
יאיר שלום! 

עבר חודש מאז שנפרדנו ואני כבר מתגעגע. מתגעגע לכיתה, לבית הספר ולשכונה. מתגעגע לשוק 

ולמרכז המסחרי. הכל כאן ממש אחר. אנחנו גרים במושב, כל הבתים הם וילות ואין בכלל בתים 

על קומות. כל משפחה גרה בשטח שלה, וליד הבית יש לה חממות. 

בבית הכנסת מתפללים בכל מיני צורות. זה היה ממש מוזר בפעם הראשונה. אם החזן תימני, 

מתפללים בנוסח תימני, אם הוא מרוקאי, כמו מרוקאים, אם הוא אשכנזי, כמו האשכנזים. ממש 

קשה  להסתדר בסידור ככה.

חוץ מזה יש לנו סניף בני-עקיבא. אנחנו לא כל כך הרבה ילדים אבל בכל זאת זה ממש כיף.

מה שעוד ממש אחר, זה המרחבים. מסביב למושב אין כלום, רק דיונות של חול. אנחנו הולכים לשם 

ומשתוללים, מחליקים על תריסים, והשבוע היה לנו פיינט בול בין השיחים. היה ממש מגניב. 

מכל מקום כאן אפשר לראות את הים, והילדים נוסעים אליו לבד בטרמפים. כולם נוסעים לחוף. 

מזל שלמדתי לשחות... אני מרגיש כל הזמן כאילו החופש הגדול, גומרים את בית ספר והולכים לים. 

אתמול נסענו כל המשפחה להכיר קצת את הסביבה. אבא שלי אמר שאנחנו צריכים לדעת לאן באנו. 

התחלנו במושב קטן שקוראים לו מורג, אחר כך נסענו למקום שקוראים לו רפיח ים ואבא שלי 

הראה לנו כמה קרובה העיר הערבית רפיח. משם המשכנו לחממות בעצמונה – בחיים שלי לא ראיתי 

כזה דבר. המון המון שתילים. אחר כך נסענו לעיר של גוש קטיף. זו לא ממש עיר, אבל זה היישוב הכי 

גדול ושם יש סופרמרקט, קופת חולים ובית הספר – זה לא כמו המרכז המסחרי אצלנו בשכונה, אבל 

זה גם בסדר. יש שם כל מיני חנויות מגניבות. המשכנו לנסוע, עברנו עוד כמה מושבים, ראינו חממות 

ורפת ואז הגענו לים. איזה ים יש לנו, אתה חייב לבוא בקיץ. 

זהו, מה עוד אני יכול לספר לך? עכשיו כל מה שאני רואה מסביבי זה רק חול, ים וחממות. 

מחכה לך שתבוא לבקר.          

אוריה           

אה נזכרתי...  זהו, אפשר להגיד שאבא שלי חקלאי. הוא הצליח להקים את חממות, יש לו פועלים 

ששתלו יחד איתו את הפלפלים ואתמול בפעם הראשונה גם אני עזרתי לקטוף. איזה כיף. נכון שזו 

עבודה קשה אבל הרגשתי שזה שלנו. קטפנו פלפלים, הבאנו אותם לשולחנות ארוכים ואז הפועלים 

לימדו אותי למיין אותם לפי גודל. צריך גם לראות שהם לא דפוקים. אחר כך אורזים אותם 

ושולחים אותם גם לחו"ל. ממש מגניב. 

זה כאילו שאני מגדל אוכל של אנשים אחרים. לקחתי איזה מיליון פלפלים הביתה. אמא 

שלי לימדה אותי איך להפריש תרומות ומעשרות. אתה יודע שאם קוטפים משהו מהעץ או 

מהחממה ולוקחים את זה הביתה, צריך להפריש תרומות ומעשרות? חוץ מזה אבא שלי 

כבר מכין חממות חדשות שבהן הוא יגדל חסה ללא תולעים, זה משהו חדש שהולך כאן. 

אני לא לגמרי מבין, אבל אבא שלי אמר שהוא יסביר לי את זה... 

בס"ד ט"ו בשבט תשנ"ט 



אוריה:

כי רמי הודיע לי 
שהם לא באים. הוא אמר 

שההורים שלו מפחדים להגיע לגוש 
בגלל שהם מפחדים לנסוע בכבישים 
והם מפחדים שיפלו עלינו פצמר“ים. 
אמרתי לו שזה ממש לא כך. אפשר לנסוע 
בספארי, וכשיש פצמרים אז נכנסים 

למרחב מוגן. הוא אמר שהוא ינסה 
לשכנע את אמא שלו.

נתי:

כן. אז למה זה מבאס?

אוריה:

ואם לא? אני לא יכול 
לעשות בר מצווה בלי רמי. הוא הבן 
דוד הכי קרוב אלי, חוץ ממך כמובן. 

נתי:

נו, אז מה הבעיה? הוא 
בטח יצליח ואז הם יבואו. 

אוריה:

אמא שלי הציעה 
שנעשה את הבר מצווה 

בנתיבות או באשקלון ואז כל 
המשפחה והחברים שלהם יבואו 

כי הם לא יפחדו. מה אתה 
אומר? 

נתי:

אז מה אתה רוצה? 

נתי:

אתה לא מבין. צריך אמונה. 
אתה חייב לעשות את הבר מצווה בגוש 

קטיף – כי אסור לעזוב. בעז“ה כולם יתחזקו ויבואו. 
אפשר להבין את מי שמפחד, אבל אם אתה אמיץ 
ונשאר בגוש קטיף, וזו האמונה שלך, אז אני הבן דוד 

שלך רוצה להיות איתך בבר מצווה בגוש קטיף 
ולהרגיש קצת חלק מזה.

נתי:

השתגעת? לא לעשות בר 
מצווה בגוש? איך אתה 

אוריה:יכול? הגוש זה הבית שלך. 

אבל ככה לא כולם יבואו. 
תהיה לי בר מצווה ממש 

קטנה.

נתי:

אני יודע מה לעשות. הגוש זה 
הבית שלך. הם צריכים 
להבין את זה שאתה רוצה 
לעשות בר מצווה במקום 
שאתה גר בו. וחוץ מזה 

שיפסיקו לפחד ויתחילו להאמין. 

אוריה:

 ומי שזה לא מספיק לו?

אוריה:

תשמע, מזה מבאס. יש לי 
בר מצווה עוד חודש. כבר 

שלחנו הזמנות. קיבלת? 

נתי:

בסדר. מה העניינים? 

אוריה:

הלו נתי. מה שלומך?

נתי:

הלו.



אהלן, איפה אתה?

הגעתי. אני כבר עומד בלטרון,
איפה אתם עומדים?

בטח! תראה, יהיו מספיק אנשים והשרשרת 
תגיע עד לכותל.

אתה תראה את זה, כי עכשיו הטלוויזיה 
מצלמת אותנו. 

איפה?

טוב, ביי. 

אהלן, בדרך לשרשרת האנושית, איפה אתה? 

אנחנו ליד אשקלון. אתה חושב שזה יצליח?

איך בא לי לראות את זה! 

יאללה, נפגש כשזה ייגמר.

באשקלון.   


