דף מס'  1416י"ז באלול תשע"ג 23.8.2013

אנו אבלים על מותו
של חברנו
אריה רותם
ומשתתפים באבלה
של המשפחה
מהתרבות:
יום שבת  – 24.8.13נפגשים בבריכה
החל מהשעה  , 17:00רגע לפני סיום
החופש הגדול.....
 28.8.13יום רביעי – ערב הכנת ברכות
לראש השנה החל מהשעה , 17:00
לאחר מכן צוות חד"א מזמין את כולם
לארוחת ערב.
 – 30.8.13קבלת שבת עם ילדי כתה א'
החדשה .מוזמנים כולם
" תחל שנה וברכותיה תכלה שנה
וקללותיה"
אירועי חודש תשרי – תשע"ד
 – 5.9.13ערב חג שני – נחגוג את ראש
השנה בקיבוץ.
 –13.9.13ערב יום הכיפורים
שירה חדשה במועדון.
 14.9.13יום כיפור –למידה והתכנסות
במועדון.
מוצאי יום כיפור (שבת) – תפילת נעילה
קהילתית במועדון ולאחר מכן תקיעת
יתד בסוכה וקישוטה.
 – 19.9.13ערב לציון  40שנה
למלחמת יום הכיפורים.
 – 21.9.13חג סוכות – מפגש בסוכה
בבריכה.
 – 25.9.13ערב שירי משוררים עם
מוטי זעירא וחברים בבית וינה.

 – 26.9.13שמחת תורה במועדון עם מוטי
♦ חג האסיף – צוות גד"ש גח"א ובנות התרבות יזמין
את הציבור ללקט בוטנים בשדה.
על התאריך תבוא הודעה  ,הציבור מתבקש לא להגיע
באופן עצמאי.
דרושים עובדים לחד"א לערב
ראש השנה השני
לערב חג שני  5.9.13מי שמוכן  /מעונין יפנה ל:
ענבל בן אליהו – 0546833554
או לרענן –  – 0507262295תודה רבה!
הספר "צרור החיים"
הספר מאת מוטי זעירא  ,העוסק בגבעת חיים במלחמת
יום הכיפורים .ע"פ החלטת הקיבוץ יקבל כל בית אב
עותק .כמו כן ניתן יהיה לרכוש ספרים נוספים במחיר מוזל של
 . ₪ 30החלוקה נמשכת אצל תמי במזכירות

מהמרפאה
מבצע חיסון פוליו:
החיסון יינתן לילדים מגיל שלושה חודשים עד תשע שנים.
(לילדים שנולדו אחרי ה – )1.1.2004
יש להגיע למרפאה בימים שאירית שחר אחות ט .חלב נמצאת.
ימים – א' ג' וד' – בשעות הקבלה
יש להביא פנקס חיסונים  +כרטיס מגנטי.
מהתקשורת
בימים אלה אלקטל עובדת במרץ לחיבור השכונה החדשה
לתקשורת.לטובת הענין יש צורך בהשבתה לחיבור התשתיות
הקיימות ,טלפון ואינטרנט( ,בשכונה החדשה תשובת גם
הטלוויזיה).
ההשבתה מתוכננת ליום שני  26.8.13בלילה שבין שני לשלישי
בשעות  24:00עד  07:00בבוקר.
מבית ספר משג"ב
יום הלימודים הראשון  27.8.13יסתיים בשעה 11:45
לכל התלמידים.

תווי שי
תווי שי לראש השנה לחיילים בסדיר,
ש"ש וחיילים בודדים ,ניתן לקבל בדואר
בשעות הפתיחה.

תזכורת לפנסיונרים צעירים:
למי שמעוניין ועדיין לא נרשם לפעילויות
המוצעות בדף הירוק  -בבקשה עשו זאת
בהקדם ,באמצעות הדף ,או בטלפון לאחד
מחברי הצוות.
תודה,
פתי ,ימימה ,אורנה י ,דבורה ה ,עמי ,ונירה

דירות – שימו לב
על גבי לוחות המודעות פרטי דירות פנויות למגורים .

מהכלבולית
לקראת החגים הנחה של  5%לחברים על הקניות.
אופניים מתי – יום כיפור מתקרב התארגנו.....
במסגרת עץ
תמונות  -בחלונות
רפרודוקציות – ציורי שמן – פוסטרים
וכן רהיטים שונים "יד שניה".
בואו לראות  -דבורה

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

" 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"!
מכירת מוצרי כפר רפאל
קהילה שיקומית אנתרופוסופית ,תתקיים
ביום שבת  31.8בין השעות 17.00 – 10.00
בגח"מ
בין המוצרים – מוצרי אריגה ,מוצרי נייר ,נרות
ומזון אורגני ,הכל מחומרים טבעיים ואיכותיים,
מתאימים כמתנות לחגים .המכירה בבית מש'
דנה וגדי וולף (חניה ליד "לימת") .לפרטים
נוספים . 050-2056189

ריצ'רצ
פתוח גם בשבת ,מוכן לשנה חדשה לחגים.
וכן מבצעים של סוף הקיץ.
שלכם פנינה ויהודית

לאט יותר – מדויק יותר – הרמוני יותר
שיעורי תנועה לקבוצות ובודדים.
לפנות ללאה שחר – 6369386 / 0506904600
מהמשתלה
אחרי חגי תשרי המשתלה תיסגר.
עד אז תהיה מכירת חיסול כל המלאי.
אשמח לראותכם

 -חביבה

ברכות
עם פתיחת שנת הלימודים החדשה ברכות
לכל התלמידים הממשיכים והחדשים.
ילדי כתה א'
ליה חזיזה
לוטן רחמני
נור שפע

נוי שרון
ניצן עמית

נטע שניר

נעמה שילה

עדי זילבר

עודד אריאל

עידן נבון

רועי חסיד

רני שוביץ
שחר גל
בהצלחה!

שבת שלום

