
 

 
  

 2016ביוני  10ערב שבת, ערב ערב שבועות,   

 םשלום לחברות ולחברי
 

 רשני איילים ביע
הפאבלמנט אירח בצהריים את ח"כ עופר שלח, שדיבר על תפיסת הביטחון של ישראל, 

בציטוט בעקבות ספרו החשוב: "האומץ לנצח". כיוון שהנושא עמוק והיריעה קצרה, אסתפק 
, בין ישראל לחמאס, 2014שמביא לנו עופר, בשם קצין בכיר, אשר מגדיר את ארועי קיץ 

כ"שני איילים שנתקעו זה מול זה על שביל צר ביער, קרניהם הסתבכו, אלו באלו, וכל מה 
שהם רוצים זה להשתחרר זה מזה." על כך מוסיף עופר בחיוך של רחמנות קלה כלפינו, 

    ם על פני הקרקע שעליה רוקעות שתי החיות". "צריך להיות לא נעי
 

 .נחל עוז. עובדה
ביום רביעי בבוקר נפגשנו עם האלוף יואל סטריק, מפקד פיקוד העורף, שהכרנו לפני שנים, 
כמפקד החטיבה הצפונית של גזרת עזה. אחר הצהריים נפגשנו עם מפקד האוגדה החדש, 

  בר. תת אלוף יהודה פוקס; אף הוא בילה כאן, בע
אני חושב שגם אחרי המצגות הטובות וההסברים המלומדים שהעברנו להם על האתגרים 

שמולנו ועל העוצמות שברשותנו, מה שהרשים את הבכירים ומלוויהם יותר מכל, זו העובדה 
שבערבו של אותו יום, לאחר כמעט שנתיים נחושות ואוהבות, מתקבלים שישה עשר חברים 

בדף או, בבקשה, את רשמי אותו ערב, כפי שהם משתקפים חדשים לקבוץ נחל עוז. ר
 .הפייסבוק של נחל עוז

הקבוצה המלבבת של ישראלים שקובעים כאן את ביתם, מתווספת לשישה שנקלטו בקבוץ 
נוספת מועמדת לקבלה בקיץ הקרוב. מאז סוף המילניום הקודם לא  מאז "צוק איתן"; חבורה

היו בנחל עוז כל כך הרבה חברים, כולם בחברות מלאה, בקבוץ שביצע בשנתיים האחרונות 
מהלך הירואי של צמיחה בנסיבות יוצאות דופן. תוצר רב משמעות של התהליך המרנין הוא 

החברים והילדים תכירו, בבקשה, את  שלחברת הילדים של הקבוץ נוספו עשרות ילדים. 
 .שהצטרפו לנחל עוז

 
 יחוסן יסוד

איך עושים את זה? מתחילים מוקדם. מרכז החוסן של המועצה, בשיתוף בית הספר היסודי 
מפעילים, כבר כמה שנים, תכנית מנהיגות לילדים, שלומדים בעצמם ומדריכים תלמידים 

  שהכינו הילדים לסיום התקופה. ןהסרטוכיצד להתמודד ברגעי קושי. ראו את  –צעירים יותר 
  

 קצחק, צח"י, צח
השבוע התכנסו צוותי החירום במועצות האזוריות של עוטף עזה ומקביליהם בשדרות ליום 

ות חווייתיות ההוקרה השנתי, שהחל בסיורי מורשת ומים באזור בארות יצחק, המשיך בסדנא
ובקבוצות לימוד )פינוי בחירום, התמודדות עם איום המנהרות, קשר עם הציבור ועבודה עם 

צה"ל( והסתיים במופע משירי אריק איינשטיין. אנשינו ארגנו את היום בשיתוף עם 
 "הקואליציה לטראומה" ומשרד הרווחה. 

ם לצח"י. מה למדנו בכינוס המסכם, הוצג למשתתפים סקר שנערך עליהם, על המתנדבי
מהמימצאים? יש רוב נשי בצוותי החירום, הסיבה העיקרית להתנדבות היא המחוייבות 

לקהילה, המניע העיקרי להפסקת ההתנדבות עלול להיות השחיקה אך שביעות הרצון, הן 
 מההתנדבות והן מההכשרה שניתנת למתנדבים, גבוהה מאד. 

