דף מס'  1414ג' באלול תשע"ג 9.8.2013

מהתרבות:
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 שעדיין לא חתמו ומעוניינים ,
זו ההזדמנות .
בשאלות ניתן לפנות לדורית סיון
לפנסיונרים הצעירים ואלה
שבדרך...
לתאי הדואר שלכם חולקו שאלונים
(דף בצבע ירוק) .מצפים להיענותכם .יש
להחזיר עם תשובותיכם לתיבה מיוחדת
בכלבולית.
תודה צוות פנסיונרים צעירים

סדנה לגמילה מעישון
ביום שני  19.8.13תיפתח סדנה לגמילה
מעישון של קופ"ח בגח"מ (ללא תשלום).
המעוניינים יפנו לעירית ארבל
בריאות  /רווחה
ממחסן הבגדים
תערוכת מצעים ביום שישי 16.8.13
בין השעות 12:30 – 10:30

נוי ,חצר ותברואה
נמלת האש האדומה נמצאת גם אצלנו ,קטנה מאוד בצבע
חום אדמדם וטריטוריאלית.
עד היום זיהינו מס' מוקדים (שכ' חדשה ,פעוטון ,שכי צעירים).
אנו נערכים לטיפול ארוך ומסובך; הטיפול יהיה
בהשתתפותכם.
הנכם מוזמנים לבדוק את חצרותיכם /עליכם לקחת מקל,
למרוח עליו חמאת בוטנים לתקוע מסביב לבית באזורים
שונים.
הטיפול בנמלת האש הוא אזורי וחייב להתבצע על קרקע
יבשה ובמשך  2-3ימים.
♣ בעת קניית צמחים חדשים במשתלה כל שהיא עליכם
לברר את הימצאותה של נמלת האש .הנמלה עוברת
ממקום למקום ע"י שתילים וחומר אורגני .
♣ כל מי שבסביבתו התגלו הנמלים מתבקש ליידע אותנו
על מנת לעשות ניטור.
♣ החומר המומלץ הוא סיג' פרו (לפעול ע"פ ההוראות) בחנות
ציוד גינון.
♣ מידע נוסף יש באינטרנט ובאתר המשרד לאיכות הסביבה.
בברכה אריק/רמי
מענף תברואה והדברה
לבעלי הקלנועים  -שימו לב
ביום ד' ה 14.8-תתקיים בדיקת קלנועים ע"י חיים גלעדי
ליד אתר המחזור (מאחורי הכלבולית)
הזמנות נשלחו בדואר עם שעה מדויקת.
צוות רווחה
מהתקשורת
ביום רביעי  14.8.13מהשעה ( 13:00 - 09:00לערך)
יושבתו כל שרותי התקשורת בגין עבודות במוקד.
(כולל  -רשת מחשבים ,אינטרנט ,טלפוניה ,טלוויזיה)

מהחינוך הבלתי פורמאלי
השבוע יצרו ילדי ונערי א' – יב בכוחות משותפים פסל משחק,
טאבון( ,עדין לא גמור ואין להשתמש בו) ,מנגל וערסלים
בחורשת האקליפטוס.
מוזמנים להתרשם ליהנות ולשמור

מהגלריה
שבת אחרונה בגלריה
תערוכתה של גילית שקד אמנית
המציירת בפה.
'חיה מחדש בעולם של צבעים'
בואו לראות ולחוות
מפינה חמה
יעל סייג -איך לחזור לעצמך לאחר הלידה
13.8יום ג ' בשעה 10:00
העלות לפגישה ₪ 25
פינה חמה יוצאת לחופשה
מה –  29.8.13עד 1.10

" שום דבר אחר אינו קורה
בלילות הקיץ החמים"
"הלילה החמישי" מארח את דורון לנג
בישוליו ומטעמיו ,על הקינוחים תמיר פרץ עם
הפתעות חדשות,

מוזמנים ביום חמישי 15.8.13
מהשעה 19:00
בבית הקפה "כמו פה"
בחנות "נדוניה" – פתיחה חגיגית
(במתחם).
ממולהלול
ביום שישי ושבת השבוע ,הגיעו שלל
צעצועים לכל הגילאים .מוזמנים לפשפש,
למצוא ,לרכוש ולשמח לבב אנוש!

פלאפל נחמני – שימו לב
בשבוע הקרוב
השבוע של  11.8.13עד 17.8.13
פלאפל נחמני יהיה סגור בימים א' ב' ג '.
ופתוח בשאר הימים (ד' ה ' ו ' ושבת).
מיום שני  19.8.13הפלאפל ייפתח כרגיל
עד להודעה חדשה.
שבוע טוב – רם נחמני

מצוות צח"י
חלוקת המטפים וגלאי העשן הייתה מוצלחת!!
וכבר נפתחת הרשמה חדשה להזמנה .בימים הקרובים
תתלה הרשמה בכלבולית ובחד"א.
צוות צח"י
חברותא
ההרשמה ללימודים לשנה הבאה בעצומה.
לנרשמים עד ה –  10.9.13ישנה הנחה של .10%
את תכנית השיעורים אפשר לראות בחוברת חוגים של
המועצה הנמצאת בחדר הדואר.
הלימודים מתקיימים במועדון.
מאד מומלץ!
בבירורים ניתן לפנות לצוות "חברותא" (נירה ,רביבה,
חנוש ,דבורה ושלומית).

דירות – שימו לב
על גבי לוחות המודעות פרטי דירות פנויות למגורים .

משידורי הטלוויזיה
ערוץ הספורט  ESPNהפסיק את שידוריו לישראל.
במקומו משודר ערוץ ספורט ישראלי – .ONE

מרכז יצירה ואומנות בגח"א – במתחם
אחרי החגים ב  1.10.13ייפתח מרכז יצירה ואומניות במתחם
"יד שנייה"; המיועד לילדים ,נוער ומבוגרים כאחד.
אמיר שפט – שיעורי ציור ,בעל תואר שני ב"בצלאל"
ומורה מוסמך של התחנה (גרשוני).
צביה קרול – מגוון של אומניות  ,מלאכות ואין סוף חומרים.
שעות הפעילות יפורסמו בהמשך...
מבטיחים לכם אוירה מעולה ויחס אישי.
להרשמה ופרטים נוספים
אמיר –  0522212580צביה – 0507262301

שבת שלום

