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גיליון מיוחד  40 -שנה למלחמת יום הכיפורים
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שנה למלחמת יום כיפור

דבר העורכת

תוכן עניינים
לו יהי
דיבורים
על המלחמה ההיא
זיכרונות יורם
גדוד  50של זאב
מי שמע על הסיריס
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טור בהתנדבות
קפיצה בחבל
מהמתרחש בחבל
עוצרים בתחנה
לוח מודעות – על הסינכרון
הולכים בשביל
יניב גולן – על הרעיון הקיבוצי
דובי גולדמן – אי  -צום
תשבץ
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כמובטח ,גיליון אוקטובר של "קצה המדבר",
מתמקד באירועי מלחמת יום הכיפורים .סיר
פורי קרבות ,אירועים שנשכחו (או שמעולם
לא נודעו) ,זיכרונות אישיים וקולקטיביים
וגם אצלנו נפתחים ארכיונים אחרי  40שנה
ובהם טרגדיות לצד שמחות ,הרס ובניין ,מלר
חמה ושלום.
התלבטתי מעט ,האם להקדיש את גיליון
תשרי (כלומר ספטמבר) לנושא המלחמה,
אך משאל עם קצר ותכליתי – כלומר ,שאלר
תי את הבוסית שלי ואת הבוסים של הבוסית
שלי לדעתם – הבהיר לי כי המונח "מלחר
מת אוקטובר" ,הולם את הזיכרון האזורי
לא פחות ואולי יותר מהחיבור למועד בלוח
השנה העברי .משפטו האלמותי ,של הנשיא
המצרי המנוח אנואר סאדאת"the october :
" ,war should be the last warשנאמר בשנת
 ,799נחרת גם הוא בתודעת העם למוד הק�ר
בות( .למרבה האירוניה ,הנשיא סאדאת נרצח
בשישה באוקטוב ר  ,1981במהלך מצעד נ�י
צחון מסורתי המתקיים מדי שנה במצרים

לציון "ניצחון אוקטובר").
חורף  73השאיר את ארצנו מצולקת ,אבל
גם סימן לחיים חדשים קם ועלה באותו חורף
קשה – קיבוץ קטורה .בדיעבד ,התברר כי
הקיבוץ התאזרח ,אמנם ,כאשר עדיין הייתה
הארץ שרויה במלחמה ,אך בנובמבר 1973
ומשום כך ,יקבל האירוע את הכבוד המגיע
לו – בגיליון הבא.
רוב רובו של הגיליון שבידכם מוקדש לאותם
ימים ,אבל בישראל ,כמו בישראל ,אנחנו לא
ניתן להיסטוריה להפר את מהלך ההווה ולכן,
חלקו השני של הגיליון – כמנהגו נוהג :מה
עבר על הצועדים בשביל ישראל? מה דובי
יעשה ביום הכיפורים? על מה יניב גולן מעור
דד אותנו לחשבון נפש? (רמז – לא חולות
ולא ססגון) – כל אלה ועוד ,מחכים לכם בין
דפי העיתון.
קריאה נעימה וחודשיים ללא חגים (כי מגיע
לנו).
גל נקדימון

פס-קול של מלחמה
צבי שיטים .זכר צעיר ואוטובוס מועצה
בגדרת הצבאים בשמורת יטבתה

צילום :רועי טלבי ,אקולוג מחוז אילת ,רשות הטבע
והגנים

"קצה המדבר",
ירחון המועצה האזורית חבל אילות.
מופץ חינם בישובי האזור
עורכת :גל נקדימון
עריכה גרפית :סטודיו יטבתה
הגהה :נורית בארי
כתובת המערכת :מ.א .חבל אילות88805 .
טל ,08-6355829 .פקס08-6355800 :
nakdimon@eilot.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
רשימת משתתפים לפי א'-ב':
טלי אלון ,גבי בנט ,דובי גולדמן ,יניב גולן,
חנן גינת ,אבישי גרינברג ,יורם הופמן ,גל
יודקין ,זאב נעמן ,דן נקדימון ,קרן ספיר,
גלעד עובדיה ,רעות פרנס ,חנן רובנס.
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אם יש משהו שאנחנו יודעים לעשות כמו שצריך ,זה להנציח מלחמות בשירים .לא לשווא ,כל
יום זיכרון אנחנו צמודים לרדיו .גם מלחמת יום הכיפורים הניבה שירים ,שנכנסו לפנתיאון
הלאומי ,כמו "לו יהי"" ,החיטה צומחת שוב"" ,הנסיך הקטן" ,שירי לי מולדת משירייך היפים"
הקופצני והעליז להפתיע – "אין לך מה לדאוג" ועוד .אחד השירים המקסימים והמרגשים,
נכתב תוך כדי הקרבות ,על ידי חיים חפר ובוצע על ידי יהורם גאון .בראיון ,סיפור גאון כי
בעת שהופיע בפני החיילים בשטח ,הגיעה לידיו פיסת נייר עם מילות השיר ,דובי זלצר שהיה
איתו ישב במקום והלחין אותו וכבר באותו היום יהורם גאון והצנחנים בפניהם הופיע ,שרו
לראשונה את השיר.

המלחמה האחרונה
מילים :חיים חפר  /לחן :דובי זלצר

בשם כל הטנקיסטים ופניהם המאובקות
אשר עברו את כל האש והשחיקות,
בשם הימאים אשר פשטו על הנמלים
ועינהם כבדות ממלח וגלים.

בשם התותחנים אשר ברסק הפגזים
היו עמוד האש לאורך החזית,
בשם חובשים רופאים שבנפשם ומאודם
החזירו רוח וחיים ,השיבו דם.

בשם הטייסים אשר פרצו אל קרב זועם
ונצרבו באש טילים ואש נון מם.
בשם הצנחנים שבין עופרת ועשן
ראו אותך ,כמו מלאך ,מעל ראשם.

בשם הקשרים אשר קולם קרע לילות,
בשם כל הגייסות והחילות,
בשם כל האבות אשר הלכו לקרב נורא
ושרוצים לשוב אלייך חזרה -

אני מבטיח לך ,ילדה שלי קטנה
שזאת תהיה המלחמה האחרונה.
(אני מבטיח לך ,ילדה שלי קטנה
שזאת תהיה המלחמה האחרונה)

אני מבטיח לך ילדה...

מכתבים

המיחזור כחלק מעולם
בר קיימא
עופר בן טובים יוצא נגד תכניות הפרדת
הפסולת למיחזור ("קצה המדבר" ,ספטמבר
 )2013שגורמות ,לדעתו ,מעמסה מיותרת,
מפגעים תברואיים ואי יעילות כלכלית .לדר
בריו ,ההפרדה במקור של פסולת למיחזור
היא רגרסיבית מבחינה טכנולוגית ,ולכן הוא
קורא לנו לצעוד קדימה ולהשתמש בטכנור
לוגיה מתקדמת לטיפול בפסולת ,כזו שלא
תזדקק למערך ההפרדה בישובים.
טענות מעין אלה נשמעות לא פעם מאז החלה
תנופת המיחזור שהביאה עמה פחים כחולים
לקרטון ונייר ,פחים כתומים לאריזות ופחים
חומים לפסולת אורגנית .אולם ,ביסודן של
הטענות הללו ,ניצבות שתי טעויות מכריעות:
האחת נוגעת לצד הטכנולוגי של המיחזור
והשניה לחזון הקיימות של החברה האנושית
כולה.
נתחיל בטכנולוגיה .אין כיום בנמצא  -בישר
ראל ובעולם המתועש כולו  -מתקנים היודר
עים לקלוט פסולת מעורבת ולהוציא מתוכה
חומרים למיחזור או להשבת אנרגיה ביעילות
גבוהה .העולם מחפש טכנולוגיה כזו כבר
שלושה עשורים ,אך ללא הצלחה .בכל המתר
קנים הללו ,שיעור המיחזור המירבי מגיע לכ

–  30%בלבד ,ואיכות החומרים הממוחזרים
נמוכה בגלל הזיהום מחומרי הפסולת האחר
רים שבהם התערבבו .זה קצת מתסכל ,אבל
זוהי המציאות .לאחר שסיירתי בעשרות מתר
קנים כאלה בבלגיה ,בגרמניה ,בהולנד וגם
בישראל ,המסקנה הזו עומדת על תלה .אם
כן ,נשארנו עם  70%הנותרים הצריכים ללכת
לאחת משתי החלופות :הטמנה או שריפה.
הטמנה בקרקע היא בזבוז משווע של משאר
בים ואובדן שטח יקר ערך .שריפת פסולת,
נראית בתחילה מושכת ,אולם גם היא אינה
בחזקת טיפול בר קיימא בפסולת .היא אינה
יעילה מבחינה אנרגטית ,חומרים בני מיחזור
נשרפים במקום לחזור למערכת היצור ,ונותר
אפר בכמות גדולה (כ  –  25%מהמסה ה�נ
כנסת) ,אשר מכיל בחלקו חומרים מסוכנים.
חזרנו ,אם כן ,לנקודת המוצא :כדי להשיב
חומרים באיכות גבוהה ובכמות גדולה למר
עגל היצור ,אין מנוס מלהפרידם במקור.
נכון ,לא נדרשת לכך טכנולוגיה עילית ,אלא
דווקא טכנולוגיה פשוטה ,הדורשת מהאדם
לשתף פעולה על ידי הפרדת הפסולת הביר
תית .תכניות הפרדה במקור יכולות להגיע
עד ל –  70%מיחזור באיכות גבוהה ,וכך,
באמצעים פשוטים ,מתקבלת תועלת כפור
לה מזו המתקבלת מטיפול במסה מעורבת.
מעניין לציין ,שגם מבחינה כלכלית ,תכניות
ההפרדה במקור זולות יותר משריפת פסולת.
ועתה ,לסוגיית הפסולת לאור חזון הקיימות:

האנושות מחפשת דרך לחיות חיים בני
קיימא ,כאלה שאינם נשענים על משאבים
מתכלים ושכמות המזהמים הנפלטים יורדת
בהתמדה .למיחזור יש תפקיד מרכזי בכך.
ככל שנרבה להחזיר חומרי פסולת למער
גל היצור ,כך נקטין את כריית חומרי הגלם
הבתוליים .ככל שנרבה להשתמש בקומפור
סט מפסולת עירונית ,נקטין את הצורך בדשן
כימי; ככל שנמחזר יותר פלסטיק ,ירד הצורך
בנפט ,ככל שנמחזר יותר נייר ,נותיר שטחים
טבעיים ויערות גשם לדורות הבאים .זוהי
המשוואה ,והיא יכולה להיות מושגת על ידי
הפרדת החומרים למיחזור .מדינות מתקדר
מות באיחוד האירופי ,שבהן קיימים מתקני
שריפה מתקדמים ,מגבילות עתה את פעור
לתם ומכוונות את הערים להגדיל את שיעור
ההפרדה במקור במקומם.
אולם מעבר לכך ,כדי לממש את חזון
הקיימות ,אנחנו זקוקים לאנשים שיפרידו
פסולת ,שימתנו את צריכת המשאבים ,שיר
צרכו בתבונה ושיוקירו את התועלת הגלומה
בחומרי הפסולת שלהם .מדובר כאן על שיר
נוי תרבותי הדרגתי ,שהטכנולוגיה לא תוכל
לפתור.
הפרדת הפסולת היא ,אם כן ,הרבה יותר ממה
שנראה בתחילה :היא חלק ממסכת גדולה של
שינוי ערכים ,של שיתוף פעולה ושל תפיסת
פיתוח חדשה לגמרי.
גלעד אוסטרובסקי ,אדם טבע ודין

מרפאת שיניים שחמון
מרפאת מומחים

כל טיפולי השיניים תחת קורת גג אחת

מבצע

בדיקה+
שני צילומי נשך
חינם!
עד לאחר חג הפסח

ד"ר אביב שמואלי

מומחה ברפואת שיניים לילדים

טיפול לא מתאים בגיל צעיר עלול
לגרום פחד וסלידה שילווה את
הילד כל חייו .על כן מומלץ כי ילדים
צעירים יבדקו ויטופלו ע"י מומחה
ברפואת שיניים לילדים ,מה שיבטיח
בריאות דנטלית לצד גישה חיובית
כלפי רפואת שיניים.
אשמח להעניק את השירות הטוב
ביותר עבור ילדכם וללוות אותו עד
גיל בגרות.

שיניים מטפלים ר
ק
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שי כהן (חזון)
שיננית

בוגרת אוניברסיטת תל אביב ,סיימה
את לימודי השיננית בשנת  .2008נולדה
וגדלה בקיבוץ גרופית.
השיננית היא חלק בלתי נפרד וחשוב על
מנת למנוע או לשפר מחלות חניכיים,
מחלת העששת ,הסרת כתמים ,מניעת
ריח פה ,שמירה על הגיינת הפה אצל
מטופלים באורטודונטיה ושמירה על חיוך
יפה ואסתטי.
שי מטפלת במבוגרים וילדים כאחד עם
המון אהבה ,סבלנות ,יסודית ואכפתיות.

טלפון לקביעת תורים 08-6333547 :טלפון חירום 052-8550001/2 :רחוב האגס  ,24אילת
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מרכבות גיבורי חיל

 /גבי בנט

תת אלוף במילואים אברהם אלמוג ,בעל עיטור העוז ,משמש גם היום ,חרף  73שנותיו ,כמג"ד גדוד השריון
 184במינוי לכל החיים .לגדוד זה היה תפקיד מכריע בקרבות הבלימה האכזריים בדרום ,בכיבוש מתחם
"החווה הסינית" ובהגנה על ראש הגשר שנבנה מעל תעלת סואץ ביום העשירי למלחמת יום כיפור

תדריך גדודי ע"י המג"ד אלמוג
בפתח הספר "אבירי לב -גדוד  ,"184שניתן
לי מתנה בסוף הריאיון ,מופיע שירה של רחל
שפירא " -השיר על ארץ סיני" .נדמה שאין
יותר מתאים משיר זה לסיפורו של אברהם
אלמוג( ,שכולם קוראים לו אלמוג)" :כי מלר
חמתה כה ארוכה ,כי מלחמתה כה ארוכה,
ועל חרבה תחיה ועל חרבה".
אל אלמוג הגענו דרך בנו -אורן אלמוג ,רכז
הספורט החדש במועצה האזורית חבל אילות.
וכך ,במקום לראיין את אורן על מחלקת הסר
פורט המתחדשת במועצה ,יצא לי ,במסגרת
גיליון  40שנה למלחמת יום כיפור של "קצה
המדבר" ,לראיין את אבא אלמוג .את הריאיון
קוטעים כל העת ,איך לא ,טלפונים מחברים
וותיקים לנשק ,הרופא החטיבתי דאז ,מפר
קדים מהמלחמה ולוחמים שעברו יחד איתו
את התופת ,המאחלים לו גמר חתימה טובה.
אלמוג ,נוסף על היותו נגר/מסגר/חרט/
תיקונצ'יק חובב ,הוא גם סבא במשרה מלאה,
אך תפקידו העיקרי הוא מג"ד  - 184תפקיד
לכל החיים כהגדרתו .במסגרת תפקידו זה
הוא מוזמן כל העת להרצות בפני תלמידים,
חיילים ,אירגוני עובדים ,פנסיונרים ומי לא.
ככזה ,הוא מצויד פיקס ,כדרכו ,במסמכים,
מפות ,יומנים ,תמונות ,מכתבים ומצגת מושר
קעת .אלמוג הוא גם ראש עמותת "גדוד "184
וכספי ההרצאות משמשים לתמיכה בפעילור
תה" .יש קושי רב בהעברת הסיפור והמסר
לדור הצעיר" הוא אומר" ,בעיקר את ההוויה
והרוח  -תלמידים לא מצליחים להבין איך
לא נשברנו ,איך לא התחפפנו או התחרפנו,
איך הקרבנו .אי אפשר" ,הוא אומר" ,להתר
עלם מהשינוי שעברנו מאז  -כן ,אני חושב
שאנחנו פחות עמידים כיום".
"אחד המסרים הכי חשובים שאני מנסה להער
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ביר ,ואני חושב שכבר חלחל עם השנים ,הוא
שמלחמת יום הכיפורים הייתה בעצם ניצחון
לא קטן כלל ,בעיקר עקב תנאי הפתיחה הנור
ראיים .הניצחון הזה לא היה מושג לולא הבנו
 ולקח לנו קצת זמן  -שזו מלחמה על הבית,על המולדת ,על המפעל הציוני .ההבנה הזו,
היא שנתנה לנו את הכוחות בסופו של דבר".
אנחנו יושבים במרפסת ביתם של אלמוג ונר
עמי ,העזר שנגדו כמע ט  50שנה ,תחת פ�ר
גולה ומאוורר ,ואני מנסה להיכנס לאווירת
התקופה ההיא ולראש של אלמוג .הדבר לא
קל ,בעיקר על רקע השלווה הפסטוראלית
שמסביב המהווה אנטי קליימקס לסיפורים.
לאט לאט ,למרות שלא הייתי בטוח שרציתי,
אנחנו מתחילים לצלול לעומק המונחים הצר
באיים ,מספרי היחידות ,נקודות הציון ,שמות
המפקדים ושמות כלי הנשק .מדי פעם אני
מסיט את השיחה לעניין האישי ,לאיזו אנר
קדוטה .יש לא מעט ,אך העיקר הוא סיפור
הקרבות .לטובת הדור הצעיר ,אנסה לכתוב
בצורה מלאה את כל ראשי התיבות הצבאיים.

מהבור אל התופת
המלחמה תפסה את אלמוג ב"בור" ,שם ישב,
כמה קומות מתחת לאדמה ,בחדר הפיקוד
הקדמי של המטה הכללי .באותה העת הוא
היה קצין ההדרכה של גייסות השריון ,שישב
אז ליד קריית מלאכי (ג'וליס) ולא בשיזפון
כמו היום .בצבא ידעו כבר ביום חמישי ה-
 4.10.73שביום כיפור ,יומיים לאחר מכן,
בשעה שש בערב ,תפרוץ מלחמה .אלמוג עבר
אז למינוי החירום שלו כקצין אגף המבצעים
בגייסות השריון ,וככזה ישב ב"בור" בקר

ריה .משם הוא חזה בסערה המתקרבת ובגל
הצונאמי ששטף את סיני ורמת הגולן ביום
שבת ,בשעה שתיים בצהריים ,ארבע שעות
מוקדם מהצפוי .כחודש לפני המלחמה ,עזב
אלמוג את גדוד  ,184שהשתייך לחטיבה 14
המיתולוגית בפיקודו של אמנון רשף ,והגיע
לגייסות השריון .את אלמוג החליף אז שאול
שלו ז"ל ,שקיבל את הגדוד הכי מתוקתק
בצה"ל .גדו ד  184ישב אותה עת בגזרה ה�מ
רכזית של תעלת סואץ 70 ,ק"מ אורכה ,והוא
רוכז בשלושה "תעוזים"  -בכל אחד פלוגה.
ה"תעוזים" היו מוצבים ממוגנים שנמצאו
 6-88ק"מ מקו המים וה"מעוזים" היו מו�צ
בים סופר-ממוגנים ,ממש על קו המים של
התעלה .תפקיד הטנקים היה להגן על ארבר
עת המעוזים שבאחריות הגדוד בפני צליחת
התעלה על ידי המצרים .מפקדת הגדוד ישבה
עוד  20ק"מ מזרחה ,במחנה טסה .הגדוד היה
מאומן ,מיומן ,מתוחזק והמשמעת בו גבוהה.
אלמוג ,ששהה ב"בור" ,החל לקבל את נתור
ני הקרבות בתעלה .די מהר התקבלה תמונה
עצובה מאד  -המצרים צולחים את התעלה
במסות דמיוניות  -לוחמים ,טנקים ,נושאי
גייסות וברקע הרעשה ארטילרית של מאות
רבות של תותחים ומטוסים ,שחיל האוויר לא
יכל למספרם ,יורדים על הכוחות .במלחמת
יום כיפור ,הכניסו המצרים נשק חדש לזירה-
טילים נגד טנקים ,שנישאו על ידי חוליות חיל
רגלים .טילי ה"סאגר" ,שכוונו על ידי מפר
עיל בודד באמצעות כוונת וסטיק ,עשו שמות
בשריון הישראלי .תוך פחות משעתיים נחר
סמה דרכם של הטנקים אל המעוזים ,האזור
נשטף בחיילים מצריים והטנקים היו חסרי
אונים מול השטף .רבים נפגעו .עד הערב,
כותרו כל המעוזים בגזרה של גדוד 184
והטנקים הכשירים נסוגו מזרחה אל מעבר
לקו התעוזים.

