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ארועים בקהילה

נחנכה "כיכר המשא"ז"
בדרך גבעות הכורכר.

המתנדבים במסדר חגיגי.

ראש העיר יוסי שבו:
"ארגון המשא"ז הינו אחד
מארגוני המתנדבים הגדול
בעיר ,המונה מאות חברים.
לכבודו ולכבוד המתנדבים
שעושים לילות כימים
למען הקהילה באבטחת
אירועים עירוניים
ובאבטחת צירי תנועה,
החלטנו להקים כיכר
שתיקרא על שם הארגון".

מאת :כתבת "כל נס ציונה" .צילום :שחר וגיא גרבר.

מפקד משטרת ראשל"צ מגיש את תמונת השי לראש
העיר( .צילום :בורוכוב ארועים)

ביום חמישי האחרון התקיים אירוע
חנוכת "כיכר המשמר האזרחי" ,שבפינת
הרחובות שורק ודרך גבעות הכורכר.
בכיכר הוצב פסל פרי יצירתו של הפסל
ישראל פרימו ("נתיש") שהינו תושב נס
ציונה ונכח באירוע .הפסל הוא מחווה
לארגון המשמר האזרחי ובראשו מתנוסס
הסמל של הארגון.
חנוכת הכיכר נערכה במעמד ראש עיריית
נס ציונה יוסי שבו ורעייתו ורדה ,מ"מ
רה"ע עו"ד שאול רומנו ,חברי מועצת
העיר ,רב העיר אברהם צוריאל שליט"א,
מפקד תחנת ראשון לציון סנ"צ יצחק
מנשה ,מפקד משמר אזרחי נס-ציונה –
רס"ב רפאל מאיר ,קצין מתנדבים מרחב
שפלה – רפ"ק שלמה ג'ורנו ,מפקד נקודת
נס ציונה רס"ב עובד עובדיה ,מנהלי
אגפים ,קציני משטרה ומתנדבי המשא"ז
ואורחיהם.
בין נושאי הדברים היו :מפקד תחנת
משטרת ראשל"צ ,קצין מתנדבים שפלה
רפ"ק שלמה ז'ורנו ,יקיר העיר ונציג
המשא"ז נס ציונה מרדכי אלוני ,רב העיר
אברהם צוריאל שליט"א וראש העיר יוסי
שבו.
הנעימו בנגינתם רביעיית סקסופונים של
הקונסרבטוריון העירוני.
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בסיום דברי
הברכה הוענקה תשורה צנועה לראש
העיר – תמונה איכותית ומרשימה על בד

איך נולדת כיכר?
לא בכל יום נולדת כיכר,לא כל שכן כיכר
ע"ש המשמר האזרחי.
לפני כשלוש שנים כשהייתה סנ"ץ יודית
(לא יהודית)..אפרים ק' אק"מ במרחב
שפלה( ,כיום רע"ן מתנדבים של מג"ב)
הטרידו את מוחה שתי שאלות:
א .איך יכול להיות שיש רק רשות אחת
(באר שבע) וכיכר אחת המוקירה מפעל
התנדבותי כה גדול ומפואר כמו המשמר
האזרחי?
ב .איך זה שרחובות נקראים על שמות
אנשים שאולי עשו רבות למען המדינה,
לישוב ,לתרבות ומשאירים מאחוריהם
מורשת ואין רחוב/כיכר הנקראת ע"ש
אותו ארגון שחי ונושם ומשפיע בפועלו
מדי יום בכל עיר וישוב בארץ?"
משם קצרה הייתה הדרך לתשובה
ולפתרון -יש לרתום רשות אחת לפחות

תם ונשלם ...טקס הסרת הלוט.

קנבס של המתנדבים בכיכר ואז ניגשו
המכובדים להסיר את הלוט מעל הפסל
שבכיכר.
בגזרת מרחב שפלה המעריכה את
ההתנדבות ותהיה מוכנה להרים את
הכפפה.
יודית הידועה כ"בולדוזר" במשטרת
ישראל לא הרפתה מהרעיון שטרם קרם
עור וגידים ,ובכל כנס או בשיחה אישית
עם רפי ,מפקד המשמר ,ציינה את
העובדה שיש לנצל את תנופת הבנייה
בנס ציונה ואם לא יזדרזו פרנסי הקהילה
לממש את הרעיון ,לא תישאר כיכר
פנויה לטובת המשמר.
וכך שני "היקירים "– רפי ואלוני סגנו,
הרימו את הכפפה וראש עירנו מר יוסי
שבו ,נענה ברצון ונרתם לביצוע ,עד
שהגענו לטקס עליו קראתם .טקס בו
סנ"ץ יודית אפרים הוגת רעיון הכיכר,
כבדה אותנו בנוכחותה.
תודה לכל מי שתרם להצלחת האירוע
בכל דרך שהיא.

מאת :צוות ההסברה של
המשא"ז (טל ולאה).

