שער הנגב  -ערב שבת ,כ"ג בסיוון תשע"ז 16 ,ביוני 2017
שלום לחברות ולחברים,
יהודי לא מתעלל בערבי
צמצום נוסף על הנוסף של אספקת החשמל לרצועה היא הצעה מגונה לא (רק) בגלל האיום
בהסלמה שהיא נושאת בחובה אלא בעיקר כי זו הצעה לא אנושית ,לא הוגנת ,לא מוסרית.
מה שלא אנושי ,לא הוגן ,לא מוסרי הוא לא יהודי ,כמו שאני מבין יהדות והוא לא ישראלי ,כמו
שאני מצפה מהמדינה שלי.
נהיה לי חם...אני מדליק מזגן.
רציניים
ובלי קשר ,בחיי שבלי שום קשר ,שהרי זה נעשה במסגרת תרגיל ארצי ,קיימנו השבוע אימון
של מרכז ההפעלה שלנו והמכלולים העיקריים שבו .שוב זכינו מהמתרגלים הצה"ליים שלנו
להערכות מעולות על איכות ועל רצינות.
בעוד מספר שבועות נצא לתרגיל סימולציה באתר האימונים המשוכלל של פיקוד העורף.
בשורות טובות.
After Party
השבוע חגג ענף ההתעמלות שלנו את סיום שנת האימונים בערב שהוקדש למחזות זמר .צפו
בסרטונים ותמונות.
היום ,באליפות ישראל ב"פס אקרובטי" יש לנו מדליות :אלופות ישראל ,מדליות זהב  -מיקה
חן (ג' ,מבועים) ,מאיה שלטון (י' ,גבים) ,שי מילוא (יא' ,מפלסים) .מקום שלישי – בר וויץ (ח',
ברור חיל) .מאיה יוצאת בקיץ למחנה אימונים ביוון ובנובמבר היא תשתתף באליפות העולם
שתתקיים בבולגריה.
חופשה נעימה לנסיכות מכל הגילאים.
עתידות
בשבוע הבא יוצאים תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה לחופשה .זו הזדמנות להודות
לצוותי החינוך ולעובדים המנהליים ,הן בבית הספר והן בישובים ,על עשיית קודש מתמשכת.
ביום א' ,18.6 ,בשעה  ,18:00יתקיים באולם דורות קונצרט חגיגי ע"ש עידן גפן לציון שנת
היובל לאולפן למוזיקה שלנו .הכניסה חופשית.
ביום ג' ,20.6 ,בשעה  ,20:00בבית הספר התיכון ,יתקיים מופע הסיום של לימודי שכבת יב'.
אתם מוזמנים.
ביום ו' ,23.6 ,בשעות  10:30ו  ,13:30באולם דורות ,יקיים אולפן המחול שלנו מופע סיום
שנתי ע"ש דנה גלקוביץ .הזמנת כרטיסים( 077-9802278 :ימים א'-ד' ,בשעות העבודה)
נחל עוז – גאווה
בשבוע שעבר חגג המחזור השלישי של מכינת "מיתרים לכיש" בנחל עוז את סיום השנה .וכך
הם אומרים לנו" :א.ד גורדון אמר "חיה וראית כי יש עוד מקום לאהבה ,לאמונה ,לאידיאולוגיה
וליצירה" .עבורנו ,המכינה היא שנה ממנה שאבנו כוחות להשכיל ולתת ,שנה שהשאירה בנו
חותם והחדירה בנו את הרצון להשפיע".
בשני הסופ"שים הבאים יתקיימו בפאב של נחל עוז ארועים לציון חודש הגאווה  -מחר ,ב
 ,20:30הקרנת פרקים מתוך הסידרה "על הרצף" ושיחה עם היוצרים; בשישי הבא ,ב ,17:00
קבלת שבת צבעונית בהובלת הרבה יעל קריא וב  23:00מסיבה וריקודים; במוצ"ש  ,24.6ב
 ,20:00הסרט  Prideולאחריו דיון.

 40 , 50אחרי 80
אחרי  40שנה ,חזרתי שלשום לגזרת מחנה  ,80הפעם כאבא של מעין ,שסיים את מסלול
ההכשרה כחייל בגדוד  50של חטיבת הנח"ל וקיבל בהתרגשות את הכומתה הירוקה (מה
אתם יודעים ,המפקד העניק לו את הכומתה המשופצרת שלו .כבוד).
אחרי הטכס ,הזדמן לי לעבור ליד המחלקה ,שהתארגנה לעלייה לאימון ברמת הגולן .ביקשתי
מהמ"מ לומר להם דבר .וכה אמר "אבא של שוסטר" ,כך הציגו אותי" :כמ"פ בגדוד 50
ההיסטורי ,אני מצפה מכם לפעול מקצועית באיכות שהטמיעו בכם המפקדים בחצי השנה
האחרונה ובמקביל ,אני מבקש מכם להתנהג כבני אדם ,כפי שחינכו אתכם ההורים ,כל חייכם".
שבת שלום ,אלון

