ב"ה יום שלישי ,כ"ד תמוז ,תשע"ד

שלום לכולם,
.

רס"ל עודד בן-סירא הי"ד
ציבור ענק ליווה היום את עודד בנם של מירי ודוד בן-סירא ,בדרכו האחרונה,
החל מהחווה שליד בית הכנסת בניר-עציון ועד בית הקברות הצבאי שלמרגלות
הכרמל .עודד ,בן ה 22-חזר מחופשת שחרור ,כדי להלחם יחד עם חבריו ,חדור
רוח התנדבות ואמונה .הרב רונן לוביץ ,רב הקיבוץ ,שהיה בין הסופדים לו
אמר" :עודד היה עלם חמודות ,אהוב ,עם חיוך כובש וביישני משהו ,וברק
בעיניים ,לא טיפוס אופייני של איש צבא .עדין בחיי היומיום ,ונחוש במדי
צה"ל .השר נפתלי בנט ,ציטט מדברי בנימין זאב הרצל " -ענפים רבים ייבולו,
ייפלו מעלינו ,אך גזענו חי וקיים לעד" ,והוסיף – "משפחת בן סירא היא
תמצית מורשתנו .עליה ,התיישבות ,גבורה ושורשים עמוקים .עודד הצטרף
למשפחה גדולה של גיבורים מכל הדורות .נפילת עודד לא היתה לשווא .זו מלחמה על מנהרות תופת שנועדו להרוג
את ילדנו בנתיב העשרה ,יד מרדכי וניר עם .האוייב שלנו הוא אורח קצר מועד בהסטוריה .הוא לא מכיר את
מורשתנו ואת תולדותנו .הוא לא מכיר את אלפי האנשים שהגיעו הנה ללוויה כדי לחזק ולהתחזק .זהו אויב המקדש
את המוות ,ואתה נלחמת כדי לתת חיים .בשלום על משכבך עודד אנחנו ממשיכים את המשימה שאותה התחלת.
קיבוצי עמק המעיינות נרתמים לסייע
ידידיה צור (עין הנצי"ב ,מנהל קרנות הקבה"ד) מדווח מקצת מהנעשה בעמק ,והוא פותח במילים :העמק החם שלנו
הוא כרגע המקום הכי רגוע בארץ .כל הקיבוצים מארחים קבוצות שונות ,וכך זה נראה:
עין הנצי"ב  22 -משפחות מהדרום נמצאות כבר שבועיים אצלנו .המשפחות מתחלפות ,אבל המספר עומד על  22כל
הזמן .בנוסף ישנן קבוצות נוער שבאות ל 22-24 -שעות .בין היתר היו אצלנו ילדי התיכון של סעד; טירת צבי  -יש
מספר דירות שעומדות לרשות משפחות מהדרום .אנו נמצאים בקשר שוטף עם קיבוץ סעד .בנוסף ,מארחים קבוצות
נוער ,וביניהן את תיכון משואות יצחק ; שדה אליהו  -מארחים משפחות רבות מהדרום .כרגע מחכים למשפחות
מסעד .מערבים את ילדי הקיבוץ בעזרה ובאירוח .אנו מארחים כבר שבועיים משפחות מאשקלון ,אשדוד ,באר שבע
וישובים נ וספים .בנוסף מארחים קבוצות ממשואות יצחק ,יבנה ,ניצן ועוד .האורחים נהנים מכל השירותים שקיבוץ
שיתופי בכלל ,ושדה אליהו בפרט ,יודע לתת ; שלוחות " -מחנה קיץ בקיבוץ" ,תכנית חינוכית וותיקה המושכת
מאות ילדים כל שנה מחדש ,מאכלסת בתפוסה מלאה את כל חדרי האירוח .חברי שלוחות נרתמו לארח בבתיהם.
נכון לעכשיו לרוב האורחים יש קשר משפחתי/חברי עם חברי/תושבי שלוחות ,ורובם מתארחים בדירות
החברים/התושבים .בנוסף ,שתי דירות אירוח עומדות למטרה זו .לקראת סוף השבוע מסתיים המחזור הראשון של
"קיץ בקיבוץ" ויתפנו חלק מדירות האירוח ,ואת חלקן נייעד לטובת אירוח משפחות מהדרום .במקביל ערכנו מבצע
לאיסוף מוצרים לחיילים ,וקנייה של פרחים לשבת ממגדלים בדרום.

