דף מס'  1391י"ב באדר תשע"ג

מהתרבות:
קבלת שבת
השבוע ביום שישי  22.2.13בשעה 18:00
קבלת שבת במועדון
כולם מוזמנים
חג פורים ...חג פורים ..חג גדול
ליהודים!!
פורים ילדים
ילדי המרכזונים והמדריכים ,מזמינים אתכם
להפנינג פורים גדול ומהנה ,ביום ראשון
 24.2.13בשעה  17:00בחד"א.
בתכנית:
♠ ביתני משחק והנאה נושאי פרסים
אשר הוכנו במיוחד ע"י הילדים ובהפעלתם.
♠ הרקדה עם ג'ניה
♠ המחזת מגילת אסתר
♠ כיבוד קל
מומלץ  /כדאי להגיע מחופשים קל
פורים חברים  /תושבים
ביום שישי הבא  1.3.13מסיבת פורים לחברים
מושקעת ומטורפת.
הזמינו בייביסיטרים ונתראה בנשף!

טיול משפחות – שימו לב!
טיול משפחות עם אלי דניאל יצא
ביום שבת 9.3.13
ההרשמה בכלבולית
בגלריה
בשבת הקרובה - 23.2.13 ,בגלריה שלנו
יתקיים שיח גלריה עם
האמן יורם אפק בתערוכתו
יכול להיות
השיח יתקיים בשעה 13:00

22.2.2013

אסיפה
ביום שני  25.2.13בשעה  20:00במועדון תתקיים
אסיפת קיבוץ.
סדר היום:
 .1אישור חברים חדשים למועצת הקיבוץ.
 .2אישור החלטות משלימות בנושאי שיוך וקליטה.
 .3שונות.
☻ בהמשך – בשעה  20:15תתקיים אסיפת
אגודת חברים (קבוצת ה – .) 400
סדר היום:
 .1בחירת חברים להנהלת קרן מילואים.
 .2שונות
שידור ישיר בערוץ "הופ"
שידורים נוספים – בימים ג' ד' ה' ב  14:00ו18:00
קלפי בנושאים אלו תתקיימנה בסוף השבוע הבא
יום חמישי  28.2.13ויום שישי 1.3.13
בברכה – שמוליק לשם
הודעה בנושא הקלנועים
לאחר פטירתו של מאיר נחמני ז"ל אנו נערכים למתן
שרות לבעלי הקלנועים.
בשלב זה אתם מוזמנים לפנות לחיים גלעדי:
פלאפון –  0522542623בכל זמן וכל עניין לעזרתכם.
טובה ועירית
תקשורת – שרות לקוחות
במסגרת שיפור השרות לתחום התקשורת בקיבוץ
אנו מבקשים לקבל עדכון על כל תקלה לצורכי מעקב
ותפעול תקלות (אינטרנט ,טלפון ,וטלוויזיה).
הוארכו שעות הפעילות של התמיכה הטכנית
מ  8:00עד  20:00בערב.
להזכירכם ,לרשותכם עומדות מספר דרכים לפתיחת
קריאות שרות הראשונה דרך מוקד שירות הלקוחות
הפעיל  24שעות  , 03-9283636והדרך השנייה דרך
אתר הקיבוץ בקישור קריאות שירות תקלות תקשורת.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.
בברכה – אלקטל לוסנט

לחברי מפלגת העבודה
דמי החברות לשנה הועלו ל ₪ 75 -
(במקום  ) ₪ 50כל מי שהתפקדו בכרטיס
האשראי ,חוייבו ב –  . 31.12.12לחברי
המפלגה שחוייבו עד כה דרך התקציב נשלחה
הודעת התפקדות אותה מתבקשים
להחזיר בהקדם.
בשאלות ניתן לפנות ליורם פארן.
כרטיסי תדלוק "דור אלון"
לבירורים ניתן להתקשר למוקד
1-800-303-301
מחסן התלבושות
מחסן התלבושות ייפתח לקהל:
עד 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
 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  – 10:00עלות ₪ 25
חברים יקרים
בשבוע שעבר נלקחה מבית הקפה "כמו פה"
מעשנת גדולה מברזל( .תנור גדול עם ארובה)
ה"מתבלבל" שחשב כי היא זרוקה ללא שימוש
מתבקש להחזירה ,היא חשובה לנו מאוד.
צוות בית הקפה והכריכיה

ניקוי יבש – לתשומת לב החברים!
חברת ניקוי חדשה תבוא לנקות
לפרטים ותיאום אפשר לפנות ללאה רטר
פלאפון – 054-2569376

מהכלבולית – חדש!!
בימי חמישי יימכר אצלנו ,בסופי שבוע,
סושי מתוצרת מסעדת "קיוטו".
הסושי יחכה לכם במקררים אצלנו.
בתאבון!!
שיוך דירות
חברים אשר חתמו על השיוך החוזי ומקבלים לביתם
מכתבים מרשות המיסים ,מתבקשים להעבירם למזכירות
לדורית סיון.
תודה
פניה לציבור
אני אוסף חומרים על גבעת חיים במלחמת
יום הכיפורים ובתקופה שלאחריה .חברות וחברים
המוכנים לחלוק עימי את זיכרונותיהם וחוויותיהם
מתקופה זו ,מוזמנים בחום לפנות אלי בהקדם.
תודה – מוטי זעירא
מחברותא
טיול לשער הנגב עם מוקי צור (מקום הנקודה הראשונה
בה ישבו מייסדי כפר סאלד לפני עלייתם לקרקע בגליל).
☺ ביום שלישי . 26.2.13יש מקומות.
כל המעוניינים מוזמנים לפנות לחנוש ,או דבורה חילי.
נשף פורים לנעורים בבית וינה
ביום שישי ה –  22.2.13יחגגו הנעורים וחבריהם את
הפורים המסורתי .מתנצלים מראש אם השמחה או
הרעש יפריעו קצת.
☺ אנא השאירו את החניה והעליה לבית וינה פנויים
ביום שישי 22.2.13
ניתן להתקשר לפלאפון 0505812173
ענבר דניאל והנערים חג שמח ומבדח!

תודות
ברצוננו להודות על כל התמיכה,
המילה הטובה
והעזרה הרבה שהענקתם
למשפחתנו בשעותינו הקשות.
תמיד טוב לדעת שיש אנשים טובים
באמצע הדרך.....
משפחת נחמני המורחבת.......

שבת שלום!

שבת שלום!

