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
12
7

11

13

6
5
8

10

4

9

2
3

1

4

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

6

שיבוץ קרבי לבוקר שאחרי הקרב
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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
15

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

19

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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