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מאבק משתלם 

מסוכן  כצומת  ידוע  הודיה   - ישראל  ניר  צומת 

ולצערנו  התרחשו בו לא מעט תאונות קטלניות. 

ופעלתי  לכל  ידוע  במקום  רמזור  להציב  הצורך 

ומע”צ.  התחבורה  משרד  מול  בנושא  נמרצות 

השבוע נפגשתי בנושא הזה עם סמנכ”ל משרד 

התחבורה והוא נענה ואישר  סוף סוף את הצבת 

הרמזור המיוחל במקום. עבודות הביצוע יחלו כבר 

בחודש הקרוב. אני רואה בהצבת הרמזור מענה  

בכך  לנפשותיכם” אולם  מאד  “ונשמרתם  לציווי 

לא די. חובה על  כל הולך רגל ועל כל נהג לנהוג 

בזהירות במקום הזה ובאחריות. 

 

בית עלמין ניצנים - ניצן
כן, אפילו בית העלמין עובר שינוי... בית העלמין 

של קיבוץ ניצנים הוקם על גבעת כורכר בואכה  

השחרור  מלחמת  ערב  בימי  כבר  ניצנים,  חולות 

נטמנו בגבעה שלושה מחברי ניצנים שמצאו את 

מותם בזמן עבודתם בשדות, בהתקפת מרצחים 

לקבורה  הובא  בהמשך,  חממה.  הערבי  מהכפר 

לסייע  חש  עת  רובנשטיין  שלמה  ניצנים  מפקד 

הנצור.  לקיבוץ  הספקה  שהביאו  גבעתי  ללוחמי 

בקבר  בגבעה  ניטמנו  השחרור  מלחמת  בתום 

בתש’’ח.  שהיה  הקשה  הקרב  מחללי   33 אחים 

ניצנים  אנשי  המשיכו  האחרון  הדור  כל  במשך 

להביא אל המקום את יקריהם. ב-2005, עם פינוי 

הממשלה,  ראש  משרד  קטיף,  מגוש  התושבים 

כי יש להעביר חללים מבית העלמין בגוש קטיף 

במקום  כי  הכריזה  ואף  בניצנים  העלמין  לבית 

תוקם חלקת בית עלמין גדול לישובי ניצן רבתי. 

מבחינה סטטוטורית השטח שייך לקיבוץ ניצנים 

לנושא.  הולם  פתרון  לתת  צורך  נוצר  כן  ועל 

בשיתוף פעולה הדוק עם קיבוץ ניצנים התחלנו 

מהלך שבמהלכו יועבר שטח בית העלמין הכולל 

את יקירי גוש קטיף והיישוב ניצן אל המועצה, בכך 

יהפוך לבית עלמין עבור ניצן רבתי. זו ההזדמנות 

ואיילת  גל  בן  פאולה  הקיבוץ  לנציגות   להודות 

עמיתי על ההיענות ועל שיתוף הפעולה הפורה 

והעבודה המשותפת. שלא נצטרך, אך בבוא העת 

יהא זה לאחר שנישבע ימים בבריאות ובנחת.

 

 

זורעים, קוצרים ומקווים...
על  לברך  מסיימים  פסח  של  האחרון  ביום 

הגשמים: “משיב הרוח ומוריד הגשם”, ומתחלים 

לבקש על הטל.

גד”שניק  מרגלית,  רובי  של  שקיימתי  בשיחה 

בכל נפשו מקיבוץ גבר עם,למדתי על הגשמים 

זו השנה השנייה  ויבולי השנה.  לצערנו  באזורנו 

ברציפות שכמויות הגשם באזורינו נמוכות באופן 
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כלל  בדרך  העומד  הצפוי,  מהממוצע  משמעותי 

על 450 מ’’מ גשם.

השנה ירדה כמות של 284 מ’’מ גשמים בשדות 

טובה  בתפזורת  היו  לא  הם  שגם  גבר-עם. 

לחקלאות. כלומר, ממטרים חזקים עם הפסקות 

גדולות.

כל זאת, משפיע ישירות על יבולי החורף ובעיקר 

נפגעת החיטה לגרעינים, ותבואות חורף נוספות.

