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פסח – תודות
תודות וברכות חמות לצוות פסח
שמתמיד כבר שנים רבות להעמיד ליל סדר למופת ולחג בקיבוץ!
גם השנה נרשמה אווירה חגיגית ומוצלחת! יישר כוח לכל המארגנים!
תודה מיוחדת לכל מי שתרם וסייע להצלחת הסדר:
לחברי הצוות :מיכל ארדנינג ,חנה סגל ,נעמי כהן ,נעמי קלרמן ,דבורה וייס ,זהבה ציון ,איבון פרידמן,
בתיה מן ,בוזי וינר ,אבנר ענבר ,גלעד בארי.
לשרון לבנון והדס ניר  -על הניצוח המוזיקלי ,ולכל הקריינים והזמרים שהשתתפו ותרמו להצלחת הערב.
לגיל דגני  -אב הסדר ,שניהל את הסדר ביד רמה ובנועם .לילדים והוריהם – על הופעת החד גדיא.
לדנית לוי  -על עיצוב הבמה האביבית והפורחת .לשיבולת ויטקינד  -על סידורי הפרחים המרהיבים.
לעירית פסלסקי  -על מודעת החג היפה .לדני שני  -על הסיוע הלוגיסטי .לרותי רייכל וזהבה קלרמן – על
ארגון וסידור מקומות הישיבה.
לשפרה שכטר ,גבי וולקוביץ' ועובדי המטבח – על ארוחה דשנה ומשובחת.
לדבורה ויס  -על ההתמדה לאורך השנים בטיפול בארוחת החג והקשר עם המטבח.
לתום פסי – על תפעול ההגברה.
לילדי המוסד – שעזרו בארגון ובעריכה.
ולכל החברים והתושבים שהתנדבו ועזרו לפני ואחרי ליל הסדר.
תודה לכולכם ,ולהתראות בשנה הבאה!
_________________________________________________________________________

קבלת שבת קיבוצית עם משפחת שליט
באוהל המחאה בירושלים
סיכום
ביום שישי שעבר ,15.4.11 ,יצאו כ 150 -איש מהקיבוץ ,מבוגרים וילדים ,לירושלים ,לעריכת טקס קבלת
שבת עם משפחת שליט באוהל המחאה מול בית ראש הממשלה.
מטרת האירוע הייתה לתמוך ,לחזק ולהזדהות עם משפחת שליט במאבקם הקשה והמתמשך לשחרור בנם
גלעד.
האירוע כלל שירה בציבור ,טקס קבלת שבת ,דברי הקיבוץ ,הקראות של חברים ובני הנוער ,הענקת ציור
אותנטי ושי צנוע למשפחה ,ודברי סיכום שנשא נעם שליט.
לאחר הפרידה מהמשפחה נערכה ארוחת ערב קיבוצית על הדשא בגן העצמאות בירושלים ,לאחריה יצאו
החברים לסיורי ערב ליליים ומקוריים בירושלים.

תודות
תודה לגולן טל ,לאבישי לבנה ,לנאווה גל ולנערי ולנערות מוסד בית  -על הובלת הפרויקט.
תודה לחברי צוות התרבות :רחל ויואל שטיין ,רחל אשחר ,דוד שני ,אניה יצחק ורבקה ארדנינג – על
הסיוע הלוגיסטי בהפקת האירוע.
תודה וברכה :לנחמה מן ועידו מן – על הנגינה והובלת השירה בציבור ,לאמוץ יצחק ותומר ענבר – על
הגברת האירוע ,לגל שושן ,עלמה קורן וגילי כורם – על הציור המקורי שהוענק למשפחת שליט ,לבארי
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דגן ,נחמה מן ,דליה בן חיים ועדנה דגן – על המילים הכתובות ,לאלון דגן ,שחף שחר ,גל דגני ותום פסי –
על ההקראות והשירה ,ולשפרה שכטר וצוות המטבח – על החלק הגסטרונומי.
יישר כוח ליואל מרשק ולאגף המשימות של התנועה הקיבוצית על יצירת שרשרת קבלות שבת קיבוציות
בכל ערב שבת באוהל המחאה.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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לכבוד
חברי קיבוץ יד מרדכי
שלום רב,
בשלושה אוטובוסים מלאים בחברים נוער וטף הגעתם לעיר הבירה בליל שישי האחרון.
בשקט בשקט הגעתם למאהל משפחת שליט.
בעוד כל תושבי בירת ישראל מתכנסים בביתם ובבית הכנסת ועורכים הכנות אחרונות לתפילה ולסעודת
ליל שישי ,התיישבתם אתם על הכיסאות הלבנים המקיפים את אוהל המחאה ופצחתם בשירי שבת,
הקראתם דברים על הקיבוץ ,עסקתם בפרשת השבוע ,הדלקתם נרות וברכתם על היין והלחם.
את המפגש הזה נזכור היטב בזכות דבריה האמיצים והמרגשים של האלמנה דליה בן חיים מקיבוצכם
שמוכנה כי ישחררו את רוצחי בעלה אמציה ז"ל בעבור גלעד שליט החי בשבי.
ושירתה של אוריאן שצמררה רבים וגרמה לכולנו לאסוף את הדמעות.
כשנגמר הכול צעדתם לאכל יחדיו ,השארתם למשפחה אוכל טעים וערב לסעודת ליל שישי ,רק מה חבל
שקולות התביעה והזעם לרוה"מ "עשה מעשה" -עוד לא עשו את שלהם וגם את ליל הסדר החמישי
לחטיפתו של גלעד תציין המשפחה ואיתה כל עם ישראל ללא גלעד השבוי אי שם במרתפי עזה.
היו ברוכים על בואכם ,הבאתם על המשפחה והפעילים המון התרגשויות ושאר רוח שהם כה זקוקים להם
בימים מטורפים אלו ,כאשר קולו החי של גלעד שליט לא נשמע וכל יום הופך לקשה יותר.
תודה לכם על הפגישה המרתקת!
"ושבו בנים לגבולם"
כל טוב,
יואל מרשק ,מרכז אגף המשימות
העתקים:
משפחת שליט ,מזכירות התנועה הקיבוצית
__________________________________________________________________________
מילה טובה

'דף מזכירות' בדוא"ל בלבד

ברצוננו להודות מקרב לב לשפרה שכטר
ולצוות המטבח על הארגון הגסטרונומי של
יום ההולדת  70שערכנו באולם הקונגרסים הקטן.
הכול נעשה ברוח טובה ,עם המון רצון טוב ,ובטוב
טעם.
יעידו על כך התגובות של כל המשתתפים שנהנו
וביקשו להודות לשפרה.
האווירה הטובה והרצון לעזור ולהשקיע נתנו לנו
הרגשה נהדרת.
תודה לשפרה ולעוזרים הצעירים ,ובהצלחה בהמשך.
שלכם בידידות רבה,
טובה ויגאל ברנדס.

לחברים שלום רב
כנוהג קבע' ,דף המזכירות' נשלח
כיום לכל החברים גם בדוא"ל
חברים וגם בדואר הרגיל.
כיום ישנם כ 17 -בתי אב שביקשו
לקבל את הדף רק בדוא"ל מתוך
רצון לתרום לאיכות הסביבה ולשמר
את יערות העד.
חברים נוספים המעוניינים לקבל את
'דף המזכירות' רק בדוא"ל )מייל
חברים( מוזמנים לפנות אליי.
בברכה  ,אופיר לבנה

שבת שלום ומועדים לשמחה לכל בית יד מרדכי
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