
 

 

 

 כיכר החלוצים מצפה רמון  נאום חניכת

 21.6.18 

 

שעלו  ,למתיישבי הנגב והגליל בכלל ולחלוצי מצפה רמון בפרט ביחס יאנו עושים צדק היסטור הערב

 לישראל בשנות החמישים והשישים וקבעו בגופם את גבולותיה של מדינת ישראל.

 המדבר.ר היום מצפה רמון הינו היישוב המבודד במדינת ישראל המצוי בספכמו אז גם 

שלא  ,הם מילאו , אולםאמנם לא בחרו להתיישב כאן ,מרבית תושביו הראשונים, החלוצים שלנו

 .מפעל הציוני הגדול של עלייה, התיישבות ובטחוןתפקיד קריטי ב   ,מדעת

היו שקופים, פיונים על לוח  החלוצים הללובעשורים הראשונים לעצמאותה של מדינת ישראל 

של ממשלת  החיונית הפיזור האוכלוסיי דיניותהשחמט של המפעל הציוני, שותפים שלא מדעת למ

"חלוצים בעל כורחם", הגדרה פטרונית המעצימה את . שנים מאוחר יותר כינו אותם ישראל

החל מהערב נכתיר את אותם גיבורים  ,הפסיביות לכאורה של אותם מאות אלפי חלוצים. אולם

 חלוצים עם השחר. -הראוי להם בתואר

רחוק מאקטיביזם  ,, סבילאפורהיישר מסיפונן של אוניות הובאו לכאן. לכאורה סיפור  ,באישון ליל

עת עלה , תסיפור שארך רק כמה שעות בודדות. הוא הסתיים כבר בבוקר שלמחראולם זהו . חלוצי

מלאי  חשופיםה וכסיר  כל עבריו ב  ממכותר השחר על יישוב קטן, נטול תשתיות בסיסיות, מרוחק, 

  .של המדבר ההוד

הלקוחה כמו  ,ללא אופק מול מציאות ם ממדינות שונות,יקומץ של עולעמדו חלוצינו מטף ועד זקן, כך 

חלקם עזבו, כמו בכל העליות הראשונות עליהן למדנו בבית הספר, מרביתם נשארו, מתוך  .מסרט

בחירה. הם נאחזו בקרקע מכוח כמיהתם לציון, עליה חלמו ואת שמה הזכירו מאות שנים בכל 

 תפילה ופיוט.

דר הלאומי, העל "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" הבטיחו דור אחר דור עד שזכו לקיים את הנ

כמו בעוד עשרות רבות של  ,כאן במצפה רמון ציאותמ  עד שהיה ל   דורי הזה שנדמה היה כחלום

 כל רחבי הארץ. בנקודות התיישבות 

בתנאים שכיום  בסופות החול,בקור, בחום,  ,םחיים נורמליי הם נלחמו מלחמה יומיומית כדי לחיות



 

 

הפך המרחב השומם  ,בהם. אט אט התקייםלאיננו מסוגלים לעלות על דעתנו שמישהו מסוגל 

והמפחיד הזה למגרש המשחקים הגדול של ילדי היישוב, כביסה נתלתה על חבלים במרפסות 

 הפעוטות שבקע שירת ניגון ,התגבשה לה בקצב החיים ,שגרת היום יום של מצפה רמון השיכונים.

 משאיותל ציפייה מתמשכתו ,בדרכם לכיתתם הרב גילאית תלמידיםה צעדיטיפוף גן הילדים, מתוך 

 החלב והמים, בקול דממה דקה.

 כך קם לו היישוב שלנו.

אשר סימנו בגופם נקודה  ,שחר עםעולים שהפכו לחלוצים אותם הזמן להוקיר את פועלם של  וזה

 על שפת מכתש רמון. היחיד בין באר שבע לאילת, ,יוצא דופןיישוב עירוני  -מפת הנגב  חדשה על

קווי  .מורשת חלוצי מצפה רמון קיום היישוב הותירו לנומעבר לעצם לומר כי להוסיף ולסיכום יש 

 חושים.ונעיזים מאשונים, ר.  מתאר לזהותה של מצפה רמון

 


