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 ,ות ולחבריםשלום לחבר

 חג לשי
אחד/ת ב"עבודה" ואחד  -רצינו שני ח"כים מהתק"ץ בכנסת הבאה. אז, יהיו לנו 

 )לפחות( ב"קדימה".
הסוכנות שלנו כבר פותח את  וגזברחג חנוכה האיר פניו לשי חרמש. הזקן נתן מילתו 

 ימה".מטה הקבוצים ב"קד
באפריל בממשלה בלי  שלהיפגמכיוון שמדובר בתחרות בתוך המשפחה וכולם רוצים 

 משקעים מיותרים, לא נותר לנו אלא לקבוע כללי אתיקה למערכת הבחירות.
 אין סיבה ששמחת הבסת הליכוד תימהל בתוגת עולבים ונעלבים.

 
 שקט, נלחמים

המתכנסים תמונת המודיעין מפקד האוגדה נפגש שלשום עם הרבש"צים. נפרשה בפני 
 מזה ותוכניות צה"ל, מזה. 

הרבש"צים התבטאו בחופשיות. בעקבות חלק מהדברים שהושמעו, הגבתי במקום 
 וברשת ב': 

יצאנו מעזה כי הדבר חיוני לקיומה של מדינת ישראל, כמדינה דמוקרטית בעלת רוב 
 יהודי ברור.

ת הלוגיקה שלו, עדיף לעשות זאת אם נגזר עלינו להתמודד עם טרור שאיננו מפצחים א
 מחוץ לרצועת עזה.

אנחנו במלחמה מול טרור. מטרת הטרור לפורר את הריקמה החברתית הישראלית על 
ידי זריעת פחד ופירוד. לכן, צו השעה הוא להימנע מהתלהמות ומחידוד המתח בין 

 שותפים למאבק. -שכנים
יגרת הפיתוח וחיזוק מירקם לשמור על ש -המשימה האזרחית שלנו במלחמה זו היא 

 החיים.
ביסוס  יכולת  -לקיים חופש פעולה מדיני וצבאי. תנאי לכך  -משימת הממשלה 

תוכנית רב שנתית, בין  -העמידה של תושבי הספר באתגר המתמשך. האמצעי 
 משרדית, לחיזוק ההתיישבות ב"סובב עזה" ולמיגון מוסדות החינוך במרחב.

 
 קצת תרבות

אלי  -גות ע"ש גרשוני נערך השבוע במתנ"ס. בין מקבלי המלגות טקס חלוקת המל
אורגד )כפר עזה( על העמדת צי ה"מתנפחים" של כפר עזה לתושבי האיזור, בלא 

תשלום. עינת חיימי קיבלה מילגה לקיום תערוכה של אביה, איציק ליצ'ינסקי )נחל עוז(, 
יכת סרט המתעד את שלא נכח עקב מחלתו. סימונה סהר )גבים( קיבלה סיוע לער

,מגבים ( 17פולין. אפרת ליברמן )בת  המסע המשפחתי שלה בגאיות המוות של
בשם יוצאי , מוציאה בזכות הקרן דיסק ביכורים. אריה )לייבל( ברנפלד )אור הנר(

קיבל מילגה נאה להוצאת ספר מחקרי על אודות תנועות  ,אמריקה הלטינית באיזור
גולץ )רוחמה( השיק את ספרו החדש. ראובן נכון )ניר הנוער הקשורות למפא"י. אמנון 

 עם( ערך תערוכת ציורים. 
כהוקרה לאבות המייסדים של הקרן, שחיים איתנו ופועלים במרץ בניהול הקרן, נרשמו 

 בספר הזהב של קק"ל: חנהל'ה גרשוני, איציק נשרי ודב גרינבלט. 
 
 

 דורות לדורות
'. כבר מקץ ארבע שנים, 41הקרקע בחנוכה  . ראשוני הקבוץ עלו על64דורות חוגגת 

הוקם מפעל הברזים "ברזי דורות" תוך חזון מדהים ומתוך רצון לענות על מצוקת המשק 



שנה למפעל שהולך  60הארץ ישראלי עם סגירת שערי אירופה. חגגנו, אם כן, גם 
 ומתפתח, מעביר לקבוץ תמורת עבודתם של רבים מחבריו ומכניס לקבוץ רווחים נאים

 בסוף כל שנה.
, לא סתם על טהרת חברי ההייתמסכת השירים והריקודים, מצגות המחשב והברכות, 

מקצועית דיה בכדי להימנע מהפטתיות  ההייתדורות ועובדי מפעל הברזים אלא אף 
 המאפיינת, לעיתים, מסכות חג במקומותינו. 

ת משוכת תהליך שתעברו א -איחולי בריאות ואושר. בני הדור השני  -מייסדי דורות 
 אני מייחל שתראו בדורות  בית לדורות.         -השינוי ותישארו חברים. בני הדור השלישי 

 
 , ספריםירבותיספרים, 

מחפשים את ספר הילדות עימו נרדמתם ואינכם מוצאים אותו עוד? שמעתם המלצה 
של חמה וזוכרים רק את שם המחבר? מעונינים לשים יד על עותק נדיר של יומנו 

ביאליק, כשהיה בשליחות חשאית בעיראק? )סתם, סתם...(   הרעיון: אם אתם 
 מחפשים אוצרות ספרות אבודים? מהיום, יש פתרון!

איתמר מהרדיו, שמוצא עבורכם ספרים בארבע כנפות  -"חנות הספרים של איתמר" 
 תבל, נפתחת ביום ראשון בכפר עזה, בלול ישן שהותאם לייעודו החדש. 

( מנהלת את הפנינה התרבותית שתהווה, 050-7250079פר, חברת כפר עזה, )סאלי ליי
 נוסטלגיים שבינינו.-ללא ספק, עיר מקלט לרומנטיק

 אל תחמיצו.
 
 

 חג שמח ושבת שלום,
 

   Alon Schuster אלון שוסטר  
   Cellular : 972-54-6755111 , 054-6755111 : נייד 
   E-mail : alon@sng.org.il   mailto:alon@sng.org.il   
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