דף מס'  0400ז' בחשוון תשע"ד 00.01.0103

מהתרבות:
פנסיונרים צעירים
בשבוע הקרוב יתחילו שתי פעילויות
חדשות:
♠ חוג תפירה עם חיה שינדלר
בימים :ב' וד' בשעות 03:31 – 00:11
בסביום.
♠ חוג סריגה ביום ג' בשעות
 03:31 – 00:11בסביום.
החוגים מיועדים למתחילות למי שרוצה
לרענן לחזק ידע קודם.
כמו כן ממשיכים:
♠ שיעורים במחשבת ישראל עם
חיים ליכט יום א' בשעה 00:11בסביום.
♠ משחקי חשיבה – הפעילות מתקיימת
בימי חמישי בשעה  01:31בספריה
(העיונית).
♠ הרצאה ביום ב'  31.81.82במועדון
בשעה  00:11מאת :ד"ר חנן דוד,
נירו פסיכולוג קליני שעובד  44שנים
בבית לוינשטין ,וסייע רבות בתהליך
שיקומו של ראובן זיו.
מההרצאה ניתן ללמוד על תהליכים
קוגניטיביים.
לדוגמא :מה עושה המוח בהקשר של
ריכוז ,זיכרון ותפיסה חזותית.
כולם מוזמנים לשמוע
♠ לכל הפעילויות ,מוזמנים להצטרף גם
חברים שלא נרשמו.
נירה פ ,דבורה ה,
פתי ,לביאה.

משולחנו של מנהל הקהילה
הודעה על פתיחת הליך של העברת זכויות
בדירה לצד ג'
בהתאם להחלטות גבעת חיים איחוד אנו מתכבדים
להודיעכם כי הדירה שמפורטת להלן נכנסה להליך העברת
זכויות:
 .0דירה מס'  – 061הדירה בה מתגוררת יהודית ירון
(הדו של סימה שרי) .תוקף ההודעה מיידי.
הצעות יש להגיש עד . 4.00.03
 .0כנס הסברה בנושא יערך ביום ד' 81.81.82
בשעה  01:01במזכירות.
 .3טפסי הרשמה' דברי הסבר ופרטים נוספים ניתן לקבל
אצל תמי במזכירות.
מייל maztech@ghi.org.il :טלפון – 6363131
מהמרפאה
לחברים – שימו לב!
הגיעו חיסוני שפעת – הנכם מוזמנים בשעות הקבלה
להתחסן.
הורים המעוניינים בפלומיסט (חיסון שפעת חי מוחלש)
תרסיס דרך האף ,מוזמנים ליצור קשר עם האחיות על
מנת להזמין את החומר.
בברכת בריאות – צוות המרפאה
מהתנועה
חניכי ומדריכי תנועת בני המושבים מזמינים את כולם להגיע
לטקס פתיחת שנה של תנועת בני המושבים בקיבוץ.
ניפגש ביום שבת ה –  00.01.03בשעה  00:11במנז'.
יהיה לוהט – עדי גולן
הפגנה בירושלים – נגד הקמת מפעל הגז
בעמק חפר
ביום שלישי  01.01.03בשעה  10:11יציאה מהקיבוץ להפגנה
נגד הקמת מפעל הגז בעמק חפר ,זה הזמן לפעול נגד....
מוזמנים להירשם בחד"א

מהחשמליה
איתור ומיפוי רשת החשמל בקיבוץ.
בשבועות הקרובים יעבדו ברחבי הקיבוץ
מאתרים ומודדים למיפוי תשתיות
החשמל.
שיטת העבודה והזיהוי ע"י סימון בשטח.
התושבים מתבקשים לא להוציא או
להזיז את הסימונים.
בכל כמה ימים עוברים המודדים
ומשרטטים על המפות בהתאם לסימונים.
בכל שאלה ניתן לפנות לחשמליה
מחברותא
השבוע יתחדשו הלימודים בחברותא.
מוזמנים להצטרף ללימודים אלא שעדיין
לא נרשמו.
ניתן לפנות ל:שלומית מ ,ודבורה ח.
לציבור הילדים החברים
והתושבים מהמיחזור
במרץ  0100התחלנו במפעל המיחזור.
המועצה ציינה אותנו לשבח בזמנו.
לאחרונה חלה נסיגה בפעולות הנכונות.
אנו האחראים על התברואה והמיחזור,
עושים כמיטב יכולתנו ,אך פחי האשפה
עולים על גדותיהם מאי הפרדה.
בואו ויחד נשפר את המצב.
צוות המיחזור

כדורגל ליגה אזורית
קבוצת הכדורגל הפועל "גלי"
גבעת חיים חוזרת לשחק!
משחק פתיחה חגיגי יתקיים ביום שישי
 00.01.03בשעה  01:11באיצטדיון,
הפועל "גלי" גבעת חיים נגד כפר יונה.
כל שחקני העבר לדורותיהם מ -שתי
גבעות החיים ירדו למגרש לטקס השקת
הקבוצה.
לוטוס – חוגי התעמלות
בריאותית
*התעמלות בונה עצם  -אחה"צ
*יוגה  /פילאטיס – אחה"צ
*יוגה נשית  -בוקר
לפרטים לפנות לשלוה ברוך
1110040430

חנוכת שכונת הבנים החדשה
ביום שבת  06.01.03בשעה  , 06:31במרכז השכונה.
בתכנית :כיבוד קל ,ברכות ,נטיעות .
כולם מוזמנים
צוות זה"ב
*החל משבוע  00.01.03יום שישי בצהרים – לא תתקיים ת
תורנות הורים במעבר החצייה ע"י בבית ספר משג"ב,
מסיבות שונות.
הורים – שימו לב הכביש מאוד עמוס בשעות סיום
הלימודים משני כיווני הכביש ,אנו ממליצים להורים להגיע
וללוות את ילדיהם.
*אנו מזכירים שוב ושוב לא להיכנס עם רכבים בבוקר
ואחה"צ לאזור בתי הילדים ,אלא להחנות בחניה ע"י
גן דולב.
ביחד נשמור על בטיחות ילדינו.....צוות זהירות בדרכים

ממשיכים לשנה של בריאות
*יוגה מבוגרים.
*זומבה לנשים.
*חדש – זומבה לנערות.
לפרטים סמדר כרמל 1104030300 -

ברכות
לנמרוד ושירלי ידיד
לנחום ,פתי וכל המשפחה המורחבת
ולסבתא רבא טאה
להולדת הבת  /נכדה  /נינה
נעה – מזל טוב!

טאה גוטקינד ותיקת הקיבוץ
(אמא של פתי ידיד)
חוגגת  011שנים
ברכות מכל בית גבעת חיים.
כל טוב!

שבת שלום

שבת שלום

