
חקלאים מול עזה–עוז 

'שלב אאוצרות 

2019רמי פיכמן 



חקלאים מול עזה–עוז 

רקע היסטורי

. ל הראשונה"היאחזות הנח, הוקמה1951בשנת 
. ח"ההיאחזות הוקמה על אדמות קיבוץ בארות יצחק שנחרב בקרבות תש

, מקום היישוב נקבע בהתאם לצורכי הביטחון של אותה תקופה
. מאות מטרים מגבול רצועת עזה, באר שבע-בסמוך לגבול על כביש עזה

".מול עזה-' נחלאים א"שם ההיאחזות היה  
, ל של התנועה המאוחדת"אוזרחה ההיאחזות על ידי גרעין נח1953בשנת 

. הקיבוץ החדש נקרא נחל עוז
, התקפות פדיון, חווה הקיבוץ מסתננים, שנים65במשך למעלה מ , מאז הקמתו

". סבבים"ואין ספור " מבצעים"שלשה , שלש מלחמות רשמיות, פעולות תגמול
". הקיבוץ הכי מופצץ בארץ"כונה נחל עוז בתקשורת בתואר " צוק איתן"במבצע 

, מול משברים חברתיים ובטחוניים, בנחישות ובהתמדה, לאורך השנים, כך
.הפך נחל עוז סמל להתיישבות החקלאית על גבול הרצועה
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מיקום
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מיקום

עלומים

בארות בנגב

נחל עוז



חקלאים מול עזה–עוז 

מרכז מבקרים ומורשת

.ואת השטח  סביבו, (ר"מ450כ ), קיבוץ נחל עוז הקצה לטובת המרכז את מבנה חדר האוכל הישן
. מונתה ועדת היגוי אשר ליוותה את שלבי התכנון ובדיקת ההיתכנות הכלכלית

: בנוסף תוכננה פרוגרמה למרכז הכוללת שני שלבים
פתיחת מרכז תיירות מורשת מבוסס הדרכה הכולל, שיפוץ המבנה כולל פיתוח סביבתי: 'שלב א

.השדות והגדר, תצוגות תוכן וסיורים בשטחי המשק, אודיטוריום

.הפעלת אולם נוסף עם מיצגי מולטימדיה והקמת מבנה לסדנאות יצירה לילדים: 'שלב ב
בנוסף הרחבת מיזם תיירות המורשת 

, על ידי שימור ושיפוץ צריף ההיאחזות הראשונה
. שחזור מגדל השמירה ואוהלי ההיאחזות
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המבנה וסביבתו
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שטחי תצוגה ופעילות פנים

אולם לשימוש עתידי

בתכנון עתידי

מרפסת פתוחה

עם פרגולה



חקלאים מול עזה–עוז 

נראות חיצונית

.החלונות החסומים יכוסו בתמונות צבעוניות הממחישות את נושא המרכז
.נדרש תכנון וביצוע שלט עם שם המרכז בכניסה

.נדרש עיצוב וביצוע שלט תורמים בכניסה



חקלאים מול עזה–עוז 

הקפטריה ריהוט

אולם לשימוש עתידי

בתכנון עתידי

מרפסת פתוחה

עם פרגולה

בנוסף לייעודו כקפטריה ישמש האזור 
.לכינוס קבוצות ופעולות הדרכה

נדרש לרהט את אזור הקפטריה בהתאם 
.מקומות ישיבה ומספר שולחנות50עם 

בנוסף יש לבנות בר להגשה ומכירה כולל 
.מדפים לעבודה וארונות שרות, ארונות אחסון



חקלאים מול עזה–עוז 

הקפטריה ריהוט

אולם לשימוש עתידי

בתכנון עתידי

מרפסת פתוחה

עם פרגולה

:אבל נדרש פתרון לתלייה של פנלים בנושא המרכז למשל, אין הרבה מקום על הקירות
הצבעים 5קריקטורות הומוריסטיות על ירקות או כרזות בנושא 
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תוכן תצוגה על הקירות

.הקירות בהיקף אולם ההקרנה מספקים שטח נרחב לתצוגה
. הרעיון לייצר מגוון תצוגות שכל אחת מהן תתמקד ותרחיב בנושא שונה

