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יוםכל
עבורנוהוא
ויכרו!יום

ה־62שלישייוםההוא,הערבאת

שוכחים.לאהם,2014באוגוסט

יישובישלהשוטףהביטחוןרכזי

נוצריםעזה,בעוטףאשכולחבל

בהןנוראיות,דקותאותןאתבליבם
שעותשנורתהמרגמה,פצצתרסיסי

׳צוקבמבצעהאשהפסקתהוכרזהבטרםאחדות
למוותפגעונירים,קיבוץבחצרונחתהאיתן׳
ז״ל.מלמדושחרעציוןזאביקחבריהם,בשני

השו־הביטחוןכרכזשימש(55)עציוןזאביק

טף

$TS1$השוטף$TS1$

$DN2$השוטף$DN2$סגנו.היה(43)מלמדשחרואילוקיבוצו,של

ונפטראנושותנפצעשחרבמקום.נהרגעציון

החוליםבביתיותרמאוחראחדותשעותמפצעיו

קי־חברקשהנפצעגםאירועבאותו׳®לוקה".

בוץ

$TS1$קיבוץ$TS1$

$DN2$קיבוץ$DN2$,נאלצופציעתושבעקבותירקוני,גדינוסף
מכןלאחרשנהרגליו.שתיאתלכרותהרופאים

אשכול.האזוריתהמועצהלראשותירקונינבחר
לאהםאיתן׳׳צוקמבצעהסתייםמאזשנתיים

שעמדוהם,ליבם.עלאשראתהחצינולאדיברו,

בעולונשאוהמבצעימיבמהלךהאזרחיתבחזית
המוגדריםכאלהגםבהםביישוביהם,הביטחוני

מזרקוריהרחקעבודתםאתעשוגדר׳,כ׳סמוכי

המצל־שללאורןעצמםשזפולאהםהתקשורת.

מות,

$TS1$,המצלמות$TS1$

$DN2$,המצלמות$DN2$חבורתהמיקרופונים.מולהתראיינולאגם

בעתרקאזנחשפההרבש״צים,הזו,הביטחוןרכזי

בשיירהמלוויםכשהםעציון,זאביקשלהלווייתו

הלאום,דגליאתנושאיםרכביהם,שלארוכה
ועדמרדכיידמצומתהאחרונהבדרכוחברםאת



שנתייםהשבוע,נירים.בקיבוץהעלמיןלבית

תםשלאחריומבחינתם,נוראיערבאותולאחר

לראשונהפותחיםהםיום,50שנמשךהמבצע
ליבם.סגוראת

כמיומצטיירתנראיתשלכאורההזו,החבורה

מערכותבשלושהתנסתההכל,ראתהשכבר

ענן׳׳עמודיצוקה',׳עופרתהאחרון,בעשור
אפילוואולימזהפחותלאגםהיאאיתן',ו׳צוק
בערבחבריהםשאובדןאנושית,חבורהיותר

שהםכךכדיעדיותרעודאותםגיבשרקההוא

גדולה.אחתכמשפחהעצמםרואים

פעם,מדילהזילמתביישיםלאגםהםכן,

אחרישנתייםדמעה.עימם,השיחהבמהלך

במוראותנזכריםכשהםמשתנקקולםולעתים

בכלל.הלחימהובימיבפרטההואהערב

אחד"לגוף"הפכבו

השלושה,עיןקיבוץחבר,(50)נגבירמי
הרזומהשנים.13זהבקיבוצוכרבש״צמשמש

שלושתואתההתנתקותתקופתאתכוללשלו

האח־"בימיםעזה.ברצועתהאחרוניםהמבצעים

רונים

$TS1$האחרונים$TS1$

$DN2$האחרונים$DN2$לעבר"נורונזכר,הואאיתן"׳,׳צוקשל
וקסא־פצמ״ריםמטחיבגיזרהשלנוהיישובים

מים.

