה ומלמד,
את דרך העתיד של העובד.
רצית להיות מוכן תמיד
ולדעת למלא את אשר תידרש בעתיד.

וכשגדלת ,ולבית הספר הלכת,
יחד עם לימודי הספר
את לימודי החיים למדת.

מצאת הדרך לחפש חברים,
חברותיים וגם צנועים
אשר כמוך ,מוכנים לעזרה,
והתעלמת ממנצלי תמימותך.

וזאת ,שנער הינך
משתובב ,מבלה עם חברים
וגם מפתח תחביבים,
ואת היפה שבהם ,איסוף הבולים.

התפלאת על ילדים
שבבני עדות מבדילים,
והקשת  ,מה הם אשמים
שהוריהם ממדינות אלו באים?

השתתפת בפעילות התנועה,
במפעלים השונים ,ובימי עבודה
והגעת למסקנה ברורה,
העתיד בהגשמה!
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וכך אל גרעין בנח"ל הגעת,
וגם כאן בקושי נתקלת,
כי בבדיקות הרפואיות
לכ"ל סווגת.
אך אתה עם הסיווג לא השלמת,
התנגדת ,התעקשת וניצחת.
ולשמחתך ,עם כולם ל"נח"ל המוצנח הלכת,
את האימונים הקשים ככולם עברת.
ולאחר שהייה קצרה בהכשרה,
נישלחת ללמוד חבישה,
גם כאן המטרה ידעת,
לא אכזבת ,השתדלת ואף הצלחת.
וכשאת השירות באחוזים סיימת,
הביתה ,למשק היעד" ,גדות" חזרת,
לסדנא הנכספת ,בבגדי העבודה הכחולים.
בין מכונת הריתוך ,שולחן העבודה והמלחציים.

וביום הפקודה ,בהינתן האות ,
נקראת לירושלים לעלות,
כי האויב הפר את הברית,
והחל את הבירה להשחית.

ושוב ,את העגלות לתקן,
את הקטפת להכין,
לרתך סכין המחרשה שנשברה,
להחליף שטוצר מקו מים שנעקר.

כן ,זאת מלחמה של ממש ,ולא אימונים,
עם פצועים והרוגים,
עם חששות ופחדים,
בשביל רבים מחבריך ובשבילך,
הייתה זו טבילת אש ראשונה

אך לדאבוננו ,לא הספקת הרבה
בדרך הגשמה.
שום נקראת אל השורה ,למילואים,
אל הנשק להתאמן ולהתכונן,
על הארץ שכה הרבה אוהב להגן.
.

אל מול האש בלהט הקרב,
לקריאות חברך לנשק בראשונים פרצת,
חבשת ,חילצת ואף אתה נפצעת,
אך המשכת ,ובאומץ עזרה הגשת.
עד ...לאחר כמה שעות במשך החבישה,
נפל הרימון שפעולת חייך הפסיק...

אבא
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דף הצל"ש של אלוף הפיקוד
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מכתב תנחומים
מהשר מנחם בגין

11

מינקות לילדות
מתוך השיר "אורי" – רחל

בן לו היה לי!
ילד קטן,
שחור תלתלים ונבון.
לאחוז בידו ולפסוע לאט
בשבילי הגן.
ילד.
קטן.
אורי אקרא לו ,אורי שלי!
רך וצלול הוא השם הקצר.
רסיס נהרה.
לילדי השחרחר
אורי!
אקרא!
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נולדתי בשעה טובה...

אורי עם מר גוטמן הסנדק .שמעון בנו ,שהיה
שותפו של אבא במסגריה ,נפל במלחמת השחרור
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תמונות עד גיל שנה
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יש לי אח!
עם אחי ואמא
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אני ומשפחתי
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צילום מגיל בר מצווה
אורי ואחיו בחצר הבית
17
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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

22

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.
25

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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מתנועת מחנות העולים
לגרעין "ירדן"
חולצה כחולה
והיא עולה
בלי שום ספק
על כל העדיים...
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מזיכרונות חברים

ורד מטר

ממרחק של כמעט  40שנה
אנחנו היינו קבוצה של  10בנות בחוג מצדה ,אורי השתייך לקבוצה של  10בנים בחוג דרור,
בקן תנועת מחנות העולים בקריית מוצקין.
הם היו מבוגרים מאיתנו בשנתיים וזה היה יופי של חיבור ,בילינו הרבה שתי הקבוצות ביחד.
הבנים היו קבוצה של "שטותניקים" ( משטויות ) .ואורי היה רציני יותר ,הסתכל מהצד,
התרחק קצת ,ונראה היה בוגר מהם.
זכור לי מחנה עבודה ,שהבנים הבטיחו לשלוח לנו הפתעה ,הגיעה חבילה ובתוכה נייר טואלט
שלם שעליו לכל אורכו ,סיפורים ,תמונות ,בדיחות ,הדבקות .דברים על כל אחד .כשנפגשנו
אחרי מחנה העבודה ,הבנים בקשו לקבל אותו בחזרה וסיפרו שאורי זה שלקח חלק משמעותי
בהכנתו .הנייר נמצא אצלי כנראה עד היום ,אורי ביקש אותו חזרה אך לא נתתי.
קבוצת הבנים בילו בעיקר ברונדל של רח' אוסישקין/וייצמן שם נפגשו אחה"צ ובערב .הם היו
כל הזמן ביחד ,אורי היה גורם מאזן בקבוצה .בתנועה בימי שישי רקדו ריקודי עם ,אני ניגנתי
ואורי ישב מהצד והסתכל ,חצי מחייך .נראה היה לי שמים שקטים חודרים עמוק.
השמועות אמרו שהיה מאוהב באיה ,אבל זה לא חוכמה ,כי כולם היו מאוהבים בה.
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אי זוגי

מנחם קידרון
ממרחק של כמעט  40שנה
מנחם היה עם אורי בתקופת התנועה-כתה ט' עד סוף י"א
"אורי היה בתנועה שנתיים ,שלוש ,הגיע – לא יודע מהיכן ,כי לא היה איתנו בכתה,
שאר החבר'ה גדלנו מכתה א' ביחד ,והיינו קבוצה מגובשת מאד .גם בתיכון המשכנו רובינו ללמוד יחד,
והיה קשה לחדור לתוך הקבוצה.
לא ברור מאיפה ואיך -יום אחד אורי הופיע.
היה מאד שתקן ,מופנם ,מהוסס ,מנוכר ,עד שנפתחנו אליו והוא אלינו עבר המון זמן ,שנה ויותר .היה
מאד עקשן להיכנס.
לא היה משהו שבזכותו או בגללו אורי הגיע ,גם אורי לא הביא איתו שום יחוד או סגולה מיוחדת
שתגרום למי מאיתנו להתחבר אליו.
היה בצד כל הזמן ,לא התייחסנו כל כך ...התרגלנו לנוכחותו ...אפילו ניצלנו אותו לפעמים...
הוא היה שקט ,גלמוד ,צחקנו עליו פה ושם כטבעם של נערים ,למי שלא יכול להפגין עוצמות,
אולי לא היה לאורי מקום אחר.
לאט לאט נכנס והשתלב ,למרות השקט ,חוסר ההצטיינות ,הצניעות ,הוא היה שקט מאד מעולם לא
ידעתי אם היה חכם או טיפש ,כי היה מסוגר – לא הפריע לו לשבת ערב שלם ולא לדבר.
התחושה הייתה שנותנים לו מקלט ,או מקום  ,ובכך עושים מצווה.
משנה לשנה עלינו יותר על תכונותיו :טוב לב ,נאמנות ,רצון לסייע בלי גבול ,ויחד עם זאת בלטה צניעותו
במיוחד במחנות עבודה.
בהחלפה של תפקיד הצליח לחדור פנימה ,אבל כשזה כבר קרה ,כמעט בסוף הדרך :היו ההחלטות מי
יצא או לא יצא לגרעין .אורי נשאר ואני פניתי לדברים אחרים.
הקש היה אחרי מלחמת ששת הימים ,כששמענו שאורי נפל.
כשנפל נדהמנו לשמוע שהיה פייטר בצנחנים ,הורדנו את הכובע בפניו.
היה רגע עצוב לשמוע ,לי עבר בראש השיר אליפלט.
תום ,רוחניות ,עזרה  ,איש פשוט ושקט ,לא ראוותן ,נותן מכל מעודו.
הייתי כותב ומקדיש לו את השיר אליפלט
"מישהו שלא שמנו עליו  -ומתום ליבו  -זה מה שיצא".....
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מתוך החוברת שיצאה שנה לזכרו

30

אי זוגי

חוף הים וטיולים
הים מקום נהדר לפעילות בריאה
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טיולי התנועה
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אי זוגי

נוסעים בטרמפים

טיול לעכו
33

הכרזת גרעין "ירדן"
גדות 5.10.1963
עמודי האש על הסוללה בגדות

כתובות אש היו מאז ומתמיד מרכז הטכס

34

גדות
בתי את בוכה או צוחקת
מילים :יובב כץ

פגז אחרון התפוצץ ושתק,
עטפה הדממה את העמק.
ילדה בגדות יצאה ממקלט,
ואין בתים עוד במשק...
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ממכתבי התקופה
חוש הומור ,ההתעניינות
בנעשה בבית ,אכפתיות
מהמתרחש בגדות ,רצון
לעזור -כל אילו לוקחים חלק
במכתביו.
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גדות בצל ההפגזות
קטעים ממכתבים שנשלחו מגדות
כאן אצלנו יש שמח ,עכשיו חופרים תעלות קישור ושוחות .משפצים את כל המקלטים
והציוד של הגנה מרחבית.

כאן שוב אורי כותב לכם מכתב הרגעה ,בעקבות התקרית שהייתה רחוק צפונה.
לספר את האמת ...אז אני יודע פרטים נוספים על הכתוב בעיתון ,לא שמעתי אש
ולא דם .בשעה  3:00 – 2:45בערך ראיתי רק תמרות עשן בצפון הרחוק וזאת לאחר
שארבעה סילונים הסבו את תשומת ליבי למצב .היות וסילון באזור זה ,דבר נדיר
הוא ולאחר שראיתי פטריית עשן גם ברכס הסורי הבנתי שקרה משהו שם והולך
שמח .כל זה ראיתי מהמוסך – מקום תצפית טוב לעבר הצפון ,אך הוא היה רחוק
והראות לא מן הטובות הייתה ,פרטים נוספים שמעתי רק בשעה  5:00בחדשות ואז
נודע לי שהעסק ארך הרבה זמן ואני הייתי עד לתמרות העשן שלאחר הקרב.

הבית של אורי אחרי אחת ההפגזות
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מכתב הרגעה מאורי שנשלח לאחר אחת ההפגזות
שלום רב לך אבא
הנזקים היו די רציניים ,ראשית "הצריף השוודי" (אולי אילנה יודעת איזה הוא ),שהיה
מחסן התרבות במשק נשרף כליל ורק את הרמקול על אביזריו הצליחו להציל משם ,בית הילדים קצת נפגע,
 3חדרים נשארו ללא גג ומספר בתים עם חורים ו"תשבץ" (הרבה פגיעות בטיח) ,אך שאר הבתים רק גירוד של
הטיח ויש לציין כי אף חלום {חלון} אם {עם} זכוכית שלמה לא נמצא ואם היה ,אז נדיר מאוד .החדר שלי
שלם (חוץ מהחלונות כמובן) אני כותב עכשיו לאור נר מאחר ואת החשמל לשכונה שלנו (שנפגע מבחינה
חשמלית הכי הרבה) עדין לא סידרו אור .הטלפון מנותק והקשר מתנהל ע"י טלפון חרום דרך הגוש.
דברים מעניינים מאד ראינו כאן היום ,ספרים שחדר דרכם רסיס לכל עובי הספר ,ברסיסים
היה המשק מוצף וכמעט כל צעד הרימו רסיס ,אך את הרסיסים אספו ילדי בית ספר כדי להקים מצבה
ל"צחי" ( הכלב של הבית ספר) שמת תוך גסיסה ארוכה( ,וניספד ע"י הקרובים לו ביותר).
היום היה יום עבודה רגיל לכל החברים לשיקום המשק ,במוסך תקנו פנצ'רים וגלגלים של
הטרקטורים ,שרובם התפנצ'רו מפגז שנפל ליד מגרש החניה וכלי הרכב שהיו שם יצאו בנס רק בפנצ'רים
בלבד.
יש לציין שהעזרה שהגישו לנו המשקים מסביב הייתה גדולה וההצעות לעזרה מרחוק רק
הוכיחו לנו שאנו לא לבדינו באזור ,אפילו הגושרים ,כפר סולד ודן הציעו את עזרתם שלא לדבר על חולתה,
מחניים ואיילת וכפר הנשיא שבו בערב הגישו לנו עזרה ראשונה בכגון גנרטור לחשמל למתקני השירותים
כיריים ובלוני גז וכד' ביום שישי ב  12:00בלילה הגיעו נציגי אמישרגז לתיקון הכיריים והחלפת הבלונים,
שני בלונים גז בישול התפוצצו) ומיד אחרי ההפגזה החלו חברת חשמל בעבודה שנמשכה כל הלילה ומכבי אש
והביאו לנו מים לשימוש במכוניות הכיבוי היות והשיבר היה סגור מפאת תיקונים בקווים בקיצור היה כאן
שמח רציני ,הרס של משק תוך חצי שעה ,אחד החברים הביא אורחים שבאו באוטובוס ולא היה לו חדר כלל.
איך עבר אצלכם ואיך סבתא? אני ניסיתי לשלוח לכם דרישת שלום עם מכונית שיצאה
לחיפה וכן דרך אמא של רמי בטלפון שטלפנו ממחניים אך אם לא קיבלתם אז תבינו את המצב ותסלחו
לכולם .החיים חוזרים למסלולם הרגיל ואני מסיים כאן בד"ש לכולם ממני ואל דאגה
בוודאי שמעת כבר ברדיו וקראת בעיתון ,אני עדין לא יודע מה קראת ומה שמעת אך עכשיו
אני שומע חדשות ביידיש וכאן אומרים שהייתה הפגזה בגדות .לא היו נפגעים ושאשכול [היה אז ראש
הממשלה] היה כאן ,כל זה נכון ,וכאן ארע הנס ,נס גדול ,אף אחד לא היה מוכן ופתאום החלה הפגזת מרגמות
של  81ו –  120שנמשכה כ ½ שעה ,ללא הפוגה של שניה ,הרגשה לא נעימה כלל .רק שריקות הפגזים ופיצוצים
נשמעו באויר ובשעה  9:30בלילה התאספו בחדר האוכל לסיפורים וחוויות ,והם היו בשפע ,אחד בדיוק
התקלח ושמע פתאום בום ,ומכיוון שמטוסים היו באוויר חשב שזה בום אל {על} קולי לבסוף רעה {ראה}
ב"בום" השני פתאום אפר {עפר} מתרומם על החלון ,מיד ניגב במגבת את הסבון לבש חלוק וקפץ לתעלה
שהייתה בקרבת החדר אחר שכב כל ההפגזה מתחת לבית שלו ,אחד מהפרדס עם צרפתי אחר שרעה {ראה}
שלמשק אין מה לבוא הלך לאיילת השחר בדרך עלה על הבריכה והסתכל ב"מלחמה" והצרפתי המשיך לרוץ
לאיילת השחר וצעק – "גדות איז קפוט" "גדות איז קפוט" והכניס פניקה באיילת.
אורי ליבוביץ

