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מסומן בדגל

אם החגיגון לא ברור ,או הגיע בעיצוב מוזר ,לחצו על "קליק לראות את הדפדפן במייל...

קליק לראות את המייל

בדפדפן

 70ליד מרדכי ,חגיגון מס3 .

 70ליד מרדכי

האם כבר רשמתם ביומנים? האם הודעתם לבנים? האם עדכנתם את האחים?
יומולדת  70ליד מרדכי ב3-10-2013 -

של מי הסנדלים האלה?

רמז :חבייר קיבוץ...
תשובות למייל הזה.

יש לנו פייסבוק לחגיגות
ה ,70-רוצו לעשות לייק!

שלום חברים ,בנים ,ותושבים יקרים,
שוב נפגשים בחגיגון מספר  ,3ההכנות למופע מתחממות ,ומתוכנן גם הפנינג ענק לפני
המופע ,שאליו יוזמנו אנשים שגרו בעבר בקיבוץ.
למעלה מ 150 -חלוצים וחלוצות כבר נרתמו למופע ,וזו הזדמנות נהדרת להודות לילדי
החממה )ילדי ה' ו'( ,על מבצע ההתרמה המוצלח.
בפינת הסרט הפעם סרט מקסים שנשלח ע"י גיא ברוך ,דבר המארגנים ,פינת התודה
העוברת ,תמונת השבוע ,שיר השבוע ,הודעה מצוות שמתארגן לקראת עלון למופע
ועוד...
ההרשמה לצוותים השונים עדיין פתוחה ,אז יאללה חברים ,להצטרף לאחד הצוותים:
ריקוד ,נגינה ,שירה ,משחק ,תפאורה ותלבושות.
אפשר להרשם ב SMS-לטלפון  052-4237975או במייל.

מחפשים לוגו לחגיגות ה 70-ליד מרדכי!!!
והמעצבות על שליחת לוגו מעוצב למייל הזה

פינת הסרט

ביקור במצפה הים 2003

נודה למעצבים

טיפ הקשור לסרט :הותיקה )ז"ל( שמופיעה בתחילת הסרט
הינה אימו של בעל הסנדלים מהתמונה למעלה...
ביקורות על הסרט:
דדי קלרמן" :שלאגר אמיתי"
אסיף קלרמן" :מרגש ,סוחט דמעות"

רעיה פסי:

* להתעצבן זה להעניש את עצמך על טיפשותם של אחרים*

פינת שיר הקיבוץ

הפעם ,תודה למרדכי שיפמן על השיר המקסים שכתב
אז ועכשיו
בואך יד מרדכי
אז ועכשיו
שמיים וארץ
סוגרים על השביל
סביב המעגל – דמעה זוכרת.
בואך יד מרדכי
אז ועכשיו
אדמה – אדמתי
תעלות חריש טרי
 70שנה ...פורצים מעלה
בואך יד מרדכי
אז ועכשיו
ילדה השקמה – הזקינה
גבהה ,גאווה – נושקת ענן
מצדיעה ,ספונת שורשים
מספרת חיים –
הננו כאן...
בואך יד מרדכי
אז ועכשיו
שמיים וארץ
הנער זורק שיבה
בחיוך נצח –
מתק שפתיים
לא ימחק.
בואך יד מרדכי
אז ועכשיו
מציירים השיבולים
חיטה צבעי זהב מזדקפת
יעברו העונות – לעולם ועד.

פינת תודה

פתחנו שרשרת של מילה טובה .כל שבוע מילה טובה
על מישהו אחר.
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 ,והפעם עידו
מן מודה ל ...דרורה לבנון!
"אני רוצה להודות לדרורה לבנון ,על סבלנותה אלי,
התחשבותה בי ובגחמותי ,על החיוך ,ומאור הפנים.
תודה ,עידו".
מעניין למי תודה דרורה בחגיגון הבא...
החגיגון מפרגן לורד בר סמך )שקצת יורדת עליו ,(...על היוזמה המקסימה:
עלון חג לכבוד יובל ה 70 -לקבוץ.
כמה חברים )כרגע רק חברות( ,התארגנו במטרה להוציא עלון לקראת חג הקבוץ.
הרעיון צץ בארכיון ,כאשר בימים אלו של ההכנות לקראת החג ,עלוני הקבוץ מורדים
ומועלים על המדפים ועוברים ללא הפסק מיד ליד.
נוכחנו לדעת ,שגם בתקופה של מדיה מקוונת ודיגיטלית ,אין תחליף לעלון שאפשר
לדפדף בו ,לגעת בכתוב ולהתבשם מ"אווירת הפעם".
בצוות כרגע :ענת רייס ,צלילה דגן ,עדנה דגן ,טובה פרידמן ,נחמה מן ואנוכי ,החתומה
מטה ,רוצה להוציא עלון שישקף את הקבוץ היום על מגזריו ופינותיו השונות וגם יתובל
בדברים חשובים שליוונו בעבר.
אנחנו מצפות שחברים יכתבו על נושאים שמעסיקים אותנו היום )נוכחנו שיצר הכתיבה
לא פס מן העולם( ,ואנחנו ניזום ראיונות אישיים ומפגשים לרבי-שיח.
חברים ותושבים שרוצים להציע לנו רעיונות וראיונות לעלון ,מוזמנים ליצור איתנו קשר
והכל יתקבל בברכה .כמובן שנשמח גם להגדיל את מערכת העלון.
נקווה שהנושאים "החמים" ,ימצאו מקום בעלון החג ולא רק במיילים שממלאים את
תיבות הדאר האלקטרוניות שלנו בהתכתבויות .Non stop
אז יחד איתכם ,נצא לדרך הכתיבה.
בשם המערכת ,ורד בר סמך

להתראות בחגיגון ,4
דדי קלרמן,
בשם צוות פרסום החג.
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