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ביקור ראשון של ההורים  
בגבעת התחמושת

ליד מקום נפילתו 

של אורי
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ההנצחה בגבעה

האנדרטה המרכזית

לוח ההדרכה  בגבעה

הגלעד  
שנערם 

בתום הקרב
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...ורק מצבת אבן נותרה
זיכרוואין לנו אלא לָשֵמר את 

.ה.ב.צ.נ.ת

הסימון הזמני על  
הקבר

, המשפחה לא נכחה בהלוויה
הודעה על נפילתו הגיעה רק 

...שבועיים לאחר מכן
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נכתב על ידי אחיו אבי 
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הרהורים ממרחק השנים
.שנים קיבלנו את אחי אורי בחזרה10לפני כ 

אך לא באמת היטבנו להכיר  , במימד הזיכרון היה תמיד
.את דמותו המורכבת

ובו הובטח  , המסע החל באיסוף חומר לסרט שיצא לזכרו
,למרואיינים לשתפם בחומר שייאסף

שנה לנופלו40בעקבות זה הופק ערב ההוקרה שציין 

.וחומר נוסף נערך לספר זיכרון זה

הוא הגיע ממרחק של , ממי שהצלחנו לדלות מידע
.  מטוייחופחות , בוטח יותר, בוגר יותר, שנים

הדמות שהלכה והיטשטשה עם השנים קיבלה צבעים  
.וגוונים חדשים

,נחשפנו לדמות מורכבת יותר משהכרנו

,נער מיוחד

,אך המעט שאמר היה שנון-שתקן

,אך נמצא בכל מקום שצריך עזרה-ביישן

,אך מופיע משום מקום להושיט יד-נחבא אל הכלים

אך בהחלט בולט בכושר -, בלימודיםבציוניולא בולט 
,ההתמצאות וההמצאה בין כלי העבודה

נלחם על שוויונו למרות השוני-לא דוחה את השונה

.בעל חוש הומור מיוחד

וקצת  , תכונות שכל זוכרך יודעים להוקיר עד היום
.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

.נכבדים ואורחים יקרים, קצינים וחיילים, מפקדים, משפחות יקרות
.ניצבת אני כאן לזכרו ולכבודו של אחי

במלחמה זו נפל אחי  , היום לפני שלושים וחמש שנה פרצה מלחמת ששת הימים
.כחובש בגבעת התחמושת, זכרו לברכהליבוביץאורי 

האין ברירה ושאין מי שימלא את , קיננה בו  תחושת השליחות, גם לאחר שנפצע 
הצורך להמשיך ולתת עזרה לפצועים רבים וקשים ממנו  , מקום החובש שיחסר

. השאירוהו בתעלות התופת 
.תוך מתן עזרה ראשונה הושלך רימון והרגו יחד עם שני פצועים בהם טיפל

.ש שלא זכה לקבלו"על מעשהו זה עוטר בצל
בטוחה אני כי סיפור נפילת רבים מיקירכם דומה בצורה זו או אחרת לנפילת  

וצו מצפונם לא אפשר להם להפקיר  , כי הרי להגשת עזרה חונכו, אורי, אחי
.הפצועים

זכרם ילווה  . ואת זכרם מכבדים אנו היום, רבים מהם שילמו על כך בחייהם
.אותנו לעד

החוויות והבילויים  , הריחות, התחושות, השנים לא מוחקות את הגעגועים
,המשותפים

,  שהבכי והדמעות יהיו לנו מקור גאווה וכוח, ועם כל הכאב והשכול
,אך לא לאבד את שמחת החיים, כוח לבכות

,אך לא להתרסק, כוח להתאבל
.כוח להמשיך בחיי היום יום לצד הזיכרונות והכאב

.וכעת יותר מתמיד-יקירנו שנותרו סביבנו זקוקים לנו ולתמיכתנו
:ניצבים אנו מול האנדרטה ומדליקים את המשואה

ומטופלים שזכו  , חברים לנשק ולקרב, אחים ואחיות, ילדים, בני זוג, הורים
.לספר ולהוקיר תודהעימנוהם –לעזרה מיקירנו ושרדו את הקרב 

.נזכור ולא נשכח

(2002) חיפה  10ח "פ בי"אזכרת חר–ארצי אילנה 
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.לוחמים ואורחים נכבדים, משפחת השכול, מכובדים

שאגות  , רעשי תותחים, יללות צופרים, שנים התמלא אוויר ירושלים בשאון המלחמה39היום לפני 
מאפילים בקולם על זעקתם של הלוחמים  , מתערבבים בצלצולי כנסיות וקריאות מואזין, מטוסים וקולות ירי

.שהחלו להיפגע בקרב

חטיבות הראל ירושלים והצנחנים , המלחמה שריחה עמד באוויר כבר שבועיים פרצה במלוא עוזה
.כשחיל האוויר מסייע בידם ממעל, פתחו במתקפת נגד

