איזי ליברמן וחיה שוחט:

נפגעים קובלאים בתל-אביב -הפצצת מטוסים איטלקיים

מתוך הספר "הציונות  120השנים הראשונות" :ב 15 -ביולי ( 1940מלחמת העולם השנייה) מטוסים איטלקיים מפציצים את חיפה  .לאחר
תשעה ימים  -הפצצה נוספת ,המפילה  50הרוגים 9.בספטמבר מטוסים איטלקיים מפציצים את תל-אביב .למעלה מ 100-הרוגים ,פצועים רבים ונזקים
קשים לרכוש .האיום האיטלקי הוא גם מדרום  ,לאחר שצבא איטלקי חודר מלוב למצרים ".

מפי אלי מנדל  :אלי מספר ששניים מהרוגי ההפצצה בתל אביב היו קובלאים .אחד מהם הוא איזי ליברמן שכונה פשפש"
ביידיש .הגיע ארצה למכביאדה ,עבד כצבע ,יידל מילר סידר לו עבודה .כמה ימים לפני ההפצצה הוא נפל מהסולם וידו גובסה
והוא שהה בביתו .ביתו נשרף .אלי מנדל (שהיה אז איש הג"א לטיפול באירועים מסוג זה) ואנשי קובל האחרים זיהו אותו על פי
ידו המגובסת ...ההרוגה השנייה היתה חיה ,בת שוחט שגר בקובל ב"חולות" ,ליד בית שוחט אחר ,אביו של משה גיברץ וליד
בית משפחת ליכטשיין (שרה צורף) .חיה הלכה לקניות בשוק "הכרמל" כשנפגעה ואיבדה את ראשה...
העורך :בין שמות ההרוגים לא הצלחנו לזהות את שמות השניים .חלק מהנפגעים באותה התקפה נקברו ולא זוהו עד היום הזה.
ההרוגים נטמנו בבית העלמין "נחלת יצחק" ,בחלקה קבר מיוחדת.
המשמר האזרחי (הראשון) :ארגון לשמירה על הסדר ולהגנה אזרחית שפעל ביישוב בימי מלחמת העולם השנייה ומלחמת העצמאות .המשמר
האזרחי נוסד על ידי עיריית תל אביב בשנת  ,1938כגוף של מתנדבים לשעות חירום ומצוקה .למשמר האזרחי התנדבו אזרחים רבים שמילאו תפקידים
של שמירה על הסדר בכנסים ובלו ויות וכמו כן טיפלו בעולים ובמעפילים  .בראש המשמר האזרחי בהיווסדו עמד איש הגדודים העבריים חיים אלפרין.
בימי מלחמת העולם השנייה התרבו תפקידיו של המשמר האזרחי והוא מילא תפקיד של ארגון הג"א ,הפיץ הוראות להתגוננות אזרחית ופיקח על ביצוען.
המשמר האזרחי תיאם את שירותי כוחות ההצלה בעת ההתקפה האווירית האיטלקית על תל אביב ב 9-בספטמבר  ,1940בה נהרגו כ 100-אזרחים ,רבים
נפצעו ונגרמו נזקים רבים .
עדות :ב ,1939-כשהייתי בגיל  ,3פרצה מלחמת העולם ,ולאחר יותר מחמש שנים כבר הבנתי מה זו מלחמה  .גרנו בקומת מרתף בת"א ,מול כסית,
והמסדרון הצר בדירתנו הקטנה היה "המרחב המוגן" של דיירי הבית שלנו .פתח הכניסה לבית נחסם בלבני סיליקט בצבע לבן ,ובשנת  1940חוויתי את
הפצצת המטוסים הראשונה של חיי  ,כאשר מטוסים איטלקיים הפציצו את ת "א והרגו  117תושבים .עד לסיום מלחמת העולם השנייה ,בשנת ,1945
למדתי את חווית החרדה מפני כיבוש האויב ,בזמן שהצבא הגרמני איים מן המדבר המערבי לכבוש את מצרים ופלשתינה -א"י.
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