38

העבודה במסגרייה
גיורא מספר על חיכוכים עם אורי
שנינו למדנו מסגרות,
אורי למד מסגרות בעמל ואילו אני למדתי בבסמ"ת
שנחשב לבי"ס יוקרתי ,אך אורי צבר גם ניסיון מעשי.
שנינו רצינו להיות במסגרייה ,אבל אני גיורא הידוע
בתור שרירן לא ויתרתי בקלות .זה לא עזר לי כי את

אורי כנראה סימפטו יותר והעדיפו את אורי.

אורי אהב מאד את מקום עבודתו במוסך ,והרבה לתאר
זאת במכתביו הביתה
 ...במוסך מתחילים עבודות החורף (שיפוץ כלים וטיפולים לכלים שונים) והעבודה
העיקרית שהיא הכנת הקטפת לשנה הבאה ,השנה מחליפים לה מנוע ויש להתאים את
המנוע החדש לקטפת ,מחליפים לכל הטרקטורים את הכסאות ,לשניים כבר החליפו
אותם ,כסאות טובים ,ממש כמו טקסי נוסעים על הכסאות עם קפיץ הבולם את
הקפיצות...
 ...עכשיו יש עבודה רבה במסגרייה עושים תיקון כללי לכל העגלות והכרכרות במשק,
זאת עושים פעם בשנה ,וזה לפני קטיפת הכותנה כדי שלא יהיה הפסקה בקטיף בגלל
קלקול עגלה ,ושהקטפת תעבוד במלוא הספקה...

 ...מסיבה זו היום גם נשארתי לבד במסגרייה ,בתחילה שמחתי שאני נשאר לבד ,כל
המוסך בידי ,אך כעבור זמן קצר מאד הצטערתי על שמחתי הפזיזה ,פשוט ,לא היה עם מי
לדבר ולא היה ממי לבקש עזרה כשצריך לאחוז משהו או קונטרה .בקיצור עבדתי היום
קשה ,עבודה שכרגיל עושים שנים עשיתי לבדי – אולם בכפול זמן – אך התגברתי בסוף,
נקוה רק שלא נעבוד מחר עקב הסיבה הנ"ל וביום ראשון שלא תהיה לי עבודה כמו היום...
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מנסה להרחיב הידע בעזרת כל מי שרק אפשר
מתוך מכתב הביתה
....כן אבא ,שכחתי לספר – השגתי את הספר "דע את הטרקטור" במשק ואני עובד עליו
חזק ,קצת לבד - ,וקצת בעזרת חברים לעבודה במוסך...

מזיכרונות מיכל טל – גדות
ליום הזיכרון שנת  1967הכנו במשק כן
לנר זיכרון מפליז.
עד היום משמש אותנו בימי זיכרון.
בחלקו התחתון כתוב "לזכרם".
אני תכננתיה אותיות מפח גס וחלוד,
חיפשתי מישהו שיחתוך האותיות בחיתוך
גס ,ופניתי לאורי מתוקף היותו עובד
במסגרייה.
סביב זה הייתה פגישתנו היחידה.
התעסקנו המון עם האותיות ,אורי חיבר,
והאות "ז" לא השביעה את רצוני ,חזרתי
ואורי הכין בסבלנות אות חדשה ,ועוד
אחת ,כך שלוש פעמים.
היה קשר נעים ,אורי היה שקט ורגוע,
הכין האותיות באהבה ובחיוך של "לא
נורא" ,הכין שוב ושוב.
הכן היה מוכן ליום הזיכרון של לפני
מלחמת ששת הימים.
ביום הזיכרון שלאחריו הצטרף גם אורי
לרשימת "לזכרם".
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שעות הפנאי
קטע ממכתב שנשלח מגדות
...ומשהו שבוודאי יפתיע אתכם זה התנור שבחדרי וכמו שנאמר כבר כי
"פרידמן זה פרידמן מה יש לדבר" הפרידמן שלי מצוין ,מבשלים עליו ,מטגנים
עליו מתחממים לידו ,בקיצור יש לתנור שימושים רבים ,אנו פותחים בחדר
מועדון
ה – "צ'יפס עם כל דבר" וכל ערב מטגנים צ'יפס על התנור ,מבשלים קפה,
בקיצור שמח לנו עם התנור ,והעיקר ,בחוץ גשם ,ובחדר מתבשל קפה ,על תנור
שמפיץ חום רב וכולם יושבים עם חולצות פתוחות מרב חום ,נסו לתאר זאת
לעצמכם ,הרגשה נפלאה בשעות הפנאי...

אורי הרבה לספר במכתביו על הצגות שראה
 ...ועתה לעניינים השוטפים ,שלשום הינו בהופעת "ארמניה הסובייטית"
בעין גב ,ההופעה נהדרת ,הופעה .משהו יוצא מהכלל ,להטוטים ,תזמורת
טובה ,משחק אורות במה ,נהדר ממש...
 " ...אני בא ביום שבת הבאה (יוצא בשישי אחרי העבודה או בצהרים ליתר
דיוק) אם יש לכם כרטיסים לתאריך הזה ל"חלום ליל קיץ" הייתי מעוניין
לראות הצגה זו .דרך אגב אתמול הייתה הצגה יפה באמפיתאטרון אמיר
"ויקטור" של אהל ,הצגה יפה ,המשחק יפה בקיצור נהנתי מאד מהצגה זו
בשעות הפנאי...
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לימודים בשעות הפנאי
סקרנות ורצון לדעת,
יוזמה של לימודי אנגלית,
חוג לידיעת הארץ,
והרחבת הידע בשרטוט-
נרשם ללימודים במכונים
הבריטיים.

ממכתביו:
...כן מצאתי תקליטים ללימוד אנגלית ואנו
מאזינים להם שניים :אחד מחברת הנוער
לשעבר שחזר זה עתה מהצבא ואני...
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ויש גם בילויים
מזיכרונות קובי אדוריאן 2004

קובי מצטלב עם אורי בגרעין הנחל לגדות
"כנראה שגרנו יחד בבית ההפוך עם
עוד שתי בנות ,אינני זוכר בדיוק
אורי היה אדם בלתי רגיל ,חבר,
משוגע לעזור בכל צורה שאפשר .לכל
מי שהיה צריך עזרה ,רץ לתת אותה
היה מעורב בחיי החברה.
עד כמה שאני זוכר היה מעורב גם
בריקודים.
בכל פעילות היה במרכז העניינים
למד והשקיע בלימודים גם בגדות,
קרא ספרים/
לא היה דמות בולטת ,אבל בשקט ,בלי
הרבה רעש ורוח עשה את הדברים
והיה בעניינים.
קומזיץ בהכשרה בגדות
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•

מדברי מולי -נאמרו בערב לזכרו
כדי לאזן את התמונה  ,עולים בי דווקא
מספר תכונות נוספות של אורי שלא
ניתנה להם פה במה-.
אורי היה עקשן בדברים שנראו לוצודקים.
מאוד התערב כשנעשה עוול למישהו.התעקש על סידור עבודה במוסך ,כי שםיוכל לתרום כבוגר בי"ס מקצועי.
היה לאורי חוש הומור ציני ולעניין.כשהתבטא ,היו אילו הערות חכמותוענייניות מאוד.

שלמה סובול – חבר גרעין

לאורי היה חוש הומור מיוחד,
דיברנו הרבה וכך הפכתי למודע לחוש ההומור שלו.

אראלה סט – אם המשפחה המאמצת
אורי לא הרבה לבקר ולא הרבה לדבר,
היה שקט,
היה מוערך על ידי חברי הגרעין כשכבר דיבר -הקשיבו לו.

חברי הגרעין בחזית אחד מצריפי המגורים בהכשרה גדות 1963
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אורי הספיק להיות בגדות רק חודשיים
אחרי השרות הסדיר.
השתחרר מסדיר ב ,20.3.67
גויס לכוננות ב 20.5.67
ומאז לא שב לגדות.
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צבא
של"ת באשדות יעקב ,קורס חובשים ,גדוד ,50
הקמת גדוד מילואים ,מילואים בתקופת ההמתנה.

46

צילום משפחתי
אורי החייל עם אבי אמא ואילנה
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שרות סדיר
מזיכרונות דני רשף 2004

היה עם אורי בגרעין לגדות ובטירונות משותפת
אדם ביישן ,נחבא אל הכלים,
אדם ישר והגון,
לא דוחף עצמו קדימה ,לא התבלט בבדיחות ,צחוקים והרפתקנות של החברה.
יציבות מתמדת ,שלווה בטוחה .אין טענות וטרוניות.
בתקופה שהגענו לגדות אורי היה איתי תקופה קצרה בחדר ,בערך חודש .זה היה
בצריף השוודי.
אחר כך ,בשל"ת המוקדם ,היה ויכוח על צורת איכסון החדרים ,והוחלט על חדרים
מעורבים ,בנים ובנות ,ונפרדנו.
החברה משתוללים ,משתגעים ,ואורי יציב ,לאט ובדרך שלו ,לא נסחף ולא
משתלהב.
לא לוקח חלק בשוויץ מול הבנות,
יציב  ,שקט ,מאוזן,
בוגר מאיתנו בשנה – אולי שנתיים.
גיל הנעורים לא תפס אותו ,ההשתכרויות והדאואינים של החברה ,לסחוב טרקטור
וכאלו דברים -פשוט לא היו הוא ,היו רחוקים ממנו .גם לא זוכר קטעים שלו עם
הבנות או התקוטטויות,
אורי היה ישר והגון.
אני נזכר בסיטואציה מהטירונות ,במחנה  ,80וגנבו מאיתנו שמיכות ויתדות לאוהל,
גיורא וסירק הובילו לכיוון של "השלמת ציוד" – גנבו מאיתנו וזה לגיטימי לגנוב
מהאחרים.
אורי הוביל את הקו של -לא גונבים ,אם אתם גונבים ,ולא משנה למה ,אתם גנבים
לכל דבר ,ישבנו כך על השמיכות ,המשכנו להתווכח ואורי לא ויתר...
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מחלקת הנח"ל באשדות יעקב
נכתב ע"י יוסי
בחוברת הזיכרון שיצאה בשנה לנופלו
בכל תקופת היכרותנו את אורי בלטה בו אהבת האדם והדאגה לחבר.
במיוחד זכורה לי תקופת היותנו במחלקת נח"ל באשדות-יעקב .באותה תקופה
צורפו לגרעין במסגרת המחלקה מספר בנים ובנות שלא היו חברי גרעינים ,מתוך
כוונה לספח אותם חברתית לגרעין.
האווירה הכללית בגרעין הייתה נגד קליטת אותם חבר'ה ,והם נדחו מתוך חברת
הגרעין .אורי היה בין היחידים שמחה והתרה על יחסו של הגרעין והוא אישית קשר
איתם יחסים טובים.
זוכר אני שבאחד מרגעי המשבר של אותה מלחמה למען המצורפים אמר אורי ,כי
הוא אינו יכול להיות בחברה שמתייחסת כך לבני אדם .אמירה זו יש בה מהחולשה,
אך יותר מזאת היא מבטאת את הכנות של אהבת האדם שהייתה בו ,שלא יכול היה
מק ְרבו לחברתו.
לראות כיצד אדם דוחה את חברו ולא ָ
אוהב האדם היה אורי וכך נזכרהו.

