דף מס'  1413כ"ו באב תשע"ג 2.8.2013

אנו אבלים על מותה
של חברתנו
תרצה פולק  -איזנברג
ומשתתפים באבלה
של המשפחה
מהתרבות:
פעילות אמצע הקיץ
הפנינג בים
ביום רביעי  7.8.13בשעה 16:30
נצא לחוף הים ,חוף בית ינאי,
בניה בחול עם חומר מיוחד,צביעת חולצות
ועיטור כפכפים.
יש להביא עמכם ארוחת ערב.
הרשמה בכלבולית עד יום א ה4.8.13-
המפגש הבא בבריכה
מוצ"ש  24.8.13החל מהשעה . 17:00
אנא רשמו תאריכים עתידיים:
 – 30.8.13קבלת שבת עם ילדי כתה א'
 – 28.8.13ערב הכנת ברכות לראש
השנה.
 – 5.9.13ערב חג שני – נחגוג את ראש
השנה בקיבוץ.

חתימה על שיוך חוזי
ביום חמישי  15.8.13בשעות אחה"צ
תיערך החתמה נוספת לשיוך הדירות.
לחברים מביניכם שעדיין לא חתמו
ומעוניינים ,זו ההזדמנות .
בשאלות ניתן לפנות לדורית סיון

לבעלי הקלנועים שימו לב
ביום ד ה 7.8-תתקיים בדיקת קלנועים ע"י חיים גלעדי.
הזמנות תשלחנה בדואר עם שעה מדויקת ומקום.
צוות רווחה
מצוות צח"י  -לנרשמים
חלוקת המטפים תיערך ביום שישי 2.8.13
בין השעות 11:00-14:00 :בחדר האוכל.
תשלום דרך התקציב.
מהחשמליה
ביום שלישי  6.8.13תהיה הפסקת חשמל בין השעות
 09:00עד  ,16:00לצורך עבודה על לוח ראשי.
הגנראטורים יעבדו ולא תורגש ההפסקה בבתים ובענפי הקיבוץ.
למרות האמור לעיל יתכנו תקלות עקב העבודה.

מהמכבסה
די להרי הכביסה הביתית!....
תושבי גח"א צעירים וותיקים – המעוניינים להיעזר בשירותי
המכבסה המצוינים שלנו.
נשמח לעמוד לרשותכם בכביסה ,גיהוץ ועוד...
לפרטים . 0505902713
נורית דייג
מטה המאבק בחוות הגז
אנחנו יודעים שאתם עייפים ועובדים קשה ,אבל זה חשוב לאיכות
חיינו ובעיקר לעתיד ילדינו.....
כולם מוזמנים להצטרף למאבק .יש הפגנות מתוכננות ופעולות
נוספות.
אנשי הקשר בגח"א :לאה הרץ אשכנזי – 0523519200
 .lah380 gmail.comורם ליסאור
דירה
על גבי לוחות המודעות ישנה דירה למגורים .
הרשמה עד 10.8.13

מפינה חמה
לילך פלג-למה לשחרר?
המתח בין רגשי האשמה לצורך נתינת
עצמאות.
ב 6.8-בשעה 10:00
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

" שום דבר אחר אינו קורה
בלילות הקיץ החמים"
הלילה החמישי מזמין אתכם לארוחת ערב

בניצוחה של משפחת מייקלס בתפריט:
ארוחה טבעונית
ובקינוחים תמיר פרץ.
מוזמנים מהשעה 19:00

פלאפל נחמני – שימו לב
בשבועיים הקרובים
בשבוע של  4.8.13עד 10.8.13
ובשבוע של  11.8.13עד 17.8.13
פלאפל נחמני יהיה סגור בימים א' ב' ג '.
ופתוח בשאר הימים (ד' ה ' ו ' ושבת).
מיום שני  19.89.13הפלאפל ייפתח כרגיל
עד להודעה חדשה.
שבוע טוב – רם נחמני

ברכות
לסמדר ומוטי זעירא
לסבים אגי וחיימקה ולכל
המשפחה הגדולה
לנישואי תמר זעירא ובח"ל דניאל
מזל טוב!

לענבל לבבי על קבלת מדליות
במכבייה
ב 100מטר גב – מדליית כסף
ומדליית זהב ב 200מעורב
קבלי את ברכתו הלבבית!

מחירי הדלק בתחנת הדלק של הקיבוץ
החל מ1.8.13
ליטר בנזין – ₪ 7.56
ליטר סולר – ₪ 7.81
ליטר נפט – ₪ 10.34
הנהלת החשבונות

מכירת תכשיטים
ביום שני  5.8.13מהשעה
 17:00עד  19:00בסביום.
מחרוזות ,עגילים ,צמידים אקזוטיים
ועוד.....
מהבריכה
אקווה ג'ים – כושר במים עמוקים;
חוג ייחודי לאימוני כוח ,סיבולת וחיטוב;
כולם מוזמנים לראות ולהתרשם ביום ה'
 8.8.13בין  20:00ל . 21:00
לפרטים :קרן סבוראי 0549102676

שבת שלום

