
 

 י"ט באלול  23/9 שבת שלום,

 

 

 שלום לחברות ולחברים,

 
 מתחילים איתנו?

ברגעים אלו אנחנו שומעים על נפילות באזור כפר עזה, ניר עם וזיקים. מילותיו של שר הביטחון על "אפס 
 סבלנות" עדיין מהדהדות באוזנינו.  

 דיפלומטיים" תקיפים.בשלב זה, מועברים לרשות הפלסטינית מסרים "
 

 מודל מע"ץ
 מהו מודל מע"ץ? נראה איפה יש נפגעים ושם נשים רמזור. 

 זו, בערך, גישת משרדי הממשלה להתקנת מרכיבי הביטחון ב"סובב עזה". 
 נתיב העשרה חטפו? נמגן שם. נחל עוז וניר עם על הכוונת? נזרוק להם משהו. הקריה סופגת? נשקיע בה.

 כלכלי, אבל היא בעייתית מבחינות אחרות. לא ננוח, עד שיותקנו המרכיבים שהובטחו לנו.  לשיטה זו יש הגיון
 מיגון מוסדות החינוך בישובים סמוכי הגדר ובקרית החינוך. -בראש ובראשונה

 
 וכל הכבוד לשר

שר הביטחון הבטיח לנו ופרע את הבטחתו. תחת השראתו של מופז, הכנסת אישרה השבוע בקריאה שנייה 
לישית את החוק שנותן העדפה במכרזים של משרד הביטחון למפעלים הפועלים ביישובי "סובב עזה", כפי וש

 שהיה קיים עד כה לגבי אזורי התעשייה ב"סובב שדרות".  
 צאו ובידקו באיזה תחום תוכלו להתחרות.

 
 חזל"ש באיבים

ונה לפנות את הסטודנטים באיבים אורות אדומים נדלקו אצלנו בראשית השבוע, עת חזרה לזירה היוזמה המש
 למעונות במרכז המסחרי בשדרות
 משפחות מהמושב קטיף.  60למען ייעוד הכפר כמחנה ארעי ל 

בקרבות בלימה עקשניים עצרנו, בשלב זה, את "הגירוש למען המגורשים". יהודי לא מגרש יהודי, גם אם הוא 
 לא יודע עברית.

 
 שומרים על השומרים

ה היא התאגדות של ארגונים שמסייעים לישובים המצויים בלחץ בטחוני. הסוכנות )בניצוחו קואליציית הטראומ
של שי חרמש(  והג'וינט חברו לקואליציה בכדי לסייע לאנשי "סובב עזה" ושדרות. מספר פרויקטים בתחומי 

 רווחה, בריאות וחינוך יופעלו בזמן הקרוב. 
. ולכן, יצאו אנשי המועצה, שעוסקים במצב חירום בטיפול במסגרת זו קבלנו הנחייה שצריך לטפל במטפלים

קהילתי ואישי, לסדנא מוצלחת ביותר. חוץ משיחות נפש, לימוד שיטות ניהול והרפיה היה גם כיף. מי שלא ראה 
את שמעון רוקד דבקה, את ג'ימי מכה בתוף אפריקאי ואת מרווה בריקודי בטן, מתבקש לעקוב אחר התמונות 

 ר המועצה.של נפתולי באת
 

 מהלסינקי באהבה
 יענקלה שניר, חברנו איש קרן היסוד, הביא לביקור ראשון נציג של קהילה נוצרית ידידת ישראל מפינלנד. 

 , יסייע לנו בקליטת המפונים, בעיקר בתחומי ההוראה והפדגוגיה.PATMOSארגון זה, המכונה 
 וגיה. שיהיו בריאים... ועשירים.קהילה זו מצטרפת לידידינו המאמינים בישוע מהולנד ומנורו
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