.וכל כך הרבה לא הספקנו לעשות יחדיו, לברכה נפלזיכרוכ הייתי כשאורי אחי "בסה19בן 
שגם  , ראיינו חלק מחבריו לנשק.  לאחרונה עשינו תחקיר מקיף לקראת סרט אודותיו שראה אור בימים אלו

.קשה להם לדבר וקשה להם לספר את מאורעות אותו הלילה, שנה אחרי40כמעט 

:אני רוצה לצטט מדבריו של חייל שנפצע בגבעת התחמושת באותו הלילה
ראיתי רק את רגליהם של , שכבתי פצוע בצידה של תעלת קשר מבלי יכולת להרים את עיני"

אחר כך ראיתי זוג רגליים קרבים אלי  , שמעתי שמישהו קורא לחובש, חברי ממשיכים לרוץ הלאה בתעלות
שמעתיו אומר מילים מרגיעות מבעד לסבך הערפל שהחל לאפוף  , את החובש, ובכרוע בעליהן ראיתי אותו

,  לא רבים הדברים הזכורים לי מאותו ליל בלהות.  את החובש מטפל בפצעיבזוכרי, איבדתי את ההכרה. אותי
."שכן דומני שאני חייב לו את חיי, אך את אורי החובש אני זוכר בברור

לא שרד את מלחמת יום לצערינואך , שרד את גבעת התחמושת, כותב שורות אלו, החייל הפצוע
.ושמו נחקק גם הוא על האנדרטה שבראש הגבעה, כיפור

,  קרב הוא מלחמת הישרדות אישית של כל חייל וחייל, למרות סדר הכוחות הגדול שמשתתף במלחמה
.ל למה שהוא"זה מה שעושה את צה, ויחד עם זאת יש בו כל כך הרבה אחוות אחים

,  על מנת לעזור לעמית פצוע או חבר לנשק, חרף הסכנה משליך חייו מנגד, הריצה של חובש או רופא
שהרי אם לא היה  , והמקום אכן מסוכן, לפעמים גם אויב, שאינו מכיר ולא ראה בחייו, ואפילו מישהו לא ידוע

?מסוכן כיצד קרה שמישהו נפגע 
.כך קשה לפעמים לאלו שלא נפגעו להבין את כמיהת פצוע לחובש, כמו שהעשיר לא יבין את העני

שהרי אם , לפעמים מסוככים עליהם החיילים בגופם תוך סיכון עצמי. חובש או רופא יקרים מפז באותם רגעים
.חס וחלילה ייפגע החובש או הרופא לא יהיה כבר מי שיעזור לאיש

שכל כך רוצות , ומשפחות שכולות, פצועים, לוחמים, מדי שנה אנו מתכנסים במקום, ביום ירושלים
כאן עברו חלק מהלוחמים את הטראומה אולי הקשה , כי זו המורשת שלנו, מה היה ואיפה, להראות לדור הבא

.לחלק הטראומה הסתיימה באותו הלילה, בחייהם

.נרכין ראש לזכרם

.מי ייתן ולא נדע עוד שכול

(2006מאי  )ו  "גבעת התחמושת יום ירושלים אייר תשס–אבי ליבוביץ
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.דברים לזכרול   "זלייבוביץאורי 

תחילתאוהיסודיהספרביתסוףשלקראתדומני.לראשונהאוריאתהכרתימתיבמדויקזוכראינני

לאאומנם.התנועתיתבפעילותמלכתחילהוהשתלבבקריה"דרור"לחוגהגיעאורי.התיכוןימי

אוריהתנועתיתלפעילותהקשורבכלאבל"רונדל"הרובציעלנמנהלאוגםהשובביםבראשהיה

.איתנותמידהיה

לפעולותלהגיעוהקפידבתנועהטיולאועבודהמחנהבכלקבעדרךנכחאורי,לישזכורכמהעד

.הסדירות

.ואחריםרוסייםבשירים"פעולה"כללפתוחשנוהג,והמדריךהקומונר,חנוךאתזוכראניהיוםעד

.מצטרפיםכולם,ההובלהאתנוטלדב

,מצטרפיםרובנו,קצובותכפייםבמחיאותמלווהדב"....לעולמיםוניהלמזבתותיוניהונייתיהוי"