אך מטפלים בהם באופן ממוקד ומעמיק  , נושאי התצוגה שנבחרו נושקים במקצת למיצג המרכזי
.המאפשר למדריך לפתח דיון עקרוני עם הקבוצה ובנוסף לצפות בכל תערוכה ללא הדרכה

:התצוגה תכיל שלש תערוכות אוטונומיות שכל אחת מהן תעוצב באופן שונה ותלווה בטקסט אוצרותי

מנחלאים לנחל עוז–מהיאחזות ליישוב קבע . א
הלב הפועם של הקיבוץ-חדר האוכל  . ב
חקלאות על גבול העימות–" מכאן ועד הגבול. "ג
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מנחלאים לנחל עוז–תערוכה ראשונה 

ל"הנח

. בהסכמי שביתת הנשק מול מצריים, נקבעו גבולות רצועת עזה, בסיומה של מלחמת העצמאות
,שלא בטובתם, הפכו, שחלקם נחרב  במלחמה, יישובי הנגב המערבי

.  אלף פליטים ונשלטת על ידי צבא מצרי עויין200שכנים למובלעת המכילה כ 
האמין כי הצבא צריך להיות שותף  , גוריון-דוד בן, ראש הממשלה הראשון ושר הבטחון

.  ביטחונית שבגבולות-לחיזוק ההתיישבות החקלאית 
,  רעיון זה תאם את מטרתן של תנועות הנוער החלוציות

.שבקשו לשמור על שלמות גרעיני הנוער בעת השרות הצבאי
. נוער חלוצי לוחם–ל "יצאה הפקודה להקמת חיל הנח, 1949בנובמבר 

.  ל עוצב באותה שנה על ידי האמן שלמה ויתקין"סמל יחידת הנח
.כלי העבודה החקלאי, למגל, ח"מסמל הפלמ, הסמל שילב בין החרב



חקלאים מול עזה–עוז 

ל"הנח

ל  "חקלאיים שייקראו היאחזויות נח-ל הייתה הקמת יישובים צבאיים"משימת הנח
.ויהוו בסיס ליישובים אזרחיים בעתיד

".מול עזה–' נחלאים א"בשם , סמוך לגבול עזה1951ליולי 26ל הראשונה הוקמה ב "היאחזות הנח
.כיום קיבוץ נחל עוז

.ל שותף להקמתם של יותר ממאה יישובים"מאז הקמתו היה הנח
היא הלהקה הצבאית הידועה והמצליחה מבין הלהקות הצבאיות  1950שהוקמה ב , ל"להקת הנח

.  ל"והראשונה שהוקמה בצה
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ההיאחזות הראשונה
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נחל עוז–טקס העליה 

:ר מרדכי נאור שהיה בגרעין המאזרח מספר"ד
.  סחופת הרוח והחולות, הגענו להיאחזות נחלאים, 1953באמצע יולי "

.  שלושה בתים והרבה אוהלים בהם השתכנו, היו בה מספר צריפים
...  תפוחי אדמה וירקות אחרים, המשק החקלאי היה מבוסס על אלפי דונם של בצל

(. ת"של)והפכנו לחיילים בשירות ללא תשלום , אז השתחררנו חלקית. היינו חיילים במדים1953עד ספטמבר 
."בסוף ספטמבר חגגנו ברוב עם את חג העלייה הרשמי של קיבוץ נחל עוז



חקלאים מול עזה–עוז 

נחל עוז–טקס העליה 

:  ל וסמל התנועה המאוחדת ונתלתה סיסמה גדולה בחצר"על ההזמנה הופיעו סמלי הנח
".עוז-מנחלאים לנחל-מהיאחזות ליישוב קבע "

:בין המברכים היו כל הגופים שתמכו וביססו את ההיאחזות עד היותה לקיבוץ
.  מחלקת ההתיישבות של הסוכנות ונציגי התנועה המאוחדת, ההסתדרות, חבר הקבוצות, ל"הנח

.צופים1,500-בערב הוצג המופע המרכזי בפני למעלה מ
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נחל עוז–טקס העליה 

