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 ,שלום לחברות ולחברים

 
 ?מה קרה אתמול

תשאלו מישהו שאינו חי כאן: "מה קרה אתמול, יום חמישי, בשער   -תרגיל 
הנגב?". קרוב לוודאי שאם יש לו מה לומר, זה משהו בסביבות: "מצאו מנהרה, 

יב" וכיו"ב. זו תשובה נכונה, אבל...רק מחפשים מנהרות, החמאס יורה, צה"ל מג
חלקית, חלקית מאד. תוך כדי קבלת עדכונים והעברתם לממלאי תפקיד 

ולציבור, תוך כדי בדיקת הכוננות של הצוותים המתאימים, המשכנו את מה 
שקוראים "שגרת חיינו". תשמעו מה עשיתי אתמול: ריצת בוקר בשדות הקרובים 

ת, טקסי יום השואה ביסודי ובתיכון, מפגש עם לעזה, חמישה ראיונות לתקשור
ראשי המועצות בעוטף עזה להתוויית תוכנית הסיוע של הממשלה עבור השנים 

, ישיבה עם הנהלת חברת המתנסים על התארגנות לחירום )פגישה 2017-18
מתוכננת מראש(, סיור עם מנהלת השקמה בנתיב העשרה לשם יצירת הסכמות 

מור סביבתי של הדיונות )הצלחנו!(, פגישה עם מהנדס על פיתוח חקלאי ועל שי
וגזבר המועצה על תקציב התשתיות בשכונות החדשות, פגישה עם היו"רית 

החדשה של קבוץ מפלסים ואסיפה על מוסד ביקורת הפנים בקבוץ ועל הקמת 
בתים לקליטה של בנים. לא הספקתי להגיע לפרידה שערכו בנחל עוז למפקד 

 מרדכי.  האוגדה ולטכס ביד
 

 םצומחים עליכ
בהזמנת הקבוץ, שביקש הגדלת שטחי החקלאות שלו, ביקרה השבוע, בכפר 

עזה, ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות. זו הרשות שקובעת את עמדת 
המשרד באשר למספר הנחלות בישובים, קרי: שטח הקרקע המיועדת 

ה הוא קבוץ לחקלאות, שמושפע רבות ממספר בתי האב בקבוץ/מושב. כפר עז
גדול וגדל, שמתכוון להמשיך ולקלוט משפחות לחברות בקבוץ. חשוב לדעת, 

כפי שהמדינה יכולה, בתנאי קיצון, לצמצם את הקרקע החקלאית לישובים 
מעוטי חברים, כך ניתן להגדיל את שטח השדות, כשמתרבים השותפים. חלק 

עימות במגזר ממעטפת התמיכה שהמדינה יכולה וחייבת להעניק לתושבי קו ה
החקלאי הוא בהתאמת אמצעי הפרנסה למספר החברים. בשנה הקרובה נידרש 

לסוגייה זו שמחברת בין תוכניות הצמיחה הדמוגרפית לבין אמצעי הייצור 
 שעומדים לרשותנו. 

 
 ןסחתיי

בחול המועד השתתפה להקת המחול האזורית, "הורה שמש", בפסטיבל להקות 
עוד שבע עשרה להקות ותיקים, מהטובות בארץ. ראשונים בירושלים, יחד עם 

 כוחותינו זכו בפרס עידוד היצירה, שהוא למעשה המקום השני בתחרות.
הריקוד יוצר במיוחד ללהקה שלנו והשיר מושר בידי יסמין לוי עם עיבוד מיוחד 

עבורנו. כבוד למחוללות ולמחוללים ותודה למשרד התרבות על הסיוע ארוך 
 בריקוד "הינך יפה רעייתי".השנים. צפו 

  
  טיפים

בהרמת הכוסית לקראת החג, שקיימנו עם צמרת פיקוד הדרום, איזכר אייל         ·

זה לעשות מה   -זמיר, מפקד הפיקוד, הגדרה ששמע מאחד המח"טים: "אומץ 
 שאין לך אומץ לעשות".

http://www.youtube.com/watch?v=sW53FEpP0-c


הוא עיתון אינטרנטי שמופעל על ידי הסטודנטים במסלול עיתונות  – "ספירלה"        ·

בבית הספר לתקשורת של מכללת ספיר. הדס רגולסקי, בת נתיב העשרה, היא 
 עורכת המגזין, שיכול לעניין אתכם, לדעתי.

  
 ףלא כי

החקלאים שלנו קבלו השבוע הנחייה לתאם עם הצבא את יציאתם לעבודה 
בשדות שלאורך הגבול. אברהם )כצל'ה( כץ עוז, ממייסדי נחל עוז, העביר 

)כך הוא חתם( רוטברג, המא"ז   שנים בדיוק: חתום עליו רעי 62מסמך מלפני 
)ועוד  1954של נחל עוז )היום היו קוראים לו רבש"צ(. שוו בנפשכם, באביב 

כארבעים שנה, בהמשך(, לא היתה גדר בינינו לבין הרצועה, וזאת חמישה 
חודשים לאחר שנרצח טומי בן ארי, החלל הראשון של נחל עוז ושנתיים לפני 

