
הקרב
טהרלביורם –גבעת התחמושת 

 .היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים
 .היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת, האופק החוויר במזרח

 .לחמנו שם מזה שלוש שעות
 .הירדנים נלחמו בעקשנות, קטלני, התנהל קרב עקשני

 .זה היה יעד מבוצר בצורה בלתי רגילה
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...........
ואיש אי אנה לא שאל 

מי שהלך ראשון נפל  
צריך היה הרבה מזל 

 .על גבעת התחמושת
............

אולי היינו אריות  
אך מי שעוד רצה לחיות  

אסור היה לו להיות 
 .על גבעת התחמושת

שבע ועשרים  , בשבע
אל בית הספר לשוטרים  
אספו את כל הנשארים  

 .מגבעת התחמושת
...........

על בונקרים מבוצרים  
ועל אחינו הגברים  

שנשארו שם בני עשרים  
.על גבעת התחמושת

......
שתיים ושלושים  , בשתיים

נכנסנו דרך הטרשים  
לשדה האש והמוקשים  

 .של 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
......

בין הגדרות והמוקשים  
השארנו רק את החובשים  

ורצנו אבודי חושים  
 .אל גבעת התחמושת
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סיפור הקרב

•

בטרםעודהחלהתחמושתגבעתעלבלחימהכחובשתפקידואת
אלבדרךהמוקשיםבשדההמעברתוך.לקרבמחלקתונכנסה
אחרותומפלוגותממחלקתופצועיםלידאורינעצרהקשרתעלות
ואורילמשימתההמשיכההמחלקה.ראשוניתחבישהאותםוחבש
,"הארוךהקיר""האבןקיר"מעברעד.ולהתקדםאותםלעזובנאלץ

המחלקהעלהירדניםירולא,התחמושתגבעתשלהמזרחישבאגף
מ"מ-ה.משמאלצרורנורהלפתע.נפגעיםללאבוצעהוההתקדמות

אל,למעלה,אליוזינקאורי.נפגעאיצקו.התעלהמעלחוליהשלח
.לתעלהפנימהלחזורלווסייעאותוחבש,הפתוחהשטח

שלבעינופגעכדור.עיקשתלחימהתוךנמשכהבתעלהההתקדמות
נפל,בומטפלעודו.וחבשואוריאליוהגיעבקפיצה.שטייןיענקלה

אורי.פניואתכיסהדם.אויבמכדורפגועשורץיעקב,"קוקו"עליו
.רימוניםמרסיסינוספיםלוחמיםנפגעומאחור.השנייםאתחבש
אתאסףהוא.אזלוהחבישהחומרי.ואחורהקדימהרץאורי

,תמיר.נוספותתחבושותאליולהעבירוביקשההרוגיםתחבושות
-המילריוחנן.אותווחבשאליואץאורי.בזרועוקשהנפגע,מלפנים

וסייעלשנימאחדעבראורי.בנפגעיםמלאההתעלה.נפצעמ"מ
עידודמילתאמרלזה,חדשותחבששם,תחבושתתיקןפה,בידם
.חבריועלנפלאורי.בתעלההתפוצץירדניידרימון.ליטףהשניואת

.המופתבעיטורעוטרומסירותופועלועל

" מאריות גברו "מתוך הספר 
לזכר הנופלים55ספר זיכרון שהופק על ידי חטיבה 

3



מפת הקרב על גבעת התחמושת 
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לאחר שכבשה את   התעלות         , חונה במבואות המערביים של גבעת התחמושתדודיקפלוגתו של . 1
.בפיקודו של יורם מסתער על הגבעהכח. 2. המקשרות את הגבעה לבית הספר לשוטרים

.פונה לתעלה הרדודה ונפגעת במשולש האשמלמודיכתה בפיקודו של . 3
.מרבית אנשיו נפגעים. המחלקה של מילר חודרת לתעלה ההיקפית המזרחית. 4
( יצחק קינן)איצקואורי חובש את . 6אורי חובש את אשכול                          . 5
.דודיקדדי מזעיק את פלוגתו של . 8(       יעקב שוורץ)אורי חובש את קוקו . 7
.איתן נווה מזנק מעל התעלה ומחפה במקלעו על המתקדמים בה עד נפילתו. 9

