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פורים חברים – תודות – תודות – תודות – פורים חברים
לאחר ערב שמח ומהנה ,זה הזמן להודות לצוות הגדול שהפיק את "פורים חברים":
למרכזים אופיר לבנה ,טולי פסי ומישל דגני ולחברי הצוות אחאי קורן ,איילת שטרנברג ,איל לבנון ,איתי
וולקוביץ' ,אפרת שני ,בן שוורץ ,גיא טיומקין ,מני ויגדר ,עופר ניר ,עידן הררי ,פז רייזל ,יאיר ולדמן ,רועי
סיגלמן ושי חמו.
לדנה מגיד-מן על ריקוד הפתיחה ,ולכל הרקדנים המקסימים!
למוטי ברנדס (טולי) ,הקוסם גד והעוזרת הזוהרת (אחאי ומישל) ,גיא ומני ,היב'ניקים וסוזי סולומון
(מישל)  -על ההופעות.
לעדנה דגן ולכל הרקדנים ,על מופע המחול של להקת "בת עדנה".
לאבישי לבנה ,אורי לבנה ,איל לבנון ,אסיף קלרמן ,שרון לבנון ,שרון פרידמן ותום פסי על הופעת הקולות.
לכל הברמנים ומפעילי הביתנים ששימחו את האורחים ,למשתתפי תחרות התחפושות היצירתיים
והצבעוניים  -אין כמוכם!
על ההגברה והתאורה תודה ליואל שטיין ,משה הקל ,תומר ענבר והמוסדניקים אמוץ יצחק ,גל שטרנברג,
סמי קוטובסקי ועומר לבנה.
לצפריר ניר על הצילום.
ל  D.J.פונגי על המוזיקה המשובחת.
לאיברהים ומשפחתו על האוכל המפנק.
לשרה כהן על הפרסים לתחרות התחפושות.
למשה הקל האחד והיחיד על העזרה הרבה במגוון תחומים.
לנאווה גל על הליווי והתמיכה.
לאריאל סגל על הדפסת הכרזות.
לאופיר שיפמן ,גיא ליברל וסמדר בקר ,ולבנות איילה קלרמן ,אריאל טיומקין ,יולי מיה ושיר לבנה ,עדי
אנטמן ותותי מן  -על העזרה בקישוט חדה"א.
על סידור חדה"א והזולה בחוץ ,תודה לאורן דגן ,גיל שטיין ,דור הררי ,זיו ארדנינג ,טיאנה סיגלמן ,לביא
כרמי ,נווה מן  ,שקד רגב ,והיב'ניקים אמוץ ,אסיף ,יותם וסמי.
לכל חברי הקהילה שהתחפשו ,הגיעו ,שמחו ונהנו  -לעונג היה לנו!
נתראה בשנה הבאה...
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טיול טבע אביבי
לידיעת המטיילים!!
ביום שבת הקרוב  3..2נצא בשעה  0:88לטיול ט"ו בשבט  /אביבי  /קייצי המסורתי.
הטיול יהיה לאורך נחל שקמה בקטע שבין אור הנר וגברעם .במהלך הטיול יוגש כיבוד
קל בבוקר וארוחת צהריים .עקב מזג האוויר הצפוי בשבת מומלץ לכולם להביא
בתיקים מספיק מים להליכה וכובעים .מומלץ גם להביא מצלמות כי נטייל בנופי
בראשית ,טבע פראי ואם יתמזל מזלנו נראה חיות פרה היסטוריות שנכחדו .אם לא
נסתפק בחיות על  3שיטיילו אתנו.
צוות מ.מ.מ.ג
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מיזם שיקום נופי על גבעת המוזיאון
שיקום גבעת המוזיאון :מיזם שמוביל צוות הנוי וצוות היגוי שהוקם לצורך זה ,מתקדם .בקרוב תוצג
לקהילה תכנית רעיונית מפורטת .בינתיים אנחנו מנסים לקדם פעולות שונות שיניעו אותנו לקראת
המטרה :שימור ,הנגשה ושיקום נופי.
אחת הפעולות שאנחנו מעוניינים לבצע היא שתילה של גאופיטים (צמחי בצל ופקעת) שאופייניים לאזור.
ויש רבים כאלה.
לצורך זה נצא מספר פעמים במשך השנה לאיסוף זרעים בשטחים שבתוך הקיבוץ ומחוצה לו .בהמשך
ננביט את הזרעים ובתוך כשנה יהיו לנו שתילים לשתילה על הגבעה.
פעולת האיסוף תתבצע בהדרכתו של עופר הוכברג ,מומחה לנושא ובעל ניסיון רב בתחום.
יום האיסוף הראשון יתקיים ביום שלישי בתאריך  ..1..1בשעות הבוקר.
אנחנו זקוקים למספר מתנדבים.
מי שמוכן/ה להצטרף נא לפנות לשיבולת בהודעה לכתובת הדוא"ל או במסרון למספר 851-25.5121
wshibollet@y-m.co.il
מסרה שיבולת גילת
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החזרת תחפושות

תודות ליוסי אנטמן

מחסן התחפושות יפתח ביום א' בין השעות
 .0:88-.1:88להחזרת התחפושות.
יש להחזיר תחפושות מכובסות ונקיות!
אם נשארו לכם בבית תחפושות במצב טוב
שכבר אין לכם שימוש בהן נשמח לקבלן!

השבוע אירחנו במועדון החברים את יוסי
אנטמן בנושא "שפת הגוף" .הנושא מלא העניין
הוגש בצורה מרתקת של רצינות משולבת
בהומור ובדוגמאות מהחיים.
לשמחתנו גם באו רבים ,שנהנו מהאווירה
הטובה שיוסי יצר.
תודות רבות ליוסי!

תודה
עופר ועינב

מכל המשתתפים ומהצוות
_________________________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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