
 

 2016במאי  20ערב שבת, י"ג באייר תשע"ו,  -שער הנגב   

 ,שלום לחברות ולחברים

  קרב יום

בצהרי יום רביעי, ארחנו את סיעת "הבית היהודי" בנחל עוז. קל היה לאורחים 
לחוש אמפטיה כלפי השמאלנים שמעמיקים שורשים על הגבול ההפכפך, 

יט אדיר לאתגרים ושומרים על אופטימיות לגבי העתיד, כשמסביב יש נותנים פי
  די סיבות לחשש. 

זה היה יום שקט בגזרה המקומית, יום קרב בפוליטיקה הארצית. למרות שטף 
המידע שזרם מדיווחי הסלולארים ומלחישות העוזרים, הרי ששר החינוך, שרת 

רצינית וקיימו איתנו  המשפטים, שר החקלאות וחבריהם לסיעה שמרו על ארשת
    שיח עניני על ציפיות, תחושות וצרכים של התושבים, הישובים והעסקים. 

בערבו של אותו יום, בארוע הפרידה ממפקד אוגדת עזה, כבר ידעו כולם 
שנפל דבר בצמרת. החדשות, שהמחישו  -הטבח, קצין הקשר ומפקד הפיקוד   -

את מעטפת הרעות וההערכה את מיטב הציניות והאופורטוניזם לא חדרו 
ההדדית בין המפקדים ולא קעקעו את העיקרון עליו הסכימו המחסל הממשלתי 
והנידון למוות פוליטי כמה ימים קודם להדחה: "הדרג הצבאי כפוף לאזרחי ואינו 

 מתערב בפוליטיקה". 

 בדרום רחוק קרו

. שנים, )קק"ל( ממלבורן, אוסטרליה JNF ביום שלישי בבוקר ארחנו את ראשי
שהחברים ביבשת הדרומית חתומים אצלנו על פרוייקטי מים, סביבה וחקלאות. 

הפעם הם שמעו בדורות על הטיפול בשפכי הקבוץ והובלתם למט"ש המרכזי 
ליד איבים, מה שיאפשר הסרת האיום על בניית בתים ומבני משק בקבוץ. חנכנו 

שר גם לחלץ איתם את המפעל המקביל שכבר בוצע בברור חיל ואשר איפ
ולגברעם לשלוח אלינו את המים הזקוקים לטיהור והשבה. הם שמעו על 

פרוייקט אפשרי בכפר עזה, התעדכנו בשניים שיתבצעו בנחל עוז והתענינו 
 בהמשך הפיתוח בבית הספר. 

  

JUST IN CASE 

בשנה האחרונה נערכה למועצה ביקורת חיצונית של צה"ל ורשות החירום 
הכוננות והכשירות שלנו לחירום. יכולותינו נסרקו ונשקלו  הלאומית באשר לרמת



בתחומי שליטה וניהול, לוגיסטיקה וחקלאות, רווחה, בריאות וחינוך, פינוי, הגנת 
סביבה, כח אדם ועוד. מרבית הציונים שקבלנו נעים סביב "טוב מאד". ההערכה 

קוד: . מסכם ראש צוות הביקורת של הפי92המשוקללת של פיקוד דרום היא 
"הרשות ערוכה בצורה טובה לחירום. הירתמות ממלאי התפקיד ראויה 

 להערצה". 

 ומישהו לרוץ אית

במפגש שקיימנו בכפר עזה עם הנהלת רמ"י )רשות מקרקעי ישראל(, הקדשנו 
זמן עיקרי לקידום הליך הגדלת שטחי החקלאות של הישוב, שהולך וגדל 

ת בתחום הצמיחה הדמוגרפית. ניכר במספר חבריו ועוד צפויות לו עלילות נאו
היה, לא בפעם הראשונה, שלאורחינו אוזן קשבת לצרכים שהצגנו ונפש חפצה 

 להיות חלק מחומת המגן שאנחנו מקימים עבור ההתיישבות לאורך הרצועה. 

 םספרים, רבותי, ספרי

, בקומה הקהילתית של הספריה 14.6הספר העברי תתקיים ביום שלישי, חגיגת 
תרצה רבתנו, יעל קריא, "על מעמד ספר הספרים  10:00האקדמית בספיר. ב 

סטודנטים יציגו את העיבוד העברי, עכשווי,  12:00ב  .בחברה הישראלית בימינו"
  שלהם למחזות של שייקספיר.

  

 יהשלוש מהשליש

לשעבר, אליעזר )לדיס( כהן, יוזם ההנצחה וחבריו הפלמ"חניקים מארז, השופט 
פלמחים, דורות ומרחבי הארץ, הגיעו לטקס חשיפת אבן הזיכרון ופינת המנוחה 

לזכר שלוש בנות הגדוד השלישי של חטיבת "יפתח", שנהרגו בהוג׳. מהלכים 
ממיות בכבדות, הם זוכרים רבים מחבריהם שאבדו להם במשעולי מלחמת הקו

שנים, הם התקבצו כדי  68ורבים עוד יותר שכבר נפרדו מדרכי החיים. לאחר 
לחלוק לחברותיהן כבוד ראשון במקום נפילתן. ביום ראשון השבוע, הם הגיעו 

אל קצה שדה חיטה של קבוץ דורות, באחר צהריים לוהט של רוח נושאת אבק, 
מדינתו. חברו  שאולי הזכירה להם את הקיץ ההוא, בו הם הגישו לעם את

ראו אליהם, במבוכה ושמחה, ארבעה דורות של בני שלוש המשפחות. 
 התמונות.

