דף מס'  1377ב' בכסלו תשע"ג 16.11.2012

אנו אבלים על מותו של חברנו
זיגו גריסרו
ומשתתפים באבלה של
המשפחה

מהתרבות:
שעת סיפור
ביום שלישי  20.11.12בשעה 17:00
במועדון
"איתמר מטפס על הקירות"
עם גבריאל הדר
לגילאי  6 – 3עלות ₪ 20
סדנת בישול למבוגרים
ביום שישי 30.11.12
מטעמי בוקר של כייף.
הרשמה בכלבולית
חג חנוכה – רשמו לפניכם:
 – 8.12.12מפגן אש
 – 10.12.12ערב חג חנוכה
 – .15 12.12חנוכושר
מהחינוך
השקת מגרש הספורט החדש באזור
המרכזונים!
ביום שלישי  20.11.12בשעה 16:15
נחנוך רשמית את המגרש החדש ליד
הגנים/מרכזונים.
בתכנית :ברכות ,גזירת הסרט ותחרויות
פנדלים והטבעות לסל.
כולם מוזמנים
(רק גשם ידחה את הפתיחה הרשמית).

 .מועצה
ביום שלישי תתקיים מועצה בשעה  20:30במועדון.
סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול . 16.11.12
 .2אישור חלוקת דיוידנד קבוצה ה – . 400
 .3תקציב  – 2013הצגה.
 .4שונות.
שידור ישיר בערוץ "הופ"
צביקה בן נח ושמוליק
תוספת חברים חדשים למועצה
עקב פרישת חברים ממועצת הקיבוץ וצימצומה ,אנו
פונים לחברים חדשים למלא את מקומם.
המעונינים יפנו לאילת שרון – מנהלת מש"א עד ליום
חמישי הבא  22.11.12במייל:
ayelet.volovski@gmail.com
מהחשמליה
ביום שני הקרוב  19.11.12בין השעות
 16:00 – 08:00תהיינה הפסקות חשמל לצורך בדיקה
ותחזוקה .הגנראטורים יפעלו בחלק מהזמן וחיסכון
בשימוש יאפשר לספק חשמל לרוב הצרכנים.
נא להיערך בהתאם.
לשרותכם תמיד – החשמלאים
ועוד מהחשמליה – חברים אשר קיבלו מכתבים
מחברת החשמל על זכאות להנחה ,מתבקשים להעביר
את המכתבים לחשמליה לידי אלכס.

משולחנו של מנהל הקהילה
פינוי מחסן המשק מציוד פרטי של חברים
כל מי שמאחסן ציוד/ריהוט/מוצרי חשמל במחסן המשק
מתבקש לפנותו עד ה . 30.11.12
לאחר מכן הציוד שישאר ,ייתרם!!
מפתח לפינוי הציוד נמצא אצל מרים לביא או אסנת
רחמני.

מפלגת העבודה
הבחירות לרשימת מפלגת העבודה לכנסת
יתקיימו ב – 29.11.12
"חוג בית" עם המתמודים:
אסתי קירמאיר ,נועם שליט ,דוד דרומלביץ,
נינו אבסדזה
מוזמנים כל חברי המפלגה ואוהדים
ביום שני  19.11.12בשעה  21:00למועדון.
יורם פארן  ,אדם הישראלי

דירה למגורים
על גבי לוח המודעות מפורסמת דירה
למגורים.
אביגיל
מיחזור ותברואה
 .1נמסר מהמועצה כי החומר האורגני
המגיע מאיתנו הוא באיכות מעולה
וזאת תודות למאמץ התושבים כאן
ולעובדי המיחזור.
המשיכו להקפיד!!!
 .2שקיות ניילון הנזרקות במרכזי
האשפה ביחד עם בקבוקי פלסטיק
נשאבות וגורמות לזיהום סביבתי ,אנא
הביאו שקיות אלה ל"מרכז המיחזור"
בלבד ,יש  2מיכלים המיועדים לכך הם
בעלי מכסה בצבע צהוב!!!
 .3פחי ההטמנה (הירוקים) מתמלאים
לאחרונה יתר על המידה – אנא חזרו
להפרדת האשפה הביתית!!!
תודה צוות המיחזור

 40שנים לכינון קשרי ערים תאומות בין
עמק חפר לזיגן (גרמניה)
אנו מבקשים מכל מי שהיה שותף לאירוח משלחות או
השתתף במשלחת לגרמניה ויש בידו חומרים,
יפנה ליפתח שביט . Ds-pi@ghi.org.il :
מועדת צעירים
אני עורכת רשימת סטודנטים כדי לתת מתנה מועדת
צעירים לתחילת שנת הלימודים.
אנא עדכנו אותי בהקדם אם ילדכם סטודנט  +שילחו לי
את המייל שלו בבקשה.
תודה עפרי צ' – מרכזת הצעירים
מבית טרזין
ביום שני  26.11.12בין השעות  19:00 – 16:00יערך
אירוע פתיחת חדר עיון והמוזיקה.
בתוכנית:
סיור בתערוכות ,ברכות ,הרצאה של פרופ' מיכאל
וולפה ,קונצרט וכו'..
האירוע יערך בחסות שגריר צ'כיה בישראל.
החברים מוזמנים

ברכות
למשתחררות הטריות מצה"ל
טל צנגן וענת ורד
בהצלחה

אנו משתתפים באבלה של
נאוה אסטליין ומשפחתה
עם פטירתו
של אביה

שבת שלום

:

