
תחקיר לסרט
ולערב הזיכרון
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כי כשהמלאכים בוכים
,בעולם אחר

אז בעולם הזה
.עצוב לנו יותר



הגעגוע והרצון לדעת צומחים עם השנים

.פנו מעמותת הצנחנים בהצעה להכין סרט על אורי, נופלושנה אחרי 37

את מי זה יעניין ?  מי יזכור? מהיכן ניקח חומר? אחרי כל כך הרבה שנים"

"?בכלל

הכנו כבר , תמונות, יש קצת מכתבים, יש חוברת זיכרון, אמרו-תתפלאו

.סרטים עם פחות מזה

.האחים הרמנו את הכפפה-ואנחנו, גבעת התחמושת לחצו

הדברים מקבלים מימד  , יש ייחוד באיסוף חומר אחרי כל כך הרבה שנים

.שונה

ראיינו והחל להצטבר חומר רב, נברנו, טלפננו, חקרנו

...ואיתו מסע מרתק אל דמות חדשה
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......שנה40אחרי 



אורי שינה את שמו מליבוביץ ללביא
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סיפור תעודת הזהות
נפלאות דרכי האל

-מספרהאחייןאורי
סוף.ההתבגרותגילמסוףביהייתהשמתלאדםזההלשםמהרעיוןשליהסלידהתחושת

.משמעותיגורםהייתהזההמלאבשםשמדוברהעובדה.90-השנות

שסיפרתימבליוזאת,ללביאלשנותהחלטתיואז

לשבילוכשיצאתירשמייםשאינםבטפסיםלביאאורילרשוםהתחלתיכבר20גיללקראת
.טלפוןמספרעםהמפותעללביאאוריהשםאתלרשוםטבעימאודליהיהישראל

לאבחרתי,שיודעידענוששנינוולמרות,איתילטיילכשבאזהאתראהאבאשם
.לדיוןזהאתלפתוח

לאבאשסיפרתיאחריקצרמאדזמן,כךאחרכחודשממשהגיעהבעיהשפתרוןמעניין

רבותשניםנפתחהשלאמגירהנמצאהגדלאורישבוהביתהריסתלרגל

.הפניםמשרדשלרשמיתומעטפההצניחהכנפי,אורישלהכומתהבהנמצאה

ואישור,אורישלנפילתואחרישבועותכשלושהשלתאריךעםחותמתנשאההמעטפה
.נפילתואחרכשבועייםשלבתאריךחתוםהפניםמשרד

:מצורףומכתבחדשהזהותתעודתהייתהבמעטפה

.ללביאמליבוביץמשפחתךשםאתלשנותבקשתךאושרה

,מדימאוחרשהגיעהתאכזבאולי,ההחלטהאתאהבלאאולי,אבאלידישהגיעלשעריש
דברכךעלידענולאהאחיםאנואופןבכל

הםלפעמיםאיך.שלךהחייםאתשיוצריםהמקריםצירופיאתלראותמענייןהראשמצד
.קשוריםלאפשוטולפעמיםמקשיםלפעמים,עוזרים

.שאתהממימילימטרלזוזולא,הכוחבכללרוץיכולאתהשלפעמיםלומדאתההלבמצד

?מהגורללברוחאפשר

....שנה40והיו לכך השלכות אחרי 
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חבר לגרעין-מזיכרונות מולי דותן 
במסגרת.גדותלקיבוץמיועדשהיה"ירדן"בגרעין"קרייתית"-ההקבוצהעלנמנהאורי

.בארץשוניםממקומותהגרעיןליציאתשקדמההמשותפתהפעילות
.ובישןמופנםמעטמתולתלשחרחרבחור.אוריאתלפגוששליהראשונהההזדמנותהייתהזו

היהכאשר,בדבריומאודועניניתכליתי,עצמועללקחאו,עליושהוטלובמטלותמאודיסודי
.מיליםמבזבזלא,מתבטא

דרכווהמשךלתנועהנלהבמאודהיה.אליההגיעלאשאוריגרעיןפגישתהייתהלא
במסגרתלהתאקלםהשחרורואחריל"הנחבמסגרתלהמשיךרצה.מאודלוברורההייתה

.הקיבוצית
במסגרייהלעבודהאורישובץ,היעדקיבוץבגדותשהותנובזמן,הגיוסשלפניבתקופה

כולםלפניהגיעתמיד.העבודהלמקוםמאודובכלמסורהיה.מקצועיהיהובוהוכשרבותחום
והיההמסגרייהשלהוותיקבצוותמאודמהרנקלט.העבודהלאחר"נוספותשעות"נשארוהיה

