דף מס'  .513כ"ז בתמוז תשע"ג 37.701.5

מהתרבות:
בר מצווה – ילדי קבוצת פיג'ויה
אנו שמחים להזמינכם לערב בר המצווה
שלנו ביום שישי 37.7.5
♣  – .3:51בית קפה
♣  01:51טקס והצגת בר המצווה
"צער גידול הורים"
(מסתבר שגם ההורים צריכים להתבגר
כשילדיהם מגיעים לגיל הבגרות)7
חג מחזור  /משק
יום שישי 91.7.91

משולחן המזכירות
ההנהלה מזכירה; חברים אשר מעוניינים להגיש
הסתייגויות בנושא "סמכויות רשויות הקיבוץ" מוזמנים
להעביר בכתב עד יום רביעי  .17.7.5במייל למזכירות7
maztech@ghi.org.il
עדכונים בנושא הרחבה שלב ג'
בתאריך  057.7.5בשעה  ..:51נקיים מפגש לתיאום
ציפיות ועדכון להרחבה שלב ג'7
המפגש יתקיים במועדון יחד עם צפריר ואייל7
כל מי שמעוניין לשמוע מוזמן

פעילות אמצע הקיץ
"גיל מהות" גמלאות מודרנית –
ביום חמישי .7.7.5
הכנה לתקופה השלישית
פעילות בניה בחול בחוף הים7
אחרי החגים (אוקטובר  ) 01.5תפתח סדנה לחברי הקיבוץ
פרטים בהמשך
בשנות ה –  31המוקדמות והמאוחרות של חייהם7
הסדנה תועבר ע"י דליה נקר – המתמחה בתחום זה7
הסדנה תיערך בימי ראשון אחה"צ והיא כוללת  .מפגשים7
מהארכיון ,פנסיונרים ,תרבות
חשוב לנו לראותכם לוקחים חלק בסדנה זו7
ביום שבת  37.7.5בשעה 02:22
המעוניינים יפנו למשאבי אנוש – 1303035033
נפגשים במועדון לציון
או למזכירות7
יום ההולדת לבני ה –  .1בקיבוץ7
פרטים נוספים ניתן לקבל בימים א' ג' ה' אצל אילת7
בתוכנית :שתיה ,עוגה ,ברכות ומצגת קצרה7
אילת ,שמוליק ,אייל
רב שיח בנושא גיל הזהב ונושאים
הקשורים אליו7
את רב השיח תנחה נירה פארן,
כולם מוזמנים מגיל  01ועד 77777 .11

מהחינוך  -פתיחת החופש הגדול
ביום חמישי  57.7.5החל מהשעה  01:51ועד למחרת
בשעה  1.:11יחגוג החינוך הבלתי פורמאלי את פתיחת
החופש הגדול ב"לילה לבן" לכל המערכת א' – יב7
מתנצלים מראש בפני השכנים אם נרעיש קצת יותר
מהרגיל בבריכה ,זה בעיקר משמחה7
מודים על ההבנה והסבלנות,
מרכזות החינוך ,ילדי ונערי א' – יב

מהכלבולית
חסרות לנו המון עגלות ! אנחנו מבקשים מכל
מי שלוקח עגלה ,לדאוג להחזירה
באותו היום7
כלבים לא רשאים להיכנס לכלבולית,
אפילו לא לרגע7
יש מקום מסודר בחוץ לקשירתם
מחכים לשיתוף פעולה מצדכם7

דירות
על גבי לוח המודעות יש פרטי
דירה למגורים7
ההרשמה לדירה עד ה – .57.7.5

"שום דבר אחר אינו קורה,
בלילות הקיץ החמים"...
במתחם בית קפה "כמופה"
ביום חמישי הבא ..7.7.5
מהשעה  – .3:11נארח את צביה קרול
ובישוליה הטעימים7

מחירי הדלק בתחנת הדלק של
הקיבוץ
החל מיום .7.7.1
ליטר בנזין – ₪ .717
ליטר סולר – ₪ .7.7
ליטר נפט – ₪ .2711
הנהלת החשבונות
ממחסן הבגדים
ביום שישי הבא  .07.7.5תתקיים מכירת
בגדים של "התחדשות"
בין השעות .5:11 – .1:11

בריאות על הגבעות
בני ה 31-פלוס מגח"א מוזמנים לאירועי בריאות ותרבות
במשך חודשי הקיץ בגח"מ7
התוכנית מגוונת וכוללת הרצאות ופעילויות 7כולם מוזמנים
לפתיחה החגיגית ביום חמישי  ..7.7.5בשעה 13:11
בגח"מ (הסעה תאורגן למי שצריך)7הרצאת הפתיחה
(ללא תשלום) מאת :ד"ר שי וייסברג "אופטימיות
כמנוף לחיים" – מומלץ!
התוכנית המלאה תפורסם בהמשך7
פרטים נוספים אצל טובה ועירית

ברכות
לגיורא ולחיה ידיד ולכל המשפחה
להולדת הנכד  -ניקי
בן לסמדר בשוויץ

מזל טוב!

לבני המצווה ומשפחותיהם מזל טוב
ובשעה טובה!
אביב בר שלום
גיל אחיטוב
יובל גיא
יותם סיטון
יונתן פולק
יולי שניר
ליאם רוזנברג
תמיר בוכהולץ
תם הרול

הזמנה
משפחת גשן מבקשת להודיע שבמשולש
השכונתי ליד ביתם יש הרבה צמחי חוטמית
בצבעים נהדרים וכולם מוזמנים לבוא ול!77777

שבת שלום

