
 

 

 

 

 

 
 

 7102 במרץ 72, ה"תשע בניסן' ח, הגדול שבת ערב - הנגב שער -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 מיטות לבנות
והיום. בשבוע שעבר השתתפתי בשיח שהתקיים בבית הפלמ"ח ואשר הוקדש לפינוי אזרחים בתש"ח 

דרמטיים,  אירועיםאשר פרסמה בקיץ ספר בנושא זה, מדייקת פרטים על  נורית כהן לוינובסקי,
, בקרבת 8491שקשורים אלינו ושכמעט הסתיימו באסונות: "פלוגת "הגנה" נערכה בליל ירח בחודש מאי 

ה שלם אביב. ליל-באר טוביה, לבנות את הקו האחרון שיחסום את שיירת הכח המצרי מלהגיע לתל
מוקשים באדמה,  89עמלו אנשיה כדי להתקין את המחסום הקטלני ביותר שהיה באפשרותם: הטמינו 

כשסיימו, עמדו דרוכים עם נשקם,  [1]אביב... הכל פתוח".-ערמו גל של אבנים, "מפני שמכאן ועד תל
יינים. מפקד פתילי הפיצוץ מוכנים לפעולה. ואכן, שיירה הופיעה. לועי רובים הציצו מאשנבי המשור

מנת לבדוק את מיקומה של השיירה בטרם תופעל תיבת הפיצוץ. לפתע -הפלוגה, נתן רשף, התקרב על
הבחין לתדהמתו על אחת המכוניות, בסוף השיירה, במיטות ילדים לבנות. מיד צעק לעבר האשנבים 

באותו לילה מביתם  ילדי דורות ורוחמה, שפונו 891החמושים: "מי אתם"? התברר, כי נוסעי השיירה היו 
של הנוסעים, "נפתח המחסום והשיירה ניתקה את  האמתיתבלחץ קרבות הפלישה. משנתבררה זהותם 

עצמה ללא שהות נוספת מזירת הבלהות, שנצטיירה כבר בדמיונו של רשף על כל אימתה. לשאלה 'מה 
 [2]תרו עוד כמה כדורים'".היית עושה לו היינו מפוצצים את שיירת הילדים', רמז לאקדחו והפטיר 'כאן נו

שבוע קודם לכן אירע מקרה דומה, לשיירת הפינוי של ילדי נגבה. הפעם היה זה בכיים של הילדים 
 " [3]ק"ג חומר נפץ ובקבוקי מולוטוב. 011שהציל ברגע האחרון את השיירה מפגיעה של 

 
 מה עובר עליכם?

גשתי עם ראשי המועצה האזורית עמק קבוצות מבקרים פוקדות אותנו כל העת. בימים האחרונים נפ
המעיינות, אנשי מחלקת המיגון של פיקוד העורף, קבוצת חברים טיילים, בני גרעין לעין גב, מנהיגי 

קהילת מטרווסט בניו ג'רזי, ידידות בית הספר לאמנות במכללה, המשפחות השכולות של "עורב גולני". 
יש המבקשים ללמוד ויש הרוצים להתחזק ולקבל יש הבאים מן הסקרנות ויש משום הסכנה והריגוש, 

 השראה. 
מנכ"לית משרד החינוך וצוותה באו אלינו כדי להבין מה עבר על המחנכים והמנהלים ברחבי העוטף 

במהלך הקיץ המשונה ואחריו. ישבו הגננות במעגל ודברו, ישבו המורים והביעו רגשות, ישבו המנהלים 
שכוונתו להסיק מסקנות מעשיות מהכאב, האתגר והחזון שנשמעו  ושפכו את ליבם. צוות המשרד מבטיח

 היטב בשעות השיח.
 

 סיפור טורקי
לפני מאה שנה החלו הטורקים, יחד עם בני בריתם הגרמנים והאוסטרים, להתכונן, כאן ממש, לפלישה 

 אפשרית מדרום של האנגלים ושותפיהם. קו ההגנה הראשון נקבע על בסיס נחל הבשור והקו השני
במרחב השקמה. לפתע, לאחר מאות שנים של התעלמות, החלה בגבעות ובמישורים שלנו, תנופת 
פיתוח שהאזור לא ידע מאז ימי הביזנטים. מסילות רכבת הונחו במהירות, מקורות מים פותחו, שדות 

ות דורות(, תשתיות לוגיסטיות התארגנו ויחידות צבא רב –תעופה הוכשרו )אחד מהם, למשל, ליד הוג' 
הביסו  8481ההכנות הוכיחו את עצמן; פעמיים, באביב  מוקמו בוואדיות, בגבעות ובצמתים מרכזיים. 

