
 

 

 י' בחשוון, תשס"ה  12.11.05 מוצאי שבת,
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 
 דרבי שכונתי

הבחירות הארציות הבאות עלינו בקרוב יהיו כעין דרבי בין שדרות )עמיר( לשער הנגב )אריק(. 
 זה יהיה מאבק אידיאולוגי צרוף בין עמדות שונות. 

ת גבוהה למדי, שתהיינה תוצאות הבחירות אשר תהיינה, גם כך או כך, אפשר לאמור בוודאו
  –באביב הקרוב ניתן יהיה לציין שבני ראש הממשלה ונכדיו 

 למדו ולומדים אצלנו. 
 
 

 שרה בלי חינוך
תלמידי היסודי והתיכון בשער הנגב כתבו בחודשים האחרונים מספר מכתבים לשרת  1,800הורי 

ו הם שרויים ועל העדר המיגון המספק בבתי הספר. הם החינוך על אודות המתח הביטחוני ב
 הזמינו אותה לבקר בשער הנגב. 

שרת החינוך לא באה. שרת החינוך גם לא מצלצלת. ההורים החליטו שלא למחול לשרה על 
 חוסר הנימוס ועל חוסר ההתייחסות. 

 -הספר בתגיע התייחסות הגב' לבנת ביממה הבאה, יודיעו ההורים על השבתת בתי   אם לא
15.11  . 

 
 

 לעבוד בכיף
שותפתנו אשר בחוף המערבי, ביקר אצלנו  –מייקל רסלר, מנכ"ל הפדרציה היהודית בסאן דייגו 

במשך חמישה ימים גדושים. ורדה הכינה לו ביקור בלתי נשכח ובו טעימות מכל הטוב, המאתגר 
בדיוק   ל שיגור קסאםוהמסובך אשר במחוזותינו. הוא ישן בניר עם וחווה את ההפגזות, כול

 כשביקרנו בתצפית נביה מרעי.
הוא סייר עם פולקו בבתרונות רוחמה, הכיר את קמפוס שער הנגב על כל מוסדותיו )כמעט(, 

נפגש עם ותיקי ניר עם ועם בוגרי ג'יטלי, סייר בשגב שלום ובמסוף קרני, חקר את הפרוייקטים 
 ת נוער ורווחה ועוד.שסאן דייגו מממנים בתחומי תרבות, קשישים, הדרכ

מייקל הוא מנהל מקצועי ויהודי חם, שחי כמה חודשים טובים בארץ ומגדיר את עצמו כמי שגופו 
באמריקה וליבו איתנו. אין לי ספק שיחד עימו נשדרג עוד יותר את מערכת היחסים הלבבית 

 שבנינו עד כה. 
אשר אנשינו ירגישו כמה ציטטות שרשמתי מפיו במהלך השבוע: "הצלחת השותפות תהיה כ

שהם חלק מדבר גדול וחשוב", "מדהים כמה רחוק ניתן להגיע אם לא עסוקים בחלוקת 
כיבודים", "תפקידנו לתת הזדמנות לאנשינו לעשות מצווה על ידי שנותנים לאחרים הזדמנות 

לעשות מצווה", "תהליך קבלת החלטות טוב הוא הבסיס להחלטות טובות", "אם לא כיף לנו 
 נחנו עושים, אנחנו כנראה עושים את זה לא נכון".במה שא

 
 

 כל ישראל חברים
חן זילברברג וקרן, אמא שלה, יטוסו כנראה כבר השבוע ליוסטון, טקסס. חן תטופל על ידי 

שבאוניברסיטת טקסס. נתפלל  MD Andersonפרופסור יוהנס וולף, מהמרכז לחקר הסרטן 
 .054-7917224באמצעות הטלפון הרב קווי  להצלחת הטיפול ונתגייס לעוד ועוד תרומות



קבוץ נחל עוז התגייס לאיסוף התרומות באופן מופלא. הוקמה עמותה, הופעל חמ"ל, מתנדבים 
 מסביב לשעון, משתמשים בדמיון ובקשרים. 

 אלף דולר נוספים.  300 -דולר נאספו ועדיין זקוקים לכ 150,000 -למעלה מ 
לעניין הבא בחיים שלכם. הכניסו את היד עמוק לכיס את ואתה, אל תוותרו, אל תמשיכו 

 והתקשרו.
העשייה המופלאה הזו חשובה לגופה של ילדה, אך יש לה גם היבט רב חשיבות בחיזוק החוסן 

 לא יופקר בעת צרה. מאתנוהקהילתי, בידיעה שאיש 
הצטרפה בסוף השבוע הפדרציה היהודית של יוסטון, זו שהתמחתה  המצוותלרשימת עושי 

לאחרונה בקליטת פליטי הסופה קתרינה. בעיר קיימת מערכת של ארגוני צדקה יהודיים 
שתומכת בחולים מכל רחבי העולם שמגיעים למרכז אנדרסון. חן ואמא ימצאו בית חם וסביבה 

 תומכת. תודה, חברים רחוקים.
כשהאנטישמיים מדברים על "הקשר העולמי היהודי" הם מתבלבלים כנראה עם הרשת 

בלית לגמילות חסדים שמקימים יהודים ברחבי העולם, הרשת שאנחנו נחשפים לה שוב הגלו
 בימים אלו.  

 
 

 שבוע טוב, אלון. 
 

 לפרטים נוספים
 

http://www.sng.org.il 
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