דף מס'  5433י"ד בחשוון תשע"ד 50.51.3152

מהתרבות:
קבלת שבת
ביום שישי הבא 31.51.52
בשעה  50:11במועדון.
פנסיונרים צעירים
♠ חוג תפירה עם חיה שינדלר
בימים :ב' וד' בשעות 52:21 – 53:11
בסביום.
♠ חוג סריגה ביום ג' בשעות
 52:21 – 53:11בסביום.
המעוניינות להשתתף בחוגים אלה
והשעה לא מתאימה להן מתבקשות
להתקשר לפתי 1115517535 -
♠ חיים ליכט יום א' 50:11בסביום.
♠ ביום ג'  11.21.22הנכם מוזמנים
לכוס קפה ,עוגה  +פתרון תשבצים
בסביום
♠ הרצאה ביום ב'  11.21.22במועדון
בשעה  50:11מאת :ד"ר חנן דוד,
נירו פסיכולוג קליני שעובד  44שנים
בבית לוינשטין.
♠ ביום א'  2.22טיול ראשון והפעם טיול
קצר בשעות  52:11 - 10:11סיור
מיוחד וחוויתי בבריכות הדגים והציפורים
של מעגן מיכאל.
המעונינים מתבקשים להרשם אצל
ימימה גשן 1147115511-
מוזמנים להצטרף לכל הפעילויות .
נירה פ ,דבורה ה,
פתי ,לביאה.
מחדר האוכל
ביום רביעי  32.51.52ארוחת ערב החל
מהשעה 50:21
להתראות ענבל וצוות חד"א

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:
 .5דירה מס'  – 561הדירה בה מתגוררת יהודית ירון
(הדו של סימה שרי) .תוקף ההודעה מיידי.
הצעות יש להגיש עד . 4.55.52
 .3טפסי הרשמה' דברי הסבר ופרטים
אצל תמי במזכירות.
מייל maztech@ghi.org.il :טלפון – 6267171
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
ספר טלפונים מעודכן
בשעה טובה יצא לאור ספר טלפונים מעודכן של הקיבוץ.
את הספר ניתן לקנות בכלבולית במחיר סימלי.
תודה רבה לאלה חילי על עיצוב השער של הספר.
מור נואמה ואייל ניסן

שינוי היום

חנוכת שכונת הבנים החדשה –
ביום שבת  7.55.52בשעה  , 51:21במרכז השכונה.
בתכנית :כיבוד קל ,ברכות ,נטיעות .
כולם מוזמנים

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

כדורגל ליגה אזורית
הפועל "גלי" גבעת חיים מול אביחייל
מחר יום שישי  50.51בשעה 54:51
אחרי השקת הקבוצה והתיקו החשוב
במשחק הפתיחה מחכים לכם שוב.
בואו לעודד!
אתר הקיבוץ
אתר הקיבוץ עובר שדרוג,
ויעלה לאוויר בקרוב.
בעלי תפקידים ,ענפים ,עסקים ,צוותים
ופורומים שאינם נמצאים באתר הישן
מתבקשים ליצור קשר עם טלי סופר
 ,talisofer@gmail.com.ilליצירת דף
משלהם באתר.
"כי אם אתה לא שם ,אתה לא קיים"
היידי וטלי
ממחסן הבגדים
תערוכת בגדים של "התחדשות" ביום
שישי  31.51.52בין השעות
54:11 – 51:21
להתראות – נורית
מפינה חמה
ביום ג'  33.51.52בשעה  51:11על
"סודות" רצפת האגן –
עם רונית בן אליהו ,פסיוטרפסטית ומורה
ליוגה נשית.
לנשים לאחר לידה עד נשים בגיל 51
יום ג'  1.55.52ב – 51:11
עם אדווה מורן מרפאה העיסוק
ויסות חושי אצל התינוק מ 5 - 1

צוות זה"ב
אנו מזכירים שוב ושוב לא להיכנס עם רכבים בבוקר
ואחה"צ לאזור בתי הילדים ,אלא לנסוע בכבישים
העוקפים ולהחנות בחניות המוסדרות ע"י גן דולב
ומגרש הכדורסל.
מהירות הנסיעה בכבישים ברחבי הקיבוץ  11קמ"ש.
ביחד נשמור על בטיחות ילדינו.....צוות זהירות בדרכים

פרחים....פרחים....פרחים
בכל סוף שבוע מיום חמישי  55.51ב"לה פלום" בנוסף
לחנות האהילים שלי ,מזמינה אתכם לקנות זרי פרחים
שאנו שוזרות מפרחים ססגוניים לבחירתכם.
מרים לביא

בקשה
ביום שלישי  - 51.51.52בשעה  57.41הגיעה חברה של
יערה בן אור לפגישה,
ובזמן שחצתה את הכיכר שליד מחסן משק  -בפנייה לבריכה –
מישהו נכנס בה בטעות בדלת האחורית הימנית .הוא הסכים
שזאת אשמתו ונתן לה את הפרטים שלו.
אבל היא ,בחוסר תשומת לב ,אבדה את הפתק.
אם אתם יודעים על האירוע הזה או אם החבר עצמו שעשה
זאת קורא את המודעה
אנא  -התקשר ליערה בן אור  114-4246646כדי שתוכל להעביר
את הפרטים לחברה שלה.
תודה רבה על תשומת לבכם – יערה

ברכות
למרל ושלמה כהן
ולכל המשפחה הגדלה..
ליעל ואמיר להולדת הנכדה  /הבת
אלה – מזל טוב!

שבת שלום