, מבוגרת בהרבה מהחיילים, מוכשרת כמו שד: "מנהלת המופע, נעמי, נאור ממשיך ומספר על
. עול מתמידה-ופורקת, תקנה-צחקנית חסרת, תזזיתית, (בשל התארכות לימודיה באקדמיה למוסיקה)23בת 

. עונש מקובל בעת ההיא, ביחידות מרוחקות" גלות"ִהרבו אלה לשלחה ל, בשל התנגשויותיה עם מפקדיה
,  ונעמי רדתה ביד קשה במקהלה, חבורת האמנים עמלה קשות כדי להפיק את חג העלייה

, בה בעת פרח הרומאן שלה עם במאי המופע. צלילים של ממש, החובבים, עד שהפיקה מאיתנו
.וכמה חודשים לאחר מכן היא הפכה רשמית לנעמי שמר, גדעון שמר

...  לא מצאנו את חמשת האמנים, וכשקמנו, הלכנו בליל החג לישון לפנות בוקר
"על לוח המודעות היה דבוק פתק בכתב ידה של נעמי
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הלב הקיבוצי-חדר האוכל -תערוכה שניה 

. חדר האוכל שימש כמוקד חברתי ותרבותי של החיים בקיבוץ והיה לאחד מהסמלים הבולטים שלו
, מקום התכנסות החברים לסעודה, בנוסף לאולם ארוחות הוא שימש כמרכז חברה ותרבות

.חגים ומועדים, הרצאות, וכן לריקודים, לארגון יומיומי של סידור העבודה, אסיפה ודיון
. חדר האוכל הקיבוצי היה מרחב ציבורי שוקק חיים בכל שעות היום והערב

, גם מבחינה אדריכלית הוא היה המבנה הבולט והמושקע ביותר בקיבוץ
.ניצב לרוב במרכז הקיבוץ וכל הדרכים מובילות אליו

.את נחל עוז ליוו שלשה חדרי אוכל לאורך שנותיו כקיבוץ שיתופי
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חדר האוכל הראשון–הצריף 

.נעשה שימוש בצריפי עץ לטובת חדרי האוכל, במרבית הקיבוצים, בשנות החמישים
.  חדר האוכל והמטבח: הצריף חולק לשני חלקים תפקודיים

,  בכניסה נמצאו מלתחה וכיורים לנטילת ידיים, במבוא לחדר האוכל נמצאה עמדה לניקוי מגפיים
.  לוח מודעות, טלפון, תאי דואר

החברים התיישבו במקום פנוי  . באולם האכילה עמדו שורות של שולחנות ארוכים ערוכים לאכילה
.פינוי הכלים נעשה באופן עצמאי. ותורנים היו מגישים את האוכל לשולחנות

.חדר האוכל שימש גם כבית קולנוע ומקום לפעילויות תרבות וקהילה
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סרנדה לעדה–המטבח 

: מספרת לאה נאור מחברת השיר
יום אחד הגיעה  , והימים היו ימי צנע19היינו בני . לפני שנים רבות הייתי בין מייסדי הקיבוץ נחל עוז בנגב" 

היא לימדה אותנו את תורת  . מקיבוץ רמת יוחנן' עדה דלוגץ, המבשלת הוותיקה, אלינו  מדריכה לבישול
ִיים : הבישול החסכוני המים לא רק מגדילים את כמות ( קצת ריבה והרבה מים)למשל הממרח החסכוני ִריבַּ

אותו  )על אותו בסיס היא המציאה גם חלביים . אלא גם מונעים הערמת הממרח הטעים על הלחם, הריבה
. העשויות בעיקר מלחם יבש, וכמובן קציצות הבשר שלה(. קופסאות טונה)או טוניים ( דבר רק עם חלבה