המצרים צולחים את התעלה
במסות דמיוניות -לוחמים,
טנקים ,נושאי גייסות וברקע
הרעשה ארטילרית של מאות
רבות של תותחים ומטוסים
יומיים לאחר פתיחת המלחמה ,מנה הגדוד
רק  4טנקים מתוך  25במקור .זו התמונה
העגומה שהתקבלה כאשר מפקד הגדוד,
שאול שלו ,כינס את שארית הטנקים במפר
קדת הגדוד .לא מעט מהטנקיסטים הצליחו
להיחלץ מהטנקים הפגועים ונעו רגלית לעבר
טסה .חלקם נשאו את חבריהם הפצועים ונר
לחמו במקביל בחיילים מצריים מטווח אפס.
הטנקים ששרדו תפקדו יותר כמו אמבולנר
סים ,בהצילם לא מעט לוחמים .יומיים עגור

מים אלה ,שעברו על גדוד  ,184הניבו מספר
לא קטן של עיטורי גבורה  28 .לוחמים נ�ה
רגו במהלך אותם יומיים ,מתוך  150לערך,
ולפחות מספר כפול מזה נפצעו .אבל ,כמו
עוף החול ,קם גדוד  184מההריסות ותוך
מעט זמן הצטרפו אל שאריות הגדוד בטסה
טנקיסטים שנותקו מהטנקים שלהם ,מיר
לואימניקים שהגיעו עצמאית ,חניכי קורס
קציני טנקים וקורס מפקדי טנקים ,וטנקים
פגועים שהושמשו .ה"מרובעות" של חיל
השריון היתה הפעם לעזר  -ניתן היה לקחת
כל טנקיסט ולצוותו עם כל טנקיסט אחר,
גם אם אינם מכירים זה את זה ,ולבנות צוות
שכאילו התאמן כל החיים יחד  -כולם דיבר
רו באותה שפה .גם העובדה שכולם תפעלו
את אותו הטנק -פאטון  M48-מג"ח ,עזרה
מאד .בסוף אותו יום מנה הגדוד  15טנקים.
לא הרבה ,אבל לא מעט.

קודם כל – תתגלחו!
בעוד אלמוג יושב ב"בור" ,המשיך הגדוד
בקרבות הבלימה מזרחית לקו התעוזים ובר
חילוץ לוחמים .בספר "אבירי לב" ,מסופר על
מבצע חילוץ לוחמי מעוז "פורקן" ,שישב על
קו המים מול העיר איסמעליה .המעוז כותר
כבר ביום הראשון ללחימה ,ולא היתה כל
דרך הגיונית לפנות את לוחמיו   33 -מ�י
לואימניקים מהחטיבה הירושלמית .לאחר
שלושה ימי מצור ,ולאחר שקיבלו אישור לכך,
יצאו הלוחמים לפנות בוקר מהמעוז המכותר
לכוון קו הטנקים של צה"ל ,כשהם סוחבים
עימם גם פצועים .במאות המטרים הראשור
נים הם פשוט הלכו בין העמדות המצריות.
לאחר הליכה של  17ק"מ אותרו הלוחמים על
ידי שאול שלו מפקד הגדוד ,אי שם בדיונות.
כל הלוחמים הועמסו על הטנק ,והוחזר
רו כערימה אנושית לקו כוחותינו .מבצע
זה גבה את חייהם של עוד לוחמים והוסיף
עוד פצועים לרשימה .מה שהתרחש בהמשך
אותו יום הכניס את גדוד  184להלם  -בקרב
"כמו בספרים" ,במסגרתו נכבש מחדש תעוז
"טלוויזיה" ,בו ישבה פלוגה של הגדוד בעת
פרוץ המלחמה ,נהרג שאול שלו ,מפקד הגר
דוד ,מכדור תועה .שאול היה הנפגע היחידי
באותו קרב .כשהגיעה ידיעה זו לאלמוג ,הוא
הודיע מידית לממונים שהוא חוזר לפקד על
הגדוד .למחרת התייצב בפני מפקד החטיבה,
אמנון רשף ,והוסע למפקדת הגדוד בטסה.
על מה חושבים בדרך? אלמוג" :אין זמן ומר
קום לסנטימנט ,כל החשיבה היא אופרטיבית
עם הפנים לעתיד .היה לי ברור שהגדוד נמצא
בהלם וצריך להוציאו ממנו במהירות" .המר
פגש עם הגדוד היה סוריאליסטי משהו וסוג
של טיפול בהלם" :הגעתי למפקדה בחצות
וקראתי למפקדי הפלוגות לשיחה -היה ליל
ירח מלא של ערב סוכות ובחוץ די קר ,ליל
אוקטובר במדבר .הגיעו אלי שלושה מפקדים
ממוטטים ,מפויחים ,מלוכלכים ,מרושלים ולא
מגולחים .בנוסף ,חניון הלילה נראה זוועתי -
אי סדר תהומי ,הטנקים מפוזרים בשטח והכל
מעורבב .פקדתי על שלושת מפקדי הפלוגה

תצלום אויר  -אזור החווה הסינית ואזור הצליחה
לחזור אלי לאחר שהתקלחו ,התגלחו ,החר
ליפו בגדים וצחצחו נעליים ...הפקודה היתה
משהו שנשלף ,אך מטרתה היתה אחת  -לטר
לטל את המפקדים ולתת להם להבין שמכאן
מתחיל דף חדש" .לאחר שקיבל דווח על מצב
הגדוד ,ונהיה לו חושך ,הורה אלמוג לקציר
נים להעיר את כל הגדוד ולהעביר אותו את
אותו התהליך שעברו הם .כשכולם רחוצים,
מגולחים ומצוחצחים ,פקד עליהם להפוך את
המקום לחניון לילה מסודר ,בו כל הטנקים
עומדים על משטח ישר בריבוע ,עם הקנים
מופנים החוצה וכל האמצעים תומכי הלחימה
והאנשים במרכז .כאשר נסתיים תהליך זה,
עם אור ראשון ,זימן אלמוג את הגדוד לשיר
חת מפקד .רק חלק זעום מהאנשים היה שייך
לגדוד  184המקורי .בשיחה רועננו נוהלי
הקרב ותורת הלחימה" -יותר לא יהיה פה
פלאנגות".

סופרים טנקים
אלמוג מראה לי גלויה ששלח לנעמי לפני
 40שנה ב ,13.10.73 -אחת מאותן גלויות
שחולקו לחיילים טרם עידן הסלולרי ,על מנת
שיכתבו הביתה ובעיקר על מנת שיידעו שהם
עדיין חיים .המכתב ממוען גם לאורן ושחר,
שהיו אז ילדים קטנים .בכתב יד מסודר הוא
כותב" :אנו נלחמים הפעם על קיומם של המר

דינה והעם .אנחנו ננצח כי אין לנו ברירה.
ייקח עוד כמה ימים אך יהיה ניצחון גדול".
המכתב יכול להעיד במשהו על הלך הרוח
של הכותב ,אם לא על זה של התקופה -פחות
מה שלומי ,יותר מה שלומנו .המכתב ,למרות
שהביע יותר משאלה ,הסתבר כנבואי משהו.

כמו עוף החול ,קם גדוד 184
מההריסות ותוך מעט זמן
הצטרפו אל שאריות הגדוד
בטסה טנקיסטים שנותקו
מהטנקים שלהם ,מילואימניקים
שהגיעו עצמאית...
למחרת ,על מנת לשבור את הסטטוס קוו
שנוצר בחזית הדרום ,כאשר כוחותינו כבר
ייצבו קו מחוזק בחיילי מילואים במרחק של
 8-10ק"מ מהתעלה ,ניסו המצרים להבקיע
מזרחה ,לאורך כל החזית ,על מנת להעמיק
את אחיזתם בסיני .בשלב זה היה גדוד - 184
עדיין רק ע ם  15טנקים  -במקום אחר מבח�י
נה מוראלית והיה ממוקם בעמדות מסודרות
השולטות על השטח .לאחר הרעשה ארטיר
לרית החלו עשרות רבות של טנקים לנוע
לכוון הגדוד .רק כשהגיעו הטנקים המצריים
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המשך מהעמוד הקודם
טנקי גדוד  184שנפגעו בפריצה לחווה הסינית 15.10.73

דול היה פריסתם המדויקת של הכוחות המר
צריים .בדיעבד ,התברר שמודיעין הקרב של
צה"ל שוב לא היה מדויק ,לדאבוננו.

שישה מעשרים ואחד

למרחק של  1,000מטר מהטנקים שלנו ,נתן
אלמוג הוראה לירות 1,000 .מטר במושגי
השריון זה טווח מאד קרוב וקשה לפספס.
תוך כדי ,על מנת להטעות ,בוימה ברשת
הקשר קטסטרופה ,כאילו הטנקים נפגעים
ונזרקו רימוני עשן על מנת להפוך את ההטר
עיה לאמינה .אלמוג" :ידענו כבר משלב די
מוקדם ,שהמצרים מאזינים לרשתות שלנו כל
הזמן ,בכל מקום .יותר מכך ,ידענו גם שמפת
הקוד הצהלית "סיריוס" נפלה בידיהם ,ובער
צם הם יודעים איפה אנחנו כל הזמן .בשלב
מסוים ,התחלנו לעשות מניפולציות באמצר
עות מערכת הקשר הפרוצה -זו היתה דוגמה
אחת .כיוון שהיינו בעדיפות טקטית -טנקים
בעמדות מול טנקים בתנועה -מהר מאד הפך
הקרב למטווח ברווזים" .באותו יום ,לפעמים
מטווחים של  100-200מטר ,השמיד הגדוד
 37טנקים מצריים ומספר גדול של רכב קרבי
משוריין .בסך הכל ,צה"ל השמיד בכל גזרת
התעלה  200טנקים באותו יום .לא היה ספק
שזוהי נקודת המפנה במלחמה בדרום .המור
רל בגדו ד  184היה בשמיים :סוף סוף מנ�צ
חים .עבור חלק מהחיילים ,הקרב הרגיש כמו
אימון על "רטוב" .השמחה הזו נקנתה בהרבה
עצב  -מחיר שמונת ימי המלחמה הראשור

נים עבור גדוד  '184היה  45הרוגים ופצועים
רבים.
כבר ביום השלישי למלחמה ,שמו לב בצה"ל,
שישנו שטח מת ברוחב ש ל  20ק"מ בין הכ�ו
חות הדרומיים של הארמיה המצרית השניה
והכוחות הצפוניים של הארמיה השלישית,
באזור האגם המר הגדול .ביום המפנה של
המלחמה ,ה ,14.10.73-הוחלט על הטלת
הקלף המנצח במלחמה  -חציית התעלה
ב"תפר" בין הארמיות המצריות וכיתור הארר
מיה השלישית ממערב ,תוך יצירת מובלעת
בתוך מצרים .ההנחה היתה ,שכיתור הארמיה
השלישית יביא את המצרים להיכנע .התוכר
נית נבחרה ,כי היה ברור שעל מנת להדוף
את המצרים משטח סיני בקרבות ישירים,
ידרש כוח ענק והמחיר עלול להיות גבוה .כך
נולד מבצע "אבירי לב" .המשימה המורכבת
והשאפתנית הוטלה על אוגדת אריאל שרון
שכללה גם את חטיבה  ,14ובתוכה גדוד .184
תפקידה של חטיב ה  14היה להדוף צפ�ו
נה שלוש דיוויזיות שריון ורגלים מהארמיה
השנייה ,על מנת ליצור מסדרון מספיק רחב
דרכו יועברו אל עבר התעלה  -בהתחלה
ציוד הצליחה ואחר כך הצנחנים והטנקים
שיצלחו את התעלה באמצעותו .הנעלם הגר

מפגש מפקדים במהלך הקרב ,על הטנק של מפקד החטיבה .משמאל :אמנון רשף,
מפקד החטיבה; אהוד סוקול ,קצין אג"ם; אברהם אלמוג ,מג"ד ;184
למטה :שלמה וקס ,קצין קשר חטיבתי
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תפקידו של גדוד  ,184יחד עם שני גדודים
נוספים ,היה לטהר את אזור "החווה הסיר
נית" שדרכו עבר ציר "טירטור" ,אשר יועד
למעבר כוח הצליחה .גדוד  184מנה אז כבר
 21טנקים .מתחם החווה הסינית 8 ,ק"מ
אורכו ו 4-ק"מ רוחבו ,היה מחורץ ברשת
תעלות השקיה ,כי האתר יועד להיות אזור
חקלאי שיושקה במים מתוקים .בעת המלר
חמה היה האתר עדיין בבניה ,אך כיום ניתן
לראות במפות באינטרנט שכל שטח החווה
הפך להיות אזור חקלאי פורה .השם "סינית"
נבע ממציאותו של כיתוב יפני (ולא סיני) על
המשאבות שנועדו לדחוף את המים לתוך
החווה .סיני או יפני ,בגלל התעלות ,העביר
רות בשטח החווה היתה קשה וכל התנועה
התנקזה לדרכים שעברו דרך החווה (הציר
רים "טירטור" ו"עכביש" מצפון מזרח לדרום
מערב) ,או בצמוד לה (כביש האורך של התר
עלה -ציר "לכסיקון" -מצפון לדרום) .יצא
אם כן ,שצומת "טירטור""-לכסיקון" היווה
נקודת מפתח לטיהור השטח .לאחר טיהור
השטח ,היה הכוח אמור לייצב קו כלפי צפון
מול הארמיה השנייה .החטיבה והכוחות הנר
לווים התרכזו בערב ה 15.10.13-על ציר
"לכסיקון" ,מס' ק"מ דרומית לחווה .בנאום
נרגש הסביר אמנון רשף ,מפקד החטיבה,
את חשיבותו של המבצע לגדוד המוביל את
הכוח .מדהים ,אך שיחה זו הוקלטה על ידי
עמוס אטינגר שהתלווה לחטיבה והיא מור
פיעה באתר חטיבה  .14בסיום ,כאיש אחד
קורא כל הגדוד" :עלי קרב" שלוש פעמים-
מצמרר .הכח הגדול עשה הכנות אחרונות,
וכשירד הלילה החלה התנועה צפונה ללא
אורות .כיוון שכל החטיבה נעה בחלק לא קטן
של המסע בשיירה אחת ארוכה ,ההוראות היו
לעקוף כל כלי פגוע ולא להתעסק בחילוץ-
תפקיד זה יועד לכוח נושאי הגייסות המר
שוריינים מאחור .מסתבר שההפתעה היתה
מושלמת -חציו של הכוח עבר את הצומת,
והתפצל למקומות המיועדים לו לחסימת
המצרים כלפי צפון ,ללא ירייה אחת .איתרע
מזלו של גדוד  184שהיה השלישי בשדרת
המסע .אותה עת הבינו המצרים שהכוח העור
בר דרך עמדותיהם הוא כוח אויב ואז החלה
התופת .בדיעבד מסתבר שהמצרים התארגר
נו סביב צומת זה טוב בהרבה ממה שהעריך
צה"ל  -כל שולי הכביש מוקשו ,חיילים נור
שאי טילי "סאגר" מוקמו ממש ליד הכביש
וטנקים פוזרו בין הכוחות במרחק קטן מהר
כביש .מהר מאד נפגע רוב הגדוד ,מי מטילי
"סאגר" שנורו מטווח אפס ,מי מפגזי טנק ומי
ממוקשים בעת שניסה לעקוף טנקים פגועים.
מתוך  21הטנקים שנכנסו למתחם ,יצאו רק
שישה טנקים פגועים וחמישה טנקים שלר
מים פחות או יותר ,כולל זה של אלמוג ,שכל
אימת שירה התמלא הצריח בעשן .הקרב

התנהל אז מטווח אפס וכלל השלכת רימונים
וירי מנשק קל ומקלעים .טנקים ירו זה על
זה בחשכה מטווח של מטרים ,שני הכוחות
התערבבו זה בזה ולא היה ברור מי אויב ומי
ידיד .לרוע המזל ,גם רשת הקשר נפגעה ולא
ניתן היה ליצור קשר בין הטנקים .על מנת
שאותם חמישה טנקים שנותרו יוכלו לתקר
שר ביניהם ,עבר קצין המודיעין של הגדוד
בין חמשת הטנקים ,כשבחוץ מתרחש קרב
אימים והמצרים נמצאים במרחק של מטרים
בודדים ,והודיע לכל טנק לאיזו רשת לעבור.

מ"פיים וקמב"ץ במלחמת ההתשה .מימין :שאול שלו ז"ל  -מ"פ; בני טרן  -קמב"ץ;
צוק בוסתן  -מ"פ

בקרב "כמו בספרים" ,במסגרתו
נכבש מחדש תעוז "טלוויזיה",
בו ישבה פלוגה של הגדוד בעת
פרוץ המלחמה ,נהרג שאול שלו,
מפקד הגדוד ,מכדור תועה
רק בנס לא ירו עליו צוותי הטנקים כאשר
הגיע אליהם" .תגיד אלמוג" ,שאלתי" ,האם
האנשים בקרב דומים בכלל לעצמם כשהם
ברגיעה? האם הגבורה ניתנת בכלל לחיזוי?".
אלמוג ענה לקונית" :הקרב ,כמצב מאד קיר
צוני ,חושף את אופיו האמיתי של האדם -את
הבסיס של הבסיס של המטען הערכי שלו.
לפעמים רואים את זה בחיים הרגילים שלו
ולפעמים לא" .בתום הקרב ,הסתבר שחמישה
טנקים ,שאיבדו קשר עם אלמוג ,בכל זאת
שרדו את הקרב והם הצטרפו לחמשת הטנר
קים הכשירים .גדוד  ,184על עשרת הטנקים
שלו ,שזה שליש גדוד בעצם ,תפסו עמדות
כלפי צפון ובהמשך הלילה פגעו בכל טנק,
או כלי רכב שנע דרומה על ציר "לכסיקון",
לכוון הצומת עם ציר "טירטור" .מבחינתם,
המשימה הושלמה .בשלב מסוים ,נע לכוון
הגדוד ,מדרום ,טנק בודד .עד שהצליחו להר
חליט שזה טנק אויב ,כבר נכנס הטנק המצרי
בין הטנקים הישראליים ויישר איתם קו כלפי
צפון ...זה היה מפחיד ,אבל עד אותו רגע
חשב הטנק המצרי שהטנקים הישראליים,
שנמצאים  5מטר לידו ,הם עמיתים  -כה רב
היה הבילבול .לאחר דקות שנדמו לנצח יורט
הטנק המצרי.

אלמוג מראה לי את הגלויה השניה ששלח
לנעמי ולילדים למחרת הקרב הלילי ,גם היא
בכתב מסודר" :היה לי ליל לחימה קשה.
התופת בכבודה ובעצמה ואם עברתי לילה
כזה ,הכל יהיה בסדר" .במהלך היום ,מגבעה
שולטת ,המשיך הגדוד להשמיד עוד טנקים
שנותרו בסביבות החווה הסינית וכלי רכב
שנעו דרומה על ציר "לכסיקון" .גדוד 184
איבד במלחמת יום כיפור  80מלוחמיו ועוד
 112מהם נפצעו 21 .מלוחמי הגדוד עוטרו
בציונים לשבח ועיטורי "עוז" ו"מופת".
אלמוג" :הדור שלנו כבר עשה את שלו .לדאר

בוננו ,התרחשה במשמרת שלנו מלחמת יום
כיפור .מאז מלחמת העצמאות לא הועמד
קיומנו במבחן כה חמור .אם יש מסר שחשוב
לי להעביר הלאה הוא שלכל דור בשרשרת
הדורות שלנו ,האחריות לשמור על קיומו
של העם היהודי -לפעמים השמירה הזו יותר
קלה ולפעמים ,כמו במקרה שלנו ,היא דור
רשת קורבן .בכל מקרה  -האחריות הזו
קיימת תמיד .אני מאחל לעצמנו שהאחריות
הזו תמיד תילקח על ידי הדור שזו המשמרת
שלו".

אחריות של דור
באותו הלילה הצליח כוח צה"ל ,שמנה חטיר
בת טנקים וחטיבת צנחני מילואים ,לחצות
את התעלה לאפריקה על גבי ה"תמסחים".
כיבוש מלא של צומת "לכסיקון""-טירטור"
הושג רק במהלך ה ,16.10.13-כאשר רק
בבוקר אותו יום התאפשר פינוי הפצועים.
באור היום ניתן היה לספו ר  108טנקים שר�ו
פים ,לא מעט שלנו ,ועוד כלי רכב רבים.