ומצומקים.  מועטים  יהיו  השנה  החיטה  גרעני 

ק’’ג   400 של  לכמות  להגיע  ניתן  טובות  בשנים 

לכ-200  מצפים  אנו  השנה  ואילו  חיטה  גרעני 

ק’’ג גרגרים בלבד. גם  החציר יהיה השנה נמוך 

מאוד מהממוצע, במקום כ-1000 ק’’ג חציר נקבל 

כ-400 ק”ג בלבד.

בסיכומה של עונה, מבחינה חקלאית זוהי בעצם 

שנת בצורת.

תמיד  אופטימי  להיות  חייב  אופן,  בכל  חקלאי, 

ולכן נסתכל קדימה בתקווה לגישמי ברכה בחורף 

תשע”א.

 

עצרת מרכזית
בעצרת  שנה,  כבכל  ננעלו,  השואה  יום  אירועי 

אהוד  הביטחון,  שר  מרדכי.  יד  בקיבוץ  מרכזית 

ברק, השר יוסי פלד, גזבר הסוכנות היהודית חגי 

מירום, זאב )וולוולה שור(, חברי כנסת רבים, ראשי 

רשויות שכנות ועוד אלפים נכחו בטקס המרשים. 

השנה לבשה העצרת  משמעות סמלית במיוחד, 

אבדה  שגבה  באזור  הביטחוני  המתח  נוכח 

בדבריי  הסמוך.  העשרה  נתיב  במושב  בנפש 

בטקס אמרתי ”התייצבותנו  כאן הינה התשובה 

זוועת  היהודי.  צוררי העם  לכל  ביותר  המוחשית 

כולה  האומה  בתודעת  חקוקה  הנאצי  הצורר 

ולה יש משמעות גם במעשינו כאן כיום. ביסוס 

קהילותינו בארצנו, חיזוק היישובים, חיזוק החוסן 

הכלכלי הערכי ואחדותנו הם שיעמדו לנו ועליהם 

ובשמי,  כך אמרתי בשמכם  מבוססת עוצמתנו”. 

דברים  שאני מאמין בהם בכל ליבי.

 

טקס גנים יום העצמאות
אשקלון.מסיבה  בחוף  לנו,  יש  מרגשת  מסורת 

הילדים  גני  כל  חלק  נוטלים  שבה   משותפת 

יום  יחד עם חיילי צה”ל את  במועצה שמציינים 

העצמאות למדינה. השנה, התארחו באירוע 800 

בבית  תובלה,  מגדוד  חיילים  וכיתת  הגנים  ילדי 

שקמה. הישוב כולו לבש חג, אנשי המקום אירחו 

כיד המלך - בשמחה ובמאור פנים שאין שני לו. 

מרשימים  סדר  תרגילי  ביצעה  החיילים  כיתת 

בדגלי  נופפו  וילדינו  מנשה,  הרס”ר  של  בניצוחו 

יפים.  ושרו שירי מולדת  ישראל, הפריחו בלונים 

נציגי הילדים ברכו את מדינת ישראל ואת חיילי 

הגנים.  ילדי  את  בירכה  החיילים  ונציגת  צה”ל 

יו”ר הסתדרות  ספק.  ללא  מרגש,  מפגן  היה  זה 

המועצה  ורב  מנצור  דוד  מר  באשקלון,  המורים 

בנוכחותם.  הם  אף  אותנו  כיבדו  אביטן,  יעקב  

והמעורבים  המארגנים  לכל  הלב  מעומק  תודה 

בהצלחת הטקס.

 

פיקוד דרום מרים כוסית
כל  את  הזמין  גלנט,  יואב  הדרום,  פיקוד  אלוף 

יום  ערב  כוסית,  להרמת  באזור  הרשויות  ראשי 

והאורחים  המארחים  כולנו  תש”ע.  העצמאות 

מאמינים כי חיזוק הקשר של צה”ל עם המערך 
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שלנו,  החיילים  כמותו.  מאין  חשוב  ההתיישבותי 

במערכת  ויותר  יותר  מעורבים  באזורנו,  בעיקר 

ומחויבות  שליחות  תחושת  מתוך  האזרחית 

משותפת  מטרה  לנו  יש  התושבים.  את  לשרת 

והיא שיתוף פעולה הדוק ופורה עם חיילי וקציני 

זאת  הכוסית המשותפת משקפת  צה”ל. הרמת 

באופן סמלי. חג שמח!

