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מבצע "צוק איתן"  -הודעה לציבור מס' 9
אנחנו אחרי שבת בה ניסינו כולנו לנוח ולהתאוורר אך הבשורות הקשות על הפעולות בעזה ,והאזעקות
שפקדו אותנו ,הקשו על רצוננו .בנגבה ,גויסו לא מעט חיילי מילואים בנוסף ,לחיילי הסדיר ולקציני הקבע
שנלחמים ונמצאים בחזית יומם וליל .מפה אנו שולחים ברכות ותפילה לכל חיילי צה“ל שיחזרו בשלום
ובמהרה לבתיהם.
להלן מס‘ עדכונים – בסימן תודה:
חינוך – היום הייתה פעילות בכל המקלטים של הילדים ,שאורגנה בהתנדבות ע“י ”צעירי יש עתיד“ .הפעילות
כללה – חיות ,בועות סבון ,מתנפח’ ,צמר גפן )סוכר( מתוק‘ ופופקורן וכו .תודה רבה על פועלכם החשוב .במסגרת
הפעילות ביקרה אותנו חברת הכנסת יפעת קריב מ“יש עתיד“ ,סיירה אתנו במקלטים ופגשה את הילדים .תודה
גדולה להדס אביב שניצחה על כל הפעילות .טלי ועירא )רכזות החינוך שעושות עבודת קודש( מתכננות פעילות
הפגתית לכל השבוע שתנעים את זמנם של הילדים במקלטים .הודעות על הפעילויות יתקבלו מהצוותים החינוכיים.
זה הזמן להתגייס ולהתנדב – סבים והורים שרוצים ויכולים לעזור במקלטים מוזמנים לפנות לצוותים החינוכיים.
מרפאה – פתוחה כרגיל.
בריכה – הבריכה נפתחת כרגיל לפי שעות הפתיחה לחודש יולי אך תסגר כל יום בשעה .18:00
ההגעה לבריכה באחריות ההורים – ”הכי מוגן שיש“.
וותיקים – שולה וועדת גמלאים בקשר יומיומי עם הוותיקים .המטפלות הסיעודיות )מט“ביות( מגיעות אליהם
ולמרכז בריאות יום יום למרות המצב – זה הזמן לומר תודה -חברים מוזמנים עם עוגה למרכז בריאות ולבתי
הוותיקים לבקר.
תושבים שגויסו למילואים – נא לעדכן את מלי שנוכל להיות בקשר עם משפחותיכם.
משפחות שיוצאות להתאוורר ,להפוגה וחופשה – נא לעדכן את מלי שנדע מי יוצא ומי נמצא.
היום ביקרו אותנו נציגים מהתנועה הקיבוצית .התנועה מגוייסת לקיבוצי הדרום והם עושים כל שביכולתם לתת
מענה לצרכים שעולים מהשטח .אנו בקשר ישיר ורציף איתם.
חיילי מילואים – החיילים מתארחים אצלנו מיום חמישי .לבקשתם ,הם ישארו איתנו בג‘אמפו עד לסיום המבצע.
על כן ,הג‘אמפו לא ייפתח.
בהזדמנות זו חשוב לי לשתף בתחושת הגאווה להיות חלק מהקהילה הזו שפתחה את ליבה ואת ביתה לחיילים
ונמצאת בשבילם בכל דבר ודבר – מכביסה ועד פלטות שבת לחיילים הדתיים .פלוגת החיילים ביקשה להודות
באופן אישי לכל אחד ואחת .הם מאוד מעריכים זאת – זה אינו מובן מאליו!
היום התארגנה תחרות ”מחניים“ בין ילדי תפוז בוגר לחיילים – וכן ילדינו ניצחו בשני המשחקים!
בנוסף ,החיילים עוזרים לנו להפעיל את ילדי תפוז במקלטים – ועל כך נאמר תודה.

בכל עדכון אני משתדלת להודות לכל העושים במלאכה .היום ברצוני להודות לצוות הצח“י שעושה את
תפקידו נאמנה – שולה כהן ,אורן מלכין ,מלי מאיר ,שי לזרוביץ ,ירוחם חובב ,שמעון נביטיאן ,לירון ברזילי
ובארי גונן .תודה רבה!
נפגש ב  17:00 -לפעילות הפגתית על הדשא המרכזי – תודה לצוות
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