גדות
בתי את בוכה או צוחקת
מילים :יובב כץ

פגז אחרון התפוצץ ושתק,
עטפה הדממה את העמק.
ילדה בגדות יצאה ממקלט,
ואין בתים עוד במשק...
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ממכתבי התקופה
חוש הומור ,ההתעניינות
בנעשה בבית ,אכפתיות
מהמתרחש בגדות ,רצון
לעזור -כל אילו לוקחים חלק
במכתביו.
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גדות בצל ההפגזות
קטעים ממכתבים שנשלחו מגדות
כאן אצלנו יש שמח ,עכשיו חופרים תעלות קישור ושוחות .משפצים את כל המקלטים
והציוד של הגנה מרחבית.

כאן שוב אורי כותב לכם מכתב הרגעה ,בעקבות התקרית שהייתה רחוק צפונה.
לספר את האמת ...אז אני יודע פרטים נוספים על הכתוב בעיתון ,לא שמעתי אש
ולא דם .בשעה  3:00 – 2:45בערך ראיתי רק תמרות עשן בצפון הרחוק וזאת לאחר
שארבעה סילונים הסבו את תשומת ליבי למצב .היות וסילון באזור זה ,דבר נדיר
הוא ולאחר שראיתי פטריית עשן גם ברכס הסורי הבנתי שקרה משהו שם והולך
שמח .כל זה ראיתי מהמוסך – מקום תצפית טוב לעבר הצפון ,אך הוא היה רחוק
והראות לא מן הטובות הייתה ,פרטים נוספים שמעתי רק בשעה  5:00בחדשות ואז
נודע לי שהעסק ארך הרבה זמן ואני הייתי עד לתמרות העשן שלאחר הקרב.

הבית של אורי אחרי אחת ההפגזות
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מכתב הרגעה מאורי שנשלח לאחר אחת ההפגזות
שלום רב לך אבא
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 מעניינים 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 לציין שהעזרה שהגישו לנו המשקים מסביב הייתה גדולה וההצעות לעזרה מרחוק רק
הוכיחו לנו שאנו לא לבדינו באזור ,אפילו הגושרים ,כפר סולד ודן הציעו את עזרתם שלא לדבר על חולתה,
מחניים ואיילת וכפר הנשיא שבו בערב הגישו לנו עזרה ראשונה בכגון גנרטור לחשמל למתקני השירותים
כיריים ובלוני גז וכד' ביום שישי ב  12:00בלילה הגיעו נציגי אמישרגז לתיקון הכיריים והחלפת הבלונים,
שני 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 ממחניים אך אם לא קיבלתם אז תבינו את המצב ותסלחו
לכולם .החיים חוזרים למסלולם הרגיל ואני מסיים כאן בד"ש לכולם ממני ואל דאגה
בוודאי שמעת כבר ברדיו וקראת בעיתון ,אני עדין לא יודע מה קראת ומה שמעת אך עכשיו
אני שומע חדשות ביידיש וכאן אומרים שהייתה 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 וחוויות ,והם היו בשפע ,אחד בדיוק
התקלח ושמע פתאום בום ,ומכיוון שמטוסים היו באוויר 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
שהייתה בקרבת החדר אחר שכב כל ההפגזה מתחת לבית שלו ,אחד מהפרדס עם צרפתי אחר שרעה {ראה}
שלמשק אין מה לבוא הלך לאיילת השחר בדרך עלה על הבריכה והסתכל ב"מלחמה" והצרפתי המשיך לרוץ
לאיילת השחר וצעק – "גדות איז קפוט" "גדות איז קפוט" והכניס פניקה באיילת.
אורי ליבוביץ
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העבודה במסגרייה
גיורא מספר על חיכוכים עם אורי
שנינו למדנו מסגרות,
אורי למד מסגרות בעמל ואילו אני למדתי בבסמ"ת
שנחשב לבי"ס יוקרתי ,אך אורי צבר גם ניסיון מעשי.
שנינו רצינו להיות במסגרייה ,אבל אני גיורא הידוע
בתור שרירן לא ויתרתי בקלות .זה לא עזר לי כי את

אורי כנראה סימפטו יותר והעדיפו את אורי.