 

יום הזיכרון והעצמאות שלי
ויום  צה”ל  לחללי  הזיכרון  יום  אישי,  באופן 

ומעורבים. עזים  רגשות  בי  מעוררים  העצמאות 

אני חש גאווה גדולה, אבל גם כאב עמוק וצער 

על מות חברים קרובים. אלה ימים שבהם עולים 

ולבי  השתתפתי  שבהם  מהקרבות  זיכרונות  בי 

מלא וגדוש ברגשי תודה והודיה על עצם קיומנו 

במדינת ישראל. הרשו לי לשתף אתכם במשמעות 

אישית שלי ליום העצמאות - פעמים רבות חלפתי 

על פני אנדרטת ה’הלך’ שבגבעת חוליקאת ליד 

מושב כוכב מיכאל. אנדרטה זו שבתה אותי מאז 

ימי נעוריי. באותם ימים, גמעתי מאות קילומטרים 

“ההלך ברדתך  בטיולים ברחבי המועצה והארץ. 

לנגב זכור אותנו”, אומרת הכתובת. פעמים רבות 

שאלתי את השאלה הפשוטה כל כך - מה יועיל 

לי לזכור? מימוש הציווי הכתוב על אבן - לזכור, 

חלחל אליי  רק בגיל מאוחר יחסית. ‘לזכור אותנו’, 

דהיינו, תמשיכו לחיות ולקיים את הארץ הזו ואת 

החברה בה, על ברכי מצוות ‘ואהבת לרעך כמוך’. 

הציווי של ההולכים מעימנו הפך למשמעות רחבה 

וכוללת עבורי - ‘ואהבת לארצך’. ארצך - כי היא 

שלך. קום ועשה מעשה, מעשה כגון סיוע לזולת, 

בשוק  וכאזרח,  כתושב  בהגינות  לפעול  לחלש, 

בלילה.  ביום,  בכביש, בשביל,  ובמסחר, בחברות, 

למעשה, תמצית המשמעות היא - עשה מאמץ 

להאיר כל פינה חשוכה.

מבשילה,  החיטה  מצהיב,  הירוק  בהם  בימים 

ימים של ניגודים ומזג אוויר הפכפך, גידולי הקיץ 

עונת  מבכירים,  כבר  העונה  ופירות  בנביטתם 

יום  ערב  הלב.  רחשי  את  גם  מסמלת  המעבר 

ויום העצמאות, בלב רם אך עטוף צער,  הזיכרון 

כואב אך מלא גאווה ותקווה, אני מאחל למדינתנו 

ולנו את שמציין הכתוב במזמור תהילים קכו’: 

 

יַבת ִצּיֹון ׁשּוב ה’ ֶאת ׁשִ ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ “ׁשִ
חוְלִמים ָהִיינּו ּכְ

ה ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ ָאז ִיּמָ
ה יל ה’ ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹויִים ִהְגּדִ

ֵמִחים נּו ָהִיינּו ׂשְ יל ה’ ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ִהְגּדִ
ֶגב ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ ׁשּוָבה ה’ ֶאת ׁשְ

ה ִיְקצורּו ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ַהּזוְרִעים ּבְ
ַרע ְך ַהּזָ א ֶמׁשֶ ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכה נׂשֵ
א ֲאֻלּמוָתיו”. ה נֹׂשֵ ּבא ָיבוא ְבִרּנָ



בית שיקמה
ברכיה

בת הדר
גברעם
גיאה

הודיה
זיקים
חלץ

יד מרדכי
כוכב מיכאל
כפר סילבר

כרמיה
מבקיעים

משען
ניצנים
ניצן

ניר ישראל
נתיב העשרה

תלמי יפה
 ברוכים היושבים בארצנו וברוכה הארץ הזוכרת  נופליה


