דף מס'  1381א' בטבת תשע"ג 14.12.2012

מהתרבות:
חנוכה חנוכה חג יפה כל כך...

קבלת שבת -

ביום שישי 21.12.12

יום שבת  – 15.12.12נר שמיני
החל מהשעה  10:15חנוכושר
באולם הספורט
פעילויות ספורט לכל הגילאים ,הפעלות
לגדולים וקטנים ,ג'מבורי לפעוטים/ות.
נא לבוא עם נעלי ספורט
♠ בשעה  11:30זומבה מגיל 10
עם סמדר כרמל.
♠ בשעה  12:30קרקס מרהיב.

מהמנהלה
מועצה
ביום שלישי  18.12.12בשעה  20:30במועדון
תתקיים מועצה.
סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מה – 4.12.12
 .2הצגת תוכנית האב – עמוס וכמן
 .3שונות
שידור ישיר בערוץ "הופ"

מסיבת חנוכה לגדולים
צעירי הקיבוץ – מזמינים את כולם לכבוד
חג החנוכה – מסיבת חנוכה ביום שישי
 21.12.12מהשעה  21:00בבית וינה
לפזז וללגום בירה.
כניסה חינם!

♣ באתר הקיבוץ מוצגת תוכנית האב לעיונכם.
♣ בחדר האוכל – מוצגים התשריטים לעיונכם.
להזכירכם המועצה פתוחה לכל המעוניין לראות לשמוע
ולהשמיע.

חוג ליבוד
אמנות מסיבי צמר ,יתקיים
ביום שישי 28.12.12
פרטים והרשמה בכלבולית
עלות ₪ 25
בגלריה
פתיחה  -בשבת  22.12.12בשעה 12:00
עשר שנים אחרי
בוגרי בצלאל:
הלה פיינברג – עיצוב אופנה
רונה זינגר – עיצוב תעשייתי
ארנון רבין – צלום
♥ שלושתם בוגרי ביה"ס "מעין" שסיימו את
לימודיהם בבצלאל  10שנים אחרי י"ב במעין.
כולם מוזמנים

"קליטת בנים – הצעת החלטה משלימה"
בישיבת המועצה האחרונה הוצגה הצעה בנושא:
קליטת בנים – הצעת החלטה משלימה ,הציבור מוזמן
לקרוא ולהציע הצעות והסתייגויות בנושא.
הצעות יש להגיש בכתב לתמי במזכירות עד
לתאריך  ,21.12.12את נוסח ההצעה ניתן לקבל
במזכירות או באתר הקיבוץ.
שמוליק  /אייל
בתוכנו
העלון הקרוב ייצא בסוף חודש דצמבר .הזמן לחוץ אז אנא
הזדרזו והעבירו חומרים עד אמצע שבוע הבא.
ניתן להעביר לדוא"ל betochenu@gmail.com :או
להשאיר בתיבת הדואר – ארכיון מידע.
תודה  -אמיל והיידי

לחברים שלום!
דור אלון – כרטיסי תדלוק!!
החל מינואר  2013תשתנה שיטת התשלום
לדלק .החיוב יעבור ישר לחברים (בדומה
לפלאפון) במקום דרך תקציב הקיבוץ.
אין שינוי ברמת ההנחה!!
בכדי להכנס להסדר החדש נדרשים
החברים המעוניינים למלא ולחתום על
"טופס הצטרפות"(.הטפסים נמצאים אצל תמי
במזכירות).
♦ לתשומת ליבכם בסוף השנה 2012
יפסק ההסדר הקיים היום.
אייל ניסן וערד סלוצקי

פינה חמה
רשמו ביומנכם:
 18.12מירהלה זיו – (אי) שינת תינוקות.
 1.1.13נעמה שקד – נטורופטית – תזונת
אמהות לאחר לידה.
 15.1.13מיריק שניר – איך אספר לילד?
 29.1.13שקמה יזרעאלי – זוגיות לאחר
לידה
כל ההרצאות מתקיימות
ביום שלישי בשעה 10:00
עלות ₪ 25

מכירות
ביום שישי  14.12.12בין השעות
 12:45 – 10:00בחד"א
נעלים למבוגרים/ות
כולם מוזמנים

ביטוח חו"ל
לאחר  7שנים של שרות לחברים בנושא ביטוח חו"ל אני
מסיים את התנדבותי ב – . 1.1.2013
תודה  -חיימקה
ספורט – על הגבעה בריכה
חדש בעמק חפר – אגודת השחיה .
אקווה ג'ים – כושר במים עמוקים ביום חמישי 20.12.12
בשעה .19:00
תתקיים פרזנטציה של חוג אקווה ג'ים בבריכת הקיבוץ
המחודשת.
לפרטים והרשמה – קרן סבוראי . 0549102676 -

ברכות
לרקפת מוהר עם קבלת תואר
שופטת בבית משפט השלום!
בהצלחה בתפקיד!

שבת שלום