אורי חובש את יעקב שטיין והרשקוביץ משה. 11.                        פיצוץ הבונקר הגדול . 10
.אורי נהרג תוך כדי חבישת תמיר. 13מ     "אורי חובש את יוחנן מילר ה מ. 12
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כפי שנרשמה' תרשים הקרב של פלוגה ג
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פ  בבוקר שלאחר הקרב"י דדי המ"ע
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שיבוץ קרבי לבוקר שאחרי הקרב 
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פ שצורף לסקיצה של הקרב "המכתב של דדי המ
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אורי החובששלסיפורו 

שלהשונותהמחלקותשניהלוהנוראהקרבפרטילכללהיכנסנוכללא.......

נביאאך,התחמושתבגבעת(דודיקפלוגתניצולישלבסיועם)דדישלפלוגתו

כדיבכךאין.ליבוביץאוריבקרבהשבלטמילרשלמחלקתואתלדוגמא

שצוין,ארדיגאלכמו,התחמושתבגבעתאחריםחובשיםשלחלקםאתלקפח

למחצההרשמייםהלקטיםבאחדבהרחבהפורטותוארולשבחהואאף

הבית"דרךלגבעהנכנסהמילרשלמחלקתו.המלחמהלאחרלאורשהוצאו

ובונקר"הטלוויזיהבית"לכיווןהימניתהקשרתעלתלאורךונעה"הארוך

.המוצבשלהפיקוד

מורה,מזדמןאויבמולבמהירותולפעולבתעלהההתקדמותאתלאבטחכדי"

.לתעלהמשמאל"הפתוחבשטחלנועמקלעוניםלחולייתמילר

רדודההתעלה.פלוגתיתפיקוד–בעמדתומתמקםאותםעוזבפ"המדדי

.פועלאינווהאויב

אתמשניםוהתפוצצויותכדוריםמטחאך.קרבללאיסתייםשהכיבושנראה

צופיםהכל.נראותבלתימחילותמתוך,משמאלבאההאש...התמונה

.מסוכנתפתוחבשטחהשהייה,האשמקוראתלאכן,שמאלה

יצאהכברהחוליהאולם.לתעלהלחזורהאבטחהחולייתעלפוקדמילר

וממש,מולם.אשעליהםנפתחהספוריםצעדיםאנשיהפסעוטרם.לקרב

אתאליוהמכווןמהםבאחדמבחיןאיצקו.ירדניותקסדותרואים,לרגליהם

בלגיונריורהעודאך–בכתפוחזקהמכהחשאיצקו.יורההלגיונר.רובהו

.ונופל

עדות מהקרב על גבעת התחמושת  

143' של חיל הרפואה  עמ"  רפואה  בשישה ימים"מהספר 
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אתחובשפתוחבשטחלאשוחשוף–למעלהמזנקליבוביץאוריהחובש

