
,50גדוד , קורס חובשים, ת באשדות יעקב"של
.מילואים בתקופת ההמתנה, הקמת גדוד מילואים
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צילום משפחתי

ואילנהאמאאורי החייל עם אבי 
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2004מזיכרונות דני רשף 

היה עם אורי בגרעין לגדות ובטירונות משותפת

,נחבא אל הכלים, אדם ביישן
,אדם ישר והגון

.צחוקים והרפתקנות של החברה, לא התבלט בבדיחות, לא דוחף עצמו קדימה
.אין טענות וטרוניות.שלווה בטוחה  , יציבות מתמדת

זה היה  . בערך חודש, בתקופה שהגענו לגדות אורי היה איתי תקופה קצרה בחדר
.בצריף השוודי

והוחלט על חדרים , החדריםאיכסוןהיה ויכוח על צורת , ת המוקדם"בשל, אחר כך
.ונפרדנו, בנים ובנות, מעורבים

לא נסחף ולא  , לאט ובדרך שלו, ואורי יציב,  משתגעים, החברה משתוללים
.משתלהב

,לא לוקח חלק בשוויץ מול הבנות
,מאוזן, שקט, יציב 
.אולי שנתיים–בשנה מאיתנובוגר 

לסחוב טרקטור  , של החברהוהדאואיניםההשתכרויות, גיל הנעורים לא תפס אותו
גם לא זוכר קטעים שלו עם . היו רחוקים ממנו,  פשוט לא היו הוא-וכאלו דברים

,הבנות או התקוטטויות
.אורי היה ישר והגון

,שמיכות ויתדות לאוהלמאיתנווגנבו , 80במחנה , אני נזכר בסיטואציה מהטירונות
וזה לגיטימי לגנוב  מאיתנוגנבו –" השלמת ציוד"גיורא וסירק הובילו לכיוון של 

.מהאחרים
אתם גנבים  , ולא משנה למה, אם אתם גונבים, לא גונבים-אורי הוביל את הקו של

...המשכנו להתווכח ואורי לא ויתר, ישבנו כך על השמיכות, לכל דבר

שרות סדיר
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ליד צריף המגורים באשדות יעקב

י יוסי"נכתב ע

הזיכרון שיצאה בשנה לנופלובחוברת

ל באשדות יעקב"מחלקת הנח

עם גיורא בשבילים

.לחברוהדאגההאדםאהבתבובלטהאוריאתהיכרותנותקופתבכל
תקופהבאותה.יעקב-באשדותל"נחבמחלקתהיותנותקופתליזכורהבמיוחד

מתוך,גרעיניםחבריהיושלאובנותבניםמספרהמחלקהבמסגרתלגרעיןצורפו
.לגרעיןחברתיתאותםלספחכוונה

חברתמתוךנדחווהם,ה'חבראותםקליטתנגדהייתהבגרעיןהכלליתהאווירה
קשראישיתוהואהגרעיןשליחסועלוהתרהשמחההיחידיםביןהיהאורי.הגרעין
.טוביםיחסיםאיתם

כי,אוריאמרהמצורפיםלמעןמלחמהאותהשלהמשברמרגעישבאחדאניזוכר
,מהחולשהבהישזואמירה.אדםלבניכךשמתייחסתבחברהלהיותיכולאינוהוא
היהיכולשלא,בושהייתההאדםאהבתשלהכנותאתמבטאתהיאמזאתיותראך

.לחברתומָקְרבוולאחברואתדוחהאדםכיצדלראות
.נזכרהווכךאוריהיההאדםאוהב
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קורס חובשים

:חובשיםקורסעלמספרגיורא
לאממשואני,חובשיםלקורסלצאתצריךהייתיאניבמקור"

דחפתיואיכשהו.דםרואהכשאנימתעלףשאניסיפרתי.רציתי
יצאהואוככה,התנגדלאבעצםוהוא,אורילכיווןהנושאאת

."נפלשהואאשםהרגשתיאני.במקומי
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מרטינוביץאורי ' זיכרונות מפרופ

בערב הזיכרון סיפר על רגע קבלת הידיעה, לימים
.קצינת הנפגעים מצלצלת ושואלת אם אני זוכר אורי ליבוביץ שהיה איתי בקורס חובשים"
?למה , הייתה התשובה, בוודאי-
כי המשפחה מבקשת אם תוכל לספר מזיכרונותיך עליו-
?מה קרה לו? למה -
הוא נהרג-
?מתי-
......במלחמת ששת הימים-

