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 שבת שלום חברות וחברים,
 

 חירבת נצרים
לפיתחת נחל שיקמה, כבר לא רואים משמאל את  34כשיורדים מניר עם על כביש 

 תאורת החצר )הכתומה!( של הישוב ניסנית.
על הדיונה  ' שירתה ליזי, זוגתי, כמ"כית בהיאחזות ניסנית, שהוקמה80בתחילת שנות ה 

 בה היתה עד לאחרונה החטיבה הצפונית של עזה. 
 אבן על אבן לא נותרו שם היום, לא בישוב ולא בבסיס.

 
', אלו שתושביהם ברחו/גורשו, נהרסו עוד במהלך 48חלק מהכפרים הערבים מלפני 

 "חירבה".  -מלחמת העצמאות. בחלק מהמפות מכונים השרידים 
ו באופן מכוון. בתים אחרים הועברו לידים יהודיות, בכפרים אחרים היו בתים שנהרס

חלקם נדון לשיכוני עוני וחלקם שודרג לנדל"ן אקזוטי. והיו בתים שסתם התפוררו 
 בחלוף השנים.

הערבים שמרו לאורך מאות שנים על שמות ישובים יהודיים בארץ ישראל. במאה 
 ון שם ישוב ערבי סמוך. הקודמת, גם ישובים עבריים נקראו, לא אחת, תוך קריצה לכיו

 יש לי תחושה, שרצף השמות לא ישמר ברצועת עזה. 
 

אני חוזר מסיור פרידה מנצרים וישובי התוחמת הצפונית עם אבי לוי, המח"ט של 
 החטיבה הצפונית. 

הפחדים גברו על ההיגיון, הרגש ניצח את החוכמה. כאן לא היו חוכמות ולא היו דקויות.  
בלי אולי. דוגית היא משטח בטון מפורר בגובה מטר. אלי סיני לא הכל נגרס, בלי אבל ו

דומה לכלום. את ניסנית כבר הזכרתי. נשארו על עומדם כמה מבני חינוך ומבני ציבור. 
 בתי הכנסת ממתינים להכרעת הממשלה. 

נצרים. לפני חודשים בודדים, כשבנה אבי לוי וחילותיו את מערומי העפר משני עברי 
המוביל לנצרים, סנטו בו תושבי המקום:"חבל על העבודה, לא תהיה  המסדרון הצר

הינתקות". היום, מגינות הסוללות על משאיות הפינוי. רק טנקים בודדים מחופרים 
 לאורך הציר, בדרכם הביתה בתוך ימים בודדים. 

 
במחסום ליד מעבר קרני פגשנו משפחה מנצרים שבאה "לכמה דקות, רק לראות את 

 , כי הילדים מתגעגעים".הדרך הביתה
 

 אפשר גם אחרת
שש עשרה משפחות מאלי סיני וניסנית גרות בשכונה באור הנר, שהולכת ומטפחת 

מראיה מיום ליום. שישה עשר זוגות של הורים בוגרים ואחראים, שלא חשבו שאלוהים 
עובד אצלן. שלושים ושנים בני אדם שבתוך הצער הגדול והקריעה האישית והקהילתית 

 שה מנשוא, הכריעו לקחת אחריות על חייהם ובעיקר, על חיי בניהם ובנותיהם. הק
המפונים, כך קוראים להם. המפונים האלו, שראו קדימה, בלי לריב עם מציאות חסרת 

 רחמים, מבחינתם, קוצרים את פירות החלטתם הראציונאלית.
בלבלתם. הלילה, הם מזמינים את ציבור החברים באור הנר לערב הוקרה. לא הת

המפונים מזמינים את הקולטים לערב הוקרה. הם יגידו תודה להנהלת הקבוץ ולחבריו 
על האיכפתיות והאמפטיה שגילו, מעבר לטיפול בתשתיות ובבניה. הם יודו להנהלת 

המועצה האיזורית, למינהלת סלע, למשרדי השיכון ורוה"מ על מעורבותם 
 המשמעותית. 



ל שהשכילו לחלץ את משפחותיהם באופן אנושי אבל, האמת, שהם יודו לעצמם ע
ממצב בלתי נסבל. האלטרנטיבה למעשה האמיץ שלהם מתבוססת ברחמים עצמיים 

 ומתכסה בהאשמות חוץ בצומת יד מרדכי הסמוכה.
 

 מתאפסים
מתלמידי שכבת יב' נמצאים יחד  90נטע, הבן שלי, יצא לפולין במסגרת סדנת זהות.  כ 

 מחר יבקרו באושוויץ ובבירקנאו. עימו. היום הם בקרקוב. 
אתמול היו במאיידנק. אלפי בני נוער ישראלים מציפים את מדינת אלף שנות 

 ההיסטוריה היהודית.
אני מקווה שהם ישובו ממסעם זה עם הלקח הבא: השואה זה שם. יש"ע זה כאן. וזה 

 משהו אחר לגמרי. 
 

 19הדיל של יום הנישואים ה 
 ות נישואים מאושרות. שנ 19אנחנו חוגגים היום 

שנים נפגשים התאריך העברי והתאריך הלועזי. היום, למשל, הוא יום  19אחת ל 
 לספטמבר לבין ה' באלול. 9המפגש הנדיר בין ה 

המפגש הדרמטי הזה של התרבות העברית וה"יוונית" מזכיר לי את הדיל החדש, שאני 
המפגש בין התרבות  -יםמקווה כי יהווה את האג'נדה המתעדכנת של מדינת היהוד

העברית, המסורת היהודית, ארון הספרים הישראלי לבין הציוויליזציה המערבית 
 המשטר הדמוקרטי והקידמה המדעית. -ובראשה 

 יום נישואין שמח, אהובתי.
 

 שבת שלום, אלון.
  

 לפרטים נוספים   
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