$TS1$.וקסאמים$TS1$
$DN2$.וקסאמים$DN2$בקיבוץאזשנשארמילכלהוראהנתתי

לצאתולאבממ״דיםלהישארהכוננותולכיתת
ייג־הזההסיפורשכלעדהמוגניםמהמרחבים

מר.

$TS1$.ייגמר$TS1$

$DN2$.ייגמר$DN2$קיבלנומסויםבשלבשעתיים.בערךלקחזה

Jr

!.* |k

מגן:קיבוץרבש׳־צכהן,ברוך
וקציניםחייליםמדריך"אני

אניכזהנ7םגשובכלהשנהבמהלך

האחרוןהיוםשלהסיפוראתכולל
מגיעיםאנשיםאיתן׳.׳צוקבמבצע

והאזוראדום'׳דרוםבמהלךלכאן

חבריםשני,מצדאדם.הומה

כאן"נהרגושלנו,יקרים

ושחר".זאביקשלמותםעלהנוראההבשורהאת

חשששלבמקריםכללבדרךכימספרנגבי

לפנותהוראהישנהחמורבטחוניואירועלירי

נותרוהלחימהימי"ברובהאוכלוסייה.כלאת

לתפעלכדיחברים,עשרותכמהרקבקיבוץ
הכו־כיתתאתולאיישהחיונייםהענפיםאת

ננות.

$TS1$.הכוננות$TS1$

$DN2$.הכוננות$DN2$בחצרמהקיבוץ.פונתההאוכלוסייהרוב

פצמ״ריםנפילותשלבשיגרההיינוהקיבוץ

למ־המבצעימיבמהלךספגנואדום׳.ו׳צבע

עלה
$TS1$למעלה$TS1$

$DN2$למעלה$DN2$021נרשמהלאלמזלנו,נפילות.מ־

חבורתלרכוש".נזקיםרקאלאבנפש,פגיעה

ביטחו־בפעילותרקהתעסקהלאהרבש״צים

נית

$TS1$ביטחונית$TS1$

$DN2$ביטחונית$DN2$.לועשההזוהחבורההווישוטפת

הקשרהאזור.תושביבקרבכנפיים

מעברגםנמשךהרבש״ציםבין

ביישובים.הביטחוניתלפעילות

"החלנגבי,מספרשלנו","הגיבוש

לגוףהפכנוענן׳.׳עמודבמבצעעוד
איחדושחרזאביקעםשקרהמהאחד.

שהואמשהופהלנוישיותר.עודאותנו

מאיתנואחדלכלמייחד.ומאודמיוחדמאוד

בכליוםביוםשותפיםאנחנויחידה.גאוותיש
דואגיםבינינו.נהדרחיבוריששלנו.הכוחות

זה".אתלתארקשההמובנים.בכללשניאחד

הרבש״ציםחבורתעםנפגשיםכשאנחנו

נפילתממקוםהרחקלאנירים,קיבוץבחצר
הוקםגםשםההיא,הקטלניתהמרגמהפצצת

להגדיריודענגביושחר,זאביקלזכרגלעד

אחרי,שנתייםהביטחונית,המציאותאת

מדגיש,הואהזה","השקטמוחלט׳.כ׳שקט

מכ־זההאזור.ולתושביליישוביםטוב"עשה

ניס

$TS1$מכניס$TS1$

$DN2$מכניס$DN2$לארגןואפשרותמסוימתרגיעהשלאוירה
שעברנו".מהאחרימחדשעצמנואת

שקרישק7ג
כיסופים,קיבוץחבר,(30)מרגוליםסער
האחרו־השניםבחמשהקיבוץכרבש״צמשמש

נות.

