דף מס'  1411י"ב באב תשע"ג 19.7.2013

מהתרבות:
קבלת שבת
ביום שישי 19.7.13
קבלת שבת עם מסיימי י"ב ומשפחותיהם
בשעה  18:00במועדון.
כולם מוזמנים

חג מחזור/משק – מסיימי כתה י"ב
קבוצת "קקאו" מזמינים אתכם
ביום שישי 19.7.13
♣  – 18:30ארוחת ערב בחדר האוכל
♣  - 19:30בית קפה חגיגי
♣  - 20:30טקס והצגה – על הבמה.
כולם מוזמנים

נפגשים בבריכה
הפעם במוצאי שבת 27.7.13
החל מהשעה 17:00
מוזמנים כולם לבילוי בבריכה

פעילות אמצע הקיץ
ביום חמישי 1.8.13
פעילות בניה בחול בחוף הים.
בכלבולית תופיע הרשמה לכל המעוניינים.

חתימה על שיוך חוזי
בתקופה הקרובה תיערך החתמה נוספת
לשיוך הדירות.
לחברים מביניכם שעדיין לא חתמו
ומעוניינים זו הזדמנות .
בשאלות ניתן לפנות לדורית סיון

משולחן המזכירות
עדכונים בנושא הרחבה שלב ג'
בתאריך  23.7.13בשעה  18:30נקיים 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  ) 2013תפתח סדנה לחברי הקיבוץ
בשנות ה –  60המוקדמות והמאוחרות של חייהם.
הסדנה תועבר ע"י דליה נקר – המתמחה בתחום זה.
הסדנה תיערך בימי ראשון אחה"צ והיא כוללת  8מפגשים.
חשוב לנו לראותכם לוקחים חלק בסדנה זו.
המעוניינים יפנו למשאבי אנוש – 0525254295
או למזכירות.
מהגלריה
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
לקבוצת הפנסיונרים הצעירה והמתחדשת –
שימו לב!
בימים הקרובים יחולקו לתאי הדואר הזמנות ושאלונים
לפעילויות חדשות לשעות הפנאי.
נשמח לכל רעיון נוסף מכל אחד מכם.
פרטים נוספים בהמשך.
בברכה הצוות:
פתי ,עמי מדיני ,ימימה גשן,
דבורה הדר ,ארנה הישראלי ,נירה פארן

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

חדש בבריכה
ארוחת בוקר ישראלית ועשירה בימי שישי
בין 11:30 – 09:00

ברכות
בקשה
מחפשת חדר להשכרה ל  3-4לילות לאורח
מחו"ל ,בתאריכים שבין  30.9עד , 11.10
רצוי בסוף השבוע של ה – 30.9
ו –  1,2.3.לאוקטובר.
אבל גם כל  4 -3לילות אחרים במשך הימים
האלה יהיה בסדר גמור.
תודה  -לפרטים אנא לפנות ליערה בן אור
054-4346646

מפינה חמה
מיה קרן – תזונת התינוק ב30.7-
בשעה 9:30
לילך פלג-למה לשחרר?
המתח בין רגשי האשמה לצורך נתינת
עצמאות.
ב 6.8-בשעה 10:00

לאליעזר רטר וחביבה רטר
לנטע ולרועי כץ ולכל המשפחה
להולדת הנכדה  /הבת
מזל טוב!
למסיימי כתב י"ב ולמשפחותיהם
בשעה טובה
ברית סטיוארט
דניאל פרידמן
הילה לביא
יעל פולק
ליאור בוניטוב
סהר ליפמן
סיון הרול
עדי סקרישבסקי
דרך צלחה בכל אשר תפנו!!

יעל סייג-איך לחזור לעצמך לאחר הלידה
 13.8בשעה 10:00
העלות לפגישה ₪ 25
פינה חמה יוצאת לחופשה מה – 29.8.13
עד 1.10

שבת שלום

