צבא
של"ת באשדות יעקב ,קורס חובשים ,גדוד ,50
הקמת גדוד מילואים ,מילואים בתקופת ההמתנה.
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צילום משפחתי
אורי החייל עם אבי אמא ואילנה
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שרות סדיר
מזיכרונות דני רשף 2004
היה עם אורי בגרעין לגדות ובטירונות משותפת
אדם ביישן ,נחבא אל הכלים,
אדם ישר והגון,
לא דוחף עצמו קדימה ,לא התבלט בבדיחות ,צחוקים והרפתקנות של החברה.
יציבות מתמדת ,שלווה בטוחה .אין טענות וטרוניות.
בתקופה שהגענו לגדות אורי היה איתי תקופה קצרה בחדר ,בערך חודש .זה היה
בצריף השוודי.
אחר כך ,בשל"ת המוקדם ,היה ויכוח על צורת איכסון החדרים ,והוחלט על חדרים
מעורבים ,בנים ובנות ,ונפרדנו.
החברה משתוללים ,משתגעים ,ואורי יציב ,לאט ובדרך שלו ,לא נסחף ולא
משתלהב.
לא לוקח חלק בשוויץ מול הבנות,
יציב  ,שקט ,מאוזן,
בוגר מאיתנו בשנה – אולי שנתיים.
גיל הנעורים לא תפס אותו ,ההשתכרויות והדאואינים של החברה ,לסחוב טרקטור
וכאלו דברים -פשוט לא היו הוא ,היו רחוקים ממנו .גם לא זוכר קטעים שלו עם
הבנות או התקוטטויות,
אורי היה ישר והגון.
אני נזכר בסיטואציה מהטירונות ,במחנה  ,80וגנבו מאיתנו שמיכות ויתדות לאוהל,
גיורא וסירק הובילו לכיוון של "השלמת ציוד" – גנבו מאיתנו וזה לגיטימי לגנוב
מהאחרים.
אורי הוביל את הקו של -לא גונבים ,אם אתם גונבים ,ולא משנה למה ,אתם גנבים
לכל דבר ,ישבנו כך על השמיכות ,המשכנו להתווכח ואורי לא ויתר...

3

מחלקת הנח"ל באשדות יעקב
נכתב ע"י יוסי
בחוברת הזיכרון שיצאה בשנה לנופלו
בכל תקופת היכרותנו את אורי בלטה בו אהבת האדם והדאגה לחבר.
במיוחד זכורה לי תקופת היותנו במחלקת נח"ל באשדות-יעקב .באותה תקופה
צורפו לגרעין במסגרת המחלקה מספר בנים ובנות שלא היו חברי גרעינים ,מתוך
כוונה לספח אותם חברתית לגרעין.
האווירה הכללית בגרעין הייתה נגד קליטת אותם חבר'ה ,והם נדחו מתוך חברת
הגרעין .אורי היה בין היחידים שמחה והתרה על יחסו של הגרעין והוא אישית קשר
איתם יחסים טובים.
זוכר אני שבאחד מרגעי המשבר של אותה מלחמה למען המצורפים אמר אורי ,כי
הוא אינו יכול להיות בחברה שמתייחסת כך לבני אדם .אמירה זו יש בה מהחולשה,
אך יותר מזאת היא מבטאת את הכנות של אהבת האדם שהייתה בו ,שלא יכול היה
מק ְרבו לחברתו.
לראות כיצד אדם דוחה את חברו ולא ָ
אוהב האדם היה אורי וכך נזכרהו.

עם גיורא בשבילים

ליד צריף המגורים באשדות יעקב
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קורס חובשים
גיורא מספר על קורס חובשים:
"במקור אני הייתי צריך לצאת לקורס חובשים ,ואני ממש לא
רציתי .סיפרתי שאני מתעלף כשאני רואה דם .ואיכשהו דחפתי
את הנושא לכיוון אורי ,והוא בעצם לא התנגד ,וככה הוא יצא
במקומי .אני הרגשתי אשם שהוא נפל".
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זיכרונות מפרופ' אורי מרטינוביץ
היה עם אורי בקורס חובשים
זה לקח בדיוק יום לקבל תשובה ,גיורא מרטינוביץ אכן הוא הקרפ"ר ,אך כאן מדובר
במרטינוביץ אורי שבמקרה הוא אחיו של הקרפ"ר ,ומאחר וגם הוא מילואימניק ביחידה
קצינת הנפגעים תיצור קשר בשבלינו ותודיע לנו.
הקצינה חזרה עם תשובה ממש לא צפויה:
פרופ' אורי מרטינוביץ זוכר את אורי ליבוביץ ז"ל בבהירות רבה אחרי  40שנה ,כאחד מתוך
כ  50חניכי הקורס ,וזאת מבלי שהראו לו אפילו תמונה ,אך ביקש שהות של  7ימים כמנהג
ישיבת שבעה ,מאחר ועד אותו יום לא ידע על נפילתו.

