
גדות
בתי את בוכה או צוחקת

יובב כץ: מילים

,  פגז אחרון התפוצץ ושתק

. עטפה הדממה את העמק

,  ילדה בגדות יצאה ממקלט

...ואין בתים עוד במשק
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ממכתבי התקופה

ההתעניינות , חוש הומור
אכפתיות , בנעשה בבית

רצון  , מהמתרחש בגדות
כל אילו לוקחים חלק  -לעזור

.במכתביו
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גדות בצל ההפגזות

המקלטיםכלאתמשפצים.ושוחותקישורתעלותחופריםעכשיו,שמחישאצלנוכאן
.מרחביתהגנהשלוהציוד

.צפונהרחוקשהייתההתקריתבעקבות,הרגעהמכתבלכםכותבאורישובכאן
אששמעתילא,בעיתוןהכתובעלנוספיםפרטיםיודעאניאז...האמתאתלספר

לאחרוזאתהרחוקבצפוןעשןתמרותרקראיתיבערך3:00–2:45בשעה.דםולא
נדירדבר,זהבאזורוסילוןהיות.למצבליביתשומתאתהסבוסילוניםשארבעה

והולךשםמשהושקרההבנתיהסוריברכסגםעשןפטרייתשראיתיולאחרהוא
רחוקהיההואאך,הצפוןלעברטובתצפיתמקום–מהמוסךראיתיזהכל.שמח

ואזבחדשות5:00בשעהרקשמעתינוספיםפרטים,הייתההטובותמןלאוהראות
.הקרבשלאחרהעשןלתמרותעדהייתיואניזמןהרבהארךשהעסקלינודע

הבית של אורי אחרי אחת ההפגזות

קטעים ממכתבים שנשלחו מגדות
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שלום רב לך אבא

שהיה(,הואאיזהיודעתאילנהאולי)"השוודיהצריף"ראשית,רצינייםדיהיוהנזקים
,נפגעקצתהילדיםבית,משםלהצילהצליחואביזריועלהרמקולאתורקכלילנשרףבמשקהתרבותמחסן

שלגירודרקהבתיםשאראך,(בטיחפגיעותהרבה)"תשבץ"וחוריםעםבתיםומספרגגללאנשארוחדרים3
שליהחדר.מאודנדיראז,היהואםנמצאלאשלמהזכוכית{עם}אם{חלון}חלוםאףכילצייןוישהטיח
מבחינהשנפגע)שלנולשכונההחשמלואתמאחרנרלאורעכשיוכותבאני(כמובןמהחלונותחוץ)שלם

.הגושדרךחרוםטלפוןי"עמתנהלוהקשרמנותקהטלפון.אורסידרולאעדין(הרבההכיחשמלית

ברסיסים,הספרעובילכלרסיסדרכםשחדרספרים,היוםכאןראינומאדמענייניםדברים
מצבהלהקיםכדיספרביתילדיאספוהרסיסיםאתאך,רסיסהרימוצעדכלוכמעטמוצףהמשקהיה

.(ביותרלוהקרוביםי"עוניספד),ארוכהגסיסהתוךשמת(ספרהביתשלהכלב)"צחי"ל

שלוגלגליםרים'פנצתקנובמוסך,המשקלשיקוםהחבריםלכלרגילעבודהיוםהיההיום
רים'בפנצרקבנסיצאושםשהיוהרכבוכליהחניהמגרשלידשנפלמפגזרו'התפנצשרובם,הטרקטורים

.בלבד

רקמרחוקלעזרהוההצעותגדולההייתהמסביבהמשקיםלנושהגישושהעזרהלצייןיש
,חולתהעללדברשלאעזרתםאתהציעוודןסולדכפר,הגושריםאפילו,באזורלבדינולאשאנולנוהוכיחו
השירותיםלמתקנילחשמלגנרטורבכגוןראשונהעזרהלנוהגישובערבשבוהנשיאוכפרואיילתמחניים
,הבלוניםוהחלפתהכירייםלתיקוןאמישרגזנציגיהגיעובלילה12:00בשישיביום'וכדגזובלוניכיריים

אשומכביהלילהכלשנמשכהבעבודהחשמלחברתהחלוההפגזהאחריומיד(התפוצצובישולגזבלוניםשני
כאןהיהבקיצורבקוויםתיקוניםמפאתסגורהיהוהשיברהיותהכיבויבמכוניותלשימושמיםלנווהביאו

.כללחדרלוהיהולאבאוטובוסשבאואורחיםהביאהחבריםאחד,שעהחציתוךמשקשלהרס,רצינישמח

שיצאהמכוניתעםשלוםדרישתלכםלשלוחניסיתיאני?סבתאואיךאצלכםעבראיך
ותסלחוהמצבאתתבינואזקיבלתםלאאםאךממחנייםשטלפנובטלפוןרמישלאמאדרךוכןלחיפה
דאגהואלממנילכולםש"בדכאןמסייםואניהרגיללמסלולםחוזריםהחיים.לכולם

