קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 6611
31.66.60
לחברים שלום,
ביום שבת האחרון ,לאחר שלל פרסומים ,הכנות ,ומיונים רבים התקיים המרוץ לטיסה בקיבוץ
במסגרת אירועי חג ה .07-לאור תגובות החברים נראה שהפעילות עלתה על כל הציפיות .תכנון
הפעילות וארגון השטח ,הרצינות של הזוגות והתחרותיות ,השופטים שהתייחסו ברצינות לתפקידם
ולא עשו הנחות ,ובעיקר – ההירתמות וההשתתפות של הקהילה בתחרות ובליווי הזוגות – הפכו את
היום ליום מיוחד.
זה המקום לשבח את כל הזוגות על הרוח הספורטיבית ,ולברך את הזוכים נטע סגל ואייל לבנון על
הזכייה.
תודה מיוחדת על מלאכה שבוצעה כהלכה מגיעה לפז רייזל שריכז את הצוות והזין את התחרותיות
וההנאה כל הזמן .ישר כוח!
בתקווה לראות עוד ועוד אירועים כאלו שיוציאו את כולנו מהבתים בימי שבת בבוקר..
שבת שלום
שאולי
_____________________________________________________________________________________
____

המרוץ לטיסה  -תודות לאנשים שנתנו מעצמם....
כולם נתנו מעצמם ,היו הכי טובים שיכלו ואף יותר והיה לי הכי כיף שעשו זאת מכול הלב .רק נותר
לשים את שמם כאן ולומר להם תודה:
יוסי אנטמן ,שאול מורן ,מישל וגיל דגני ,איתמר דגני ,תומר כרמי ,אפרת שני ,מורן ענבר ,דור הררי,
ענת פיס ,מתן סגל ,ענת ריס  ,ורד בר-סמך ,עמוס קלרמן ,מיכל סגל ,אביה קלרמן ,גל שטרנברג ,עמית
ניר ,יהלי לוי ,דודי ענבר ,איתן ציון ,אורי קלרמן ,נבו דגני ,אושרת קלרמן ,נעם נבון ,רוני קרלינסקי,
נמרוד ענבר ,חגי מן ,שמעון קרן צבי ,ניתאי מן ,יתיר דגן ,ערן שטרנברג ,רחל אשחר ,דורון בקר ,איציק
ודנית לוי ,רונן לבנה ,הראל שטיין ,עידן ורניק ,רון מנה ויואל שטיין הצלמים.
וכמובן לצוות המרוץ האדיר  :קובי רוזנברג ,מני ויגדר ,עלמה קורן ,גל שושן ולביא כרמי -אתם באמת
הייתם מכול הלב.
ואתם הזוגות נתתם קרב אדיר וזכיתם ליהנות ולהיות חברים טובים יותר אחד של השני בוודאי ,וזה
היה שווה את הכול!!!
באהבה פז רייזל

_____________________________________________________________________________________

בשבילנו הייתן גדולות " :הארגליות "
בשבילנו אתן האלופות
כמעט בנות  07והכל ברגל.
הבנות שלנו במקום השני המכובד מאד !
לכל המשתתפים כל הכבוד לכם !
שאפו לצוות המארגן!
החברים

_______________________________________________________________________________

