דף מס'  1376כ"ד בחשוון תשע"ג 9.11.2012

מהתרבות:
קבלת שבת
ביום שישי 9.11.12
קבלת שבת במועדון בשעה 18:00
כולם מוזמנים
שעת סיפור
ביום שלישי  20.11.12בשעה 17:00
במועדון
"איתמר מטפס על הקירות"
עם גבריאל הדר
לגילאי  6 – 3עלות ₪ 20
סדנת בישול למבוגרים
ביום שישי 30.11.12
מטעמי בוקר של כייף.
הרשמה בכלבולית
חג חנוכה – רשמו לפניכם:
 – 8.12.12מפגן אש
 – 10.12.12ערב חג חנוכה
 - .15 12.12חנוכושר

מועדת הצעירים

מחר יום שישי  9.11.12מפגש
צעירים בשכונה ב14:00
בקרוב יצא הניוזלטר הראשון של צעירי גח"א
נשמח שתשלחו לנו תמונות ילדות סרוקות
של החברה הצעירים מש"ש ועד ...30
(שימו לב צעירים – חסרים לי הרבה מיילים
שלכם ,אנא שלחו לי בהקדם,
אפשר ב)sms
למיילofricher@gmail.com :
תודה הצוות ועפרי

מחדר האוכל  /מטבח
ביום חמישי  15.11.12ארוחת ערב בסגנון
"אוכל איטלקי" בשיתוף עם חברת אוסם והשף
עמי ברעם.
כולם מוזמנים החל מהשעה . 18:30
מהחשמליה
ביום שני  19.11.12בעוד כשבועיים יהיו שיבושים
באספקת החשמל בכל הקיבוץ ,עקב עבודות תחוזקה.
פרטים מדויקים בשבוע הבא.
מהכלבולית
התחלנו לעבוד עם מאפיה חדשה ,המספקת לחם ללא
גלוטן ,לחם "בראשית " ועוד.
באגף החלב יש מבצעים של תנובה.
צוות הכלבולית
משולחנו של מנהל הקהילה
פינוי מחסן המשק מציוד פרטי של חברים
כל מי שמאכסן ציוד/ריהוט/מוצרי חשמל במחסן המשק
מתבקש לפנותו עד ה . 30.11.12
לאחר מכן הציוד שישאר ייתרם!!
מפתח לפינוי הציוד נמצא אצל מרים לביא או אסנת
רחמני.

בריכה ...בריכה....בריכה
בשעה טובה סיימנו את השיפוץ של הבריכה
הגדולה!
הבריכה תפתח ביום שבת 10.11.12
כולם מוזמנים לבוא ולהתרשם.
בברכת שחיה נעימה – צוות הבריכה

מחירי הדלק בתחנת הדלק
של הקיבוץ
החל מיום 1.11.12

מכירת בגדים  -במחסן הבגדים
בגדים של "תלתן" בגדי מעבר וחורף
ביום שישי 9.111.12
בין השעות .13:30 – 10:30
בנוסף – פינה נחמדה של כלים מקרמיקה
של יהודית אשד מוצעים למכירה.
תמר שפע

ליטר בנזין ₪ 7.48
ליטר סולר ₪ 8.19
ליטר נפט ₪ 10.34

הנהלת חשבונות

מהמועצה האזורית
בתאריך  3.12.12יתקיים
ניסוי צופרים

:

שבת שלום

