
 

 

 ובחשוון, תשס" ט"ז  18.11.05 שבת, ערב
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 דגל היופי 
זו השנה השניה ברציפות שאנחנו מקבלים את "דגל היופי", הלא הוא הפרס הגבוה 

ביותר שמחלקת "המועצה לישראל יפה", בראשות נשיאת הארגון, הגב' אורה הרצוג. 
די שנה. באופן קבוע אנו זוכים בפרסים עשרות רשויות מתמודדות בתחרות היופי הזו מ

החינוך בדגל היופי. השנה העניק לנו שר הפנים,  תקרייהגבוהים. אשתקד, זכתה 
סאן דייגו, כפר  -באחת מהופעותיו הציבוריות האחרונות, את דגל היופי, בגין איבים

הסטודנטים, שנתמך על ידי קהילת סאן דייגו הקשורה עימנו ביחסי שותפות הולכים 
 ומעמיקים.

החינוך ואיבים  תקרייאני מבקש להודות לעובדי מחלקות הגינון והתברואה ולהנהלות 
 על המאמץ המתמשך ועל ההישגים בחינוך התושבים לכיבוד המרחב הציבורי. 

 
 ליצחק, משלנו

שכיבדו  האזורהשבוע ציינו עשור להרצחו של רבין. אולם דורות היה מלא בתושבי 
טים המתגוררים באיבים ועלו לפני מספר שבועות מחבר בתשואות עשרות סטודנ

על טהרת אנשינו, בתוספת חיזוק של "בסגנון אחר"  –העמים ומאתיופיה. השירים 
מבאר שבע, יוני על ההפקה המוזיקלית, האחים צחור )ספיר את ברל( על הסיוע 

 ההנחיהוהרוחני, תום מהנוער העובד והלומד על התמימות המנצחת,  עודד על  יהחומר
 המשוחררת וורדה על ההפקה.

חבורת זמר מעולי חבר העמים, תושבי איבים מזה חודשיים, ששרו את  –מסמר הערב 
 "והאדם עץ השדה". הציונות חיה ובועטת.

 
 חן ביוסטון

חן, קרן, אמיר וד"ר בוריס שמלווה את המסע הגיעו ליוסטון וכבר נפגשו עם הרופא 
רפואי הגדול אנדרסון. הם התקבלו בזרועות פתוחות המומחה, פרופסור וולף מהמרכז ה

על ידי אנשי "בית איישל", בני קהילת חב"ד במקום ומוענק להם יחס חם וטיפול אישי, 
 הזו.  המצוותכאילו היו בני בית בקהילה עושת 

להצלת חיי אדם" בראשות גור כץ,  –בתחילת השבוע הצליחה עמותת "עתיד עם חן 
אל מעוז הרייטינג הלאומי. דודו טופז, שתרבות הנדבנות שהוא חבר נחל עוז, להבקיע 

מוביל מוציאה, ובצדק, את עמיר פרץ מכליו הסוציאליסטיים, הצליח להביא תנופה 
 אדירה לזרם התרומות.

התגייסות עשרות חברי נחל עוז לקלוט את הטלפונים נותנת ממד של חסד לחיינו 
 הקיבוציים עטויי שגרות היום יום.

 כך, ד"ר וולף, והבא גאולה לחן שלנו. חבריה מכיתה ג' מחכים לה.  צא לדר
 

 כולנו ספרדים
אהרל'ה רוטשטיין, מנהל התיכון שלנו, המציא לפני שבע שנים את רעיון הביקור של 

מוסלמית הפלורליסטית בספרד  -היהודיתנערים בספרד לצורך לימוד מורשת התרבות 
לשעבר של הפדרציה בסאן דייגו, התלהב, יזם  של ימי הביניים. גרי ג'ייקובס,נשיאה

 למנהיגות נוער.  JITLIומממן את פרוייקט 
שנים תוכנית שנתית  6בני יא' מעזה ושער הנגב, שגב שלום וסאן דייגו מקיימים מזה 

 לא פשוטים. םוביטחוניישל הידברות בתנאים פוליטיים 
. השבוע נבחרו משתתפי השנה, חוזרת התוכנית לחיק הניהול החינוכי של בית הספר

 התוכנית משגב שלום ומשער הנגב. כל משתתף/ת מלמיליאן.
 
 



 הכל בנועם
התאחדות התעשיינים יזמה מבצע יפה של העתקת מפעלים ממרכז הארץ לדרומה. 

 התוכנית מקבלת את בירכת האוצר וכיסו. עד כאן אחלה. 
יד נתיבות, בו בלעדי של פארק נועם של לאכלוסמפה, הדרמה. התוכנית מיועדת 

שמחה  ההייתשוכנת "עיר האמונה" של מפוני גוש קטיף. התאחדות התעשיינים 
לאפשר חבילת הטבות גם לפארק ספירים, אך האוצר בשלו. שי חרמש וחברים טובים 

 פארק ספירים.   אכלוסגם עבור  התקווהנרתמים למבצע פתיחת שערי 
 

 הטוליפ ההולנדי    
ו? על העננים והחצב, הנחליאלי והיורה כולם יודעים. על איך יודעים שהסתיו בעיצומ

ביקור הנוצרים ההולנדים ידידי ישראל, שמגיעים אלינו בעונה זו ובאמתחתם אלפי 
פקעות של צבעונים, לא כולם שמעו. דעו שבעוד מספר שבועות יתנשאו ויתרוממו 

נה החדשה יתגדלו ויתקדשו התפרחות הצבעוניות בבסיס צה"ל מול נחל עוז, בשכו
 במפלסים ובשכונת המפונים באור הנר.

 
 

 שבוע טוב, אלון. 
 

 לפרטים נוספים
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