דף מס'  1366י"ג באלול תשע"ב 31.8.2012

מהתרבות:
קבלת שבת
ביום שישי  31.8.12קבלת שבת
בשעה  18:00במועדון עם ילדי
כתה א' החדשה ומשפחותיהם.
כולם מוזמנים
הרצאה  -מומלצת
ביום ראשון  9.9.12בשעה  21:00במועדון,
תתקיים הרצאתה/סיפורה של אלה גולן
אחת מנשותיו לשעבר של גואל רצון.
חגי תשרי – תשע"ג
התארגנו בהתאם – שימו לב!
♣ ביום חמישי  13.9.12בשעה 17:30
בחדר האוכל ,לקראת ראש השנה,
הכנת ברכות .
בשעה  – 19:00ארוחת ערב בחדר האוכל.
♣ ביום שני  17.9.12ערב חג שני – מסיבת
ראש השנה ,ארוחת חג ובית קפה חגיגי.
♣ יום שלישי  – 25.9.12ערב יום כיפור
"שירה חדשה במועדון"
♣ יום רביעי  – 26.9.12יום כיפור,
יום לימוד במועדון
♣ יום ראשון  – 30.9.12ערב חג סוכות.
מפגש אחרון בבריכה לשנה זו!
ביום שישי  7.9.12החל מהשעה 18:00
מוזמנים לערב של בילוי משפחתי,
בואו עם ארוחת ערב ואנו נבוא עם קפה וסרט.
צוות הבריכה והתרבות

מהנהלת החשבונות – לתשומת לב הציבור!
 .1קופת הבית תהיה סגורה בימי שישי
החל מתאריך . 7.9.12
החל מתאריך  5.9.12תעדר עדה מעבודתה ובזמן
זה תתחלק עבודתה בין:
קופת הבית תהיה פתוחה בימים א' ג' ה' בין
השעות  10:00עד  12:00על ידי יהודה מנהל
הנהלת החשבונות.
 .2צ'קים להפקדה יש להביא לאבי פרנקל החל מיום
.5.9.12
 .3הוצאת חשבוניות ללקוחות יש להביא לאבי פרנקל
החל מ – . 5.9.12
כדאי לגזור ולשמור – תודה

ערב לזכרו של איתן רותם ז"ל
ביום שבת  1.9.12בשעה  20:30נקיים
בחדר האוכל ערב לזכרו של איתן רותם ז"ל במלאות
 30שנה לנפלו.
"איתן שאיננו וישנו איתנו לעד"
המשפחה והחברים

זהירות בדרכים – הורים,וותיקים וחדשים!
בשעה טובה נפתחת שנת הלימודים תשע"ג .
אנו חוזרים ומזכירים:
בשעות הבוקר ובשעות אחה"צ כשאתם מגיעים לאזור
גנים ופעוטונים – הנכם מתבקשים לחנות בחניות
המוסדרות .כמו כן הנכם מתבקשים לנסוע בכבישים
העוקפים!!!
♣ ילדי משג"ב  -גם השנה יורם פארן יעזור לכם לחצות
בבטחה.
שנה בטוחה – צוות זה"ב

מהחשמליה
בחשמליה מצוי באופן זמני מכשיר מעולה
לטיהור וחיטוי ריחות לא נעימים בבית,
כדוגמת ,סיגריות ובעלי חיים.
ניתן לתאם שירות בתשלום ישירות עם
אלכס קראוס

פינה חמה – בת 7
פינה חמה נסגרת עד לאמצע אוקטובר,
תפתח שוב ב  11.10.12בביתה החדש אשר
במרכז העיוני לשעבר ,ליד ביתם של
שלומית נחמני /דובי וגילי קרול.

טיול לגיל ביניים ולצעירים ברוחם
מתארגן טיול ביום שבת  8.9.12לנחל עמוד
עליון (בריכת סחווי)
הטיול לא קשה.
הרשמה בכלבולית – מהרו להירשם.
לפרטים ניתן לפנות לאריק סיון או אלי דניאל.

הבחירות למוסדות מפלגת העבודה
ביום שלישי  4.9.12בין השעות 22:00 – 14:00
יתקיימו בחירות למוסדות מפלגת העבודה.
מיקום הקלפי :גבעת חיים איחוד במועדון לחבר.
חברי המפלגה בעלי זכות הבחירה היו אמורים לקבל
"הודעה לבוחר" בדואר.
הנחיות להצבעה ורשימת המועמדים – ביניהם גם
תמר לנג ,אפשר לראות ב"לוח המודעות" באתר
הקיבוץ ובאתר מפלגת העבודה.
בשאלות ניתן לפנות אלי  -ליורם פארן

חוגי התעמלות בגבעה
עם בוא הסתיו ,נתחדש ונחזור לפעילות סדירה של
חוגי התעמלות.
בונה עצם ופילאטיס בימי ראשון ורביעי – בשעות הערב.
חדש  -יוגה בוקר – בקבוצות קטנות/נשים/פרטני.
ההרשמה החלה – לפרטים ותיאום אישי פנו
לשלוה ברוך . 050-7248491 -
תחילת פעילות מיד אחרי סוכות - .חג שמח!

שבת שלום!
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