$TS1$.האחרונות$TS1$

$DN2$.האחרונות$DN2$בע־מרגוליםעבדהנוכחילתפקידוקודם
נפי

$TS1$בענפי$TS1$
$DN2$בענפי$DN2$התפקיד,לווכשהוצעבקיבוץהחקלאות

אחדותשעותערב,באותולו.קסםזה

קיבוץגםספגהאש,הפסקתלפני

לגדרמאודסמוךהשוכןכיסופים,

מטחיםעזה,רצועתעםהמערכת

וקסאמים.מרגמהפצצותשל
הקי־שלהחמ״ללידאז"הייתי

בוץ",
$TS1$,"הקיבוץ$TS1$

$DN2$,"הקיבוץ$DN2$שלהבנות"ואחתנזכר,הוא
איתילבררביקשהשלנוהחירוםצוות

מהרהבנתיזאביק.שלמשפחתושםאת

עלייחשךרגעבאותונהרג.שזאביקמאוד
מכלשכחתילרגעשחור.הכלראיתיעולמי.

הדיאתשמעתילאשלי.בקיבוץהנפילות

היושליהמחשבותהקיבוץ.בחצרהפיצוצים

להתעשתזמןלילקחושחר.זאביקשלבכיוון
נקלענו".אליהלמציאותולחזור

מצ־לאמרגוליסמאז,שנתייםכשחלפוגם



קולוהיום.אותומאירועילהשתחררליה
לא"הזמןלדבר.מתקשהוהואמשתנק
"חש־אומר,הואהזה",הכאבאתמרפא

בתי

$TS1$חשבתי"$TS1$

$DN2$חשבתי"$DN2$לעכלאצליחשנתייםאחרישאולי
קשה".זהכך.לאזהאבלשעברנו,מהאת
מרגו־המבצע,שלאחרוןערבאותועד

לים
$TS1$מרגולים$TS1$

$DN2$מרגולים$DN2$היינואנחנו"בעצםכילספר,יודע

שלו־אתשחטפוביוםעודהגדרותעל
שת

$TS1$שלושת$TS1$
$DN2$שלושת$DN2$,המ־תחילתלפניכחודשהנערים

בצע.

$TS1$.המבצע$TS1$

$DN2$.המבצע$DN2$להתרחשעשוישמשהוברורהיה
אנ־מאודמעטהיינושלנו.בגיזרהגם

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$.תחתחירוםבשגרתהיינובקיבוץ

ראיתילאהלחימהימיכלבמהלךאש.

חוויתיגםהפעוטה.בתיואתאשתיאת

בקיבוץ.הבתיםאחדעלפצמ״רנפילת

לביתנכנסתיארוכה,נשימהלקחתי
נפגעו,לאהביתיושבישבנםוהבחנתי
הםהפצמ״רנפילתלפניששנייהלאחר

נם".ממשמוגן.למרחבלהגיעהספיקו

הרבש״ציםשחבורתמספרמרגולים

מדובר"לאשלו.השנייההמשפחההיא

אחדשכלהמבצעי,בהיבטבעזרהרק

הצו־בשעתרעהואתוייגבהיבואמהם

רך,

$TS1$,הצורך$TS1$

$DN2$,הצורך$DN2$השתתפותשלרגיעהבימיגםאלא

בעזרהוגםבחתונות,אוהולדתבימי

אישיים".בעניינים

אתרואתאתהאיךאחרי,שנתיים

עוטרבאזורהביטחוניתהמציאות
עזה?

שלשנתייםלנוישכאן.שקט"כרגע

שקטזהלזה.רגיליםלאאנחנושקט.

זהמשהו.יקרהאחדיוםלדעתי,שקרי.

לזה".מתכונניםמתעתע.שקט
שנחפרותהטרורממנהרותחששיש

עזה?מרצועת
סוגייתלגבימודעיםיותר"אנחנו

הצבאעלסומכיםאנחנואבלהמנהרות,

חששאמנםישהביטחון.מערכתועל

הושלםשטרםהעובדהלגביגםמסוים,

עיןקיבוץרבש״צנגבי,רמי
עםשקרה"נזההשלושה:

עודאותנואיחדושחרזאביק

ישנזאיתנואחדלכליותר.

שותפי□אנחנויחידה.גאוות

שלנו.הכוחותבכליוםביום

בכללשניאחדדואגים

זה"אתלתארקשההמובנים.