עוטף עזה – צוותי צח"י מעדכנים את הציבור מידי יום ביומו
עלומים :אנחנו כבר ביומו ה 42 -של המבצע ,ונמצאים בהנחיה של  41שניות ממרחב מוגן .הלחימה נמשכת וקולות
המלחמה נשמעים היטב .רעש מכביד וקשה .היום הוצאנו הודעת סמס בזו הלשון' :בעת הזאת ,אנחנו רואים
חשיבות ביציאה להתרעננות ארוכה .חברים שמעוניינים מוזמנים לפנות לציפי מלר .חשוב לציין כי זו יוזמה שלנו
ואין הוראה צבאית כלשהי על פינוי .מותר וצריך להתאוורר ממצב החירום המתמשך ,וטוב לעשות זאת בקבוצה כדי
להשאר יחד ולחוות יחד את החוויות .יש לא מעט פניות מקיבוצים ,כפרי נוער ועוד רבים וטובים .עד כה אמרנו יפה
תודה ודחינו את הבקשה כי לא היה ביקוש מצד החברים' .חיי השיגרה ממשיכים במקומות העבודה  -בגיל הרך,
בחינוך ,חדר אוכל ,כלבו ,ועוד .חלק מהשכירים שהגיעו עד כה ממעטים להגיע וחברים נרתמים לעבודות השונות.
אנחנו קוראים לחברים ולחברות ,לצעירים וצעירות ,סטודנטים/ות שיכולים לבוא ולסייע בכדי שנוכל להשלים את
השורות החסרות בכל המערכת .מחר יגיעו  42מ"כיות מחוות השומר ,שסיימו השבוע מחזור של חיילים ובהפסקה
שיש להן עד המחזור הבא ,הן רוצות לבוא ולסייע .המ"כיות מגיעות עם המ"פית שלהן ויעבדו בגיל הרך ,בחינוך,
בחד"א ועוד.
סעד :כבר יממה שאנו חשים ממש במרכזו של שדה קרב .מועקת לב קשה עם הבשורות הקשות על הנופלים
במערכה ,ועל הפצועים המובהלים לבתי החולים .קולות הנפץ" ,הבומים" האדירים המקיפים אותנו ,ענני האבק
שמרימים טורי השריון השועטים בשדות שלידינו ,כל אלה יוצרים אווירת מלחמה .אבל ה"בום" העיקרי אצל כולנו,
הוא מן הסתם דפיקות הלב הדואג לחיילי עם ישראל בכלל ,ולחיילינו בפרט .תפילה לבורא עולם שיכניסם לשלום
ויוציאם לשלום ,ישמור עליהם מכל משמר ויצליח משימתם .החלטנו בישיבת הבוקר של צח"י להקטין את מספר
הנוכחים בסעד ,כדי להקטין את הסיכון שבהתנהלות היומיומית שלנו בקיבוץ ,על השבילים ,בדרך לחדר האוכל,
מּודעים ללחץ הגדול של קולות הנפץ המקיפים אותנו ,והשפעתם על ילדים ומבוגרים כאחד.
למועדון לתפילה .אנו ָ
אשר על כן התארגנו לאפשר את שהות מירב האנשים מחוץ לסעד לעת הזאת .קיבוצי העמק פתחו שעריהם ,ובסופו
של דבר חלק ניכר מהמשפחות התארגנו בכוחות עצמן .קבוצה של כעשר משפחות תהיה בשדה אליהו.
יישובי דרום הר-חברון
שרגא וילק (משואות יצחק ,מנהל המחלקה לצמיחה דמוגראפית) מדווח מדרום הר-חברון :המושבים השיתופיים-
דתיים בית יתיר ,מעון וכרמל ,אינם בטווח ה"טילים" ,לשמחתנו ,ולמעט פעם אחת ,האזעקות לא נשמעו באזור .עם
זאת הקהילות והמשקים פועלים בשגרת חרום למחצה .בהיותם משקים צעירים וברוכי ילדים יש הרבה מגוייסים,
הן כאנשי קבע ,הן כמילואימניקים בצו  ,4ובעיקר חיילי סדיר .למשפחות רבות יש ייצוג רב דורי בין לוחמי 'צוק
איתן' .הקהילות מגוייסות בתמיכה ובדאגה למשפחות החיילים ,משלחות יוצאות לביקורי תמיכה והושטת יד
לחיילים הפצועים ב"סורוקה" ,מערכות החינוך עובדות כמעט כרגיל ובכל הישובים משתדלים לארח משפחות
וקבוצות ילדים מאזור עוטף עזה לתקופות הפגה והתרעננות (בנ"ע שדרות) .המשק החקלאי עובד כרגיל ,למעט
מצוקות אחדות בתחומי כוח אדם ,אשר לרוב נפתרות בתוך המערכת.

עֹושֶׂ ה שָׁ לֹום בִּמְ רֹומָׁ יו הּוא י ַעֲ שֶׂ ה שָׁ לֹום עָׁ לֵ ינּו וְעַ ל כָׁל י ִּשְ ָׁראֵ ל ,וְאִּ מְ רּו ָאמֵ ן.
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה

