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קליק לראות את המייל בדפדפן

 70ליד מרדכי ,חגיגון מס4 .

 70ליד מרדכי

האם כבר רשמתם ביומנים? האם הודעתם לבנים? האם עדכנתם את האחים? יום
הולדת  70ליד מרדכי ,יום חמישי 3-10-2013

מי האיש בצילום?

רמז :זוהי תמונה אותנטית
של איש יקר שכולו

מכירים ,וביקר אצל כולנו
בבית...
תשובות למייל הזה.

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

שלום חברים ,בנים ,ותושבים יקרים,
שוב נפגשים בחגיגון מספר  ,4אנשים רבים כבר עומלים לקראת האירוע ,צוות כתיבת
המופע מתקדם יפה ,צוות תפעול ,פועל רבות מאחורי הקלעים ,בקרוב יחלו החזרות
לריקודים ,וצוותי האביזרים והתפאורה יחלו לפעול במרץ.
גם הפעם פינות והפתעות ...פינת הסרט עם סרט מקסים בהשתתפות עוזי דגני
ז"ל ,רותי מורן ז"ל ורבים וטובים אחרים  -מומלץ.
המשורר אייל ענבר בשיר חדש לקיבוץ ,השמעת בכורה אצלינו ...דבר
המארגנים ,ופינת התודה העוברת ,הפעם דרורה לבנון מודה ל..
ותזכורת אחרונה להרשמה לצוותים השונים:
ריקוד ,נגינה ,שירה ,משחק ,תפאורה ותלבושות.
אפשר להרשם ב SMS-לטלפון  052-4237975או במייל.

שבוע אחרון!!! מחפשים לוגו לחגיגות
ה 70-ליד מרדכי
נודה למעצבים והמעצבות על שליחת לוגו מעוצב למייל הזה

פינת המארגנים

שלום לכולם,
התשתית הארגונית למופע המרכזי הושלמה ובימים אלו מתחילים בחזרות.
בוגרי גן חורש וילדי התלתון הם הראשונים שיקפצו למים ויחלו בחזרות ל"ריקוד הענפים
בניצוחה" של אביה קלרמן .רחל שטרנברג אמונה על הצדדים הארגוניים של מיני פרוייקט זה
והקשר עם ההורים וצוותי החינוך.
צוות התפעול של המופע ,הכולל את אביבה שלו )מרכזת( ,יוכקה ,קוצי וחנה שניפרש רשת של

