
 3102 מאי  

 "חיילים ופרידהמבט מעודד: "

 3102להיות חייל 

אנו שוב מעריצים את כל מי שיש לו פלאפלים על ליום אחד יום העצמאות מאחרינו. 
ים בכל ומתחברריונר לא פחות ולא יותר, ים, מפזמים עם הרדיו שהוא פשוט שהכתפי
 ו. נהלאומי שלההגנה ל צבא ליבנו א

 בישראל? כיום זה אומר להיות חייל  מה: ונשאל עוד קצתעל זה בואו נתעכב 

זה לקבל פקודות מהמ"כ, מהמ"מ, מהמ"פ ומהמג"ד, ולהיות רגוע, כי  3102 -להיות חייל ב
 בסוף כולם יצטרכו לתת הסברים בטלפון לאמא.

זה להיות גאה על זה שאתה קרבי ויש לך כומתה אדומה, או להיות גאה על זה שאתה 
 חיים.לא קרבי ויש לך יכולת להסתדר ב

כי המיניוואן שלו זה  ,להגיד "לא תודה" -, ואם עוצר לך טרמפ הסעהזה לעמוד בתחנת 
 , ואחד כמוך בחיים לא ייסע בדגם כזה.3112קיה קרניבל משנת 

תמונות  בת דודהאפ, מה-זה לקבל מההורים אס.אם.אסים, מהחברים הודעות בווטס
 בפייסבוק, ומהקיבוץ חבילות בדואר.

ק"מ, וכשאמא מבקשת שתקפוץ  031זה להגיע הביתה ממסע  3102 -להיות חייל ב
 , אתה מבקש את האוטו.'מ 311לכלבו 

זה לדעת שאומנם יש לך שירות של שלוש שנים, אבל אם מורידים מזה חמשוש כל 
, חופשות מחלה, חופשה מיוחדת ושתי נסיעות עם גימליםשבועיים, רגילה כל חודשיים, 

 ההורים לחו"ל, אז נטו נשארים לך שלושה שבועות, עם שני אפטרים באמצע.

זה לדעת שמיד אחרי השחרור תצטרך לבחור בין שתי אפשרויות: או ללכת ללמוד 
אפ עם החבר'ה -באוניברסיטה, ואז לבקש כסף מההורים כל חודש, או להקים סטארט

 , ואז ההורים יבקשו ממך כסף כל חודש.מהיחידה

זה להיות גאה על כך שאתה משרת את המדינה, ולקטר כל הזמן,  3102 -להיות חייל ב
 כדי לוודא שאף אחד לא יעלה על זה.

 עורךשלום ל

י היובל פרד מהאיש שמופקד עליה בחציתרשו לי לנצל את הבמה הזאת, כדי לה
של העיתון, נפרד מאתנו תב הראשי והצלם , הכפיקהעורך, המ -האחרון. יגאל כהן 

 . יגאל ניווט בכישרון ובתבונה את הספינה הזאת,הל יצירה ענפה ופוריילאחר שנים ש
מעורבות חברתית, עם קהילה, מקצוענות עיתונאית עם תקשורת  תוך שהוא משלב

השכיל לאורך השנים לחדש  הואלאנשים ולמקום.  עם קשר חםהתבוננות ביקורתית 
 ן את העיתון, על מנת לייצר מראה אמינה ורלוונטית של קהילת שער הנגב. ולעדכ

 בהצלחה בהמשך הדרך.שנים של יצירה ועשייה, ו 32 תודה לך יגאל על

 המועצה מנכ"לודד פלוט, ע

 

 

 

 