אלוף )מיל( אלעד פלד, שהיה סמג״ד הגדוד, סיפר על הארוע הטרגי, כמי 
שהיה בזירה, בדרכו לקרב נוסף. אלעד הקריא, מתוך ספר הפלמ"ח, דברים 

הצבאי של  שכתבה לילה יוסף )אחת הנופלות, בתו של דב יוסף, המושל
ירושלים ובהמשך שר בממשלות ישראל( על הבת הלוחמת בעת הקרבות: 

"..תקופה זו וחיי יום יום אלו, בהם נושאות הנערות ברצון בכל עול קשה, הם 
יהוו גורם, בין כל שאר  -שירשמו אותן על דפי ההיסטוריה, ומה שחשוב פי כמה

 הערכים שיצרנו, גורם שיביאנו לנצחון". 

ווה לא מתוכננת, חזרנו לדורות ושמענו את התזמורת הקאמרית בערב, כמח
 הקיבוצית בביצוע נהדר של הסימפוניה השלישית של בטהובן, "ההירואית". 

 האהבה בעז

לצד דברי הפרידה המצחיקים והמרגשים של מפקדי החטיבות, הצפונית 
המאו"ג,  והדרומית, מאיתי וירוב, מפקד האוגדה, נגע בנו במיוחד יואב, בנו של

שסיפר על משפחתו של מפקד, שכף רגלו לא דרכה בביתו שבהר הגלבוע מאז 
שמונה לשמור עלינו, בשלהי "צוק איתן". לא התבלבלתי. איתי לא יצא הביתה 

https://plus.google.com/photos/105200396713178147221/albums/6286264505683208273?gpinv=AMIXal_wl512WR_iHQYnQtEqYN1iA5zsN2PWMH-7l2xk8ywpwOi0R9BiY6AmvhLbqa3SgF0GchncMpj5Xxl46nsq2562Dvb2vYdGaXQuLBBbq59WRGnoGiI&cfem=1&authkey=CO3F8JeOy8fnSg
https://plus.google.com/photos/105200396713178147221/albums/6286264505683208273?gpinv=AMIXal_wl512WR_iHQYnQtEqYN1iA5zsN2PWMH-7l2xk8ywpwOi0R9BiY6AmvhLbqa3SgF0GchncMpj5Xxl46nsq2562Dvb2vYdGaXQuLBBbq59WRGnoGiI&cfem=1&authkey=CO3F8JeOy8fnSg
https://plus.google.com/photos/105200396713178147221/albums/6286264505683208273?gpinv=AMIXal_wl512WR_iHQYnQtEqYN1iA5zsN2PWMH-7l2xk8ywpwOi0R9BiY6AmvhLbqa3SgF0GchncMpj5Xxl46nsq2562Dvb2vYdGaXQuLBBbq59WRGnoGiI&cfem=1&authkey=CO3F8JeOy8fnSg


, ניתח הבן את מציאות חיי המשפחה "על 1במשך כל התקופה. כצוער בבה"ד 
אחת: "אויב. האויב בסיס מרכיבי קרקע, אויב, כוחותינו"...להנאתכם פיסקה 

הראשון פרוס בכל רחבי הארץ ובין פעיליו מורים, שכנים, מפקדים, ואפילו 
אנשים שאנחנו לא מכירים. האויב הוא זה שאומר לנו "מה, אבא לא יגיע 

"הוא לא ייצא למסיבת סיום?", "לבר מצווה?", "לטקס?", "לאסיפת הורים",  ?", 
יכך ילדי וירוב יגלו קשיחות וקור רוח לפ  " למסע כומתה?", "לליל הסדר?"...

ויענו: "הוא לא יגיע", "לא! הוא לא יהיה בטקס!", " לא, אפילו לא פעם 
 "  אחת...". 

איתי, עצמו, הקדיש את מילות הפרידה האחרונות שלו ליעל, האישה שאיתו : 
 ור""את כי לי ואחז

 םשמרו על העול

בשלהי מתקפת השרב של תחילת השבוע, נפרדנו מתלמידי יב', שמתקרבים 
 לפיינל, ערב יציאתם לשנת שירות/מכינות/צה"ל/שירות לאומי. 

תמצית דברי ראש המועצה לנוער: "אתם, שחייתם, כמעט כל ימיכם באזור 
לדרך והביאו  המיוחד שלנו, תחת הנסיבות שאין כדוגמתן בחברה מערבית, צאו

  –את הבשורות שעליהן התחנכתם 

הביאו את בשורת היחד ויפי הריבוי. בימים של  לעם שצמא לאיחוד השורות, 
אגואיזם חברתי וכלכלי, הפיצו אחריות חברתית. בעידן של "כאן ועכשיו", הביאו 

כשהיכולת הטכנית כופה פיתוח בלתי מבוקר,  את החשיבה ארוכת הטווח. 
תכם לצרוך ולבנות בתבונה. וברוח הימים הללו, אל תירתעו למדו את סביב

מלומר את דעתכם, אל תחששו להיות המצפן הערכי והמצפון המוסרי של 
הקבוצה. צאו אל העולם, הפיצו את הטוב, את הראוי, את הצודק וחזרו אלינו, 

 יפים, מוכשרים ואמיצים." –שכן, גם אנחנו זקוקים לכם כאן 

  

 ןשבת שלום, אלו

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=60BRXV5fE0o

