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מהיישוב ניצן,

מהחינוךשקיבלנו",

הקצינים ינאי

שניהם מפוני גוש
הם

גואטה
קטיף

אומרים

r$1ST$ינדאו $1ST$ואדני־
גואטה
ינאי
r/,n
היה לראות זאתלפני
r$2ND$ינדאו$2ND$
לראות
רם שרעבי ,בעבר מפוני
תוש־
$TS1$תושבי$TS1$
קטיף וכיום
גוש
שאיןלנו דרך אחרת מלברלהגן על
המדינהשלנו ,והואכולל המון חבר׳ה
בי
$DN2$תושבי $DN2$המועצה האזורית חוףאשקלון,
אוכלוסייה מאוד
שמתגייסיםלקרבי,
נבחרולקצינים מצטיינים מטעם
הרמטכ״ל לשנת  2012זאת תודות
איכותית ,שבאה לתרום ולתת מעצ־
$TS1$מעצמה$TS1$.
$DN2$מעצמה $DN2$.אני מאמין שהכל מגיע מהחינוך
מה.
לעשייה ותרומה ממושכת במהלך
שקיבלנו״.
שירותם הצבאי.

הפינוי וניתן

זאת גם היום .זה נוער שמבין

ינאי גואטה ,בן  23מניצן,

התגורר

אדנירם

$TS1$מניצן$TS1$,
מני־
שרעבי ,בן 25

צן,
בעבר ביישוב גן אור מגוש קטיף.
$DN2$מניצן $DN2$,לשעבר מהיישוב בדולח
כיום הוא משרת כקצין ביחידתחילוץ
קטיף ,שירת כמפקד מחלקה מבצעית
בהנדסה קרבית ,קצין מבצעים של
והצלה בפיקוד העורף .גואטה התח־
$TS1$התחנר$TS1$
גדודלהב ,מ״פ מסלול ומ״פ מבצ־
$TS1$מבצעים$TS1$.
$DN2$התחנר $DN2$בפנימייה הצבאית באורעציון,
נר
כמפקד קורס
משרת
$DN2$מבצעים $DN2$.כיום הוא
ולמעשה כבר מגיל  14לבש מדים.
עים.
זמן קצר לאחר גיוסו ,עבר בהצלחה מ״כים ,ובקיץ הקרוב עתידלהתמנות
למפקד ביחידתיהלום .שרעבי לקח
קורס קצינים ושירת כמ״מ בגבע־
$TS1$בגבעתי$TS1$.
$DN2$בגבעתי $DN2$.לאחר מכן ,שירת כמ״מ וכםמ״פ
תי.
חלק במלחמתלבנון השנייהכחייל
ובמבצע עופרת יצוקה כמ״פ .הוא
בגדודחילוץ בפיקוד העורף.
$TS1$וההצלה $TS1$פעיל בעיקר בתחום המבצעי להכש־
$TS1$להכשרת$TS1$
הקמת גדוד החילוץ וההצ־
עם
רת
$DN2$וההצלה $DN2$החדש של הפיקוד ,גדוד תבור,
$DN2$להכשרת $DN2$מפקדי ההנדסה .מלבד בחירתו
לה
$TS1$הכשרות $TS1$.למצטייןרמטכ״ל ,נבחר שרעבי גם
הצטרף
הוא
לשורותיו כמ״פ הכש־
$DN2$ולעתים$DN2$אפילו נמצא יחד איתם במצ־
$TS1$במצבים$TS1$
תים
$DN2$הכשרות $DN2$.גואטה נבחר גםלמצטייןהחיל למצטייןחיל ההנדסה.לפני שנתיים
רות.
בים
ואף
$DN2$במצבים $DN2$מסכני חיים.מעבר לכך ,חשו־
$TS1$חשובה$TS1$
אף נבחרלמצטיין מטעם קצין הנד־
$TS1$הנדסה$TS1$
פיקוד
אלוף
העורף
מטעם
בה
סה
קיבל תעודת הוקרה מהיחידה בה
$DN2$חשובה $DN2$לי בעיקר תחושת הגאווה של
$DN2$הנדסה $DN2$ראשי .״התחושות לאחר קבלת
בגוש

גואטה" .זוהי

אך ההצטיינות מהווה

פידבק חיובי

זכות

להיות חלק

מצה״ל"

$TS1$אשקלון$TS1$,
אשק־
ראש המועצה האזורית חוף

לון,
$DN2$אשקלון$DN2$,
נוסף ,הן עבורי והןעבורה״.
על היותו חלק ממפוני גוש קטיף
מבחירתם של השניים למצטיי־
$TS1$למצטייני$TS1$
ני
אמר שרעבי :״העובדה שאני ומש־
$TS1$ומשפחתי$TS1$
המשפחה והסביבה הקרובה .אני
בני
ההצטיינות הן טובותבמיוחד״ ,אומר
משרת כיום .״אני מרגיש שזו־
$TS1$שזוהי$TS1$
הוא
$DN2$למצטייני$DN2$רמטכ״ל.״לא בכדי חוף אשקלון
אחוזי גיוס
מתהדרת בנתון של
פחתי
חושב שהטקס הזה הוא בעיקר בשבי־
$TS1$בשבילם$TS1$,
4.39
$DN2$ומשפחתי $DN2$מפונים מגוש קטיף אינה
מצה״ל״ ,שרעבי,״ראשית ,לאור קבלת הכרת
$DN2$שזוהי $DN2$זכות עבורילהיות חלק
הי
סותרת או פוגעת בתפקודי כקצין
התורה וההערכה על העבודההיומיו־
ובהמשך שירות משמעותי״ ,אמר
$DN2$בשבילם $DN2$,גם עקב העובדה שיש להם חלק
$TS1$היומיומית $TS1$לם,
סיפר גואטה השבוע.״זאת בעיקר
מפעילים תוכניות רבות
$DN2$היומיומית$DN2$שקיבלתי מהמפקדים ומהסביבה
מית
הודות לדרך בה חונכתי והמקום בו
נכבד בקבלת ההצטיינות שלי ,הן בצה״ל .המקור למוטיבציה שלי פרג׳ון.״אנו
הוא החינוך שקיבלתי בבית ,שאי־
$TS1$שאינו$TS1$
על ידי החינוך שהעניקולי והן בגי־
$TS1$בגיבוי$TS1$
מהאנשים
המקצועית הקרובהשלי,
גדלתי ,שמטפח נוער מובחר .הנוער
המעצימות את הצעירים ומעודדות
גיוס .הצלחתם היא
לעובדה שגדלתי בשטחי
מתקשר
נו
$DN2$שאינו$DN2$
$DN2$בגיבוי $DN2$ובתמיכה שאני מקבל מהם בכל
בוי
מגוש קטיף מהווה חלק מאוד מרכ־
$TS1$מרכזי$TS1$
הצלחתנו״.
שאני עובד לצדם יום יום 24 ,שעות
המשפחה תמיד גאה בי,
רגע .אמנם
ליחידות המובחרות .ניתן
זי
סהר פרץ
ההתנתקות״.
$DN2$מרכזי $DN2$מהגיוס
ביממה ,שבעה ימים בשבוע,ולע־
$TS1$ולעתים$TS1$
יאירפרג׳ון ,הביע גאווה רבה