נעמי ואברהם אלמוג
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מול פני המלחמה

 /זאב נעמן ,גרופית

בשישה באוקטובר  1973התהפכו החיים של חבר גרופית  -אז טוראי זאב נעמן ,חבר גרעין "שנער" למעיין
ברוך  -שחלם על של"ת אחרון בכיף ברפת הגלילית ,ומצא את עצמו בראשית אוקטובר יחד עם חבריו לגרעין
ולגדוד  50עומד עם נשק קל מול השריון הסורי
אימונים על אדמת סיני בתום הקרבות.
זאב נעמן כורע ראשון מימין

בין ראש השנה לבין יום הכיפורים תשע"ד,
ביום שלישי  ,11.9.13התכנסנו  -כל חיילי
ומפקדי גדוד  50משנת  ,1973רובם בני גרעיני
נח"ל ,במדרשת חיספין ברמה .תאריך זה ,ציין
 400שנה לפי הלוח העברי ,ליום בו עלינו לת�ע
סוקה מבצעית ברמה ,ארבעה ימים לפני פרוץ
מלחמת יום כיפור .לקראת המפגש ,היו בקרב
המארגנים חששות לגבי מספר החברים שיגיר
עו ,אך בסופו של דבר ,התכנסו  300חיילים
ומפקדים נרגשים מאד ולרבים מאיתנו היה זה
מפגש ראשון מאז שנפרדנו ,מצולקי מלחמה,
באביב  .1974במפגש הטעון והמרגש ,שמענו
את המפקדים ,התייחדנו עם חברינו הנופלים
והעלינו זכרונות .רבים מאיתנו לא היו בקשר
מאז המלחמה ההיא ולא נפגשנו מאז לדבר על
מה שעבר עלינו .דור סגור ומסוגר.

היו בקרב המארגנים חששות
לגבי מספר החברים שיגיעו
למפגש אך בסופו של דבר
התכנסנו  300חיילים ומפקדים,
נרגשים מאד ולרבים מאיתנו
היה זה מפגש ראשון מאז
שנפרדנו ,מצולקי מלחמה,
באביב  .1974דור סגור ומסוגר.
בחודש מאי  ,1973הגענו  -קבוצת נח"לאים,
לגדוד  ,50במסגרת מסלול הנח"ל ,לאחר שנה
של שירות בהיאחזויות ברצועה ,בבקעה ובר
רמה .בבוקר ,בשיחת פתיחה עם יהורם יאיר
המג"ד (להלן יה-יה) נאמר לנו שצה"ל מתר
כונן למלחמה שעלולה לפרוץ בכל רגע .בהר
משך ,הוא טרח להבהיר לנו שאנו חיילים לא
מאומנים ,שלגדוד יש את החיילים שלו ובשלב
זה לא בונים עלינו .אם יקרה משהו ,אתם תלכו
"להכין סנדוויצ'י"ם" ,אמירה קצת מעל�י
בה למען האמת .הוא הבטיח שננצל את הזמן
לאימונים רציניים ורכישת מיומנויות לחימה,
כנדרש מחיילים בגדוד .אם נהיה טובים ,הבר
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טיח בלשונו הציורית ,אז בסוף המסלול "נוכל
לתקוע נאד ביחד" (סליחה).
מכאן החלו סדרות אימונים מפרכים ומאומצים,
אך מלאי חוויות ,במהלכם הפכנו לחיילים
ראויים שאפשר לסמוך עליהם בחטיבת הצר
נחנים .במהלך האימונים נהגנו גם להתבדח
על האפשרות שתפרוץ מלחמה ,כשהלהיט היה
המערכון של הגשש החיוור עם הפתגם האלר
מותי" :האם המצרים יבצעו את התכנית
המטומטמת לחצות את התעלה".

כמה שקט ויפה היה הגולן
בראשית אוקטובר 1973
התקופה של ראשית הסתיו ,בחודש אוקטובר
 ,73זכורה לי כיפה ומבטיחה .הסתיו היה קריר
ונעים ולא היה רמז לענני המלחמה ,שהתקר
דרו בדרום ובמזרח .לאחר התרגיל החטיר
בתי ,בו צה"ל התגלה במלוא עוצמתו,יצאנו
לחופשת ראש השנה ,במהלכה זכיתי לשמוע
את הראיון עם רא"ל דויד אלעזר (דדו) ,שהר
צהיר כי "צה"ל מעולם לא היה חזק יותר וער
רוך יותר ,להתמודדות מול כל אויב אפשרי".
הדברים השרו תחושת נוחות וביטחון ברמה
לאומית ואישית .אני כותב כעת ומביט בלוח
השנה  -יום שני ,ה ,9.9-הוא בדיוק אותו היום
בשבוע בו  -לפני  40שנה ,כינס אותנו הסמג"ד
מנחם זטורסקי ז"ל ,לשיחה לקראת התעסור
קה המבצעית בגולן ,שאמורה הייתה לסכם את
התקופה שלנו בגדוד הצנחנים ,ולאחריה היינו

אמורים לצאת לשל"ת בקיבוץ .הוא אמר לנו
כך":הגזרה שקטה ,תדאגו לא לחמם אותה,
תסיימו את התעסוקה ותצאו לשל"ת לו אתם
מחכים".
ביום המחרת,יום ג'  ,2.10.73הגענו למחנה אל
על בדרום הרמה ובשיחת הכרות עם הגזרה
והמשימות העומדות לפנינו ,הפתיע אותנו
המ"פ בדבריו כי" :חלה התחממות בגזרה,
שמשמעותה בפועל היא תגבור של טנקים
שלנו ברמה .במקום  80טנקים שבשגרה ,עלה
המספר ל".150-
בהמשך קיבלנו תפקידים ומשימות והחל
הפיזור שלנו במקומות השונים .הגענו בשר
עות אחר הצהריים למוצב  116ולאחר חפיפה
קצרה קיבלנו את הפיקוד על הנקודה .שגרת
המוצב הייתה למעשה מתנת מנוחה למי שזכה
בה ,לאחר ימי פעילות האימונים האינטנסיר
ביים ,אליהם הורגלנו  .היה נעים .בלילות היינו
מחויבים לשהות ב"שפניות"(סוג של עמדה
ממוגנת) שבעמדות ,בהן היה חשמל ,והתאר
פשר לנו לקרוא בין המשמרות .ביום חמישי
בערב 4 ,באוקטובר ,קרא אחד המפקדים מן
העיתון כותרת המספרת על מתיחות ברמת
הגולן .היינו מוצבים בעמדה הקדמית ביותר
מול הסורים וכל שנותר לנו היה רק לגחך
אל מול המציאות שחווינו באותו יום .למחר
רת בבוקר,יום שישי 5 ,באוקטובר ,ערב יום
הכיפורים ,בזמן השמירה התאמצתי לחפש
במשקפת סימנים לאותה מתיחות ,אך ללא כל
הצלחה .מאוחר יותר עברתי לתורנות מטבח
ותוך כדי עבודה קיבלתי הודעה שאני יוצא

רבע לפני המלחמה  -פלוגה א' בתום מסע כומתה .זאב נעמן למטה משמאל

לחופשה .חברי למוצב ניסו לשכנע אותי לוותר
על החופש ,הרי רק לפני שבוע היינו בבית,
וממילא ביום כיפור אין מה לעשות .אני הייתי
חייל פשוט שהמוטו שלו היה שאם בצבא נותר
נים חופשה ,לוקחים אותה .וכך יצאתי לחופר
שה ביום שישי 5 ,באוקטובר ,מבלי לדעת דבר
על העומד להתרחש.

המוצב שלי והחברים –
האובדן והכאב
למחרת  ,יום שבת ,יום כיפור ,פרצה המלחמה
ואני הוזעקתי חזרה ועשיתי את דרכי בתחושה
קשה בטרמפים לרמה .בשעות הערב הגעתי
לאל  -על ,שם פגשתי את חבריי רמי גוברניק
ומוטי קרפמן שהופתעו לראות אותי ,כי ידעו
שאני במוצב .הם סיפרו לי כי חבריי למוצב
עומדים במרכז הפלישה הסורית לרמה ,ומותר
קפים על ידי טנקים סורים .החיילים מכותרים
ונאבקים להדוף את הסורים.
במהלך המפגש ראינו את חברי דורון אציל
יוצא לסיור רכוב על רכב משוריין ,וכאשר
זיהה אותנו עומדים על הכביש הספיק לצר
עוק " :גוברניק ,המצרים ביצעו את הת�ו
כנית המטומטמת ,הם חצו את התעלה" .זו
הייתה הפעם האחרונה שפגשתי את דורון ז"ל.
הוא נהרג למחרת בתל סאקי בהיתקלות בקרב
עם הסורים.
באותם רגעים חיפשתי כל דרך אפשרית לשוב
ולהצטרף לחברי במוצב  ,116מה שהתברר
די מהר כרעיון הזוי וחסר הייתכנות .נכנסתי
לבונקר של אל על ,בו כונסו כל חיילי הפלוגה
לתפיסת מחסה מההרעשות הכבדות של הסור
רים .מדי פעם ,נקראנו לצאת לסיורים ,לשמיר
רות ולמשימות אחרות .בדיעבד למדתי כמה
דברים על משמעותו של הגורל העיוור :היומר
קרים בהם חיילים שהתבקשו לצאת לסיור ,היו
באותו רגע בתורנות שמירה ומישהו אחר יצא
במקומם לסיור או חילוץ ,מהם לא שב לעולם.
החברים שלנו ,שיצאו לסיורים באותו לילה,
נתקלו לפנות בוקר בקרב ובטילים הסורים
ולמרבה הכאב מרביתם נהרגו .סיפורי הגר
בורה של הקרב במוצב  116והקרבות בתל
סאקי קיבלו חשיפה בכתבות וספרים שנכר
תבו במהלך השנים ,ואני רק חש חובה לציין
את הגבורה של הלוחמים שנחשפו להפתעה
הכואבת וללחימה הקשה של בלימה והישר
רדות .כעשרים חברים ומפקדים שלנו נפלו
באותם קרבות.
בבוקר יום ראשון  7 ,באוקטובר ,במהלך ה�ש
מירה ,נקראנו לעלות לרכבים ולעזוב את המר
חנה מיידית .הסתבר שחטיבת טנקים סורים
שועטת בדרך אלינו ,ללא כל כוח שיכול לעכב
את התקדמותה .חיל האוויר היה עסוק מאד
בימים הראשונים במשימות הבלימה בחזית
המצרית .לאחר נסיעה קצרה ברכב ,הגענו -
קבוצת חיילים ללא מפקד  -למורדות המערר
ביים של הגולן בואכה עין גב ,ושם התמקמנו
בין הסלעים שבצידי הכביש .אחד החיילים
אמר" :בואו ניכנס למבנה ,אנחנו נראים
כמו הצבא המובס של נפולאון" .המשפט

הזה נחרט בזיכרוני ,זו הייתה המציאות וזו
הייתה ההרגשה .היינו חיילי הצנחנים המובר
חרים של צה"ל ,שהשתתפו בתמרונים המורכר
בים ביותר וחווינו תחושת השפלה של "נסיגה
לאחור" ,שהייתה מתסכלת ולא נעימה ,בלשון
המעטה.
הרמה בערה ומעלינו חגו מטוסי מיג וסור
חוי סורים ללא הפרעה ,ואנחנו ,כמה עשרות
חיילים מצוידים ברובי סער מיושנים למדי,
היינו הכוח הצבאי היחיד שחצץ בין הצבא
הסורי ובין עמק הירדן וטבריה .מדי פעם
צפינו בזוג מטוסי סקייהוק שלנו ,שניסו לסייע
לכוחות הקרקע ולהתחמק מהטילים סוריים.
רבים מהם נפגעו והופלו בימים הראשונים.
בשעות הצהרים הגיע יעף בודד של מטוסי פנר
טום שטסו בשמי הגזרה ובדיעבד הבנתי שחלר
קם נפגע גם כן .בהמשך היום עלו לרמה עשרה
טנקים מדגם צנטוריון עם חיילי מילואים ,ולר
קראת הערב הופיעו גם  50טנקי שרמן מימי
מלחמת העולם השנייה ,שהתקשו לטפס לרמה.
זה היה הכוח שעמד מול דיוויזיות השריון
הסורי.
עם רדת החשכה ירדנו לחוף עין גב ,שם התר
כנסו חיילי הגדוד ,הלומים וחבולים לאחר
ששרדו את ימי הקרבות הראשונים ברמה.
הקבוצה העיקרית שבלטה בהגעתה ,הייתה
"שיירת רפאים" -קבוצה של כ 150-חיילים
מיחידות שונות שנסוגו על מספר טנקים
ממחנה רפיד (היאחזות גשור הישנה) ,בחסות
החשיכה של יום ראשון -ה 7-באוקטובר ,וע�ב
רו בין החיילים הסורים שחנו ברמה ,והצליחו
לרדת לכינרת .זהו סיפור אמיתי ובלתי נתפס
שהוזכר לאחרונה גם במפגש הגדודי.

בים "לחיילים בחזית" .שם עדיין המציאות לא
חלחלה .רוח האופוריה והביטחון המלא עדיין
מילאה את האוויר ,ובאה לידי ביטוי במאות
מכתבים ,כשילד אחד כתב לדוגמה" :חייל
אמיץ ,אני גאה בך ואני מקווה שתמות
למען המולדת".
יה-יה המג"ד שלנו ,שקיבל את מינויו עם
פרוץ המלחמה ,היה טרוד ,כפי שסיפר מאוחר
יותר ,בחיפוש משימות לחימה עבורנו .מטרתו
הייתה להשיג לגדוד משימה ,שתהווה חוויה
מתקנת לחוויית הנסיגה והתסכול ותאפשר לנו
להוכיח את עצמנו כלוחמים ולהביא לידי ביר
טוי את יכולותינו.

"ראינו את חברי דורון אציל יוצא
לסיור רכוב על רכב משוריין,
וכאשר זיהה אותנו עומדים
על הכביש הספיק לצעוק:
"גוברניק ,המצרים ביצעו את
התוכנית המטומטמת ,הם חצו
את התעלה" .זו הייתה הפעם
האחרונה שפגשתי את דורון ז"ל,
הוא נהרג למחרת בתל סאקי"
לבסוף ,הוחלט להחזיר אותנו לבית סחור -
המחנה הגדודי ,וזה היה קשה ,מתסכל ועצוב.
שבועיים קודם לכן ,היינו דחוסים  33חיילים
בחדר אחד במיטות קומותיים צפופות .כעת,
חזרנו  14חיילים לאותו חדר והיה חלל ענקי
בחדר ובלב.

תקופת המתנה חסרת מנוח
היו אלו ימים של כאב שנצרב לכל החיים.
היינו חיילים צעירים ,נחלאים וחברים שאיבדו
את החברים היקרים ביותר בפעילות הקרבית,
לראשונה בחיינו .בהמשך ,הגיעה אלינו הידיר
עה על כך ש"גדוד  50חוסל ונמחק" בקרבות
הבלימה ברמה .נחשפנו לחברים שלקו בהלם
קרב ולמבקרים רבים ,שהגיעו למקום לחפש
את יקיריהם ,גם כאלו שידענו כבר כי אינם
בחיים.
התחלנו לקבל מכתבים מילדים ששלחו מכתר
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היינו חיילים שהתחנכו על כך ש"חיילים לא
בוכים" .הכול הצטבר בבטן ולא השתחרר 40
שנה .הייתה תחושת ריקנות ,עצב וכאב חד.
תקופת ההמתנה הקצרה נוצלה להצטיידות
מחדש ,מאחר שרובנו היינו חסרי ציוד ,לאחר
שנטשנו את המוצבים מבלי שחזרנו אליהם.
עשינו היכרות עם טיל הכתף " -לאו",
שהגיעו ברכבת האווירית מארה"ב והצטיידנו
בטילים אלו.

קיבלנו משימה וחצינו את
התעלה
התחושה הקשה שלנו כחיילים קרבים שמער
בירים מלחמה בעורף ,הסתיימה בליל שבת,
 122באוקטובר ,בהתפרצות הרס"פ לחדר ה�מ
גורים וקריאתו להתארגן במיידית ליציאה.
נשלחנו לרפידים בסיני ומשם הועברנו לגזרת
טסה ,שם קיבלנו תדריך על הסכנות הצפויות
לנו לאחר חציית התעלה  -הפגזות ,הפצצות
ומארבים של חיילים מצרים .המידע המבצעי
היחיד שנמסר לנו היה שאנו מצטרפים לאוגדה
של ברן שפועלת במצרים .יצאנו לדרך ,עם ידע
על הכיוון הכללי ,אך ללא מכשיר קשר וללא
מפה .לאחר שעה של נסיעה החלטנו להעביר
לילה נוסף בסיני ולחצות את התעלה למחרת
בבוקר.

הרמה בערה ומעלינו חגו מטוסי
מיג וסוחוי סורים ללא הפרעה,
ואנחנו ,כמה עשרות חיילים
מצוידים ברובי סער מיושנים
למדי ,היינו הכוח הצבאי היחיד
שחצץ בין הצבא הסורי ובין
עמק הירדן וטבריה
ביום שני בבוקר 21 ,באוקטובר ,לאחר השכמה
ושתיית קפה ,שמענו בחדשות כי היום בשש
בערב נכנסת הפסקת האש לתוקף .החלטנו
להזדרז ויצאנו לדרך .כבר בתחילת הנסיעה
עצרנו לחייל שביקש טרמפ ,והסביר שאין
לו יחידה ,והוא רוצה להגיע ולאזור הקרבות
להילחם .הוא שמח שיכול להיות איתנו ,מאחר
וגם הוא בוגר גדוד  .50הפרט היחידי הזכור לי
ממנו הוא שהיה דתי .החייל הזה בילה איתנו
מספר ימים ולאחר מכן עבר יחידה .הסתבר
שהתופעה הזו של חיילים שמגיעים בדרך לא
דרך לאזור קרבות ומבקשים להצטרף ליחידות
ולקרבות הייתה די נפוצה.
הגענו לחניון מפקדה ,בו זהינו לפתע מ"כ של
הפלוגה חבוש ביד ,שסיפר לנו ,כי זחל"ם מהר
פלוגה עלה על מוקש ,מ"פ הפלוגה סרן חיים
קונדה ,נהרג ומספר חיילים נפצעו .את הפיר
קוד על הפלוגה קיבל מאיר ברוקנטל ,שהפך
להיות המ"פ הרביעי של הפלוגה בפרק של
חודש ימים.
התחלנו בנסיעה קרבית דרוכה דרומה ,לאורך
תעלת המים המתוקים ,עם המ"כ הפצוע שהר
צטרף אלינו .ככל שהתקדמנו דרומה ,התגברו
קולות הירי שהיה מכוון גם אל הזחל"ם שלנו.
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אנו מתבוננים בשעון ורואים שהשעה שש מתר
קרבת .ככל ששעת הפסקת האש מתקרבת,
הירי עלינו מתחזק ,אנו נוסעים באיטיות דרור
מה ,ומגיעים לכפר שעל גדות התעלה.
לקראת השעה שש השתרר שקט מוחלט והאש
נפסקת לחלוטין .מבין הבתים הבחנו בחיילים
המתקרבים אלינו .היו אלה חיילים של פלור
גה מקבילה ,שנעו רגלית והביאו עימם שבוי,
אותו העלו על הזחל"ם שלנו .התארגנו יחד
עם החיילים מהגדוד לחניית לילה ,ואת השר
בוי צירפנו לקבוצת שבויים שהייתה במקום.
למחרת בבוקר ,תוך כדי התארגנות לתנועה,
שמענו צרורות ירי חזקים וקרובים מאד אליר
נו .לאחר בירור מהיר הסתבר שמפקד מחלקה
החליט לצאת לפעולה מבצעית עצמאית עם
מספר חיילים ,אך זוהה על ידי חיילים אחרים
מהפלוגה שחשדו שמדובר בכוח מצרי ופתחו
לעברם באש .למרבה המזל הושגה מהר הפסר
קת ירי ואף חייל לא נפגע.
בשעות הבוקר הצליחו ,סוף סוף ,כל יחיר
דות הגדוד להתאחד בנקודה אחת והיה זה
מפגש איחוד מרגש עם חברי הגרעין אותם
לא ראינו מספר ימים .תוך כדי כך ,נודע לנו
שהקרבות לא הסתיימו ,כיוון שהפסקת האש
הופרה .מצאנו עצמנו שוב בהמתנה ובמהלכה
תקף אותנו מטוס מיג מצרי וזו הייתה עבורנו
הזדמנות ליישם את מה שלמדנו על ירי נגד
מטוסים וכל כלי הנשק שהיו לנו ירו עליו.
קיבלנו פקודה לעלות על הסוללה המצרית
בצד המערבי של התעלה ולכבוש אותה ,במר
טרה לכתר את הארמיה השלישית .לא סיפר
רו לנו במה מדובר ולא היה לנו מושג על כל
מכלול תמונת הקרב .ידענו רק שעלינו לבצע
עבודת חי"ר ,כפי שלמדנו ותרגלנו -לטהר את
הכפרים לאורך תעלת המים המתוקים בדרך
לתעלה ,ובהמשך ,טיהור התעלה בלוחמת יעד
מבוצר .שבועות מספר לאחר מכן ,רואיינו
חיילי מילואים ותיקים בתוכנית רדיו וסיפרו
על הקרב ההוא ,במהלכו הסתבר שזהו מתחם
מבוצר ,אליו ניסו להגיע פעמיים ללא הצלר
חה .אחד מהם אמר ,שכאשר ראו את הצנחנים
הצעירים ,שנראו כילדים עבורם" :התפללנו
למענם 'אל מלא רחמים'" .במהלך השידור
הצלחתי להבין שהיה מדובר בנו ובמתחם אליו
נכנסנו.
במהלך הפעולה התפצלנו לשני כוחות והתר
קדמנו לפני הטנקים שבאו בעקבותינו ,כשהר
גענו די קרוב ליעד ירדנו מהרכבים והתחלנו
בתנועה רגלית לתוך הכפר .אף חייל מצרי
לא נראה בחוץ ,אך נמשכו קולות ירי מכל
הכיוונים .חיילי פלוגה ב' אליה צורפנו ,טיפסו
על הסוללה ,ואנו נשארנו לחפות עליהם ולהר
משיך בטיהור הכפר .הקצין שפיקד עלינו -
בשן ,הוביל אותנו לפריסה מסביב לאחד המבר
נים והחל לקרוא בערבית" :צאו החוצה  ,אתם
מוקפים" .קיבלנו פקודה להתרחק מהמקום
ויצאנו לעבר שטח פתוח יותר .מספר פצצות
מרגמה נורו עלינו על ידי המצרים ,מהצד השני
של התעלה ,אבל הן לא גרמו כל נזק .באופן
מפתיע בחלוף כחצי שעה ,החלו לצאת מהבית
חיילים מצרים עם ידיהם מורמות  .ספרנו יותר
מ 50-חיילים מצריים שנכנעו לנו ,שהיינו בסך

