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קליק לראות את המייל בדפדפן

 70ליד מרדכי ,חגיגון מס4 .

 70ליד מרדכי

לכבוד תחילת שנת הלימודים ,נתחיל בחידה לילדים:

מצאו  10הבדלים בין התמונות

האחים לוז

האחים בלוז

שלום לכולם,
מיד אחרי החגים ,ביום חמישי ה 3 -לאוקטובר ,חגיגת ה 70-ליד מרדכי.
מדהים!!! לראות איך קהילה שלמה נרתמת למען הפרויקט.
למעלה מ 200-איש ,אישה וילד ,מעורבים בהכנות; החל מסבים שעברו את גיל ,70
ועד ילדים שעוד לא חגגו  .7כולם בחזרות והכנות לפני ומאחורי הקלעים.
פרויקט ענק ,שנותן כבוד רב להשתייך לקהילה כזו – כל הכבוד לעושים במלאכה!
יש לכולנו משימה רצינית! להזמין לאירוע את כל מי שגדל פה בעבר וחלק אתנו את
השהיה בקיבוץ .נזמין את בני המשפחה שכבר אינם גרים בקיבוץ ,נזמין ילדי חוץ
שהתארחו במשפחותינו ,נזמין חברים שגדלו לצדנו בקיבוץ.
מצורפת הזמנה ,תשלחו אותה לבנים ,לאחים ,לחברים שעזבו את הקיבוץ ולילדי
חוץ ,תמליצו למי שאתם שולחים לו הזמנה להגיע לאירוע המושקע.
גם הפעם חגיגון מלא הפתעות ,פירגונים ,וכיף,חג שמח ,ושנה
טובה ומאושרת לכולנו,
דדי קלרמן.

מי מכיר ,מי יודע איפה צולמה התמונה?

רמז – הכתובת לא נכתבה
על מורצ'ו וילוגה...
תשובות למייל הזה.
תודה לרעיה פסי יקירת
החגיגון'
על משלוח התמונה.

תודה לבלה שני ,סיוון ורניק ,גיא ברוך,
ופז רייזל שזיהו את ד"ר איציק לוי
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כבר עשית לייק
בפייסבוק? קליק לייק!

פינת המארגנים

שלום לכולם,
בערב שישי ,ה 23/8 -בחרנו ברוב עם ושמחה את לוגו ה) 70 -ראו למעלה(.
ברכות לנחמה מן שעיצבה את הלוגו .תודה לעמרם וינר ,מרים כורם וליבת
ישר שעצבו סמלים לתחרות ותודה נוספת למרים כורם שיעצה וערכה את הסמלים
לתצוגה.
אנחנו עומדים בפיתחו של החודש האחרון להכנות למופע הגדול.
המופע כולל קטעי משחק ,ריקוד ,שירה ווידאו .בהדרגה במהלך החודש יתחברו
הקטעים לתמונות גדולות ומספר המשתתפים בכל חזרה ילך ויגדל .בשבוע האחרון
תגיע החגיגה לשיאה וכולנו נבלה על הדשא למרגלות הפסל בחזרות כלליות אל
תוך הלילה.
החודש רצוף בחגים וחופשות ואנחנו מנסים לתמרן בין האילוצים הרבים במטרה
לקיים כמה שיותר חזרות .לוח חזרות פורסם וכל שנותר הוא לעקוב אחר מועדי
החזרות שלכם ושל ילדיכם ולהגיע למקום הנכון בזמן הנכון.

לבקשתנו ,תפחית המזכירות את הפעילות הציבורית ויתבצעו רק פעילויות שלא
ניתנות לדחייה .אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה ממארגני פעילויות אחרים
להשאיר את שעות אחה"צ  -ערב פנויות לטובת החזרות.
חברים/תושבים/בנים/מוסדניקים/ילדי תלתון ערבה ,מי מכם שרוצים להצטרף
לחגיגה הגדולה ,מוזמנים לפנות:
ריקודים – סוזי רגב ,חנה שני .שירה – יוכקה מירב ,נעם דרור .דגלנים – יוכקה
מירב.

חודש טוב ושנה טובה לכל בית יד מרדכי
דודי בשם צוות חג ה70 -

פינת שיר הקיבוץ

לחצו להאזנה

הפעם השיר שנבחר לאירוע.
כתבה נחמה מן ,עיבוד ולחן מיכה ביטון.
מילות שיר הקיבוץ לחגיגות ה70-
ה'ביחד' הוא קו הזינוק  /נחמה מן

השנים שאינן מתעייפות
השעון בקצב קבוע
זריחה ושקיעה מתחלפות
ה'ביחד' הוא נוהל ידוע
בעולם דיגיטלי מהיר
זיכרונות העבר נאסוף
שֵמר ,נארגן ְונזכיר
ְנ ָ
השמחה את ליבנו תשטוף
בן שבעים הוא הבית
צעיר ויפה מתמיד
בין שקמה ,תאנה ועץ זית
מואר השביל ָלעתיד!
בעולם דיגיטלי חצוף
בימים של תכנון ורצון
ה'ביחד' מתוק כמו צוף
ה'ביחד' הוא כוח ַואון
לינה משותפת ,קומונה ,תקציב,
נותרו מאחור למזכרת
אבק האתמול כבר מצהיב
המחר – הוא יְשוב לתפארת!
בעולם דיגיטלי חדיש

ֵהיַשן בליבנו חקוק
ה'ביחד' הוא דרך ,הוא כביש,
ה'ביחד' הוא קו הזינוק!
יש לנו עוד שירים מקסימים לקיבוץ שיפורסמו בחגיגונים בהמשך...

פינת תודה

מי שהודו לו ,ממשיך ומודה למישהו אחר ,וכן הלאה...
אז מה היה לנו עד עכשיו ...רחל שטרנברג הודתה לאיציק לוי שהודה לעידו מן וצוות הנוי,
שהודה לדרורה לבנון ,שהודתה לעמי וולקוביץ ,והיום עמושקה מודה לחיים מזר...

"אני מבקש להודות לחיים מזר על נכונתו לעזור בכל עת,
על ההומור המיוחד שבו ושובבות הנעורים שהוא מגלה.
אני מעריך את המקצוע המיוחד והמחייב שבחר לעסוק בו
של עזרה לזולת ,ומודה לו על תרומתו למען הקהילה
כמתנדב מתמי"ד.
תודה ,עמי"
מעניין למי יודה חיים מזר בחגיגון הבא...

להתראות בחגיגון ,6
דדי קלרמן,
בשם צוות פרסום החג.

 פתחו ושלחו את הלינק לצפייה,ההזמנה מצורפת כאן
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