עם גיורא בשבילים

ליד צריף המגורים באשדות יעקב
49

קורס חובשים
גיורא מספר על קורס חובשים:
"במקור אני הייתי צריך לצאת לקורס חובשים ,ואני ממש לא
רציתי .סיפרתי שאני מתעלף כשאני רואה דם .ואיכשהו דחפתי
את הנושא לכיוון אורי ,והוא בעצם לא התנגד ,וככה הוא יצא
במקומי .אני הרגשתי אשם שהוא נפל".
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זיכרונות מפרופ' אורי מרטינוביץ
היה עם אורי בקורס חובשים
זה לקח בדיוק יום לקבל תשובה ,גיורא מרטינוביץ אכן הוא הקרפ"ר ,אך כאן מדובר
במרטינוביץ אורי שבמקרה הוא אחיו של הקרפ"ר ,ומאחר וגם הוא מילואימניק ביחידה
קצינת הנפגעים תיצור קשר בשבלינו ותודיע לנו.
הקצינה חזרה עם תשובה ממש לא צפויה:
פרופ' אורי מרטינוביץ זוכר את אורי ליבוביץ ז"ל בבהירות רבה אחרי  40שנה ,כאחד מתוך
כ  50חניכי הקורס ,וזאת מבלי שהראו לו אפילו תמונה ,אך ביקש שהות של  7ימים כמנהג
ישיבת שבעה ,מאחר ועד אותו יום לא ידע על נפילתו.

לימים ,בערב הזיכרון סיפר על רגע קבלת הידיעה
"קצינת הנפגעים מצלצלת ושואלת אם אני זוכר אורי ליבוביץ שהיה איתי בקורס חובשים.
בוודאי ,הייתה התשובה ,למה ?כי המשפחה מבקשת אם תוכל לספר מזיכרונותיך עליולמה ? מה קרה לו?הוא נהרגמתי?במלחמת ששת הימים......ישבתי בחדרי ופרצתי בבכי .אחיות המחלקה מיהרו אלי לברר מה קרה.
חבר שלי נהרג!מתי?במלחמת ששת הימים.אז למה אתה בוכה עכשיו?-כי רק כעת נודע לי!

פרופ' מרטינוביץ מספר מזיכרונותיו:
שקט ,צנוע ,שונה בהרבה מיתר הצנחנים שהיו סנובים.
אורי היה אנטי סנוב ,הגיע עם קבוצת צנחנים והיה שונה מהם.
הקורס היה מורכב מכל החילות ,הצנחנים היו קבוצת המיוחסים -לא דיברו עם השאר,
ביניהם היו שניים שונים -אחד מהם אורי .הם התייחסו אל כולם כשווים בין שווים
אורי אהב לרוץ ,שתק,
לא ידענו שנהרג .הזכרתי אותו לחבר -הוזכר כאחד שרץ -ולא מדבר.
מבחינתנו אורי נהרג עכשיו ,כי לא ידענו.יום שלם בכיתי ,רק עכשיו אני בוכה עליו .עכשיו
אתה תופס שהחמיץ .ממש כואב כעת ,לא נתפס!
פתח לנו פצעים ישנים,
כילד אתה עוד לא מבין ,והיום זה נוחת עליך כרעם.
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גדוד  – 50האימון המתקדם.
חוויות מהתקופה
מתוך מכתב שנשלח מגדוד 50
כאן אין חדש ,הקורס נמשך כסדרו ,אין חוויות מיוחדות כאן .ביום
רביעי אנו צונחים צניחה ראשונה ,וביום רביעי הבא אנו מקבלים
כנפיים ועפים מכאן אל השחור והאפל ,כפי שהֻ ובטח לנו ,אל השדה –
ואל האימונים המפרחים {המפרכים}.
מכפי שאתם חושבים ,כאן הדבר שונה ,חופשות נקבל
מעט ,ואם נרצה חופשה – אז עלינו קודם להוכיח שהיא מגיעה לנו –
(הגיון צבאי) ורק אם קיימנו זאת – אז נצא – .בינתיים המצב שונה,
אנו לא מסוגלים לגור בביתנים שקיבלנו בקורס ולכן אנו ישנים
באהלים ליד הביתן ,כשהביתן ריק מאדם והמיטות עומדות ומחכות
וקורצות ,אך לנו אסור להכנס פנימה.
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נכתב מהאימון המתקדם עמ' 1
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נכתב מהאימון המתקדם עמ' 2
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מתוך חוברת זיכרון במלאת שנה לנפילתו
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מילואים הקמת הגדוד
תוך כדי השרות הסדיר שובץ אורי למילואים שמטרתם הייתה הקמת
גדוד חדש .המילואים היו באזור ערד ,בחורף מושלג וקר.

ג'ימס רוני ( רולנד ) 2004
זוכר את אורי בזמן ההכנות לאל-עריש ,שם היו אמורים לצנוח ,ואח"כ יש
לו הרגשה שהיו לרגע אחד ליד השני על הציר המרכזי ואז נפרדו דרכיהם,
כשאורי עבר לציר המזרחי .היה המון בלבול על הגבעה.

זוכר אותו כגבוה ,צנום עם שיער מקורזל.
במילואים של הקמת הגדוד בערד הם נפגשו בתחנת רכבת בבאר שבע ,שם
הועברו במשאיות לערד ,הגיעו בערב לבוץ הגדול ,כל אחד חיפש מקום להניח
את הראש ,יחד עם אורי מצאו מפלט באוהל של המפקדה שכנראה שהחזיק
מעמד ,לקחו פלטות של שולחנות והניחו על ארגזים מעליהם את שקי
השינה ,ככה העבירו את הלילה.
למחרת כשזרחה השמש ,המקום נראה נפלא ,יצאו לאסוף סירה קוצנית
לרפד את מצעי השינה.
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הכוננות שלפני המלחמה
הפגישה האחרונה של אילנה עם אורי
הגלויה נשלחה ללא תאריך מהגיוס למילואים הראשונים ,שלמעשה היה ההערכות למלחמה.
פגישתי האחרונה עם אורי הייתה בגדות ,קצת לפני יציאתו למילואים במסגרת שירות לאומי
של כתה י"א ,יצאנו לשבועיים לגדות ,כבר ביציאתנו היה מתח באוויר ,וחלק מההורים התנגדו
ליציאה.
כשהגענו לגדות אורי היה עדיין במשק ,ואני זוכרת שנפגשנו בבוקר בחדר האוכל  ,בזמן הקפה
של לפני היציאה לעבודה .אורי הכין קפה ,הסתובב ,נתקל ,נדמה לי ,בדני רשף מהגרעין .הקפה,
כמובן ,נשפך וזו הייתה פגישתנו האחרונה ,כי באותו יום בלחץ הורים החזירו אותנו לקריית
מוצקין ,על אף מחאותינו.
שלום רב לכם,
שבת נוסף בצה"ל ,והפעם הווי
שונה רקע שונה יחידה שונה,
החברה עושים כאן רושם טוב,
חברה צעירים שהשתחררו בזמן
הלא רחוק בפלוגה אני לא מכיר אף
אחד חוץ מחבר גרעין אחד ,אך רב
החברה מהסדיר שהיו אתי בפלוגה
אחרת בגדוד שלנו החדש ,חוץ מזה
פוגשים כאן את כל העולם ,אם
אומרים שבצעדה או צליחת הכנרת
ומפעלים דומים פוגשים את כל
הארץ אז כאן פוגשים את כל
העולם.
מה שלום אילנה? האם היא
התאוששה מהמכה הנוראה? האם
כבר נרגעה הכתה מהמכה הנוראה
שנחתה עליה ,מה שאני יכול עתה
להגיד כדי לפייס אותם זה שהם
יכולים להתארגן בחופש ויקבלו
אותם לשבועיים נוספים בגדות
ברצון ,אני מסיים ,שלום
ולהתראות
אורי ליבוביץ
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נכתב בזמן ההמתנה למלחמה
שלום רב לכם
קיבלתי את מכתבכם ושמחתי מאוד מתי נחזור לא יודעים ולהיפך
אומרים שלזמן רב ,בינתיים מתאמנים כרגיל וחוזרים על דברים ידועים וידועים פחות.
כך שזמן רב אין מבזבזים כאן .אילנה ,אם אתם רוצים להמשיך את המחנה עבודה בגדות,
אז תתקשרו עם מוטקה ,בגלויה או טלפון ,כל הכתה ואז אם אפשר יכינו לכם מקום
למפרע תתאמו אתו {איתו} תאריך ,וזהו .היות ומה שאני יודע הפסיקו במשק לדלל
וצריך עוד מעט לעשב בכותנה והעבודות נפסקו כך שתעשו שרות גדול בזה ,אני מסיים
כאן ,שלום ולהתראות.
אורי

מכתב מהבית -כולם במילואים ב 29/5/67
לאורי שלום!
אחר זמן כה רב היה נעים לקבל מכתב ,יחד איתו הגיע מכתב מאביך שמוסר לך ד"ש.
מאחיך אין כל אות חיים בכתב ,אבל ביום ד' הוא היה בבית .ביום ג' כשבאתי הביתה
אבא כבר היה ברגל אחת בצבא ,אבל עוד הספיק להגיד לי שלום .באותו לילה ,בשעה
 ,1:30-2:00חיפשו אותך בבית.
בקריה הרבה פניקות ,אותנו החזירו בגלל הלחץ של ההורים ,אך יתכן שהשבוע אנו
ממשיכים בשרות לאומי שלא בגדות.
גם כאן לא מפסידים אף מהדורת חדשות אחת ,אף לא מהמהדורות הנוספות ,אך שלא
כמו אצלכם מצב הרוח הכללי אינו כה מרומם.
בבית אין חדש ,מספר דייריו הצטמצם (עזרת נשים) ,והדבר החדש היחיד שהמקלט הפך
לפתע לנקי( .כול הזדמנות)
אני מסיימת בד"ש מכולם ,שלום להלן כתובות
ולהתראות
אילנה
כתובת אבא רב"ט מ.א 101636 .ד.צ2177 .

כתובת אבי רב"ט מ.א 983046 .ד.צ2109 .
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הקרב
גבעת התחמושת – יורם טהרלב
היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים .
האופק החוויר במזרח ,היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת .
לחמנו שם מזה שלוש שעות .
התנהל קרב עקשני ,קטלני ,הירדנים נלחמו בעקשנות .
זה היה יעד מבוצר בצורה בלתי רגילה .
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......
בשתיים ,שתיים ושלושים
נכנסנו דרך הטרשים
לשדה האש והמוקשים
של גבעת התחמושת .

.
...........
ואיש אי אנה לא שאל
מי שהלך ראשון נפל
צריך היה הרבה מזל
על גבעת התחמושת .
............

מול בונקרים מבוצרים
ומרגמות מאה עשרים
מאה וכמה בחורים
על גבעת התחמושת .
עמוד השחר עוד לא קם
חצי פלוגה שכבה בדם
אך אנו כבר היינו שם
בגבעת התחמושת .
......

אולי היינו אריות
אך מי שעוד רצה לחיות
אסור היה לו להיות
על גבעת התחמושת .
בשבע ,שבע ועשרים
אל בית הספר לשוטרים
אספו את כל הנשארים
מגבעת התחמושת .
...........
על בונקרים מבוצרים
ועל אחינו הגברים
שנשארו שם בני עשרים
על גבעת התחמושת.