תקלהבכללטפללשטחלצאתהתנדבבכלולסייעלעזורמוכןהיהתמיד.מהחברהלאחד
ושמשחובשיםלקורסהלךהצבאיתשבמסגרתפלאלא.והאהבהברצוןזאתועשהשהתקבלה

.זהבתפקידלשמשהמתאימותהתכונותכלבוהיופלוגתיכחובש
אינו,דעתבשיקולמתנהל,דבריםמטייחאינו,ולעזורלסייעאוהב,בעבודתומקצועי

כלפילהתפרץלולגרוםאואותולהכעיסהיהמאודקשה.ורוגזכעסשללהתפרצויותניתן
.נאיבילאאך,לבטוב.חבריו

עלבקרבשהשתתפהגרעיןחברישלקטנהקבוצההיינוהימיםששתמלחמתבזמן
.ירושליםשחרור

לחפשהתחלנוהמערביהכותללכיווןלזרוםהחלוכשהלוחמים,הקרבותתוםלאחר
פעםוכלמפגשנקודתקבענו.בקרבותשהשתתפומהגרעיןהחבריםכלאתולקבץהשניאתאחד

עדנקודהאותהאתלעזובעליוואסרנוהמפגשלנקודתאותוהבאנומהחבריםאחדשאיתרנו
.כולםאתנמצאאשר

שעותאחריאך,כולםאתכמעטלאתרהצלחנולאטכשלאטגדולההייתהההתרגשות
?קרהמהשלובדאגהבעצבלוותההרגשהואותהאיתנולאשאוריהבנווחרדהדאגהשלרבות
וגלוייהכללמןיוצאתלחימהלאחרהתחמושתגבעתעלבקרבנהרגאוריכי,ידענולאעדיין

.לשבחלציוןזכהגםעליהםגבורה
.לאופיוהתאיםכךכלהתחמושתבגבעתלראותאפשראותווהסיפורנהרגבוהאופן

ולחבושלטפלבמטרהלאחורחזרההריצה,פצועחברלהפקיראפשראיכיהידיעה
.רבהובמקצועיותדעתובשיקולרוחבקור,כבדהאשתחתנעשהזהכשכל,להצילבניסיון
ובנתינהבאהבה,במקצועיות,ביסודיות,בנחישותאותהביצעוהואעיניומולעמדההמטרה

.הצטייןבהןנעלותתכונותבאותן.לזולת
רוחבקורמטפלחובש,"חובש"לקריאהלאחורנזעקאוריאתרואהאניבההתמונה

כסמלאותיתלווהלעברושהומטרהמהאשנפגערגעובאותוחייואתלהצילכדי,הפצועבחייל
.המיוחדתאישיותולציון

דותןמולי
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.בערך15בגיל,בתנועהלראשונהאוריעםנפגשתי
.בכתהולאבחברהאיתנוהיהלא,הגיעאיךיודעלא
הרבהעם,מידהתקבל.מושלםהיההדבקכשהצטרףאך-הצטרףאיךזוכרלא

.ואהבהאהדה
זו,נישפךהלבטובאוריאצלאבל,טובשהיהמאיתנושהלךמיעלאומריםתמיד

משהועלחושבלא.תמים,חברי,בנשמהטובילד,ביותרהחזקהתכונתוהייתה
-אחריםעלאועליושלילידברחושבאחרשמישהולחשוביכוללאוגם,שלילי
.וצנועחיובי,תמים
."אאוטסיידר"היה,מבחוץכאילובא,דומיננטיהיהלאאורי

.ולצבאלגדותלגרעיןיחדהלכנו
,לפרקיםדרכנווהתאחדוניפרדול"בנח

הייתהאורישלהטירונות,ירודרפואיסיווגבגללמקוצרתטירונותעשינושנינו
.בהצלחהאותהעבר,ורזהצנוםשהיהאףעלאך-יותרקשה
קיבלאורי.50גדודאחרילשםהגענו,יעקבבאשדותת"בשלמשותףבחדרגרנו
.התיידדנוומאדהמחלקהשלאפסנאותואישתחזוקהשלוב'הגאת

.אוריגם.50לגדודהלכווחלק,לגדותשובחזרנומשם
.אורישלנפילתועלבמשקשהתפשטההידיעהאתזוכר

שוקהיה,האוכלבחדרמודעהתלו,בכישלקשהרגעהיה,ביחדזאתשמענוכולנו
!גדול

.אורישלסיפורואתומזכירמספראניהזיכרוןביוםשנהכל

מזיכרונות רמי לניר
חבר לתנועה לגרעין ולקיבוץ
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,התנועהבמפגשינפגשנו"
לוהיולא,והצנעההשקטאפיינואוריאת
,השארשל"שטיקים-הפוילה"את

