דף מס'  1408כ' בתמוז תשע"ג 28.6.2013

מהתרבות:
קבלת שבת
ביום שישי  28.6.13בשעה 18:00
במועדון.
כולם מוזמנים

בר מצווה – ילדי קבוצת פג'ויה
אנו שמחים להזמינכם לערב בר המצווה
שלנו ביום שישי 5.7.13
 – 19:30בית קפה
 20:30טקס והצגת בר המצווה
"צער גידול הורים"
(מסתבר שגם ההורים צריכים להתבגר
כשילדיהם מגיעים לגיל הבגרות).

ספירת מלאי
ביום שבת זה ה29.06.13 -

הכלבולית סגורה
אנא התארגנו בהתאם

מהתקשורת
ביום רביעי  3.7בשעה  07:00בבוקר יושבת
האינטרנט לכשעה לצורך שדרוג הקו .

מהחינוך  -פתיחת החופש הגדול
ביום חמישי  4.7.13החל מהשעה  20:30ועד למחרת
בשעה  07:00יחגוג החינוך הבלתי פורמאלי את פתיחת
החופש הגדול ב"לילה לבן" לכל המערכת א' – יב.
מתנצלים מראש בפני השכנים אם נרעיש קצת יותר
מהרגיל בבריכה ,זה בעיקר משמחה.
מודים על ההבנה והסבלנות,
מרכזות החינוך וילדי ונערי א' – יב.

מחסן הבגדים – תערוכת בגדים אבודים
בשעות הקבלה הרגילות מוזמנים
לבוא ולזהות את בגדיכם.
מה שיישאר יימסר לנזקקים.

בריאות על הגבעות
בני ה 60-פלוס מגח"א מוזמנים לאירועי בריאות ותרבות
במשך חודשי הקיץ לגח"מ.
התוכנית מגוונת וכוללת הרצאות ופעילויות .כולם מוזמנים
לפתיחה החגיגית ביום חמישי  11.7.13בשעה 09:00
בגח"מ (הסעה תאורגן למי שצריך).הרצאת הפתיחה
(ללא תשלום) מאת :ד"ר שי וייסברג "אופטמיות כמנוף
לחיים" – מומלץ!
התוכנית המלאה תפורסם בהמשך.
פרטים נוספים אצל טובה ועירית
מהארכיון ,קשישים ,תרבות
ביום שבת  6.7.13בשעה  20:00נפגשים במועדון לציון
יום ההולדת לבני ה –  70בקיבוץ.
בתוכנית :שתיה ,עוגה ,ברכות ומצגת קצרה.
רב שיח בנושא גיל הזהב ונושאים הקשורים אליו.
את רב השיח תנחה נירה פארן,
כולם מוזמנים מגיל  20ועד ..... 100

דירות
על גבי לוחות המודעות ישנם פרטי
דירות למגורים,
ההרשמה לדירות עד ה – 30.6.13

מהדואר בקשה
חברים ותושבים – שימו לב,
אם אתם צריכים לקבל מכתב ושאלו אתכם
את הכתובת אנא הוסיפו בכתובת גם את
מספר ת.ד שלכם

" שום דבר אחר אינו קורה,
בלילות הקיץ החמים"...
במתחם בית קפה "כמופה"
הלילה החמישי חוזר,
משעה 20:00
מוזמנים לאכול ,לשתות ,לשמוע
מוסיקה טובה.
מיום חמישי  4.7.13ועד סוף אוגוסט.
הראשונה לפתוח את הערבים היא:
אבישג זיו בהופעה בשעה . 21:00
מחכים לכם צוות בית הקפה
ריצ'רצ'
פתוח בשבת – בגלל הקיץ ,לכבוד החופש
בגדי קיץ חדשים יפים ונעימים.
שלכם עם כוס מים קרים
פנינה ויהודית
יוגה בקיץ
אין כמו להתחיל את הבקר הקייצי בתרגול
מרענן של מתיחות ותנוחות יוגה(.מתאים גם
למתחילים).
אני מזמינה אותך להצטרף לשיעור בקר
בימי ד' בחודשי יולי/אוגוסט.
*שיעורי התעמלות בונה עצם/פילאטיס
ממשיכים כרגיל בימים א' או ד'.
לפרטים שלוה0507248491 :

מציירים בחברותא בעמק חפר
תערוכת ציורי של תלמידי העמק
בהנחיית :ורד נחמני וגדי קוזיץ
"נוף ,דומם ,מודל ,דיוקן"
בגלריית רופין ,בנין הספרייה המרכז האקדמי .
30.7.13 – 17.6.13
משתתפים בתערוכה רבים מחברי הקיבוץ.
"ניצוצות"
ניצוצות מפיקים כוכבים – מבצע קיץ
הקלטת שיר מקצועית ב  ₪ 100בלבד באולפן הקלטות.
בתאריכים  29 .28 ,27ליוני .
פרטים ותיאום עם אמיר אסטלין 0524504433

מהתקשורת  -מסלול חדש בפלאפון
 ₪ 99כולל מע"מ .שיחות , SMS ,גלישה . G3
לשינוי יש לשלוח מייל הכולל מספר פלאפון
ומספר תעודת זהות לאביגיל.

ברכות
לדפנה ובני לנג ולכל המשפחה
לעומרי (לנג) ורותם לנישואיכם
מזל טוב!
♦ לכל התלמידים והמורים היוצאים
לחופש הגדול,
תיהנו ושימרו על עצמכם בכל
הפעילויות
והבלויים הרבים מספור.

שבת שלום