בין הגדרות והמוקשים
השארנו רק את החובשים
ורצנו אבודי חושים
אל גבעת התחמושת .
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סיפור הקרב
מתוך הספר "מאריות גברו "
ספר זיכרון שהופק על ידי חטיבה  55לזכר הנופלים
•
את תפקידו כחובש בלחימה על גבעת התחמושת החל עוד בטרם
נכנסה מחלקתו לקרב .תוך המעבר בשדה המוקשים בדרך אל
תעלות הקשר נעצר אורי ליד פצועים ממחלקתו ומפלוגות אחרות
וחבש אותם חבישה ראשונית .המחלקה המשיכה למשימתה ואורי
נאלץ לעזוב אותם ולהתקדם .עד מעבר "קיר האבן" "הקיר הארוך",
שבאגף המזרחי של גבעת התחמושת ,לא ירו הירדנים על המחלקה
וההתקדמות בוצעה ללא נפגעים .לפתע נורה צרור משמאל .ה-מ"מ
שלח חוליה מעל התעלה .איצקו נפגע .אורי זינק אליו ,למעלה ,אל
השטח הפתוח ,חבש אותו וסייע לו לחזור פנימה לתעלה.
ההתקדמות בתעלה נמשכה תוך לחימה עיקשת .כדור פגע בעינו של
יענקלה שטיין .בקפיצה הגיע אליו אורי וחבשו .עודו מטפל בו ,נפל
עליו "קוקו" ,יעקב שורץ פגוע מכדור אויב .דם כיסה את פניו .אורי
חבש את השניים .מאחור נפגעו לוחמים נוספים מרסיסי רימונים.
אורי רץ קדימה ואחורה .חומרי החבישה אזלו .הוא אסף את
תחבושות ההרוגים וביקש להעביר אליו תחבושות נוספות .תמיר,
מלפנים ,נפגע קשה בזרועו .אורי אץ אליו וחבש אותו .יוחנן מילר ה-
מ"מ נפצע .התעלה מלאה בנפגעים .אורי עבר מאחד לשני וסייע
בידם ,פה תיקן תחבושת ,שם חבש חדשות ,לזה אמר מילת עידוד
ואת השני ליטף .רימון יד ירדני התפוצץ בתעלה .אורי נפל על חבריו.
על פועלו ומסירותו עוטר בעיטור המופת.
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מפת הקרב על גבעת התחמושת
 .1פלוגתו של דודיק חונה במבואות המערביים של גבעת התחמושת ,לאחר שכבשה את התעלות
המקשרות את הגבעה לבית הספר לשוטרים .2 .כח בפיקודו של יורם מסתער על הגבעה.
 .3כתה בפיקודו של מלמודי פונה לתעלה הרדודה ונפגעת במשולש האש.
 .4המחלקה של מילר חודרת לתעלה ההיקפית המזרחית .מרבית אנשיו נפגעים.
 .6אורי חובש את איצקו (יצחק קינן)
 .5אורי חובש את אשכול
 .8דדי מזעיק את פלוגתו של דודיק.
 .7אורי חובש את קוקו (יעקב שוורץ)
 .9איתן נווה מזנק מעל התעלה ומחפה במקלעו על המתקדמים בה עד נפילתו.
 .11אורי חובש את יעקב שטיין והרשקוביץ משה
 .10פיצוץ הבונקר הגדול .
 .12אורי חובש את יוחנן מילר ה מ"מ  .13אורי נהרג תוך כדי חבישת תמיר.

בית
הטלויזיה
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תרשים הקרב של פלוגה ג' כפי שנרשמה
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ע"י דדי המ"פ בבוקר שלאחר הקרב

65

שיבוץ קרבי לבוקר שאחרי הקרב

66

המכתב של דדי המ"פ שצורף לסקיצה של הקרב
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סיפורו של אורי החובש
עדות מהקרב על גבעת התחמושת
מהספר "רפואה בשישה ימים" של חיל הרפואה עמ' 143

 .......לא נוכל להיכנס לכל פרטי הקרב הנורא שניהלו המחלקות השונות של
פלוגתו של דדי (בסיועם של ניצולי פלוגת דודיק) בגבעת התחמושת ,אך נביא
לדוגמא את מחלקתו של מילר שבלט בקרבה אורי ליבוביץ .אין בכך כדי
לקפח את חלקם של חובשים אחרים בגבעת התחמושת ,כמו יגאל ארד ,שצוין
אף הוא לשבח ותוארו פורט בהרחבה באחד הלקטים הרשמיים למחצה
שהוצאו לאור לאחר המלחמה .מחלקתו של מילר נכנסה לגבעה דרך "הבית
הארוך" ונעה לאורך תעלת הקשר הימנית לכיוון "בית הטלוויזיה" ובונקר
הפיקוד של המוצב.
"כדי לאבטח את ההתקדמות בתעלה ולפעול במהירות מול אויב מזדמן ,מורה
מילר לחוליית מקלעונים לנוע בשטח הפתוח "משמאל לתעלה.
דדי המ"פ עוזב אותם ומתמקם בעמדת – פיקוד פלוגתית .התעלה רדודה
והאויב אינו פועל.
נראה שהכיבוש יסתיים ללא קרב .אך מטח כדורים והתפוצצויות משנים את
התמונה ...האש באה משמאל ,מתוך מחילות בלתי נראות .הכל צופים
שמאלה ,לאכן את מקור האש ,השהייה בשטח פתוח מסוכנת.
מילר פוקד על חוליית האבטחה לחזור לתעלה .אולם החוליה כבר יצאה
לקרב .טרם פסעו אנשיה צעדים ספורים נפתחה עליהם אש .מולם ,וממש
לרגליהם ,רואים קסדות ירדניות .איצקו מבחין באחד מהם המכוון אליו את
רובהו .הלגיונר יורה .איצקו חש מכה חזקה בכתפו – אך עוד יורה בלגיונר
ונופל.
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החובש אורי ליבוביץ מזנק למעלה – וחשוף לאש בשטח פתוח חובש את
איצקו במקום הפציעה .מכת האש של המחלקה משתקת לרגע את הירדנים.
החוליה נושאת עמה את הפצוע וחוזרת לתעלה .איצקו מתפנה בכוחות עצמו
אחורה...
החבר'ה מאחור 'דוחפים' וממשיכים לנוע קדימה .שושני ושטיין מגיעים
לקרבת הירדנים ההרוגים בתעלה ומשתהים לרגע .כדור צלף פוגע בעינו של
שטיין והוא נופל .אורי ליבוביץ מזנק אליו מיד לטפל בו .עודו עושה זאת נופל
עליו קוקו ,פצוע אנוש בחזהו .בחזרו לתעלה מהחיפוי בצד שמאל ,רץ קדימה
לעבר בית הטלוויזיה .בפינת הבית משיג אותו כדור ופוגע בו בשפתו .פצע גדול
נבקע בראשו והוא נופל  .עתה מטפל החובש בשניהם ,כשהחבר'ה מסייעים
בידו לתמוך בנפגעים ולהקל עליהם במצוקתם.
מילר נוכח שמתוך התעלה לא יוכל לפעול היטב כלפי המדרון ,כי רובו בשטח
מת .הוא מטפס מהתעלה ימינה ,לעבר הבית .אולם בגדיו מסתבכים מיד
בסבך גדר התיל והוא נעצר .סביבו מתנפצים רימונים ירדניים בקצב מטווח.
רימונים אחדים פוגעים בחבר'ה שבעורף .ליבוביץ מתרוצץ מפצוע אחד
למשנהו ,וחובש ככל יכולתו .חומרי החבישה אזלו והוא קורא לחבר'ה להעביר
חומרים קדימה .רימון עף בקשת גבוהה .שחל מספיק לראותו ,לצעוק 'רימון'!
ולקפוץ אחורה .הרימון נופל ליד תמיר ופוצעו קשה בזרועו .ליבוביץ חובש גם
אותו ותמיר חוזר אחורה בכוחות עצמו.
המראה בתעלה מזעזע .לכל אורכה שוכבים נפגעים .מהם נאנחים ומהם
שקטים .מהם הרוגים .בקרבתם הרוגים ירדניים .התנועה בתעלה קשה מחשש
דריכה על הנפגעים...
רימון נופל בתעלה ושם קץ לטיפולו המסור של החובש  .אורי ליבוביץ נופל על
הנפגעים בהם טיפל...

על פועלו זה הוענק לו עיטור המופת
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סיפור הצל"ש
כפי שמופיע באתר הגבורה
 http://www.gvura.orgרב"ט לבוביץ אורי ז"ל
חובש!" נשמעה הצעקה בין רעמי הפיצוצים ומטחי היריות" ,חובש ,יש כאן
פצוע!" השעה היתה  03:30לפנות בוקר ,הקרב על "גבעת התחמושת" ,צפונית
לבית הספר לשוטרים בירושלים ,היה בעיצומו .חיילים ומפקדים זרמו
קדימה .הנפגעים נפלו  -ואז ,כמעט בעת ובעונה אחת ,אפשר היה לראותו ,את
אורי החובש ,גוחן עליהם ומגיש עזרה .חובש פציעה ,מזריק מורפיום ,אומר
מילת עידוד ורץ הלאה.
מפקד הכיתה ושלושה מלוחמיו רצו ליד בגדר .המחלקה נעה בעקבותיהם.
כשהגיעו בפריצתם קרוב לבנין הראשון ,צעק ה-מ"כ" :לרדת לתעלה! מימין!"
הבחורים קפצו לתעלה .מהקצה המזרחי של התעלה נפתחה אש .מצפון עדיין
ירו לעברם שלושה ירדנים .הבחורים חיסלו את העמדה שמצפון ,ואז נשמעה
פקודתו של מפקד הפלוגה" :להתקדם בתעלה!" התעלה נתמלאה לוחמים.
"חובש!" נשמעה הצעקה "יש כאן פצוע!" וכאילו מתחת לאדמה הופיע אורי
עם תרמילו.
הלוחמים המשיכו ,חיסלו עוד שתי עמדות והתקדמו .לרגע נדמה היה,
שהשאירו את החובש אי שם מאחור  -אך מיד חזר אורי והופיע ליד פצועי הקו
הראשון .כשהגיעו הלוחמים לקצה התעלה ,נפתחה עליהם אש מעמדת תול"ר,
מצפון .מפקד המחלקה ,יוחנן מילר ,פקד לצאת מהתעלה .מסוכן מדי היה
להישאר בה .ה-מ"כ ,ניר ברזק ועוד שלושה חיילים קפצו החוצה ותפשו
עמדה .שניים מהם נפצעו מיד.
אורי לבוביץ היה עדיין בתעלה .הוא הגיש עזרה ל"קוקו" ,יעקב שורץ שנהרג
בהמשך הקרב ,וחבש את יעקב שטיין  -שני לוחמים שנפצעו בתוך התעלה.
כשהודיעו לאורי על פצועים מחוץ לתעלה ,יצא אורי אליהם ללא שהיות.
התברר שאחד הפצועים נפגע בכתף ויכול היה להיחלץ בכוחות עצמו .אורי רכן
על הפצוע השני והזריק לו זריקת מורפיום.
אש התופת נמשכה .אורי לא שם לב לנעשה מסביב .הוא החזיר את הפצוע
לתעלה .עוד לא הספיק לנשום ,וכבר צעקו" :חובש!" שוב היה זה בקו
הראשון .שוב נפגע מישהו מחוץ לתעלה .אורי לא היסס .הוא חזר וקפץ החוצה
וגחן ליד מפקד כתה פצוע .כאן ,בעודו מגיש עזרה לפצוע ,הוטל לעברו רימון
מטווח קצר" .חובש!" חזרה ונשמעה הקריאה "יש כאן פצועים!" אורי היה
הפעם אחד מהם .מעדות חברים שהיו לידו ,התברר לאחר הקרב ,כי אורי עצמו
נפצע במהלך ההסתערות ,אך הוא לא טרח להגיש עזרה לעצמו .עסוק היה
בהושטת עזרה לחבריו שנפגעו.
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המחלקה של מילר
מתוך הספר "הר הבית בידינו" מוטה גור עמ' 138-140
המחלקה של מילר ,אשר נעה בתעלה המזרחית ,התקדמה תחילה באופן נוח יחסית ,אך
ההתקדמות הלכה וקשתה ככל שהתקרבו אל בית הטלויזיה שהיה באגפם הימני .הלחימה
בתעלה הלכה וקשתה גם ככל שעלה השחר.

מתאר זאת מוטה המח"ט:
"מילר פוקד על התקדמות לאורך תעלת הקשר .יצחק איצקו וקוקו פורשים מהשורה
,מסתדרים במבנה חוליה ומתקדמים.
טרם פסעו אנשיה צעדים ספורים ,נפתחת עליהם אש .מולם וממש לרגליהם רואים קסדות
ירדניות .איצקו מבחין באחד מהם ומכוון אליו את רובהו .הליגיונר יורה .איצקו חש מכה
חזקה בכתפו – אך עוד יורה בליגיונר ונופל .אורי ליבוביץ מזנק למעלה – וחשוף לאש בשטח
פתוח חובש את איצקו במקום הפציעה .בו ברגע מתגלים בתוך התעלה שלושה ירדנים
הצועקים בקול ויורים .תמיר זורק רימון וקורא :נפגעתי .הרימון מתפוצץ אולם הירדנים
ממשיכים להלחם .מילר מטיל רימון שני וקורא לשחל ,הרץ שלו ,לזנק שמאלה כדי לחסל
אותם ביריות על ידי איגוף מלמעלה .שחל מבצע זאת במהירות .חשוף למרכז היעד הוא
מרוקן עליהם מחסנית ,שלושת הירדנים נופלים מקופלים בתעלה.
רימונים קדימה מהר יותר.
החברה מאחור "דוחפים" וממשיכים לנוע קדימה .שושני ושטיין מגיעים לקרבת הירדנים
ההרוגים בתעלה ומשתהים לרגע .כדור צלף פוגע בעינו של שטיין והוא נופל .אורי ליבוביץ
מזנק אליו כדי לטפל בו.
עודו עושה זאת נופל עליו קוקו  ,פצוע אנוש בחזהו.
מילר נוכח שמתוך התעלה לא יוכל לפעול היטב כלפי המדרון ,כי רובו בשטח מת .הוא
מטפס מהתעלה ימינה ,לעבר הבית ,אולם בגדיו מסתבכים מיד בסבך גדר התיל והוא נעצר.
סביבו מתנפצים רימונים ירדנים בטווח קרוב .בתנועות נמרצות הוא מנסה להחלץ מן הגדר.
ידיו ורגליו שותתות דם .לבסוף נחלץ בכוחות עצמו וחוזר אל אנשיו שבראש הטור.
רימון נופל בתעלה ושם קץ לטיפולו המסור של החובש .אורי ליבוביץ נופל על הנפגעים בהם
טיפל .מילר המ"מ איבד דם רב  ,וכוחותיו אפסו .הוא מתיישב בין אנשיו ומדווח לדדי על
המצב.
מהמחלקה נשארו רק שרידים"
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דף התנחומים של דדי המ"פ
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הגלעד הזמני בראש הגבעה

מתוך מילות השיר "בלדה לחובש"
...האש כבדה ,כבדה! קשה ,קשה לנוע.
רק לא להתייאש ,רק לא להתייאש,
אזכור אותך תמיד  -נשבע אז הפצוע.
רק לא ליפול  -מילמל אז החובש.
שלך עד יום מותך  -נשבע אז הפצוע.
היום הוא יום מותי  -ענה לו החובש...