עכשיואךשמעתומהקראתמהיודעלאעדיןאני,בעיתוןוקראתברדיוכברשמעתבוודאי
ראשאזהיה]ושאשכולנפגעיםהיולא.בגדותהפגזהשהייתהאומריםוכאןביידישחדשותשומעאני

מרגמותהפגזתהחלהופתאוםמוכןהיהלאאחדאף,גדולנס,הנסארעוכאן,נכוןזהכל,כאןהיה[הממשלה
ופיצוציםהפגזיםשריקותרק.כללנעימהלאהרגשה,שניהשלהפוגהללא,שעה½כשנמשכה120–ו81של

בדיוקאחד,בשפעהיווהם,וחוויותלסיפוריםהאוכלבחדרהתאספובלילה9:30ובשעהבאוירנשמעו
{ראה}רעהלבסוףקולי{על}אלבוםשזהחשבבאווירהיושמטוסיםומכיוון,בוםפתאוםושמעהתקלח

לתעלהוקפץחלוקלבשהסבוןאתבמגבתניגבמיד,החלוןעלמתרומם{עפר}אפרפתאוםהשני"בום"ב
{ראה}שרעהאחרצרפתיעםמהפרדסאחד,שלולביתמתחתההפגזהכלשכבאחרהחדרבקרבתשהייתה
לרוץהמשיךוהצרפתי"מלחמה"בוהסתכלהבריכהעלעלהבדרךהשחרלאיילתהלךלבואמהאיןשלמשק
.באיילתפניקהוהכניס"קפוטאיזגדות""קפוטאיזגדות"–וצעקהשחרלאיילת

אורי ליבוביץ

מכתב הרגעה מאורי שנשלח לאחר אחת ההפגזות
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העבודה במסגרייה

והרבה לתאר, אורי אהב מאד את מקום עבודתו במוסך
זאת במכתביו הביתה

והעבודה(שוניםלכליםוטיפוליםכליםשיפוץ)החורףעבודותמתחיליםבמוסך...
אתלהתאיםוישמנועלהמחליפיםהשנה,הבאהלשנההקטפתהכנתשהיאהעיקרית

החליפוכברלשניים,הכסאותאתהטרקטוריםלכלמחליפים,לקטפתהחדשהמנוע
אתהבולםקפיץעםהכסאותעלנוסעיםטקסיכמוממש,טוביםכסאות,אותם

...הקפיצות

גיורא מספר על חיכוכים עם אורי  

,מסגרותלמדנושנינו
ת"בבסמלמדתיאניואילובעמלמסגרותלמדאורי

.מעשיניסיוןגםצבראוריאך,יוקרתיס"לבישנחשב
הידועגיוראאניאבל,במסגרייהלהיותרצינושנינו
אתכיליעזרלאזה.בקלותויתרתילאשרירןבתור

.אוריאתוהעדיפויותרסימפטוכנראהאורי

כל,לבדנשארשאנישמחתיבתחילה,במסגרייהלבדנשארתיגםהיוםזומסיבה...
מיעםהיהלא,פשוט,הפזיזהשמחתיעלהצטערתימאדקצרזמןכעבוראך,בידיהמוסך

היוםעבדתיבקיצור.קונטרהאומשהולאחוזכשצריךעזרהלבקשממיהיהולאלדבר
,בסוףהתגברתיאך–זמןבכפולאולם–לבדיעשיתישניםעושיםשכרגילעבודה,קשה
...היוםכמועבודהליתהיהשלאראשוןוביוםל"הנהסיבהעקבמחרנעבודשלארקנקוה

,במשקוהכרכרותהעגלותלכלכלליתיקוןעושיםבמסגרייהרבהעבודהישעכשיו...
בגללבקטיףהפסקהיהיהשלאכדיהכותנהקטיפתלפניוזה,בשנהפעםעושיםזאת

...הספקהבמלואתעבודושהקטפת,עגלהקלקול
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מנסה להרחיב הידע בעזרת כל מי שרק אפשר

מתוך מכתב הביתה

במשק ואני עובד עליו  " דע את הטרקטור"השגתי את הספר –שכחתי לספר ,כן אבא ....
... וקצת בעזרת חברים לעבודה במוסך-, קצת לבד, חזק

גדות–מזיכרונות מיכל טל 

כןבמשקהכנו1967שנתהזיכרוןליום
.מפליזזיכרוןלנר

.זיכרוןבימיאותנומשמשהיוםעד

."לזכרם"כתובהתחתוןבחלקו

,וחלודגסמפחאותיותתכננתיהאני
בחיתוךהאותיותשיחתוךמישהוחיפשתי

עובדהיותומתוקףלאוריופניתי,גס
.במסגרייה

.היחידהפגישתנוהייתהזהסביב

,חיבראורי,האותיותעםהמוןהתעסקנו
חזרתי,רצוניאתהשביעהלא"ז"והאות
ועוד,חדשהאותבסבלנותהכיןואורי
.פעמיםשלושכך,אחת

