דף מס'  9591ה' באב תשע"ג 93.7.3191

מהתרבות:
קבלת שבת
ביום שישי הבא 91.7.91
קבלת שבת עם מסיימי י"ב ומשפחותיהם
בשעה  90:11במועדון .כולם מוזמנים.

חג
♣
♣
♣

מחזור – מסיימי כתה י"ב
יום שישי 91.7.91
 – 90:11ארוחת ערב בחדר האוכל
בית קפה חגיגי
טקס והצגה – על הבמה.
פרטים יבואו

נפגשים בבריכה
הפעם במוצאי שבת 37.7.91
החל מהשעה 97:11
מוזמנים כולם לבילוי בבריכה
פעילות אמצע הקיץ
ביום חמישי 9.0.91
פעילות בניה בחול בחוף הים.
בכלבולית תופיע הרשמה לכל המעוניינים.

מהגלריה
פתיחה חגיגית – ביום שישי 93.7.91
בשעה 93:11
גילית שקד – 'חיה מחדש בעולם
של צבעים'
גילית שקד אמה של רות שפע (אשתו של
תום שפע) ,היא אמנית המציירת בפה וציוריה
הנם אמנות צרופה.
כולם מוזמנים

משולחן המזכירות
עדכונים בנושא הרחבה שלב ג'
בתאריך  31.7.91בשעה  90:11נקיים מפגש לתיאום
ציפיות ועדכון להרחבה שלב ג'.
המפגש יתקיים במועדון יחד עם צפריר ואייל.
כל מי שמעוניין לשמוע מוזמן

"גיל מהות" גמלאות מודרנית –
הכנה לתקופה השלישית
אחרי החגים (אוקטובר  ) 3191תפתח סדנה לחברי הקיבוץ
בשנות ה –  01המוקדמות והמאוחרות של חייהם.
הסדנה תועבר ע"י דליה נקר – המתמחה בתחום זה.
הסדנה תיערך בימי ראשון אחה"צ והיא כוללת  0מפגשים.
חשוב לנו לראותכם לוקחים חלק בסדנה זו.
המעוניינים יפנו למשאבי אנוש – 1030305310
או למזכירות.
פרטים נוספים ניתן לקבל בימים א' ג' ה' אצל אילת.
אילת ,שמוליק ,אייל
דירות
על גבי לוח המודעות יש פרטי דירה למגורים
ההרשמה לדירה עד ה – 91.7.91
אופנה
ממחסן הבגדים
ביום שישי  93.7.91תתקיים מכירת בגדים
של "התחדשות" בין השעות 95:11 – 91:11
נורית דייג

מהכלבולית
חסרות לנו המון עגלות ! אנחנו מבקשים מכל
מי שלוקח עגלה ,לדאוג להחזירה
באותו היום.
כלבים לא רשאים להיכנס לכלבולית,
אפילו לא לרגע.
יש מקום מסודר בחוץ לקשירתם
מחכים לשיתוף פעולה מצדכם.

חדש בבריכה
ארוחת בוקר ישראלית ועשירה בימי שישי
בין 99:11 – 11:11

ברכות

"שום דבר אחר אינו קורה,
בלילות הקיץ החמים"...
במתחם בית קפה "כמופה"
והשבוע בלילה החמישי מוזמנים לאכול,לשתות
ולשמוע מוזיקה טובה.
מהשעה 91:11 :עד שנגמר...
מחכים לכם צוות הקפה

חדש – במסגרת עץ
תמונות – בחלונות ישנים.
מגנטים – לאספנים ולילדים.
לוחות למגנטים – קטנים וגדולים.
תמונות חדשות – בואו לראות.
דבורה

בקשה
מחפשת חדר להשכרה ל  1-5לילות לאורח
מחו"ל ,בתאריכים שבין  11.1עד , 99.91
רצוי בסוף השבוע של ה – 19.1
ו –  9,3.1.לאוקטובר.
אבל גם כל  5 -1לילות אחרים במשך הימים
האלה יהיה בסדר גמור.
תודה  -לפרטים אנא לפנות ליערה בן אור
105-5150050

למרל ושלמה כהן ולכל המשפחה
לליסה עופר והילדים
להולדת הנכדה  /הבת  -מעין
מזל טוב!

לעמליה נילי וכל המשפחה הגדולה
ללירי ומאורציו
להולדת הנכדה  /הבת
מזל טוב!

לתמר וחגי בר אילן ולכל המשפחה
הענפה ,ליותם ושירה
להולדת הנכדה  /הבת
מזל טוב!

שבת שלום

