דף מס'  1392י"ט באדר תשע"ג

מהתרבות:
חג פורים ...חג פורים ..חג גדול
ליהודים!!
בערב שישי  1.3.13מהשעה 22:00
נשף פורים לחברי ובני הקיבוץ.
חגיגה מטריפה ,הכניסה חינם.
שתיה כדת וכדין.
הזמינו בייביסיטרים ונתראה על הרחבה!
♥ נא לא לחנות באזור בית וינה
טיול משפחות
עם אלי דניאל
ביום שבת  . 9.3.13הטיול הינו לגליל העליון
לראות ולהריח פריחות.
ההרשמה בכלבולית עד יום ד' 6.3.13
שעת סיפור
ביום שלישי  12.3.13בשעה  17:00במועדון
"גילי תופים לי – תיאטרון נוער מוסיקלי"
לגילאי  , 3-8מחיר ₪ 25
יום האישה
"שמתי לי פודרה צבעתי ריסים לבשתי
שמלה מקושטת כיסים"...
בנות ,נשים ,עלמות
פנו לכן את ערב יום רביעי , 13.3.13
יחד נחגוג במועדון את יום האישה.
אמהות צעירות תתארגנה בהקדם ,בייביסיטר
לזאטוטים ,אולי איזה בן דוד ,גיס או שכן.
 300נשים בגבעה זה עניין רציני.
פרטים נוספים יבואו
שמחה רבה – פסח מגיע
במהלך שבוע הבא תחל ההרשמה לפסח.
אנא התעדכנו בכלבולית ובדואר.

01.3.2013

הצעה ל"סדר פסח"
ביום חמישי  14.3.13בשעה  20:00במועדון יחד עם
מוטי זעירא מפגש הדרכה לעורכים את הסדר בביתם .
קבלת שבת
ביום שישי  15.3.13בשעה 18:00
קלפי היום ומחר
 .1אישור החלטות משלימות בנושאי שיוך וקליטה.
 .2מועמדים למועצת הקיבוץ
קלפי לאגודת חברים (קבוצת ה – .) 400
 .1בחירת חברים להנהלת קרן מילואים.
יום חמישי  28.2.13בין  11:00עד 18:00
יום שישי  1.3.13בין  08:00עד 14:00
מוזמנים להצביע במזכירות
מועצה
ביום שלישי  5.3.13בשעה  20:30מועצה במועדון .
סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול
 .2סיכום תמחירי 2012
 .3שונות
שידור ישיר בערוץ "הופ"
צביקה בן נח ,שמוליק לשם

מהמרפאה – תזכורת נוספת!
נא לבוא לבדיקות דם וכד' רק עם

עם כרטיס מגנטי!
ניסוי צופרים!!
ביום ראשון  3.3.13בין השעות 11:00- 09:00
♥ במקרה של אזעקת אמת תשמע
צפירה נוספת

מהגלריה
השבת פתיחה בשעה 12:00

שְ תֵ ינו

תערוכת ציוריה של סמדר זעירא
כולם מוזמנים
דירה
על גבי לוח המודעות יש פרטים על
דירה למגורים

מחסן התלבושות
מחסן התלבושות ייפתח לקהל לקראת נשף
פורים:
ביום שישי 1.3.13
בין השעות  11:00עד 15:00
♥ החזרת תחפושות
מה –  3.3.13עד 23.3.13
ימים א – ה  15:00עד 20:00
שישי שבת –  10:00עד 17:00
ענת שביט
פינה חמה
 5.3.13ד"ר נועה פרנקל
(רופאת ילדים והומופאטית) – על חיסונים,
כן ,לא ,מתי ,למה וכמה.
מומלץ רק למתלבטים
 19.3.13מיה קרן דיאטנית
מתי להתחיל טעימות ,איך ובמה להתחיל.
כל ההרצאות מתקיימות
בימי שלישי בשעה  – 10:00עלות ₪ 25
מכירה לנשים
ביום שלישי  5.3.13בין השעות
 16:00עד  18:30במחסן הבגדים
לבני נשים
תמר שפע
ניקוי ספות ושטיחים –
לתשומת לב החברים!
חברת ניקוי ספות ושטיחים
חדשה תבוא לנקות
לפרטים ותיאום אפשר לפנות ללאה רטר
פלאפון – 054-2569376

תזכורת לפרסום מידע בערוצי התקשורת בקיבוץ:
פרסום באתר האינטרנט,talisofer@gmail.com :
פרסום במידע השבועי בתוככנו,maztech@ghi.org.il :
פרסום בטלוויזיה  -במודעון,modaon@gmail.com :
פרסום בעלון בתוכנו.betochenu@gmail.com :
אם יש בעיה ניתן לפנות ל  ghi.information@gmail.comאו
לטלפון  9804להיידי עפרון .אתם גם מזומנים להצטרף ליותר
מ 350-חברים בפייסבוק לקבוצה הפתוחה של גבעת חיים
איחוד.
תזכורת  -הוחלט שערוץ ה sms-אינו מיועד לפרסומות.
תודה היידי

הודעה בנושא הקלנועים – תלו על המקרר
אנו נערכים למתן שרות לבעלי הקלנועים.
בשלב זה אתם מוזמנים לפנות לחיים גלעדי:
פלאפון –  0522542623בכל זמן וכל עניין לעזרתכם.
טובה ועירית
הזמנה ליום פתוח
באולפן ההקלטות – מרכז מוסיקה "גרין האוס".
שבת  2.3.13בשעות  , 18:00 – 12:00נשמח לראותכם.
אמיר אסטליין – 0524504433
אנרגיית חיים
עם הרבה ניסיון ואהבה – אסתי בירן חוזרת לטפל בנשים
בשיטה מיוחדת.
לפרטים( 050-7576414 6369490 :לא בשבת).

תודות
מכתב שהגיע מהישוב בת חפר:
ברצוני להודות על תרומתכם
לתושבי בת חפר שנפגעו בשיטפון.
ערך הנתינה הוא דוגמא למימוש
המחוייבות לקהילה והעזרה ההדדית.
בברכה  -רז שלו
יו"ר ישוב בת חפר

שבת שלום!