תעלה במתחם גבעת התחמושת
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גלויה שהייתה לאורי בארנק כשנפגע
נכתב מאבא במילואים אל אורי במילואים שניהם בהערכות לפני המלחמה
31.V.67
לאורי שלום
ובכן ,כפי שאתה רואה  ,אני כבר גם כותב מ אי שם .חזרתי לר ..המחנה מהזמנים
ההם ,מנסים לישון ביום ובלילות עסוקים ,וכך החיים מתנהלים להם  .אתמול בערב
הייתי בבית לזמן  .....וכך קיבלתי את הכתובת שלך .אינני יודע אם ידוע לך ,שלחנו לך
את כלי השרטוט ,אבל כבר גם קיבלנו אותם חזרה הביתה .אילנה צוחקת על גזר כי
בחבילה היו גם דברים טובים ,אז גזר שלח אותה הביתה עם הכל .מילא.
אורי ,אני מסיים בשלום .
נתראה בקרוב
מאבא
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מכתב מאמא

1/6

שלום אורי
אני קיבלתי כבר שני מכתבים ,אילנה ענתה לך .אבא היה ביום רביעי וגם אברמל'ה היה,
וגם היום קיבלנו מכתב ממנו .אנחנו מקווים שיהיה טוב .סבתא הגיעה ביום א לחיפה
ונסעה לחנה לכרמל .אברהם היה באפיקים ב  27/5כמה שעות ,הוא לא כותב כלום הביתה,
אני קיבלתי רק ד"ש ממנו.
אורי תכתוב
שלום ולהתראות ,שלום מסבתא
אמא
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המכתב האחרון שהגיע מאורי לידינו ,המכתב הגיע
כנראה לאחר המלחמה ,אך לפני שידענו שנפל

2/6/67
אבא ,אני מקווה שמכתבי ימצא אותך כבר בבית .אצלנו
המתח ירד ונכנסנו לשגרת אימונים כמעט רגילה ,חוץ
מהחברה שבאים מבחוץ ומספרים על הרעש בעיר
והתכונה הרבה ,נראה שהכל הולך ונקווה שגם יסתדר
בטוב.
ובינתיים הזבובים והיתושים עושים את שלהם בלי לרחם,
כל הפטנטים שבעולם כבר נוסו ובלא להועיל.
אני אנסה להגיע בהזדמנות ראשונה הביתה ,מתי אני לא
יודע ,בינתיים אנו בכוננות ואין יציאות.
במשק עובדים חיילים בחקלאות ,מדללים את המטע,
עיסוק יפה לחיילים בכוננות במקום לשכב בחוסר מעש,
וזאת חוץ מהסטודנטים ומתנדבים אחרים שהגיעו
בהתנדבות לעזרה .הרבה מחברי המשק נמצאים בצבא אף
הם.
אני מסיים כאן
שלום ולהתראות מבנך
אורי ליבוביץ
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המכתבים שכבר לא הגיעו ליעדם

מוצקין – יום א' – 11.6.67
לאורי שלום !
מכתב ,כלומר גלויה זו נכתבת בזמן בלתי כשר לכך ( שעור דקדוק ) אך נא לא לספר
לאיש .אני מקווה שגלויה זו תמצא אותך בקו בריאות אל אף שממך לא קיבלנו כל
ד"ש או משהו דומה ומאז יום פרוץ הקרבות.
היום קיבלנו גלויה מאברהם ומאבא אצלם הכל בסדר.
בבית הכל בסדר ,שום דבר אחר לא קרה אל אף שבכורדני  -עין במפרץ
מספרים על הפגזה ,ואפשר היה אף לראות שם מטוס מיג עירקי באזור.
סבתא מאפיקים נמצאת אצלנו מיום שישי.
אמא וסבתא  ,1סבתא  2וכן יתר הנשים שבבית מוסרות לך ד"ש.
שלום
ולהתראות
מאילנה
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המכתב כנראה נישלח (או שלא הספיק להישלח) על ידי אבא המודאג יום לאחר סיום
המלחמה
בביקור של אבא בגדות באותו יום עדין לא ידעו על נפילתו של אורי אנחנו מקבלים
את ההודעה רק במוצ"ש ה ,15/6/67-שימו לב לאי שם מ"אילת השחר" שם אבא היה
מוצב במלחמה .לכן גם ראה מה קורה במוצבי הרמה שמעל גדות.
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המכתב האחרון שיצא אל אורי 14-6-67
נכתב על ידי אילנה-צד אחד ואמא צד שני
המכתב נכתב שלושה ימים לאחר סיום
המלחמה ,ומשתמע ממנו שגם בגדות
עדין לא ידעו על נפילתו ,לגדות הודיעו
ביום ה' ה 15/6/67 -אחר הצהרים
ומאחר ובגדות לא הסכימו להעביר
להורים וצה"ל לא מודיעים לקראת
שבת ,הודעת קצין העיר נמסרת ביום
א  18/6/67בבוקר .היות ומבחינת
דובר צה"ל נמסרה הודעה למשפחה על
פי מקום מגוריו שהיה רשום בגדות,
שוחררה הודעה לעיתונות שהופיעה
ביום שישי.
בעיקבות המודעה השכנים ידעו !!
לאחר כתיבת המכתב ושליחתו נסעה
אילנה לרגבים לעזור בגיוס קטיף
שלאחר המלחמה ,ולשם נשלחה
ההודעה ביום א לחזור הביתה ,לאבי
שהיה בסדיר מחנה  ,80פשוט נתנו לו
פס ואמרו צא הביתה ( .כאילו חופש )!
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מכתב מהבית ,אנו מודאגים
ההודעה על הנפילה
אורי נהרג ביום ב ה 6/6/67
ואנחנו לא ידענו,
המשכנו לכתוב מכתבים.
לקבל דואר שנכתב לפני פרוץ הקרבות ולדאוג.
אבא -במילואים,
אמא  -עובדת בגינה בטירוף ומודאגת,
והימים חולפים.
שום ידיעה חדשה מאז פרוץ הקרבות לא מגיעה
בשחזור האירועים מתברר הפאזל...
רק ביום ה' –  8ימים לאחר שוך הקרבות  ,למעלה משבועיים לאחר נפילתו ,נמסרת
הודעה לאלי ואראלה סט שבקיבוץ גדות .זוהי כתובתו האזרחית ,ואלו הוריו המאמצים
בקיבוץ .הם מצידם מחזירים ההודעה לקצין העיר-
"לא מתפקידנו להודיע למשפחה"
מבחינת הצבא ההודעה נמסרה ביום הנקוב ,ויוצאת הודעה לעיתונות .ביום שישי
מופיעה מודעת אבל מחבריו ליחידה בעיתוני הערב  ,אך אצלנו בבית קראו את עיתון
"דבר" ,ועל כן לא נחשפנו לידיעה.
כולם יודעים סביב ,אך לא מעיזים להודיע להורים.
במוצ"ש ,לוקח שכננו איציק פריש את תפקיד המבוגר האחראי ,ומודיע להורים על
נפילתו של אורי.
ביום א מגיעה הודעה רשמית מקצין העיר.
שתי גלויות שנשלחו מהבית עם מסר" -אנחנו דואגים ,צור קשר" מוחזרות לשולח
עם חותמת הדואר המבשרת

"סיים שירות"!
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וזה מה שנשאר...

הארנק ,שעקבות הרסיס הלוהט ניכרים בו היטב ,מכיל עדיין את שטרות
הכסף ,הבולים ותמונת פספורט שהיו בו ביום הקרב.

השעון עצמו נפגע ונעצר בשעה בה נהרג אורי ,אביו תיקן את השעון ,החליף
רצועה וענד אותו עד יומו האחרון ,לאחר מות האב הוחזר השעון למקומו
המקורי בתוך נרתיק  /רצועת העור הפגועה.
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נכתב בשנה לנופלו
אלוהים
אלוהים
אלוהים
לו רק בירכת לו חיים...
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נכתב על ידי אבא
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אחותו אילנה כתבה בשלושים לנופלו
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חוב שלא יפרע" / ...חבר לנשק"
הקטע מועתק מחוברת זיכרון שיצאה במלאת שנה לנופלו של אורי.

מיהו החבר לנשק?
בתחקיר לסרט חיפשנו עדות מפצוע שאורי טיפל בו במהלך הקרב .רב
הפצועים שטופלו נהרגו בהמשך הלחימה .גם אורי עצמו נפצע בתחילת
הקרב ,אך לא פינה את עצמו אלא המשיך להגיש עזרה.
ניסינו לברר מי הוא אותו חבר לנשק .בעזרת חברים לקרב התברר שהיה
זה איצקו ,יצחק קונפורטי ,שלימים שינה את שמו ליצחק קינן.
גם ממנו לא יכולנו לשמוע עדות .איצקו נפל במלחמת יום כיפור...
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בחוברת שנה לנופלו כתב:
ה-מ"מ יוחנן מילר מנור
לימים נפל יוחנן במלחמת יום כיפור

אורי נפל בקרב על ירושלים
לראשונה שמענו על פרוץ המלחמה ,ביום שני  .5.6.67מאז ידענו בברור שאין אנו
משחקים עוד במסדרי כוננות למיניהם ,אלא כל פרט יקבע במערכה.
הפלוגה שלנו קיבלה את המשימה הקשה בכל המערכה הנקראת "שחרור ירושלים".
– כיבוש גבעת התחמושת אשר נמצאת צפונית לבית הספר לשוטרים .אחרי תדריך
קצר יצאנו כבר לדרך ,שהופרעה מדי פעם ע"י התפוצצות פגזים בסביבה.
את אורי לא הכרתי ,אלא מרגע שהגענו כולם למקום הריכוז והאנשים חולקו לפי
מחלקות וכיתות .אורי שעבר קורס חובשים ,קיבל כמובן את תפקיד החובש
המחלקתי .זהו תפקיד הנראה לכאורה נוח ופשוט ,אך כל מי שעבר קרב כלשהו ,יודע
שתפקיד החובש הקרבי הוא קשה מבחינה גופנית ונפשית כאחד ,ומסוכן לא פחות
מאשר לוחם בשורה הראשונה.
משהגענו לגבעת התחמושת ונכנסנו ליעד ,התחילו אנשים להיפגע ,ומאז נשמעו כמעט
ללא הרף הקריאות" :חובש יש כאן פצוע" .ואורי רץ – פעם קדימה ופעם אחורה,
פעם בתוך התעלה ופעם מחוץ לה .לכל מקום הגיע במהירות המכסימלית ,נתן את
העזרה הראשונה הנדרשת וכבר רץ הלאה.
אורי גילה קור-רוח ודבקות במטרה ללא גבול .תוך כדי חבישת חבריו נהרג מרימון
שנפל ביניהם.
בטוח אני שאף אחד מהחיילים שלחמו לצידו של אורי והחיילים שזכו לטיפולו לא
ישכחו אותו ,כי הוא עשה את כל אשר היה ביכולתו ואף למעלה מזה ,כדי לעזור
ולהציל את חבריו הלוחמים.
מ"מ מחלקה 2
סגן יוחנן מילר
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חברים בקרב

