דף מס'  1400כ"ג באייר תשע"ג 3.5.2013

מהתרבות.:
וחג שבועות תעשה לך
 14.5.13יום ג' – ערב חג שבועות.
 15.5.13יום ד' – בשעות הבוקר
סדנה לקליעת סלים.
אחה"צ – טקס חג השבועות והתהלוכה
המסורתית של הענפים .
♥ תזכורת  /בקשה ,לכל מנהלי הענפים ולכל
מי שמשתתף בתהלוכה – להתחיל
לחשוב ולתכנן.
♥ מגרש החניה ייסגר החל מיום שלישי
 14.5.13אנא החנו במקומות חלופיים.
♥ בקשה חשובה נוספת
לקראת עגלת התינוקות בטקס שבועות אנו
מבקשות לשלוח למייל של המזכירות,
 maztech@ghi.org.ilשמות
של משפחות אשר נולד להן תינוק בין
שבועות שעבר לשבועות השנה והם חברי
קיבוץ חדשים אשר עדין לא גרים בקיבוץ,
וכן של בני קיבוץ (תושבים) אשר מתגוררים
בגח"א.
♥ לקראת טקס השבועות:
לאלה'לה מזמינה הורים וילדים לחזרה
לריקודים.
ביום שני 6.5.13
בשעה  – 17:30ריקוד המגפיים המסורתי ,
מוזמנים מכתה א' (גם הורים).
בשעה  – 18:15ריקוד "פרח החממה" –
אמהות ובנות מכתה א' עם סלסלות.
 16.5.13יום ה' – תיקון "ליל שבועות"
במועדון בשיתוף עם זית (מרכז קהילתי
עמק חפר) – לימוד וחוויה בעקבות ספרה
החדש של מיריק שניר.
פרטים יבואו......

סדנת מיחזור
במסגרת חודש מיחזור במועצה  ,סדנה מיוחדת
לילדים והורים תתקיים ב  – 21.5.13יום שלישי.
קבלת שבת
ביום שישי  10.5.13בשעה  18:00קבלת שבת
במועדון
כולם מוזמנים
מועצה
ביום שלישי  7.5.13תתקיים מועצה במועדון
בשעה . 20:30
סדר היום:
 .1תקשורת – מענה לשאילתא.
 .2דוח מבקרת פנים.
 .3שונות
שידור ישיר בערוץ "הופ"
צביקה בן נח  /שמוליק לשם
מהמרפאה
תזכורת נוספת חשובה!!
לבדיקות וללקיחת תרופות יש לבוא עם כרטיס מגנטי.
אלו הן הנחיות ונהלים של קופ"ח.
צוות הבריאות
דירות למגורים
על גבי לוח המודעות מופיעים פרטים של  3דירות
למגורים.
אביגיל

מפינה חמה – תלו על המקרר
 – 7.5.13הרצאה נוספת לאמהות החדשות
ולסבתות הטריות
מיה קרן – תזונה לתינוקות.
ההרצאה מומלצת.
 – 28.5.13מיריק שניר
איך נספר סיפור והפעם סיפורי קיץ ומים.
 – 11.6.13מירהלה חוזרת כדי לעזור לכם
לעזור להם לישון טוב בלילה.
כל ההרצאות מתקיימות ביום שלישי
עלות .₪ 25

ברכות
להגר ורן גילה ולכל המשפחה
לשחר ורונה לנישואיכם – שאו ברכת
מזל טוב!
לגליה ואברהם סינדליס
ולכל המשפחה
לאיתמר ופיאנה להולדת
הנכד  /הבן
מזל טוב!

תודות
לאיתי עמית ויניב נורקין על
ארגון מדורה ענקית שכמותה
לא נראתה זמן רב.
לענבל ואודי בליך על אפיית
הפיתות.
לכל המשפחות שהביאו
מאפה ביתי וטעים וכל אלו
שהגיעו ונהנהו.

אנו משתתפים באבלה של
אריאלה לבבי ומשפחתה
עם פטירתה
של אמה

שבת שלום

