דף מס'  1368כ"ז בתשרי תשע"ב 14.9.2012

מהתרבות:
ראש השנה תשע"ג – 2012
" תכלה שנה וקללותיה
תחל שנה וברכותיה"
ביום שני  17.9.12ערב חג שני
♠ ארוחת ערב חגיגית החל מהשעה 18:45
(עלות ארוחה – לילד  ₪ 17למבוגר ) ₪ 20
♠ בית קפה חגיגי וסתווי יפתח
בשעה 19:15
♠ מסיבה לקבלת השנה החדשה
בשעה ( 20:15בחוץ)
"סיפורי מקום"
יום שלישי  – 25.9.12ערב יום כיפור
"שירה חדשה במועדון"
יום רביעי  – 26.9.12יום כיפור,
יום לימוד במועדון
ואחה"צ – תפילת נעילה והכנת קישוטים
לסוכה

"חכמת האצבעות"
סדנת "חכמת האצבעות" תתקיים ביום שישי 26.10.12
(סוף אוקטובר) בשעה  09:30במועדון לחבר.
יצירת פריט סרוג באמצעות האצבעות בלבד ,בשיטת
טכניקה פשוטה קלה וקליטה.
כולל ארוחת בוקר קלילה.
ההרשמה בכלבולית – הרשמו בהקדם מקומות מוגבלים.
עלות לחברי גח"א ₪ 25
יום כיפור
למעוניינים ,תפילות החג בנוסח המסורתי יתקיימו
בחדר המורים בביה"ס "שפרירים".
פרטים נוספים באתר הקיבוץ או אצל דודו נקר
פלאפון. 050-5796621 :
קלפי
ביום חמישי ושישי בשבוע הבא 20/21.9.12
בשעות הרגילות תתקיים קלפי.
נושאים:
 .1אישור מנהל עסקי – ערד סלוצקי
 .2החלפת חבר בו .ביקורת – הדס אייזנר
שמוליק לשם

 – 28.9.12קבלת שבת במועדון ב18:00
יום ראשון  – 30.9.12ערב חג סוכות.
ממשיכים ...חגיגות ה – !60
בשבת הבאה –  22.9.12בגלריה
בעין אוהבת – גבעת חיים מצלמת
ומצטלמת.
פתיחה ב – 12:00
יום ראשון  – 7.10.12בערב שמחת תורה
כהמשך לשנת ה – " 60שירה מקומית" .

מועדת הצעירים
תווי השי לחיילים בסדיר ושנת השרות נמצאים בדואר
בשעות הפתיחה.
תודה
בטחון
עם בוא החגים עלינו לטובה יש לשים לב ,שאתם נוסעים
או הולכים מהבית :לנעול דלתות ,לנעול חלונות ,להפעיל
אזעקה ,אין להשאיר דברי ערך ,הגברת הערנות בכל ימי
החג בשל התרעות של משטרת ישראל.

מהכלבולית – תלו על המקרר
זמני פתיחת הכלבולית בשבועיים
הקרובים:
 16.9יום ראשון ערה"ש 13:00 – 07:00
 17.9יום שני – שבתון 14:00 – 09:00
 18.9יום שלישי – שבתון 14:00 – 09:00
 19.9עד  – 24.9פתוח כרגיל
 25.9יום שלישי – ערב כיפור 13 - 7:00
 26.9יום רביעי – ס ג ו ר
 27.9עד  – 29.9פתוח כרגיל
 30.9יום ראשון 13:00- 7:00
תודה צוות הכלבולית
ריצרצ'
פתוח בשבת –
הנכם מוזמנים לראות ולהנות!
שנה טובה פנינה ויהודית
*מכירת בגדים
ביום שישי זה  14.9בין השעות
13:00 – 10:00
בחדר האוכל חברת "תותים"
*מכירת נעלים
ביום חמישי  .20.9תתקיים
בין השעות 19:00 – 16:00
בחדר האוכל.
יעל ולאהלה
נפגשים בכריכיה (קפה כמופה)
ביום חמישי 20.9.12
בשעה  20:00ארוחת ערב סגרירית
בשעה  – 21:00מופע של עמוס צימרמן
להתראות אלה ואליעד
תנועה יוגה
ג'ינג'י – יוגה (למבוגרים) בגבעה
חוזרים לתרגל
חדש בגבעה – זומבה!!
לפרטים – סמדר כרמל 052-4237918
9404

משקפיים....משקפיים...
ביום חמישי  20.9.12תבקר אצלנו חברת
"אופטיק דיפו" בין השעות 19:00 – 17:00
בארכיון.
לקביעת תור לבדיקה – נא לפנות אל ורדה לביא
(. )259
להתראות
מיחזור
עם התקרב חג ראש השנה אנו מבקשים מאד את
השגחתכם הכפולה בנושא אשפה אורגנית ושאר
חומרי המיחזור.
שבת ושבתוני ראש השנה מייצרים נפח אשפה גדול
מאד.
אנא מחזרו והפרידו מה שיותר ,אנחנו מצידנו נעשה
מאמץ מיוחד להגיע למצב נעים בימים אלה.
שנה טובה – צוות המיחזור

עמותת "לתת"
בכניסה לכלבולית יש קופסאות גדולות
לתרומה של מזון יבש לחגים,
עבור משפחות נזקקות.
הנכם מוזמנים לפתוח את הלב!
תודה מראש על כל תרומה
יעל רוזנברג

ברכות
לכל החברים הילדים,
הנערים החיילים באשר הם
ותושבי גבעת חיים איחוד,
שנה טובה ומבורכת ,שנת
בריאות ,שנת בטחון ,צמיחה
ושגשוג!!

.

שבת שלום!
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