דף מס'  2130כ"ח בשבט תשע"ג

אנו אבלים על מותו
של חברנו
מאיר נחמני
ומשתתפים באבלה של
המשפחה
מהתרבות:
יום המשפחה
פעילות ליום המשפחה (עדין לא סגורה),
תתקיים ביום שלישי . 22.2.21
לקראת היום תגיע הודעה במסרון (ס.מ.ס),
באתר ובמודעון.
♣ ביום שלישי  22.2.21בשעה 23:11
ארוחת ערב בחד"א
קבלת שבת
ביום שישי  22.2.21בשעה 23:11
לקראת פורים  -למבוגרים
ביום רביעי  21.2.21בשעה  23:11במועדון,
הצגה "שש נפשות – שבע ברכות";
מופע קומי  /מוסיקאלי עם מסכות בביצוע של
מיכל גולדברג.
הצגה מומלצת!
רשמו לפניכם תאריכים:
 – 21.2.21קריאת המגילה במועדון
 – 21.2.21פורים ילדים בחד"א
 – 2.1.21פורים מבוגרים בבית וינה

3.2.2121

מהנהלת החשבונות
לחברים שלום!
בטעות לא הוכנס לדף החשבון של חודש ינואר חיוב
עבור המס המשתנה.
החיוב הוכנס לדף התקציב לאחר חלוקתו.
המעוניינים לקבל דף מתוקן ,מוזמנים לפנות
לרותי אסטליין ויענו בשמחה.
אתכם הסליחה  -רותי
מהחינוך – הרשמה למערכות החינוך
לכלל ציבור החברים/תושבים!
במידה וישנם ילדים המיועדים להצטרף בשנת
הלימודים החדשה – תשע"ד למערכות הגיל הרך
(לידה עד גיל  )6ובלתי פורמאלי (כתה א' עד י"ב).
אנא צרו קשר עם מנהלות החינוך בהקדם האפשרי,
במהלך חודש פברואר.
אנטה –  101-2106601נורית – . 101-9063110
מהחינוך הבלתי פורמאלי
פגישת המשך למרגנית ארז ,בנושא
מיניות בריאה – כיצד נדבר עם ילדינו על מין והפעם
על מתבגרים ,התבגרות והורות.
ביום שלישי 20.2.21בשעה 21:11במועדון.

גשמים
בחודש ינואר ירדו  053מ"מ גשם!
מתחילת החורף ירדו  083מ"מ.
עדכון יומי מתפרסם באתר הקיבוץ.

דירה למגורים
על גבי לוח המודעות תמצאו מיידע על
דירה למגורים .
מחסן התלבושות
מחסן התלבושות ייפתח לקהל:
עד ה – 20.2.21
ימים :א – ה 21:11 – 21:11
שישי ושבת – 29:11 – 21:11
נשמח לעזור לכם ולראותכם
ענת שביט
בבית העלמין
בעקבות הסערה האחרונה והנזקים ,
הוחלט לבצע גיזום יסודי בעצים.
השבוע הוזמן כורת עצים עם מנוף גבוה.
יתכן שיש נזקים בצמחים בבית העלמין.
העבודה תמשך גם בשבוע הבא.
חיימקה ואריק

מיחזור
בהתאם להחלטות המועצה האזורית לפיקוח
על תהליך המיחזור בישובי המועצה;
בתאריך  11.2.21ביקר פקח את מצב הפחים
בגח"א והפח באזור המרפאה גלש על גדותיו
וזוהתה פסולת למיחזור.
אנא עשו מאמץ על מנת שלא נקבל דוחות
קיבוציים ואישיים.
צוות מיחזור ומנהל הקהילה

פינה חמה
 – 21.2.62שירי וינשטין – מדריכת הנקה.
כל מה שרצית לדעת ולשאול על הנקה.
(חשוב גם לנשים בהריון).
 3.2.62ד"ר נועה פרנקל (רופאת ילדים
והומופאטית) – על חיסונים,
כן ,לא ,מתי ,למה וכמה.
מומלץ רק למתלבטים
כל ההרצאות מתקיימות
בימי שלישי בשעה 21:11
עלות ₪ 20

מחירי הדלק בתחנת הדלק בקיבוץ
החל מיום .....0
ליטר בנזין – ₪ 2...
ליטר סולר – ₪ 2..0
ליטר נפט ₪ .3.0.
הנהלת החשבונות

אופטיקה "סן רייז"
ביום חמישי  23.2.21בקומת הארכיון
בין השעות 20:11 – 26:11

ברכות
לפאם וג'רי בני ולמשפחה
לעליסה (בני) וריצ'י
להולדת הנכדה  /הבת
בארצות הברית
מזל טוב!
לתום ורות שפע
לתמר ,גרשון ולמשפחה
להולדת הבן  /הנכד
מזל טוב!
אנו מברכים את רות פיינברג
ליום הולדתה ה .3-
מזל טוב!
♥ רועי מלי – עדין לא השתחרר מהצבא,
שרות קל ונעים!

שבת שלום!

שבת שלום!

שבת שלום!