דבריםמשיגלא,שקט,עדינותבוהייתה
כוחנייםהיוהשאר.בעדינותרק,בלחץ
.,רעשניים,יותר
נתוניםלוהיו.אופיובגללהסתדראורי

.נדחףלא,בצניעות,בשקטלהסתדר
,מאישיותוכחלקחובשיםלקורסהלך

...לקראתהלך,עזר,נתןתמיד
.כתףלתת,לעזורמוכן,ישנותמידאורי

תמיד,הגבעלהציודסוחבתמידבטיולים
כושרלוהיה,במאמציםלשאתמוכןהיה

התפנקושהשארמשוםאו-לסחוב
...ניצלוקצתוגם-והשתמטו

,מאדקרביהיה
.וסחבהתנדבל"כשהיהלמרות

,מתפנקלאשלדמותבזיכרונילייש
...כזהטיפוס

אופיואתתאם-חובששהיהפלאלא
השקט,ליבוטובאיפינואוריאת

עלרושםלעשותנדחףלא,והצניעות
.להמחוצהולאבחברהתמידהיה,הבנות

מזיכרונות לאה שמעוני                                                  

הייתה עם אורי בגרעין לגדות
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מזיכרונות רפי תמיר  
הפצוע שאורי נהרג בעת חבישתו

,רצתי בראש התעלה ונפצעתי מרסיס או כדור כשהייתי בצד המזרחי
,לא הכרתי את אורי,   "חובש"קראו 

,ל היו איתי בסדיר"ל ומילר ז"יהודה אשכול ז, דדי
.קראו לחובש, נפצעתי.   את אורי לא הכרתי

ונתתי אותו לאורי, נידמה לי שהבנתי שלא אוכל לירות בעוזי יותר
.כנראה זרקו רימונים מאזור בית הטלוויזיה

,לא היו עדים,   אני יודע שאורי נפגע מרימון בזמן שחבש אותי
....היחידי שיודע את האמת זה אני

.אני נפצעתי מחוץ לתעלה בצד המזרחי,   בתוך התעלה היה פקק
,היו פגועים בתוך התעלה, לא ידענו לאן להמשיך

.אורי היה מחוץ לתעלה
,מחוץ לתעלה' מ10, זה קרה אחרי בית הטלוויזיה

.נהרג מחוץ לתעלה,  אורי היה חשוף

לזיכרונותיוהרקעסיפור-תמיררפי
כתובש"בצלהרי,חבשאורימיאתלמצואניסינוהסרטלקראתהתחקיראתכשעשינו

עדותאפילועתבאותהלגבותהצלחנולאאנו,רביםפצועיםוחבשעברהלחימהזמןשכל
ידענו(שםבלי)לנשקחברשלעדותואתיש,ההואבלילהבקרבחבששאורימפצועאחת
עללעבורהתחלנו.כיפוריוםבמלחמתנפלמילראך,מ"הממילריוחנןאתחבששגם

שלאאוהפצועיםוכל,הגבעהעלהקרבשאחריבבוקרשנעשההקרביהשיבוץרשימת
חובשבעודונפלשאוריאחדאותואתחיפשנוואנו,כיפורביוםשנפלואוהבוקראתשרדו

.הפצועאת
היהכי,והטלפוןהכתובתאתלקבלהצלחנולאאך,כפצועברשימההופיערפאלתמיר

תמיררפאללכלהארץבכללצלצלהתחלנוברירהבלית.בהקבועולאלפלוגהמצורף
שלכאחיםעצמינוהצגנו,השםאתשבררנולאחר,צלצוליםכמהיודעממיבאחד,שמצאנו

.מהגבעהתמיררפאלאותוהואאםושאלנול"זליבוביץאורי
.דקות,ארוךזמןשקטשררעצמנואתשהצגנואחרימיד,נירביתמקיבוץלרפיכשהגענו

ארוכההמתנהשוב,מיםכוסלשתותהולךאנירגעחכו...בקשהנשמעההלוכמהלאחר
-מסודרתבקשההייתהכברהבאבצלצול.דקות5עודלצלצלתוכלואם...חדשהובקשה

.הטלפוןמספראתונתןבנותמירלאורילצלצלנוכלאם
בזמןנהרגשאורי,שחיפשנומהגבעהרפיהואאביוואכן,במהירותקלחההשיחהאוריעם