בחוברת שנה לנופלו כתב:
יורם שושני  -חבר לקרב

.....אורי היה אחד החובשים המופלאים
בקרב על גבעת התחמושת......
....נצמדנו באחת אל דופן התעלה ,נדחקים אל האדמה כשואפים להיבלע בה ,ברכותה הבטוחה.
מיד לאחר הנפץ החד ,המלווה שריקות רסיסים  ,המשכנו לנוע קדימה.
ריח המוות עלה באפי לראשונה .נתקלנו בשלוש גוויות האויב הראשונות שוכבות קפואות במרכז
התעלה :מעילים צבאיים ,קסדות מחוררות  ,כתמי דם כהים ורחבים-כל אילו גרמו לתחושת קבס
בכרסי ,אך מיד הפכה התחושה לזעם -יענקלה נפצע בעינו ,גנח וצנח לאחור
"חובש!!" צרחתי בכל גרוני .הבטתי לאחור -עוד שלושה משלנו שכבו בתעלה .שניים כבר נחבשו
ואורי עסק בזריזות בשלישי.
נפץ רימונים ופיצוח יריות אפף את הגבעה כולה.
שעה שסיים אורי לחבוש את עינו של יענקל'ה הגונח  ,התנפץ מטרים ספורים לפנינו רימון ,אורי
ויענקל'ה נעלמו בענן העשן .יהודה ,הסמ"פ התרומם להטיל רימון למקור האש ,אך כדור אויב פילח
את מצחו והטיל גופו חסר חיים
לתעלה ........
"........היעד בידינו"
אז החלו לבא הבשורות הנוראות בזו אחר זו
השמות עברו בקול נמוך לאורך התעלה
יענקל'ה נהרג ,יהודה הסמ"פ ,אורי החובש! ,קוקו! .....והפצועים רבים והבריאים....
....לא הספקתי להכיר את אורי  ,והרושם שנותר בזיכרוני לקוח משעת הקרב עצמו.
לפני כן אמר השם "אורי החובש" בחור שחרחר ושקט  ,ואולי בישן ,זאת לא נדע .את קולו כמעט
ולא נזכור ,מעט מדי שמענוהו ,ובכל זאת -אין שיחה ביננו ,חבריו לקרב הדמים על גבעת התחמושת
 ,מבלי להעלות את שמו  ,ובהוקרה עמוקה.
הקרב היה אכזר מכל דמיון ,ובסיומו היו רבים הנפגעים מהשלמים ,אך איננו זוכרים פצוע אחד
במחלקה שלא נחבש.
מתקבל הרושם שאורי נהג בקרב כלפניו .בשיחותינו לא לקח חלק פעיל ,הוא פשוט היה שם.
ובשעת הקרב -ניתק עצמו מהסובב אותו ,מהיריות השורקות ומהרימונים שמתנפצים סביבו .בכל
מקום שם גנח פצוע  ,אורי היה -וקשה לתאר איך.
גם הרימון האכזר שקיפד את חייו השיגו תוך חבישת פצוע ,במוקד האש המשתוללת.
לא הכרנו את אורי עד אז ,ומשנתגלה לנו כי לו אנו חייבים את תודתנו ,הלך מבלי יכולת לקבלה.
ואנו נותרנו חשים כפויי טובה....
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בחוברת שנה לנופלו כתב:
איתמר בריל -סמ"מ
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בחוברת שנה לנופלו כתב:
גידי כרמון  -חבר לגרעין
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מכתב תנחומים של הנשיא
זלמן שזר
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תחקיר לסרט
ולערב הזיכרון
כי כשהמלאכים בוכים
בעולם אחר,
אז בעולם הזה
עצוב לנו יותר.
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אחרי  40שנה......
הגעגוע והרצון לדעת צומחים עם השנים
 37שנה אחרי נופלו ,פנו מעמותת הצנחנים בהצעה להכין סרט על אורי.
"אחרי כל כך הרבה שנים? מהיכן ניקח חומר? מי יזכור? את מי זה יעניין
בכלל?"
תתפלאו -אמרו ,יש חוברת זיכרון ,יש קצת מכתבים ,תמונות ,הכנו כבר
סרטים עם פחות מזה.
גבעת התחמושת לחצו ,ואנחנו -האחים הרמנו את הכפפה.
יש ייחוד באיסוף חומר אחרי כל כך הרבה שנים ,הדברים מקבלים מימד
שונה.
חקרנו ,טלפננו ,נברנו ,ראיינו והחל להצטבר חומר רב
ואיתו מסע מרתק אל דמות חדשה...
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אורי שינה את שמו מליבוביץ ללביא
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סיפור תעודת הזהות
נפלאות דרכי האל
והיו לכך השלכות אחרי  40שנה....
אורי האחיין מספר-
תחושת הסלידה שלי מהרעיון לשם זהה לאדם שמת הייתה בי מסוף גיל ההתבגרות .סוף
שנות ה .90-העובדה שמדובר בשם מלא זהה הייתה גורם משמעותי.
ואז החלטתי לשנות ללביא ,וזאת מבלי שסיפרתי
לקראת גיל  20כבר התחלתי לרשום אורי לביא בטפסים שאינם רשמיים וכשיצאתי לשביל
ישראל היה לי מאוד טבעי לרשום את השם אורי לביא על המפות עם מספר טלפון.
שם אבא ראה את זה כשבא לטייל איתי ,ולמרות ששנינו ידענו שיודע ,בחרתי לא
לפתוח את זה לדיון.
מעניין שפתרון הבעיה הגיע ממש כחודש אחר כך ,זמן מאד קצר אחרי שסיפרתי לאבא

לרגל הריסת הבית שבו אורי גדל נמצאה מגירה שלא נפתחה שנים רבות
נמצאה בה הכומתה של אורי ,כנפי הצניחה ומעטפה רשמית של משרד הפנים.
המעטפה נשאה חותמת עם תאריך של כשלושה שבועות אחרי נפילתו של אורי ,ואישור
משרד הפנים חתום בתאריך של כשבועיים אחר נפילתו.
במעטפה הייתה תעודת זהות חדשה ומכתב מצורף:
אושרה בקשתך לשנות את שם משפחתך מליבוביץ ללביא.
יש לשער שהגיע לידי אבא ,אולי לא אהב את ההחלטה ,אולי התאכזב שהגיע מאוחר מדי,
בכל אופן אנו האחים לא ידענו על כך דבר
מצד הראש מעניין לראות את צירופי המקרים שיוצרים את החיים שלך .איך לפעמים הם
עוזרים ,לפעמים מקשים ולפעמים פשוט לא קשורים.
מצד הלב אתה לומד שלפעמים אתה יכול לרוץ בכל הכוח ,ולא לזוז מילימטר ממי שאתה.

אפשר לברוח מהגורל ?
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מזיכרונות מולי דותן  -חבר לגרעין
אורי נמנה על הקבוצה ה"-קרייתית" בגרעין "ירדן" שהיה מיועד לקיבוץ גדות .במסגרת
הפעילות המשותפת שקדמה ליציאת הגרעין ממקומות שונים בארץ.
זו הייתה ההזדמנות הראשונה שלי לפגוש את אורי .בחור שחרחר מתולתל מעט מופנם ובישן.
יסודי מאוד במטלות שהוטלו עליו ,או לקח על עצמו ,תכליתי ועניני מאוד בדבריו ,כאשר היה
מתבטא ,לא מבזבז מילים.
לא הייתה פגישת גרעין שאורי לא הגיע אליה .היה מאוד נלהב לתנועה והמשך דרכו
הייתה ברורה לו מאוד .רצה להמשיך במסגרת הנח"ל ואחרי השחרור להתאקלם במסגרת
הקיבוצית.
בתקופה שלפני הגיוס ,בזמן שהותנו בגדות קיבוץ היעד ,שובץ אורי לעבודה במסגרייה
תחום בו הוכשר ובו היה מקצועי .היה מסור בכל מאודו למקום העבודה .תמיד הגיע לפני כולם
והיה נשאר "שעות נוספות" לאחר העבודה .נקלט מהר מאוד בצוות הוותיק של המסגרייה והיה
לאחד מהחברה .תמיד היה מוכן לעזור ולסייע בכל התנדב לצאת לשטח לטפל בכל תקלה
שהתקבלה ועשה זאת ברצון והאהבה .לא פלא שבמסגרת הצבאית הלך לקורס חובשים ושמש
כחובש פלוגתי היו בו כל התכונות המתאימות לשמש בתפקיד זה.
מקצועי בעבודתו ,אוהב לסייע ולעזור ,אינו מטייח דברים ,מתנהל בשיקול דעת ,אינו
ניתן להתפרצויות של כעס ורוגז .קשה מאוד היה להכעיס אותו או לגרום לו להתפרץ כלפי
חבריו .טוב לב ,אך לא נאיבי.
בזמן מלחמת ששת הימים היינו קבוצה קטנה של חברי גרעין שהשתתפה בקרב על
שחרור ירושלים.
לאחר תום הקרבות  ,כשהלוחמים החלו לזרום לכיוון הכותל המערבי התחלנו לחפש
אחד את השני ולקבץ את כל החברים מהגרעין שהשתתפו בקרבות .קבענו נקודת מפגש וכל פעם
שאיתרנו אחד מהחברים הבאנו אותו לנקודת המפגש ואסרנו עליו לעזוב את אותה נקודה עד
אשר נמצא את כולם.
ההתרגשות הייתה גדולה כשלאט לאט הצלחנו לאתר כמעט את כולם ,אך אחרי שעות
רבות של דאגה וחרדה הבנו שאורי לא איתנו ואותה הרגשה לוותה בעצב ובדאגה של מה קרה?
עדיין לא ידענו ,כי אורי נהרג בקרב על גבעת התחמושת לאחר לחימה יוצאת מן הכלל וגלויי
גבורה עליהם גם זכה לציון לשבח.
האופן בו נהרג והסיפור אותו אפשר לראות בגבעת התחמושת כל כך התאים לאופיו.
הידיעה כי אי אפשר להפקיר חבר פצוע ,הריצה חזרה לאחור במטרה לטפל ולחבוש
בניסיון להציל ,כשכל זה נעשה תחת אש כבדה ,בקור רוח ובשיקול דעת ובמקצועיות רבה.
המטרה עמדה מול עיניו והוא ביצע אותה בנחישות ,ביסודיות ,במקצועיות ,באהבה ובנתינה
לזולת .באותן תכונות נעלות בהן הצטיין.
התמונה בה אני רואה את אורי נזעק לאחור לקריאה "חובש" ,חובש מטפל בקור רוח
בחייל הפצוע ,כדי להציל את חייו ובאותו רגע נפגע מהאש שהומטרה לעברו תלווה אותי כסמל
לציון אישיותו המיוחדת.
מולי דותן
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מזיכרונות רמי לניר
חבר לתנועה לגרעין ולקיבוץ
נפגשתי עם אורי לראשונה בתנועה ,בגיל  15בערך.
לא יודע איך הגיע ,לא היה איתנו בחברה ולא בכתה.
לא זוכר איך הצטרף -אך כשהצטרף הדבק היה מושלם .התקבל מיד ,עם הרבה
אהדה ואהבה.
תמיד אומרים על מי שהלך מאיתנו שהיה טוב ,אבל אצל אורי טוב הלב נישפך ,זו
הייתה תכונתו החזקה ביותר ,ילד טוב בנשמה ,חברי ,תמים .לא חושב על משהו
שלילי ,וגם לא יכול לחשוב שמישהו אחר חושב דבר שלילי עליו או על אחרים -
תמים ,חיובי וצנוע.
אורי לא היה דומיננטי ,בא כאילו מבחוץ ,היה "אאוטסיידר".
הלכנו יחד לגרעין לגדות ולצבא.
בנח"ל ניפרדו והתאחדו דרכנו לפרקים,
שנינו עשינו טירונות מקוצרת בגלל סיווג רפואי ירוד ,הטירונות של אורי הייתה
קשה יותר -אך על אף שהיה צנום ורזה ,עבר אותה בהצלחה.
גרנו בחדר משותף בשל"ת באשדות יעקב ,הגענו לשם אחרי גדוד  .50אורי קיבל
את הג'וב של תחזוקה ואיש אפסנאות של המחלקה ומאד התיידדנו.
משם חזרנו שוב לגדות ,וחלק הלכו לגדוד  . 50גם אורי.
זוכר את הידיעה שהתפשטה במשק על נפילתו של אורי.
כולנו שמענו זאת ביחד ,היה רגע קשה של בכי ,תלו מודעה בחדר האוכל ,היה שוק
גדול!
כל שנה ביום הזיכרון אני מספר ומזכיר את סיפורו של אורי.
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מזיכרונות לאה שמעוני
הייתה עם אורי בגרעין לגדות
"נפגשנו במפגשי התנועה,
את אורי אפיינו השקט והצנעה ,לא היו לו
את "הפוילה-שטיקים" של השאר,
הייתה בו עדינות ,שקט ,לא משיג דברים
בלחץ ,רק בעדינות .השאר היו כוחניים
יותר ,רעשניים.,
אורי הסתדר בגלל אופיו .היו לו נתונים
להסתדר בשקט ,בצניעות ,לא נדחף.
הלך לקורס חובשים כחלק מאישיותו,
תמיד נתן ,עזר ,הלך לקראת...
אורי תמיד ישנו ,מוכן לעזור ,לתת כתף.
בטיולים תמיד סוחב הציוד על הגב ,תמיד
היה מוכן לשאת במאמצים ,היה לו כושר
לסחוב -או משום שהשאר התפנקו
והשתמטו -וגם קצת ניצלו...
היה קרבי מאד,
למרות שהיה כ"ל התנדב וסחב.
יש לי בזיכרוני דמות של לא מתפנק ,
טיפוס כזה...
לא פלא שהיה חובש -תאם את אופיו
את אורי איפינו טוב ליבו ,השקט
והצניעות ,לא נדחף לעשות רושם על
הבנות ,היה תמיד בחברה ולא מחוצה לה.
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מזיכרונות רפי תמיר
הפצוע שאורי נהרג בעת חבישתו
רצתי בראש התעלה ונפצעתי מרסיס או כדור כשהייתי בצד המזרחי,
קראו "חובש" ,לא הכרתי את אורי,
דדי ,יהודה אשכול ז"ל ומילר ז"ל היו איתי בסדיר,
את אורי לא הכרתי .נפצעתי ,קראו לחובש.
נידמה לי שהבנתי שלא אוכל לירות בעוזי יותר ,ונתתי אותו לאורי
כנראה זרקו רימונים מאזור בית הטלוויזיה.
אני יודע שאורי נפגע מרימון בזמן שחבש אותי ,לא היו עדים,
היחידי שיודע את האמת זה אני....
בתוך התעלה היה פקק ,אני נפצעתי מחוץ לתעלה בצד המזרחי.
לא ידענו לאן להמשיך ,היו פגועים בתוך התעלה,
אורי היה מחוץ לתעלה.
זה קרה אחרי בית הטלוויזיה 10 ,מ' מחוץ לתעלה,
אורי היה חשוף ,נהרג מחוץ לתעלה.