.הירדניםאתלרגעמשתקתהמחלקהשלהאשמכת.הפציעהבמקוםאיצקו

עצמובכוחותמתפנהאיצקו.לתעלהוחוזרתהפצועאתעמהנושאתהחוליה

...אחורה

מגיעיםושטייןשושני.קדימהלנועוממשיכים'דוחפים'מאחורה'החבר

שלבעינופוגעצלףכדור.לרגעומשתהיםבתעלהההרוגיםהירדניםלקרבת

נופלזאתעושהעודו.בולטפלמידאליומזנקליבוביץאורי.נופלוהואשטיין

קדימהרץ,שמאלבצדמהחיפוילתעלהבחזרו.בחזהואנושפצוע,קוקועליו

גדולפצע.בשפתובוופוגעכדוראותומשיגהביתבפינת.הטלוויזיהביתלעבר

מסייעיםה'כשהחבר,בשניהםהחובשמטפלעתה.נופלוהואבראשונבקע

.במצוקתםעליהםולהקלבנפגעיםלתמוךבידו

בשטחרובוכי,המדרוןכלפיהיטבלפעוליוכללאהתעלהשמתוךנוכחמילר

מידמסתבכיםבגדיואולם.הביתלעבר,ימינהמהתעלהמטפסהוא.מת

.מטווחבקצבירדנייםרימוניםמתנפציםסביבו.נעצרוהואהתילגדרבסבך

אחדמפצועמתרוצץליבוביץ.שבעורףה'בחברפוגעיםאחדיםרימונים

להעבירה'לחברקוראוהואאזלוהחבישהחומרי.יכולתוככלוחובש,למשנהו

!'רימון'לצעוק,לראותומספיקשחל.גבוההבקשתעףרימון.קדימהחומרים

גםחובשליבוביץ.בזרועוקשהופוצעותמירלידנופלהרימון.אחורהולקפוץ

.עצמובכוחותאחורהחוזרותמיראותו

ומהםנאנחיםמהם.נפגעיםשוכביםאורכהלכל.מזעזעבתעלההמראה

מחששקשהבתעלההתנועה.ירדנייםהרוגיםבקרבתם.הרוגיםמהם.שקטים

...הנפגעיםעלדריכה

עלנופלליבוביץאורי.החובששלהמסורלטיפולוקץושםבתעלהנופלרימון

...טיפלבהםהנפגעים

על פועלו זה הוענק לו עיטור המופת
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ש"סיפור הצל

כאןיש,חובש",היריותומטחיהפיצוציםרעמיביןהצעקהנשמעה!"חובש
צפונית,"התחמושתגבעת"עלהקרב,בוקרלפנות03:30היתההשעה!"פצוע
זרמוומפקדיםחיילים.בעיצומוהיה,בירושליםלשוטריםהספרלבית

את,לראותוהיהאפשר,אחתובעונהבעתכמעט,ואז-נפלוהנפגעים.קדימה
אומר,מורפיוםמזריק,פציעהחובש.עזרהומגישעליהםגוחן,החובשאורי

.הלאהורץעידודמילת

.בעקבותיהםנעההמחלקה.בגדרלידרצומלוחמיוושלושההכיתהמפקד
!"מימין!לתעלהלרדת":כ"מ-הצעק,הראשוןלבניןקרובבפריצתםכשהגיעו
עדייןמצפון.אשנפתחההתעלהשלהמזרחימהקצה.לתעלהקפצוהבחורים

נשמעהואז,שמצפוןהעמדהאתחיסלוהבחורים.ירדניםשלושהלעברםירו
.לוחמיםנתמלאההתעלה!"בתעלהלהתקדם":הפלוגהמפקדשלפקודתו

אוריהופיעלאדמהמתחתוכאילו!"פצועכאןיש"הצעקהנשמעה!"חובש"
.תרמילועם

,היהנדמהלרגע.והתקדמועמדותשתיעודחיסלו,המשיכוהלוחמים
הקופצועילידוהופיעאוריחזרמידאך-מאחורשםאיהחובשאתשהשאירו

,ר"תולמעמדתאשעליהםנפתחה,התעלהלקצההלוחמיםכשהגיעו.הראשון
היהמדימסוכן.מהתעלהלצאתפקד,מילריוחנן,המחלקהמפקד.מצפון

ותפשוהחוצהקפצוחייליםשלושהועודברזקניר,כ"מ-ה.בהלהישאר
.מידנפצעומהםשניים.עמדה

שנהרגשורץיעקב,"קוקו"לעזרההגישהוא.בתעלהעדייןהיהלבוביץאורי
.התעלהבתוךשנפצעולוחמיםשני-שטייןיעקבאתוחבש,הקרבבהמשך

.שהיותללאאליהםאורייצא,לתעלהמחוץפצועיםעללאוריכשהודיעו
רכןאורי.עצמובכוחותלהיחלץהיהויכולבכתףנפגעהפצועיםשאחדהתברר

