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אנו אבלים על מותו של חברנו
שלמה ברגר
ומשתתפים באבלה
של המשפחה

מהתרבות:
הקיץ נפגשים בבריכה
ביום שישי  27.7.12מהשעה 18:00
ערב חופשי לבלות ולכייף .מוזמנים עם ארוחת
השבת ,פינת קפה וסרט לילדים.
ביום שישי  10.8.12ניפגש שוב!
קבלת שבת הבאה תתקיים ביום שישי
 3.8.12בשעה .18:00
הפנינג לכל המשפחה יתקיים ב18.8.12
פרטים יבואו.
מבית טרזין
השבוע יתקיים סמינר
"היסטוריה ,מוסיקה וזיכרון" כמו בכל שנה.
ישתתפו בסמינר תלמידי האקדמיה למוסיקה
בירושלים.
בסיומו יתקיים מופע מסכם שיציג את הנושאים
בהם עסקו משתתפי הסמינר בשירה ונגינה.
* ביום שישי  3.8.12בשעה  10:30מוזמנים
חובבי המוסיקה למועדון שלנו.
מהשעה  10:00קפה ומאפה.
פרטים על הסמינר באתר:
www.bterezin.org.il
מגדלי המים – בגלריה!
לכל מי שלא ראה  -הזדמנות נוספת לראות
את היצירה המשותפת של כל ילדי הקיבוץ.
להתראות

משולחנו של מנהל הקהילה
בעקבות הצגת עבודת צוות ההיגוי בעידכון תוכנית
האב מוזמן הציבור להגיש בכתב את הערותיו,
הארותיו והסתייגויותיו עד סוף חודש יולי , 2012
ולהעבירן למזכירות לתמי.
אייל וצפריר
מגרש הכדורסל ליד הגנים ,שדרוג המגרש
שדרוג מגרש הכדורסל החל  ,העבודה אמורה להימשך
כחודש ימים ,יתכנו שיבושי תנועה ו"הפרעות" אחרות
אנא קבלו בהבנה ושתפו פעולה.
ספר טלפונים מעודכן של גח"א 2012
חברים המעוניינים בתיקון  /או בצירוף פרטיהם:
טלפון ?...פלאפון ?...מייל?...
חברים חדשים ,נישואים חדשים ואחרים,
מוזמנים להעביר את הפרטים ל :ת.ד  202או למייל:
 Tz.noama@gmail.comעד 10.8.12
תודה מור נואמה (הורוויץ)
אחזקת כלבים
לאחרונה אירעו מספר מקרי נשיכה מכלבים משוטטים.
אנו בוחנים דרכים להתמודד עם התופעה...בעלי כלבים,
שימרו על כלביכם כך שלא יפחידו ,יטרידו או יגרמו נזק
לאחרים.
תודה גדולה ליסמין ולרענן – רגע לפני
נסיעתם לאמריקה הגדולה!!!
ליסמין על בניתו ותפעולו של המודעון.
לרענן על עריכת עלון בתוכנו וכן על שפע
של מיידע בשדרוג ובבניית הארכיון המודרני
" הקמת מערך ניהול המיידע של גח"א".
בהצלחה
שרותי תקשורת
בדואר ובכלבולית מונחים דפי מיידע ,לנוחיותיכם
"מורה נבוכים" הקשורים לתחום התקשורת בקיבוץ.
אייל ניסן

מהמודעון
החל מ –  1.8.12היידי עפרון מחליפה את
יסמין בתפעול המודעון.
אפשר להמשיך ולשלוח הודעות:
דרך המיילmodaon@gmail.com :
בנייד0528933172 :
או בתא הדואר של הארכיון.
מהספריה
רותי הורוביץ יוצאת לחופש מ –  29.7.12עד
 6.8.12בימים אלה הספרייה תהיה סגורה.
להתראות – רותי

מהבריאות
לכל החברים חולק בתאי הדואר דף עידכונים בנושא –
בריאות.
כמו כן יפורסם באתר.
לשרותכם צוות הבריאות
מחירי הדלק בתחנת הדלק של הקיבוץ
החל מיום 1.7.12
ליטר בנזין – ₪ 7.20
ליטר סולר

₪ 7.35 -

ליטר נפט – ₪ 10.34
הנהלת החשבונות

" מוזיקה חיה בלילה החמישי"
הכריכיה מארחת את "ספרינא" – לרגל חגיגת
יום הולדת  -שנה!
מוזמנים באהבה לארוחת ערב וכוס יין משובח.
בערב ט"ו באב ,יום חמישי 2.8.12
החל מ20:00-
להתראות  ,אליעד ,אלה ושחר

ברכות
לאדוה ויאיר סינדליס ולבנם אורי
לגליה ואברהם ולכל המשפחה
להולדת הבת  /הנכדה
מזל טוב!!

ריצ'רצ'
פתוח בשבת – עדיין יש כמות גדולה של
בגדי ים מקסימים – עודפי יצוא של גוטקס,
במחירים טובים ,ובנוסף כל יום ניתלים
פריטים חדשים = קיץ מקומי
שלכם יהודית ופנינה

תודות
מערכת החינוך ,מודה מכל לב לכל
החברים שהושיטו יד ותרמו להצלחת
הבנייה של מגדלי המים ,לכבוד חגיגית
ה – 60
פינה חמה – גזור ושמור
לאריה רותם (שביחד עם סיון – בנה את
פעילויות אחרונות עד אוקטובר בפינה חמה
המגדלים) ,ליורם פארן שהעביר אותם,
*יום שלישי  31.7.12שעה 10:00
ליוני פרינץ שצילם ובנה ,ולכל עשרות
כניסת הילד למשפחה בשיטת פסיקה משפחתית.
מעבירה כרמית  ,עלות ₪ 25
החברים ,ההורים והסבים שהקדישו
*  7.8.12שעה 10:00
מזמנם לארגון הסיורים וההסברים
תזונת תינוקות בשנה הראשונה
מעבירה דיאטנית טובה מאוד ,מיה קרן .
לילדים ,ולעיצוב המגדלים.
טוב גם לסבאים עלות . ₪ 25
וכמובן לצוות המדריכים שהשקיעו
*ימי ראשון  12.8.12+ 5.8.12בשעה 09:30
מחשבה ומאמץ ומעל לכל ידעו
סדרה של הרצאות והדגמה ברפלקסולוגיה
–
לתינוק
לתינוקות טיפים לעזרה בכל הקשיים שיש
להתלהב ולסחוף איתם את הילדים!
פעוט .כלים לחיים.
מעבירה ענבל בן יעקב – מומלץ עלות ₪ 150
מירהלה זיו

אנו משתתפים באבלה של
שלי הורוויץ ומשפחתה
עם פטירתה
של אחותה – ג'ודי

ממרפאת השיניים – לכל משתתפי מחקר
קולגייט על שיתוף הפעולה.
ניתן להמשיך ולקבל משחות שיניים
בתקופה הקרובה.
להתראות במחקר הבא!
שבת שלום!

.