המגנים את המתקיפים, ובתוך כך השמידו את חוות רוחמה, שאנשיה נחשדו בשת"פ עם הבריטים. 
דרמטיים: לאחר הרעשת עזה מהיבשה ומהים, החלו  אירועיםהתרחשו שני  8481בשניים בנובמבר 

                                                           
[1]

 . 6991אביב -, תלצדדייםס. יזהר, "המחסום האחרון",   
[2]

פר סיכום המערכה של קיבוץ רפאל כוכבי, "כיצד ניצלו ילדי דורות ורוחמה במלחמת השחרור מסכנת נפשות", ארכיון דורות. בס  

 .99-03, עמודים 6999, הוצאה עצמית, גברעם שנה במערכהגברעם מסופר שבשיירה היו גם ילדי קיבוץ זה. 
[3]

מכתבו של מפקד המארב אורי רום, איש באר טוביה, לארכיון נגבה. רום סיפר במכתבו כי האירוע דווח למפקדת "גבעתי" והעלה   

בגבעתי, הסביר בזכרונותיו, כי  30קרה החמור לחזור על עצמו בהפרש של שבוע. יצחק פונדק, מפקד גדוד תמיהה כיצד יכול היה המ
"הנגבאים שמרו עצמאות בפעולה, ובניגוד להוראות מפורטות שקיבל מא"ז נגבה, שיש לתאם את פינוי הילדים עם מפקדת הגדוד, 

. גרסתו הספרותית של יזהר 669, עמ' 9333אביב -תלש משימות, חמהחליטו חברי הקיבוץ לפעול ללא תיאום מוקדם". פונדק, 
      לסיפור המחסום האחרון מאזכרת את ילדי נגבה, בלי לאזכר את הכמעט טעות בזיהוי.



למערכה זו, לכרסם בעמדות העותומנים בגזרה שלנו וכבר לא היה ספק  שגויסכוחותיו של אלנבי, 
שניצחונם ופריצתם אל לב ארץ ישראל הם ענין של ימים. באותו היום ממש, עם קשר ישיר להתקדמות 

ן לרגע הקרב המזרח תיכוני, שחרר שר החוץ הבריטי לידידו חיים וייצמן את המכתב ההיסטורי שהוא הכי
 זה:

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the 
Jewish people" 
המלים שתורגמו לעברית ולמעשים: "ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי 

 בארץ ישראל".
, יחד עם "העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה", לתת מקום בחלוף כמעט מאה, החלטנו השבוע

גם לסיפור של המנוצחים במלחמה ההיא על פלסטינה, היא ארץ ישראל. לצד "נתיב אנז"ק", שמתאר 
את קרבות המנצחים בגזרת הבשור והשקמה, בין באר שבע לעזה, נאיר לטובת תיירי המורשת את 

 כשל כוחם ובכך נפתח השער לביסוס "המדינה שבדרך". מאמצי המתגוננים בשדותינו, שבשלישית
 

 זה הטבע שלנו
. בשלב זה, לפי סברה יהודית הביזנטים נמוגו, הטורקים נעלמו, הבריטים גם הם כבר זיכרון עמום

אייר, יש משמעות בהקשרים מגוונים.  –לנצח, אנחנו כאן. לחירות, אותה נציין במועדי ניסן  –מת ימסו
לפי תקוות הדורות שעברו ולמען הדורות הבאים נוגעת לשמירת השטחים הפתוחים אחת מחובותינו כ

ולשימור ערכי הטבע. אחריות זו אנחנו מטפחים בגיל צעיר מאד, בכוונה שהיא תבטיח לנו שגם במחצית 
ינהלו את חלקת האלוהים שלנו מבוגרים שיודעים את חשיבותה העליונה של שמירת האיזון  18המאה ה 
 .האקולוגי
    תוכנית הלימודים הסביבתית בגני הילדים שלנו.ראו את 

 
 חג הדרור

מועצת תנועות הנוער בישראל העניקה לי אתמול את "אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית 
תשע"ה". בנימוקים נכתב שמקבל האות "מוביל במועצה את הגישה שהנוער חייב לעמוד במרכז. 

עצה תוך שימת דגש על אי התערבות בנושאים תנועתיים פנימיים, פעילויות נוער נתמכות על ידי המו
לצד הגשת סיוע רציף בתנאים פיזיים ובתקציבים. )..( בימי מבצע "צוק איתן", הקים אלון שוסטר צוותים 

 שפעלו כדי לאפשר את קיום מפעלי הקיץ בתנועות הנוער".
ורי ובני דורם הכירו בתנועת הנוער, התרגשתי מן המעמד. סיפרתי לצעירים יותר ולצעירים פחות שה

בססו את השקפת עולמם בתנועה והקימו עם חבריהם ישוב בארץ ישראל. קיבוצי שער הנגב ומרבית 
המייסדים הם בוגרי תנועות הנוער מאירופה, צפון אפריקה ודרום אמריקה. שמו האמצעי של יובל, בן 

מרד הנוער בגטאות, הוא שם התנועה שאבי  הזקונים שלנו, הוא "דרור", על שם התנועה שהובילה את
 עמד בראשה בדרום אמריקה. 