.מורפיוםזריקתלווהזריקהשניהפצועעל

הפצועאתהחזירהוא.מסביבלנעשהלבשםלאאורי.נמשכההתופתאש
בקוזההיהשוב!"חובש":צעקווכבר,לנשוםהספיקלאעוד.לתעלה

החוצהוקפץחזרהוא.היססלאאורי.לתעלהמחוץמישהונפגעשוב.הראשון
רימוןלעברוהוטל,לפצועעזרהמגישבעודו,כאן.פצועכתהמפקדלידוגחן

היהאורי!"פצועיםכאןיש"הקריאהונשמעהחזרה!"חובש".קצרמטווח
עצמואוריכי,הקרבלאחרהתברר,לידושהיוחבריםמעדות.מהםאחדהפעם
היהעסוק.לעצמועזרהלהגישטרחלאהואאך,ההסתערותבמהלךנפצע

.שנפגעולחבריועזרהבהושטת

כפי שמופיע באתר הגבורה
ל "אורי זלבוביץט "רב http://www.gvura.org
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המחלקה של מילר

אך,יחסיתנוחבאופןתחילההתקדמה,המזרחיתבתעלהנעהאשר,מילרשלהמחלקה
הלחימה.הימניבאגפםשהיההטלויזיהביתאלשהתקרבוככלוקשתההלכהההתקדמות

.השחרשעלהככלגםוקשתההלכהבתעלה

:ט"מתאר זאת מוטה המח
מהשורהפורשיםוקוקואיצקויצחק.הקשרתעלתלאורךהתקדמותעלפוקדמילר"
.ומתקדמיםחוליהבמבנהמסתדרים,

קסדותרואיםלרגליהםוממשמולם.אשעליהםנפתחת,ספוריםצעדיםאנשיהפסעוטרם
מכהחשאיצקו.יורההליגיונר.רובהואתאליוומכווןמהםבאחדמבחיןאיצקו.ירדניות

בשטחלאשוחשוף–למעלהמזנקליבוביץאורי.ונופלבליגיונריורהעודאך–בכתפוחזקה
ירדניםשלושההתעלהבתוךמתגליםברגעבו.הפציעהבמקוםאיצקואתחובשפתוח

הירדניםאולםמתפוצץהרימון.נפגעתי:וקורארימוןזורקתמיר.ויוריםבקולהצועקים
לחסלכדישמאלהלזנק,שלוהרץ,לשחלוקוראשנירימוןמטילמילר.להלחםממשיכים

הואהיעדלמרכזחשוף.במהירותזאתמבצעשחל.מלמעלהאיגוףידיעלביריותאותם
.בתעלהמקופליםנופליםהירדניםשלושת,מחסניתעליהםמרוקן

.יותרמהרקדימהרימונים
הירדניםלקרבתמגיעיםושטייןשושני.קדימהלנועוממשיכים"דוחפים"מאחורהחברה

ליבוביץאורי.נופלוהואשטייןשלבעינופוגעצלףכדור.לרגעומשתהיםבתעלהההרוגים
.בולטפלכדיאליומזנק
.בחזהואנושפצוע,קוקועליונופלזאתעושהעודו

הוא.מתבשטחרובוכי,המדרוןכלפיהיטבלפעוליוכללאהתעלהשמתוךנוכחמילר
.נעצרוהואהתילגדרבסבךמידמסתבכיםבגדיואולם,הביתלעבר,ימינהמהתעלהמטפס
.הגדרמןלהחלץמנסההואנמרצותבתנועות.קרובבטווחירדניםרימוניםמתנפציםסביבו

.הטורשבראשאנשיואלוחוזרעצמובכוחותנחלץלבסוף.דםשותתותורגליוידיו
נופל על הנפגעים בהם  ליבוביץאורי . רימון נופל בתעלה ושם קץ לטיפולו המסור של החובש

הוא מתיישב בין אנשיו ומדווח לדדי על . וכוחותיו אפסו, מ איבד דם רב "מילר המ. טיפל
.  המצב

"שרידיםרקנשארומהמחלקה
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פ"דף התנחומים של דדי המ
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הגלעד הזמני בראש הגבעה