הכול .15
היתה זו נקודת זמן נפשית וצבאית משמעותית
עבורנו ,של ניצחון צבאי ,כשאנו יושבים על
אדמת מצרים ומולנו עשרות חיילים נכנעים.
במפגש שהתקיים בין ראש השנה ליום הכיפור
רים ,במרחק  40שנה מהאירועים ,סיפר האלוף
במיל יורם יאיר (יה-יה) שהיה מפקדנו ,כי
באותה פעולה ,כבשנו מתחם באורך של חמיר
שה ק"מ ללא כל נפגעים ,להפתעת כולם .זה
נזקף לזכות העובדה שהצלחנו להפעיל לוחמת
חי"ר אשר הפתיעה את האויב.

"היו אלו ימים של כאב שנצרב
לכל החיים .היינו חיילים צעירים,
נחלאים וחברים שאיבדו את
החברים היקרים ביותר בפעילות
הקרבית לראשונה בחיינו".
זה היה המהלך המלחמתי האחרון של הגדוד
במלחמת יום הכיפורים .היו תוכניות מגירה
שונות לביצוע פעולות למקרה של הפרת הפר
סקת האש ,אך למזלנו הן לא התממשו.
השהייה בגדה המערבית של התעלה הולידה
הרבה הומור שחור .אצל רבים מאיתנו היה
החשש שלא נצא חיים מהאזור והחלה מסכת
הבדיחות המקאבריות .אני "זכיתי" מחבר
רי למחמאות מיוחדות בגין העובדה שהייתי
היחיד שלא מלאו לו עדיי ן  20שנה .בכל הז�ד
מנות נהגו לשיר לי את פזמון השיר של אהוד
מנור":אז למה לא מלאו עשרים לנער" .היום,
ממרומי גיל  60אני יכול לחייך ,אבל אז זה לא
היה כל כך מצחיק.

סוף המלחמה והשגרה
המסוכנת
במהלך השהייה על אדמת מצריים ,לאחר הפר
סקת האש ,ביצענו סיורים רגליים וסריקות
בשטחים .שבתאי ,הרס"ר האגדי של הגדוד,
ששירת בתפקיד מאז הקמתו באמצע שנות
ה ,50-הצטרף אלינו והצליח ללמד אותנו פרק
של "בגרות" צבאית .באחד הימים זיהינו קבור
צת מצרים החולפת במרחק מה מאיתנו .בשן
הקצין הקפיץ אותנו ופקד להתארגן במטרה

פלוגה א' ,המפגש בחיספין  -ספטמבר 2013

טור בהתנדבות
הקורס למתנדבים

ללכוד אותם ,אך שבתאי ,בטון הסמכותי המבוגר עצר אותו בסגנונו" :לאן אתה רץ תוקמאק
(בתורכית) .מה אתה רוצה ,להרוג את החיילים? מה ייתן לך לתפוס אותם? אולי תיכנסו בטעות
למלכודת?" אלו היו המילים ,וזה הדבר שעצר את הפעולה .הדבר השתלב היטב עם הרוח ששררה
בגדוד  ,לבצע פעילות הכרחית בלבד ,תוך שמירה על חיי החיילים.
בכנס שהתקיים בחיספין ,הדגיש יה-יה את הדברים  ,בתיאור פעולות אותן נדרש לבצע עם הגדוד,
אך סירב לעשות לאחר שהוא מצא שהן אינן תכליתיות ומסכנות חיי אדם.
אחת מהמפורסמות שבהן ,הייתה התוכנית לכניסת גדוד  50לעיר סואץ ,תכנית שיה-יה התנגד
לה .בסופו של דבר ,הכניסה לעיר התבצעה על ידי חיילי סיירת אגוז ,ששילמו בה מחיר כבד
בסיומה של המלחמה.
אחד ההישגים של הגדוד ,לדברי יה-יה ,היה הצלחת משא ומתן עם מפקד מצרי ,בתיווך קציני
או"ם ,שהצליח להזיז אותם מספר קילומטרים לאחור ,מבלי שירינו ירייה אחת.
בכל המקרים הללו ,שמירת חיי אדם עמדה לנגד עיני המג"ד שלנו ,שבחן בעיניים מקצועיות
ואחראיות מאד כל פעולת לחימה שנדרשנו לבצע.
 40שנה אחרי אותה מלחמה ,בכינוס שנערך השנה בגולן ,כאשר סיים יה-יה המפקד הקשוח
והנערץ את דברי הסיכום שלו ,עמדנו  300חיילים בני  ,60עם לחלוחית בעיניים ומחאנו לו כפיים.
יתכן מאוד שבזכות אותן החלטות וראיית התמונה בזמן אמיתי של המג"ד ,נותרנו רובנו בחיים.
גדוד  ,50המפגש בחיספין  -ספטמבר 2013

בדיוק לפני שנה ,בגיליון אוקטובר ,2012
התראיין למדור תמיר טיקוצ'ינסקי ,מתנר
דב במשטרת התנועה ,שסיפר על הפעילות.
החודש ,אנחנו עם רס"ב אבי היניק ,מפקד
מש"ת (משטרת התנועה) אילות ,שמספר לנו
על הקורס למתנדבים במשטרת התנועה.
"הקורס יחל בתקופה הקרובה וכרגע אנחנו
נמצאים בשלב איתור ,מיון וגיוס המתנדבים.
הקורס מעניק ידע כללי לגבי עבודת המשטר
רה ,אנחנו מדגישים את עניין חשיבות ההתר
מודדות עם שיכרות ,נהגים חדשים ,טיפול
במקרי תאונות ,סיוע משטרתי באופן כללי.
מדברים על חשיבות ההתנדבות ומטרתה .על
יושרה ,אמינות ,אחריות ,ייצוגיות ועוד".
כמה זמן נמשך הקורס?
"מדובר בששה מפגשים של ארבע שעות כל
אחד .אני מבקש להבהיר שהקורס יועבר -
כאן או באילת  -לפי היענות המשתתפים".
מה הציפייה מהמתנדב/ת?
"קודם כל דוגמה אישית ,אחריות ,ייצוגיות,
ראש גדול והכי חשוב -התמדה .בהמשך יש
ציפייה לנוכחות בגזרה ,סיוע למשתמשים
בדרך ,בולטות .הציפייה מבחינת הלו"ז היא
לשתי משמרות בחודש ,בנות שמונה שעות
כל אחת ,או שלוש משמרות של שש שעות
כל אחת".
מה ,לדעתך ,יגרום למתנדב/ת לרצות להו
תנדב?
"קודם כל ,הרעיון שאתה בעצמך שומר על
הבית שלך .אני מניח שבנוסף ,קבלת מדים,
רישיון נהיגה משטרתי ,השתלמויות ובהמשך
קורסים מתקדמים למתמידים לאורך זמן".
מנקודת מבטך כשוטר ,איך אתה רואה את
המתנדבים?
"אני רואה במתנדבים שוטרים של ממש וגם
מול האזרחים אני מתייחס אל המתנדבים
כשוטרים .לדעתי ,הם עושים עבודת קודש".
אני מזמינה אתכם לקחת חלק בשמירה על
הבית ולחזק את משטרת התנועה בחבל
אילות.

טלי אלון רכזת היחידה להתנדבות
טל'054-9799154 :
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מה קרה ל"סיריס"

 /גל נקדימון

על האונייה שאף אחד לא זוכר ,על המוקשים שאף אחד לא ראה ,על החילוץ המהיר ,על הטראומה ,על גבינה
בארגזים ועל סליחה אחת – העורכת מגייסת את הסיפור של אבא ,הסיפור שלא שמעתם

כמעט לכל מי שכבר היה בסביבה באוקטובר
 73יש סיפור ,חוויה ,או סיפור של מישהו אחר
שאיכשהו קשור אליו .גם הסיפור שלי ,הוא
בכלל הסיפור של אבא שלי ,אבל לטובת הכר
תבה" ,התלבשתי" עליו.
ביום הראשון למלחמה ,הגיע מברק לאונייה
"סיריס" ,שעגנה בנמל אילת ,לפני צאתה
להפלגה לאבו-רודס .במברק נאמר ,כי כל
מי שנמצא על האונייה (שהייתה בבעלות של
חברת "צים") – מגויס! ברשימת הצוות והנור
סעים ,הופיעה גם אחת קטנה ,שאז מלאו לה
שנה וחצי וכך הפכתי למגויסת הצעירה ביותר
במלחמה הזו .מן הסתם ,ה"סיריס" לא הפליגה
לשום מקום בימים הראשונים של המלחמה,
אבל כמו כל האוניות שהיו אותו זמן בנמל
אילת ,גם היא יצאה לעגון מחוץ לנמל ,מחשש
לפיגוע ,או מתקפה ממוקדת (כי מה שהיה חסר
לנו באותם ימים ,זה פרל-הארבור משלנו.)...
אבי ,שהיה רב החובל של האונייה (ורב החובל
הצעיר ביותר בחברת "צים") ,הפליג אז על קו
אילת-אבו רודס ,למלא נפט מהמצרים הנחמר
דים .ביום בו הוכרזה הפסקת האש הראשונה
–  ,25.10.73קיבל רב חובל נקדימון הוראה
מהחברה לצאת לדרך.

ה"סיריס" יצאה להפלגה
האחרונה שלה ביום חמישי
בלילה .25.10 ,ביום שישי26.10 ,
בשעה  8:40בבוקר היא נפגעה
משני מוקשים וטבעה
"ומה עם מוקשים?" שאל אבא.
"מוקשים?" תמהו במודיעין חיל הים" .מה
פתאום? אין שם מוקשים".
מתוך אינסטינקט בריא (ומתוך העובדה שהר
מודיעין של ישראל לא היה בדיוק בשיאו בחור
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רף  )...73החליט אבא קפטן שאני ואמי נרד
מהאונייה ,ליתר ביטחון .שיהיה.
ה"סיריס" יצאה להפלגה האחרונה שלה ביום
חמישי בלילה .25.10 ,ביום שישי26.10 ,
בשעה  8:40בבוקר היא נפגעה משני מוקשים
וטבעה.
 42אנשי צוות וקצינים הופיעו ב – crew list
של האונייה ,כולם חולצו בשלום יחסי על ידי
חיל האוויר ולכן ,כנראה ,שקעה הפרשה הזו,
יחד עם הסיריס ,למצולות השכחה.
כחצי שנה לאחר האירוע ,תיאר רב החובל,
במילותיו שהתפרסמו בביטאון צים ,את שאירע
באותו בוקר קודר של אוקטובר  ,1973תחת
הכותרת :הפלגתה האחרונה של המיכלית
"סיריס"
"חרטומה של המיכלית "סיריס" פילח את
משטח המים הסוער קמעה של מיצרי יובל,
בהפלגתה השגרתית לאבו-רודס .האווירה
באוניה הייתה מתוחה ,אך אנשי הצוות נטו
להאמין שהמלחמה נסתיימה ותקופת הרגיעה
תתמיד .למרות זאת ,נקטתי באמצעי זהירות
ופקדתי למלא את תאי המיכלית במים לפני
ההפלגה ,כדי לנטרלם מן הגזים הנפיצים
המצטברים בתוכם .במיוחד הקפדתי ,אולי
אינטואיטיבית ,על ביצוע הנחייה זו לגבי
התאים הממוקמים מתחת לגשר (על כל צרה
שלא תבוא) .קבעתי גם את נתיב ההפלגה של
המיכלית – מיל אחד מן החוף המזרחי ,למען
"ההרגשה הטובה" של הצוות.
קרוב לשעה שמונה בבוקר סיימו הימאים
לסעוד את ארוחתם וכל אחד פנה לעיסוקיו
– אחדים לגשר הפיקוד ולחדר המכונות ואחר
רים למנוחה לאחר המשמרת .היו גם ימאים
חופשיים ,שכיוונו את צעדיהם לסיפון העליון,
להתחמם בשמש המלטפת ,ולצפות בגלי הים
הקיצפיים ובנוף הנפלא של רכסי ההרים,

אשר נראו לאורך החוף .הייתה זו ממש חוויה
להתבונן בנוף המרהיב ,אשר הפיגה במידת
מה את המתיחות ונסכה בך שלווה מהולה
בהתפעלות מההוד הסובב אותך ...ולפתע,
התפוצצות אדירה ועמומה בירכתי המיכלית.
טולטלנו והועפנו ממקומותינו .הייתי באותה
השעה בדרכי לגשר הפיקוד .היה זה כאילו
אגרוף ברזל הוטח בפרצופי וכל חוליותיי זוער
זעו .בנסותי להיאחז בבליטה כל שהיא ,זועזר
עתי שנית ,בהתפוצצות נוספת .הפעם ,נלחצתי
לגבו של מרטיניוס ,הקצין הראשון ,אשר ירד
מגשר הפיקוד .לאחר התאוששות של מספר
שניות  ,שנדמו כשעות ,הגענו לגשר שניזוק
קשות .הקירות התמוטטו ,האביזרים השונים
התפזרו לכל עבר והמערכות פסקו מלפעול.
אינסטינקטיבית זעקתי "כל ההגה ימינה!" ,אך
ההגה לא הגיב .לא עזר גם ההגה ההידראולי,
כי מערכות הכוח והחשמל נפגעו.
מחשבות ושיקולים רבים התרוצצו באותן השר
ניות במוחי .לא ידעתי מה מקורן של ההתר
פוצצויות ,אם היה זה ירי טילים ,ירי טורפר
דו ,או מיקוש .משמעותה של הפקודה "כל
ההגה ימינה" נבעה מתוך השיקול שאם נגזר
על המיכלית לטבוע ,הרי מוטב שתטבע קרוב
ככל האפשר לחוף המזרחי .ניסיתי גם להאמין
שהיו אלה טילים שפגעו במיכלית והצבתי את
האונייה כך שירכתיה יימצאו מול החוף המר
ערבי ,כדי שלא לשמש מטרה נוחה לפגיעה
נוספת.
"רכז את כל הצוות לסיפון העליון לביקורת
נוכחות" ,קראתי אל החובל הראשי.

הדרמה בחדר המכונות
בשע ה  8:00התחלפו המשמרות בחדר המכ�ו
נות הרב-קומתי – תשלובת של ברזל ופלדה,
על צורותיהם המורכבות ,המהווה מערכת

הנעה מתואמת להפליא של המיכלית.
המכונאים שמואל ואשר עסקו בעבודתם השר
גרתית ,בבדיקת שעוני הלחץ ,בשימון האביזר
רים למיניהם ואף התפנו לשיחה קלה .לפתע,
נשמטה הרצפה תחת רגליהם ,עקב ההתפור
צצות הראשונה .שמואל זכר רק שנלחץ לחר
זהו של ידידו ושניהם הועפו דבוקים למעלה,
צנחו ונחבלו קשות בגבם .למזלם ,לא איבדו
את הכרתם.

קשות בפניו על ידי המערבל; עוזרו ,משה עור
זיאל ,נפגע מן התנור שנעקר ממקומו ו"ליטף"
אותו ,בשוברו אחדות מצלעותיו; גם ארמנד
ביטון הועף מעלה ונפגע בחוליות.
שלחתי מיד את הקצין הראשי למטבח עם
מספר זריקות מורפיום להקלת כאביו החזקים
של הטבח .הוא גם נצטווה לרכז את הפצור
עים על הסיפון העליון .מסוק חיל האוויר אשר
הוזעק בינתיים העבירם לטיפול מיידי.
הצוות נרגע קמעה ,הלחץ בדוודים ירד עם
פליטת עודף הקיטור ולא שימש עוד מקור
לדאגה .המים המשיכו לזרום לתוך חדר המר
כונות ,אך בנצ'ה ועוזריו דאגו שכל המחיצות
מסביב ייאטמו וכך תרמו להאטת שקיעתה של
המיכלית .טרם פתרתי את החידה – מה בעצם
פגע באוניה שלי?
איש הקשר שלי ,יוצא חיל האוויר ,שנמצא
בעת ההתפוצצות על הגשר ,טען שטילים פגעו
במיכלית .ההשערה הייתה סבירה ,כי במלחר
מת יום הכיפורים בלטו מאד קרבות הטילים,
ובו בזמן לא דווח על הפעלת צוללות ומוקר
שים ימיים .החלטתי להוריד את הצוות לסירות
הצלה ,כדי למנוע הישנות אסון אח"י אילת,
בה נפגעו הלוחמים בפגיעת הטיל השלישי.
הפקודה להכנת סירות ההצלה ניתנה ,כאשר
טייס המסוק ,שבא לפנות את הפצועים ,תמרן
מעל האוניה והבחין בכדור מתכתי בעל זיזים
בולטים ,שצף במרחק של כמה עשרות מטרים
מהאוניה" .מוקש ימי  40רגל משמאל לאוניה
– ליד הירכתיים" דיווח הטייס .היה חשש כבד
שהמיכלית תיקלע לטווח הפגיעה של המוקש
וכדי שלא לסכן עוד את הצוות ,ביטלתי את
הורדת הימאים לים.
הפצועים פונו במסוק והאוניה המשיכה
להיגרר עם הזרם לחוף ,ולכיוון המוקש שנר
ראה בחלקו .לא הרחק נראה שרטון ועליו
אוניה תקועה .לא הייתה שליטה על המיכלית
וחששתי שגם היא עלולה להיתקע בשרטון.
הים במקום זה אינו עמוק והיה סיכוי שאם
המיכלית "תתיישב" על קרקעית הים ,היא לא
תטבע .ציוויתי ,איפה ,לזרוק עוגנים .המים
המשיכו לזרום לתוך המיכלית ולא הייתה אפר
שרות לעצרם ,גם הצוות לא יכול היה לסייע
להצלתה ולא היה טעם להחזיקו על הסיפון.
הזמנתי ,על כן ,מסוק נוסף ,לפנותם מהאונייה.

