 30 March 2011במרץ 2011
כולנו המומים מהאירועים והתוצאות הטרגיות של רעידת האדמה והצונאמי שפקדו את יפן.
עיריית ראש העין וראש העיר ,בשיתוף עם רשת מועדוני ה-גו "מיינד" מתכבדים
להזמין אתכם להשתתף באירועי יום סולידריות עם יפן .ביום זה נזדהה עם סבלם של
תושבי יפן שנפגעו וניזוקו מהאירועים ונשלח להם איחולי החלמה ושיקום מהירים.
בתקופה זו מתחילה פריחת הדובדבן ואנו מאחלים פריחה ושגשוג מהירים ליפן.
במסגרת יום ההזדהות יערכו מספר רב של פעילויות הקושרות ליפן ותרבותה.
להלן תוכנית:
טורניר גו 4 :סבבי משחקים ,שיטת הגרלה מקמהון 60 ,דק' חשיבה לכל שחקן ,ללא תוספת זמן.
הרשמה מ ,9:00-התחלה ב 10:00-בבוקר .בין המשחקים יתקיימו
הדרכות והסברים על משחק ה-גו לאורחים והמבקרים.
מארגן :שביט פרגמן ,מועדון ה-גו מיינד.
כתובת המקום :רח' נווה אפיקים  ,1ראש העין )בהמשך מפת הגעה(.
בערב טכס הענקת פרסים לזוכים בטורניר ע"י ראש העין ובכירים מהעיריה.
לטכס הענת התעודות ,הפרסים ולאירוע יוזמנו בכירי שגרירות יפן.
אנא הירשמו כאןhttp://www.go-mind.com/turnir_registration.php :
עץ המשאלות – בחזית המתנ"ס יוקם עץ עליו יוזמנו האורחים לתלות ברכות
ואיחולי החלמה לתושבי יפן.
קיפול עגורים באוריגמי – יתקיים באתר הטורניר .המטרה – לייצר כמה שיותר
עגורים.
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אודות העגורים  -בתרבות היפנית עגורים נחשבים כסמל לאריכות ימים ,בריאות ושגשוג.
אגדה יפנית עתיקה מבטיחה כי מי שיקפל  1000עגורים באוריגמי יזכה להגשמת משאלה כמו
בריאות ,אושר ואריכות ימים או החלמה ממחלה על ידי עגור .העגור נחשב לחיה מיסטית וקדושה.
יש הטוענים שעגורים חיים  1000שנים .לחתונות מקובל להביא  1000עגורי אוריגמי.
בתי ספר – מערכת החינוך העירונית התגייסה ובמהלך היום יתקיימו הרצאות בנושאי יפן במספר
בתי ספר .כמו כן יוזמנו התלמידים לקפל עגורי אוריגמי ולהביאם למתחם הטורניר.
הדרכות גו  -משחק ה-גו הוא משחקה הלאומי של יפן ואחת
האומנויות שעל כל משכיל ללמוד .זהו משחק חשיבה ואסטרטגיה
והינו משחק הלוח העתיק ביותר בעולם.
המשחק מפתח יכולות חשיבה ריכוז ,זיכרון ומשפר יכולות קוגנטיביות
רבות.
תרומות  -כספים שיאספו במסגרת זו יועברו לשגרירות יפן לסיוע
לנזקקים.
אירועים נוספים  -מתוכנן מופע בלט לצלילי מוזיקה יפנית אחר הצהריים.
בנוסף ,אנו מנסים לארגן מקהלת שירה יפנית .
דרושים לנו מתנדבים לסיוע בארועים השונים.
מידע נוסף ועדכני יפורסם באתר.
נשמח לראותכם.
בברכה,
שביט פרגמן
נשיא רשת מועדוני ה-גו מיינד
www.go-mind.com
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We are all shocked with the terrible consequences of the earthquake and
Tzunami disasters.
Rosh HaAyin municipality, its mayor and Mind Go club cordially
invites you to participate in the special solidarity day in which we
identify with the suffering of Japanese people and send them many
special wishes for health and quick recovery.
Here is the preliminary schedule/ program:
GO tournament (4 rounds, Macmahon, 60 min per player,
sudden death). Tournament starts 10am.
Organizer: Shavit Fragman, Mind GO club.
Place: Rosh HaAyin - Lev Afek recreation center 1 Neve Afikim street
Ceremony in the evening with mayor and senior
municipality and Japanese officials invited to handing
prizes and certificates.
Register here: http://www.go-mind.com/turnir_registration.php
Tree of wishes - will be placed in front of center and allows guests and
participants to place a health wish
Origami Crane folding - will take place on site. Target: as many as possible.
About Cranes - Cranes are considered in Japanese
tradition as a symbol for longevity (long life) ,
prosperity and health.
An ancient Japanese legend promises that anyone who
folds a thousand origami cranes will be granted a wish
by a crane, such as long life or recovery from illness or
injury. The crane in Japan is one of the mystical or holy
creatures and is said to live for a thousand years. In

Shavit Fragman
www.go-mind.com
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Japan, it is commonly said that folding 1000 paper origami cranes makes a
person's wish come true.
Schools - Education system is recruited for this effort. Students will get lectures
about Japan's culture and recent events and be taught to fold Origami Cranes.
Those cranes will be added to cranes created at tournament site. Students will
pay a visit to tournament site.
GO Training - Will be provided at tournament site to visitors.
Donations - Money collected in tournament and any other donation will be
delivered to Japanese embassy.
Other events - May include a Japanese singing choir, ballet dancing to Japanese
music etc.
Volunteers to all events are welcomed!!
More details will be published as they become available.

Shavit Fragman
President - Mind chain of GO clubs
www.go-mind.com

Shavit Fragman
www.go-mind.com
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מפת הגעה Arrival map
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