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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