הם מריחים את השדות הבוערים,
שומעים את אזעקות הצבע האדום
ורואים את מטחי הרקטות • אבל הם
החליטו :כאן אנחנו נגור • "זה המעשה
הציוני" ,מסבירות שמונה המשפחות
שהניחו את אבן הפינה לשכונה החדשה
בקיבוץ גבולות במועצה האזורית
אשכול • לא נותנים לטרור ינצח
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מתן צורי
התמונה הגדולה המופיעה בעמודים אלו ,של תשעה
מבוגרים ותשעה ילדים שיושבים בנחת על הדשא של
הקיבוץ שעתיד להיות ביתם  -זוהי תמונת הניצחון של קי 
בוץ גבולות במאבק המבלים לאחרונה מול איומי האש ורירי
מעזה ,ואולי תמונת הניצחון של ישראל כולח.
דווקא על רקע המתיחות בדרום ,בתור אחת מהתקופות הק
שות יותר שידעו יישובי עוטף עזה ,ערכו אתמול בקיבוץ גבולות
טקס הנחת אבן פינה לשכונה חדשה ,שעתידה לקלוט שמונה
משפחות חדשות שיתקבלו כחברות בקיבוץ .קיבוץ גבולות אמ
נם איננו מוגדר כחלק מיישובי עוטף עזה באופן רשמה אד מרכז
חייהם של התושבים בו הוא סביב רצועת עזה  -ובית־הספר של
הילדים ,למשל ,נמצא קילומטרים ספורים מגבול הרצועה .ולכן,
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בחירתן של שמונה המשפחות הללו להעתיק את מגוריהן לאזור
ולהיכנס לביתן החדש בתור כשנה מהיום ,דווקא בימים אלו,
אינה מובנת מאליה.
"העניין הביטחוני לא היה שיקול עבורנו" ,מסביר אלדד ברעם,
שמתגורר היום באשדוד עם אשתו מעיין ושני ילדיו תמיר) (5וגיא
) ,(2אבל מחכה כבר לרגע שבו המשפחה תעבור לקיבוץ" .אני מא־

אלדד ברעם:
"השכנים שלנו ברצועת
עזה לא יקבעו לנו איפה לגור,
ואיך לנהל את החיים שלנו.
אם יהיו אירועים ביטחוניים,
נדע להתמודד איתם"

מימין :אלדד ברעם; אוריה 1נז1ר עע»1ר עם
■לדיהם עומר ,נוגה והראל; אלכס ומרינה ודאייב
עם ילדיהם טל ,מיעול ומ7ןס; )מאחורה( עומר לוין
ומיכל צביאלי עם ילדיהם ינון ויובל;
בן ואלונה ב7ןנין עם ילדיהם תומי ויוני
צילום :חיי□ הורושטיין

מין שהשכנים שלנו ברצועת עזה לא יקבעו לנו איפה לגור ,ואיר
לנהל את החיים שלנו .אנחנו לוקחים בחשבון את האפשרות שיהיו
אירועים ביטחוניים ,אבל אנחנו נדע להתמודד איתם".
מבחינת משפחת ברעם ,המעבר לקיבוץ הוא שדרוג באיכות
החיים" .היום אני עובד בראשון־לציון ,ולפי החישוב שלי זה בסד
הכל מוסיף לי הצי שעה של נסיעה לעבודה" ,מסביר אלדד" .אנ
חנו גם גרים כיום בבניין גבוה ,והילדים מאוד מצפים למעבר
לבית בקיבוץ .אמנם זה רחוק ממרכז הארץ ,אבל זה גם הקסם של
המקום  -ויש פה חיי קהילה מדהימים ,וחינוך טוב לילדים .זה מה
שעמד לנגד עינינו".
ההתרגשות מהקיבוץ ניכרת גם בקרב בני משפחת גדאייב
 מרינה ואלכס ,וילדיהם מקס) ,(12טל) (10והתאומים אופירומישל ) - (6שגרו באשקלון ,אבל לאחרונה עברו להתגורר
בשכירות בגבולות ,עד שתושלם הבנייה של ביתם החדש" .חי
פשנו חיי קהילה איכותיים ,ומצאנו את קיבוץ גבולות" ,מספרת