תעלה במתחם גבעת התחמושת

.לנועקשה,קשה!כבדה,כבדההאש...
,להתייאשלארק,להתייאשלארק

.הפצועאזנשבע-תמידאותךאזכור
.החובשאזמילמל-ליפוללארק

.הפצועאזנשבע-מותךיוםעדשלך
...החובשלוענה-מותייוםהואהיום

"לחובשבלדה"השירמילותמתוך
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גלויה שהייתה לאורי בארנק כשנפגע

נכתב מאבא במילואים אל אורי במילואים שניהם בהערכות לפני המלחמה   

31.V.67
שלוםלאורי
מהזמניםהמחנה..לרחזרתי.שםאימכותבגםכבראני,רואהשאתהכפי,ובכן
בערבאתמול.להםמתנהליםהחייםוכך,עסוקיםובלילותביוםלישוןמנסים,ההם

לךשלחנו,לךידועאםיודעאינני.שלךהכתובתאתקיבלתיוכך.....לזמןבביתהייתי
כיגזרעלצוחקתאילנה.הביתהחזרהאותםקיבלנוגםכבראבל,השרטוטכליאת

.מילא.הכלעםהביתהאותהשלחגזראז,טוביםדבריםגםהיובחבילה
.בשלוםמסייםאני,אורי

בקרובנתראה
מאבא
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מאמאמכתב 
1/6

אורישלום
,היהה'אברמלוגםרביעיביוםהיהאבא.לךענתהאילנה,מכתביםשניכברקיבלתיאני
לחיפהאביוםהגיעהסבתא.טובשיהיהמקוויםאנחנו.ממנומכתבקיבלנוהיוםוגם

,הביתהכלוםכותבלאהוא,שעותכמה27/5בבאפיקיםהיהאברהם.לכרמללחנהונסעה
.ממנוש"דרקקיבלתיאני

תכתובאורי
מסבתאשלום,ולהתראותשלום
אמא

17



המכתב הגיע  , המכתב האחרון  שהגיע מאורי לידינו
אך לפני שידענו שנפל,כנראה  לאחר המלחמה 

2/6/67
אצלנו.בביתכבראותךימצאשמכתבימקווהאני,אבא

חוץ,רגילהכמעטאימוניםלשגרתונכנסנוירדהמתח
בעירהרעשעלומספריםמבחוץשבאיםמהחברה
יסתדרשגםונקווההולךשהכלנראה,הרבהוהתכונה

.בטוב
,לרחםבלישלהםאתעושיםוהיתושיםהזבוביםובינתיים

.להועילובלאנוסוכברשבעולםהפטנטיםכל
לאאנימתי,הביתהראשונהבהזדמנותלהגיעאנסהאני

.יציאותואיןבכוננותאנובינתיים,יודע
,המטעאתמדללים,בחקלאותחייליםעובדיםבמשק
,מעשבחוסרלשכבבמקוםבכוננותלחייליםיפהעיסוק
שהגיעואחריםומתנדביםמהסטודנטיםחוץוזאת

אףבצבאנמצאיםהמשקמחבריהרבה.לעזרהבהתנדבות
.הם
כאןמסייםאני

מבנךולהתראותשלום
ליבוביץאורי
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המכתבים שכבר לא הגיעו ליעדם

11.6.67–' יום א–מוצקין
!לאורי שלום 

אך נא לא לספר ( שעור דקדוק ) כלומר גלויה זו נכתבת בזמן בלתי כשר לכך , מכתב
אני מקווה שגלויה זו תמצא אותך בקו בריאות אל אף שממך לא קיבלנו כל . לאיש

.ש או משהו דומה ומאז יום פרוץ הקרבות"ד

.בסדרהכלהיום קיבלנו גלויה מאברהם ומאבא אצלם 

עין במפרץ  -שבכורדנישום דבר אחר לא קרה אל אף , בסדרהכלבבית 
.    ואפשר היה אף לראות שם מטוס  מיג  עירקי באזור, מספרים על הפגזה

