30-03-3300
(אורי לבנה /דברי פתיחה לפני המופע)
ערב טוב וברוכים הבאים לחג ה 07 -של קיבוץ יד מרדכי!!!!
אירועי שנת ה 07-נפרשו לאורך שנת  3702והיום אנחנו מקיימים את המופע החגיגי הגדול והמרכזי
בנוכחות אורחים רבים שמלווים אותנו ,כל אחד בדרכו ,לאורך השנים הרבות.
תחזקנה ידיכם חברי יד מרדכי הוותיקים ,וברכות לבביות שלוחות ל 52 -החברים והחברות החדשים,
שהתקבלו השבוע בזרועות פתוחות לחברות מלאה בקיבוץ.
זהו אירוע מכונן של שותפות אמיצה שתתרום להתפתחות ולחיזוק הקיבוץ בהווה וגם לדורות הבאים.
(איפה מחיאות הכפיים?)
שיהיה בהצלחה לכולם!!!
ברכות לבני ולבנות יד מרדכי היקרים ,שתמיד הייתם ותמיד תהיו חלק מהמשפחה הרחבה שקוראים לה
בית יד מרדכי.
ברכות לתושבי יד מרדכי החיים עמנו וחולקים איתנו חיי קהילה תוססים.
ברכות לחניכי יד מרדכי לדורותיהם ,שבמהלך השנים עזבו את הקיבוץ אבל הקיבוץ לעולם לא עזב אותם.
ברכות ליוצאי "הגרעינים" שהטו כתף וסייעו לקיבוץ להתגבר על משברים ומכשולים בתקופות שונות.
שלום גם לכם בני משפחות ,שכנים ואורחים נכבדים.
ערב טוב ליאיר פרג'ון  -ראש המועצה ,למרקי לוי – מנכ"ל התנועה הקיבוצית ,שכן וחבר טוב,
לאיתי זיידנברג – מזכ"ל השוה"צ,
תודה לכולכם שכיבדתם אותנו בנוכחותכם ביום חגנו.
-----------------------קהל נכבד – נודה לכם על כיבוי המכשירים הסלולריים שברשותכם.
אנא ,שימרו על השביל המרכזי והשביל שמאחורי הכיסאות פנויים לתנועת השחקנים בלבד.
לידיעתכם  -המופע כולו יצולם בתמונות סטילס ובווידאו – דיסק למזכרת יופק לאחר המופע.
רגע לפני שנתחיל אנו רוצים להזכיר כי במקרה של התרעת "צבע האדום" הנכם מתבקשים להשאר
במקומכם ולהמתין להנחיות.


אני מתכבד להזמין את יאיר פרג'ון ,ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,לשאת דברים.
(נאום יאיר פרג'ון)



אני מתכבד להזמין את מרים מן ,חברת קיבוץ יד מרדכי לשאת דברים .מרים הגיעה ליד מרדכי
בשנת 0550במסגרת גרעין "שחר" ,וכיום ,ביחד עם חברי גרעין "הבונים" שהגיעו לקיבוץ בשנת
 ,0595מהווים את שכבת הוותיקים המכובדת של הקיבוץ.
(נאום מרים מן)

אני מזמין את מרקי לוי – מנכ"ל התנועה הקיבוצית לשאת ברכה.
(נאום מרקי לוי)



יעלה ויבוא שאולי סנקר ,מזכיר הקיבוץ ,לשאת ברכה.
(נאום שאולי סנקר)

תודה לכל המברכים.

וזו העת לפתוח את מופע" :האגדה על גשר ל."07 -
בהצלחה לכל המופיעים והמארגנים וצפייה מהנה לכולנו.
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