רצו־לביןבינינוהתת־קרקעיהמכשול

עת

$TS1$רצועת$TS1$

$DN2$רצועת$DN2$,מענהשיינתןמאמיןאניאבלעזה

הזה".בנושא

7חייםחברים

שחרושלזאביקשלנפילתםעלהידיעה

קיבוץרבש״צ,(43)שגיבנעםאתתפסה
לשלושהואבנשוישנים,ארבעמזהסופה

אתלפגושבדרכוהיההואכאשרילדים,

במהלךהתראהלאעימהשלו,המשפחה
מחוץקצתלהתאוורר"נסעתיהלחימה.

אתחיבשידורקיבלתיובדרךלקיבוץ

אגרוףלישתקעוהרגשתיהמרה.הידיעה

הבנתיאבלבשמות,נקבולאעדייןלבטן.

הלחי־מימיהזיכרונותמאוד.רעשהמצב
מה

$TS1$הלחימה$TS1$
$DN2$הלחימה$DN2$זא־נהרגובוהאחרוןמהיוםובייחוד

ביק

$TS1$זאביק$TS1$

$DN2$זאביק$DN2$,שליהחבריםואתאותימלוויםושחר
יוםכלאחד.זיכרוןיוםלנואיןיום.יום

ביממה,שעות24זיכרון,יוםעבורנוהוא
חב־לנו.חסריםכאלהיקריםכשחברים

רים

$TS1$חברים$TS1$

$DN2$חברים$DN2$יותר.איתנולאוהםנפלולמשמרת

חסין.לאמאיתנואחדשאףהיאהתחושה
עללהגןכדיהקדמיבקונמצאיםאנחנו

אנחנושלנו.הביתעלשלנו,המשפחות

עלולשזהבידיעהגםונכוניםערוכים
בנו".גםלפגוע

ולשחר?לזאביקגעגועים
שחרואתזאביקאתהכרתי"בהחלט.

ני־בקיבוץשהתגוררתימהתקופהעוד

רים.

$TS1$.נירים$TS1$

$DN2$.נירים$DN2$ביותר,הדוקקשרליהיהזאביקעם
היום.שלהמקובלותבשעותלאגם

לשני,לעזורבשבילנמצאאחדתמיד
בי־בענייניםדווקאלאוותומך,דואג

טחוניים".

$TS1$."ביטחוניים$TS1$

$DN2$."ביטחוניים$DN2$

הרטש״צים,חבורתשלהמיוחדההווי
בכך?מהשלדברלאזה

לאאמנםהלחימהבמהלךנכון."זה
היהמאיתנואחדכלכיהרבה,נפגשנו

להיפגשלנוכשיצאשלו.ליישובמרותק
נפגשנוקפה.כוסעלתמידכמעטהיהזה

הפעי־ביןכאתנחתאשערכנובטיולים

לויות
$TS1$הפעילויות$TS1$

$DN2$הפעילויות$DN2$.במ־ממשיכיםאנחנוהביטחוניות

סורת

$TS1$במסורת$TS1$

$DN2$במסורת$DN2$נפלו".ושחרשזאביקאחריגםהזו
שלנפילתםלאחריותרהתגבשתם

ושחר?זאביק

כן.לפניגםמגובשתהייתה"החבורה

שחרושלזאביקשלשנפילתםיתכן

חסרונם.נוכחבינינולכידותיותריצרה

טומניםכיוםשלנושהמפגשיםספקאין

שנישללנפילהשקשורמשהובחובם

כזהמפגשאוטיולבכלשלנו.החברים

איתנו.ושחרזאביקשלדמותםאחר,או

הטבי־הםבלעדיהם.אחרתשזהכמובן

עו

$TS1$הטביעו$TS1$

$DN2$הטביעו$DN2$לאזהובלעדיהםבקרבנוחותמםאת
למשל,לטיול,יוצאכשאתהדבר.אותו
החבריםבכלולפגושלראותמצפהאתה

ועכשיובשורה,איתךיחדעומדיםשלך

חסרה".השורה

הפסקה77אירו
האחרונותבשנתייםששוררהשקט

שגיב,מאבחןאיתן',׳צוקמבצעתוםמאז

רבש״צמרגוליס,סער

"לדעתי,כיסופים:קיבוץ
זהנזשהו.יקרהאחדיום

מתכונניםמתעתע.שקט

מודעיםיותראנחנולזה.

