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לאורי רוב שלומות
אנו יושבים כאן חלק מאנשי הגרעין לחנוכת החדר וכולם מתאספים
לכתוב לך מיכתב מלא ענין כדי להעלות לך את המוראל ,אורי דני פתח מכתב זה
אמנם הוא נמצא בטשטוש גמור מאחר ששתה יין בלי סוף הוא הזמיננו לחדרו
אך חוץ מלהכריח אותנו לכתוב לך מכתב לא נתן לנו כלום מקווה שהחברה
יוסיפו עוד כמה מילים אני הולך כמובן לישון
בצול
??I don't know what to say because I am very tired but Dampy
Gave me a pice of work and I promised to him that I will write few
words because of it we are very happy in our new ????. All the garhin
( begin to feel that they are in their warm house.גרעין)
I have to finish so we hope to see you very quickly
Shlomo Sobol
אהלן אורי!!!
דן רשף אומנם נגד כפיה דתית ,אבל כפה אותנו לכתב לך ,ומכיון שהכותבים
לפני כתבו הכל אאחל לך בלוי נעים בצבא ,אצלינו הכל בסדר וכלם מחכים
לבואך לביקורים.
נורית
נ.ב .ברטה המתוכחת דעת עם דני מוסרת לך ד"ש חם מאד.
לאורי שלומות!
לאחר שדני לא נתן לי לצאת מפתח החדר חזרתי לכתוב לך כמה מילים
לאחר הד"ש שנמסר לך ע"י נורית ובכן מה שלומך איך המרגש אי שם בגדוד
אצלנו הכל כשורה עושים חיים יש מוראל גבוה.
ברטה
אורי לה שלום רב!
מה נשמע חַ יָל עושים חַ יל ,גשם קר לא נורא גם כאן זה כך ,מצורך אצלך 5
ל"י שהלוותי פעם ממישהו הוא מ"כ ארנון ,אני רוצה שתברר באיזה פלוגה הוא
ותחזיר לו בתוספת רוב תודה והתנצלות על האיחור .הגעתי לגדות רק לפני
יומיים כי הייתי חולה קצת בבית שמעתי שהיית בסדרה גשומה באמת? אני
רוצה לעודד אותך אני נרטבתי קשות בשבוע הגשם ,נסעתי לאן שהוא ונתפשתי
בגשם ברצי ממש שהורטבתי עד העצמות אך מה לא היה איכפת כי ללא בגדי
צבא עלי.
ד"ש חמה לך משלומיתי שלנו ומאילנה המשכילה באוניברסיטת ירושלים,
עושה חיים הנערה .כן אבל עשתה לאילן שלנו קשר בבצים וכל פעם היא באה
להתיר לו או שהוא נוסע להתיר אצלה.
שצח שאתה חייל לפחות אתה לא מצטער שלוקחים אותך למילואים,
אותו כבר לוקחים ל –  20יום בחודש הבא מקווה שנפגש היכן שהוא בתקופה
הזו

היה שלום
חזק ואמץ
ועלה נעלה
גדעון
נ.ב .בה {בא} לבקר ,אז מה אם אתה והערס עושה חיים?
לאורי רב שלומות!
נדפקנו אה? אחוזים מאוחרים אה?! נו ,איך להיות חובש פלוגתי בגדוד,
ואיך להיות בעל שני סרדינים על השרוול( ,ביחוד שרוול של המעיל בבגדי חורף)
אני חושב שאני היחיד בכל המכתב הגדול הזה שכותב על בעיות אקטואליות
שבאמת מטרידות חיילים בצ.ה.ל.
עוד בעיה מטרידה! מה בקשר לארבעת החודשים הפרובלמטיים הנוספים
האם אתה גם תצטרך לשרת אותם ,או שאתה גומר את המחזור הנוכחי והולך
הביתה? אני חושש מאד שאני כן אצטרך לשרת את ארבעת החודשים האלו ולפי
כך להשתחרר בעוד שבעה חודשים .חמור מאד !
אם לא ידוע לך אני נמצא ב ד.צ 1194 .ומזמין אותך לכתוב לי מכתב
תשובה .אם אתה מזדמן למקום אתה מוזמן לקפוץ פנימה.
זה הכל להפעם אם תהיו בסביבה כתבו לי ואקפוץ לבקר אותם או שתקפץ
אתה אלי
שלום ולהשתמע
????
לחובש הקרבי שלומות!
למען האמת אני לא שייך לכול הקבוצה הנזכרת למעלה ,למעשה גם אני אורח
פה וגם אלי צריכים לשלוח מכתבים ,גם אתה כמובן.
המשונה הוא שלעומת מה שהייתי צריך לסבול כעת במקומך הרי אני
עושה את ההפך הגמור ואני נמצא כעת ממש בבית הבראה מסוג מעולה ,כרגע
אני נמצא בסמינר בחיפה וקודם הייתי באפעל ובעוד שבועיים אני אמצא בעוד
שבועיים סמינר בפתח תקווה .ואחר כן נצא לעבודה ,שכנראה אז נעשה קצת
פחות חיים.
זה קצת אכזרי לספר לך על החיים שאני עושה בזמן שאתה קורע את
התחת ,אבל לא נורא ,עוד שלושה חודשים יא-מניאק !!!
שלום ולהתראות
??? כנראה גיורא
דרך אגב ,גם דני יוצא לתנועה ובשבוע הבא הוא מתחיל סמינר חצי שנתי
באפעל.
ממשיך דני ,בקשר אלי אני יוצא לתנועה לכן לא אמשיך לשלוח חבילות וגם
בקשר למכתבים לפי מה שאני מכיר את עצמי קיים ספק גדול ,בינתיים מונחת
אצלי חבילה בשבילך ,אבל כל יום אני דוחה את המשלוח אל יום המחרת ,כך
כבר שבוע ימים ,אבל מחר אני אשלח וזה יגיע אליך בקרוב ,אם יהיה לי זמן
באפעל אבוא לבקר אותך.
שלך
דני