שנרצח, באותו מקום, רועי עצמו. מדי לילה, כמעט, היו עוברים "מסתננים" 
היאחזות הנח"ל מהרצועה וקוצרים לעצמם את הסורגום והחיטה שגידלו חברי 

שהפכה לישוב קבע. במכתב הבהול, רועי ביקש ממפקדת הצבא באזור רשות 
לבצע, באמצעות חברי הקבוץ )!(, תלישת תגמול של חלקת בצל ערבית, 
שנמצאה מעבר לגבול. באותו יום, רועי קיבל מהמפקדה תשובה כתובה 

 בהחלט לא!". בעיפרון אדום, באותיות גדולות ומודגשות, על גבי מכתבו שלו: "
  

 ליתאחד, יקום ויגא
האחד במאי חל ביום ראשון השבוע. עבדנו כרגיל. בערבו של היום קבלנו את 
המייל הבא: "חברי, שוב אכזבה. אני לא מבחין בשום תכונה ואפילו לא אזכור 

ועדיין מתקשה להבין מדוע. האם שכחנו מאין אנחנו באים? לא ברור לאן אנחנו 
להפך. יותר ויותר בני  –שה"תחליפים" לא יותר מוצלחים הולכים, אבל בטוח 

אדם סביב הגלובוס נוכחים לדעת, שהשיטה שבוטלה באמצע הדרך, עדיין 
עדיפה. דרושים, כמובן, תיקונים והתאמות. בסופו של דבר, השינוי בוא יבוא; 

תאגיד ירכוש את הצבא... ולא לשכוח  -כדאי שיתרחש קצת לפני שאיזה מגה 
ת, אנחנו, הקיבוצניקים, טובים מאד. חג פועלים שמח. יגאל )צורף(, שבהתחלו

 גבים."
  

 הרצים בשקמ
בערב נעים להפליא, תחת שמי ירח מלא, קצת לפני סדר הפסח, רצנו )כמה 

עשרות משתתפים, כל אחד בחר את אורך המסלול המועדף עליו( בשבילי 
ואולה הדר. סיימנו  השדות שמתעגלים סביב לרוחמה, בניצוחן של עדי בן ארי

במרפסת של אולה, אכלנו בריא וחזרנו הביתה עם הבטחה לעצמנו, שבפסח 
 הזה לא נגזים באכילה ונעשה המון ספורט... 

רצים במירוץ  300הלילה, בחושך מוחלט והבוקר במזג אוויר אירופי, השתתפו 
"ממדבר לים", לאורך שביל השקמה, משמורת פורה, דרך רוחמה, אור הנר 

שי כהן וששי נווה. חלק מהרצים גמעו  -רז, בואכה חוף זיקים. חלמו והגשימו וא
הקילומטרים וחלקם התחלקו במרחק עם בן זוג. תקשיבו: שניים  50את כל 

מהמהירים ביותר היו בני זוג, אישה וגבר, להם שלושה ילדים, שהתחלקו 
 . דקות לקילומטר. אל תנסו בבית 4במרחק ורצו במהירות ממוצעת של 

  
 ?למה לסבך

סערת "החייל היורה" הוחלפה השבוע בסערת "התבטאות סגן הרמטכ"ל". 
המקטרגים על דבריו של האלוף יאיר גולן מבקשים, להבנתי, לבחון מחדש את 

עקרונות מגילת העצמאות באשר לשוויון ערך האדם. בהקשר אחר, הם 
הקמתו. מפאת מערערים על רעיון "טוהר הנשק", כפי שצה"ל מחזיק בו, מאז 

המובן מאליו, לא אתייחס לסוגיית עקרונות המגילה. )אבוי, יתכן ואני טועה 

http://spirala.sapir.ac.il/
http://spirala.sapir.ac.il/


 -הרי תמצית העקרונות בסוגיה: כשנשקפת סכנה מוחשית  -בכך(. טוהר הנשק 
חייל מקצועי פועל בנחישות לבטל את האיום. משחלפה הסכנה המיידית, אותו 

אחראי על שלומו של האוייב. חייל מקצועי נוצר את נשקו וככל שנחוץ, הוא 
 פשוט וברור.

בביקור שערך שר הביטחון באזור, ערב חג הפסח, הוא אמר לנו כך: אנחנו 
השכם להורגו". אבל יש כלל יותר קדום ויותר  –אוחזים בכלל "הבא להורגך 

 חשוב, שצריך להנחות אותנו: "לא תרצח". פשוט וברור.
של חטיבת  50על אותה פלוגה בגדוד  גילוי נאות: יאיר גולן פיקד, קצת אחרי,

          הצנחנים. בוגי היה המ"פ שלי בגדוד, כשאני הייתי חייל. 
  

 הנתיב התקוו
בנתיב העשרה פגשתי את אחת התושבות שבונה את ביתה על גבעה הצופה 

חורשות,   על פני מרחב השקמה: הרי חברון ממזרח לה, הים ממערב, מצפון
עות הכורכר ובית חנון. לנוכח תמיהה מהולה בהערצה גב –שדות ונחל ומדרום 

על מיקום הבית, היא אומרת: "על גבי משקוף החלון שצופה דרומה, אקבע יד 
 שמושטת לשלום".

 
  

 ןמועדים לזיכרון ולתקווה, שבת שלום, אלו
 