.אחיות המחלקה מיהרו אלי לברר מה קרה. ישבתי בחדרי ופרצתי בבכי
!חבר שלי נהרג-
?מתי-
.במלחמת ששת הימים-
?אז למה אתה בוכה עכשיו-
!כי רק כעת נודע לי-

:מספר מזיכרונותיומרטינוביץ' פרופ
.שונה בהרבה מיתר הצנחנים שהיו סנובים, צנוע, שקט

.הגיע עם קבוצת צנחנים והיה שונה מהם,   אורי היה אנטי סנוב
,  לא דיברו עם השאר-הצנחנים היו קבוצת המיוחסים, הקורס היה מורכב מכל החילות

הם התייחסו אל כולם כשווים בין שווים. אחד מהם אורי-ביניהם היו שניים שונים
,שתק, אורי אהב לרוץ
.ולא מדבר-הוזכר כאחד שרץ-הזכרתי אותו לחבר.   לא ידענו שנהרג

עכשיו  . רק עכשיו אני בוכה עליו, יום שלם בכיתי.כי לא ידענו, מבחינתנו אורי נהרג עכשיו
!לא נתפס, ממש כואב כעת. אתה תופס שהחמיץ

,פתח לנו פצעים ישנים
.והיום זה נוחת עליך כרעם, כילד אתה עוד לא מבין

היה עם אורי בקורס חובשים
מדוברכאןאך,ר"הקרפהואאכןמרטינוביץגיורא,תשובהלקבליוםבדיוקלקחזה

ביחידהמילואימניקהואוגםומאחר,ר"הקרפשלאחיוהואשבמקרהאוריבמרטינוביץ
.לנוותודיעבשבלינוקשרתיצורהנפגעיםקצינת

:צפויהלאממשתשובהעםחזרההקצינה
מתוךכאחד,שנה40אחרירבהבבהירותל"זליבוביץאוריאתזוכרמרטינוביץאורי'פרופ

כמנהגימים7שלשהותביקשאך,תמונהאפילולושהראומבליוזאת,הקורסחניכי50כ
.נפילתועלידעלאיוםאותוועדמאחר,שבעהישיבת
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50מתוך מכתב שנשלח מגדוד 
ביום.כאןמיוחדותחוויותאין,כסדרונמשךהקורס,חדשאיןכאן

מקבליםאנוהבארביעיוביום,ראשונהצניחהצונחיםאנורביעי
–השדהאל,לנושֻהובטחכפי,והאפלהשחוראלמכאןועפיםכנפיים

.{המפרכים}המפרחיםהאימוניםואל

נקבלחופשות,שונההדברכאן,חושביםשאתםמכפי
–לנומגיעהשהיאלהוכיחקודםעלינואז–חופשהנרצהואם,מעט

,שונההמצבבינתיים–.נצאאז–זאתקיימנואםורק(צבאיהגיון)
ישניםאנוולכןבקורסשקיבלנובביתניםלגורמסוגליםלאאנו

ומחכותעומדותוהמיטותמאדםריקכשהביתן,הביתןלידבאהלים
.פנימהלהכנסאסורלנואך,וקורצות

.האימון המתקדם–50גדוד 
חוויות מהתקופה
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1' נכתב מהאימון המתקדם עמ
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2' נכתב מהאימון המתקדם עמ
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מתוך חוברת זיכרון במלאת שנה לנפילתו
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מילואים הקמת הגדוד

תוך כדי השרות הסדיר שובץ אורי למילואים שמטרתם הייתה הקמת  
.בחורף מושלג וקר, המילואים היו באזור ערד. גדוד חדש

2004(רולנד)רוניימס'ג

ישכ"ואח,לצנוחאמוריםהיושם,עריש-לאלההכנותבזמןאוריאתזוכר
,דרכיהםנפרדוואזהמרכזיהצירעלהשנילידאחדלרגעשהיוהרגשהלו

.הגבעהעלבלבולהמוןהיה.המזרחילצירעברכשאורי

.מקורזלשיערעםצנום,כגבוהאותוזוכר

שם,שבעבבאררכבתבתחנתנפגשוהםבערדהגדודהקמתשלבמילואים
להניחמקוםחיפשאחדכל,הגדוללבוץבערבהגיעו,לערדבמשאיותהועברו

שהחזיקשכנראההמפקדהשלבאוהלמפלטמצאואוריעםיחד,הראשאת
שקיאתמעליהםארגזיםעלוהניחושולחנותשלפלטותלקחו,מעמד

