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 "בגלל המבצע"מבט מעודד: 

ארוכה של בגלל המבצע, נאלצנו להתמודד עם אתגרים שלא הכרנו בעבר: התמשכות 

ישובינו, שהייה ארוכה של יירי מאסיבי ומרוכז על התגברות תחושת האיום, מצב החירום, 

צה"ל בישובים ומסביבם, נוכחות מאסיבית של גדולים של משפחות מחוץ לבית, כוחות 

 וות ופציעות של יקירינו. תקשורת, מ

יכולת התארגנות מרשימה, בגלל המבצע, גילינו מחדש את מה שטמון בקהילות שלנו. 

כל אלה פה מסתבר ש -עזרה הדדית ותמיכה במי שצריך, קיום תקשורת רציפה ואמיתית 

איתנו, ומשמשים אותנו בעת צורך. בולט במיוחד שיתוף הפעולה שבין הוותיקים באזור 

 החדשים, כשתחושת הבית מפעמת בכולם. לנקלטים 

חל שינוי משמעותי באופן בו מצטייר "עוטף עזה". במקום אזור בשולי בגלל המבצע, 

אל לב הישראליות,  ותנו. המבצע הזה החזיר אהמפה, הפכנו לחזית, לסמל ההתמודדות

תרתי משמע. הישובים, התושבים והמועצות האזוריות זוכים להערכה והוקרה חסרי 

מעולם העוטף לא היה עטוף בכל כך דים של הממשלה, התקשורת והציבור הרחב. תק

 חום ואהדה. הרבה

בגלל המבצע, התגלתה התנועה הקיבוצית במלוא עוצמתה. אף אחד אחר לא היה יכול 

, כל זאת קיבוצינולהירתם באופן כל כך מקיף ורחב לייצר מגוון אדיר של מענים לצרכי 

אי אפשר שלא להתרגש מתחושות הקשר והמחויבות שהורעפו . מופתיתברוח התנדבות 

. כל מי שמפקפק בייחודיות של מחברי הקיבוצים, הנהלותיהם והנהגת התנועה עלינו

ערבות הדדית  כותרתוהמסגרת הקיבוצית, ראוי שילמד את השיעור המרשים הזה, ש

 אמת. שותפותו

תנו ושלומנו. למרות הבון טון בגלל המבצע, גילינו שאנו מוקפים ברבים שהם דורשי טוב

אצל רבים משריה ועובדיה רצון כן ואמיתי לעמוד לבקר את ממשלת ישראל, מצאנו 

כל גופים, אירגונים ואנשים פרטיים מ לימיננו ולסייע. בנוסף, התייצבו ובאו מגוון עצום של

קהילות מעבר לים, אלה שמכירות אותנו הרבה שנים וגם כאלה שלא, . גם רחבי הארץ

 באופן מעורר השתאות. לטובתנו נרתמו 

המבצע, אנחנו זקוקים עכשיו לזמן. זמן על מנת להתגבר על הכאבים והצלקות  עקבותב

בזמן הזה, גרה. מחדש את המציאות ולחזור לחיי השי שחלקנו נושאים, על מנת לייצב

למשפחות  ,והחומריים לסיוע לאנשיםאת המשאבים האנושיים  אנחנו צריכים לכוון

של הקהילות. כשאנחנו מביטים סביב, אנו רואים שיש לנו הכלים ופיתוח לתהליכי ייצוב ו

 הרבים רבים שמקיפים אותנו. שותפיםלכך: האנשים שלנו, הקהילות שלנו וה

 המועצה מנכ"לודד פלוט, ע

 

 

 

 