אך"שלישיקול"בואורי"שניקול"בגםחלק,שריםאבלהרוחלמצבלהיכנסקשהלפעמים

.ובהקפדהבחינניות

גלרנטררמי:ל"לנחשהגיעומהחבריםלחלק,כמובן,הצטרףאורי.לגיוסעדימינואתהעברנוכך

המשכתיואניאחריםלחילותגוייסואחרחלק.בחיפהבהנדסאיםהמשיכוחלק.ושלמהגיורא,ל"ז

.האוירלחילחלומותיאחרי

.במיליםלהכבירטעםאיןהצבאבתקופתהקשרעל

.לגדותהשירותכדיתוךנקשרווגיוראשלמה,רמי,אורי

.השדהולגידולילפלחהשובצוורמיגיורא,שלמה.בגדותלחבריםהצטרפתימהצבאהשחרורעם

.בחשמליהואניבמסגריהשובץ,כמובן,אורי

,שנה לנפילתו50ביום ירושלים במלאת 
,לזיכרויזמו חבריו מהתנועה אזכרה 

.הדברים שנשא אהוד שמיר על קיברו



10

.הקיבוץשל"המאפיה"עםלמעשהלהימנותהיהובמסגריהבחשמליהבמוסךלהיות

.מהמסגריהואיתןהחשמלאיה'מנשקעמדוובראשםוהחשוביםהגדוליםהוויכוחיםהתנהלושם

הוותיקיםוהבטלניםמקצועכבעלאותרמידאורי

ארוכיםשרוולים,כחוליםעבודהבגדיעםאוריאתאזכורתמיד.העבודהרובאתעליולהטילשמחו

שוקמווכך.בריתוךבשעתהגיציםמפאתהעליוןלכפתורעדרכוסיםבחולצהוהכפתוריםבקיץגם

.הילדיםועגלותברפתים-העול,הילדיםגןשלהגדר,לאורישחיכוהחקלאייםהכליםאטאטלהם

התבטאכיאםרחבידעוגילהבוויכוחיםבדרכולהשתלבידעאוריהתההפסקותשל"פרלמנט"ב

.ה'מנשקיאתלהרגיזפחדלאאבל,במשורה

אתשחלקווגיוראשלמהעםהשתלבתיאני.שאנןמנווההגרעיןחבריעםחדרחלקאורי,לדעתי

אתזוכראני.שלמהשלמהמדףשהשאלתיבודלרשלהספרעםנותרתיאני.ומריאןאןעםיצועיהם

בשביליאיתםלהתהלךגאההיהאורי.הקטניםוהאחהאחותעםלייבוביץואמאאבאשלהביקור

.במסגריההתפארלכלשראשיתוכמובןהמשק

.מלחמהלאותהנקראנו,לערךשנהכעבור,ואז

לשאתלומתאים.הופתענולא–מותונסיבותעלכששמענו.היוםעד21בןונשארממנהשבלאאורי

.המופתעיטוראת

:בלבנוןשנפל,אורי,בנועלכתבגרוסמןדוד

,הלבאתושוברוחטוףקצר"

.ידעךתיכףשהואלחשוב

נפקחרקמבטו

ללבלבהתחילאך

".נלקחותיכףליניתןרק

.נלקחיםשכברודומה,המהקצריםשכההחייםעלגםהואגרוסמןפיעלוהדרש.הפשטכאןעד

.זאתיודעיםכמונומי

:אהבתכךשכלפעולהבכלפעמיםאינספור,אורי,ששרתובמילים

"לעולםעודישובולאהיהיקרהיהאשרכלאיבדנו"

שנעמודשנהחמישיםאחריזכהאוריאם:החבריםבשםגםואולילומרברצוניאורישללמשפחה

.ימינויכלועדאותוונזכורשנמשיך,כנראה–קלבחיוךואפילודמותואתונזכירקיברועלכאן

."תודה":הצניעותבמלוא–אוריבשם–ולחברים



המשתתפים בצער
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קישורים
/http://uri-lebovitch.ad-olam.co.il-אתר עד עולם•

http://mediadownload.ynet.co.il/wmv/183/615.wmv-הסרט •

YNEThttps://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3534451,00.htmlהסרט ב •

https://youtu.be/JjcENngDtAgביוטיובהסרט •

/he.wikipedia.org/wikiלבוביץ_אורי-ויקיפדיה•

http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=46229-יזכור•

http://www.gadot.org.il/cgi-webaxy/item?421-אתר יזכור גדות•

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

-http://www.gvura.org/a4209ל-ז-לבוביץ-אורי-ט-רב-אתר הגבורה•

-קרב גבעת התחמושתמעוטרי•

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

-סיפור גבעת התחמושת: בשתיים ושלושים•

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

-66תחקירי גדוד •
.aspx66-גדוד-תחקירי-1640,1335-מורשתhttp://www.paratroops.org.il/

/1156,1320http://www.paratroops.org.il-חללaspx.--עמותת הצנחנים•
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http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/465/754.html
http://www.paratroops.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA-1640,1335-%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93-66.aspx
http://www.paratroops.org.il/%D7%97%D7%9C%D7%9C-1156,1320-.aspx