רפי תמיר -סיפור הרקע לזיכרונותיו
כשעשינו את התחקיר לקראת הסרט ניסינו למצוא את מי אורי חבש ,הרי בצל"ש כתוב
שכל זמן הלחימה עבר וחבש פצועים רבים ,אנו לא הצלחנו לגבות באותה עת אפילו עדות
אחת מפצוע שאורי חבש בקרב בלילה ההוא ,יש את עדותו של חבר לנשק ( בלי שם ) ידענו
שגם חבש את יוחנן מילר המ"מ ,אך מילר נפל במלחמת יום כיפור .התחלנו לעבור על
רשימת השיבוץ הקרבי שנעשה בבוקר שאחרי הקרב על הגבעה ,וכל הפצועים או שלא
שרדו את הבוקר או שנפלו ביום כיפור ,ואנו חיפשנו את אותו אחד שאורי נפל בעודו חובש
את הפצוע.
תמיר רפאל הופיע ברשימה כפצוע ,אך לא הצלחנו לקבל את הכתובת והטלפון ,כי היה
מצורף לפלוגה ולא קבוע בה .בלית ברירה התחלנו לצלצל בכל הארץ לכל רפאל תמיר
שמצאנו ,באחד ממי יודע כמה צלצולים ,לאחר שבררנו את השם ,הצגנו עצמינו כאחים של
אורי ליבוביץ ז"ל ושאלנו אם הוא אותו רפאל תמיר מהגבעה.
כשהגענו לרפי מקיבוץ בית ניר ,מיד אחרי שהצגנו את עצמנו שרר שקט זמן ארוך ,דקות.
לאחר כמה הלו נשמעה בקשה ...חכו רגע אני הולך לשתות כוס מים ,שוב המתנה ארוכה
ובקשה חדשה ...אם תוכלו לצלצל עוד  5דקות .בצלצול הבא כבר הייתה בקשה מסודרת -
אם נוכל לצלצל לאורי תמיר בנו ונתן את מספר הטלפון.
עם אורי השיחה קלחה במהירות ,ואכן אביו הוא רפי מהגבעה שחיפשנו ,שאורי נהרג בזמן
שחבש אותו .עוד סיפר אורי שאביו עדיין בהלם קרב .
רק בגיל  30נודע לו על שם מי הוא נקרא .
בערב הזיכרון נכח רפי באולם ,אך אורי בנו היה זה שנשא דברים.
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מזיכרונות אשר ברוקמן
אני זוכר בחור צנום ,שחרחר עם שער מתולתל במקצת ,שקט ומופנם ותמיד עם
אלונקה על הגב .זכור לי ליל הפריצה לגבעת התחמושת ,נתקלנו באש עזה שלא
לגמרי היה ברור מהיכן מגיעה.
מילר המ"מ קורא למקלענים לקפוץ מתוך התעלה ולפתוח באש על מנת לחפות על
התקדמות המחלקה ,אנו מתקדמים כעיוורים על פי זכרוני משמאלנו בית ריק ללא
דלתות או חלונות במרכז הגבעה .מלפנינו מבנה עם כסוי גג מעוגל מימיננו וקדימה
תעלה רדודה המובילה למרגלות בניין הטלוויזיה .המקלענים יורים לחיפוי ותוך
דקות נפגעים ,נדמה לי שאני זוכר את קוקו צועק נפגעתי מישהו צעק "חובש" ואורי
מזנק מתוך הביטחון היחסי בתעלה לכיוון המקלענים הפגועים .עד לסוף הקרב לא
ידעתי מה עלה בגורלו .נשארנו בודדים שלא נפגעו .פינינו הרוגים ופצועים אחורנית
שם הועלו על ג'יפ ירדני או הובלו ביד ע"י אנשינו חזרה למטה לכיוון בית הספר
לשוטרים.
באיזה שהוא שלב נתקלתי באלונקה שהייתה סגורה ומעוותת ,מישהו אמר "זו
האלונקה של אורי" לפי מיטב ידיעתי וזכרוני אורי נהרג כאשר הוא מטפל בפצועים
מחוץ לתעלה ,בזיכרוני קיימת הידיעה שאורי נפגע ע"י רימון שפגע בו ישירות או על
פי גרסה אחרת ע"י כדור שפגע ברמניה וגרם לפיצוץ הרימון שהיה בתוכה .כך או כך
בזיכרוני קיים קשר חזק בין מותו של אורי לפגיעה ע"י רימון.
לפני השחרור הקמנו את גל האבנים הידוע ,על פי הנחייתו של יוסי יפה .נאספו
פריטים אל גל האבנים ,על פי זיכרוני צורפה גם האלונקה שללא ספק בעיני הייתה
האלונקה שאותה נשא אורי ברגע מותו.
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מזיכרונות איתמר ברייל
מסור בתפקידו  ,גם לפני הקרב על הגבעה.
מסור בהתייחסות ,בגישה חיובית.
רואה אותו עכשיו מול העיניים ,עם קצת שפם ,זיכרונו נחרט בי,
הסתכלנו עליו -רציני ,שלא משתתף בשטויות של החברה.
לא כל כך זוכר מהאימון הגדודי ,לא זוכר שהיינו ביחד,
אורי היה קצת יותר צעיר.
בגבעה היינו יחד עם מילר במחלקה ,אני נשארתי מאחור,
אחר כך כשהתקדמתי ,חושב שלא היה מצב שזיהיתי את כולם ,היה חושך,
יודע שאורי נהרג לא בהתחלה ,יותר רחוק בזמן,
אורי נפגע כשבא לטפל במישהו אחר שנפגע,
מישהו שלא פגעו בו במכוון ,אלו הרבה רימונים  ,ורימון אקראי פגע בו,
אני הייתי ליד מילר שנפצע.
כשהתקדמנו ,אין ספק שדרכנו על חברים...
אני עמדתי שם ... ,או אני -או הם..
אורי לא פונה ,לפי מיטב ידיעתי לא פינו אנשים ,פינוי הגופות היה מאד מאוחר,
ניסינו לפנות והפסקנו כי היה מאד מסוכן.
רק לקראת הסוף התחלנו לפנות ,אחרי הטנקים והמטוסים.

מזיכרונות ניר ברזק – מ"כ בגבעה
זוכר את אורי מהמלחמה.
הגענו לקצה התעלה ,ירו עלינו ,חשבנו שמהגבעה הצרפתית.
ירדנים ניסו לברוח ,יצאו מהתעלות ,יכלו לצאת רק לכיוון הגבעה הצרפתית ,כי שם לא היו גדרות.
אני זוכר שאחד יצא מהתעלה ,נפצע ,צעק חובש.
אורי עבר אותי ,יצא מהתעלה לעזור לו ,ונפצע בבטן.
לדעתי שניהם שכבו מתים.
כשיצאו ,יהודה אשכול נכנס ביני לבין מישהו ,ויהודה נהרג במקום.
אורי נפצע מחוץ לתעלה.
אני התקדמתי אחרי יוחנן ,כשהיינו ביחד חשבנו שיורים עלינו מבית הטלויזיה,
חשבתי שירו מתוך התעלות,
היד של יוחנן הייתה מלאה דם.
אנחנו זוכרים תמונות'
כבר לא זוכרים בדיוק הסדר.
אורי יצא מהתעלה ,כשיצא ועבר והתקדם לחבוש מישהו ,יהודה אשכול רץ מחוץ לתעלה ,לצד
צפון.
אורי יצא ונכנס ביני לבין הבחור הנוסף .טיפל באותו בחור שאיני זוכר את שמו .היו המון צעקות.
זוכר אחר כך שלאורי פציעה מאוד קשה בבטן.
לא חותם שזה היה אורי....
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יורם שושני  -לחם עם אורי בגבעה
זוכר מראה פנים,
איך נפל? באילו נסיבות? פחות או יותר פרטים,
היה אחד הגיבורים.
היה חובש ,נפל תוך מילוי תפקידו ,בהתעלמות מוחלטת מהסביב.
הלכנו בתעלה מזרחית רדודה ,לא הייתה בנויה טוב ,נחפרה לפני המלחמה בעומק של
פחות מ 1.5-מ.
מטח אש ראשון מגיע מקביל לבית הטלוויזיה ,אורי עסק בחבישה של שטיין וקוקו,
ליעקב היה כדור בעין ,אורי חבש ,למרות שפציעתו הייתה קשה ביותר.
אורי נהרג כשרימון נפל עליו ופוצץ את חגורת הרימונים שלו,
זה היה בעת טיפול ברפי תמיר.
לדעתי ,זה היה בתוך התעלה,
הכל היה קצר בזמן,
לדעתי זה היה ב4:30-
אורי נהרג .
תמונות מול העיניים במקום.

מזיכרונות רן שדה
בלילה ,ישבנו לאורך אחד הבתים ,לפני שעברנו בפאג"י,
נפתחה ארטילריה ,היה תותח על הגבעה ,שפגע בבית ממול‘,
רסיסים עפו עלינו לאורך הקיר ואני נפגעתי בפנים ובראש.
באיזה שהוא שלב אני נשארתי לבד ,והם המשיכו ללכת,
הופיע אורי ,היה לו בטלדרס חום.
רק זוכר שמצאתי את עצמי לבד ,ואורי בא פתאום
חבש אותי ,והשאיר לי את המעיל.
אורי חבש לי את הפנים ,נשאר איתי אחרי שהתקדמו.
איך הצטרף אל כולם?
עזב אותי שם; והתקדם איתם.
גידי היה לידי כשנפצעתי ,רצנו בפינוי לאורך הבתים של שכונת פאג"י
מישהו פתח דלת ,הכניס אותנו פנימה ,שם השארתי את המעיל,
אורי התקדם איתם.
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בלדה לחובש

והם נותרו שניהם ,והשדה פתוח.
והם נותרו שניהם ,והם גלויים לאש.
אנחנו אבודים  -מילמל אז הפצוע,
אחוז בי טוב  -ענה לו החובש.
נפצעת גם אתה  -מילמל אז הפצוע
עזוב ,זה לא נורא  -ענה לו החובש.

מילים :דן אלמגור
הם התקדמו לאט .הכל היה רגוע.
מנגד הנהר וגומא מרשרש
פתאום רעם ברק ,אחד צעק :פצוע!
אני כבר בא -ענה לו החובש.
עלינו על מוקש!  -צעק אז הפצוע,
אני כאן ,לצידך  -ענה לו החובש.

האש כבדה ,כבדה! קשה ,קשה לנוע.
רק לא להתייאש ,רק לא להתייאש,
אזכור אותך תמיד  -נשבע אז הפצוע.
רק לא ליפול  -מילמל אז החובש.
שלך עד יום מותך  -נשבע אז הפצוע.
היום הוא יום מותי  -ענה לו החובש.

ברד של אש ניתך ,ברד כבד קטוע,
מעבר לנהר ,לגומא הרוחש.
הַ שאירו אותי כאן  -ביקש אז הפצוע,
עזוב שטויות  -ענה לו החובש.
תציל את עצמך  -ביקש אז הפצוע.
אני נשאר איתך  -ענה לו החובש.

פתאום ענן אבק ,פתאום עלתה הרוח,
וצל על הקרקע ,והוא קרב ,רועש.
ניצלנו! הם באים!  -ייבב אז הפצוע,
אך לא שמע מילה מן החובש.
אחי ,אחי שלי!  -ייבב אז הפצוע.
מעבר לנהר הגומא מרשרש,
אחי ,אחי שלי
אחי ,אחי שלי
אחי!!!
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הנצחה
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ביקור ראשון של ההורים
בגבעת התחמושת

ליד מקום נפילתו
של אורי
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ההנצחה בגבעה

האנדרטה המרכזית

הגלעד שנערם
בתום הקרב

לוח ההדרכה בגבעה
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הסימון הזמני על
הקבר
המשפחה לא נכחה בהלוויה,
הודעה על נפילתו הגיעה רק
שבועיים לאחר מכן...

