דף מס'  0100ט' בתשרי תשע"ד 00.2.0200

מהתרבות:
 31.9.31יום שישי – ערב יום הכיפורים
"שירה חדשה" במועדון בשעה 00:22
 31.9.31יום שבת יום כיפור –למידה
והתכנסות במועדון החל מהשעה 20:22
מוצאי יום כיפור (שבת) – תפילת נעילה
קהילתית במועדון בשעה 00:82
ובשעה  02:01בדיוק תקיעה בשופר
ולאחר מכן תקיעת יתד בסוכה.
.
יום שני  – 31.9.31המשך קישוט הסוכה
בשעה  00:22על הדשא ליד חד"א
השנה יש סוכה גדולה במיוחד.
 – 39.9.31ערב לציון  14שנה
למלחמת יום הכיפורים בשעה 02:02
בחדר האוכל
 – 33.9.31חג סוכות – מפגש בסוכה
בבריכה מהשעה . 00:22
קפה לגדולים ,סרט לילדים.
 31.9.31יום שני – ארוחת ערב בסוכה
כל משפחה מוזמנת להביא תבשיל /
מאפה לסוכה.
 31.9.31יום רביעי ערב שמחת תורה
"כמו קול של הלב"
סיפור חייו ויצירתו של דוד זהבי
בבית וינה בשעה 00:22
יום חמישי 31.9.31
שמחת תורה והקפות שניות
במועדון בשעה 00:02

מחדר האוכל – שימו לב
מחר יום שישי  00.2.00תוגש ארוחת צהרים בין
השעות  00:02 – 00:22אנא התארגנו בהתאם.
מהבריאות
ד"ר עפרי רופאת המשפחה שלנו הודיעה על סיום עבודתה
אצלנו (לאחר  6שנות עבודה).
אנו מטפלים במציאת רופא מחליף ,ואני אעדכן את הציבור
בלוח הזמנים הקשור להחלפתה.
ברכת בריאות – עירית ארבל
מקבוצת הפנסיונרים
רוצים להודות לבית גבעת חיים אחוד על קבלת השי
לראש השנה ותשומת הלב.
עיתונים...עיתונים
יוסי חי מסיים את עבודתו בחלוקת העיתונים,
ידיעות אחרונות ומעריב (את עיתון הארץ ימשיך לחלק)
יוסי מבקש להודות לכל האנשים אשר תמכו בו ועזרו
במשך כ –  8שנים ,ואנו הקוראים מודים ליוסי על
חלוקת העיתונים בכל זמן ובכל מזג אויר .
בגלריה
"קובוץ" – צילומים של עמרם נבו ואפרת אשל.
דיאלוג מעניין בין הצלמים בראי התקופה.
הגיל השלישי
בהמשך למכתב קודם מצוות הרווחה ועל פי המלצתו ולאחר
בדיקה עם משאבי אנוש החלטתי למנות את לביאה לריכוז
תהליך הלמידה בתקופת ה"פיילוט" .
בעוד מספר חודשי נבחן ונסכם את תקופת הניסיון ונחליט
לגבי ההמשך.
אייל ניסן

יום כיפור
למעוניינים תפילות החג בנוסח המסורתי
יתקיימו בחדר מורים של שפרירים.
פרטים נוספים באתר ובמודעון של הקיבוץ
או אצל דודו נקר.
פלאפון 282-8026600
מבית קפה  /כריכיה
בית הקפה והכריכיה יהיו סגורים בחוה"מ
מה –  .00.2ועד .06.2
מחסן הבגדים
שעות הפתיחה בשבועיים הקרובים:
יום א 00:02 - 20:22 08.2
יום ב' 00:02 – 20:22 06.2
02:22 – 00:22
יום ו' 00:22 – 20:22 02.2
יום א' 00:02 – 20:22 00.2
יום ב' 00:02 – 20:22 00.2
02:22 – 00:22
יום ו' 00:22 – 20:22 00.2

מהכלבולית
♠ יום ו' 00:22 – 20:22 00.2.00
♠שבת  31.9.31סגור
♠ ימים א' ב' ג' –  .31.9עד 3..9
02:22 – 20:22
♠ ערב סוכות 01:22 – 20:22 31.9.31
♠ שבתון 01:22 - 22:22 39.9.31
♠ יום ו' 01:22 – 20:22 34.9.31
♠ יום שבת 01:22 – 22:22 33.9.31
גמר חתימה טובה

מחירי הדלק בתחנת הדלק של
גדיםהקיבוץ
החל מיום .....1
ליטר בנזין – ₪ 1...

ברכות
למשפחות החברים החדשים בשכונה החדשה
אשר נכנסו לבתיהם החדשים,
ברכת השתלבות וקליטה מהירה!!!
שביט וליאורה לין
אמנון ושירי הורוביץ
ערן ואנחלה שנהר
טלי וטל סונדק
עירא ורעות ברות
נעמה ועודד נווה (סלייבי)

לענת וליאור תירוש
לסבתא טלי וסבא יורם ולכל המשפחה
להולדת הבת  /הנכדה
מזל טוב!

לטל ומיכל רסיס
לסבתא דורית וסבא גל ולכל המשפחה
להולדת הבן  /הנכד
מזל טוב!

ליטר סולר ₪ 1..1
ליטר נפט ₪ .3.11
מהנהלת החשבונות

שבת שלום וגמר חתימה טובה
לכל בית גבעת חיים איחוד!