.    השיר הזה מוקדש לה באהבה

ֶשֶלת ח ּוְמבַּ ִמְטבָּ ִהיא עֹוֶמֶדת בַּ

נַּחַּ  ל הַּ ֶדֶלת"כָּ ,ל ִמְצטֹוֵפף ְליַּד הַּ

,ִהיא עֹוֶבֶרת

,ִהיא חֹוֶזֶרת

ה ְקִציצֹות ֶשל ֶתֶרד ִהיא עֹושָּ

ן ְפֵלא וֶָּפֶלא, ְושֹוֶרֶפת ֶאת כֻּלָּ .הַּ

ה דָּ ּה הּוא עָּ אֹות ּוְשמָּ ִים ִנְפלָּ תַּ ּה ְשפָּ ,לָּ

ה דָּ ְרֶמלָּ הֹ ֶשל מַּ ה ִהיא ְכמֹו עּוגָּ ,ְמתּוקָּ

ת חַּ ְכלּו ֵאיְך ִהיא ּפֹורַּ ִהְסתַּ

ת חַּ לַּ קַּ ִסיר ְוהַּ ,ֵבין הַּ

נַּחַּ  ל הַּ ה"כָּ ּה ֶסֶרנַּדָּ ֵמר לָּ :ל ְמזַּ
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סרנדה לעדה–המטבח 

.  ופירושו תחליף למנה העיקרית, היה מקובל מאד בזמנו, המופיע בשיר" במקום"המונח 
"במקום"תבקש -של עדה " קציצות הבשר"ואינך יכול לאכול את , אם אתה צמחוני

".במקום"שקדים או עוד ריבוע של מרגרינה 7ותקבל 
–19ל בתכניתה ה "הולחן על ידי משה וילנסקי ובוצע על ידי להקת הנח" סרנדה לעדה"השיר 
בין חברי הלהקה היו אז . 1966, ל באהבה"מהנח

.ששי קשת ושולה חן, מנחם זילברמן, טוביה צפיר, חנן יובל, שלום חנוך

נדרשת השמעה מקומית של השיר בהפעלת מדריך

ְך אֹוֲהִבים ה, ֲאנְַּחנּו אֹותָּ דָּ ה עָּ דָּ עָּ

ה דָּ ח שֹוקֹולַּ ִרי ִעם ִמְמרַּ ,ְכמֹו ֶלֶחם טָּ

ֵגזָּה, ְוִאם לֹא ִתְתִני זֹאת ל לֹא נְתרַּ ְכלָּ

ְך  ב אֹותָּ ּיֹוֵנזָּה" ִבְמקֹום"ֹנאַּ .ְכמֹו מַּ
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1959–חדר האוכל השני 

.ט"בליל הסדר תשי, 1959חדר האוכל השני נחנך בראשית שנת 
: התכנית הפונקציונלית של המבנה ינקה מתכנית החדר האוכל המקובלת בקיבוצים עד אז

.  המטבח, חדר האוכל נבנה כחלל מלבני מוארך אליו צמוד חלק נמוך יותר
.  כדי לצמצם את חשיפתו להפגזות, מהגבול וצדו הצר פנה לכיוון רצועת עזה' מ800המבנה המבוטן נבנה 

. חדר האוכל תוכנן להכיל כמאה סועדים
מספר המקומות בו לא הספיקו להכיל את כל החברים , עם השנים וצמיחת הקיבוץ

.ולכן נקבע נוהל לפיו דולקת נורה על גג חדר האוכל ברגע שמתפנים בו מקומות
.  הורחב חדר האוכל בסוף שנות השישים, עקב הצפיפות במקום



חקלאים מול עזה–עוז 

1959–חדר האוכל השני 

.  עדיין לא הספיק המקום לאכלס את כל תושבי נחל עוז, למרות ההרחבה, 70בשנות ה 
מ  "מ16כבית תרבות וכקולנוע להקרנת סרטי 1973שימש משנת , "הישן"חדר האוכל 

.  מזרחי-קיר ההקרנה היה הקיר הדרום. לצורך כך נאטמו חלונותיו ונבנו מושבי עץ בחלקו
.המקום תיפקד כקולנוע עד סוף שנות השמונים

.לא מכבר שופץ המבנה והפך למרכז המבקרים בו אנו נמצאים עכשיו



חקלאים מול עזה–עוז 

לנוב'האדריכל בנימין צ–חדר האוכל השני 

(  1991-1908)לנוב 'בנימין צ
.  1932וסיים את לימודיו בשנת " אר בפאריס-לנוב למד אדריכלות בבוז'צ

