דף מס'  0000ט"ז בתשרי תשע"ד 11.0.1108

מהתרבות:
 31.9.12יום שבת ,חג סוכות –
מפגש בסוכה
בבריכה מהשעה . 00:11
קפה לגדולים ,סרט לילדים.
 32.9.12יום שני – ארוחת ערב בסוכה
כל משפחה מוזמנת להביא תבשיל /
מאפה לסוכה.
 31.9.12יום רביעי ערב שמחת
תורה
"כמו קול של הלב"
סיפור חייו ויצירתו של דוד זהבי
בבית וינה בשעה 00:22
יום חמישי 31.9.12
שמחת תורה והקפות שניות
במועדון בשעה 03:81
מהכלבולית
♠ יום ו' 00:11 – 10:11 31.9.12
♠ יום שבת 00:11 – 10:11 31.9.12

מכירת בגדים
במחסן הבגדים ביום שישי  0.01בין
השעות  01:81עד 08:81
תשלום במזומן או צ'ק.

ברכות
לרחל ויואל מלי ולכל
המשפחה
לעדי ועידן לנישואיכם
ברכת מזל טוב!

בגלריה
"קובוץ" – צילומים של עמרם נבו ואפרת אשל.
דיאלוג מעניין בין הצלמים בראי התקופה.
ממשאבי אנוש
החל מחודש ספטמבר  08שכר חברים יצא ב –  0לחודש,
דפי נוכחות בעבודה יוגשו מלאים וחתומים ע"י מנהל הענף
עד ה –  8לכל חודש.
נוי ,חצר ותברואה
בין התאריכים  11.0.08ועד  8.01.08אני בחופשה.
בקשות והודעות ניתן להשאיר ,
בטלפון במשרד הנוי – 10-5850681
חג שמח  -אריק
מבית קפה  /כריכיה
בית הקפה והכריכיה יהיו סגורים בחוה"מ מה 03.0-עד 15.0
מחסן הבגדים
שעות הפתיחה בשבוע הקרוב:
יום ו' 01:11 – 13:11 11.0
יום א' 08:81 – 10:11 11.0
יום ב' 08:81 – 10:11 18.0
00:11 – 00:11
יום ו' 01:11 – 13:11 10.0

הזמנה לבית פתוח  -ציורים
הזמנה לביתה של נאוה אסטליין בסוכות:
ימים :שבת  10.0 -וראשון –  11.0בין השעות  01:81עד . 00:81
פרטים נוספים1610661010 :

וגמר חתימה טובה
לכל בית גבעת חיים איחוד!

תודות
אירועי חגי תשרי
(עדין לא הסתיימו)
♣ לצוות ראש השנה שעמל
והפיק ערב מרגש
לשנה חדשה.
ולכל מי שהשתתף בערב
מגדול ועד קטן.
♣ לבית הקפה החגיגי יחד
עם הקינוחים של תמיר.
♣ לצוות מטבח וחדר אוכל
על הגשת ארוחה חגיגית.
♣ לצוות גד"ש
והתרבותניקיות על יוזמה
ברוכה – איסוף בוטנים
בשדה ,לכל המשפחה.
♣ לצוות הוותיק של
יום הכיפורים -
*שירה חדשה במועדון.
*יום למידה במועדון
ולכל המגישים את
השיעורים.
♣  02שנה למלחמת יום
הכיפורים  -בעקבות ספר
"צרור החיים" של מוטי
תודה לכל השותפים
והמשתתפים על ערב
מרגש.

שבת שלום

