דף מס'  1363כ"ב באב תשע"ב 10.8.2012

מהתרבות:
קבלת שבת
♦ ביום שישי  31.8.12קבלת שבת עם הילדים
העולים לכתה א'
הקיץ נפגשים בבריכה
ביום שישי  10.8.12נפגשים בבריכה
החל מהשעה 18:00
*אתם דואגים לארוחת השבת
*אנו דואגות לאווירה ,לקפה וסרט לילדים.
.
הפנינג מים  -לכל המשפחה
ביום שבת  18.8.12בשעה 17:00
על הדשא הגדול הפנינג מים עם המרכז
הקהילתי.
חגיגות השישים
אירועי השישים לא תמו ,ולקראת החגים
נותרו לנו עוד כמה תוכניות לממש,
ביניהן:
תערוכות צילום:
 'בעין אוהבת' תמונות מן הארכיוןפרויקט השילוט – הכרות עם העצים והבתים
המשולטים.
בערב חג שני של סוכות7.10.12 ,
(נא לרשום ביומנים את התאריך) -
'יצירה מקומית' .אסיף של שירים על
המקום שנכתבו בידי יוצרים שלנו
בעבר ובהווה.
טיול אופניים – מקטן ועד גדול...
ועוד פרויקט שמתרחש ואולי לא שמתם לב
אליו ,אבל אתם עדיין מוזמנים להצטרף אליו –
גן הירק הקהילתי – שווה ביקור והתרשמות!
(ניב יגר וכריסטופר – אלו שעומדים מאחורי
הפרויקט המקסים הזה ישמחו לשתף אתכם
בניסוי).

משולחנו של מנהל הקהילה
לחברים שלום  -כבישים וחניות!!
החלו העבודות לשדרוג כביש  - 22צומת דוד קראוס
ועד אלי שילר.
העבודות ימשכו כחודשיים ויכללו החלפת מערכת
הביוב ,שדרוג תאורת הרחוב וביצוע מדרכות וכבישים
חדשים.
שעות העבודה  ,19:00 – 6:30 :במהלכן ייסגר קטע
הכביש ולא תתאפשר תנועה וחנייה.
בסיום יום העבודה יוסדר הכביש ותתאפשר חנייה ,רק
לדיירים ,עד הבוקר שלמחרת (  6:30פינוי רכבים ).
נבקש מהציבור למעט בתנועה ובחניית הרכבים בקטע
הכביש בו מתבצעות העבודות.
מנהלי הפרויקט לשאלות :
ארז אייזנר 050-3166514 -
אמנון יגודה 052-6299990 -
מקווים לשיתוף פעולה והבנה
מים
בדף התקציב האחרון ,התגלו מספר בעיות בחשבון
המים שנבעו ,כנראה ,מהכנסת תוכנה חדשה לחישוב
חשבונות המים בהתאם להחלטות האחרונות.
אנו בודקים את הנושא ובקרוב ישלחו חשבונות מתוקנים
בהתאם לממצאים.
חברים שקיבלו חשבונות מופרזים מתבקשים לגלות
סבלנות וגם לבדוק את עצמם תוך השוואה לחודשים
ותקופות קודמות( .ניתן לפנות ליוסי ברוך).
♣ מתן הטבה בתעריפי המים
חברים אשר קיבלו מכתב מרשות המים מתבקשים
להעביר עותק ליוסי ברוך.
ניתן לשים בתא הדואר 145
קלפי
בסוף שבוע הבא בתאריכים  16,17.8.12בימים חמישי
ושישי ,תתקיים קלפי במזכירות.
הנושא :הארכת קדנציה בשנתיים נוספות
לאייל ניסן  -מנהל קהילה.
♠ שידור מהאסיפה ימים ג' ד' ה'  14:00וב18:00-

.1
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.3
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וותיקים וגימלאים
טיול ערב לירושלים ביום רביעי 5.9.12
דפי מיידע חולקו לתאי הדואר.
הרשמה למכללה בעין החורש.
חופשה באילת.
חוג לצפייה בקלנוע.
בשאלות ניתן לפנות לאורה נוף

מהנוי ,תברואה וחצר
לידיעת משתמשי מרכז האשפה ליד
רונית כהן  /צביוןף
עקב עבודות בכביש והפרעה לעבודה
השוטפת ,אנו נאלצים לסגור זמנית את
המרכז(פחי האשפה).אנא השתמשו
במרכזים החלופיים.
איתכם הסליחה וההבנה .נשתדל להחזיר
בהקדם את פחי האשפה.
צוות הנוי ,תברואה וחצר
מהמודעון
היידי עפרון מחליפה את יסמין בתפעול
המודעון.
אפשר להמשיך ולשלוח הודעות:
דרך המיילmodaon@gmail.com :
בנייד0528933172 :
או בתא הדואר של הארכיון.
 – d.v.dמאיפה באו הצבעים
הרשמה להזמנת הקלטות
על לוח המודעות בחדר האוכל
ובכלבולית  -אנא הירשמו
במהרה!
פינה חמה
פעילויות מתוכננות עד אוקטובר בפינה חמה
ביום ראשון  12.8.12בשעה 09:30
המשך הסדרה של הרצאה והדגמה
ברפלקסולוגיה לתינוקות; טיפים לעזרה בכל
הקשיים שיש לתינוק – פעוט .כלים לחיים.
מעבירה ענבל בן יעקב – מומלץ עלות ₪ 150
מירהלה זיו

תווי שי
יש אפשרות לרכוש תווי שי שערכם  - ₪ 250תמורת
 , ₪ 205אצל זהבה במזכירות ,תוקף התווים עד אפריל
. 2013
בריכה..בריכה
ההיסטוריה הקטנה שלנו חוזרת ,בתאריך 19.8.12
הבריכה הגדולה מתוכננת להתרוקן מהמים ולעבור
שיפוץ כללי.
חברים מוזמנים לבוא ולהתרשם ,זהו מהלך של פעם
בדור....רק בזהירות.
צוות הבריכה

מחירי הדלק בתחנת הדלק של הקיבוץ
החל מיום 1.8.12
ליטר בנזין ₪ 7.65
ליטר סולר ₪ 8.04
ליטר נפט ₪ 10.34
הנהלת החשבונות

ברכות
לעירית ברון לסבתא רבה דבורה
ולכל המשפחה
ליואב ולגלי להולדת הנינה ,הנכדה
הבת – מזל טוב!

למשתחרר הצעיר והחדש
דניאל סטיוארט – התאקלמות מהירה
בחיים האזרחיים

שבת שלום!

.