היו אלה רגעים כבדים של דאגה ומתיחות.
טרם הוברר מה צפוי לאוניה .החרדה גברה
עם ההשתחררות הפתאומית של הקיטור מן
הדוודים – הלחץ הגבוה שיחרר את שסתום
הביטחון ורעש קורע אוזניים הרעיד את אנשי
הצוות .ענן לבן וסמיך של קיטור עלה וכיסה
את כל האוניה ,אך היה זה אות כי חלפה סכנה
נוספת – התפוצצות הדוודים.
אותה עת הצטופפו במרכז האוניה ,על הסיפון
העליון ,מרבית אנשי הצוות .הצלחתי להשתר
לט במהירות על המצב והרגעתי את הימאים
ההמומים .גם בנצ'ה ,המכונאי הראשי (צ'יפ-
אנג'יניר) ,הישרה סביבו רוגע וביטחון .צבי
טודור בדק את הנוכחות של הצוות ,כאשר
עמרם שריג הגיע בריצה ודיווח ששלושת עור
בדי המטבח נפצעו – הטבח נסים בטיטו נפגע

הסוף

הייתה זו ממש חוויה להתבונן
בנוף המרהיב ,אשר הפיגה
במידת מה את המתיחות ונסכה
בך שלווה מהולה בהתפעלות
מההוד הסובב אותך ...ולפתע,
התפוצצות אדירה ועמומה
בירכתי המיכלית
דומיה דרוכה ומתח גובר והולך השתררו בחדר
המכונות .עיניהם של המכונאים היו פקוחות,
אך בעלטה המוחלטת קשה היה להבין מה
התרחש .ושוב התפוצצות ,חלשה מקודמתה,
מעין נקישה מתכתית אדירה ,כהקשת קורנס
ענק בצידה של המיכלית ,שנרעדה כולה; התר
פוצצות שהצליחה הפעם לקרוע לוחות רצפה
ולהרקידם בחלל החשוך .המערכות בחדר
המכונות הפסיקו לפעול ,הצנרת נפגעה ,הדור
פן התחתונה בקרבת המדחף נסדקה קשות
ומים רבים החלו להציף את חדר המשאבות.
"עלינו להסתלק מיד!" צעק שמוליק לחברו.
הם הכירו היטב את מבנה חדר המכונות ובר
גששם בחשיכה מיהרו לעבר המדרגות ,שלר
מזלם לא נפגעו ,והחלו לטפס ,כאשר לפניהם
שש קומות .זרם מים אדיר ,רועש ומפחיד,
פרץ מהקרקעית .הידיים נאחזו בחוזקה בשר
לבי הסולם החלקלקים ושלב אחר שלב טיפסו,
עד אשר נראה שביב של אור מלמעלה .היה
זה אחד המכונאים שנחפז לבדוק את הנעשה
בחדר המכונות והדלת נפתחה לרווחה .שמואל
ואשר הגיעו בשארית כוחותיהם ,כשהם מעולר
פים למחצה ,לסף הדלת הגואלת.

ההתארגנות

במרוצת כל האירועים שהתרחשו באוניה,
התנהג הצוות ,שרובו הורכב מימאים ישראר
ליים ,אך כלל גם ימאים זרים אחדים ,בצורה
מופתית ,תוך משמעת והיענות לכל פקודה.
רבים סירבו להתפנות וביניהם המכונאי ההודי
והקצין הראשון ההולנדי ,מרטיניוס בוארמה,
שטען" :קפטן ,הפלגתי במלחמות קוריאה
וויטנאם ואני נשאר גם כאן ,אתך" .אך עמדתי
על שלי .כולם  -פרט לשישה ימאים ,נציגי ענר
פים שונים באוניה ,שנשארו למקרה בלתי צפוי
– חויבו להתפנות .בשעה  12:00הגיעו המים
לסיפון העליון וכל תאי המגורים הוצפו .נקור
דת הכובד של השקיעה עברה לירכתי האוניה,
אשר חרטומה התרומם לזווית של כ  –  30מ�ע

ידיעות אחרונות28.10.73 .

לות .נראה בעין כי המיכלית הלכה ושקעה.
המשאבה היחידה ,שנמצאה בחרטום ,ניתנה
להפעלה ,אך למרבה האירוניה היא הייתה
מסוגלת רק להזרים מים מהים לאוניה ,לצורך
כיבוי שריפות ושטיפת הסיפונים .לו ניתן היה
להפוך את כיוון שאיבתה ,ייתכן והיינו עוצרים
במידה מסוימת את שקיעתה של המיכלית.
התלבטתי אם לעזוב את האוניה עם ששת חבר
ריי ,אך בסופו של דבר ,הגענו למסקנה שנוכר
חותנו במיכלית לא תואיל לה .גבר גם החשש,
שמא מצויים מוקשים נוספים מתחת לקרקעית
האוניה והיא עלולה להפעילם .החלטתי ,איפה,
לא לסכן את חיי האנשים שנשארו ולנטוש את
האוניה כליל.
רק ימאי יכול לחוש ולהבין את רגשי האכזר
בה והעצב אשר פקדו אותנו ,כאשר ראינו את
האוניה ממרומי המסוק ,והיא נטושה וגלמודה
במרחבי הים".
רב-חובל דן נקדימון ,מתוך ביטאון צים/
אפריל 1974

 42אנשי צוות וקצינים הופיעו
ב –  Crew listשל האונייה ,כולם
חולצו בשלום יחסי על ידי חיל
האוויר ,ולכן ,כנראה ,שקעה
הפרשה הזו ,יחד עם הסיריס,
למצולות השכחה
ה"סיריס" נותרה בבדידותה ,כשהיא שקור
עה למחצה ,עוד מספר ימים .במיכלים הקר
דמיים עוד היה אוויר ולכן שקעו הירכתיים
במהירות ואילו החרטום התרומם כלפי מעלה.
האוניה נשארה במצב זה כמה ימים נוספים,
עד ששקעה לחלוטין .היא חולצה בשנת .1978
 40שנה לאחר האירועים הללו ,איש אינו זוכר
את האוניה שהפליגה ,נפגעה ממוקשים וטבר
עה .בהיסטוריה למודת אסונות ומרובת נפגר
עים ,אסון ימי ,שבו לא קיפח איש את חייו ,לא
נרשם בזיכרון הקולקטיבי ,רק בזיכרון האישי
של אלה שהיו על האוניה ברגעיה האחרונים.
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על “מכון הערבה ללימודי הסביבה”
שמעת?
ממש כאן באזור ,בקיבוץ קטורה,
מתקיימת תכנית אקדמית בינלאומית ללימודי סביבה
| תושבי האיזור מוזמנים להרשם לאחד הקורסים המוצעים בתוכנית |
מגוון נושאים סביבתיים בגישה חוצת-גבולות ובינתחומית
היכרות עם האתגרים הסביבתיים במזרח התיכון
הרצאות בשפה האנגלית ,בהוראת מומחים מובילים מהארץ ומחו”ל

פתיחת קורסים סמסטר סתיו :אוקטובר  | 2013פתיחת קורסים סמסטר אביב :פברואר 2014

לפרטים והרשמה צרו קשר:
info@arava.org
מכון הערבה ללימודי הסביבה הינו מרכז אקדמי אזורי מוביל לפיתוח מנהיגות סביבתית במזרח התיכון
הממוקם בקיבוץ קטורה בערבה הדרומית

לטבע אין גבולות

Nature Knows No Borders

מכון הערבה ללימודי הסביבה (ע”ר) | קיבוץ קטורה ד.נ .חבל אילות  | 88840טלinfo@arava.org | 08-6356618 .
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המשך מעמוד 15

שלושה לסיום
על הסליחה
באפרי ל  ,2005פיקד דן נקדימון על האוניה "צים הונג-קונג" .בדרך ל�ד
רום אפריקה ,עברה ה"צים הונג-קונג" בתעלת סואץ .באותם ימים ,נמשך
מעבר של אוניית משא גדולה כ– 12שעות ,במהלכן מתחלפים שלושה
נתבים מצרים המסייעים במעבר האונייה בתעלה .כמיטב המסורת ,מביא
עימו הנתב ("פיילוט") תשורה לרב החובל ואלה יושבים ומשוחחים על
הא ודא ,כי הרי שעות רבות לפניהם .לרוב ,אלו שיחות מקצועיות ,שכן
נתב יכול להיות כזה ,רק אם הגיע לדרגת רב חובל ,אבל כשחוצים את
התעלה ,יש זמן להרבה שיחות בהרבה נושאים .כך ,גילו רב החובל נקר
דימון שאחד הנתבים בתעלת סואץ ,פ .עבד ,אותו אדם שסייע לו עכשיו
לחצות בשלום את התעלה ,היה זה שפיקד על הספינה אשר שתל את
המוקשים עליהם עלתה ה"סיריס" כמעט  20שנה לפני כן .בביטאון צים
התפרסמה התמונה הבאה ,יחד עם הכיתוב" :קברניט הסיריס לוחץ את
ידו של האיש אשר ניסה להורגו בתאריך ."26.10.1973
רב חובל דן נקדימון ,משמאל

איך הגיעה הפרה הצוחקת לאופירה
לפני כמה שנים ,פגשנו – אבי ואני – את מי שניהלה בתחילת שנות ה70-
את בית הספר באופירה .לטובת הצעירים ,אספר כי אופירה הייתה עיר
ישראלית בדרום סיני ,שפונתה יחד עם ימית ,באביב  ,1982אבל בשקט
ובסדר מופתי .אותה אשה מקסימה – ד"ר נירית רייכל ,שמעה מאבא שלי
שב 73-האוניה עליה פיקד טבעה מול אופירה ותיארה כיצד – בעקבות
האירוע  -במשך חודש שלם אכלו ביישוב גבינת "לבש קירי" (הפרה
הצוחקת).
הסבר :על ה"סיריס" ,כמו על אוניות רבות אחרות ,הוחזקו ארגזים של
מיני מזונות שיכלו להישמר זמן רב ,כמו אותה גבינה ידועה .עת טבעה
האונייה ,נסחפה חלק מהצידה והגיעה לחופי סיני .כך ,נהנו אנשי אופירה
מגבינה טובה במשך כמה שבועות.

האות שלא ניתן
על אף שלקחו חלק פעיל ,למעשה ,במלחמת יום הכיפורים ,על אף שנר
פגעו בה – פיזית ובוודאי שנפשית ,לא קיבלו ימאיי ה"סיריס" את אות
המלחמה .התנאים להענקת אותות מלחמה כוללים גיוס ש ל  18ימים ל�פ
חות .ב –  ,26.10.73היו אנשי האונייה מגויסים כבר  20יום ,אבל אין לכך
תיעוד; הניירת כבר מזמן התפוררה במיצרי יובל.
על אף ניסיונותיו החוזרים ונשנים של רב החובל ,סירבו גורמים רלר
וונטיים במשך השנים להכיר בזכאותם של הקצינים והצוות שהיו על
האונייה בזמן שטבעה – לקבל את אות מלחמת יום הכיפורים .גופים
רשמיים ונושאי תפקידים השיבו תשובות מנומסות ,אך שליליות להפליא.
בעיניה של מדינת ישראל ,איש מאלה שהיו על האוניה בעת שטבעה ,אינו
זכאי לקבל את אות המלחמה שהטביעה אותה.
גל נקדימון

קפיצה בחבל

 /רעות פרנס

בפעם הקודמת היינו עם אביר
גיל לאו שמקפיצה אותנו עד ל...
אילות ,להיכרות עם אתי בארון.
שנת  – '79אתי חוזרת לארץ,
פחות או יותר עם סאדאת ,וכמוהו
מרגישה זרה .אפילו את הלירה
החליפו בשקל חדש .היא מתגער
געת ,ושוקלת ללכת לקיבוץ .ב-
 '81מגיעה לתק"מ ,ממש יחד עם
אתי בארון
חבר אילות המחפש אחות שכירה.
נשאלת "מתי את רוצה לבוא?"
עונה "יום ראשון טוב?" ומאז חלפו להן  32שנה.
עד אותו רגע הייתה אתי עירונית ,שידיעותיה על קיבוצים התבססו על
סרטים .אולי חיפשה את אווירת הכפר מבית ילדותה שבשכונת ָב ְּק ַעה.
בסיום לימודיה בבי"ס החקלאי "דוגמא לבנות" ,נשלחה אתי ,הבכורה
מבין חמישה אחים ,ל"שנת חובה" לאומית בלימודי אחיות .בהמשך,
כאחות ראשית של מחלקת הילדים בהדסה ירושלים ,למדה במקביל
פילוסופיה ופסיכולוגיה ,בשילוב גרמנית ולטינית .בעקבות עמיתה
אמריקאית שכל הזמן אמרה" :אצלנו עושים אחרת" ,השיגה 'ויזת מקר
צוע' וטסה בשנת  '77לארה"ב לראות הכצעקתה ,והספיקה לעבוד עם
מזרקים חד-פעמיים ,כשבארץ עוד הרתיחו .ועוד הספיקה ,להינשא
לדוקטורנט אמריקאי ,אך כהריונית כמהה לשוב למשפחתה .הבעל לא
היה אוהד ישראל ,ומקום העבודה הרלוונטי שנמצא בעבורו היה בערב
הסעודית ,מה שדרש ממנו ניתוק קשרים ,כולל לאשתו .כעבור שנים
ספורות נפטר מלוקמיה .בזמן הזה ,כבר הייתה אתי באילות ,כאחות
שכירה ואם חד הורית.
תפקיד 'אחות כפר' כלל אז  24שעות ,למעט שעתיים רופא בשבוע,
עם הרבה ילדים וחיסונים ,ואחריות מלאה בשליחה למיון או אישור
'גימלים' לסדרן עבודה .כעבור שנתיים ,הוחלט לקבלה לקליטה על אף
היותה חד-הורית ,וכדי לשפר את הסיכויים ,הובאה אחות במקומה,
ולאתי זומן גיוון מקצועי קיבוצי ,כטבחית ,מזכירת מפעל ,סייעת שיר
ניים ,מטפלת גרעין ,גננת ,ומורה לאנגלית" .התאים לי ,וגיליתי שאני
יודעת לעשות הרבה דברים .בעיר אי אפשר בכל רגע להחליף מקצוע".
אח"כ נולדה בתה השנייה ,ואחרי למעלה מעשור משקי ,חזרה למקצוע
ב"מכבי" ,גם בניהול סניף אילת ,ובהמשך בייעוץ טלפוני ,שדרש משר
מרות ברצף במוקד בת"א ,אך אפשר גם הבלחות זמן איכות עם הבנות
שכבר גרו במרכז ,אורליה ,היום בת  ,34מעצבת חזותית ,ואביב,29 ,
סטודנטית באילות.
לפני כשנה יצאה לפנסיה ,אבל מי יושב בבית? היא עובדת במשרה
חלקית ,וממשיכה לעסוק בריקוד ,ספורט ובחיפוש אחר החו"ל הבא,
כדוגמת טרק נשים בנפאל בתשרי הנוכחי.
נקודות לשיפור :הביקורתיות הנוקבת והעידוד לבינוניות ,בשם ערך
השוויון .מצד שני ,עלינו לחזק את היכולת הקיבוצית להגיד תודה.
ובנוסף -המדבר -טרם התרגלה...
נקודות לשימור :החינוך והאפשרויות שבקיבוץ .כשרואים ילדים
ב'שבילים שוויצרים' טובלים בגינון ירוק ויש אווירה של ביחד בחגים
ובעיתות גיוס.
פינת החלום :שתהיה רכבת עוד בזמננו ,שנוכל להגיע מהר ובזול
למרכזי תרבות ולמשפחה.
פינת הנוסטלגיה :בחג ה ,20-כשעוד הייתה עירונית טרייה ,בדיוק
בנו את המוסך ,ומילאו את ההאנגר בבאלות .כולם השתתפו במערר
כונים ,במקהלה ,ואבי קושניר שהיה הבמאי ,הצחיק אותם כל הזמן,
והייתה אווירת יחד.
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מהמתרחש בחבל
המחנות העולים פותחים שנה

פישפשוק סוכות

המחנות העולים פותחים שנה בחבל אילות .ב 3.10-יום
חמישי ,יתקיים הפנינג פתיחת שנה לכיתות ד'-ז' ופעילות
פתיחה חגיגית לכיתות ח' -ט' במחנה

קיבוץ יטבתה הזמין את כל ילדי האזור לפישפשוק בסוכה הכי גדולה
בארץ.
 200ילדים מישובי האזור בגילאי א'-ו' הגיעו עם שקיות מלאות
במשחקים שאין להם צורך יותר  -פתחו "חנות" ,קיבלו כסף מונפול
ויצאו לקניות.
אם ההורים חשבו שזאת הזדמנות טובה להיפטר ממשחקים
ישנים ,מהר מאוד הם גילו שכל ילד חזר עם יותר דברים ממה
שהוציא בבוקר מהבית.
המשחקים שנשארו נאספו ונתרמו לילדים נזקקים מאילת.
לסיום ,צפו הילדים בהדגמה של חוג התעמלות אקרובטית בהדרכת
הילה טל ,ולקינוח ,כל ילד שילם שקל מונופולי וקיבל קרטיב מרענן.
תודה לקיבוץ יטבתה ולקרולין שמובילה את הפישפשוק כל שנה.
חג שמח
קרן ספיר ,חינוך סביבתי
מתנ"ס חבל אילות

הפעילות תתקיים ב 13:00-מיד אחרי בית ספר .בשעה  15:00כיתות
ח' -ט' מוזמנות להכיר את המדריכים החדשים בפעילות הפתיחה.
ההגעה והחזרה בהסעות מסודרות .המחנה נמצא ליד המתנ"ס האזורי.
בראש השנה עשינו שמח בהפסקה וחילקנו תפוח בדבש בבית הספר
היסודי יחד עם מועצת התלמידים ,הנה תמונות:

כמו בכל שנה ,תנועת הנוער "המחנות העולים" מזמינה אתכם לקחת
חלק בפעילות אזורית מגוונת ומחדשת .משחק ,טיול ,לימוד ,גיבוש
ומפגש תנועתי ארצי הם רק חלק מפעילות שוטפת בהובלת המדריכים
משכבות י'-י"א.
הדס המד"צית מזמינה אתכם למחנה" :בואו להיות חלק מהמחנה
הטוב בתנועה! אנחנו מחכים לכם במחנה ומוכנים לשנת פעילות
אדירה".
בברכת שנה טובה וניפגש במחנה ,מחנה ערבה דרומית שליטה!
לפרטים :אמיר 0526105434

שוק איכרים
שוק האיכרים המסורתי ,התקיים בחול המועד סוכות ,בקיבוץ יהל,
ביום שני .23.9 ,קהל רב מאי פעם גדש את הדשא הגדול שמול
המועדון ,שוטט בין הדוכנים ,פגש ונפגש.
השנה הצטיין השוק במספר גבוה של דוכנים ,שהציעו סחורה מקומית
מגוונת ,מה שבא לידי ביטוי בתנועה הערה של האנשים ובקניות,
אבל שיא האירוע היה ההופעה של "הכושים העבריים" ,אשר הצליחו
להקים את כל הנוכחים על הרגליים לשירה וריקודים.

יום ניקיון קק"ל
ביום שני ,9.9.13 ,התקיים יום הניקיון הבינלאומי.
יום הניקיון הוא אחד המפעלים הסביבתיים הגדולים בעולם שבבסיסם
התארגנות קהילתית .הוא החל כיוזמה מקומית באוסטרליה לפני
עשרים שנה ,והפך מאז למבצע חובק-עולם .בישראל ,קק"ל מובילה
את פעילויות יום הניקיון מזה  13שנים.
במהלך היום ,ילדי בית ספר היסודי  -מצוידים בכפפות ושקיות
אשפה  -יצאו וניקו את שטח בית ספר.

