דף מס'  1401א' בסיון תשע"ג 10.5.2013

מהתרבות.:
וחג שבועות תעשה לך
 15.5.13יום רביעי – בשעה 10:00
סדנה לקליעת סלים ,על הדשא מול הדואר
לכל המשפחה.
אחה"צ בשעה  – 17:30טקס חג השבועות
והתהלוכה המסורתית של הענפים .הציבור
מוזמן לצפות בתהלוכה לאורך הכביש העולה
מהכלבולית למגרש החניה,
התהלוכה תחל בשעה 17:45
לאחר התהלוכה נעבור לדשא לטכס החג.
♥ מגרש החניה ייסגר החל מיום שלישי
 .14.5.13אנא החנו במקומות חלופיים.
תיקון "ליל שבועות" ביום חמישי 16.5.13
במועדון בשיתוף עם "זית"
(מרכז קהילתי עמק חפר)
"בראשית ברא"
לימוד וחוויה בעקבות ספרה החדש
של מיריק שניר.
משתתפים :פרופ' אביגדור שנאן,
דר' צביה ולדן,
מיריק שניר.
עלמה זוהר במופע אקוסטי.
מחיר ( ₪ 40נא לבוא עם כסף)

סדנת מיחזור
במסגרת חודש מיחזור במועצה ,
סדנה מיוחדת
לילדים והורים ב 21.5.13 -
יום שלישי

הפנינג שבוע הספר
הפנינג שבוע הספר יתקיים אצלנו על הדשא הגדול.
פרטים יבואו.......
קבלת שבת
ביום שישי  17.5.13בשעה  18:00קבלת שבת
במועדון
כולם מוזמנים
מועצה
ביום שלישי  21.5.13תתקיים מועצה במועדון
בשעה . 20:30
סדר היום יפורסם בהמשך.
שידור ישיר בערוץ "הופ"
צביקה בן נח  /שמוליק לשם
מהמרפאה
תזכורת נוספת חשובה!!
לבדיקות וללקיחת תרופות יש לבוא עם כרטיס מגנטי.
אלו הן הנחיות ונהלים של קופ"ח.
צוות הבריאות
מהדאר
ביום שישי  10.5.13הדואר יהיה סגור.
בלהה
מהכלבולית
פתיחת הכלבולית בשבוע הבא:
יום ראשון ושני כרגיל.
יום שלישי  14.5.13ערב החג – מ 07:00עד 14:00
יום רביעי  15.5.13החג /שבתון) 09:00עד 14:00
יתר השבוע רגיל.
♥ ביום שלישי  14.5.13ימכרו עוגות גבינה בציפויים
שונים ,שיחתכו במקום וכן בלינצ'סים מוכנים ,מתוקים
ומלוחים.
חג שמח

מפינה חמה – תלו על המקרר
 – 28.5.13מיריק שניר
איך נספר סיפור והפעם סיפורי קיץ ומים.
 – 11.6.13מירהלה חוזרת כדי לעזור לכם
לעזור להם לישון טוב בלילה.
כל ההרצאות מתקיימות ביום שלישי
עלות .₪ 25
ריצ'רצ'
פתוח בשבת –
מה חדש?
לחברותינו הנשים ,
וגם לבן לחג – לקטנים..
חג שמח – שלכם פנינה ויהודית

ברכות
להלין ויזהר ולכל המשפחה
לדנה ואוהד – להולדת הנכדה /הבת
מזל טוב!!!

שבת שלום