.קרבבהלםעדייןשאביואוריסיפרעוד.אותושחבש
.נקראהואמישםעללונודע30בגילרק

.דבריםשנשאזההיהבנואוריאך,באולםרפינכחהזיכרוןבערב
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עםותמידומופנםשקט,במקצתמתולתלשערעםשחרחר,צנוםבחורזוכראני
שלאעזהבאשנתקלנו,התחמושתלגבעתהפריצהלילליזכור.הגבעלאלונקה

.מגיעהמהיכןברורהיהלגמרי
עללחפותמנתעלבאשולפתוחהתעלהמתוךלקפוץלמקלעניםקוראמ"הממילר

ללאריקביתמשמאלנוזכרוניפיעלכעיווריםמתקדמיםאנו,המחלקההתקדמות
וקדימהמימיננומעוגלגגכסויעםמבנהמלפנינו.הגבעהבמרכזחלונותאודלתות
ותוךלחיפוייוריםהמקלענים.הטלוויזיהבנייןלמרגלותהמובילהרדודהתעלה
ואורי"חובש"צעקמישהונפגעתיצועקקוקואתזוכרשאנילינדמה,נפגעיםדקות
לאהקרבלסוףעד.הפגועיםהמקלעניםלכיווןבתעלההיחסיהביטחוןמתוךמזנק

אחורניתופצועיםהרוגיםפינינו.נפגעושלאבודדיםנשארנו.בגורלועלהמהידעתי
הספרביתלכיווןלמטהחזרהאנשינוי"עבידהובלואוירדנייפ'געלהועלושם

.לשוטרים
זו"אמרמישהו,ומעוותתסגורהשהייתהבאלונקהנתקלתישלבשהואבאיזה

בפצועיםמטפלהואכאשרנהרגאוריוזכרוניידיעתימיטבלפי"אורישלהאלונקה
עלאוישירותבושפגערימוןי"ענפגעשאוריהידיעהקיימתבזיכרוני,לתעלהמחוץ

כךאוכך.בתוכהשהיההרימוןלפיצוץוגרםברמניהשפגעכדורי"עאחרתגרסהפי
.רימוןי"עלפגיעהאורישלמותוביןחזקקשרקייםבזיכרוני

נאספו.יפהיוסישלהנחייתופיעל,הידועהאבניםגלאתהקמנוהשחרורלפני
הייתהבעיניספקשללאהאלונקהגםצורפהזיכרוניפיעל,האבניםגלאלפריטים

.מותוברגעאורינשאשאותההאלונקה

מזיכרונות אשר ברוקמן
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.זוכר את אורי מהמלחמה
.חשבנו שמהגבעה הצרפתית, ירו עלינו, הגענו לקצה התעלה
.כי שם לא היו גדרות, יכלו לצאת רק לכיוון הגבעה הצרפתית, יצאו מהתעלות, ירדנים ניסו לברוח

.  צעק חובש, נפצע, אני זוכר שאחד יצא מהתעלה
.ונפצע בבטן, יצא מהתעלה לעזור לו, אורי עבר אותי

.לדעתי שניהם שכבו מתים
. ויהודה נהרג במקום, יהודה אשכול נכנס ביני לבין מישהו, כשיצאו

.אורי נפצע מחוץ לתעלה
, הטלויזיהכשהיינו ביחד חשבנו שיורים עלינו מבית , אני התקדמתי אחרי יוחנן

,  חשבתי שירו מתוך התעלות
.היד של יוחנן הייתה מלאה דם

'אנחנו זוכרים תמונות
.כבר לא זוכרים בדיוק הסדר

לצד  , יהודה אשכול רץ מחוץ לתעלה, כשיצא ועבר והתקדם לחבוש מישהו, אורי יצא מהתעלה
.צפון

.היו המון צעקות. טיפל באותו בחור שאיני זוכר את שמו. אורי יצא ונכנס ביני לבין הבחור הנוסף
.זוכר אחר כך שלאורי פציעה מאוד קשה בבטן

....     לא חותם שזה היה אורי

כ בגבעה"מ–ברזקמזיכרונות ניר 
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.גם לפני הקרב על הגבעה, מסור בתפקידו 
.בגישה חיובית, מסור בהתייחסות

,זיכרונו נחרט בי, עם קצת שפם, רואה אותו עכשיו מול העיניים
.שלא משתתף בשטויות של החברה, רציני-הסתכלנו עליו

,לא זוכר שהיינו ביחד, לא כל כך זוכר מהאימון הגדודי
.אורי היה קצת יותר צעיר

,אני נשארתי מאחור, בגבעה היינו יחד עם מילר במחלקה
, היה חושך, חושב שלא היה מצב שזיהיתי את כולם, אחר כך כשהתקדמתי