אבלהמנהרות,סוגייתלגבי

הצבאעלסומכיםאנחנו

הביטחון"מערכתועל

חיילנהלעזהעוטףלתושבימאפשר

קודםאליהםמורגליםהיושלאשיגרה
שדו־אתלעבדולחקלאיםהמבצעלימי

תיהם

$TS1$שדותיהם$TS1$

$DN2$שדותיהם$DN2$שגיבשני,מצדהאחרון.הדונםעד

שמשהו"הידיעהעצמו.אתמשלהאינו

"מקננתמציין,הואלהתרחש",עשוי
הביט־המציאותהכלבסךכולנו.אצל

חונית

$TS1$הביטחונית$TS1$

$DN2$הביטחונית$DN2$אבלושקטה,רגועהכרגענראית
אנ־יקרה.עודשמשהותחושהישתמיד

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$תרחיש".לכלנערכים

לשניואבנשוי,(35)גוהרדניאלגם

צאליםקיבוץכרבש״צהמשמשילדים,
האחרוןהיוםאתישכחלאשנים,ששזה
ועוליםצפיםאחרישנתייםהמבצע.של

כך.עלדיברלאהואמעולםהזיכרונות.
לחשוףלוקללאבפומבי.לאלפחות
מסוימתהקלהחשהואשני,מצדאותם.

צאליםקיבוץאמנםהחשיפה.לאחר
בהשוואהיותרעורפיכקיבוץנחשב

גםאךהגדר,וצמודיסמוכיליישובים

מספרנרשמולקיבוץהקרוביםבשדות

׳גראד.רקטותשלנפילות

התא־איתן׳ב׳צוקהלחימהימיבמהלך

לצו־חייליםשליחידותבקיבוץרחו

רך

$TS1$לצורך$TS1$

$DN2$לצורך$DN2$ברצועתמהלחימההתרעננות

הסמוכיםהיישוביםוילדיעזה

ימיבמהלךהמערכת.לגדר

שלבחפ״קגוהרהיההלחימה
רצועתמולהחטיבותאחת

עזה.

נזכר,הואהיום","באותו

עםהאזורבישוביסיבוב"עשינו

המ־ההגנהקציןועםהחטיבהמפקדסגן

רחבית.

$TS1$.המרחבית$TS1$

$DN2$.המרחבית$DN2$השלושה,בעיןרמיאצלהיינו
מטורף.יוםהיהזהקפה.אצלושתינו

וקסאמיםפצמ״ריםמטחינורומהבוקר
השמועותפרחוכשבאווירהרף,ללא

הפסקתלתוקפהלהיכנסהולכתשבערב
ירולגמרי.אחרתהרגישזהבשטחאש.

הפסק".ללאעלינו
לני־גוהרהגיעערב,לקראתבהמשך,

שלהרבש״צעציון,זאביקאתופגשרים

גוהר,נזכר"זאביק",ביתו.לידנירים,
ברשתהפצמ״ריםפגיעתעללנו"סיפר

בדרכוהיההואהקיבוץ.שלהחשמל

לסייעכדיהקיבוץשלהגנראטורלחדר
הפגי־אתלתקןהחשמלחברתלעובדי

עות.

