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יום הולדת

ליד מרדכי

תגובות....
לדודי שלום
ההשתתפות של רבים כל כך ,ולמרות זאת לרגע לא היה נראה שיש בלגן
על הבמה או לצידה ,היכולת ליצור מכל החלקים שלם ,זורם ,נעים וללא
תקלות ,בניית הפאזל לידי רצף שיעביר סיפור,
והשירים,
הוו ...השירים...
בשיר 'שיר לשירה' נשברתי  ...איזה תענוג !
כל אלו יצרו מהערב הזה משהו מאד מיוחד ,מרומם נפש ,מרגש ומאד
מהנה.
אנא העבירי את המסר שלי לעושים במלאכה
בברכה
שיבולת גילת ויטקינד

רוצה להודות לכולכם על
החוויה שהייתה לי באירוע הסיום
של שנת ה 70-ליד מרדכי.
התרגשתי ....ובשיר "המגדל" כבר
לא שלטתי והדמעות זלגו להן.
לקחתי עימי הביתה את הכל.
הוצפתי בזיכרונות רבים,
יפים וגם אחרים ,אבל יד מרדכי
תישאר עבורי לתמיד חלקת העבר,
המולדת האישית המקורית שלי.
בברכה חמה חמה
רבקה לנדוור )רובינשטיין(
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אווו...
נגמרו לי המילים
נגמרו גם הצלילים,
שותפות של חברים,
ילדים נהדרים ותושבים -
הולידה אירוע של פעם בחיים
צוות הפקה שנתן את הנשמה,
מהנץ החמה ועד אחרי שקיעתה,
רוח של התנדבות שלא נראתה כמותה,
והתוצאה  -יצירה מופלאה
וכל שנשאר הוא להגיד תודה
נתראה בחגיגה הגדולה הבאה
עם אותה אהבה של בית וחברה
מכל הלב
חנה ודוד שני והמשפחה

לדודי ולכל הצוות
תודה!
על ערב מהנה מקסים ומרגש,
יישר כח !!
לעוד הרבה עשורים של עשייה,
בהערכה רבה,
עומר דגן
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דודי שלום,
עוד לא נרגעתי מהמופע וההפקה של חג
השבעים .ישבתי דרוכה וזקופה כל זמן המופע,
וכל אחד שעלה שהכרתי  -התרגשתי מאוד.
צחקתי ,התלהבתי וניסיתי לתפוס את הגודל
והעוצמה האדירה שיצאו מהמופע .הלכתי על
הגשר בין מצפה הים ליד מרדכי הלוך וחזור.
בייחוד הייתי גאה שאני צמחתי וגדלתי בתוך
קהילה כל כך חזקה ,שחשוב לה 'הביחד'
והעשייה המשותפת.
התקנאתי בכם כי אני חיה בקבוץ אחר ויש
לכם בכל כך הרבה מה להראות ולהתגאות.
מבחינתי המופע היה יכול להמשיך עוד ועוד.
אני מחכה כבר לווידיאו ,כי ברור לי
שמרוב התרגשות פספסתי הרבה.
קהילה ניזונה ונסמכת מאנשים
אכפתיים ואחראיים ,אז כל הכבוד לכם!!!!
ולכל שאר האנשים שתרמו,
כי זה היה מופלא ומרגש.
לדעתי כמעט כל מי ישב בקהל
רצה בשלב מסוים של המופע
להיות על הבמה,
או להיות חלק מזה בצורה אחרת.
כי זה סחף.
באמת כל הכבוד לכל
העושים במלאכה.
יישר כוח,
רחל )ציון( אמיר
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לחברי ותושבי יד מרדכי
מבקשת להודות על הפקה ענקית
ומרגשת מאוד אותה חווינו בשבוע שעבר.
מבחינתי לווה האירוע בהרבה רגשות מעורבים,
רגשות של שמחה ,התפעלות ,התרגשות וגאווה
אל מול הריקודים המקסימים והשירים המרגשים,
וגם בהרבה כאב ,עצב ודמעות
על זיכרונות יפים וקצת פחות,
שהיו ואינם עוד ,ועל חברים אהובים רבים מדי,
שאינם איתנו כאן.
תודה גדולה ומיוחדת שמורה
לאופיר ויריב ,חברים יקרים,
שראו כמונו את הבית הולך ודועך
והחליטו לעשות מעשה
ולהחיות את יד מרדכי,
השם ,המקום והבית,
ולהחזירו להיות מקום חזק ,יציב ,שוקק חיים
והרבה אהבה.......
תודה רבה לכולם,
שנה טובה והמשך עשייה ברוכה.....
תמיד שמחים לבוא לבקר.....
אסנת )גורביץ(אביבי
והמשפחה,קיבוץ יטבתה

