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דיווחים ועדכונים
חג השבועות  -תודות
השבוע חגגנו את חג השבועות כמיטב המסורת הקיבוצית :תהלוכת ענפים ותוצרתם ,הפעלות מגוונות
לילדים ,ארוחה חלבית עשירה ומופע עשיר בקטעי נגינה ושירה .דגש מיוחד הושם השנה על ארבעת
שמות החג :חג השבועות ,חג הקציר ,חג מתן תורה וחג הביכורים.
ברכות ותודות חמות לצוות חג השבועות ,בראשותן ובניצוחן של זהבה קלרמן ואביבה שלו ,על ערב
מוצלח ,חגיגי ונעים עם ניחוח וטעם של פעם.
מרכזות-החג ביקשו למסור תודה אישית לכל שותפי ההצלחה:
לאדווה דרור ולשיבולת ויתקין על התפאורה ,לדנית לוי על המודעה ,לזמרים ולנגנים שרון לבנון ,שרית
וולקוביץ ,הדס ניר ,רחל גבריאלוביץ ,עמית עינב ,עמירם דרור ,דוד שני ,דוד כשר ,עידו מן ובראשם
המנצחת נחמה מן .לקריינים אופיר לבנה ואושרת קלרמן .למוניקה מן ,חגי ארדנינג ,עידו מן ועידן הררי
על צילום והפקת מגילת רות .למשה הררי ויאיר גל על פינת הליטוף וההסברים המאלפים .וכמובן לצוות
החג שבזכות כל אחד מחבריו הצלחנו להרים חג שבועות מהנה ומרגש :יפעת הררי ,איתן ציון ,יונתן מן,
טובה פרידמן ,כוכבה נרקיס ,שאול מורן ,תיקי בקר ,חנה סגל ,אברמי אבני ,עמי וולקוביץ חיים מזר ,גי
ארדנינג דני כרמי ויואל שטיין על צילום החג .תודה רבה לכולכם!
__________________________________________________________________________

אבלים ומשתתפים בצערם של
צבי מירב ,מיכל ארדנינג והמשפחות
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יהי זכרה ברוך!
חברי יד מרדכי
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לסב הגאה והמאושר
רפי שניידר
ולאם המאושרת
שולי שניידר
מזל טוב כפול! להולדת התאומים
מיקה ועופרי
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!

לסבים הגאים והמאושרים
ענת ואהוד רייס
ולהורים המאושרים
רננה ואסף
מזל טוב להולדת הנכדה והבת
רות
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!

לסבים הגאים והמאושרים
לינדה ודוד כשר
ולהורים המאושרים
רעות ומיכאל
מזל טוב להולדת הנכד והבן
איתי
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!

שבת שלום לכל בית יד מרדכי
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