  
 
 

https://www.facebook.com/nahaloz/photos/?tab=album&album_id=642405109269661
https://www.facebook.com/nahaloz/photos/?tab=album&album_id=642405109269661
https://www.facebook.com/nahaloz/photos/?tab=album&album_id=642405109269661
https://www.youtube.com/watch?v=fYfU15EVHoo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fYfU15EVHoo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fYfU15EVHoo&feature=youtu.be
http://sn.sisma.org.il/school/shaarhanegev/SitePages/%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9F%20%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=WrQ1yel8rSo


 
 

 .נחל עוז. גאוה
מתקיימת היום בנחל עוז קבלת שבת בהשתתפות התנועה  במסגרת "שבוע הגאווה",

 ליהדות מתקדמת וחברי קהילת הגאים והגאות באזור. 
קבוצת המתיישבים הנחושה מנהלת בביתם, על שפת עזה, אורח חיים אופטימי, חופשי 

 ומאמין בזכות האדם לנהוג בחייו בעצמאות מלאה. גאווה. 
  

 אא"
א' )לצורך הענין, נקרא לו אריאל בריקמן מקבוץ ברור חיל( היה מפקד בסיס חיל האוויר 
בחצור לפני מספר שנים. לאחרונה, התמנה א' )נניח, אור, מקבוץ דורות( לפקד על אותו 

בסיס. אגב, משפחתו של אור מושקעת חזק בחיל, כבר שנות דור. במחצית הדרך, בין שער 
טוסים בהמראה או לקראת נחיתה; לפחות בזמן הקרוב, תדעו הנגב לירושלים, רואים מ

    שהמפקד שלהם התחנך בשער הנגב. יצא להם טוב, לחיל האוויר. 
  

 יהמרכז ההומנותרפ
כת "פרס בר גיורא" מטעם העמותה לקידום הפיזיותרפיה היא זו  הפאטמה אלג'ועבר

בישראל על עשייה משמעותית וקידום בקרב אוכלוסיות נידרשות. מרכיב חשוב בשיקולי 
הועדה שבחרה את פאטמה, בוודאי היתה מעורבותה העמוקה )מטעם המשרד לפיתוח הנגב 

ה ב"הידרו" שלנו, והגליל( בקורס להידרותרפיה עבור נשים ערביות, שהסתיים לאחרונ
בשיתוף היחידה ללימודי המשך במכללת ספיר. החדשות המעיקות מתרחקות מעט, 

כשרואים את אחוות המדריכות והתלמידות, היהודיות והערביות, שעושות ביחד למען 
  בריאותם ורווחתם של בני אדם.

 והיא איתנ
נה ללכתה של מרווה, היום התקבצנו בבית העלמין של כפר עזה, בכדי לציין את יום הש

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים בשער הנגב. קטע ממה שאמרתי בטקס: "אהובתנו 
השאירה בעולמנו את סימני הדרך שמובילים אל החזון, שהופך אנרגיה, שבוראת ממשות, 

רחוק, גבוה, אל מעבר לאופק הרגעי, אל  -שמתקינה מגן לנפש ולקהילה. היא חושבת איתנו 
ה אלינו רק בעוד שנים. מרוותנו מוליכה אותנו מעדנות, בין מוקשי הארץ שתיגל

 האדמיניסטרציה וחישוקי התקציב, אל החנייה הבאה, אל הפרק שעוד לא ידענו שנכתוב. 
האחת והיחידה חיתה בינינו כמי שמתודלקת תמידית בצו הקדום: "לך לך...אל הארץ אשר 

ייעוד, שהנחתה אותה תובנת התמונה אראך". היתה איתנו אישה, שאפפה אותה תחושת 
העתידית. וכמו מוכת ירח, לחלקנו, אך בהירה ונחרצת לרובנו, היא מיצתה את ימי חלדה 

הקצרים במעשי האהבה בקן המשפחתי, בבית הקבוצי, בקהילה האזורית, בחבורת העבודה 
 הסוציאלית.

 מרווה שאיננה, כבר שנה,
 היא איתנו, היא ישנה.

 היא תהיה איתנו,
 עונה אחר עונה.

  
 ןשבת שלום וחג שבועות שמח, אלו

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1592638744395304&id=1416826965309817