, יותר רחוק בזמן, יודע שאורי נהרג לא בהתחלה
,אורי נפגע כשבא לטפל במישהו אחר שנפגע

,ורימון אקראי פגע בו, אלו הרבה רימונים , מישהו שלא פגעו בו במכוון
.אני הייתי ליד מילר שנפצע

...אין ספק שדרכנו על חברים, כשהתקדמנו
..או הם-או אני... , אני עמדתי שם

,פינוי הגופות היה מאד מאוחר, לפי מיטב ידיעתי לא פינו אנשים, אורי לא פונה
.ניסינו לפנות והפסקנו כי היה מאד מסוכן

.אחרי הטנקים והמטוסים, רק לקראת הסוף התחלנו לפנות

מזיכרונות איתמר ברייל



11

לחם עם אורי בגבעה-יורם שושני 

,פניםמראהזוכר
,פרטיםיותראופחות?נסיבותבאילו?נפלאיך
.הגיבוריםאחדהיה
.מהסביבמוחלטתבהתעלמות,תפקידומילויתוךנפל,חובשהיה

שלבעומקהמלחמהלפנינחפרה,טובבנויההייתהלא,רדודהמזרחיתבתעלההלכנו
.מ1.5-מפחות
,וקוקושטייןשלבחבישהעסקאורי,הטלוויזיהלביתמקבילמגיעראשוןאשמטח

.ביותרקשההייתהשפציעתולמרות,חבשאורי,בעיןכדורהיהליעקב
,שלוהרימוניםחגורתאתופוצץעליונפלכשרימוןנהרגאורי

.תמירברפיטיפולבעתהיהזה
,התעלהבתוךהיהזה,לדעתי

,בזמןקצרהיההכל
4:30-בהיהזהלדעתי

.נהרגאורי
.במקוםהעינייםמולתמונות

,י"בפאגלפני שעברנו , ישבנו לאורך אחד הבתים, בלילה
,‘שפגע בבית ממול, היה תותח על הגבעה,  נפתחה ארטילריה

.רסיסים עפו עלינו לאורך הקיר ואני נפגעתי בפנים ובראש
,והם המשיכו ללכת, באיזה שהוא שלב אני נשארתי לבד

.היה לו בטלדרס חום,  הופיע אורי
ואורי בא פתאום, רק זוכר שמצאתי את עצמי לבד

.והשאיר לי את המעיל, חבש אותי
.נשאר איתי אחרי שהתקדמו,  אורי חבש לי את הפנים

?איך הצטרף אל כולם
.והתקדם איתם; עזב אותי שם

י"פאגרצנו בפינוי לאורך הבתים של שכונת , גידי היה לידי כשנפצעתי
,שם השארתי את המעיל, הכניס אותנו פנימה, מישהו פתח דלת

.אורי התקדם איתם

מזיכרונות רן שדה



12

.היה רגועהכל. הם התקדמו לאט
מנגד הנהר וגומא מרשרש

!פצוע: אחד צעק, פתאום רעם ברק
.ענה לו החובש-אני כבר בא

,צעק אז הפצוע-! עלינו על מוקש
.ענה לו החובש-לצידך, אני כאן

,ברד כבד קטוע, ברד של אש ניתך
.לגומא הרוחש, מעבר לנהר

,ביקש אז הפצוע-ַהשאירו אותי כאן 
.ענה לו החובש-עזוב שטויות 

.ביקש אז הפצוע-תציל את עצמך 
.ענה לו החובש-איתךאני נשאר 

.והשדה פתוח, והם נותרו שניהם
.והם גלויים לאש, והם נותרו שניהם

,אז הפצועמילמל-אנחנו אבודים 
.ענה לו החובש-אחוז בי טוב 

אז הפצועמילמל-נפצעת גם אתה 
.ענה לו החובש-זה לא נורא , עזוב

.קשה לנוע, קשה! כבדה, האש כבדה
,רק לא להתייאש, רק לא להתייאש

.נשבע אז הפצוע-אזכור אותך תמיד 
.אז החובשמילמל-רק לא ליפול 

.נשבע אז הפצוע-שלך עד יום מותך 
.ענה לו החובש-היום הוא יום מותי 

,פתאום עלתה הרוח, פתאום ענן אבק
.רועש, והוא קרב, וצל על הקרקע

,ייבב אז הפצוע-! הם באים! ניצלנו
.אך לא שמע מילה מן החובש

.ייבב אז הפצוע-! אחי שלי, אחי
,מעבר לנהר הגומא מרשרש

אחי שלי, אחי

אחי שלי, אחי

!!!אחי

בלדה לחובש

דן אלמגור:מילים


