דף מס'  1415י' באלול תשע"ג 16.8.2013

מהתרבות:
נפגשים בבריכה
רגע לפני סיום החופש הגדול
ותחילת הלימודים ,מוזמנים לבילוי בריכה
ביום שבת  24.8.13החל מהשעה . 17:00
 28.8.13יום רביעי – ערב הכנת ברכות
לראש השנה.
 – 30.8.13קבלת שבת עם ילדי כתה א'
השנה.

הספר "צרור החיים"
הספר מאת מוטי זעירא  ,העוסק בגבעת חיים במלחמת
יום הכיפורים ,יחולק במזכירות ביום שישי 16.8.13
בשעות  13:00 – 10:00ע"פ החלטת הקיבוץ יקבל כל בית אב
עותק .כמו כן ניתן יהיה לרכוש ספרים נוספים במחיר מוזל של
 . ₪ 30החלוקה תימשך בשבוע הבא אצל תמי במזכירות.

עובדים בכביש
ביום ראשון  18.8.13נתחיל בעבודת חפירה והנחת קו מים
למטבח.
החפירה תחצה את הכביש שמחבר את מגרש החניה הגדול
והכלבולית( ,אזור מעבר החצייה העליון).
נבקש את ההבנה והסבלנות של המשתמשים
בדרכים הסמוכות.

אירועי חודש תשרי – שנה חדשה
 – 5.9.13ערב חג שני – נחגוג את ראש
השנה בקיבוץ.
הכיפורים
 –13.9.13ערב יום
העבודה תימשך כשבוע
♦ שירה חדשה במועדון.
אחראי – יוסי ברוך 0509369145 -
♦ ולמחרת יום לימוד מרוכז במועדון.
 – 19.9.13ערב לציון  40שנה
בקשה לקראת ראש השנה
למלחמת יום הכיפורים.
אנו מבקשים את עזרכתכם!
 – 21.9.13חג סוכות – מפגש בסוכה
במסיבת החג של ראש השנה נקרין מצגת של משפחות מהקיבוץ
בבריכה.
עם תמונות מהיום ומפעם .אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו צילומים
עם
משוררים
 – 25.9.13ערב שירי
של משפחתכם שצולמו באירועים משפחתיים מתקופות שונות
מוטי זעירא בבית וינה
(יכול להיות בהרכב מלא או חלקי)  .ניתן לסרוק ולשלוח
למייל –  anatofir4@gmail.comאו לשים תמונות מקוריות
 – 26.9.13שמחת תורה במועדון עם מוטי.
בת.ד ארכיון בתוך מעטפה עם שם ומס' ת.ד
♦ חג האסיף – צוות גד"ש גח"א ובנות
תודה – צוות ראש השנה
התרבות יזמין את הציבור ללקט בוטנים
בשדה.
מהמרפאה
על התאריך תבוא הודעה  ,הציבור מתבקש
מיום ראשון ה 18.8.13 -יחל בקיבוץ מבצע חיסון פוליו ,החיסון
לא להגיע באופן עצמאי.
יינתן לילדים מגיל שלושה חודשים עד תשע שנים.
♦ פעילות בסוכות בחורשה ליד המרכזונים.
(לילדים שנולדו אחרי ה – )1.1.2004
פרטים יבואו – תרבות
דרושים עובדים לחד"א לערב
ראש שנה השני
לערב חג שני 5.9.13
מי שמוכן  /מעונין יפנה ל:
ענבל בן אליהו – 0546833554
או לרענן –  – 0507262295תודה רבה!

יש להגיע למרפאה בימים שאירית שחר אחות ט .חלב נמצאת.
(שימו לב – בשבוע זה אירית עובדת בימים א' וד').
יש להביא פנקס חיסונים  +כרטיס מגנטי.

