דף מס'  1388כ"א בשבט תשע"ג

מהתרבות:
ט"ו בשבט – חג לאילנות
♥ ערב בישולי שדה ביום שלישי 5.2.13
החל מהשעה  17:30בחד"א.
והשנה,תחרות בישול בסופה תתקבל ארוחה
גדולה ומפנקת לכולנו.
♣ כמו תמיד ,יש להצטיייד בגזיות ,מחבתות,
סירים וכלי עבודה להכנת אוכל( .קרשי
חיתוך ,סכינים כפות בישול ועוד)...
קבלת שבת
ביום שישי  1.2.13במועדון  ,קבלת שבת
עם בני המצווה ומשפחותיהם
כולם מוזמנים
יום המשפחה
 – 10.2.13פרטים בהמשך
פורים מתקרב
רשמו לפניכם תאריכים:
 – 23.2.13קריאת המגילה
 – 24.2.13פורים ילדים
 – 1.3.13פורים מבוגרים

מהגלריה
יורם אפק " -יכול  ,להיות"
כולם מוזמנים

1.2.2013

בחירות למזכ"ל התנועה הקיבוצית
ביום שלישי  5.2.13יערכו בחירות
למזכ"ל התנועה בין השעות 20:00 – 12:00
במועדון לחבר.
♥ כל חברי הקיבוץ מוזמנים להצביע ולהשפיע!!

מים – שימו לב!
ביום שלישי  5.2.13ייערך טיפול אחזקה במערכת
אספקת המים במגדל המים.
בין השעות 12:00 – 08:00
תהיה אספקת מים אך בלחצים נמוכים.
יוסי ברוך
ועדת צעירים
 .1ידיעון צעירים מס'  1יצא לדרך .נשלח במייל
לרשומים ומופיע באתר הקיבוץ.
מוזמנים להצטרף לרשימת הדיור ע"י שליחת המייל
שלכם אלי . ofricher@gmail.com -
 .2שי לסטודנטים – תזכורת אחרונה לסטודנטים
והוריהם שעדיין לא באו לקחת  -מוזמנים.
עפרי 0507958676 -
הספדים
לאחר חשיבה עמוקה כיצד להנגיש ולכבד את
ההספדים הנאמרים בהלוויות בקיבוץ ,החלטנו
(צוות אבלות ,עלון ,אתר וארכיון) לפרסם את ההספדים
באתר הקיבוץ קרוב למועד ההלוויה במידת האפשר.
כמו כן על מנת לשמר את המסורת בעלון
"בתוכנו" יפורסמו  1-2הספדים.
יהיה ניתן להוסיף באתר דברים שנאמרים ביום השבעה
ובשלושים.
אנא העבירו את ההספדים בקבצי וורד לדוא"ל :
ghi.information@gmail.com

דירה למגורים
על גבי לוח המודעות מפורסמת דירה
למגורים .
מחסן התלבושות
מחסן התלבושות ייפתח לקהל:
מה –  1.2.13עד ה – 25.2.13
ימים :א – ה 20:00 – 13:00
שישי ושבת – 17:00 – 10:00
נשמח לעזור לכם ולראותכם
ענת שביט
פינה חמה
 12.2.13לילך פלג (פיזיקה משפחתית)
אחים  ,חברים
ובניית קשרים בין אחים.
 – 26.2.13שירי וינשטין – מדריכת הנקה.
כל מה שרצית לדעת ולשאול על הנקה.
(חשוב גם לנשים בהריון).
 5.3.13ד"ר נועה פרנקל (רופאת ילדים
והומופאטית) – על חיסונים,
כן ,לא ,מתי ,למה וכמה.
מומלץ רק למתלבטים
כל ההרצאות מתקיימות
בימי שלישי בשעה 10:00
עלות ₪ 25
בובקה
נפתחה חנות קטנה ומתוקה של דנה בצמוד
לקואופ אורגני של ליה ,מול בית הקפה
של עזרי ,לצד המספרה של שחר בסמוך
לגלריה ולמולהלול של חנוש ונירה,
בשכנות לחנות
רהיטים של דפנה קרוב לחנות בגדים
יד שניה של ענת .
גשם ,רוח ,סערה יש מקום בילוי
בלי עין הרע.
כולם מוזמנים לבוא אחרי החמין

ברכות
לדבורה ומיקי הדר ולכל המשפחה
הענפה
לגדי וג'ולי להולדת
הנכדה  /הבת  -שלי
מזל טוב!!

למשתחררים מצה"ל
רועי מלי
שירלי סקרישבסקי
בהצלחה בחיים האזרחיים!

תודות
משפחות שפע ומגן מבקשות להודות לכל
האנשים הנהדרים שהביאו אור לביתנו
בימים העצובים שגלי שהה אצלנו.
בין יאוש לתקווה חיזקו ,תמכו ,בישלו
וניקו את ביתנו.
טיפלו וליטפו את גלי ואותנו .
לצוות הבריאות ,לרשויות העלומות שדאגו
להכל (מבלי שהרגשנו בכלל).
כן עצוב ,אבל גילינו את חוזקה של
קהילת גח"א.
והאהבה לגלי ומשפחתו הקרינה ביתר
שאת בזמן השבעה.
שוב תודה לכולכם ,ושנדע רק שמחות!

שבת שלום!

שבת שלום!

