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מערכת מגזין המושבות

.כדי לצפות בתגובות החברים שלך  הרשמהמומלץ

מסיבה מושקעת עם אומנים אורחים וכיבוד , נטיעות בלווי אקורדיוניסט. ח במפגן אהבה לטבע ולסביבה"עשרות מטופלים וצוות ביה
כמיטב המסורת ועם הרבה שמחה . י יפה"ככה חוגגים במקום שזוכה מדי שנה לחמישה כוכבי יופי בתחרות א. פ מסורת החג"עשיר ע

. ח שער מנשה"ו בשבט בביה"בלב נחגג חג הט

 

מסיבה מושקעת עם אומנים אורחים וכיבוד , נטיעות בלווי אקורדיוניסט. ח במפגן אהבה לטבע ולסביבה"עשרות מטופלים וצוות ביה
 .י יפה"ככה חוגגים במקום שזוכה מדי שנה לחמישה כוכבי יופי בתחרות א. פ מסורת החג"עשיר ע

 

 . ח שער מנשה"ו בשבט בביה"כמיטב המסורת ועם הרבה שמחה בלב נחגג חג הט

 

 .שירי חג ושמחה נטעו המטופלים והצוות עשרות שתילים מפרחי העונה תחת עינם הפקוחה של גנני המרכז, ישראל ברמן -בלווי אקורדיוניסט

 

להקת צעירי (ו בשבט עליזה ומשמחת בהשתתפות אמנים "מאזור הנטיעות ובתהלוכה ססגונית צעדו הנוטעים לאולם המרכזי למסיבת ט
 ).יי זמר וכישרונות מקומיים’ג.די,  בראשות מנהלת הלהקה יעל פריינטהחדרה

 
 הפועלת במסגרת העמותה חדרה שמנהלה המוזיקלי הוא שמוליק סימקה והכראוגרף שי מנשס הינה הלהקה הייצוגית של חדרהלהקת צעירי 

 .חדרהלתרבות הפנאי ב

 

מתנדבי המרכז ובראשם עופר זרפ ונציגתו ענת , אפו מבחר עוגות טעימות) עובדות ריפוי בעיסוק ,מזכירות מנהלות לשכה (עובדות המרכז 
שמחו , שולחנות מקושטים ועמוסים במיטב מאכלי החג לחוגגים. רותי פישביין ואחרים תרמו מכל הלב’ הגב, חברת בראשית, פרחי פיטוסי 

 .מנהלת לשכה -שוש אלקובי’ את ליבם כשעל הכל מנצחת כתמיד הגב

 

ח מדי שנה בחמישה כוכבי יופי בתחרות בית "החגיגה לטבע ולסביבה היא המשך ישיר להשקעה רבה בטיפוח המקום ולא בכדי זוכה ביה
 .עשרות פינות החמד שובות את העין ומשרות למקום אוירה כפרית רגועה ושלווה. חולים נאה בישראל
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