$TS1$.הפגיעות$TS1$

$DN2$.הפגיעות$DN2$הוריואתזמניתלהעבירלוהצעתי

מתגו־שםלצאלים,מניריםהמבוגרים

ררת

$TS1$מתגוררת$TS1$

$DN2$מתגוררת$DN2$,שאיןליהבהירהואאבלאחותו

הקי־מראשונישהוריו,סיכוי,שוםלכך

בוץ,

$TS1$,הקיבוץ$TS1$

$DN2$,הקיבוץ$DN2$מצב".בשוםמביתםיזוזולא

7וחמיםאחוות

ובדרךלשלום,נפרדווזאביקגוהר
לעבריריעלבקשרשמעגוהרלצאלים
זאביקמולבקשר"עליתיהאזור.יישובי
היריאתגוהרמשחזרלי",ענהלאוהוא

שזא־כזהדבר"איןחבריו,אתאיבדבו

ביק

$TS1$שזאביק$TS1$

$DN2$שזאביק$DN2$ועודפעםניסיתיבקשר.עונהלא

לניריםחזרתיעונה.לאוזאביקפעם

התעסקנוהקשה.לאירועוהתוודעתי
למ־ורפואההצלהכוחותבהזעקתמיד

קום.

$TS1$.למקום$TS1$

$DN2$.למקום$DN2$כשא־רקשקרה.מהאתהדחקתי

חד

$TS1$כשאחד$TS1$

$DN2$כשאחד$DN2$אתלינתןבמקוםשהיוהרבש״צים

איננו.שזאביקהבנתיזאביק,שלהנשק

עםלאכברשהואוברגעסמלהואהנשק

הפנמ־איתנו.לאכברהואאזזאביק,

תי,

$TS1$,הפנמתי$TS1$

$DN2$,הפנמתי$DN2$לךמתפוצץלהדחיקשרציתישמה
בפרצוף".

רגע?באותובראשלךעוברמה
להבין.מנסהאתהמעכל.לא"אתה

לך.שנוחהתמונהלךלבנותמנסהאתה
נפצעהואשבעצםתסריטמעלהאתה

אפילובסדר,יהיהוהכלבוומטפלים
לאשזוויודעהמציאותאתמכירשאתה

היואיתןבצוקהלחימהימיהמציאות.

עלמבחינתנוהאחרונההחתימהלמעשה
למשפחההפכנולוחמים',׳אחוותהמושג
ברבש״צים,פוגשכשאתהאחת.גדולה

זההשונים,ביישוביםשלךהעמיתים

דברכלמשפחה.בבןפוגששאתהכמו

זההאחרלמעןעושהמאיתנושמישהו

ומלואו".עולם

׳צוקלאחרהתחזקהזההגיבוש
איתן׳?

