דף מס'  1402ח' בסיון תשע"ג 17.5.2013

מהתרבות.:
וחג שבועות תעשה לך
ביום שבת  18.5.13בשעה 10:00
במגרש החניה הגדול
יעמדו  /יחכו טרקטורים לקישוטם
לקראת התהלוכה
מחכים לציבור לבוא ולקשט ככל
יכולתכם!!
צוות התהלוכה
 18.5.13יום שבת בשעה 17:30
טקס 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 שישי
 .17.5.13אנא החנו במקומות חלופיים.

קבלת שבת
ביום שישי זה  17.5.13בשעה 18:00
קבלת שבת במועדון
כולם מוזמנים
סדנת מיחזור
במסגרת חודש מיחזור במועצה ,
ביום שלישי  21.5.13בשעה  17:00בחד"א
לילדים והורים  -נא להביא קרטון חלב או
מיץ רחוץ ומוכן להכנת מוצר ממוחזר.
עלות ₪ 20

הפנינג שבוע הספר ב 4.6.13 -
הפנינג שבוע הספר יתקיים אצלנו על הדשא הגדול.
פרטים יבואו.......

מועצה
ביום שלישי  21.5.13תתקיים מועצה במועדון
בשעה . 20:30
סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול
 .2דו"ח מבקרת פנים – יוצג ע"י עו"ד המבקרת.
 .3תוכנית עבודה ו .ביקורת
 .4עדכון בנושא שפרירים
 .5אישור שיפוץ – גן דולב
 .6שונות
שידור ישיר בערוץ "הופ"
צביקה בן נח  /שמוליק לשם
מהמרפאה
בימים ג'  21.5.13וביום ד'  22.5.13המרפאה תהיה

סגורה עקב סיוד
יהיה מענה טלפוני במרפאה בלבד.
אנא התארגנו בהתאם לתרופות ,בדיקות וכו'.....
צוות המרפאה
מהגלריה
שבת אחרונה לתערוכה – 1952 -
סיפור הפילוג בעיניים של האמנית נעה יקותיאלי.
אתם מוזמנים

מצוות צח"י
אנחנו משקיעים מאמץ רב לאחרונה לעזור
לחברים בנושא בטיחות אש בבית.
לשם כך יוצב דוכן הרשמה להזמנת מטפים
וגלאי עשן מחוץ לכלבולית ביום חמישי
 16.5.13אחה"צ וביום שישי 17.5.13
עד הצהרים.
המחיר לא יקר ושווה לכל נפש.
בטעם של פעם
ביום חמישי  30.5.13בערב נערוך ערב
נוסטלגיה של דפדוף באלבומים ושיחה
קלילה על כוס קפה ועוגה במועדון.
אתם מוזמנים להביא תמונות אהבות ,ותהיה
גם פינת זיהוי מאתגרת.
החודש לפני  61שנים לקיבוץ גבעת חיים
איחוד עלה לקרקע וזו בהחלט
סיבה למסיבה.
צוות הארכיון

מהספריה
אני יוצאת לחופשה ב –  30.5.13עד 8.6.13
חוזרת לעבודה ב –  9.6.13בתקופה זו הספריה
תהיה סגורה.
אנא התארגנו בהתאם.
תודה ולהתראות
רותי הורוביץ

ברכות
לעירית ברון לסבתא רבא דבורה
ולכל המשפחה
לאסנת ופביאן – להולדת
הנכד ,הנין והבן  -שי
מזל טוב!!!

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

שבת שלום

