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מהתרבות:
חנוכה חנוכה חג יפה כל כך...

מהמנהלה
לחברים שלום!
בהתאם להחלטת מועצת הקיבוץ מ 20.11.12תשלומי
הארנונה למועצה יבוצעו ישירות ע"י החברים ולא דרך
הקיבוץ.
הסדר זה ייכנס לתוקף בינואר  2013עד אז אנו פועלים עם
מחלקת הגביה במועצה כך שהמעבר לתשלום ישיר יתבצע
חלק ככל הניתן .החברים יקבלו את שוברי התשלום ישירות
והתשלום יתבצע ע"י החבר מול המועצה( .כפי שמשלמים
על השימוש בטלפונים ניידים).
*אין שינוי בנוהל חברים וותיקים להם אין חשבון בנק ,הם
ימשיכו לקבל את החיובים בתקציבם
פרטים נוספים אפשר לקבל אצל שלמה כהן בהנה"ח.
אייל ניסן

יום רביעי  – 12 12.12נר חמישי
בשעה  17:30בסביום
סבא/סבתא נכדים ,ונינים משחקים ונהנים.
הדלקת נרות עם סופגניות
ומשחקי חשיבה ביחד ולחוד עם תמר בר אילן
ופתי.

"קליטת בנים – הצעת החלטה משלימה"
בישיבת המועצה האחרונה הוצגה הצעה בנושא:
קליטת בנים – הצעת החלטה משלימה ,הציבור מוזמן
לקרוא ולהציע הצעות והסתייגויות בנושא.
הצעות יש להגיש בכתב לתמי במזכירות עד
לתאריך  ,21.12.12את נוסח ההצעה ניתן לקבל
במזכירות או באתר הקיבוץ.
שמוליק  /אייל

יום שבת  – 8.12.12נר ראשון
בשעה  – 17:30מפגן האש במנז'
(מגרש הסוסים)
ב - 17:15תהלוכת הלמפיונים תצא
מהכולבו לית ,ולאורך הדרך למנז'
♣ במקרה של גשם מפגן האש יידחה
יום שני  – 10.12.12נר שלישי
בשעה  18:15מסיבת החג בבית וינה
*אנא שימרו על הילדים לידכם!
*והשאירו את הכלבים בבית.

יום שבת  – 15.12.12נר שמיני
החל מהשעה  10:15חנוכושר באולם הספורט
פעילויות ספורט לכל הגילאים ,הפעלות
לגדולים וקטנים ,ג'מבורי לפעוטים/ות.
נא לבוא עם נעלי ספורט

מסיבת חנוכה לגדולים
צעירי הקיבוץ – מזמינים את כולם לכבוד
חג החנוכה – מסיבת חנוכה ביום שישי
 21.12.12מהשעה  21:00בבית וינה
לפזז וללגום בירה.
כניסה חינם!

בטחון – שימו לב!
אנא הקפידו לנעול דלתות ,לסגור חלונות עם פינים
( למי שאין ניתן לפנות לרוברט).
יש לשים לב לחשודים ולהודיע לדורון לנג או לגיא פינ.

מחירי הדלק בתחנת הדלק של הקיבוץ
החל מיום 1.12.12
ליטר בנזין ₪ 7.41
ליטר סולר ₪ 8.19
ליטר נפט ₪ 10.34
הנהלת החשבונות

מתקן גז ענקי
הולכים לבנות מתקן גז ענקי (בית זיקוק)
בעמק חפר ,ממש ליד הבית שלנו;
זה מדאיג אתכם?
ביום ראשון  9.12.12בשעה  21:00יתקיים
כנס במועדון שלנו ,בו יוצג הנושא ע"י נציג של
מטה המאבק של עמק חפר.
יועבר בשידור ישיר בערוץ "הופ"
היידי עפרון ושות'..

מהכולבולית
יש מבצעים רבים של תנובה במקררי החלב ועוד
מבצעים בכולבולית.
לחברי ותושבי גח"א  -ולחותמים
רני אידן – מודה על הדאגה הכנה לגורל חוות הנוי ומוסר
שמטפלים ברצינות ובאחריות ואין חשש שהגן הבוטני
יפגע.
העלון חוזר ,העלון חוזר...
בשעה טובה ואחרי הרבה חודשי המתנה,
"בתוכנו" חוזר לפעולה .ללא עזרתכם –
העלון לא יתרומם!
ולכן ,מאוד מבקשים ,מכל מי שבעט אוחזים ,כותבים,
מאיירים ,צלמים ,חברות וחברים ,תושבים ומשכירים.
מבוגרים וצעירים.
אנא פנו אלינו (אמיל והיידי) ,עם רעיונות וחומרים
כדי שיהיה לכולנו עלון מקסים.
בכתובת הדוא"ל הבאהbetochenu@gmail.com :
או בתיבת הדואר  -ארכיון ומידע.

לחברים שלום!
דור אלון – כרטיסי תדלוק!!
החל מינואר  2013תשתנה שיטת התשלום
לדלק .החיוב יעבור ישר לחברים (בדומה
לפלאפון) במקום דרך תקציב הקיבוץ.
אין שינוי ברמת ההנחה!!
בכדי להכנס להסדר החדש נדרשים החברים
המעוניינים למלא ולחתום על
"טופס הצטרפות"(.הטפסים נמצאים אצל תמי
במזכירות).
♦ לתשומת ליבכם בסוף השנה 2012
דע את המידע
יפסק ההסדר הקיים היום.
פרויקט המיחשוב של הארכיון נמצא בעבודה .התחלנו עם
אייל ניסן וערד סלוצקי אתר ארכיון קטן (בלוג) כדי לחשוף את החברים לנעשה.
הכתובת של האתר .archionghi.blogspot.co.il :יש גם
כך היינו
הפנייה מאתר הקיבוץ .הארכיון נמצא באחריות של תפקיד
יצאה לאור החוברת ,לקט מתוך
ניהול המידע שהוא תפקיד חדש יחסית בקיבוץ והוא בשלבי
ב"תוכנו" .2012
איפיון והקמה ,בעלון יפורסם התפקיד ביתר פירוט .היידי
ניתן לרכוש אצל מרים ארזי
עפרון ,מנהלת מידע  ghi.information@gmail.comטל'
ת.ד  ,133טל' 9133
9804
מחיר ₪ 20
מרפאת השיניים
מכירות
כל המעוניין לקבל משחת שיניים ,מוזמן לפנות בשעות
ביום שישי  7.12.12בין השעות
הפתיחה.
 13:00 – 10:30בחד"א
מצעים  ,מגבות ועוד...
ספורט – על הגבעה בריכה
השעות
ביום שישי  14.12.12בין
מוזמנים להצטרף לחוגים וקבוצות שחיה – לפרטים
 12:45 – 10:00בחד"א
גיל –  0547404074שושי . 0576668369
נעלים למבוגרים/ות
כדורמים – ילדים עד גיל  + 10לפרטים
כולם מוזמנים
עומר .0503100938
קואופ מזון אורגני במתחם
"יד שניה"
פתוח ימים ב' ג' ד' מ 09:30עד 17:30
יום ה' מ  09:30עד 20:00
יום ו' מ  09:30עד 14:00
בכל יום פתוח ,מוגש מרק או תבשיל בריא
מהשעה  12:00בתאבון

שבת שלום

