דף מס'  1417כ"ד באלול תשע"ג 30.8.2013

מהתרבות:
קבלת שבת
 – 30.8.13קבלת שבת עם ילדי כתה א'
החדשים ומשפחותיהם בשעה 18:00
במועדון
מוזמנים כולם
" תכלה שנה וקללותיה תחל שנה
וברכותיה"
 5.9.13יום חמישי – ערב חג שני
"הנה באתי הביתה"
 – 18:30ארוחת ערב חגיגית בחדר האוכל
 – 19:30בית קפה
" – 20:15הנה באתי הביתה"
קבלת השנה החדשה בדשא הגדול.
 10.9.13יום שלישי –צוות הגד"ש מזמין
את החברים ללקט בוטנים בשדה
ליד האצטדיון.
מוזמנים להגיע עם דלי או שקית בשעה
 .17:00הציבור מתבקש לא להגיע
באופן עצמאי.
 13.9.13יום שישי – ערב יום הכיפורים
שירה חדשה במועדון.
 14.9.13יום שבת יום 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 בשעה 20:30
בחדר האוכל
 – 21.9.13חג סוכות – מפגש בסוכה
בבריכה מהשעה . 17:00
קפה לגדולים ,סרט לילדים.

 25.9.13יום רביעי ערב שירי משוררים והפעם על
דוד זהבי – מגישים מוטי ובני הקיבוץ ,בבית וינה
בשעה 21:00
יום חמישי  26.9.13מוצאי החג – שמחת תורה
במועדון עם מוטי
הספר "צרור החיים"
הספר מאת מוטי זעירא  ,עוסק 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.
מהדואר
לכל דיירי שכונה " "34יש מעתה תיבות דואר ,עם השמות
והמספרים המעודכנים.
מהנהלת החשבונות
שינויים בפתיחת קופת הבית :
החל מה –  12.9.13קופת הבית פתוחה:
יום ראשון 12:00 – 10:00
יום שלישי 12:00 – 10:00
יום חמישי 15:00 – 12:00
נוי ,חצר ותברואה
במהלך החגים בחודש ספטמבר אנא עשו מאמץ נוסף והמעיטו
בהשלכת פסולת לפח ההטמנה (הירוק).
למען כל החברים והשכנים ,הפרידו ומחזרו ,כדי שנוכל לעבור את
החגים בשלום.
שנה טובה – צוות נוי ומיחזור
מהתקשורת
השבתת התשתיות טלפון ואינטרנט ,תהיה השבוע ביום שני 2.9
בשעות ( 07:00 – 24:00יום ג' בבוקר) לצורך לחיבור השכונה
החדשה.

תווי שי
תווי שי לראש השנה לחיילים בסדיר,
ש"ש וחיילים בודדים ,ניתן לקבל בדואר
בשעות הפתיחה.
לפנסיונרים וגימלאים
המכללה בעין החורש נפתחת
דפי הרשמה ותוכנית יפורסמו בהקדם
טיול החודש – שרונה המתחדשת
ביום ראשון . 29.9.13
בגלריה – תערוכה חדשה
בשבת  7.9.13פתיחה בשעה 12:00
(אחרי ראש השנה)
"קובוץ" – צילומים של עמרם נבו
ואפרת אשל.
דיאלוג מעניין בין הצלמים בראי התקופה.
סטודיו תרצה  -קרמיקה
מכירה מיוחדת לקראת ראש השנה
שישי ,שבת ועד ערב ראש השנה
בין השעות  10:00עד 15:00
מתחם יד שניה
נפתח את השנה החדשה במתחם
בחצר  -בין מולהלול וחנות הבגדים של
ענת ,מכירת פריטי ריהוט
יד שניה,
וגם  -כלי קרמיקה מבית היוצר של יהושע,
צעצועי עץ של נחום.
יוגש תפוח בדבש !
בדקה ה –  90כל מי שמעוניין לפתוח דוכן,
כמו:
תכשיטים ,צעצועים ,שייקים מיוחדים
מוזמן בשמחה...

מכירת מוצרי כפר רפאל
קהילה שיקומית אנתרופוסופית ,תתקיים ביום
שבת  31.8בין השעות 17.00 – 10.00
בגח"מ
נוספים . 050-2056189

מהכלבולית
שעות פתיחה השבוע:
ימים ראשון ושני –  07:00עד 19:00
יום שלישי  07:00עד 20:00
יום רביעי ערב חג  07:00עד 13:00
ימים חמישי  ,שישי שבת (שבתונים) 14:00 09:00
☻ להזכירכם עדיין  5%הנחה לכבוד החג על כל הקניות בכלבולית
עד ערב ראש השנה.

מחסן הבגדים
שעות הפתיחה בשבוע הקרוב:
יום א' 13:00 – 07:00
יום ב'  13:00 – 07:00ו 19:00 17:00 -
♣ תערוכת הלבשה תחתונה יום א' בין 18:30 – 16:00
שנה טובה
דף בתוככינו
לחברים אשר לא הספיקו לקבל את הדף ניתן לקבלו
בחדר הדואר עד יום רביעי בשבוע.
המשתלה
אחרי חגי תשרי המשתלה תיסגר.
עד אז תהיה מכירת חיסול כל המלאי.
אשמח לראותכם

 -חביבה

צילומים

ברכות
לנחום ואפרת ידיד ולכל המשפחה
לנעמה ויונתן להולדת הנכד  /הבן
מזל טוב!
לאילת ושלומי ארד
לסבא עמרם ולכל המשפחה הגדולה
ללירון ובח"ל לנישואיכם
מזל טוב
לכל בית גבעת חיים איחוד
שנה טובה ומבורכת

שבת שלום