צילום :חנן רובנס
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אולימפיאדה מדעית

האולימפיאדה השביעית במדעי כדור הארץ ) (IESOהתקיימה במהלך ספטמבר ,בעיר מייסור בדרום הודו,
בהשתתפות משלחות מ 27-מדינות ,ביניהן ישראל ונציגים מחבל אילות

מימין לשמאל:
דקל רן (אילות) ,תומר יצחק (נס-ציונה) ,שירה צימרמן (שדה-בוקר) ,עדי ריבלין (אילות) ,ד"ר יוסי גודביץ (עין-כרם) ,חנן גינת (סמר).
המשלחת הישראלית הונהגה על ידי דר' חנן
גינת ממרכז מדע ערבה וים המלח ודר' יוסי
גודוביץ מהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש
דוד ילין ובית הספר התיכון הניסויי עין כרם,
אשר הכינו וליוו את המשלחת ,ועל ידי פרופ'
ניר אוריון ממכון ויצמן.
השתתפותה של המשלחת הישראלית ,שכר
ללה ארבעה תלמידים מבתי הספר מעלה
שחרות ,יוטבתה ,ביה"ס הסביבתי שדה בוקר
ותיכון בן יהודה ,נס ציונה  -התאפשרה
הודות לתמיכה משמעותית של משרד המדע
וכן בסיוע משרד נגב גליל ובית הספר למדעי
הים של אוניברסיטת חיפה .חשוב לציין שהר
משלחת יצאה בחסות המזכירות הפדגוגית
של משרד החינוך.
מטרות האולימפיאדה היו קידום הוראה ולר
מידה של תחום מדעי כדור הארץ והסביבה
בבתי ספר תיכוניים בעולם ,מפגש העשרה
לצוות המוביל את האולימפיאדה בכל מדינה
וחיזוק שיתוף הפעולה הבינלאומי בין תלמיר
דים ומורים.
האולימפיאדה כללה שני חלקים:
חלק א – מבחנים אישיים .1 :מבחנים
כתובים בתת תחומים :גיאוספירה ,הדרוסר
פירה ,אטמוספירה ואסטרונומיה .המבחנים
מתורגמים וכל מתחרה פותר את המבחן
בשפת האם שלו  .2 .מבחנים מעשיים :תח�ו
מי הגיאוספירה (מעבדה ,שטח) ,הדרוספירה
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ואסטרונומיה.
חלק ב – פרויקטים קבוצתיים .1 :פרויקט
קבוצתי בשדה International Team Field
 –Investigationהתלמידים התחלקו לשבע
קבוצות מעורבות ,בכל אחת  14תלמידים.
בשטח קבלו משימה מורכבת ונדרשו לבנות
מצגת המתארת את "המיני מחקר" שעשו.
הפרויקטים הוצגו בפני כל  180המשתתפים
באולימפיאדה ולכל קבוצה הקצו כ–15
דקות ועוד  3דקות לשאלות.
 .2בניית מצגות בקבוצות מעורבות של עשרה
תלמידים מעשר מדינות שונות .קבוצות אלו
הכינו פוסטר על תופעת המונסון בהודו.
בכל אחת מהתחרויות הללו זוכות שלוש הקר
בוצות הטובות ביותר במדליית כסף וארד.

מובילים להצלחה
התלמידים הישראליים זכו בשש מדליות!
מדליית זהב ושתי מדליות ארד במטלות
החקר הקבוצתיות ובשלוש מדליות ארד
אישיות במבחני הידע העיוניים.
חשוב לציין ,שהתלמידים הישראלים בלטו
במטלות החקר והחשיבה ,שנערכו בקבוצות
מעורבות של תלמידים ממדינות שונות .הם
הובילו את קבוצות החקר והיו מרכיב מרכזי
בהצלחתן.

התלמידים הישראלים בלטו
במטלות החקר והחשיבה,
שנערכו בקבוצות מעורבות של
למידים ממדינות שונות
מעבר להישגי התלמידים ,ניתן להצביע על
הישג ישראלי נוסף וחשוב והוא שילובן
 לראשונה  -של מטלות החקר והחשיבהבפורמט המסורתי של האולימפיאדה .פרופ'
ניר אוריון יזם והוביל את שילוב מטלות
החקר והחשיבה לפורמט המסורתי ,שהיה
מבוסס עד כה על מטלות שינון בלבד ושימש
כיועץ לצוות המקומי שהכין את האולימר
פיאדה השנה.
הגישה החדשה ,אשר מהווה חלק אינטגראר
לי של תכנית הלימודים הישראלית ,זכתה
לתמיכה רחבה ,ונציגי מדינות רבות אמרו
שיישמו אותה בתכנית הלימודים במדעי
כדור הארץ במדינתם.
יש לקוות שהישגי מערכת הוראת מדעי כדור
הארץ הישראלית באולימפיאדה זו יסייעו
לקדם את לימוד תחום מדעי כדור הארץ ביר
שראל.
פרטים נוספים על האולימפיאדה ניתן למצוא
באתרhttp://www.ieso2013.in :
ד"ר חנן גינת
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אחד מנציגינו לאולימפיאדה ,היה דקל רן,
ב ן  ,18מאילות .דקל ,בוגר מעלה ש�ח
רות במגמות ביולוגיה ומדעי כדור הארץ,
נמצא בימים אלה בשנת שירות בפנימיית
רננים בזכרון יעקב.
איך נבחרת להשתתף בתחרות?
תהליך הבחירה בארץ הוא יחסית פשוט
לעומת מדינות אחרות  -בגלל שיש רק שבע
מגמות גיאולוגיה בכל הארץ ,כל מורה שולח
שני תלמידים ,או פחות ,למיונים במכון וייצר
מן.
שם נתנו לנו מבחן מאולימפידה קודמת
וראיון אישי .בסך הכל היו  12מועמדים.
מה התחום ,או התחומים ,בהם אתה מצו
טיין?
היינו טובים בעיקר בגיאולוגיה ,כי זה התחום
העיקרי שאנחנו לומדים בבית הספר ,אבל
החוזק העיקרי שלי לדעתי היה להוביל את
הקבוצה שלי בתחרות הבין לאומית לזהב,
כי גם התנסיתי בעבודת שטח ובניית מצגת
והצגתה מעבודת הגמר שעשיתי.
האם התרגשת לקראת הנסיעה?
כמובן שהייתה התרגשות לקראת הנסיעה ,כי
אתה מייצג את המדינה שלך ואתה לא רוצה
לעשות פדיחות ,לא ברמה של לילות בלי
שינה אבל התרגשות גדולה.
איך התרשמת מהארגון של האירוע?
כל מי שפגש אי פעם הודים יכול להגיד שזמן
ערבה זה ספרינט לעומת זמן הודו ,אבל היה
ברור שהם השתדלו ועשו הרבה מאמצים
בשביל שהאולימפיאדה תהיה הטובה ביותר,

ובאמת הגדירו אותה כטובה ביותר שהייתה,
אז באמת כל הכבוד.
האם יצרתם קשרים עם חבר'ה ממדינות
אחרות?
הקשר עם החבר'ה מהמדינות האחרות היה
מהרגע הראשון ,למרות שזו תחרות ,לרגע זה
לא מורגש שם .החיבור הכי מעניין שהיה לי
שם היה עם המשתתף מכווית .בהתחלה מהר
סיבה הפשוטה ששנינו מעשנים ,ואז גילינו
שהתרבויות שלנו כ"כ דומות שזה מפחיד,
אם זה לדבר על כמה אנחנו מתגעגעים לחור
מוס ,או לצחוק על זה שאנחנו מחבלים...
האם הרגשתם שיש בעיה עם היותכם ישו
ראלים בחו"ל?
בגלל שהיינו משלחת רשמית של מדינת ישר
ראל ,היינו צריכים מאבטח ,אז הצמידו לנו
שני מאבטחים הודים .זה היה די מצחיק ,כי
הם לא יכלו להיכנס לאוניברסיטה שהיינו
בה ,אז כל פעם שיצאנו הם היו איתנו והם היו
יותר מדריכי טיולים מאשר מאבטחים .שיא
האבטחה שהם ביצעו היה לוודא שהקופים
לא יגנבו מאיתנו את הגלידה שקנינו.
האם התחרות הייתה קשה בעיניך?
מבחני הכתב התחלקו לשלושה חלקים :מבחן
בגיאוספירה ,מבחן על הידרוספירה ואטמור
ספירה והחלק השלישי מבחן באסטרנומיה.
בגיאוספירה היה לנו הכי קל ,כי זה רוב
חומר הלימוד שלנו ואנחנו שולטים בזה די
בקלות ,ואטמוספירה והידרוספירה לי היה
הכי קל מבין הנבחרת הישראלית כי למדתי
ביולוגיה ,אז זה עזר .אסטרונומיה היה מאוד

תנשמי עמוק,

מתי עשית זאת לאחרונה?
אם ברצונך לחזור לאיזון ,או פשוט להתפנק,
קחי אחריות ויוזמה לגופך ובואי לטפל
בגוף ובנפש

קשה והרבה אמרו שזה לא היה הוגן ,לכן אנר
חנו מקווים שבאולימפיאדות הבאות זה יהיה
יותר הוגן.
איך התבצע שיתוף הפעולה עם התלמידים
האחרים?
שיתוף הפעולה הבין לאומי התבצע בשני
סוגי עבודה :האחד היה להכין מצגת שמתבר
ססת על עבודת שטח ,שעשינו בנושא מסויים
באזור .חלק הלכו לחקור מחצבות וחלק
חקרו גבעה באזור ,והקבוצה שלי עשתה
בדיקה שאמורה לגלות אקויפרים על פי זרם
חשמלי ועל זה זכינו במקום הראשון .ושיתוף
הפעולה השני היה הכנת פוסטר בנושא המור
נסון בהודו וזה היה החלק הכי כיפי ,כי אתה
עובד בקבוצה ולומד להכיר את כולם טוב.
מה תרמה לך היציאה לתחרות – מבחינה
חברתית ומבחינה לימודית?
אין ספק לרגע שהיציאה לתחרות תרמה לי
הרבה .הכרתי אנשים שלומדים מדעי כדור
הארץ בכל העולם ,ואני מקווה לפגוש אותם
שוב ,למרות שזה לא כמו לפגוש מישהו שהר
כרת במחנה של התנועה ,ובגלל זה הפרידה
מהם היתה לי קשה במיוחד.
האם היית ממליץ לתלמידים נוספים להו
תאמץ ולצאת לאולימפיאדה?
אין ספק!!! הייתי ממליץ לכל מי שרק
חושב ללכת לאולימפידה שילך ,כי זו חוויה
מדהימה של פעם בחיים ומעבר לזה שמדובר
בתחרות ,זה כיף שאין דברים כאלה!!!
גל נקדימון

תושבי הערבה הדרומית
יזמים ומנהלים
מרכז טיפוח יזמות אילת  -אילות
מציע מגוון כלים לטיפול ביזמים ,הקמה,
שפור וייעול עסקים במגזר הקיבוצי והכפרי:
יעוץ וליווי אישי לבחינת רעיון עסקי ומימושו.
חונכות וליווי מקצועי ליחידות רווח והפסד.
קורסי ניהול ,שיווק ,סדנאות שירות ועוד.
סיוע בקבלת הלוואות מקרנות.
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עוצרים בתחנה

 /גילעד עובדיה

אמון

בין יום הכיפורים למלחמת לבנון – על החלטות של מפקדים ותוצאותיהן
יום לפני הפסקת האש ,כאשר היה ברור
שהמלחמה הסתיימה ,קיבל יואל פקודה להר
גיע עם צוותו לאחת הגבעות מול הארמיה
המצרית .הוא פנה למפקדו והתריע שהמקום
נשלט בתצפית ע"י האויב ויטווח באופן מידי
בשטח הפתוח .דעתו נדחתה ויואל החליט
בעצמו להגיע לגבעה אחרת שהעריך כפחות
מסוכנת .בשעות שלפני הפסקת האש ניחר
תה אש ארטילרית כבדה על הגבעה שאליה
לא הלך .הצוות יצא בשלום ,אך לאחר זמן,
יואל לקה בתגובת קרב .הפצע הנפשי שלו
נשאר פתוח והיה מדמם מחדש במפגשים
מול סמכות שרירותית ומאכזבת .הטראומה
התקיימה שנים רבות .יואל היה המורה שלי
להבנת אחד היסודות המרכזיים בתגובת
הקרב והשפעותיה ארוכות הטווח .לכאורה,
יואל היה אמור להרגיש סיפוק על כך שבהר
חלטתו הציל את עצמו ואת חייליו ,בין אם
הדבר היה במציאות ובין אם בחוויה שלו.
למעשה ,העובדה שלתפיסתו הייתה זו החר
לטה אישית ,חשפה אותו בפני ההכרה ,שבר
עצם אין לו על מי לסמוך .הוא הרגיש לבד
והשיקולים שהנחו את מפקדיו נשארו בעיניו
שרירותיים ובלתי מובנים .יואל נותר בתחור
שת חוסר אמון עמוקה בסמכות ובתחושה
שאין על מי לסמוך ,הכללים החברתיים נראו
לו שקריים ומזויפים .כהתמודדות עם הניר
תוק הרגשי עישן מריחואנה בקביעות ובמשך
שנים חי בחו"ל ,עד שיכול היה לשוב ולארץ
ולבנות חיי משפחה .תחושות חוסר האמון
הפריעו לו בעבודתו כשהופנו כלפי מנהלים.
גם סמכותו שלו עמדה בספק עם הזדהותו
עם כשלון מפקדיו ,ובעבר הרחוק  -חולשת
הוריו המהגרים .מצב זה גם השפיע לרעה על
ההורות שלו ביחס לילדיו המתבגרים .נשאר
בלבול  -האם האינטרס המערכתי ,המשפחתי
או החברתי ,קודם לדאגה לשלומו של הפרט,
או להיפך? חוויות חוסר אמון מהילדות שור
חזרו אצל יואל בעקבות המלחמה ונתקבעו
במצב של דכדוך קבוע וניתוק רגשי ,כפי
שמוכר ממצבים של פוסט-טראומה .ההתר
מודדות עם תופעות אלו בטיפול הייתה לא
פשוטה וארכה זמן רב.
ההכרה של הציבור במחדל והמחאה
שהובילה לועדת אגרנט ,ביטאו את תחושת
חוסר האמון בקרב מי ששירתו בצבא במהלך
המלחמה .חוסר האונים ביחס לחולשת הסמר
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כות ולעתים חוסר ניקיון הכפיים שלה ,הקשו
על ריפוי פצעי המלחמה.
הבנתי את יואל היטב .בהיותי במלחמת לבר
נון ,באחת החטיבות שהיו באזור בירות אירע
המקרה הבא :בהיותינו בסריקות ,פנה אחד
המ"פים המוכשרים בגדוד למג"ד בשאלה -
האם יוכל לרדוף אחר מחבלים אותם זיהה
בפרדס שהשתרע בין שכונת מגורים לשדה
התעופה בבירות .הדבר היה ביום שישי לפני
הצהריים ,שעות ספורות לפני שנכנסה לתוקר
פה הפסקת האש .המג"ד פנה למחט בבקשה
לאישור וקיבל את התשובה הבאה" :אמרתם
כל הזמן שאתם לא נלחמים ,אז אם אתם רור
צים "...אני מתנצל אם איני מדייק בציטוט.
בכל אופן ,הפלוגה ובעקבותיה כל הגדוד,
הסתבכו בגלל אותה גחמה ,עד שנדרש אגד
ארטילרי שלם כדי לחלץ את הכוח ,שבינתיים
היו לו כבר פצועים מאותו קרב מיותר .בחר
דשות הודיעו שכוח של צהל נתקל במחבלים
ליד שדה התעופה( .התיאור מופיע בספרו של
איתי שילוני  -שלושת מדורי לבנון).

ההיחשפות למצבי חיים
שכוללים איום קיומי ,יכולה
לערער את תחושת הביטחון
הבסיסי ואיתה גם את השפיות
בשני המקרים מתעוררות שאלות ביחס לסר
מכות .השרירותיות ,אוזלת היד ,מניעים לא
ברורים ,ואף זילות בחיי אדם מצד מפקדים,
יהיה מי שיאמר טיפשות ,ניתוק רגשי ,כהות
חושים ועיוורון צבאי .אולם עבור החייל ,או
הקצין הזוטר ,מדובר בשבר אמון של ממש,
כפי שקרה ליואל שתפיסת המציאות שלו
התערערה .המלחמה שלו על השפיות לא
הסתיימה בתום הקרבות ,אלא רק התחילה.
גם אם היו מפקדים שהכירו בטעותם  -והרי
אין מי שאינו טועה  -עבור מי שנפגע ממנה,
זה כבר לא שינה הרבה.
מלחמת יום הכיפורים הייתה ,למעשה ,נקודת
מפנה בהכרה בנפגעי קרב ,או הלם קרב ,כפי
שזה כונה בשעתו ורבים היו הנפגעים שסבלו
אחר כך מהתסמונת הפוסט טראומטית .על
החייל היוצא לקרב להאמין בצדקת מאבקו

ובכך שנעשה הכל על מנת להימנע מפגיעה
בחיים ,בעובדה שאינו מסכן את חייו לשווא.
ארכימדס אמר " -הביאו לי נקודת משען אחת
ואזיז את כדור הארץ" .רבים איבדו במלחמה
את נקודת המשען ויחד איתה איבדו את יציר
בותם הנפשית .כשאנחנו תלויים במערכת,
כלשהי אנחנו נהיים תמימים ,רוצים להאמין
שמקבלי ההחלטות שומרים עלינו ודורשים
בטובתנו .ניסיוננו לא תמיד הוכיח זאת .עליר
נו לקבל את הכרעת הסמכות ,אך האם לנוכח
הניסיון נוכל לעשות זאת ללא הטלת ספק?
יש גם דמיון מסוים בתוצאות החברתיות של
שתי המלחמות – יום הכיפורים ולבנון :ועדת
אגרנט וועדת כהן נתנו הרבה תשובות ,אבל
גם השאירו לא מעט סימני שאלה ביחס למר
נהיגות ולממסד הביטחוני והפוליטי.
הבריאות הנפשית תלויה באמון ההולך וניר
בנה בעולמם של ילדים בכנותם של הוריהם,
באחזקה המתמדת ,בנתינה המכוונת לטור
בת הילד ,בגבולות שמעצבים את האישיות.
מקובל היום להשתמש באופן מקצועי במור
שג "התקשרות בטוחה"; הכוונה למצב שבו
התינוק ,ואחר כך הילד ,חש מוגן ע"י ההורים
ביחס לסביבה הפיזית ,החברתית והנפשית.
התנאים הללו מהווים את היסוד שיאפשר
במהלך השנים לעמוד מול אתגרים ולשוב
אחריהם לתפקוד תקין .אולם ,ההיחשפות
למצבי חיים שכוללים איום קיומי ,יכולה
לערער את תחושת הביטחון הבסיסי ואיתה
גם את השפיות .כך קורה לחיילים התלויים
בהחלטות של מפקדיהם .בבית הספר לקציר
נים מצוי חלק מהציטוט מדברי דוד בן גוריון:
"הדבר הזה תלוי במפקדים שיהיו לנו .אם
המפקדים יעודדו האמון ,את האהבה ,את
הדבקות בחיילים שלהם  ,שתדע כל אם ע�ב
ריה שהפקידה גורל חיי בניה לידי המפקו
דים הראויים לכך".
(מתוך נאום בכנס סגל פיקוד כללי)2.7.63 ,
לולא האמון שרחשו חיילים למפקדיהם ולר
חבריהם ,מלחמת יום הכיפורים היתה מסר
תיימת אחרת ,אולם במקומות ובמקרים
שהאמון הופר ,וגם אם בשוגג ,נותרו צלקות
שהזמן כשלעצמו אינו מרפאן.

לּוח מּודעּות

 /גל יודקין

סנכרון והטכנולוגיה של הקסם

גל יודקין לוקח אותנו להליכה על הגבול הדק שבין המדע והאמונה/קסם/דמיון ושוזר תוצאות מעבדה,
עם חשיבה חיובית
הדרך שבה מלמדים אותנו לחשוב על עצר
מנו ,על גופנו ועל היקום ,היא מאד בסיסית
ובנאלית ,כמעט ילדותית אפילו .אם תסתכלו
על ציורים של אלכס גריי למשל ,תראו עולם
שבו סינכרון הוא נורמה ,מציאות שבה הכל
שזור אחד בשני ומושפע אחד מהשני וה-
 Interconnectednessשל הכל ברור ומובן.
סנכרון הוא חוק ,או כח ,אשר מארגן ושומר
על הכל יחד ומייצר מחזוריות לארועים .זמן,
למשל ,הוא התדר של סינכרון ,כלי שבעזרר
תו סנכרון יוצא לפועל .סינכרון זורם לתוך
חיינו כאשר יש הקבלה ,או איזון בין העור
למות הפנימיים והחיצוניים שלנו ,מצב שבו
אנחנו מצליחים למנפסט (לברוא) את הרצור
נות והדמיונות שלנו בצורה מהירה ומדויקת,
מקום שבו מחשבה יוצרת מציאות .כל מה
שנמצא בעולם הפיזי (מעשה ידי אדם) מסר
ביבנו ,מישהו דמיין אותו קודם והפך אותו
למציאות.