נפי־אותנו.גיבשעצמו"המבצע

לתם
$TS1$נפילתם$TS1$

$DN2$נפילתם$DN2$גי־שחרושלזאביקשל

בשה

$TS1$גיבשה$TS1$

$DN2$גיבשה$DN2$.לנו.חסריםהםאותנו
תחושתתמידי.חוסרזה

בחב־מתבטאתה׳ביחד׳

רות

$TS1$בחברות$TS1$

$DN2$בחברות$DN2$כשמישהודבר.לכל

מכרםהואאםביןמאיתנו,

מכיסופים,אומנידיםאושלום

בנושאדווקאלאומשהו,צריך

מובהקביטויזהשם.אנחנוביטחוני,
האיכפ־עלמראהזה׳הרעות׳.למושג

תיות

$TS1$האיכפתיות$TS1$

$DN2$האיכפתיות$DN2$ביחד,נלחמיםכולנובינינו.שיש

במבחןביחד.ובוכיםביחדצוחקים

עצמו.אתמוכיחהזההגיבושהתוצאה,

כולםלסופה,בסמוךמנהרהכשחושפים
בני־שריפהפורצתכאשרלעזור.באים

רים,

$TS1$,בנירים$TS1$

$DN2$,בנירים$DN2$אחוותזוומסייעים.נזעקיםכולם

אמיתית".וחברותלוחמים



/<■
צא7ים:7ןיב1ץרבש״צג1הו־׳דניאל

כשאחדרקשקרה.מהאת"הדחקתיסןפה:7ןיב1ץרבש״צשגיב,נעם

אתלינתןבמקוםשהיוהרבש״ציםמאיתנואחדשאףהיא"התחושה

שזאביקהבנתיזאביק,שלהנשקהקדמיבקונמצאיםאנחנוחסין.לא

שהואוברגעסמלהואהנשקאיננו."לשלנן>המשפחותעללהגןכדי

לאכברהואאזזאביק,עםלאכברגםונכתי□ערוכיםאנחנושלנו.הבית

להדחיקשרציתישמההפנמתיאיתנו.בנן"גםלפגועעלולשזהבידיעה
בפרצוף"לךמתפוצץ

מכונה"כמר"פועלים

קיבוץחבר,(64)כהןברוךשבחבורה,המבוגר

הואבהןהשניםאתסופרלאשנים,41זהמגן

מדוברזכרונו,למיטבבקיבוצו.כרבש״צמשמש

בתפקיד.שניםבכ־21

משחזרלמבצע",האחרוןהיוםאותושל"בבוקרו

תיאמתימצב.הערכתיוםכמדילנו"הייתהכהן,

לני־אגיעאנייום,אותושלשבערבוזאביק,עם
רים

$TS1$לנירים$TS1$
$DN2$לנירים$DN2$לי־יוכלשהואמנתעלאותולהחליףכדי

סוע

$TS1$ליסוע$TS1$

$DN2$ליסוע$DN2$נירים,שלהכוננותמכיתתחברשללחתונה
ממגןבדרךבבאר־שבע.להתקייםהייתהשאמורה
ברשתקשותתקלותשישלי,מדווחזאביקלנירים

בקיבוץלהישארחייבוהואהקיבוץשלהחשמל
שת־צורך׳איןלחתונה.נסיעתואתביטלוהוא

גיע׳,

$TS1$,שתגיע׳$TS1$

$DN2$,שתגיע׳$DN2$לחתונה׳.ליסועיכוללא׳אנילי,אמרהוא

יריעלהקשרברשתשומעאנינסיעהכדיתוך

שנייםאורגעממתיןאנינירים.עלהפצמ״רים

שאיןולוודאהאירועעלדיווחיםמזאביקלשמוע

אניבקשר.עונהלאוגםמדווחלאוזאביקנפגעים

האירועלזירתומגיעניריםשלהשערלידכבר

ואניהתמונהאתקלטתיהאסון.לגודלומתוודע

אתונושםהגבעלשרועשוכבזאביקאתרואה

שנ־בשחרשמטפליםראיתיהאחרונות.נשימותיו

פצע

$TS1$שנפצע$TS1$

$DN2$שנפצע$DN2$מועצתראשכיוםירקוני,)גדיובגדיאנושות

הצט־ארוע.באותוקשהשנפצעע.ב.מ(אשכול

רפתי

$TS1$הצטרפתי$TS1$

$DN2$הצטרפתי$DN2$במקום.החובשיםעםיחדהמטפליםלצוות
הזה".האירועאתישרודלאשזאביקליברורהיה

הזה?ברגעמרגישזהאיך

הרגשמכונה.כמורגש,ללאפועליםכזה"ברגע

אזרקנרגע.הסיפורשכלאחרימאוחר,יותרמגיע

הכר־זאביקאתשקרה.מהאתלעכלמתחילאתה

תי

$TS1$הכרתי$TS1$

$DN2$הכרתי$DN2$שלהכיתהמחנךגםהייתישנה.מ־03למעלה

פיקודאזלוקחאניהרגשות,עוצמתכלעםשחר.

קשה".ביטחוניתלמציאותשנקלעהנירים,על

זיכרו־צובראדםאחרי,שנתייםשלבמרחק

נות?

