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מהתרבות:
שירי מקום
ביום ראשון 7.10.12
ערב שמחת תורה
בשעה  21:00בבית וינה
את ערב שמחת תורה נקדיש
ל –  60שנות יצירה מקומית.
אסיף של שירים על המקום שנכתבו בידי
יוצרים שלנו בעבר ובהווה,
בביצוע מחודש של חברי
ובני הקיבוץ.
* לאחר הערב – בית קפה סתווי ברחבה.
* הערב מתאים לילדים מגיל 8
אנו מבקשים מההורים לשבת יחד
עם ילדיהם.
* ביום ראשון  ,ערב חג שני – אין להחנות
רכבים ברחבת בית וינה וסביבתה
כולם מוזמנים

ולהתחיל מבראשית
מדי שנה ,בשמחת תורה ,אנו מציינים את
סיום קריאת התורה ומתחילים מבראשית
קריאה חדשה.
גם אנחנו ,יחד עם כל עם ישראל ,חוגגים
בשמחה את הרגע הזה!
במוצאי שמחת תורה ,יום שני ,כ"ב תשרי
 8.10.12בשעה  , 18:00במועדון נתכנס
לטקס שמחת תורה ולהקפות שניות.
ילדי כתה ב' יהיו כוכבי הערב ,יחד עם ספר
תורה אמיתי ,שיובא במיוחד לערב זה כדי
להשתתף בחגיגות לכבודו.
שישו ושמחו בשמחת תורה!!!

מהמרפאה
הרופאה שלנו ד"ר עפרי דון נמצאת בחופשה עד אמצע
אוקטובר .במקרים דחופים ניעזר ברופאים העובדים
בסביבת גח"א ,ובצוות האחיות המסור.
היאזרו בסבלנות והרבה בריאות.
צוות המרפאה
מהארכיון
דלתנו תמיד פתוחה בפני מבקרים אבל אם אתם רוצים
לקבל את מלוא תשומת הלב שלנו אנא קבעו איתנו
מראש.
היידי  information@gmail.com -טל' 9804
חנוש  archion@ghi.co.il -טל' 9820
צוות הארכיון
פעילות לותיקי וגימלאי גח"א ועמק חפר
אוקטובר – טיול לעמק יזרעאל בתאריך  23.10.12עם
המדריך אבי משה סגל – מומלץ.
עלות . ₪ 100
נובמבר  -יום כייף בחמת גדר הכולל ארוחת צהרים,
קפה ומאפה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות
לאלה אייזנר – ,054-2042666
להרשמה לפנות לאורה נוף
ועוד לוותיקים
פעילות משחקי חשיבה ,חוזרת לסדרה
אחרי חג סוכות ,כרגיל בימי ראשון ושני בין השעות
 12:00 – 10:30במרכז העיוני ובסביום.
הפעילות רצויה ומאוד חשובה לכל גיל
חברים שרוצים להתנסות – מוזמנים
מחכה לכם פתי
שעת סיפור
ביום רביעי  10.10.12בשעה  17:00במועדון
"מוכר הכובעים"
לגילאי  6 – 3מחיר ₪ 25

חוגי התעמלות בגבעה
פעילות החוגים מתחילה – מיד לאחר סוכות.
*ביום רביעי  – 10.10שיעור פילאטיס
בשעה 17:30
*בימי ראשון התעמלות בריאותית
בשעה 18:00
חדש – שיעורי בוקר בימי ראשון קבוצה
קטנה/פרטני
חג שמח  -ניתן לפנות לשלוה ברוך
050-7248491

תודות
לצוות התערוכה
"בעין אוהבת" –
דנה לנדאו ,אפרת אשל,
מירהלה זיו ואלדד ורדי,
ולשי רחמני הפותר בעיות
טכניות מורכבות -

ספר טלפונים של הקיבוץ
הוצאת ספר הטלפונים מתעכבת מעט ,חברים הרוצים
עדיין להוסיף או לשנות ,ניתן להעביר למייל:
 - Tz.noama@gmail.comמור נואמה (הורוויץ)

ברכות לבביות
לנויה ועוזי לס ולבני המשפחה
לזיו וורד ליום נישואיכם
מזל טוב!

לטליה ואופיר נגר
לסוזן ,לדן ולכל משפחת לברון
מזל טוב להולדת
הבן  /הנכד – אייל!

שאו ברכה!
הבאתם את הגלריה לאחת
השעות היפות שלה –
תערוכה מתעדת ואוהבת
של אנשי הגבעה.
 התערוכה תהיה פתוחה
עד סוף אוקטובר .

לחן ויואב הייט
לנירה ויוני ולכל בני המשפחה
מזל טוב להולדת הבן  /הנכד!
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