.קורבוזיה-עבר לפאריז שם עבד במשרדו של האדריכל הידוע לה. עבד במשרדו של זאב רכטר בתל אביב
.פתח משרד בביתו יחד עם רעייתו יהודית, 1935בשנת , ישראל-בשובו לארץ

,  חדר אוכל בקבוצת כנרת, בית המוסיקה בעין גב, על שפת הכנרת" אוהלו"בניהם , לנוב תכנן מבנים רבים'צ
.  רנו ברמת גן'בית הצייר נחום גוטמן ווילה בז: וילות ובתי מגורים כשהידועים שבהם היו

.לנוב תכנן גם מצבות של אישים כמקס נורדאו וברל כצנלסון'צ
. בשנות החמישים השתתף בצוותי תכנון של משרד העבודה והבינוי בראשות האדריכל אריה שרון

.  היה ממקימי אגודת האדריכלים וכן פירסם מאמרים בנושאי אדריכלות שונים בעיתונים מקצועיים



חקלאים מול עזה–עוז 

1976–חדר האוכל החדש 

.  חבר קיבוץ ברור חיל שעבד במחלקת התכנון של התנועה, עבודת התכנון נמסרה לאדריכל ויטוריו קורינלדי
. לאחר שאת הראשון תכנן בקיבוצו שלו, היה זה חדר האוכל השני שתכנן

.כפר עזה ועין השלושה: מיד לאחר מכן קיבל קורינלדי לתכנן שני חדרי אוכל נוספים באזור
.  בקומה התחתונה רחבה עם עמדה פתוחה ובה היו ברזים לשתייה. הבניין מתנשא לגובה של שתי קומות

. בו-שטיפת ידיים וכל, שירותים, לוח מודעות, היו חדר דואר, במבואת הכניסה התחומה בזכוכית
.בקומה העליונה מטבח ואולם אכילה שהיה מהראשונים שתוכננו במתכונת ההגשה העצמית

.  כדי להעניק לסועדים תחושה של חמימות ואינטימיות חופתה תקרת האולם בעץ מעוצב ואקוסטי
.  2001הופרט הקיבוץ ומעמדו של חדר האוכל החל לשקוע עד לסגירתו הסופית בשנת 1996-ב



חקלאים מול עזה–עוז 

מכאן ועד הגבול–תערוכה שלישית 

. כתב חיים חפר והלחין מרדכי זעירא" מכאן ועד הגבול"את השיר 
. בידי מסתננים מעזה1956השיר נכתב לכבוד תושבי קיבוץ נחל עוז לאחר רצח רועי רוטברג באפריל 

.השיר מדגיש את תפקידה של ההתיישבות בשמירה על הגבולות

מכאן ועד הגבול

ֶחֶקת ְמרֻּ ִעיר הַּ ְרֵבה אֹורֹות בָּ ,הַּ

ר ְכפָּ ט אֹורֹות ֵיש כָּאן בַּ ְך ְמעַּ ל כָּ כָּ

ם ִייְשנּו ְבֶשֶקט ל ְכֵדי ֶששָּ ֲאבָּ

אן ְחנּו כָּ ר, ֵעִרים ֲאנַּ ְספָּ ְנֵשי הַּ .אַּ

ְגבּול ד לַּ אן ְועַּ ִמכָּ

חֹות ִמִקילֹוֶמֶטר ּפָּ

אֹוֵיב ִממּול ְוהָּ

ֲחֵשכָּה :אֹוֵרב בַּ

ח ל עֹוד יֹום ִיְזרַּ ֲאבָּ

ח ִדים וֶָּמתַּ ִמֵליל ְּפחָּ

ח ּוְשֵקִדּיָּה ִתְפרַּ

ה .ְבֶשֶקט ּוִבְטחָּ



חקלאים מול עזה–עוז 

תפודים-מכאן ועד הגבול –תערוכה שלישית 

.  בשנות החמישים החלו לגדל בנגב המערבי תפוחי אדמה
.  הקטיף היה מתבצע בידים לתוך שקים שנתלו על מסגרות ונגררו על  האדמה
.בהמשך התייעלו החקלאים וקשרו את השק למותניים בעזרת חגורה מיוחדת