$TS1$?זיכרונות$TS1$

$DN2$?זיכרונות$DN2$

רגשותמשחרראנירציונלי.מאודאדם"אני

במהלךוקציניםחייליםמדריךאנישלי.בקצב
הזההסיפוראתכוללאניכזהמפגשובכלהשנה

מגי־אנשיםאיתן׳.׳צוקבמבצעהאחרוןהיוםשל

עים

$TS1$מגיעים$TS1$

$DN2$מגיעים$DN2$פרי־ישסבבה.וזהאדום'׳דרוםבמהלךלכאן

חת

$TS1$פריחת$TS1$

$DN2$פריחת$DN2$אנשים,שני,מצדאדם.הומהוהאזורכלניות
כאן".נהרגושלנו,יקריםחברים

לבאותערוכים

הואקיים",המנהרות"איוםלמציאות.מודעכהן

ואתהלצפותלמהיודעאתהכאשר"אבלמציין,

להגידלמשימה.ומוכןיותרשקטאתהאזערוך,

מחכיםאנחנוכך.לאזהאזאותי,קנהשהשקטלך,

יבואכשהואאבלכאן,יקרהשמשהוהזה,לרגע

לקראתו".ערוכיםאנחנו
שקטלההמרגמהפצצתנפילתממקוםהרחקלא
ז״ל,מלמדשחרושלעציוןזאביקשלחייהםאת

הקמ־לקראתנרחבותתשתיתעבודותמתבצעות
תה

$TS1$הקמתה$TS1$
$DN2$הקמתה$DN2$דיור.יחידות30בתחדשהמגוריםשכונתשל

ומשפריםחדשיםכבישיםסולליםהקיבוץבחצר

גםכמונירים,ובקיבוץאחרי,שנתייםתשתיות.

תנו־ניכרתעזה,בעוטףנוספיםרביםביישובים

פת

$TS1$תנופת$TS1$

$DN2$תנופת$DN2$שבוחרותצעירותמשפחותשלוקליטהבנייה

דניאלאומרשלנו",הניצחון"זהבאזור.להתגורר

ומפ־בוניםהאחרונותשבשנתיים"העובדהגוהר,

תחים

$TS1$ומפתחים$TS1$

$DN2$ומפתחים$DN2$לגורורוציםהביתהחוזריםושצעיריםכאן

קועדהשדותאתלעבדיכוליםוהחקלאיםכאן
שלנו".הניצחוןזההגבול

בשמירהלהירדםאסור

ש7הביטחוןקצין,(50)איזיקסוןאילן)מיל.(סא״ל

ששוררבשקטמאמיןלאאשכול,האזוריתהמועצה

מתארגניםהשניבצדשגםלכךמודעהואעזהבעוטף

הבאהסבבלקראתונערכים
מדומהאיזיקס1ן.שקס

אשכול,בחבלניצןשדהמושבחבר,(50)איזיקסוןאילן)מיל.(סא״לשימשאיתן׳׳צוקמבצעימיבמהלך
המועצהשלהביטחוןכקציןמשמשהואכיוםעזה.אוגדתשלהדרומיתבחטיבהמרחביתהגנהגדודכמפקד

פקודיו.היוושחרזאביקאשכול.האזורית

שמא־שקטזהאמנםבו.מאמיןלאשאנישקטזהאבלשנתיים,כברשקטכאן"ששוררמטעים,הוא"נכון",

פשר

$TS1$שמאפשר$TS1$

$DN2$שמאפשר$DN2$באיזוחייםאנחנוהבא.הסבבלקראתונערכיםמתארגניםהשניבצדגםאבלולהיערך,להתארגןלנו

ודאות".אישהיא

טרור.מנהרתדרךהיישוביםאחדלתוךמחבלחדירתהואביותרהגדולהסיוט

ליוםעצמנואתמכיניםכולנוחופרים.שהםבוודאותיודעיםאנחנולישובים.שמגיעותמנהרותכרגע"אין
תקיפה".תתרחשבו
עזהרצועתמולוהעל־קרקעיהתת־קרקעיהמכשולוגםהוסרלאהמנהרותשאיוםהעובדהמטרידהלא

הושלם?לאעדיין
הזההשקטנוכחסבב.לעודעצמנואתלהכיןצריכיםאנחנולסיומו.עדזמןשייקחגדולמאודפרויקט"זה

לחזקמנתעללפעולהממשלהמשרדיעללכן,אחד.יוםמופתעיםעצמנואתלמצואעלוליםעודאנחנו
להירדם".אסורהזה.האזוראת