.הלילהאתהעבירוככה,השינה

קוצניתסירהלאסוףיצאו,נפלאנראההמקום,השמשכשזרחהלמחרת
.השינהמצעיאתלרפד
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הכוננות שלפני המלחמה
.למלחמהההערכותהיהשלמעשה,הראשוניםלמילואיםמהגיוסתאריךללאנשלחההגלויה
לאומישירותבמסגרתלמילואיםיציאתולפניקצת,בגדותהייתהאוריעםהאחרונהפגישתי

התנגדומההוריםוחלק,באווירמתחהיהביציאתנוכבר,לגדותלשבועייםיצאנו,א"יכתהשל
.ליציאה

הקפהבזמן,האוכלבחדרבבוקרשנפגשנוזוכרתואני,במשקעדייןהיהאורילגדותכשהגענו
,הקפה.מהגרעיןרשףבדני,לינדמה,נתקל,הסתובב,קפההכיןאורי.לעבודההיציאהלפנישל

לקרייתאותנוהחזירוהוריםבלחץיוםבאותוכי,האחרונהפגישתנוהייתהוזונשפך,כמובן
.מחאותינואףעל,מוצקין

,לכםרבשלום
הוויוהפעם,ל"בצהנוסףשבת
,שונהיחידהשונהרקעשונה

,טוברושםכאןעושיםהחברה
בזמןשהשתחררוצעיריםחברה

אףמכירלאאניבפלוגהרחוקהלא
רבאך,אחדגרעיןמחברחוץאחד

בפלוגהאתישהיומהסדירהחברה
מזהחוץ,החדששלנובגדודאחרת

אם,העולםכלאתכאןפוגשים
הכנרתצליחתאושבצעדהאומרים

כלאתפוגשיםדומיםומפעלים
כלאתפוגשיםכאןאזהארץ

.העולם

היאהאם?אילנהשלוםמה
האם?הנוראהמהמכההתאוששה

הנוראהמהמכההכתהנרגעהכבר
עתהיכולשאנימה,עליהשנחתה

שהםזהאותםלפייסכדילהגיד
ויקבלובחופשלהתארגןיכולים
בגדותנוספיםלשבועייםאותם
שלום,מסייםאני,ברצון

ולהתראות
אורי ליבוביץ
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29/5/67כולם במילואים ב -מכתב מהבית

!לאורי שלום
.  ש"יחד איתו הגיע מכתב מאביך שמוסר לך ד, אחר זמן כה רב היה נעים לקבל מכתב

כשבאתי הביתה  ' ביום ג. הוא היה בבית' אבל ביום ד, מאחיך אין כל אות חיים בכתב
בשעה  , באותו לילה. אבל עוד הספיק להגיד לי שלום, אבא כבר היה ברגל אחת בצבא

.חיפשו אותך בבית, 1:30-2:00
אך יתכן שהשבוע אנו  , אותנו החזירו בגלל הלחץ של ההורים, פניקותבקריה הרבה 

.ממשיכים בשרות לאומי שלא בגדות
אך שלא  , אף לא מהמהדורות הנוספות, גם כאן לא מפסידים אף מהדורת חדשות אחת
.כמו אצלכם מצב הרוח הכללי אינו כה מרומם

והדבר החדש היחיד שהמקלט הפך , (עזרת נשים)מספר דייריו הצטמצם , בבית אין חדש
(כול הזדמנות. )לפתע לנקי

להלן כתובותשלום,  ש מכולם"אני מסיימת בד
ולהתראות

אילנה
2177. צ.ד101636. א.ט   מ"רבכתובת אבא

2109. צ.ד983046. א.ט   מ"רבכתובת אבי

למלחמהההמתנהבזמןנכתב

לכםרבשלום

ולהיפךיודעיםלאנחזורמתימאודושמחתימכתבכםאתקיבלתי
.פחותוידועיםידועיםדבריםעלוחוזריםכרגילמתאמניםבינתיים,רבשלזמןאומרים

,בגדותעבודההמחנהאתלהמשיךרוציםאתםאם,אילנה.כאןמבזבזיםאיןרבשזמןכך
מקוםלכםיכינואפשראםואזהכתהכל,טלפוןאובגלויה,מוטקהעםתתקשרואז

לדללבמשקהפסיקויודעשאניומההיות.וזהו,תאריך{איתו}אתותתאמולמפרע
מסייםאני,בזהגדולשרותשתעשוכךנפסקווהעבודותבכותנהלעשבמעטעודוצריך

.ולהתראותשלום,כאן
אורי
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