.אחוזי הפחת היה גבוהים מאוד. המיון נעשה בעזרת מכונה שמיינה לפי גודל ומיון נוסף ידני נעשה לפי טיב
.ההשקיה בוצעה בעזרת ממטרות וצינורות אלומיניום שהועברו ידנית מחלקה לחלקה



חקלאים מול עזה–עוז 

תפודים-מכאן ועד הגבול –תערוכה שלישית 

,  ב הובילה המחלקה החקלאית בשער הנגב מהפכה בשיטות הגידול"לאחר השתלמויות בארה, בשנות הששים
, נבנה מערך מיון מרכזי עם בית קירור, ובעיקר, לעבודה נכנסו קומביינים ומזרעות משוכללים. האיסוף והמיון

.  האחסון והשיווק, המיון, ההובלה, שדאג למערך האיסוף
.וחלק גדול מהתוצרת החל להיות מיועד לתעשייה" תפוד"בשנות השבעים הוקם בשער הנגב מפעל 

.  החל משנות השמונים עבר רוב גידול תפוחי האדמה בישראל לנגב המערבי
כמחצית הכמות מיועדת ליצוא, טון תפוחי אדמה500,000כיום מגדלים בנגב המערבי למעלה מ 

.והשאר לצריכה מקומית ולתעשיה המקומית
.ג לנפש"ק100צריכת תפוחי האדמה השנתית במזרח אירופה היא מעל 

!ג לנפש בלבד"ק40ג לנפש ואילו בישראל צורכים כ "ק80ב כ "באירופה ובארה



חקלאים מול עזה–עוז 

הגדר-מכאן ועד הגבול –תערוכה שלישית 

.  נבנתה גדר ההפרדה האלקטרונית המקיפה את הרצועה ומונעת מעבר אדם, לאחר הסכמי אוסלו, 1995ב 
".  קסאם"בעיקר מרגמות ורקטות : החלו ארגוני הטרור ברצועה להשתמש בנשק תלול מסלול, כדי להתגבר על גדר המערכת

.  על כוחות הצבא וגם אל עבר יישובי עוטף עזה, אלפי פגזים ורקטות נורו על היישוב היהודי שברצועה
.צדדית מרצועת עזה והגדר הושלמה גם בגבול הדרומי של הרצועה-חד" התנתקות"ביצעה ישראל 2005בשנת 

.  ההפרדה נעשית עם בטון וקירות פלדה. חיישנים ואזורי חיץ, הגדר מורכבת מגדרות תיל רגישים למגע וחיתוך
.ט אל עבר יישובים הסמוכים לגדר"מקלעים ונ, מגדלי שמירה ופילבוקסים למניעת ירי צלפים, בקטעים מהגדר נוספו חומת בטון

מערכות הגנה אקטיבית  , מערכות תצפית והתרעה, מערך ההגנה לאורך הציר המקיף את הגדר כולל ביצורים
.  ל"ושמירה על ידי לוחמי צה

,  מטר מעל הקרקע6המכשול יכלול חומת בטון בגובה . החלה ישראל בהקמת המכשול נגד מנהרות בגבול רצועת עזה2017-ב
.קיר מבטון מזוין מתחת לקרקע ואמצעי חישה לגילוי מנהרות חדירה וטרור



חקלאים מול עזה–עוז 

ט"מצלמת הקב–מכאן ועד הגבול –תערוכה שלישית 

במסגרת עבודתו הוא מסייר בשדות שלאורך הגדר  . רפי בביאן מקיבוץ עלומים הוא קצין הבטחון של המועצה האזורית שדות נגב
.ומצלם...