לימים ,בערב הזיכרון סיפר על רגע קבלת הידיעה
"קצינת הנפגעים מצלצלת ושואלת אם אני זוכר אורי ליבוביץ שהיה איתי בקורס חובשים.
בוודאי ,הייתה התשובה ,למה ?כי המשפחה מבקשת אם תוכל לספר מזיכרונותיך עליולמה ? מה קרה לו?הוא נהרגמתי?במלחמת ששת הימים......ישבתי בחדרי ופרצתי בבכי .אחיות המחלקה מיהרו אלי לברר מה קרה.
חבר שלי נהרג!מתי?במלחמת ששת הימים.אז למה אתה בוכה עכשיו?-כי רק כעת נודע לי!

פרופ' מרטינוביץ מספר מזיכרונותיו:
שקט ,צנוע ,שונה בהרבה מיתר הצנחנים שהיו סנובים.
אורי היה אנטי סנוב ,הגיע עם קבוצת צנחנים והיה שונה מהם.
הקורס היה מורכב מכל החילות ,הצנחנים היו קבוצת המיוחסים -לא דיברו עם השאר,
ביניהם היו שניים שונים -אחד מהם אורי .הם התייחסו אל כולם כשווים בין שווים
אורי אהב לרוץ ,שתק,
לא ידענו שנהרג .הזכרתי אותו לחבר -הוזכר כאחד שרץ -ולא מדבר.
מבחינתנו אורי נהרג עכשיו ,כי לא ידענו.יום שלם בכיתי ,רק עכשיו אני בוכה עליו .עכשיו
אתה תופס שהחמיץ .ממש כואב כעת ,לא נתפס!
פתח לנו פצעים ישנים,
כילד אתה עוד לא מבין ,והיום זה נוחת עליך כרעם.
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גדוד  – 50האימון המתקדם.
חוויות מהתקופה
מתוך מכתב שנשלח מגדוד 50
כאן אין חדש ,הקורס נמשך כסדרו ,אין חוויות מיוחדות כאן .ביום
רביעי אנו צונחים צניחה ראשונה ,וביום רביעי הבא אנו מקבלים
כנפיים ועפים מכאן אל השחור והאפל ,כפי שהֻ ובטח לנו ,אל השדה –
ואל האימונים המפרחים {המפרכים}.
מכפי שאתם חושבים ,כאן הדבר שונה ,חופשות נקבל
מעט ,ואם נרצה חופשה – אז עלינו קודם להוכיח שהיא מגיעה לנו –
(הגיון צבאי) ורק אם קיימנו זאת – אז נצא – .בינתיים המצב שונה,
אנו לא מסוגלים לגור בביתנים שקיבלנו בקורס ולכן אנו ישנים
באהלים ליד הביתן ,כשהביתן ריק מאדם והמיטות עומדות ומחכות
וקורצות ,אך לנו אסור להכנס פנימה.
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נכתב מהאימון המתקדם עמ' 1
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נכתב מהאימון המתקדם עמ' 2

10

מתוך חוברת זיכרון במלאת שנה לנפילתו
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מילואים הקמת הגדוד
תוך כדי השרות הסדיר שובץ אורי למילואים שמטרתם הייתה הקמת
גדוד חדש .המילואים היו באזור ערד ,בחורף מושלג וקר.