ורק מצבת אבן נותרה...
ואין לנו אלא לשָ מֵ ר את זיכרו

ת.נ.צ.ב.ה.
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נכתב על ידי אחיו אבי
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הרהורים ממרחק השנים
לפני כ  10שנים קיבלנו את אחי אורי בחזרה.
במימד הזיכרון היה תמיד ,אך לא באמת היטבנו להכיר
את דמותו המורכבת.
המסע החל באיסוף חומר לסרט שיצא לזכרו ,ובו הובטח
למרואיינים לשתפם בחומר שייאסף,
בעקבות זה הופק ערב ההוקרה שציין  40שנה לנופלו
וחומר נוסף נערך לספר זיכרון זה.
ממי שהצלחנו לדלות מידע ,הוא הגיע ממרחק של
שנים ,בוגר יותר ,בוטח יותר ,ופחות מטוייח.
הדמות שהלכה והיטשטשה עם השנים קיבלה צבעים
וגוונים חדשים.
נחשפנו לדמות מורכבת יותר משהכרנו,
נער מיוחד,
שתקן -אך המעט שאמר היה שנון,
ביישן -אך נמצא בכל מקום שצריך עזרה,
נחבא אל הכלים -אך מופיע משום מקום להושיט יד,
לא בולט בציוניו בלימודים - ,אך בהחלט בולט בכושר
ההתמצאות וההמצאה בין כלי העבודה,
לא דוחה את השונה -נלחם על שוויונו למרות השוני
בעל חוש הומור מיוחד.
תכונות שכל זוכרך יודעים להוקיר עד היום ,וקצת
מצרים על כך שלא ידעו להעריך זאת בזמן אמת.
כזה היה אורי.
ואנו משתדלים להמשיך ולספר,
כי אנשים שמספרים עליהם סיפורים
ממשיכים ללוות אותנו.
יהי זכרך ברוך.
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דבר המשפחות השכולות
ערב טוב,
משפחות יקרות ,מפקדים ,קצינים וחיילים ,נכבדים ואורחים יקרים.
ניצבת אני כאן לזכרו ולכבודו של אחי.
היום לפני שלושים וחמש שנה פרצה מלחמת ששת הימים ,במלחמה זו נפל אחי
אורי ליבוביץ זכרו לברכה ,כחובש בגבעת התחמושת.
גם לאחר שנפצע  ,קיננה בו תחושת השליחות ,האין ברירה ושאין מי שימלא את
מקום החובש שיחסר ,הצורך להמשיך ולתת עזרה לפצועים רבים וקשים ממנו
השאירוהו בתעלות התופת .
תוך מתן עזרה ראשונה הושלך רימון והרגו יחד עם שני פצועים בהם טיפל.
על מעשהו זה עוטר בצל"ש שלא זכה לקבלו.
בטוחה אני כי סיפור נפילת רבים מיקירכם דומה בצורה זו או אחרת לנפילת
אחי ,אורי ,כי הרי להגשת עזרה חונכו ,וצו מצפונם לא אפשר להם להפקיר
הפצועים.
רבים מהם שילמו על כך בחייהם ,ואת זכרם מכבדים אנו היום .זכרם ילווה
אותנו לעד.
השנים לא מוחקות את הגעגועים ,התחושות ,הריחות ,החוויות והבילויים
המשותפים,
ועם כל הכאב והשכול ,שהבכי והדמעות יהיו לנו מקור גאווה וכוח,
כוח לבכות ,אך לא לאבד את שמחת החיים,
כוח להתאבל ,אך לא להתרסק,
כוח להמשיך בחיי היום יום לצד הזיכרונות והכאב.
יקירנו שנותרו סביבנו זקוקים לנו ולתמיכתנו -וכעת יותר מתמיד.
ניצבים אנו מול האנדרטה ומדליקים את המשואה:
הורים ,בני זוג ,ילדים ,אחים ואחיות ,חברים לנשק ולקרב ,ומטופלים שזכו
לעזרה מיקירנו ושרדו את הקרב – הם עימנו לספר ולהוקיר תודה.
נזכור ולא נשכח.
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מכובדים ,משפחת השכול ,לוחמים ואורחים נכבדים.
היום לפני  39שנים התמלא אוויר ירושלים בשאון המלחמה ,יללות צופרים ,רעשי תותחים ,שאגות
מטוסים וקולות ירי ,מתערבבים בצלצולי כנסיות וקריאות מואזין ,מאפילים בקולם על זעקתם של הלוחמים
שהחלו להיפגע בקרב.
המלחמה שריחה עמד באוויר כבר שבועיים פרצה במלוא עוזה ,חטיבות הראל ירושלים והצנחנים
פתחו במתקפת נגד ,כשחיל האוויר מסייע בידם ממעל.
בן  19בסה"כ הייתי כשאורי אחי זיכרו לברכה נפל ,וכל כך הרבה לא הספקנו לעשות יחדיו.
לאחרונה עשינו תחקיר מקיף לקראת סרט אודותיו שראה אור בימים אלו .ראיינו חלק מחבריו לנשק ,שגם
כמעט  40שנה אחרי ,קשה להם לדבר וקשה להם לספר את מאורעות אותו הלילה.
אני רוצה לצטט מדבריו של חייל שנפצע בגבעת התחמושת באותו הלילה:
"שכבתי פצוע בצידה של תעלת קשר מבלי יכולת להרים את עיני ,ראיתי רק את רגליהם של
חברי ממשיכים לרוץ הלאה בתעלות ,שמעתי שמישהו קורא לחובש ,אחר כך ראיתי זוג רגליים קרבים אלי
ובכרוע בעליהן ראיתי אותו ,את החובש ,שמעתיו אומר מילים מרגיעות מבעד לסבך הערפל שהחל לאפוף
אותי .איבדתי את ההכרה ,בזוכרי את החובש מטפל בפצעי .לא רבים הדברים הזכורים לי מאותו ליל בלהות,
אך את אורי החובש אני זוכר בברור ,שכן דומני שאני חייב לו את חיי".
החייל הפצוע ,כותב שורות אלו ,שרד את גבעת התחמושת ,אך לצערינו לא שרד את מלחמת יום
כיפור ,ושמו נחקק גם הוא על האנדרטה שבראש הגבעה.
למרות סדר הכוחות הגדול שמשתתף במלחמה ,קרב הוא מלחמת הישרדות אישית של כל חייל וחייל,
ויחד עם זאת יש בו כל כך הרבה אחוות אחים ,זה מה שעושה את צה"ל למה שהוא.

הריצה של חובש או רופא ,חרף הסכנה משליך חייו מנגד ,על מנת לעזור לעמית פצוע או חבר לנשק,
ואפילו מישהו לא ידוע ,שאינו מכיר ולא ראה בחייו ,לפעמים גם אויב ,והמקום אכן מסוכן ,שהרי אם לא היה
מסוכן כיצד קרה שמישהו נפגע ?
כמו שהעשיר לא יבין את העני ,כך קשה לפעמים לאלו שלא נפגעו להבין את כמיהת פצוע לחובש.
חובש או רופא יקרים מפז באותם רגעים .לפעמים מסוככים עליהם החיילים בגופם תוך סיכון עצמי ,שהרי אם
חס וחלילה ייפגע החובש או הרופא לא יהיה כבר מי שיעזור לאיש.
ביום ירושלים ,מדי שנה אנו מתכנסים במקום ,לוחמים ,פצועים ,ומשפחות שכולות ,שכל כך רוצות
להראות לדור הבא ,מה היה ואיפה ,כי זו המורשת שלנו ,כאן עברו חלק מהלוחמים את הטראומה אולי הקשה
בחייהם ,לחלק הטראומה הסתיימה באותו הלילה.
נרכין ראש לזכרם.
מי ייתן ולא נדע עוד שכול.
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אורי לייבוביץ ז"ל

דברים לזכרו.

ביום ירושלים במלאת  50שנה לנפילתו,
יזמו חבריו מהתנועה אזכרה לזיכרו,
הדברים שנשא אהוד שמיר על קיברו.

אינני זוכר במדויק מתי הכרתי את אורי לראשונה .דומני שלקראת סוף בית הספר היסודי או תחילת
ימי התיכון .אורי הגיע לחוג "דרור" בקריה והשתלב מלכתחילה בפעילות התנועתית .אומנם לא
היה בראש השובבים וגם לא נמנה על רובצי ה"רונדל" אבל בכל הקשור לפעילות התנועתית אורי
היה תמיד איתנו.
עד כמה שזכור לי  ,אורי נכח דרך קבע בכל מחנה עבודה או טיול בתנועה והקפיד להגיע לפעולות
הסדירות.
עד היום אני זוכר את חנוך ,הקומונר והמדריך ,שנוהג לפתוח כל "פעולה" בשירים רוסיים ואחרים.
דב נוטל את ההובלה ,כולם מצטרפים.
"הוי ונייתי וניה למזבתותי וניה לעולמים "....דב מלווה במחיאות כפיים קצובות ,רובנו מצטרפים,
לפעמים קשה להיכנס למצב הרוח אבל שרים ,חלק גם ב"קול שני" ואורי ב"קול שלישי" אך
בחינניות ובהקפדה.
כך העברנו את ימינו עד לגיוס .אורי הצטרף ,כמובן ,לחלק מהחברים שהגיעו לנח"ל :רמי גלרנטר
ז"ל ,גיורא ושלמה .חלק המשיכו בהנדסאים בחיפה .חלק אחר גוייסו לחילות אחרים ואני המשכתי
אחרי חלומותי לחיל האויר.
על הקשר בתקופת הצבא אין טעם להכביר במילים.
אורי ,רמי ,שלמה וגיורא נקשרו תוך כדי השירות לגדות.
עם השחרור מהצבא הצטרפתי לחברים בגדות .שלמה ,גיורא ורמי שובצו לפלחה ולגידולי השדה.
אורי ,כמובן ,שובץ במסגריה ואני בחשמליה.
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להיות במוסך בחשמליה ובמסגריה היה להימנות למעשה עם "המאפיה" של הקיבוץ.
שם התנהלו הוויכוחים הגדולים והחשובים ובראשם עמדו מנשק'ה החשמלאי ואיתן מהמסגריה.
אורי מיד אותר כבעל מקצוע והבטלנים הוותיקים
שמחו להטיל עליו את רוב העבודה .תמיד אזכור את אורי עם בגדי עבודה כחולים ,שרוולים ארוכים
גם בקיץ והכפתורים בחולצה רכוסים עד לכפתור העליון מפאת הגיצים בשעת בריתוך .וכך שוקמו
להם אט אט הכלים החקלאיים שחיכו לאורי ,הגדר של גן הילדים ,העול-ים ברפת ועגלות הילדים.
ב"פרלמנט " של הפסקות התה אורי ידע להשתלב בדרכו בוויכוחים וגילה ידע רחב אם כי התבטא
במשורה ,אבל לא פחד להרגיז את מנשקי'ה.
לדעתי ,אורי חלק חדר עם חברי הגרעין מנווה שאנן .אני השתלבתי עם שלמה וגיורא שחלקו את
יצועיהם עם אן ומריאן .אני נותרתי עם הספר של בודלר שהשאלתי מהמדף של שלמה .אני זוכר את
הביקור של אבא ואמא לייבוביץ עם האחות והאח הקטנים .אורי היה גאה להתהלך איתם בשבילי
המשק וכמובן שראשית לכל התפאר במסגריה.

ואז ,כעבור שנה לערך ,נקראנו לאותה מלחמה.
אורי לא שב ממנה ונשאר בן  21עד היום .כששמענו על נסיבות מותו – לא הופתענו .מתאים לו לשאת
את עיטור המופת.
דוד גרוסמן כתב על בנו ,אורי ,שנפל בלבנון:
"קצר וחטוף ושובר את הלב,
לחשוב שהוא תיכף ידעך.

מבטו רק נפקח
אך התחיל ללבלב
רק ניתן לי ותיכף נלקח".
עד כאן הפשט .והדרש על פי גרוסמן הוא גם על החיים שכה קצרים המה ,ודומה שכבר נלקחים.
מי כמונו יודעים זאת.
ובמילים ששרת ,אורי ,אינספור פעמים בכל פעולה שכל כך אהבת:

"איבדנו כל אשר היה יקר היה ולא ישוב עוד לעולם"
למשפחה של אורי ברצוני לומר ואולי גם בשם החברים :אם אורי זכה אחרי חמישים שנה שנעמוד
כאן על קיברו ונזכיר את דמותו ואפילו בחיוך קל – כנראה ,שנמשיך ונזכור אותו עד יכלו ימינו.
ולחברים – בשם אורי – במלוא הצניעות " :תודה".

113

המשתתפים בצער
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קישורים
- • אתר עד עולם

http://uri-lebovitch.ad-olam.co.il/

- הסרט

http://mediadownload.ynet.co.il/wmv/183/615.wmv

he.wikipedia.org/wiki/אורי_לבוביץ
http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=46229
http://www.gadot.org.il/cgi-webaxy/item?421

•

- • ויקיפדיה
- • יזכור

- אתר יזכור גדות
חיל רפואה

•
•

http://refua.gal-ed.co.il/Web/He/WarsVictims/CandleRoom/Default.aspx?ID=28502

- אתר הגבורה
- מעוטרי קרב גבעת התחמושת

http://www.gvura.org/a4209-ל-ז-לבוביץ-אורי-ט-רב

•
•

http://www.gvura.org/a345358- 1967-יוני-התחמושת-גבעת-קרב-מעוטרי

-  סיפור גבעת התחמושת:בשתיים ושלושים

•

www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/465/754.html

- 66 תחקירי גדוד

•

http://www.paratroops.org.il/66-גדוד-תחקירי-1640,1335-מורשת.aspx
http://www.paratroops.org.il/ 1156,1320-חלל-.aspx - עמותת הצנחנים

115

•

