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2019יולי 12שישי יום



והפעם ! טיול הקיבוץ מתקרב. שלום ושבת שלום לכולם

בטיול הקרוב כל מי שיוצא לטיול  ! אמיתיטיול קהילתי 

מוזמנים עדיין להירשם . לוקח חלק בהכנה ובארגון

:המעודכן של הטיולז"הלומצורף . ולהצטרף

2019טיול קיבוץ קיץ תכנית 

12/7שישי יום 

מעמיסים ציוד9:00

יציאה מדביר9:30

מסלול טיול נחל השופט–11:00

( /  שעתיים)ארוך ( / חצי שעה)אופציה למסלול קצר 

נגיש

צהריים עצמאית במסלול

יציאה לכיוון חורשת טל-13:00

רחצה , הגעה לחניון לילה והתמקמות–15:00

ביקור מודרך באנדרטת אסון המסוקים –18:00

ילדים/ ארוחת ערב ופעילות לילה למבוגרים –19:00

13/7שבת יום 

בוקר והתקפלות. א–8:00

.יציאה לשמורת דן-10:30

רחצה בבריכת שכשוך ופיקניק ארוחת , טיול בשמורה

.  צהריים

לדבירסיום ויציאה חזרה –13:00



"צהריים טובים"

".17:30בשעה "לקטיף עצמאי בגינה הקהילתית מוזמנים 

!!!"  נא לא לקטוף מהתירסים "

הם מיועדים לקטיף במועד אחר במסגרת הפנינג תירס חם שנקיים בשבועות הקרובים

"#צוות גינה קהילתית#", שלום וקטיף מהנהשבת 





בימים האחרונים הוצב שומר במתחם  :לידיעה

המועצההחינוך מטעם המועצה לאבטחת קייטנות 



! הורים יקרים

מחדש את מודעת הדרושים  עיצבנו 

וכל  פייסבוק, נודה לשיתופים בקבוצות

֩מה שנראה לכם רלוונטי 



!!  שלום לכולם

, בהן הבריכה סגורה( והבוקר)בשעות הצהריים השחיהשומריה פנה אלינו בבקשה לאפשר לתושביו להתרחץ בבריכת קיבוץ 

. הפרעה לרחצה שלנותהיה כך שלא 

לנשים , בימים שונים, נפרדתתיהיההרחצה . אין בריכה משלה ולכן נענינו לבקשה כמחווה של רצון טוב בין שכניםלשומריה 

.  הסכם בין היישובים כולל תשלום של שומריה עבור השימוש בבריכהוייחתם , ולגברים

.בהצלחה לכולנו



לכולםשלום 

:הסיפורים חסרים שני ספרים בשביל 

" למה לנוח אין מנוח" 

"  גלידהאווו" ו

.  שלקח מתבקש להחזירם מי 

הספרים הינם לקריאה במקום ולא  -הבהרה

.  להשאלה 

נורית, רבהתודה 



��הבקבוקים נערמים פה בקצב , שלום לכולם

��מכונת הפופקורן ממש מעבר לפינה . �👏�

🍿🍿

היום בשש וחצי אתחיל . אבל צריך לארוז ולמיין

לעזורמי שפנוי מוזמן , במלאכה

: הבהרה

במיחזוריתליטר מקומם 1.5בקבוקי פלסטיק 

.ולא אצל קליינר



לקראת אסיף, שדה בצל בגדש







-סאלד -הצעיר בכפר-מעט תמונות מטיול קיץ של השומר. בוקר טוב

'כיתות ד

מעיין גולני: צילם 









!!לכולםשלום 

אחרי שבועיים שהפאב היה  �🍄�

בהפסקה אנחנו פותחים ביום חמישי 

ועד 20:00הקרוב את השערים משעה 

בואו ותראו לנו  , אחרון הלקוחות

��לפאב ותגיעו בהמוניכם שהתגעתעם

🍄

השבוע הפאב יהיה במתכונת רגילה אבל  

אנחנו מתכננים בזמן הקרוב הרבה ערבי  

,  בירה ונשירה, בשטורניר שש )קונספט 

יום  , (ערב בשרים ובירות בוטיק ועוד

חמישי זאת ההזדמנות שלכם להראות  

שיש ביקוש לפאב

!!!!ניפגש על הבר

. להרשמהלינק 

21.7ב נסגרת ההרשמה 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSddOXlf23AEmnbYdKJQU-

jMvapqXij1CS5xlj_RBsQb2B3dRA/vie
wform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddOXlf23AEmnbYdKJQU-jMvapqXij1CS5xlj_RBsQb2B3dRA/viewform?usp=sf_link




"הזיכרונותלאור "

–והפעם 
ארוע קיץ לזכרו של 

ל"ידוד פיטרו ז



,שנהכמו בכל 

אנו רוצים להודות לכל  אנשי הצוות המופלאים 

ובמקצועיות  במסירות , באמפטיה, שברגישות

טרחו ועמלו על הקמת אירוע פתיחת הקיץ לזכרו  

של ידודי שלנו ויחד איתם המוסדניקים  

–המקסימים 
אנשים טובים באמצע הדרך אנשים טובים  "

..."מאד

על המלאכה האיש בעל  המנצח , ולאחד והיחיד

ישנם עוד  איפה "–משאלה שמעון -הלב הענק 

..."אנשים כמו האיש הזה

תודה על הכול-ולכל בית דביר 

איריס דודו והילדים-מכולנו 





תודה לאלה שעל מלאכת הפקת הארוע  
,  משאלהשמעון 

,  חיוןליאור 

, שלייאילן 

,  דוידייגאל 

,  בליטיניב 

, לואיסיונתן 

,לייבוביץאלון 

םיקינדסומו ה



אילנה, מתי קרימרמן: צילומים 





































































!!!יש 



שבת שלום וטיול קביץ מוצלח 

!
2019יולי 12שישי יום


