
 

 

 

 בתשרי תשס"וכ"ה  28/10/05 ערב שבת, 

 
 שבת שלום חברות וחברים,

 
 

 , דום!מסדר
מתוחים, החלפנו ביום חמישי אלוף פיקוד. יואב גלנט, שהיה מפקד   בעיצומם של ימים

, שיחרר את דן הראל, שהודיע לי בתחילת תפקידו כי האזוראוגדת עזה ומכיר היטב את 
כמי שניהל  רייזכלהישאר אלמוני עד סיום כהונתו. ההיסטוריה רצתה שדן שאיפתו 

את ההינתקות ומימש בכך את כוונת הדרג המדיני לבצע את  אינטליגנטיבאופן 
ההחלטה האסטרטגית בלי לגרום לקרע חברתי בלתי נסבל. תודה דן, המון הצלחה 

 ליואב.
אבי לוי בפיקוד על החטיבה יום קודם לכן, באתר "חץ שחור", מוני כץ החליף את 

הצפונית של אוגדת עזה. )דרך אגב, הגיע הזמן לשנות את שם האוגדה( זו החטיבה 
 שממונה על השקט הנפשי שלנו, תושבי קו המגע בחוף אשקלון ושער הנגב. 

עם מוני, עימו שרתתי ב"שלדג" שנים רבות, הוא בקבע ואני  ישפגישותיאני מקווה, 
 קר פגישות רעים. במילואים, תהיינה בעי

בצילום : מוני נפרד מאבי, לאחר קבלת תג החטיבה בחורשת אהרל'ה, ליד "חץ שחור". 

 דן מחייך, יום לפני החלפתו שלו.  -ברקע 
 

 לא להאמין
קבלתי השבוע שיחת טלפון כואבת מאחראי על השכרת חדרים לסטודנטים באחד 

רוזים. השאלה נבעה דהאם יש מניעה להשכיר חדר ל ההיית לתו. שאהאזור ימיישוב
שלא שוכח את אל"מ נביה מרעי ז"ל  שבאזור ההייתמלחץ כלפיו בסוגיה זו. תשובתי 

,  זו שאלה לא לגיטימית. אנחנו גאים בכל סטודנט שמבקש וביטחוננשחירף נפשו על 
 ופותחים לו את דלתות ביתנו המשותף.  עמנולגור 

של רוזה פארקס, אם המאבק נגד הגזענות באמריקה, צרורה בצרור  תהיה נשמתה
 החיים.  

 
 שחקי שחקי

כמדי שנה, הזמינו במרכז ההידרותרפי את משפחות המטופלים לערב של הוקרה. 
קבוצים וגופים פרטיים תרמו את הכיבוד ומטפלים מכל קצוות הספקטרום 

ההורים, האחים, הבנים ובני הזוג הקונבנציונאלי והאלטרנטיבי פינקו )בהתנדבות!( את 
 של בעלי הצרכים המיוחדים שמקבלים מהם במשך כל השנה טיפול מסור. 

 ערב של הצדעה לרוח האדם ולסולידריות הבין אנושית. 
 

 צומת לבכם
צומת ניר עם או צומת גבים? שנתיים לאחר שועדת השמות הממלכתית קבלה את 

 המועצה, יש לכך עדות בשטח.הצעתנו לשינוי שם הצומת המרומזר שבלב 
מכאן ולהבא, אימרו:   –סוף סוף, מצאה מע"ץ את התקציב והשלטים הירוקים מכריזים 

 צומת שער הנגב.
 
 
 
 



 
 
 

 מישוע באהבה 
מאה נוצרים ידידי ישראל ביקרו אותנו השבוע לשעה קלה בחסות "השגרירות 

 אחות מיסיונרית.  הנוצרית", מוסד שוחר טוב שצריך להוכיח, מעת לעת, שאין לו
 האנשים הטובים שמעו, שאלו, השאירו צ'ק לסיוע בקליטת המפונים והלכו לדרכם.

 
 < -קרוואני  לוגאסי  ->

. תודה חיים על מאור לגמלאותויוצא  מאתנוחיים קרואני, השוטר הקהילתי, נפרד 
 הפנים, על ההיכרות עם הצד היפה של המשטרה.

 אסי, שנכנס לתפקיד. ברוך הבא והצלחה לרס"ב מוטי לוג
 

 גשר של זהב
הם נפרדו מבית הספר לפני יום הכיפורים, הקימו גשר אסטרטגי עד לסוכות, צלחו את 

 החג הסתווי בבית והם עדיין, בחיי, הם עדיין בחופשה.
קבלו אותם, תלמידי התיכון, שהתחילו ללמוד כבר בשלהי אוגוסט  והיום הם קוטפים 

 המתוקים.  הפרותאת 
 חו, חברים צעירים, ביום ראשון חוזרים ללימודים.אל תשכ

 

 
 שבת שלום, אלון.  

 
 לפרטים נוספים
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