כל מה שנמצא בעולם הפיזי
(מעשה ידי אדם) מסביבנו,
מישהו דמיין אותו קודם והפך
אותו למציאות
סנכרון יכול להופיע כמשהו מאוד פשוט,
למשל :אנחנו מרגישים עצובים וברגע שאנר
חנו מדליקים את הרדיו יש שיר עצוב שמדבר
אלינו .סנכרון גם יכול להופיע בצורה מאוד
מורכבת ,כמו שקרה לי יום אחד בתל-אביב
 יצאתי מבית של חבר ברחוב פרישמן ,כדילחפש חנות ספרים יד שנייה בקינג גורג'
ולקנות ספר על מדיטציה .בדרך עוצר אותי
בחור שמסתובב עם עגלה ומוכר ספרים על
רוחניות ומציע לי ספר .אני דוחף את היד
לתוך העגלה ומוציא ספר עב כרס ,על מדיר
טציה ,ספר ששמעתי עליו לפני שבוע בפעם
הראשונה ועניין אותי מאוד.
יכול לבוא מישהו ולהגיד שזה צירוף מקרים
ולהמשיך ביומו כרגיל .בשבילי ,זה הרגיש
כמו קסם ולא סתם קסם ,אלא קסם מורכב
ביותר .אם אני עוצר לחשוב כמה דברים היו
צריכים לקרות ע"מ שאותו אירוע יתרחש,
אני מקבל פרפרים בבטן .אני ראיתי את זה

בתור סימן ברור ביותר לכך שאני בדרך הנר
כונה ושאני במקום שאני אמור להיות בחיים.
איך שלא נחליט לקרוא לזה – סנכרון ,או ציר
רוף מקרים ,זה מרגיש כמו קסם .הסיבה לכך
היא שטכנולוגיית ה Mind-שלנו היא יחסית
בסיסית כרגע ,לפחות כך רובנו מאמינים.
בכל רגע נתון ,מערכת העצבים שלנו "מותר
קפת" ע" י  11מיליון חתיכות קטנות של אי�נ
פורמציה .האגו ,לעומת זאת ,מצליח לעבד
רק כ 200-חתיכות של אינפורמציה והוא
זה שמנסה לייצר דמות מסוימת ולהגיד לנו:
"זה מי שאנו ,כך אנו מאמינים וכך אנו צריר
כים לפעול" .האגו מקטגר אותנו ושם אותנו
במשבצות מוגדרות ,אשר מובילות לתבניות
והרגלים מסויימים .מהו הרגל? דפוס חוזר
אשר מסתמך על מידע מהעבר .האם המידע
מהעבר רלוונטי למקום בו אנו נמצאים היום?
ממש לא בטוח .סנכרון זורם לתוך חיינו,
כאשר אנחנו עוברים אירועים אשר "שוברים
את האגו"  -אירועי כמעט מוות ,אירועים חוץ
גופניים (חלימה מודעת) וארועים ששוברים
את השיגרה .כשנצליח להיפטר מכל הפילטר
רים (אגו למשל) אשר מגדירים אותנו ונצליח
לדלות יותר ויותר מהאינפורמציה אשר כל
הזמן מגיעה אלינו ,החיים יהיו יותר מסונכר
רנים וירגישו יותר כמו קסם.
דרך נוספת להביא סינכרון לתוך חיינו היא
ע"י התכווננות ,תשומת לב ופוקוס .פשוט
לבקש דברים! אבל לא בהיסח הדעת .לכבות
את הטלפון והטלויזיה ,לנשום עמוק ולבקש.
כשאנחנו חושבים על משהו יותר ומחפשים
אותו יותר ,כך נראה אותו יותר ,כך נמגנט
את האנרגיות האלה יותר .אדם ממוצע בחר
ברה המערבית מבלה שנתיים מחייו בהאזנה
לפרסומות .אלה שנתיים של החיים ,שבהן

תשומת הלב שלכם מוסחת ומכוונת ע"י
מקור חיצוני (שרוצה שתצרכו)! תחשבו כמה
כח יש לזה .האם אתם רוצים להיות הבמאים
של חייכם? הכותבים של סיפורכם? התכר
ווננות(  ( )Intentionהיא דוגמה לטכנול�ו
גיית ה Mind-שלנו .זה יכול להשמע קצת
"באויר" או כמו קסם ,אבל תעשו ניסוי עם
עצמכם ותראו מה קורה.
אחת הדוגמאות הכי טובות לכוח המחשבה
שלנו ,זה אפקט הפלסיבו .נותנים לעשרה
אנשים כדור נגד כאב ראש ,אך לחצי מהם
נותנים כדור דמה ,שלא אמור לעשות כלום.
ככלל אצבע ,לפחות בשליש מהמקרים כדור
הדמה (הפלסיבו) יעביר את כאב הראש ,וזה
נכון לגבי כל הניסויים הקלינים בכל העולם.
מה קרה פה? כח המחשבה השפיע על הפיר
זיולוגיה של הגוף ושינה אותה.
בואו ננתח את זה רגע .קודם מגיע מידע
(כדור "נגד כאב ראש") ואז מגיע שינוי .האם
זה עובד הפוך? לא .אם ניקח את הכדור ,נער
ביר את כאב הראש ואז יגידו לנו שזה היה
דמה ,כאב הראש לא יחזור .דוגמה נוספת
היא אוכל .יגישו לנו מנה של דג (לא אוהבים)
אבל לא יגידו לנו מה זה וזה יהיה מאוד טעים
לנו .אם היו אומרים לנו מה זה ,היינו משר
תמשים במידע שיש לנו וזה היה משנה את
הטעם של המנה מטעימה ללא טעימה .על זה
אומרים  -הכל בראש.
ניתן לראות כמה כח יש למחשבה שלנו על
הגוף ובכלל ,וגם כמה כח יש למידע שיש לנו
ולמידע שאנחנו מצליחים להיות פתוחים לגר
ביו ,בלי דעות קדומות .האם זה מידע שלנו,
או שמישהו שם את זה שם? האם העברנו
ביקורת על המידע הזה ,או שקיבלנו אותו
כאמת מוחלטת? כאן נכנסת החשיבות של
החוויה הישירה; ככל שנחווה יותר מנסיון
אישי ,ככל שנרגיש בעצמנו ,או ממקורות
אחרים ,כך יהיה לנו יותר מידע הדרוש על
מנת לקבל החלטות נכונות.
האמונות ,הכוונות והמחשבות שלנו יכולים
ליצור את החיים שלנו כפי שאנו רוצים אותם
(עד רמה מסויימת) .זה הזמן להסתנכרן וליר
צור את העולם שבו נרצה לחיות.
לבריאות ומודעות.
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רשימות מהשבילים

 /אבישי גרינברג

לאחר שעברו את נקודת האמצע ,לאחר שהעפילו אל הנקודה הגבוהה במסע ולאחר שנפרדו מישראל
הגשומה והירוקה ,הגיעו הצועדים אל האזור בו עוברים מ'המרכז' אל ה'דרום'
ריכו שני בוגרי חבל אילות  -עידן טלמן ומיכל
קוגלר ,הצטרפו כמה בני נוער מבית הספר
הדמוקרטי בערד ,שהחליטו באופן דמוקרר
טי שאין דבר דמוקרטי יותר מאשר להצטרף
לטיול בוקר בקניון נחל קינה ,היות ומדובר
בירידה מאתגרת בעזרת סולמות וטבילה בגב
המלא במים.

שביל בטראנס

גב בנחל חמר

ביום חמישי ,ה ,3.3.2011-החל היום ה25-
למסע ,בביקור בתל ערד ,מרחק קילומטרים
ספורים מהכפר בו הסתיים הקטע הקודם
ב'שביל'.
אחרי חגיגה ארכיאולוגית דוגמת לוחות הברית
שנמצאו שם ,המשיכ ו  73המבוגרים ו 62-ה�נ
ערים לפארק ערד הנושק לעיר .היום הזה היה
מיוחד ,היות שהשביל עובר בעיר ,העיר קרובה
והשעה הייתה עדיין שעת בוקר מאוחרת ,אך
העיקר ביום הזה לא היה השביל המוביל לערד,
אלא האירוח בערד .על כן ,הוקדשו שעות אחר
הצהרים להליכה במסלולים הסמוכים לעיר,
מסלולים שאינם בהכרח קשורים לשביל ישר
ראל.
טור של צועדים חצה את העיר ממערב למזרח,
עד לאנדרטת מצפה מואב של תומרקין .היה
מי שקבל על היותו נבוך מהליכה עם מקלות,
תרמיל וכובע באמצע העיר ,אך העיר לו חברו
והאיר את זכרונו ,כי כבר בעבר חצו כך את
פוריה.
ירידה בנחל קידוד הנושק לערד ועלייה בנחל
פראיים החזירו את כולם לפאתי העיר להנחיות
של קרן לקראת משימת הניווט העירוני .שם
הסתבר לכולם כי חודש קודם לכן קרן תלתה
מודעה על לוח המודעות של המתנ"ס בערד,
המספרת על המסע ,תוך בקשה למצוא משפר
חות המוכנות להלין אורחים מהדרום הדרומי.
 144משפחות הביעו נכונות ,מסרו את כתוב�ו
תיהן ו 54-צועדים החלו בניווטים ליעד .היו
משפחות שאירחו שלושה צועדים והיו שאירחו
שישה .הייתה זו הפעם הראשונה מזה שביל,
שישנו במיטות אמיתיות ,עם מזרון אמיתי
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ושמיכה אמיתית ,ולא בשק"ש ,על מזרונצ'יק
באוהל .החוויה המרנינה הזו הביאה רבים
מהמתארחים להודות לערדניקים ואף להזמין
אותם להתארח כאן .עד עתה ,טרם נתלתה מור
דעה במתנ"ס של אנשים מערד המבקשים להר
תארח .בערב נפגשו הצועדים המקולחים עם
מיקי תמיר ,שדיבר על הכל ובעיקר על עצמו...
בני הנוער הופנו לבית הספר הדמוקרטי ,שם
נפגשו עם בני נוער מערד בערב מובנה ,והתר
פזרו לשינה במסדרונות ובכיתות.

עוד קילומטרים ספורים ומגיעים
למצד תמר ,או ל"מחצבה
הנטושה בסוף סיבובי סדום"
בבוקרו של היום ה 26-למסע ,היתה זו הפעם
הראשונה שק ו  20אסף מרחבי ערד את ה�מ
תארחים ישר לארוחת הבוקר בביה"ס ,בניצור
חם של צמד השינשינים – שלמה פיתום ושמר
עון בוגנים ,המנהלנים החדשים .משם הוקפצו
כולם למנחת המטוסים הקלים בינות אוהלים
ופחונים ,היישר לתחילת המסלול ,שלמעשה
היה פעם חלק משביל ישראל ,אך לא עוד (ראו
מסגרת) ,היות ובלחץ התושבים בערד הוסט
התוואי מזרחה לאזור בו יש כוונה של משר
קיעים להקים מחצבה לפצלי שמן .עד מהרה
אחרוני כח  17נעלמו באופק ,בעוד קבוצת
יוני שטרן נערכת לתזוזה ,וקבוצת הסמרניקים
בעיצומו של הסבר.
לשתי קבוצות הנוער (ז'-ט'; י'-י"ב) ,אותן הדר

המשך המסלול לווה בקינה על הכמות הער
צומה של הפלסטיק שהייתה פזורה לאורך
הנחל .ביציאה מערוץ הנחל ילדים בדואים
רכובים על חמורים מנופפים לשלום ,ערמות
עפר גבוהות של מחצבה ומתקני מתכת מחר
לידים מסתירים את המישורים האינסופיים
בגבול המעבר בין מדבר יהודה והנגב ,ומבר
שרים לצועדים שאוטוטו מגיעים לבור אפעה,
שם הוקם חניון הלילה ,סמוך לדרך שהגדרתה
כאחת שמתחילה משום מקום ומובילה לשום
מקום היא די מדויקת ,אך משום מה כל הלילה
נסעו עליה מכוניות .קבלת השבת המדברית
הראשונה בה נישאו דברים לזכרו של אלעד דן
והורמו כוסיות יין לכבוד המנהלנים החדשים,
ומדורות אחדות שתופעלו על ידי בני הנוער
עד השעות הקטנות של הלילה ,נסכו תחושה
בקרב הצועדים כי הם היחידים בכל המרחב
המדברי שמסביב.
כחצי שעה לאחר תחילת הצעידה בבוקרו
של היום ה 27-למסע ולאחר עלייה מתונה
על רכס מדרום לחניון הלילה ,בשעה שמונה
בבוקר ,התגלה באחת מחזה סוריאליסטי –
עשרות מכוניות חונות ,במה גדולה עם גשר
תאורה ורמקולים גדולים משמיעים בעוצמה
מוזיקת טראנס למאות הבליינים (שחלקם עוד
רקד) ,וגם לצועדים שבמרחק קילומטר מהם.
את  20הקילומטרים של היום ,שרובם ככולם
היו דרכי רכב ,ניתן היה לגמוע גם ברכיבה על
אופניים .כ 50-זוגות אופניים נלקחו מעגלת
האופניים בבוקר ,ו-כ 30-זוגות הוחזרו ל�ח
ברת ההשכרה בתום הקטע .שלוש מסקנות
הוסקו מיום זה :א) לעלות חצי קילומטר עליה
קל יותר בלי להוביל אופניים ביד .ב) אם יש
יותר מעלייה אחת כזאת וזונחים את האופניים
בצד הדרך ,הרכב של חברת השכרת האופניים
יאסוף אותם .ג) אם מכל חברות טיולי האופר
ניים בארץ רק אחת הסכימה להשכיר אופניים
למסלול הזה – כנראה יש סיבה.
מתחת למסוע הפוספטים נתגלתה נקודת הצל
היחידה לאורך כל היום ,והשעה כבר שעת
אחר הצהריים .עוד קילומטרים ספורים ומגיר
עים למצד תמר ,או ל"מחצבה הנטושה בסוף
סיבובי סדום" ,הכינוי שבני הנוער העניקו לו,
שם אספו האוטובוסים את הצועדים שתוך
שעתיים כבר היו בבית.

הקטע האחד עשר
היום ה 28-למסע החל ב 3.11.11-בנסיעה
קצרה עד סיבובי סדום ,שם ירדו  72המבוגרים
ו 68-בני הנוער לקטע האחד עשר ב'שביל',
שכפי שהוגדר מבעוד מועד בהכנה ,הוא הקטע
הקשה מכולם .ואכן ,כך היה.
השעות הראשונות היו מישוריות ונינוחות
יחסית ,ולשמחת רבים אפילו היו מים בעין
צפית ,וממרום התצפית על המכתש הקטן
התחוור לכולם העניין – חוצים את המכתש,
יורדים פנימה ועולים החוצה ,ובמילים אחר
רות ,כל מטר שיורדים יש לעלות בסוף היום.
הטור האנושי גלש פנימה לתוך מכתש חצרה,
עיברות של שמו הערבי ַח ְ'צ'רַ ה (מכלאה בער
רבית) .צועדים בנחת בשבילים הצבעוניים של
אבני החול הססגוניות ,ולעת אחר הצהריים
מתחילים טיפוס של  400מטר אל ראש מעלה
עלי .למרות שהמסלול על המפה הוא  14ק"מ,
הירידה האנכית והעלייה האנכית הוסיפו עוד
קילומטר .תוך כדי העלייה הזוחלת ובה שיר
מוש הולך וגובר בידיים ,הזכירו כמה מהנור
כחים כי הם 'צועדים בשבילים' ולא 'מטפסי
הרים' .השמש החלה לשקוע ,היו מי שהתקשו,
היו מי שנתנו כתף ,היו מי שלקחו תרמיל והיו
מי שלקחו שני תרמילים ,כך שעל גבם שלושה.
את עשר הדקות האחרונות של העלייה טיר
פסו האחרונים בחושך לאור פנסים ,ובהגיעם
למעלה כשמרחוק נראים אורות ,נפתחה מפה
והתברר כי יש עוד קילומטר הליכה ,והאורות
הם בסיס צבאי שאינו בכיוון.
בכוחות האחרונים הגיעו האחרונים ,אך גילו
שהם אינם האחרונים משום שכמה מטיילים
חסרים .מישהו הזכיר שבקטע הראשון ב'שביל'
חיים קנטור הלך לאיבוד ביער ברעם ,אך נענה
שכאן אין דובים ואין יער (וגם אין קליטה
סלולארית) .רגע לפני שהוקפצה יחידת החיר
לוץ ,נשלח רכב לכיוון הבסיס הצבאי המרוחק
כקילומטר מחניון הלילה ,ואחרי דקות ספורות
הגיעו ממיה ועוד כמה צועדים שאסף בדימר
דומים אחרונים כשהגיעו לראש המעלה ומצאו
עצמם תוהים לאן ללכת ,תועים בשבילי המדר
בר וטועים בדרך.
לאחר ארוחת הערב ,היו אלה בעיקר בני נוער
שנשארו סביב המדורה ,כשהמבוגרים כבר
עמוק בשק"שים.
היום ה 29-למסע החל בצעידה במשעולי
המדבר עד מצד צפיר ,ממנו נשקפות הערבה
הצפונית ,קריית וענונו וצלעות המכתש הגדול.
המשך הליכה מתונה ולאחר כמה קילומטרים
מצאו עצמם הצועדים על ספה של תהום עמור
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תוואי התהלוכה
'שביל ישראל' ,כנתיב הליכה ארוך שנמשך לאורך כל המדינה ,לא קפא על שמריו .הפיתוח
המואץ של ארצנו הקטנטונת הביא לידי שינויים בתוואי בחלקים מסוימים ממנו.
בשנת  2003הוסט חלק מתוואי השביל באזור השרון משפלת ההר לכיוון הים ,זאת ,בשל
סלילת כביש חוצה ישראל (כביש  )6שדרס קטעים מהשביל והימנעות מסיכון ההולכים
לאורך קו התפר .שינויים מהותיים נוספים נעשו בשביל באזור הנגב ,משום שהתוואי הקודם
כלל קטעים ארוכים לאורך כבי ש  40לשם הימנעות מכניסה לשטחי האש הרבים משני ע�ב
ריו ,אך גם שיקולים כלכליים ופוליטיים הביאו את חברי הוועדה לסימון שבילים לשינוים
בתוואי .באותם אזורים ,עקב כך ,ישנם שני מסלולים' :שביל ישראל' המסומן ו'התוואי הישן'.
ישנם מקומות בהם עבר פעם השביל וניכר המאמץ למחיקת הסימונים ,אך פה ושם ,בתוואי
הישן ,מבצבץ לו סימון על סלע שנסחף או מסתתר בתוך סבך ,דבר שמרווה נחת בעיקר
בקרב טיילים צעירים ששמעו איך פעם פעם השביל היה כאן.
קה ,כשמכל עבריה סדקים עמוקים בסלע.
מבט לצד ימין גילה שביל במעלה ,ולאחר יריר
דה במעלה ימין והליכה בתוך ערוץ נחל וחתיר
רה עד תחתיתו של מפל גבוה ,שמסביבו קניון
עם קירות זקופים  -שמעו הצועדים כי לפני
שהתקינו במקום סולם ,עלו את המעלה הזה
לפני שנות דור סיירי הפלמ"ח ,מה שהעניק לו
את שמו .אחד הצועדים חיכה להיות אחרון,

חוצים את המכתש ,יורדים
פנימה ועולים החוצה ,ובמילים
אחרות ,כל מטר שיורדים יש
לעלות בסוף היום
וטיפס בתוואי הפלמחניקי ,ללא הסולם ,ולאר
חר שהגיע למקום הבטוח אמר שזה היה חוסר
אחריות מצידם לעלות בתוואי הזה .לאחר כמה
קילומטרים הגיעו הצועדים לעין ירקעם שהיו
בו קצת מים ,וצעידת שקיעה לאורך כביש הכר
ניסה למכתש הגדול ,לחניון חולות צבעוניים,
לקבלת שבת צבעונית וללילה שני ללא קליטה
סלולארית.
יומו -ה 30-למסע החל בטיפוס על הדופן ה�מ
זרחית של המכתש ,למסלול שהוגדר על ידי
מומחי השביל כקטע הקשה ביותר .בוגרי
מעלה עלי מלפני יומיים ,יוצאי העלייה למיר
רון ושורדי צעידת הקילו-בוץ-הדבוק-לכל
סוליה ,הביעו תמיהה באשר ליכולת לדרג או
להכתיר קושי .כל זה היה רק בבוקר .עד מהרה
התפוגג הפקפוק .אכן ,זה הקטע הקשה ביותר.
לאחר העפלה של כשעה הגיעו הצועדים לסוף
העלייה ,ולעיניהם נגלה המכתש הגדול.
"היה שווה את זה!" סיכם אחד הצועדים.
פק"לי קפה רבים היו פזורים על הפסגה ורק
הגזיות הפרו את שלוות הפסגות ,בעוד מדריכי