ג'ימס רוני ( רולנד ) 2004
זוכר את אורי בזמן ההכנות לאל-עריש ,שם היו אמורים לצנוח ,ואח"כ יש
לו הרגשה שהיו לרגע אחד ליד השני על הציר המרכזי ואז נפרדו דרכיהם,
כשאורי עבר לציר המזרחי .היה המון בלבול על הגבעה.
זוכר אותו כגבוה ,צנום עם שיער מקורזל.
במילואים של הקמת הגדוד בערד הם נפגשו בתחנת רכבת בבאר שבע ,שם
הועברו במשאיות לערד ,הגיעו בערב לבוץ הגדול ,כל אחד חיפש מקום להניח
את הראש ,יחד עם אורי מצאו מפלט באוהל של המפקדה שכנראה שהחזיק
מעמד ,לקחו פלטות של שולחנות והניחו על ארגזים מעליהם את שקי
השינה ,ככה העבירו את הלילה.
למחרת כשזרחה השמש ,המקום נראה נפלא ,יצאו לאסוף סירה קוצנית
לרפד את מצעי השינה.
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הכוננות שלפני המלחמה
הפגישה האחרונה של אילנה עם אורי
הגלויה נשלחה ללא תאריך מהגיוס למילואים הראשונים ,שלמעשה היה ההערכות למלחמה.
פגישתי האחרונה עם אורי הייתה בגדות ,קצת לפני יציאתו למילואים במסגרת שירות לאומי
של כתה י"א ,יצאנו לשבועיים לגדות ,כבר ביציאתנו היה מתח באוויר ,וחלק מההורים התנגדו
ליציאה.
כשהגענו לגדות אורי היה עדיין במשק ,ואני זוכרת שנפגשנו בבוקר בחדר האוכל  ,בזמן הקפה
של לפני היציאה לעבודה .אורי הכין קפה ,הסתובב ,נתקל ,נדמה לי ,בדני רשף מהגרעין .הקפה,
כמובן ,נשפך וזו הייתה פגישתנו האחרונה ,כי באותו יום בלחץ הורים החזירו אותנו לקריית
מוצקין ,על אף מחאותינו.
שלום רב לכם,
שבת נוסף בצה"ל ,והפעם הווי
שונה רקע שונה יחידה שונה,
החברה עושים כאן רושם טוב,
חברה צעירים שהשתחררו בזמן
הלא רחוק בפלוגה אני לא מכיר אף
אחד חוץ מחבר גרעין אחד ,אך רב
החברה מהסדיר שהיו אתי בפלוגה
אחרת בגדוד שלנו החדש ,חוץ מזה
פוגשים כאן את כל העולם ,אם
אומרים שבצעדה או צליחת הכנרת
ומפעלים דומים פוגשים את כל
הארץ אז כאן פוגשים את כל
העולם.
מה שלום אילנה? האם היא
התאוששה מהמכה הנוראה? האם
כבר נרגעה הכתה מהמכה הנוראה
שנחתה עליה ,מה שאני יכול עתה
להגיד כדי לפייס אותם זה שהם
יכולים להתארגן בחופש ויקבלו
אותם לשבועיים נוספים בגדות
ברצון ,אני מסיים ,שלום
ולהתראות
אורי ליבוביץ
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נכתב בזמן ההמתנה למלחמה
שלום רב לכם
קיבלתי את מכתבכם ושמחתי מאוד מתי נחזור לא יודעים ולהיפך
אומרים שלזמן רב ,בינתיים מתאמנים כרגיל וחוזרים על דברים ידועים וידועים פחות.
כך שזמן רב אין מבזבזים כאן .אילנה ,אם אתם רוצים להמשיך את המחנה עבודה בגדות,
אז תתקשרו עם מוטקה ,בגלויה או טלפון ,כל הכתה ואז אם אפשר יכינו לכם מקום
למפרע תתאמו אתו {איתו} תאריך ,וזהו .היות ומה שאני יודע הפסיקו במשק לדלל
וצריך עוד מעט לעשב בכותנה והעבודות נפסקו כך שתעשו שרות גדול בזה ,אני מסיים
כאן ,שלום ולהתראות.
אורי

מכתב מהבית -כולם במילואים ב 29/5/67
לאורי שלום!
אחר זמן כה רב היה נעים לקבל מכתב ,יחד איתו הגיע מכתב מאביך שמוסר לך ד"ש.
מאחיך אין כל אות חיים בכתב ,אבל ביום ד' הוא היה בבית .ביום ג' כשבאתי הביתה
אבא כבר היה ברגל אחת בצבא ,אבל עוד הספיק להגיד לי שלום .באותו לילה ,בשעה
 ,1:30-2:00חיפשו אותך בבית.
בקריה הרבה פניקות ,אותנו החזירו בגלל הלחץ של ההורים ,אך יתכן שהשבוע אנו
ממשיכים בשרות לאומי שלא בגדות.
גם כאן לא מפסידים אף מהדורת חדשות אחת ,אף לא מהמהדורות הנוספות ,אך שלא
כמו אצלכם מצב הרוח הכללי אינו כה מרומם.
בבית אין חדש ,מספר דייריו הצטמצם (עזרת נשים) ,והדבר החדש היחיד שהמקלט הפך
לפתע לנקי( .כול הזדמנות)
אני מסיימת בד"ש מכולם ,שלום להלן כתובות
ולהתראות
אילנה
כתובת אבא רב"ט מ.א 101636 .ד.צ2177 .
כתובת אבי רב"ט מ.א 983046 .ד.צ2109 .
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