קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1244
11.1.1.
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :שיחת קיבוץ *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר ואופיר לבנה........................................................................

עד שיהיה עלון...
נפלה בחלקי הזכות להשתתף אתמול בערב תרבות ייחודי שהופק על ידי מוזיאון יד מרדכי בנושא יצירה
יהודית בגטו ורשה .הערב התרכז ביצירותיו של יצחק קצנלסון ,משורר יהודי פולני ,איש חינוך ,שחי ויצר
בגטו ורשה .יצחק ניספה עם כל משפחתו בשואה ,אך יצירותיו נתנו השראה לסובבים אותו והיוו חלק
מהמרד הרוחני בנאצים .מבין החומות הגיעו שיריו וכתביו אל אולם הכנסים וגרמו לנוכחים התרגשות
והנאה רבה .הערב הופק ,לטעמי האישי ,בצורה איכותית ומעניינת ונפתח בהרצאה מפי הדס גרוס
המנהלת הפדגוגית של הענף .שולבו בערב קטעי שירה בעיבודים ייחודים ("חמש שנים על מיכאל"" ,גילו
הגלילים"" ,רוח עצוב" ועוד ,)..שבוצעו על ידי חניכי תנועת הבוגרים של השומר הצעיר וקטעי קריאה בהן
לקחו חלק החברות נורית לבנה וחנה סגל .חשבתי לעצמי שערב של התרוממות רוח והשראה שכזה מן
הראוי שיפתח את דף המזכירות ,בתקווה שיבואו בעקבותיו עוד ערבים בדמותו וימשיכו למלא את החיים
בקיבוץ בתכנים רוחניים .תודה למארגני הערב ולמשתתפים כולם ובמיוחד להדס גרוס וחגי רגב על
הפקת הערב ולגיא טובול על העיבודים המוזיקליים .אני מקווה שנזכה בשנים הקרובות לייסד עלון
לקיבוץ בו יבואו לידי ביטוי חיי התרבות והרוח המיוחדים של קיבוץ יד מרדכי.
בברכת שבת שלום וחג שבועות שמח,
שאולי
_________________________________________________________________________________________

שיחת קיבוץ
תתקיים ביום שני ,35/50/02 ,בשעה  ,35:25בחדר הישיבות של הקיבוץ
נושא לדיון:
אישור מאזן מאוחד ליד מדכי לשנת 3503
הנושא יובא להצבעה בקלפי בימים שישי וראשון .32-31/0/02
בברכה ,המזכירות
_________________________________________________________________________________________

נווה חנה לילדים ונוער על שם חנה קפהן ע"ר 025503535
ת"ד  333קרית גת  52-12222505 203050פקס52-1222550 :
Dudu/wager@nevehanna.org

2.0.02
לכבוד :קיבוץ יד מרדכי – חברים ,בנים ותושבים

הנדון :חיפוש משפחות מארחות
נווה חנה הינה פנימייה לילדים שהוצאו מביתם בצו חוק נוער .בשנים האחרונות ישנו צורך הולך וגדל
למשפחות מארחות .אנו מחפשים משפחות שיארחו ילדים שאינם יכולים לצאת לחופשות בבית הוריהם,
אחת לשבועיים ובחופשות ארוכות .זמינותה והתכוונותה של המשפחה המארחת הינה חלק מהאירוח.
נשמח לדעת שאתם נכונים לתפקיד זה ,ילדינו בנווה חנה זקוקים לבית חם ,נעים ומאפשר.
אם הנכם מעוניינים להיות משפחה כזו נשמח מאד.
אנא צרו איתנו קשר.
מאיה בביאן  ,505-2323225גל רוזן 5022235125
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תכנית שבועות תשע"ג
בערב החג ,יום שלישי 5/41
ארוחת ערב חגיגית בחדה"א ולאחריה "חצר אחורית" ושירה בציבור.

בבקר החג ,יום רביעי 5141
בשעה  51:11סדנא להכנת עטרות ראש ,בהנחיית שיבולת ויטקינד
ההרשמה בחדה"א עד יום א'  .5..1ההרשמה מחייבת.

לאחר מכן...
ניפגש בשעה  50:11בשער המתבן (מול בית האריזה)
ונצא לטיול (כחצי שעה) בעקבות "סימני דרך" בפרדס ובוואדי.
נסיים בשעה  50:11בשדה "חרובים מערב" (לכיוון נתיב ה)51-
לטקס ביכורים בו נארח את זיקים ואת כרמיה!
בתכנית :תצוגת קציר ,תהלוכת ענפים ,שירים ,ריקודים והפתעות.
נשמח לראות את כולם בחולצות לבנות.
השנה צפוי קהל רב מהרגיל .אנא ,גלו סבלנות בהגעה והישמעו להסדרי החניה.
המגיעים לטקס ברכב ,מתבקשים לנסוע בזהירות רבה מאד ולחנות הרחק ממקום הטקס!!!
מסלול ההליכה אינו מתאים לעגלות .ניתן ללכת במסלול חלופי ,דרך שער בית האריזה ,על הכביש.

מצפים לראותכם ,צוות החג
_________________________________________________________________________________________

לגילי כורם
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

שבת שלום וחג שמח לכל בית יד מרדכי!
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