דף מס'  1412י"ט באב תשע"ג 26.7.2013

מהתרבות:
נפגשים בבריכה
הפעם במוצאי שבת 27.7.13
החל מהשעה 17:00
מוזמנים כולם לבילוי בבריכה
עם פינת קפה וסרט לילדים.
פעילות אמצע הקיץ
ביום רביעי  7.8.13בשעה 16:30
הפנינג בחוף הים  -בניה בחול עם חומר
מיוחד,צביעת חולצות ועיטור כפכפים.
הרשמה בכלבולית עד יום א ה4.8.13-

משולחן המזכירות
"גיל מהות" גמלאות מודרנית –
הכנה לתקופה השלישית
אחרי החגים (אוקטובר  ) 2013תפתח סדנה לחברי הקיבוץ
בשנות ה –  60המוקדמות והמאוחרות של חייהם.
הסדנה תועבר ע"י דליה נקר – המתמחה בתחום זה.
הסדנה תיערך בימי ראשון אחה"צ והיא כוללת  8מפגשים.
חשוב לנו לראותכם לוקחים חלק בסדנה זו.
המעוניינים יפנו למשאבי אנוש – 0525254295
או למזכירות.
לתאי הדואר חולקו דפים להרשמה לחברים הרלונטיים.

לקבוצת הפנסיונרים הצעירה והמתחדשת –
שימו לב!
חתימה על שיוך חוזי
בתקופה הקרובה תיערך החתמה נוספת
לשיוך הדירות.
לחברים מביניכם שעדיין לא חתמו
ומעוניינים זו הזדמנות .
בשאלות ניתן לפנות לדורית סיון

חדש – במסגרת עץ
תמונות – בחלונות ישנים.
מגנטים – לאספנים ולילדים.
לוחות למגנטים – קטנים וגדולים.
תמונות חדשות – בואו לראות.
דבורה

בימים הקרובים יחולקו לתאי הדואר הזמנות ושאלונים
לפעילויות חדשות לשעות הפנאי.
נשמח לכל רעיון נוסף מכל אחד מכם.
פרטים נוספים בהמשך.
בברכה הצוות:
פתי ,עמי מדיני ,ימימה גשן,
דבורה הדר ,ארנה הישראלי ,נירה פארן

לבעלי הקלנועים שימו לב
ביום ד ה 7.8-תתקיים בדיקת קלנועים ע"י חיים גלעדי.
הזמנות תשלחנה בדואר עם שעה מדויקת ומקום.
צוות רווחה
מצוות צח"י
חלוקת המטפים תיערך ביום שישי 2.8.13
בין השעות11:00-14:00 :
בחדר האוכל

מפינה חמה
מיה קרן – תזונת התינוק ב30.7-
בשעה 9:30
לילך פלג-למה לשחרר?
המתח בין רגשי האשמה לצורך נתינת
עצמאות.
ב 6.8-בשעה 10:00
יעל סייג -איך לחזור לעצמך לאחר הלידה
 13.8בשעה 10:00
העלות לפגישה ₪ 25
פינה חמה יוצאת לחופשה מה – 29.8.13
עד 1.10
" שום דבר אחר אינו קורה
בלילות הקיץ החמים"
הלילה החמישי מזמין אתכם לערב קייצי

עם אוכל טעים,יין ומוסיקה טובה.
והשבוע:שף אורח – שחף דור
מוזמנים מהשעה 19:00

ריצ'רצ'
פתוח בשבת – מבחר קייץ לכולם
מחכות לכם עם כוס מים קרים

ברכות
לעדי ונעמה פלדי
לשוש ובארי צימרמן
להולדת הבת  /הנכדה
מזל טוב!

ברכות לשחרור מצה"ל:
נתנאל סטיוארט
אופיר אלדד
ספיר מלמד
תודות:
להורים ולילדים של כיתה ז'
ולמסיימי י"ב
על הפקת ערבים מושקעים ומהנים.
תודות לצוות המטבח וחדר האוכל על
ארוחת ערב טעימה
תודה ענקית לעירית פרידמן על
הפקת בתי הקפה.

פנינה ויהודית

חנות הספרים יד שנייה
כל ספר בין ₪ 5-10
שישי ושבת 26-27.7
בין השעות 12:30-17:00

שבת שלום