מתעדכן מדי יום

ה'שביל' מסבירים על היווצרות המכתש ומצר
ביעים על הקימורים המאפיינים את דפנותיו,
שעל אחת מהן יש להמשיך לצעוד.
החלק הקשה ביותר ביום הקשה ביותר בקטע
הקשה ביותר התחיל .הצעידה כללה טיפוס
וירידה על שבע מצלעות המכתש ,שכל אחת
מהן בסדר גודל של גבעת גרופית ונוסף לזה
בשיפוע צד של כ 30-מעלות .המרחק שהופיע
במפות חסר את  20%התוספת הטופוגרפית,
מה שפיזר את קבוצות הטיול לנחש ארוך של
צועדים הנחים ,בסוף כל עלייה ולפני כל עליה.
תמונת המצב הזו הביאה את המארגנים לנתב
את הנוער באמצע הצהריים במורד נחל מעזר,
אליהם הצטרפו גם לא מעט מבוגרים שהקושי
הספיק להם ,או הסקרנות שבירידה מ'שביל
ישראל' לנחל שמעולם לא טיילו בו .מקצת
הצועדים המשיכו דרומה בתוואי ה'שביל' ,ללא
קבוצות מאורגנות ,לא תמיד עם מפה וללא
קליטה ,אך עם ידיעה שיש עוד שלוש מצלעות
לצלוח עד למפגש עם נחל עפרן.
רוב הצועדים ירדו במורד נחל מעזר עד אזור
מפעלי אורון ,ומקצת הצועדים המשיכו וירדו
בנחל עפרן התלול והאתגרי ,אשר בסיום תליר
לותו מתמשך מזרחה עד לנחל צין 24 .צועדים
הגיעו אל סיום השביל לא רחוק משדה בוקר,
כשבאופק עננים אפורים מתקרבים ומכסים את
השמיים .עם שקיעה ,אותה העננים הסתירו,
הגיעה משאית הספארי לאסוף את המטיילים
עד למפעלי אורון ,שם נערכה ספירה של משר
תתפים לאחר כעשר שעות ללא קשר טלפוני
וללא וודאות מי מטייל היכן .חמש דקות בלבד
חלפו לאחר תזוזת האוטובוסים הביתה ובבת
אחת נפתחו ארובות השמיים ,תוך הפטרה של
הצועדים" :מזל שעכשיו ,רק זה היה חסר לנו
שמה" .הנסיעה הביתה הייתה קצרה ,אך רוויה
בחוויות ובצפייה לפעם הבאה.
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לעשות מקום

 /יניב גולן

על תושבים שאינם יודעים את מקומם (אבל הם חלק חשוב בחיי האזור) ,על קיבוצים בתת-אכלוס (לא
מדברים על זה) ,על צעירים שמחפשים את עצמם (האם אנחנו מציעים להם מגוון אפשרויות ראוי?) ועל
הסיכוי להביט בדילמה הזו מנקודת מבט אזורית (אה ,וגם על הפטרוזיליה)
יפה שבא גלעד עובדיה ("עוצרים
בתחנה" ,גיליון ספטמבר) והזכיר לכולנו
שהעניין אינו משפחת תושבים זו או
אחרת ,וכמה היא היתה או לא היתה
סוציאלית כלפי שכניה בקיבוץ .חשוב
המבט הכללי :מחצית מילדי ביה"ס
היסודי ושליש מהתיכוניסטים במעל"ש,
אינם "קיבוצניקים" .בנקודה זו נדמה
שהשיח האזורי מדשדש בפער משמעותי
אחר המציאות.
פינוי של משפחת תושבים אחרי  13שנות
תושבות – זה עניין צפוי ,כי שכירות היא
שכירות; ומתקבל על הדעת שמתישהו
תושב שכזה יסרב לשמור את תסכולו
לעצמו .לאחר שהוא שופך את מררתו
מגיע תור המשל על היריקה לבאר ,כמו גם
התגייסותם המתבקשת של שומרי החומות.
האחרונים "מזכירים לכולנו" שכאן הולכים
בדרך השיתופית – גם אם בדרך יש מי
שמוצאים את עצמם בצד הדרך.
כדאי אולי לציין את השיטה הבדוקה לפטור
ביקורת ,על ידי הפיכתה לעניין אישי .מישהו
פותח לפניך את סגור לבו ,ולבסוף אתה
מוצא להעיר לו שדבוקה לשיניו חתיכת
פטרוזיליה .בדומה למאסטר קראטה עליך
להסיט את המכה בחזרה :אנחנו בסדר גמור
– אתה הבעיה .הדימום הדמוגרפי מתמשך
כבר שנים? מחצית מקיבוצי הערבה נתונים
בקשיים? בין מצפה רמון לאילת יש  -בגדול
 רק צורת התיישבות אחת? לא נורא; העיקרשהעמדנו את הזוג החצוף על מקומו .איפה
הם היו כשעשינו גיוסים במלונים?!

לא צריך להיות מרקסיסט כדי
לפרש כמה ממהלכי השנים
האחרונות כניסיון של המערכת
הקיבוצית להיאחז בנכסיה -
הכלכליים והפיזיים .השאלה היא
האם לא עדיף היה למצוא פתרון
קצת פחות פיאודלי
חלק מחבריי התנגד נמרצות להקמת באר
אורה .תודה לאל (ולאודי ,יהודית ,יוני
ולכל מי שתרם) ,שלמרות הקשיים ,עכשיו
המקום פורח ,ויש אלטרנטיבה .לפעמים ,זה
נראה כמו האליבי האולטימטיבי שלנו ,לשם
אפשר להפנות את כל מי שמטיל ספק ברעיון
הקיבוצי ,כך שאנחנו יכולים להמשיך עם
הניסוי החברתי המרתק שלנו בלי הפרעות.
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"כי האדם עץ השדה" .עבודה של נטחליה קסרוטי

יש בערבה קיבוצים שבהם העסק עובד יפה,
באמת .ישובים אחרים נראים בסדר מבחוץ,
בעוד קובצי האקסל משרטטים בור דמוגרפי
מדאיג ,כשבתי הילדים מתרוקנים .מה לעשות,
לא כולם יכולים או רוצים להיות יטבתה .ויש
בערבה הדרומית משקים בני עשרות שנים
שנמצאים בתת אכלוס ,כשבחלק מהמקרים
מעורבים בניהולם כוחות חיצוניים .זה נושא
שלא מרבים לדבר בו וחבל .השינוי בשיח
האזורי צריך לשאוף ליתר שקיפות וכנות.
הכתבות המפרגנות והנאומים החגיגיים
יכולים קצת ליפות את התמונה ,לא לשנותה.

שינוי מסדר גודל שני
התושבות היתה פתרון ביניים לחצר
המתרוקנת ,תרופה יעילה שנזקה בצדה,
אבל היא גם הראתה לנו שיש אנשים שרוצים
לחיות כאן ,איתנו .פה ושם הצלחנו לשכנע
מישהו מהם להיקלט לחברות .התבשמנו
מההצלחות הללו ,ולא רצינו לראות שאלו
יוצאי הדופן.
המערכת האזורית עושה כפי יכולתה ,כדי
לסייע לכל קיבוץ במאבק ההישרדות שלו.
היא כנראה לא יכולה/רוצה ליזום מהלכים
של שינוי מסדר גודל שני .הפרדוקס
הוא ,שיישוב בסטגנציה מתמשכת בוודאי
מתקשה לעשות זאת בעצמו וכאן נכנסים
לפעולה המדינה והגופים המיישבים .טוב
שאפשר לקבל עזרה ,אכן ,אבל יש גם
מחיר .ראשית ,נזכיר שהנחישות השיתופית
וצדקת הדרך (או מיליארד החברים בתנועה
הקואופרטיבית על פני תבל רבה) ,לא
הצליחו למנוע את הפרטתם של  3/4מכלל
הקיבוצים .שנית ,חיבורו של ישוב למכשירים

מנטרל במידה רבה את יכולתו לעצב את
זהותו באופן עצמאי ,ומה הרעיון? ממילא
הוקמו המשקים שלנו לפי אותם מתכונים
בדוקים שכבר אינם תקפים ברוב
הקיבוצים  -קליטה מסיבית ,מעורבות
תנועתית עמוקה ,ריכוזיות ,תקנונים וכו'.
מאות תושבים חיו איתנו ,עבדו איתנו
ואהבו אותנו ,עד הרגע שבו הבינו שאין
להם אופציה זולת באר אורה .רבים מהם
כבר עזבו ,צפונה ודרומה ,תוך הבטחה
להתגעגע .במקביל ,מסתובבים בינינו
מאה או מאתיים צעירים תוססים ,ללא
כיוון ברור .הם יכולים לראות ישוב
שיעדיף לקרוס לתוך עצמו ,מאשר
להשתנות .קצת כמו כלב שרובץ על
ערימה של שחת :אינו יכול לאכול אותה ,אבל
גם לא ייתן לקחת.
כדי שהדיון יהיה לגופו של עניין ,אציין
שבאופן אישי ורוב הזמן אני נהנה מהחיים
השיתופיים  -במיוחד ממסיבות הריקודים,
הכדורגל של יום שישי ,ארוחות הבוקר במטע
 ורואה בהם ערך של תיקון עולם .שיתוףזה אחלה ,כל זמן שהוא נעשה בין בוגרים
ובהסכמה.
לא צריך להיות מרקסיסט כדי לפרש כמה
ממהלכי השנים האחרונות כניסיון של
המערכת הקיבוצית להיאחז בנכסיה -
הכלכליים והפיזיים .השאלה היא ,האם
לא עדיף היה למצוא פתרון קצת פחות
פיאודלי ,שישמור על אמצעי הייצור בידי
חברי האגודה ,אבל יעודד ישוב או שניים
בחבל ליצור דגם ארגוני גמיש יותר ,שהולם
גם את צורכיהם של מי שאינם רוצים בחיי
קומונה (ועדיין מרגישים כאן בבית אחרי
שנים רבות)? לעניות דעתי ולפי מראה עיניי,
התושבים הללו אינם פחות טובים ומועילים
לאזור מהוד מעלתו מוישה קיבוצניק .לגבי
המודל ,ישנן דוגמאות רבות ,ומה שנעשה
ביהל הוא אפשרות אחת ממאה .זה היה יכול
לקדם את האזור ,ובסופו של חשבון לתרום
גם לקהילות שלנו גיוון וגמישות .החלטנו
להכפיל אוכלוסיה בתוך שני עשורים ,אך
בפועל ,כמעט כל קיבוץ מצפה שהנס יתרחש
מחוץ לחצר שלו ,בבאר אורה ,למשל ("אבל
שלא יגזימו וישתלטו על העניינים").
בסופו של דבר ,המקום הוא בלב :אם יש
מקום בלב ,אזי יש גם מושב פנוי באוטו
לטרמפיסט ,ומיטה בבית לתייר הקרואטי
שפספס את האוטובוס האחרון ,ומרחב בחבל
אילות לאנשים שהם לא בדיוק "כמונו".

זו תורה וזו שכרה

 /דובי גולדמן

על אף שביום הכיפורים אנו מרבים לעסוק בסליחה ,דובי גולדמן לא סולח ולא שוכח ,כי יש דברים
שמשאירים חותם בל יימחה...

ביום כיפור השנה ,עסקה המדינה בציון ארר
בעים שנה למלחמה .אני ,ביני לביני ,ציינתי
 42שנה ליום כיפור הראשון בו לא צמתי42 .
שנה של אי צום ברצף .אולי אחד הדברים
היחידים שאני באמת מתמיד בהם .תבינו
– זה לא בגלל שאני אפיקורוס מוחלט .אני
אמנם כזה ,אבל אני זן מיוחד של אפיקורוס
שמאמין מאוד באלוהים; מאמין ,אבל לא
סולח לו ולא שוכח לו לרגע .ויש לי על מה.
כן ,אל תקלו ראש בדבר ,שכן  42שנה ללא
צום אינן דבר קל כלל ועיקר ,היו לי פיתויים
רבים לאורך הדרך  -בצעירותי התקנאתי
בבקבוקי הקינלי ועוגות השוקולד שהיו מנת
חלקם של הסועדים ארוחה מפסקת בקיבוץ.
בבגרותי התקנאתי בתחושת הזיכוך שיכול
להרגיש תורן רפת צם ,ביודעו שהנה ,זה חג
אחד שבו הוא לא צריך לבדוק את סידור הער
בודה .אבל המשבר הגדול באמת ,זה ממנו לא
התאוששתי עד היום ,זה שבגללו אני והמקום
מסוכסכים עד עצם יום הכיפורים הזה ,התרר
חש בכתה ז' – שנת בר המצווה.
כבן להורים חילוניים ("חופשיים" ,נהג סבי
לומר) ,המחשבה על עליה לתורה מעולם לא
חלפה במוחי .אחותי לא עלתה לתורה ,אחי
הגדול לא עלה לתורה  -מדוע שאני אטריח
את עצמי? בן דודי הנערץ ,רוקו ,טרח ועלה
לתורה .היה באמת טקס מרשים בבית הכנסת
של העיר החילונית בארץ – ערד ,אבל לא
כזה שהשאיר עלי רושם בל ימחה .אבל אז
הגיעה שנת בר המצווה שלי ואיתה הוידוי
של אחי הגדול.
"שמע" ,פתח אחי בשיחה משום מקום – "אני
טעיתי" .לא היה לי מושג על מה הוא מדבר,
אבל הוא הבהיר מייד" :אני לא עליתי לתורה
ובשנת בר המצווה קיבלתי מתנה קטנה מאוד
מסבתא .רוקו השקיע וקיבל הרבה מתנות...
ושוות! כאח בוגר לאחיו הצעיר – אני ממליץ

לך לעלות לתורה" .זאת יש לדעת :סבתי שרה,
ייצגה  -מבחינתנו הנכדים  -שתי תרבויות
לא מוכרות; הראשונה הייתה הדת היהודית
ויראת האלוהים ,השנייה הייתה תרבות שבה
נותנים מתנות לילדים.
עצת אח בכור שווה אלפי תמונות ,ומכאן
– מיליוני מילים .יצאתי מהשיחה מחוזק
באמונתי .כל אותה שנה שקדתי על שינון
ההפטרה של פרשת קדושים ,הקפדתי קלה
כחמורה בכל טעמי המקרא ,הדגשתי את
הסילוק ,סלסלתי ברביע ובגרשיים ונאנחתי
בכל אתנחתא .שעות על שעות ישבתי בחדרי
וסלסלתי להנאתי את פרק כ' בספר יחזקאל,
וכשעצמתי עיניים על משכבי לעת ערב ,הרר
גשתי שהנה אני הוא יחזקאל ,המוכיח את עם
ישראל על שזנח תורת אלוהיו.

הרגשתי קרבה לאל כמו שלא
חשתי מעולם ,אך יותר מכך,
הרגשתי קרבה למתנות של
סבתא
ככל שקרב היום הקדוש ,גברה התרגשותי.
זלזלתי בבני כיתתי הכופרים שבחרו לדלג
על הטקס הקדוש ,הם נראו לי שטוחי מחשר
בה ,ריקנים ופוחזים ,אבל בעיקר הם נראו לי
טפשים .חשבתי על המתנות העלובות שיזכו
לקבל ולא הבנתי איך יכולים הם בכלל להר
שוותן להר המתנות יקרות הערך שתביא לי
סבתי .וכי איך לא? הבן הראשון לבתה החיר
לו-קיבוצניקית ,שמורד בתורת הוריו ועולה
לקרוא בספר הספרים מול אלוהיו.
ביום העליה לתורה עצמו ,כמעט נעתקה נשיר
מתי .חדר המוסיקה בבית הספר הוסב לבית
כנסת מאולתר ,ספר תורה הובא אלוהים יודע
מאיפה ,והתפילה החלה בגרסה לוקאלית
משהו של נוסח אשכנז המפורסם .כשהגיע

תורי להפטיר רעד כל גופי מהתרגשות .הרר
גשתי קרבה לאל כמו שלא חשתי מעולם ,אך
יותר מכך ,הרגשתי קרבה למתנות של סבתא,
שעמדה מאושרת ,מטרים ספורים ממני בער
זרת הנשים המאולתרת .הרעידות והריגושים
גרמו לקולי להסתלסל עוד יותר מהמתוכר
נן ושירת הזמיר שעלתה מגרוני ריגשה את
כל השומעים" .הוא יהיה ש"צ גדול" ,שמעתי
אותם לוחשים זה לזה .הייתי כחולם.
אחר-כך הגיע מטר הסוכריות ,אחר כך הבר
רכות ,שלל של מחמאות על זמרתי הוטח בי.
אבי נטפח על שכמו כאילו בנו סיים הרגע
קורס טייס ,או קיבל פרופסורה בסורבון.
הייתה זו שעתי היפה ביותר .לאחר שהקהל
התפזר ,והקדושה שקעה לה קצת ,יכולתי
להתפנות לארוע החשוב – פשפוש במתנות.
היו שם כל המתנות הרגילות לילד בר מצר
ווה  -שעון יד ,קלפים של סופר-גול ,חולצה
רקומה וכיו"ב .והיתה שם המתנה של סבתא,
אותה שמרתי לסוף .ידי רעדו כשנגשתי לפר
תוח אותה .מה היא יכולה להיות? אטארי
חדש? ערכה למדען הצעיר כולל בטריות
מרובעות? שעון קסיו דיגיטלי כולל מחשבון,
שני שעונים מעוררים ,סטופר ואפילו טיימר?
פתחתי את העטיפה בידיים רועדות ...בפנים
הייתה מתנה יקרת ערך לה לא ציפיתי .מאות
שקלים של פעם היא עלתה ,לבנה ונוצצת
היא הביטה בי" .אני שלך "...היא לחשה לי.
בתוך האריזה התחבאה לה טלית מהודרת
וכשרה למהדרין.
מאז המשכתי לא לצום .למעשה ,אני מקפיד
שלא לקיים אף מצווה (וכאב לארבע בנות
– גם את החשובה מכולן – "פרו ורבו").
אני מקפיד על קלה כחמורה .כולן מבחינתי
ראויות לאי קיום באותה המידה .אני השקער
תי ותמורה לא ראיתי .אני איתו ועם מצוותיו
– גמרתי.
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התשבץ החודשי
והחודש ,כמה מפתיע ...תשבץ בנושא יום הכיפורים – קצת מנהגים והרבה מלחמה.

פתרונות נא לשלוח ל"קצה המדבר" ,ד.נ .חבל אילות ,מועצה אזורית חבל אילות ,או למיילnakdimon@eilot.org.il :

בהצלחה .גל נקדימון
נושא:
יום הכיפורים
מאוזן
 2אחרי הנעילה ,הקרן משמיעה קולה
 4הוועדה של שמעון
 6מילוי מצברים ()5,5
 11י' תשרי תשל"ד ()8,4
 12אין דין ,אבל יש משה
 13היא בכלל הייתה יפנית ()6,5
 14בפיתחת קוניטרה נלחם דוד בפלשתים וצה"ל
בטנקים הסורים ()4,3
 15הקורנס של חיל האוויר
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פתרון התשבץ הקודם
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6

8
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9
10

מאונך
 1זהבה עומדת בראש
 3יש כזו קלה ,יש גם תחתית ,אבל אז היא באה
בדרך אחרת והביאה נשק ()6,4
 5גונן על הדרום
 6סדין אדום של ( 73בערך))3,3( .
 7התפילה של חיים משה ()4,2
 8הקרב על היין היפני ()4,2,3
 9ואחרי הכל ,עוד טוענים שזה החלק הכי קשה...
 10ביישוב הזה ,החיטה צומחת שוב לזכרם ()5,3
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התשבץ הפתור בנושא "בחזרה לספסל הלימודים"
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