אורי אהב מאד את מקום עבודתו במוסך ,והרבה לתאר
זאת במכתביו הביתה
 ...במוסך מתחילים עבודות החורף (שיפוץ כלים וטיפולים לכלים שונים) והעבודה
העיקרית שהיא הכנת הקטפת לשנה הבאה ,השנה מחליפים לה מנוע ויש להתאים את
המנוע החדש לקטפת ,מחליפים לכל הטרקטורים את הכסאות ,לשניים כבר החליפו
אותם ,כסאות טובים ,ממש כמו טקסי נוסעים על הכסאות עם קפיץ הבולם את
הקפיצות...
 ...עכשיו יש עבודה רבה במסגרייה עושים תיקון כללי לכל העגלות והכרכרות במשק,
זאת עושים פעם בשנה ,וזה לפני קטיפת הכותנה כדי שלא יהיה הפסקה בקטיף בגלל
קלקול עגלה ,ושהקטפת תעבוד במלוא הספקה...

 ...מסיבה זו היום גם נשארתי לבד במסגרייה ,בתחילה שמחתי שאני נשאר לבד ,כל
המוסך בידי ,אך כעבור זמן קצר מאד הצטערתי על שמחתי הפזיזה ,פשוט ,לא היה עם מי
לדבר ולא היה ממי לבקש עזרה כשצריך לאחוז משהו או קונטרה .בקיצור עבדתי היום
קשה ,עבודה שכרגיל עושים שנים עשיתי לבדי – אולם בכפול זמן – אך התגברתי בסוף,
נקוה רק שלא נעבוד מחר עקב הסיבה הנ"ל וביום ראשון שלא תהיה לי עבודה כמו היום...
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מנסה להרחיב הידע בעזרת כל מי שרק אפשר
מתוך מכתב הביתה
....כן אבא ,שכחתי לספר – השגתי את הספר "דע את הטרקטור" במשק ואני עובד עליו
חזק ,קצת לבד - ,וקצת בעזרת חברים לעבודה במוסך...

מזיכרונות מיכל טל – גדות
ליום הזיכרון שנת  1967הכנו במשק כן
לנר זיכרון מפליז.
עד היום משמש אותנו בימי זיכרון.
בחלקו התחתון כתוב "לזכרם".
אני תכננתיה אותיות מפח גס וחלוד,
חיפשתי מישהו שיחתוך האותיות בחיתוך
גס ,ופניתי לאורי מתוקף היותו עובד
במסגרייה.
סביב זה הייתה פגישתנו היחידה.
התעסקנו המון עם האותיות ,אורי חיבר,
והאות "ז" לא השביעה את רצוני ,חזרתי
ואורי הכין בסבלנות אות חדשה ,ועוד
אחת ,כך שלוש פעמים.
היה קשר נעים ,אורי היה שקט ורגוע,
הכין האותיות באהבה ובחיוך של "לא
נורא" ,הכין שוב ושוב.
הכן היה מוכן ליום הזיכרון של לפני
מלחמת ששת הימים.
ביום הזיכרון שלאחריו הצטרף גם אורי
לרשימת "לזכרם".
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שעות הפנאי
קטע ממכתב שנשלח מגדות
...ומשהו שבוודאי יפתיע אתכם זה התנור שבחדרי וכמו שנאמר כבר כי
"פרידמן זה פרידמן מה יש לדבר" הפרידמן שלי מצוין ,מבשלים עליו ,מטגנים
עליו מתחממים לידו ,בקיצור יש לתנור שימושים רבים ,אנו פותחים בחדר
מועדון
ה – "צ'יפס עם כל דבר" וכל ערב מטגנים צ'יפס על התנור ,מבשלים קפה,
בקיצור שמח לנו עם התנור ,והעיקר ,בחוץ גשם ,ובחדר מתבשל קפה ,על תנור
שמפיץ חום רב וכולם יושבים עם חולצות פתוחות מרב חום ,נסו לתאר זאת
לעצמכם ,הרגשה נפלאה בשעות הפנאי...

