אורי כאזרח בגדות  -חוויות מההפגזה ב 8/4/67
מוצ"ש 8.4.67

שלום רב לך אבא

בודאי שמעת כבר ברדיו וקראת בעיתון ,אני עדין לא יודע מה קראת ומה שמעת אך
עכשיו אני שומע חדשות ביידיש וכאן אומרים שהיתה הפגזה בגדות .לא היו נפגעים ושאשכול
[היה אז ראש הממשלה] היה כאן ,כל זה נכון ,וכאן ארע הנס ,נס גדול ,אף אחד לא היה מוכן
ופתאום החלה הפגזת מרגמות של  81ו –  120שנמשכה כ ½ שעה ,ללא הפוגה של שניה ,הרגשה
לא נעימה כלל .רק שריקות הפגזים ופיצוצים נשמעו באויר ובשעה  9:30בלילה התאספו בחדר
האוכל לסיפורים וחויות ,והם היו בשפע ,אחד בדעוק התקלח ושמע פתאום בום ,ומכוון
שמטוסים היו באויר חשב שזה בום אל {על} קולי לבסוף רעה {ראה} ב"בום" השני פתאום
אפר {עפר} מתרומם על החלון ,מיד ניגב במגבת את הסבון לבש חלוק וקפץ לתעלה שהיתה
בקרבת החדר אחר שכב כל ההפגזה מתחת לבית שלו ,אחד מהפרדס עם צרפתי אחר שרעה
{ראה} שלמשק אין מה לבוא הלך לאילת השחר בדרך עלה על הברכה והסתכל ב"מלחמה"
והצרפתי המשיך לרוץ לאילת השחר וצעק – "גדות איז קפוט" "גדות איז קפוט" והכניס פניקה
באילת.
הנזקים היו די רציניים ,ראשית "הצריף השוודי" (אולי אילנה יודעת איזה הוא ),שהיה
מחסן התרבות במשק נשרף כליל ורק את הרמקול על אביזריו הצליחו להציל משם ,בית הילדים
קצת נפגע  3חדרים נשארו ללא גג ומספר בתים עם חורים ו"תשבץ" (הרבה פגיעות בטיח) אך
שאר הבתים רק גירוד של הטיח ויש לציין כי אף חלום {חלון} אם {עם} זכוכית שלמה לא
נמצא ואם היה ,אז נדיר מאוד .החדר שלי שלם (חוץ מהחלונות כמובן) אני כותב עכשיו לאור נר
מאחר ואת החשמל לשכונה שלנו (שנפגע מבחינה חשמלית הכי הרבה)עדין לא סידרו אור.
הטלפון מנותק והקשר מתנהל ע"י טלפון חרום דרך הגוש
דברים מענינים מאד ראינו כאן היום ,ספרים שחדר דרכם רסיס לכל עובי הספר,
ברסיסים היה המשק מוצף וכמעט כל צעד הרימו רסיס ,אך את הרסיסים אספו ילדי בית ספר
כדי להקים מצבה ל"צחי" ( הכלב של הבית ספר) שמת תוך גסיסה ארוכה( ,וניספד ע"י הקרובים
לו ביותר)
היום היה יום עבודה רגיל לכל החברים לשיקום המשק ,במוסך תקנו פנצ'רים וגלגלים
של הטרקטורים ,שרובם התפנצ'רו מפגז שנפל ליד מגרש החניה וכלי הרכב שהיו שם יצאו בנס
רק בפנצ'רים בלבד.
יש לצין שהעזרה שהגישו לנו המשקים מסביב היתה גדולה וההצעות לעזרה מרחוק רק
הוכיחו לנו שאנו לא לבדינו באזור ,אפילו הגושרים כפר סולד ודן הציעו את עזרתם שלא לדבר
על חולתא מחנים ואילת וכפר הנשיא שבו בערב הגישו לנו עזרה ראשונה בכגון גנרטור לחשמל
למתקני השרותים כיריים ובלוני גז וכד' ביום שישי ב  12:00בלילה הגיעו נציגי אמישרגז לתיקון
הכיריים והחלפת הבלונים 2( ,בלונים גז בישול התפוצצו) ומיד אחרי ההפגזה החלו חברת חשמל
בעבודה שנמשכה כל הלילה ומכבי אש והביאו לנו מים לשימוש במכוניות הכיבוי היות והשיבר
היה סגור מפאת תיקונים בקווים בקיצור היה כאן שמח רציני ,הרס של משק תוך חצי שעה,
אחד החברים הביא אורחים שבאו באוטובוס ולא היה לו חדר כלל.
איך עבר אצלכם ואיך סבתא? אני ניסיתי לשלוח לכם דרישת שלום עם מכונית שיצאה
לחיפה וכן דרך אמא של רמי בטלפון שטלפנו ממחנים אך אם לא קיבלתם אז תבינו את המצב
ותסלחו לכולם .החיים חוזרים למסלולם הרגיל ואני מסיים כאן בד"ש לכולם ממני ואל דאגה
אורי ליבוביץ

