דף מס'  1364כ"ט באב תשע"ב 17.8.2012

מהתרבות:
הפנינג ירוק  -לכל המשפחה
ביום שבת  18.8.12החל מהשעה  17:00על
הדשא המרכזי
הפנינג לכל המשפחה .
מגלשות קצף
בריכות שכשוך
מגלשת דולפין
ריקודים קבוצתיים
תיפוף על מערכת כלי הקשה ועוד....
דוכני אוכל בתשלום!!!
קבלת שבת
♦ ביום שישי (עוד שבועיים)31.8.12
קבלת שבת עם הילדים
העולים לכתה א'
הקיץ נפגשים בבריכה
ביום שישי  24.8.12נפגשים שוב בבריכה
החל מהשעה 18:00
*אתם דואגים לארוחת השבת
*אנו דואגות לאווירה ,לקפה וסרט לילדים.
.
מאיפה באו הצבעים
הזדמנות אחרונה
להזמנת הקלטות
על לוח המודעות בחדר האוכל
ובכלבולית  -אנא הירשמו
במהרה!

לוותיקים
ביום ראשון  19.8.12בשעה  18:00יתקיים בסביום
מפגש בנושא:
הדרך לקומה השנייה של הבית ,התעמלות של המוח
באמצעות סיפורים .
מועבר ע"י יערה בן אור
מפגש קיצי ומהנה על כוס קפה קר וגלידה.
גם הסקרנים הצעירים מוזמנים להצטרף.....
מועדון תרבות הפנאי
מועצה
ביום שלישי  21.8.12בשעה  20:30תתקיים במועדון
מועצה.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מועצה מה – 24.7.12
 .2סיכום תמחירי  6חודשים – משקי וקהילה
ומאזן – יוצג ע"י רו"ח יוסי זילברשטיין.
♠ שידור ישיר בערוץ "הופ"
צביקה
זהירות בדרכים
אין להחנות רכבים על המדרכה בשכונה החדשה –
ובכל הקיבוץ
 .1היות וילדים חוצים ואין שטח ראיה.
 .2ילדים ומבוגרים נאלצים ללכת על הכביש במקום
על המדרכות.
דובי קרול  -קצין בטיחות בתעבורה
מהמרפאה
כל נושא הציוד הרפואי (קביים ,הליכונים ,כסאות גלגלים)
הועבר לידי טובה מייקלס .הציוד ונמצא במחסן השייך
לקשישים.
חבר הזקוק לאביזר כלשהו מוזמן לפנות לטובה.
(הציוד אינו נמצא יותר בנווה נעם).
בבריאות מלאה – עירית ארבל

דירה
על גבי לוח המודעות מופיעים פרטי ישנה
דירה למגורים.

.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 בשני מחזורים
חוג לצפייה בקולנוע.
ניתן לפנות לאורה נוף

אירוע מכונן ב"מולהלול"
משכנה החדש של "הנקודה"
יהיה מעתה בין כתלי מולהלול.
עדי נחמני היה אומר:
"ומעתה אמור :מולהלול – חנות מוזיאון"
ולכן כולם מוזמנים!
♦ תודה גדולה לענת לוי ,לדפנה זיו וליעל דייג
ריצ'רצ'
פתוח בשבת זו (במקום בשבוע הבא)
חדש? שמלות חדשות מקסימות.
שלכם
יהודית ופנינה
בית היוצר של הכריכיה
בלילה החמישי 31.8.12
אירוע אחרון לעונה.
בשעה  19:00מוזמנים עם הילדים לסיום
החופש.
בשעה  21:00הופעה של עמית ארבל.
ניפגש אלה ,אליעד ועזרי.

מהכלבולית
בשבוע הבא  20-23באוגוסט ,נאלץ לשנות את שעות
הפתיחה ,עקב מחסור בכח אדם.
יום ראשון – 19:00 – 07:00
יום שני 16:00 – 07:00 -
יום שלישי – 16:00 – 07:00
יום רביעי – 16:00 – 07:00
יום חמישי – 19:00 – 07:00
יום שישי – 14:00 – 07:00
שבוע טוב
לידיעתכם – אצלנו מחיר הלחם ,עדיין ללא שינוי.
צוות הכולבולית
תווי שי
יש אפשרות לרכוש תווי שי שערכם  - ₪ 250תמורת
 , ₪ 205אצל זהבה במזכירות ,תוקף התווים עד אפריל
. 2013

ברכות
לנאוה אסטליין ולכל המשפחה
לאמיר ועינת לנישואיכם
שאו ברכות -מזל טוב!

למשתחררת הצעירה והחדשה
שי פרץ – התאקלמות מהירה בחיים
האזרחיים.
לכל קבוצת י"ב – "גואייבה"
היוצאים כולם לשנת שרות דרך צלחה
וכל הכבוד

ה"שחר העולה" – טניס
ביה"ס לטניס ה"שחר העולה" 15% :הנחה
לחברי הקיבוץ ,חולצה ומחבט חינם לנרשמים,
בואו לחוות ולחבוט בימים א – ה אחה"צ.
שחר אילן

שבת שלום!

.