חקלאים מול עזה–עוז 

תערוכות באולם וריהוט

מנחלאים
לנחל עוז

ל"ש–מכאן ועד הגבול תפודיםחדרי אוכל
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חקלאים מול עזה–עוז 

נחל עוז בחמישה צבעים–מיצג מרכזי 

המיצג יציג למבקרים את קיבוץ נחל עוז כדוגמה  . המיצג  מיועד לקבוצות בגילאים שונים
:למורשת ההתיישבות החקלאית על קו העימות עם כל המורכבות שכרוכה בכך

.שנים65למעלה מ -חדשנות וחוסן חברתי , חינוך לערכים, התיישבות חקלאית שמקיימת קהילה עם ערבות הדדית

.חיי החקלאים והתושבים בעוטף עזה מורכבים מצבעים וגוונים שונים וממנעד רגשות רחב: המסר במיצג
.  לשמור על גישה אופטימית ועל קהילה עם חוסן חברתי, לאורך הדורות, מצליחים, אנשי נחל עוז

.לאו דווקא כסיפור כרונולוגי, מזריחה עד לשקיעה ויתאר את הקיבוץ מהיבטים שונים, המיצג ילווה יום בחיי הקהילה
,  (על פי חמשת הצבעים המומלצים  בתזונת ירק ופרי), פרקים5המיצג יורכב מ 

:אסוציאטיבי ומגוון מבחינת אמצעי ההמחשה שבו, החלוקה לפרקים תאפשר מיצג דינמי
.  בתי אריזה ומפעלים, צילומי שדה, צילומי רחפן, גרפיקה ואנימציה, צילומי ארכיון, ראיונות קצרים עם בני דורות שונים במשק

,  יוצגו בליווי קריינות ממצה בעוד שנושאים כמו חוסן חברתי וגידול ילדים, הנושאים האינפורמטיביים וההיסטוריים
.  יטופלו דרך שיחות עם ילדים ומבוגרים

.אלא בעיקר לעורר שאלות שמהן יפתח המדריך שיחה לאחר ההקרנה, "תשובות"במיצג אין יומרה לתת 



חקלאים מול עזה–עוז 

פרק לדוגמה–נחל עוז בחמישה צבעים –מיצג מרכזי 

:פתיח ערוך מאלמנטים שמכילים את הצבע הלבן 

....    חליבה, מיון שום, קטיף בצל, ממטרות השקייה, עשן לבן משריפה בשדה

לבן: כותרת

(...דף חלק, טוהר, כניעה, חתונה, חגיגיות, מוות" )?מה אומר לך הצבע לבן"תשובות לשאלה 

":?שמעתם על רועי רוטברג: "שאלה לבני נוער מהמכינה הצבאית והמשק

...הוא היה אחראי על הבטחון ונרצח...היינו באנדרטה....הוא נהרג על ידי המצרים

(זום לתמונה שפותחת קטע בסגנון דוקומנטרי בצרוף קטעי אילוסטרציה, המרואיין האחרון מחפש בטלפון או בטאבלט תמונה של רועי עם הסוסה ומציג למצלמה)

1956אפריל : כותרת

.יועד להיות אורח הכבוד בחגיגה, רב אלוף משה דיין, ל דאז"הרמטכ. טקס נישואים משותף של ארבעה זוגות: התכוננו בקיבוץ הצעיר לחגיגה גדולה,  ג בעומר"בערב ל

...  רתם את סוסתו ודהר אל השדה, רכז הביטחון האזורי,  21בן ה , רועי רוטברג ". ערבים מעזה קוצרים בשדה שליד הגבול: "לפתע הגיעה הודעה מהתצפיתנים

.  רועי איננו: לקראת הצהריים מגיעה הידיעה הנוראה. ההכנות לחתונה נמשכות... השעות חולפות...הסוסה חזרה למשק ללא רועי

.רועי עּונה לפני שנרצח, לא נותר מקום לספק, באותו היום, כשהוחזרה גופתו של רועי
למחרת התקיימה הלוויה של רועי ובה נשא דיין את נאומו המפורסם...ביקש לא לדחות את החתונות והן נערכו ביישוב אחר, ל דיין"הרמטכ

(השמעת קטע מהנאום המקורי)

,  היושבת בנחל עוז, הנשכח מאיתנו כי קבוצת נערים זו"

,  נושאת על כתפיה את שערי עזה הכבדים

שערים אשר מעברם מצטופפים מאות אלפי עיניים וידיים 

?  כדי שיוכלו לקרענו לגזרים, המתפללות לחולשתנו כי תבוא
.." .?השכחנו זאת



חקלאים מול עזה–עוז 

נחל עוז בחמישה צבעים–מיצג מרכזי 