צוותי פעולה ויחידים שמתפקידם למלא את כל המשימות הכרוכות בהפקת האירוע המרכזי.
צוותים אלו החלו נותנים מענה לאיוש וחזרות בתחום המוזיקה ,המחול ,והמשחק כמו גם הכנת
תלבושות ,אביזרי במה ולריקודים ,תפאורה ,במות ,ציוד אור וקול ,וידאו ,צילומי שטח ,הכנת
שטח האירוע ,אירוח יוצאי יד מרדכי לדורותיהם ,בטחון ובטיחות ,תיעוד ועוד.
מרכזים את תחום המוזיקה  -נעם דרור ויוכקה ,תחום המחול – סוזי וחנה שני ,משחק – עמוס,
תלבושות – שרה כהן ועליזה ויס ,אביזרים  -גבי וולקוביץ ,חנה סגל וקוצי .תפאורה – דנית,
איילת שט' וקוצי ,במות וציוד אור וקול – דני כרמי וקוצי ,וידאו – משה הקל ,ארוח – זהבה
קלרמן ,בטחון ובטיחות – דוד שני .תיעוד – יואל .פרסום – דדי.
אנשים רבים נוספים פועלים תחת המרכזים כך שפריסתנו בשטח הולכת ומתרחבת .לקראת
תחילת החזרות נע מרכז הכובד של העשייה לכיוון של איוש קבוצות השחקנים ,הזמרים
והרקדנים .בזה אנחנו עוסקים כעת .על הבמות יהיה מקום לכולם וכולכם מוזמנים להצטרף כדי
שיהיה פה שמח!
ארועים ופרויקטים נוספים :מרכזות רחל אשחר ואסנת ענבר
לפני מספר חודשים אסף צוות חג ה 70-מהחברים הצעות ורעיונות לפעילויות תרבותיות
וחברתיות לביצוע במהלך שנת ה  .70לאחר מכן נערכה הרשמה להשתתפות בצוותי הכנה של
הפעילויות השונות .עפ"י ההרשמה ורצון החברים המתנדבים ,בחר צוות ה  70בפרוייקטים
הבאים לביצוע:
משחק רביעיות – בביצוע צוות בראשות יהודית מידן
לוח שנה – בביצוע צוות בראשות פמי
ספר מתכונים – צוות בבניה
ארוע ספורטיבי/טריאתלון – צוות בבניה
המרוץ למיליון/משחק ניווט – צוות בבניה
טיול באזור הקרוב ,כמו פעם ? -
שלטים מספרים – קבוצת "אלומה" באמצעות רחל אשחר ודודי
עלון – בביצוע ע"י צוות שארגנה ורד בר סמך .צוות חג ה 70-מבקש שהעלון
יעסוק בעיקר בנושאי קיבוץ עכשויים
הצוותים שבבניה פתוחים להצטרפות באמצעות פניה
לרחל אשחר  052-3923121אסנת ענבר 050-6263876
נשמח גם לרעיונות נוספים עם קבוצות מבצעים ומארגנים.
לכולנו קיץ לוהט של עשייה ופעילות!
דודי ענבר ,בשם צוות חג ה 70-ליד מרדכי

פינת הסרט

פרודיה לתש"ל  1969יד מרדכי ,צילם עמרם צרפתי ז"ל

אל תוותרו על צפייה בסרט ,באמת מדהים! מככבים עוזי דגני ז"ל ,רותי מורן ז"ל ועוד רבים
וטובים ,כפי שצולמו לפני  44שנים

פינת שיר הקיבוץ

הפעם ,תודה למשורר אייל ענבר:

פזמון לשבעים
מהשדות והפרדסים,
מהרפתות והלולים,
ייצא היום קול ששון ותרועה.
ביום זה חגיגי " -על הדבש ועל העוקץ"
תזמזם כל דבורה.
שבעים שנים חלפו
ומראיך מה יפו.
קיבוץ בא בימים שמצעיר ומשנה פניו,
פותח שעריו ,מותח קמט,
לכשצריך גם מיישר לו קו.
היום יודעים כל אחד ואחת -
"מה רבו מעשיך"
ושובעים הם נחת.
אומרים לתורה שבעים פנים,
לך – לפחות – שבעים שנים,
)תלוי ממתי סופרים(...
על כן נמשיך לשזור לך אינספור פנינים.
שבעים שנים חלפו...
נאמר תודה על מה שיש,
ונקווה שלא תפסיק לדלוק בך האש,
העוברת מדור לדור –
מהמייסדים והבנים
עד הנכדים והנינים –
בין שעות החושך והאור.
שבעים שנים חלפו...

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 ,שהודה
לדרורה לבנון ,והיום דרורה לבנון מודה לעמי
וולקוביץ'...
לפני דברי בשרשרת התודות ,אני רוצה להודות לעידו
מן
ששלח את תודתו אלי ,והוא  -נקודת אור גדולה
במקומנו.
אני בחרתי להודות לעמי וולקוביץ' .עמי מיוחד בעיני
בגישתו לאנשים,
ברוחו הטובה תמיד ,ובהקרנת אורו העצום על הכל.
עמי תורם המון לקהילה ,במצבי חירום ושיגרה,
ועשייתו  -תמיד בשקט
ובענווה .כיף עם אנשים כמותו בקהילה.
מעניין למי יודה עמושק'ה בחגיגון הבא...

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