מועצה
ביום שלישי  20.8.13בשעה 20:30
במועדון
סדר היום:
 .1דוחות כספיים  6ח' – יוצג על ידי
רו"ח יוסי זילברשטיין.
 .2דוחות תמחיריים  6ח'.
 .3אישור הצעה לרכישת  2גנרטורים
לקיבוץ – במימון בנקאי.
 .4תשובה לשאילתה (אם יהיה זמן).
 .5שונות
יועבר בשידור ישיר בערוץ "הופ"
שמוליק וצביקה

לפנסיונרים הצעירים ואלה
שבדרך...
לתאי הדואר שלכם חולקו שאלונים
(דף בצבע ירוק) .מצפים להיענותכם .יש
להחזיר עם תשובותיכם לתיבה מיוחדת
בכלבולית.
תודה צוות פנסיונרים צעירים
בגלריה
חוג פסיפס – בהדרכת תמר אריאלי
מציג בגלריה ,עבודות בפסיפס – יפות
ומזמינות
לפנסיונרים וגימלאים
ב  12.9.13נפתחת המכללה בעין החורש.
דפים הרשמה ותוכנית יפורסמו בהקדם
ממחסן הבגדים
תערוכת מצעים ביום שישי 16.8.13
בין השעות 12:30 – 10:30
מהכריכיה – "כמופה"
ביום שלישי  20.8.13סגור באופן חד פעמי

" שום דבר אחר אינו קורה
בלילות הקיץ החמים"
"הלילה החמישי" מארח את עמית ארבל
בהופעה החל מהשעה 21:00
צביה ויגל פותחים חומוסייה יהיה טעים.
מוזמנים ביום חמישי 22.8.13
מהשעה (19:00לאוכל)
בבית הקפה "כמו פה" שבועיים אחרונים!

חברותא
ההרשמה ללימודים לשנה הבאה בעיצומה.
לנרשמים עד ה –  10.9.13ישנה הנחה של .10%
את תכנית השיעורים אפשר לראות בחוברת חוגים של
המועצה הנמצאת בחדר הדואר.
הלימודים מתקיימים במועדון.
מאד מומלץ!
בבירורים ניתן לפנות לצוות "חברותא" (נירה ,רביבה,
חנוש ,דבורה ושלומית).
דירות – שימו לב
על גבי לוחות המודעות פרטי דירות פנויות למגורים .
ניהול מיידע
נא לא להעביר הלאה סיסמאות אישיות של אתר האינטרנט
של הקיבוץ .מעבר לכך רק טלי סופר /אחיטוב עצמה מוסמכת
לטפל בסיסמאות ויכולה לפנות אליכם בנושא.
אם מישהו אחר פונה אליכם בנושא אנא יידעו אותנו
בטלפון  9804או במיילghi.information@gmail.com :
מהכלבולית
שעות פתיחה השבוע :יום א וב' 19:00 – 7:00
יום ג' וד' 15:00 7:00
יום ה' 19:00 – 7:00
14:00 - 7:00
יום ו
לקראת החגים החל מה –  18.8.13הנחה של  5%לחברים על
הקניות.
יום שוק חוזר – בימי שלישי רביעי – מחיר פירות וירקות יורדים..
אופניים מתי – יום כיפור מתקרב התארגנו.....
מולהלול
הגיעו עוד משחקים – מוזמנים ביום שישי ושבת .
חנות ספרים – אחי פרנק
בשישי ושבת תיערך מכירת ספרים ב –  ₪ 5עד ₪ 10
ביום שישי בין  12:00ל  17:00בשבת בין  12:30ל 17:00
במסגרת עץ
תמונות  -בחלונות
רפרודוקציות – ציורי שמן – פוסטרים
וכן רהיטים שונים "יד שניה"
בואו לראות  -דבורה

לאט יותר – מדויק יותר – הרמוני יותר
שיעורי תנועה לקבוצות ובודדים.
לפנות ללאה שחר – 6369386 / 0506904600

שבת שלום

