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 "בלב הפסיפס"מבט מעודד: 

אירוע שהוא לא פחות על הדשא המרכזי בנחל עוז במהלך חג הסוכות, התקיים 

באותו מקום מאות חיילים סדירים  יולפני כן, המספר שבועות רק ממדהים. 

, התאספו מאות אותו ערבומילואימניקים, כשסביב הבזקי אש וקולות מלחמה. ואילו ב

 .אהבתם לקיבוץ שלהםלחוג את באווירה קסומה ובהווה  רבות של אנשי נחל עוז בעבר

. כל יום שעובר מרחיק את האירועים מחוזותינוהשגרה לגם  שבהעם חזרת השקט, 

 והתחושות מהקיץ. אבל בנחל עוז המצב שונה. פה הקושי נוכח, פה נמשכת ההתמודדות.

"ל הראשונה, , על היאחזות הנחשל נחל עוז רבות כבר דובר ונכתב על הסמל והמיתוס

של מיוחד תי. אבל נחל עוז זה גם פסיפס כל זה נכון ואמי .על נאום דיין ורועי רוטברג

 ים מאנשי שער הנגב. שחלקיו מוכרים לרבאנשים, אירועים ומקומות, 

נחל עוז זו הפניה ימינה בצומת סעד, הפורשת מולך את עזה במלוא גודלה. זוהי חצר 

צלקות רסיסי הנפילות. זהו בית הנח"ל,  נראות יפה, כשעל קירות המבניםירוקה ו

 .מיצגים אומנותייםתוכן ומשמעות, ומדי פעם מוצא את התשובה בדמות היום שמחפש 

הותיר אחריו מורשת נחל עוז זהו צביקה הלוי ז"ל, ששדרג את תפיסת הביטחון באזור, ו

תפוחי אדמה, שלא זהו יענקל'ה כהן, הוגה אתר המבקרים לחורשה הקרויה על שמו. ו

, שבגיל מתקדם גילה את נפלאות הצילום, שימרון זהו בנימיןמוותר על הגשמת חזונו. 

 .תערוכותומאז הוא מתעד את החיים ועושה מהם 

אלה מטחי אש שני, שסגור כבר מספר שנים. נחל עוז זהו מסוף קרני, החיבור עם הצד ה

אלה החיילים עם רחית במיטבה. וגבורה אז ,וביניהם מבצעים הצבאייםבלתי פוסקים ב

זה הסרט המקסים "הכל הנשק והאפוד, שמחייכים אליך מהבוטקה בשער הקיבוץ. 

 כלול", שבאמצעותו בני הנעורים כבשו לבבות בארץ ובחו"ל.

ליבנו יוצא ש, יובל ואורי אחיווהוריו גילה ודורון ואלה זה דניאל הקטן שנהרג, נחל עוז 

 .אליהם ואל כל מי שאהב אותו

נחל עוז זהו הבית עבור חבריו ותושביו, אלה שהיו בו בזמן הירי ואלה שהיו בחוץ, אלה 

שהעתיד ברור להם ואלה שמתלבטים. ההתכנסות הגדולה והמרגשת שהייתה בחג 

 המשק מוכיחה שמי שהיה חלק מהמקום, המקום הזה ממשיך להיות חלק ממנו. 

ים אלה הוא בלי ספק בלב האזור, אבל בימ ,בקצה המפה של שער הנגב נחל עוז נמצא

  בלב של כולנו.

 המועצה מנכ"לודד פלוט, ע

 

 

 