.סבתא מאפיקים נמצאת אצלנו מיום שישי
.ש"וכן יתר הנשים שבבית מוסרות לך ד2סבתא , 1וסבתא אמא
שלום

ולהתראות
מאילנה
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על ידי אבא המודאג יום לאחר סיום  ( או שלא הספיק להישלח)המכתב כנראה נישלח 
המלחמה

בביקור של אבא בגדות באותו יום עדין לא ידעו על נפילתו של אורי אנחנו מקבלים 
שם אבא היה " אילת השחר"שימו לב לאי שם מ, 15/6/67-ש ה"את ההודעה רק במוצ

.לכן גם ראה מה קורה במוצבי הרמה שמעל גדות. מוצב במלחמה
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המכתב נכתב שלושה ימים לאחר סיום 
ומשתמע ממנו שגם בגדות , המלחמה

לגדות הודיעו  , עדין לא ידעו על נפילתו
אחר הצהרים  15/6/67-ה' ביום ה

ומאחר ובגדות לא הסכימו להעביר  
ל לא מודיעים לקראת  "להורים וצה

הודעת קצין העיר נמסרת ביום , שבת
היות ומבחינת  .  בבוקר18/6/67א 

ל נמסרה הודעה למשפחה על "דובר צה
,  פי מקום מגוריו שהיה רשום בגדות

שוחררה הודעה לעיתונות שהופיעה  
. ביום שישי

!!המודעה השכנים ידעו בעיקבות
לאחר כתיבת המכתב ושליחתו נסעה 

אילנה לרגבים לעזור בגיוס קטיף 
ולשם נשלחה  , שלאחר המלחמה

לאבי , ההודעה ביום א לחזור הביתה
פשוט נתנו לו , 80שהיה בסדיר מחנה 

(!כאילו חופש . ) פס ואמרו צא הביתה

14-6-67המכתב האחרון שיצא אל אורי  
צד שניואמאצד אחד -נכתב על ידי אילנה
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אנו מודאגים, מכתב מהבית

6/6/67אורי נהרג ביום ב ה 
,ואנחנו לא ידענו

.המשכנו לכתוב מכתבים
.ולדאוגלקבל דואר שנכתב לפני פרוץ הקרבות

,במילואים-אבא
,עובדת בגינה בטירוף ומודאגת-אמא

.והימים חולפים
שום ידיעה חדשה מאז פרוץ הקרבות לא מגיעה

...בשחזור האירועים מתברר הפאזל
נמסרת , למעלה משבועיים לאחר נפילתו, ימים לאחר שוך הקרבות 8–' רק ביום ה

ואלו הוריו המאמצים  , זוהי כתובתו האזרחית. הודעה לאלי ואראלה סט שבקיבוץ גדות
-הם מצידם מחזירים ההודעה לקצין העיר. בקיבוץ

"לא מתפקידנו להודיע למשפחה"
ביום שישי  . ויוצאת הודעה לעיתונות, מבחינת הצבא ההודעה נמסרה ביום הנקוב

אך אצלנו בבית קראו את עיתון  , מופיעה מודעת אבל מחבריו ליחידה בעיתוני הערב 
.ועל כן לא נחשפנו לידיעה, "דבר"

.אך לא מעיזים להודיע להורים, כולם יודעים סביב
ומודיע להורים על  , לוקח שכננו איציק פריש את תפקיד המבוגר האחראי, ש"במוצ

.נפילתו של אורי
.ביום א מגיעה הודעה רשמית מקצין העיר

מוחזרות לשולח" צור קשר, אנחנו דואגים"-שתי גלויות שנשלחו מהבית עם מסר
עם חותמת הדואר המבשרת 

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

...וזה מה שנשאר

החליף , אביו תיקן את השעון, השעון עצמו נפגע ונעצר בשעה בה נהרג אורי
לאחר מות האב הוחזר השעון למקומו  , רצועה וענד אותו עד יומו האחרון

.רצועת העור הפגועה/ המקורי בתוך נרתיק 
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