קיבוצים למען ילדים
״גןגורו״
עין־גב

בקיבוץ
אירחו

ניר־דוד

קבוצה

נרתם לנ^ן ילד הסובל

של ילדים חולי

ממחלה

סרטן וילדי

ניצנים

בתיירות

נדירה
תורמים

לסביבה

לטובת המבצע ומתכוונים להפוך

את היום

להפנינג
הזה
רב־פעילויות
בגן־גורו .אנו קוראים לכולם לבואליהנות
מהאטרקציות ,והעיקר לקהת חלק בתרומה
שיתקיים בעיקרו

למען לביא בן משה״,

וגפעל
עץ־גב

שפת

הכינרת

תורמים :צוות תיירות

$TS1$מארגון$TS1$
מא־
אירח קבוצה שלילדיםחולי סרטן

ולסיור
מלכה״ ,לשיט בכינרת
$DN2$מארגון$DN2$״לב
רגון
זעירה ברחבי הקיבוץ.הילדיםעלו על הספינה
בסיוע המדריכים והספנ־ם ,יצאו להפלגה תוך
שירה ,ונהנו מאוד .לאחר מכן נערך להם סיור
ברכבת

ברכבת ,ברחבי הקיבוץ ובמטעי הבננות.

חיים סתתיהו,מגכ״ל
אוחיון,מנכ״ל
גדול ,לארח ולשמח במעט אתהילדים
אושר
הנפלאים שנהנים ,שרים ואוהבים את החיים
למרות הקשיים הרבים .הילדים הנפלאים
האלה מעניקיםלנו השראה״.
תיירות עיךגב ,ואבי

הברת ״שיטכינרת״,ציינו :״זה

ru
ש\בל

הב/

המוני ,שיכלולהפעלות מיוחדותלילדים,
סדנאות

יצירה

מקוריות

והפתעות נוספות.

פרויקט ד!ברתי־
שבקיבוץ ניצנים

ביבתי :בבית ספר״ניצן"
בוחרת

כל

ביתה

פרויקט

$TS1$תורמם$TS1$
תור־
הבית ספרי,לפיו

חברתי ,כחלק מהחזון
כל ההכנסות מההפנינג ־ועבת למשפחה.
משפחת בן
התבשרה
לפנ־ שש שנים
4fa
ולסביבה.
$DN2$תורמם$DN2$הילדיםלקהילה
מ־ם
משה מחררה כ־ הבן השלישי במש־
$TS1$במש^^$TS1$
יעזי
מה־
$TS1$מהמחיר$TS1$
%05
מחיר הכניסהלגן־גות יעמוד על
^^
$DNבמש^^$DN2$
•לדי כיתה ד׳
מחיר
והמחנכת לילך אלמלם
$DN2$מהמחיר$DN2$הרגיל ,ותשלוםגדול יותר יתקבל
פחה ,לביא ,שהיה אז בן חודשיים,
בחרו במיזם איסוף של בקבוקי פיקדון למ־
$TS1$למחזור$TS1$,
בברכה .אלה
שימשיכו לטיול רכוב בפא־
$TS1$בפארק$TS1$
סובלממחלת־מוח גנטית נדירה ,שהלוקים
$DN2$למחזור $DN2$,לאור הרצון לתרום לאיכות הסביבה
חזור,
רק
$DN2$בפארק $DN2$המעיינות ייהנו גם שם מ־^  50הנחה,
כה צפויים לחיות שנה ער שנתיים בלבד.
לקיימות .הם רתמו את כל
המשפחה החליטה לא לוותרולהילחם כד־
$TS1$כדלמצוא$TS1$
שייתרמו אף הם למשפחת בן משה.
ולטפח מודעות
ילדי בית הספר במשך חודשים מספר ,והחו־
$TS1$והחודש$TS1$
מהנהלת תיירות ניר־רור נמםר :״במהלך
כדלמצוא $DN2$מענה שיאריך את חייו שללביא .הפ־
$TS1$הפתרון$TS1$
למצוא
איסוף
$DN2$והחודש $DN2$הגיעה משאית מחברת ״אל״ה
דש
השנים האחרונות עוסקים בתיירות ניר־רוד
בארצות הברית ,בניתוח
$DN2הפתרון$DN2$לבעיה נמצא
תרון
בק־
$TS1$בקבוקים$TS1$
000,3
לאוכלוסיות מאותגרות ,למעןהסביבה״,ולקחהלמעלה מ־
לא מעט בתרומות
יקר במיוחד .זה זמן רב מנסה המשפחהלגייס
למחזור.
בוקים
$DN2$בקבוקים$DN2$
וחשיפה .הפעם ,מכיוון שגו־
$TS1$שגודל$TS1$
פרסום
ללא
את הסכום המבוקש ,כץ השאר באירועי הת־
$TS1$התרמה$TS1$.
במספר
$DN2$שגודל $DN2$התרומה הלו־
דל
המבקרים ש־גי־
$TS1$שגיעו$TS1$
$DN2התרמה $DN2$.החיבור עם הנהלת ״חוויות ניר־דוד״
רמה.
"מחויבותהתלמידיםלסביבה ראויהלהע־
$TS1$להערכה"$TS1$,
$DN2$להערכה" $DN2$,אמר ראש המועצה האזורית הוף־אש־
$TS1$הוףאשקלון$TS1$,
רכה",
אלינו ביוםהאירוע,החלטנו לפרסם את
הוביל למבצע מיוחד של התרמה.
עו
$DN2$שגיעו$DN2$
פרג׳ון.
$DN2$הוףאשקלון $DN2$,יאיר
שאפשר קלון,
העניין .אנחנו רותמים את כל מי
ייערך ב״גןגורו״ הפנינג
4.4
ביום שישי,

