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קליק לראות את המייל בבראוזר

קטגוריה אדומה

ניוזלטר מס1 .

 70ליד מרדכי
רשמו את התאריך ,3-10-2013 :זה אולי נראה רחוק ,אך אם נוריד את חופשות
הקיץ ואת חגי תישרי כבר לא נשאר זמן רב...

תו דה לצפרירי ניר על הצילו ם

שלום חברים ,בנים ,ותושבים יקרים,
הניוזלטר לכבוד חג הקיבוץ מכיל את המידע לקראת המופע המרכזי ואירועי
החג המתוכננים.
מלבד תכנים רציניים ,יש הפתעות כמו :פינת תודה ,סרט השבוע ,תמונת
השבוע ,שיר קיבוץ )כל פעם של משורר אחר מהקיבוץ( ,בדיחות ועוד!
המופע המרכזי של חג הקיבוץ הינו אירוע ענק ,שמוזמנים אליו כל מי שגרו
בעבר ביד מרדכי ,חברות נוער ,גרעינים ,עוזבים ,בנים ...בקיצור כוווולם!!!!
הכוונה במופע זה הינה שכמה שיותר אנשים ישתתפו בריקוד ,שירה ,בנגינה,
במשחק ,בתפאורה ,ביגוד ,ווידאו.
ההרשמה לצוותים פתוחה ,ניתן להירשם ב SMS -לטלפון  ,052-4237975או
במייל yadmor70s@gmail.com
יאללה חברים כולם להרשם!!!

•

אפשר גם להירשם בעזרת הדיגלון עם שמכם ליד שולחן יומההולדת
המקסים שערכו עירית פסלסקי בעזרת אביה קלרמן בחדר האוכל.

פינת המארגנים

חברים ,תושבים וידידים שלום רב,
בפרוס שנת השבעים ליסודו של קיבוץ יד-מרדכי על אדמת "חירביה" ב  1943חשבנו לנכון
לחגוג את המאורע ברוב עם ועדה .גייסנו צוות מקצועי מהמושב השכן  -נתיב העשרה,
שיעזור בתכנון מופע מרכזי שיהיה ראוי למעמד החגיגי.
בראש הצוות מנתיב העשרה עומדת מורני ויסמן אשר יחד עם חבריה לצוות נוברים לעומק
בארכיון של ענת כחלק
מכתיבת התסריט למופע שלנו.
צוות כותבים מבחירי סופרינו ,משוררינו וכוכבי הבמה שלנו מגויס לעזרת מורני וציוותה כדי
לגבש את המסגרת למופע ואת התכנים שיעלו .הפקת המופע דורשת מגוון רחב של פעילויות -
הקמת במות ,תאורה ,וידאו ,הגברה תפאורה ותלבושות.
בהופעה ישתתפו נגנים ,זמרים ,רקדנים ,ארטיסטים ,מכל הגילים הגרעינים ,ההשלמות,
התושבים וקבוצות הבוגרים של מוסד שיקמה.
יהיה שמח ומעניין!
עמוס קלרמן,
בשם צוות חג  70ליד מרדכי

פינת הסרט

קליק לצפייה בכתבה בערוץ 10

אסנת ענבר :הכתבה על מבצע "תינוק" אמש
בטלויזיה היתה מרגשת עד כדי דמעות .תודה
למארגנים מהקיבוץ ,מענף התיירות ,לאביב פרנקל
ערוץ  10שערך את הכתבה ברגישות והתמקד
בסיפור הפינוי של  .1948תודה גדולה במיוחד לדובי,
נירה נעמי ושלומית )ושמואל מנה ודודי בבערב
השחזור( ,שחשפו עצמם קבל עם ועדה וסיפרו את
הסיפור האמיתי של אז לפי מה שקרה ממקור
ראשון .הכתבה הביאה הרבה כבוד ליד מרדכי של
היום ולחבריה שנלחמו אז.

רעיה פסי :מסכימה עם כל מילה ..היה מרגש מאד
ומכובד מאד ...גם אלון בן דויד וטלי מורנו ישבו
מרותקים"..אחד מהסיפורים ההירואים של מלחמת
השחרור"  ...תודה על היוזמה המדהימה הזאת...
* להתעצבן זה להעניש את עצמך על טיפש ותם ש ל אחרים*

פינת שיר הקיבוץ

הפינה עדיין ריקה  -שלחו לנו שירים למייל  yadmor70s@gmail.comואחד
השירים יזכה ללחן ועיבוד ,ויבוצע בחג הקיבוץ!
השיר צריך לכלול ארבע בתים ופזמון חוזר .סגנון קליט ועליז בנושא  70שנה
לקיבוץ .אנא שלחו שירים בהקדם.

פינת תודה

פתחנו שרשרת של מילה טובה .כל שבוע מילה טובה על מישהו אחר.
מי שהודו לו ,ממשיך ומודה למישהו אחר ,וכן הלאה...
אפשר גם לשלוח לנו מילים טובות ,שיפתחו שרשרת חדשה ...זה תמיד כיף
לתת ולקבל מילה טובה(:
והפעם ,רחל שטרנברג מודה ל ...איציק לוי:
היי איציק היקר ,אני רוצה להודות לך מכל הלב על השירות המעולה
שאנחנו מקבלים ממך בתחום המזגנים .אתה מגיע במהירות ,מבצע
את העבודה ביעילות ,תמיד עם חיוך נעים ועם רצון טוב לעזור .בכל
הכבוד וההערכה ,מרחל שטרנברג.
מעניין למי איציק לוי יודה בניוזלטר הבא...

אה ...ולא לשכוח ,מחפשים שיר שיעובד ,ויושמע במופע הגדול ,נא לשלוח
בהקדם את השיר אלי במייל חוזר .השירים השונים יתפרסמו בניוזלטרים
בהמשך...

להתראות בניוזלטר הבא.
רותם מורדיש ,עירית פסלסקי ,עדי
פרחומנקו ,ודדי קלרמן ,בשם צוות
פרסום המופע
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