שלום לכולכם,
הפקה רצינית ביותר שהביאה גאווה שיתופית
למשתתפיה ולכל הקיבוץ.
תוכן ומורשת מרשימים של קיבוץ ,שגם לי ולאחרים שכבר לא שם,
הייתה זכות ענקית ומזל לחיות בו -
תודה לכם ,קיבוץ יד מרדכי.
מזל טוב !
יורם בן עמי )הרשקוביץ( ,חניך מצדה-ברעם

אוקטובר 2013

 70שנים ליד מרדכי,
ישבתי דרוך.
חיכיתי לתמונות שתגענה.
ליבי פעם ,פעם חזק יותר ופעם נחלש.
מההתחלה רציתי שיהיה משהו,
רק בסוף הבנתי שזה לא יקרה.
רציתי שהשותפות ,התקווה ,החלומות
יופיעו על הבמה בדיוק כמו שהיו פעם בתוכי.
כמו שבחלקם עדיין איתי ,אולי לתמיד.
התרגשתי כאשר הבמה התמלאה ולא בדיוק ידעתי למה.
רק אח"כ ידעתי.
חיפשתי שם את כולם,
את כל אלה שבנו את התמונה שבתוכי.
הם לא היו,
הם ממשיכים להסתובב בחלומותיי ובמחשבותיי,
חלקם מורים לי את הדרך.
לרובם אני מתגעגע ,בעיקר להוריי.
והם לא היו שם.
אז הייתי עצוב.
תודה גדולה לעושים הרבים במלאכה.
על המאמץ והמחשבה
ועל ההזדמנות שניתנה לי
לפגוש מחדש את הדמויות
שלשמחתי חלקן עוד חיות.
שבת שלום,
אריה מורג
)הבן של נושקה ואברהם מורדיש(
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הי דודי ואבנר,
אני מרגישה צורך להעביר לכולכם בקיבוץ
המון התרגשות ואהבה בעקבות אירועי השבעים:
המופע ,התערוכות ,האווירה והמחשבה שקדמה להם.
התרשמתי מאד מההשתתפות ההמונית ,השמחה,
האהבה למקום )איזה חידוש בשבילי
לשמוע את זה ביד מרדכי( ,וההיקף.
ההומור שהובלע לתוך הטקסט )שהיה ארוך מדי לטעמי(
היה משובב נפש ולא טריוויאלי,
טולי היה מצחיק ועשה דמות משכנעת,
והיו כמה סצנות בלתי נשכחות )בעיקר עם אילון(.
ואני יודעת על כמה ציניות ,מכשלות והכשלות
צריך להתגבר כשמנסים להרים מופע כזה,
ומעריכה מאד את מה שעשיתם  -את ,היוצרים השונים,
השחקנים וכל יתר המשתתפים,
אבל בעיקר העיקר השמחה והאהבה  -הן שכנעו יותר מכל.
הצלחתם ,הצלחתם מאד לדעתי,
גם יהושע חושב כך ומוסר את התרשמותו.
קבוצתנו עופר-מצדה-ברעם נפגשה לפני המופע,
ובני השבעים  -אלה שאינם היום ביד מרדכי בעיקר-
כתבו מכתבי תודה מאד מרגשים והודו לחינוך
הנדיב והמקיף שקיבלו במוסד.
כל טוב
ורק בריאות לשהינכם ולשלכם,
והצלחה ליד מרדכי.
אירית ויהושע
קיבוץ שער העמקים

שבת שלום לכולם,
צוות חג הקיבוץ