,ורגועשקטהיהאורי,נעיםקשרהיה
לא"שלובחיוךבאהבההאותיותהכין
.ושובשובהכין,"נורא

הכן היה מוכן ליום הזיכרון של לפני  
.מלחמת ששת הימים

ביום הזיכרון שלאחריו הצטרף גם אורי  
".לזכרם"לרשימת 
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אורי הרבה לספר במכתביו על הצגות שראה 

"הסובייטיתארמניה"בהופעתהינושלשום,השוטפיםלענייניםועתה...
תזמורת,להטוטים,מהכלליוצאמשהו.הופעה,נהדרתההופעה,גבבעין

...ממשנהדר,במהאורותמשחק,טובה

ליתרבצהריםאוהעבודהאחריבשישייוצא)הבאהשבתביוםבאאני"...
מעונייןהייתי"קיץלילחלום"להזהלתאריךכרטיסיםלכםישאם(דיוק

אמירבאמפיתאטרוןיפההצגההייתהאתמולאגבדרך.זוהצגהלראות
זומהצגהמאדנהנתיבקיצוריפההמשחק,יפההצגה,אהלשל"ויקטור"

...הפנאיבשעות

שעות הפנאי

כיכברשנאמרוכמושבחדריהתנורזהאתכםיפתיעשבוודאיומשהו...
מטגנים,עליומבשלים,מצויןשליהפרידמן"לדברישמהפרידמןזהפרידמן"

בחדרפותחיםאנו,רביםשימושיםלתנורישבקיצור,לידומתחממיםעליו
מועדון

,קפהמבשלים,התנורעליפס'צמטגניםערבוכל"דברכלעםיפס'צ"–ה
תנורעל,קפהמתבשלובחדר,גשםבחוץ,והעיקר,התנורעםלנושמחבקיצור
זאתלתארנסו,חוםמרבפתוחותחולצותעםיושביםוכולםרבחוםשמפיץ

...הפנאיבשעותנפלאההרגשה,לעצמכם

קטע ממכתב שנשלח מגדות
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לימודים בשעות הפנאי

:ממכתביו
ואנואנגליתללימודתקליטיםמצאתיכן...

הנוערמחברתאחד:שנייםלהםמאזינים
...ואנימהצבאעתהזהשחזרלשעבר

,  סקרנות ורצון לדעת
,יוזמה של לימודי אנגלית

, חוג לידיעת הארץ
-והרחבת הידע בשרטוט

נרשם ללימודים במכונים  
.הבריטיים
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כנראה שגרנו יחד בבית ההפוך עם  "
אינני זוכר בדיוק, עוד שתי בנות

,  חבר, אורי היה אדם בלתי רגיל
לכל  . משוגע לעזור בכל צורה שאפשר

רץ לתת אותה, מי שהיה צריך עזרה
.היה מעורב בחיי החברה

עד כמה שאני זוכר היה מעורב גם  
.בריקודים

בכל פעילות היה במרכז העניינים
,  למד והשקיע בלימודים גם בגדות

/קרא ספרים
בלי , אבל בשקט, לא היה דמות בולטת

הרבה רעש ורוח עשה את הדברים  
.והיה בעניינים

• קומזיץ בהכשרה בגדות

ויש גם בילויים

2004אדוריאןמזיכרונות קובי 

קובי מצטלב עם אורי בגרעין הנחל לגדות
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חבר גרעין–שלמה סובול 
,לאורי היה חוש הומור מיוחד

.דיברנו הרבה וכך הפכתי למודע לחוש ההומור שלו

אם המשפחה המאמצת–סט אראלה
,אורי לא הרבה לבקר ולא הרבה לדבר

,היה שקט
.  הקשיבו לו-היה מוערך על ידי חברי הגרעין   כשכבר דיבר

עולים בי דווקא  , כדי לאזן את התמונה 
מספר תכונות נוספות של אורי שלא  

-.ניתנה להם פה במה
אורי היה עקשן בדברים שנראו לו  -

.צודקים
.מאוד התערב כשנעשה עוול למישהו-
כי שם  , התעקש על סידור עבודה במוסך-

.ס מקצועי"יוכל לתרום כבוגר בי
.היה לאורי חוש הומור ציני ולעניין-
היו אילו הערות חכמות , כשהתבטא-

.וענייניות מאוד

1963חברי הגרעין בחזית אחד מצריפי המגורים בהכשרה גדות 

נאמרו בערב  לזכרו-מדברי מולי
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אורי הספיק להיות בגדות רק חודשיים  
.אחרי השרות הסדיר

,                            20.3.67השתחרר מסדיר ב 
20.5.67גויס לכוננות ב  

.ומאז לא שב לגדות
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