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 "ואף על פי כן נוע תנוע"

 של אזעקות. אבל.... הכז רצףשרה טובות.... מאז מלחמת השחרור לא זוכרים ברוחמה יתחילת השבוע לא ב
מגדלים השתתפו  45כ באזור שעלבים.  ,בטוח סיור מגדליםהיום בתיאום מול החמאס והג'יהאד האסלמי, קיימנו 

כותנה, חלקם ו , חמניותאבטיח מללי ,חימצה, תירס יון:הסבר ודשונים ל גידוליםמגוון תחנות בו עברנו ב ,בסיור
את  )וגם לשמוע( ולהריח , לטעוםלמשש לראות, :לחמשת החושיםבסופו של יום, אין תחליף  .עיבוד משמרב

, בה נערכו כרון, למרגלות משטרת לטרוןיערב יום הזאין סמלי יותר מלסיים סיור מגדלים,  וגם...הגידולים בשטח. 
  ולכל המשתתפים. וגד"ש שעלבים על ארגון הסיור לאיתן סלע  התודותאות. מעצדם במלחמת המ םביקרבות עקו

 
 

  

 

 

 שקט... קוצרים

דף מפורט על נהלי  .13/5' ב ביושיביה תפתח ביוםת הקליטה באזור. תחנהחיטה קציר יתחיל  וע הקרוב בשב
כמו שזרענו ברינה... גם נקצור ש הקציר, הקליטה והפרמטרים לאיכות החיטה, הופצו למגדלים. אנו תקווה גדולה 

 ריהם.על שמ ישקטו "פיפונים ומפריחי הבלוניםרודפי הע"וסיף את התקווה כי נלכך  ברינה.
 מילים של דביר

לאוגוסט שנת  2התאריך ל. "....למדינת ישרא 71יום העצמאות צפון, פיקוד  –דרגות  הענקתטקס מילים מתוך 
. אל מול נופו המרהיב של העמק, הר דב ון לתעסוקה אותה בצענו ברכס רמיםשל השבוע האחר לתוחית ....זהו2010

ותכניות לעתיד....  משפחה ,ור ביד ומדברים על הפלוגה, לימודיםקפה שחי.... ברוהחרמון, אני עומד עם המג"ד 
 !לפקד על הגדוד הוא עונה: דבר?מה את אני שואל על מה ך!הוא שם יד על הכתף ואומר... בונים עליבסיום השיחה 

נהרג י י הררדב בר סא"ל  06:00ויות... קח הזמנה לחתונה... ניפגש ברחבה. למחרת שעה אני צוחק ואומר: עזוב שט
קד על גדוד אתגר לפת הדרגה אני מקבל על עצמי את האחריות והעם קבל ... כעתהמעגל נפתחמירי צלף לבנוני. 

 ת אלה שנשארו מאחור בגופם או בנפשם, נמשיך למלא את משימותינוזכור אשת, נורהמנמשיך את ]...[  מילואיםה
  מפינתינה, אחריות וציונות נאום מעורר השראה של חלק מזהו .  "...וגמהלאור רוח צה"ל, לפקד להנהיג ולשמש ד

  ברכות מכולנו! .שה סעדוןמו יהודית שלם בכור ם, בנדביר סעדון  -)במיל.(  א"לדרגת ס מקבל
 
מחר נפקוד את בתי הקברות. איש . תפלח את השקט לחללי צה"ל  זיכרוןהת צפיר אשרנחסיר פעימה כ ערבה

 ,ים, האחיות והאחיםהילד ,הרעיות ,הוריםה ק אתבחא לאללא נותר לנו איש את יקיריו וביחד נזכור את כולם. 

 ,זיתפיה נועל עצמאותנאבקים עדיין  זכור גם זאת.... אנוונ. את מחיר עצמאותה של מדינת ישראל המשלמים

 רכית והמוסרית.הע

 (174011 ..אמ) ניסיםראי טו
הקרבות ו 7194 בנובמבר 27ב תכנית החלוקה,  ההחלטה עלר יד לאחהחל מ בירושליםהמצור על הרובע היהודי 

, . בגלל ממדי גופו הצנוםניסים  גם ני הרובע היהיבין מג. 1948מאי  בסוףעד נפילת הרובע בידי חיילי הלגיון  כונמש
קשר. משמרות של תצפית בעמדות, צפיתן ותתפקיד מילא  ע,סמטאות הרוב את והיכרותו זריזותו, קומתו הנמוכה

"כחייל פשוט" מפקדיו העידו כי וחלוקת אספקה של תחמושת ומזון.  ההגנה דותת בין עמהעברת ידיעות ופקודו
 להגנת ת מחויבות לתרום את חלקו במשימהומתוך תחוש ללא לאות ות,את משימותיו בדבקמילא 

 הירדני. למחרתגיון הלגע בראשו מירי צלף צפית, נפבעודו בעמדת ת ובע,ני נפילת הרם לפויהרובע. 
 ים, על ידי תושבאח בקבר ,הלוחמים נפילת הרובע נקבר יחד עם שבעה מחבריו נפטר מפצעיו. לאחר

 שנה ברציפות בתוך אלפיים אשר שרד יהיהוד רובענים על הימאחרוני המג היה יסיםנ  מקומי.ערבי 
 בלבד. 10בן  ...דרגת טוראי, והוא יניניסים גל  ר מותו הוענקהלאח יקה.עיר העתחומות ה

  :לשבוע הבא

 (תפרסם בהמשך)סדר יום י למאי 14ג', יום  –"ל כרו של אריאל איתם ז"לקראת השקית כותנה", לז כנס גת
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