אורי הרבה לספר במכתביו על הצגות שראה
 ...ועתה לעניינים השוטפים ,שלשום הינו בהופעת "ארמניה הסובייטית"
בעין גב ,ההופעה נהדרת ,הופעה .משהו יוצא מהכלל ,להטוטים ,תזמורת
טובה ,משחק אורות במה ,נהדר ממש...
 " ...אני בא ביום שבת הבאה (יוצא בשישי אחרי העבודה או בצהרים ליתר
דיוק) אם יש לכם כרטיסים לתאריך הזה ל"חלום ליל קיץ" הייתי מעוניין
לראות הצגה זו .דרך אגב אתמול הייתה הצגה יפה באמפיתאטרון אמיר
"ויקטור" של אהל ,הצגה יפה ,המשחק יפה בקיצור נהנתי מאד מהצגה זו
בשעות הפנאי...
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לימודים בשעות הפנאי
סקרנות ורצון לדעת,
יוזמה של לימודי אנגלית,
חוג לידיעת הארץ,
והרחבת הידע בשרטוט-
נרשם ללימודים במכונים
הבריטיים.

ממכתביו:
...כן מצאתי תקליטים ללימוד אנגלית ואנו
מאזינים להם שניים :אחד מחברת הנוער
לשעבר שחזר זה עתה מהצבא ואני...
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ויש גם בילויים
מזיכרונות קובי אדוריאן 2004
קובי מצטלב עם אורי בגרעין הנחל לגדות
"כנראה שגרנו יחד בבית ההפוך עם
עוד שתי בנות ,אינני זוכר בדיוק
אורי היה אדם בלתי רגיל ,חבר,
משוגע לעזור בכל צורה שאפשר .לכל
מי שהיה צריך עזרה ,רץ לתת אותה
היה מעורב בחיי החברה.
עד כמה שאני זוכר היה מעורב גם
בריקודים.
בכל פעילות היה במרכז העניינים
למד והשקיע בלימודים גם בגדות,
קרא ספרים/
לא היה דמות בולטת ,אבל בשקט ,בלי
הרבה רעש ורוח עשה את הדברים
והיה בעניינים.
קומזיץ בהכשרה בגדות
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•

מדברי מולי -נאמרו בערב לזכרו
כדי לאזן את התמונה  ,עולים בי דווקא
מספר תכונות נוספות של אורי שלא
ניתנה להם פה במה-.
אורי היה עקשן בדברים שנראו לוצודקים.
מאוד התערב כשנעשה עוול למישהו.התעקש על סידור עבודה במוסך ,כי שםיוכל לתרום כבוגר בי"ס מקצועי.
היה לאורי חוש הומור ציני ולעניין.כשהתבטא ,היו אילו הערות חכמותוענייניות מאוד.

שלמה סובול – חבר גרעין

לאורי היה חוש הומור מיוחד,
דיברנו הרבה וכך הפכתי למודע לחוש ההומור שלו.

אראלה סט – אם המשפחה המאמצת
אורי לא הרבה לבקר ולא הרבה לדבר,
היה שקט,
היה מוערך על ידי חברי הגרעין כשכבר דיבר -הקשיבו לו.

חברי הגרעין בחזית אחד מצריפי המגורים בהכשרה גדות 1963
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אורי הספיק להיות בגדות רק חודשיים
אחרי השרות הסדיר.
השתחרר מסדיר ב ,20.3.67
גויס לכוננות ב 20.5.67
ומאז לא שב לגדות.
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