דף מס'  1365ו' באלול תשע"ב 24.8.2012

מהתרבות:
קבלת שבת
♦ ביום שישי  – 31.8.12שבוע הבא
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.
.
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.

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

מהכלבולית
מיום ראשון  26.8.12אנחנו חוזרים לשגרה.
תודה על הסבלנות וההבנה
משקפיים
לקיבוץ מגיעות  2חברות לבדיקת עיניים:
"אופטיק דיפו" ,ו"סאן רייז".
החברות הן פרטיות ואינן מופעלות ע"י הקיבוץ.
אנו מאפשרים להם להגיע הנה כדי להקל על ציבור
החברים המעוניינים.
בעקבות פניות של חברים בנושא המחירים אני מציעה
לכל אחד לבדוק את הצעת המחיר אותה אתם מקבלים
ולא להתייחס לזה כמובן מאליו.
עירית ארבל

ערב לזכרו של איתן רותם ז"ל
ביום שבת  1.9.12בשעה  20:30נקיים
בחדר האוכל ערב לזכרו של איתן רותם ז"ל
במלאות  30שנה לנפלו.
זהירות בדרכים – הורים,וותיקים וחדשים!
"איתן שאיננו וישנו איתנו לעד"
המשפחה והחברים בשעה טובה נפתחת שנת הלימודים תשע"ג אנו חוזרים
ומזכירים:
בשעות הבוקר ובשעות אחה"צ כשאתם מגיעים לאזור
סופשבוע במתחם
גנים ופעוטונים – הנכם מתבקשים לחנות בחניות
בגלריה – ימים אחרונים לתערוכת המגדלים
המוסדרות .כמו כן הנכם מתבקשים לנסוע בכבישים
יצירה משותפת של כל ילדי גח"א
העוקפים!!!
במולהלול – איחוד מחודש – האוסף של
♣ ילדי משג"ב  -גם השנה יורם פארן יעזור לכם לחצות
הנקודה מצא משכן קבע במולהלול.
בבטחה.
בואו לראות!
שנה בטוחה – צוות זה"ב

מהחשמליה
בחשמליה מצוי באופן זמני מכשיר מעולה
לטיהור וחיטוי ריחות לא נעימים בבית,
כדוגמת ,סיגריות ובעלי חיים.
ניתן לתאם שירות בתשלום ישירות עם
אלכס קראוס

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 0523602738 -

לילדי כתה א' החדשה
ולמשפחותיהם
עלו והצליחו!
♠ ארזי בן
♠ בנגר רותם
♠ בנגר רועי
♠ בליך עמית
♠ חילי יערה
♠ זיו שירה

לשחיינינו המתמידים – מומלץ מאד
שחיה בגח"מ( ,בעקבות שיפוץ הבריכה שלנו):
הבריכה במאוחד (יפה ,נקיה ,שירותים מבהיקים)
פתוחה בימים א' ב' ג' בין השעות . 09:00 – 06:00
פרטים נוספים כדאי לברר עם גרשון שפע

ברכות
עירא ורעות ברות
לבוצי ואסף ולכל המשפחה
להולדת הבן  /הנכד
מזל טוב!
לרותי ויוסי חי ולכל המשפחה
לסבתא רבא ניצה
לענת וגלעד להולדת
הנכד  /הבן  /הנין
מזל טוב!
לכל התלמידים ,לילדי הגנים
הפעוטונים ולתינוקות שחוזרים מחופשת
הקיץ לשנה חדשה – בהצלחה!!

♠ לנג אראל
♠ מירון תמר
♠ נואמה אלה
♠ סונדק רוני
♠ עפרון רות
♠ פיינברג זוהר
♠ פולק יובל
♠ שני איה
♠ שרון אור

שבת שלום!

.