 
 האחים שלנו

ומשפחת צורי, חברו הבוקר להפקת דרותרפי, הקבוצה האתגרית, מחלקת הספורט שלנו יהמרכז הה
רוץ שער הנגב השני, מרוץ "שמים במים" לזכרו של איתי צורי, מייסד ומנהל ההידרו, שהיום הוא יום מ

 הולדתו.
לאחר שרצנו בגבעות הצומחות ופורחות שבין גבים לדורות, התכנסנו לזכור את האיש ולשמוח במפעל 

תנו הניה, אמא של איתי, בוגרת "דרור" מארגנטינה, שהייתה ממקימי מפלסים. עומר וגוני, תה איחייו. הי
ות אחים לילדי אחיותיה של עמית, מילדי "שמים במים", שאיתי פתח את ליבו עבורן, אמרו לנו: "להי

שמים במים, זו אחריות גדולה מצד אחד וגאווה ענקית מצד שני. זה לתת אהבה ולקבל המון אהבה, גם 
אם היא ללא מילים, מספיק המבט. זה להיות גאים בכל מי שמחבק, מנשק, מתנדב ומעלה חיוך על פני 

  האחים שלנו". 
 

 סיפורי ספיר
, מלגות לסטודנטים המצטיינים במכללת עמנולה שאינם השבוע חלקנו, בני המשפחות של ראשי המכל

ספיר. כך, הענקתי מלגה על שם אבי, יהודה, שניהל את המכללה בתחילת דרכה, לבת קבוץ שמרת, 
שלומדת אצלנו אנימציה. לצד האיכות האקדמית, חלקו מנהלי המחלקות מלגות על הצטיינות חברתית 

שיא המכללה, סיפר לתלמידים ובני משפחותיהם הגאים על בתחומי הקמפוס ומחוצה לו. עמרי ידלין, נ
שני ארועים שהוא חווה ביום שחלף: תערוכה חדשה נפתחה בגלריה הלימודית שבספריית המכללה: 
"מאחורי הגדר", עבודות של אמנים, רובם תושבי האזור, שעוסקים בסוגיות המבט שלנו לעבר רצועת 

ספר לאמנות, חברה ותרבות. אחת האומניות היא נורית גור עזה. אוצרות התערוכה הן תלמידות בית ה
לביא )קרני(, שאביה, יוסי קרני, הקים את בית האריזה, שעל שמו נקרא מנחת המטוסים ומעבר 

בדף הסחורות שליד נחל עוז, שנסגר לפני מספר שנים עקב התקפות טרור חוזרות ונשנות. הרחיבו 
 הפייסבוק של בית הספר לאמנות.

תוצר שנתי שלישי של סדנת כתיבה משותפת לתלמידי ערב קודם, חולק "סוס בשמים", ספר השירים, 
 עוז:  נשיא המכללה קרא למתכנסים את שירו של יואב לחיאני )כיתה ג'( מנחל  המכללה והיסודי.

http://www.sng.org.il/media/sal/pages__media/2867.11/f5_%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%20%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%96%D7%94%20%D7%90%D7%A0%D7%99%202015.pdf
https://www.facebook.com/SapirArt
https://www.facebook.com/SapirArt
https://www.facebook.com/SapirArt
http://www.sapir.ac.il/kids_book
http://www.sapir.ac.il/kids_book
http://www.sapir.ac.il/kids_book


 
 הייתי רוצה להיות מלך העולם,

 לקבוע מה יעשו כולם!
 הייתי מטיס בחללית את אח שלי לשנה,

 שיטייל גבוה, סביב הלבנה,
 הייתי הופך את אחותי למלכה,

 כדי שכלם ידעו כמה היא מתוקה.
 גם ההורים היו עפים למרומים,
 שם מצלמים לי תמונה של עננים.

 
חה בטקס. לכן, בסיומו, נסע פרופ' ידלין בכדי להעניק לה את המלגה, אחת מן המצטיינות יתרה לא נכ

  באופן אישי, במהלך חתונתה שהתקיימה באותה שעה. 
 

 שבת שלום, אלון
                                                       

 
 לון שוסטרא

 125-1222000נייד:                                                         

alon@sng.org.ilmail: -E                                                

                                                           
 לפרטים נוספים      

                                          www.sng.org.il                                                                         
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