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מהתרבות:
בטעם של פעם
ביום חמישי  30.5.13בשעה  20:30במועדון,
נערוך ערב נוסטלגיה של דפדוף
באלבומים ,ושיחה קלילה על כוס קפה ועוגה .
אתם מוזמנים להביא תמונות אהובות ,ותהיה
גם פינת זיהוי מאתגרת.
למי שזוכר ,פעם המועדון היה מקום בילוי
אטרקטיבי!!!!
צוות הארכיון
הפנינג שבוע הספר
ב  4.6.13 -יום שבת
הפנינג שבוע הספר יתקיים אצלנו על
הדשא הגדול.
משתתפים :יהודה אטלס ורותה והחצוצרה
במופע.
יהיו דוכני יצירה ופעילות.

לגימלאים ופנסיונרים
♣ ביום רביעי  12.6.13יתקיים מופע של
להקת "הכל עובר חביבי" בשירי נעצי שמר.
מחיר כרטיס  . ₪ 50הרשמה אצל אורה נוף.
♣ טיול למוזיאון ישראל בירושלים
ביקור בתערוכת "הורדוס"
לנרשמים אצל אורה נוף ,אנא הוסיפו את
מס' תעודת הזהות.
מחיר  - ₪ 100הרשמו בהקדם
אורה

תרגיל ארצי – נקודת מפנה 7
ביום שני  27.5.13יבוצעו  2אזעקות ארציות
לתרגול כניסה למקלטים.
 .1בשעה  – 12:30תרגול בתי הספר
 .2ובערב ב 19:05 -
מוקד  – 107מועצה אזורית עמק חפר

מהמרפאה לכל החברים והבנים!
חדר מיון – הפנייה.
כל מי שמגיע לחדר מיון ,חייב בהפנייה ,אפשר
לקבלה מהמרפאה שלנו בשעות הפעילות
או מהשר"פ בשעות שהמרפאה אינה עובדת.
הגעה ללא הפניה (מלבד תאונות) חייבת
בכסף כ – . ₪ 800
אנו מבקשות מכל מי שפונה למיון להצטייד בהפניה,
כדי שלא נאלץ לחייבו.
בברכת בריאות  -עירית וצוות המרפאה
עדכונים שוטפים בתחום מש"א
ברצוננו לעדכן מספר החלפות ושינויים שבוצעו
לאחרונה בפעילויות השונות:
 .1נהג בית – דפנה לנג החליפה את משה נתיב
שיצא לפנסיה.
 .2מכבסה/מחסן – נורית דייג החליפה את תמר
שפע שיצאה לפנסיה.
 .3נווה נעם – בטי ויונה החליפו את עירית ארבל
בניהול הבית.
 .4חד"א – ענבל בן אליהו החליפה את יעל שיצאה
לעבודת חוץ.
 .5הנה"ח – שרה שטיין מקיבוץ ברקאי החליפה את
יהודה בראנץ כמנהלת ראשית.
לכולם תודה מקרב לב על השקעה לאורך
השנים.

"שכנות טובה"
ברצוננו להאיר ולהעיר את תשומת ליבכם
לצורך לגלות התחשבות ורגישות בכל הקשור
להפרעה לשכנים בשעות לא מקובלות.
מההנהלה!

אחראי מים – בחופשה
☻ יוסי ברוך יוצא לחופשה בין  22.5.13עד 2.6.13
☻ יורם בוכהולץ יצא לחופשה עד ב – 27.5.13
☻ במקרה של תקלה במערכות המים יש לפנות
ישירות לליאור ערבה . 0507240876 -
יוסי ברוך

מהחשמליה
♣ עקב עליית מחירי החשמל החשבונות
הקרובים יהיו לשבועיים ראשונים של חודש
מאי ( 15יום).
החשבונות של חודש יוני יהיו לשארית מאי
ויוני שלם ביחד ( 46יום).
♣ אמיתי יהיה בחופשה עד ל –  13.6.13בכל
ענייני עבודה ניתן לפנות לאלכס.

מהספריה
אני יוצאת לחופשה ב –  30.5.13עד 8.6.13
חוזרת לעבודה ב –  9.6.13בתקופה זו הספריה
תהיה סגורה.
אנא התארגנו בהתאם.
תודה ולהתראות
רותי הורוביץ

מהכלבולית
מבצע של טבלאטים של MAG
פרטים אצלנו

ספר טלפונים גח"א 2013
הספר יצא ביולי  – 2013זה הזמן לעדכן,
לשנות ולהוסיף.
♥ בקשה מיוחדת שימו לב למיילים ,רובם
לא מעודכנים בספר . 2013
בקשות להעביר ל:
 mornoama@gmail.comאו לת.ד 202
תודה מור נואמה

מפינה חמה – תלו על המקרר
 – 28.5.13מיריק שניר
איך נספר סיפור והפעם סיפורי קיץ ומים.
 – 11.6.13מירהלה חוזרת כדי לעזור לכם
לעזור להם לישון טוב בלילה.
 – 18.6.13דורון יוחננוב  -הומופאט
כל ההרצאות מתקיימות ביום שלישי
עלות .₪ 25
סיכומי גשמים שירדו השנה הם:
ינואר  350מ"מ
פברואר  34מ"מ
מרץ  11מ"מ
אפריל  40מ"מ

מהחינוך הבלתי פורמאלי
החינוך מחפש מתנדב שירכז את פרויקט האירוח
של עמותת "בית הגלגלים" בקיבוץ.
האירוח יתקיים באוגוסט במועדון הנעורים.
בבקשה לפנות לנורית – 0507568049
או לניצן . 0502505595 -
תודה מראש
הודעה מסדרן הרכב
מי שנסע בעשרת הימים האחרונים באוטו
"ניסן" שחורה מס'  2והוריד את המדף האחורי
מתבקש להחזירו מיד או ליצור קשר עם יוסי חי.

תודות
לכל הרבים והטובים שתרמו
להצלחת חג השבועות  /ביכורים/
מתן תורה ,למרות שנדחה,
תודה על ההשתתפות והתרומה הרבה
של כולם!
תודה ולהתראות בשנה הבאה!

סך הכל ירדו  765מ"מ

שבת שלום

