דף מס'  4151ב' באייר תשע"ג 40.4.0241
מהתרבות.:
ערב יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל
ביום ראשון ד' אייר תשע"ג 44.4.41
נקיים טקס באתר ההנצחה ,עם השמע
הצפירה בשעה  . 02:22לאחר מכן נעבור
לחדר האוכל – לציון  42שנה
למלחמת יום הכיפורים.
למחרת ביום שני ה' באייר 41.4.41
נתאסף בבית העלמין בשעה 41:12
הטקס יתחיל בשעה  44:22בדיוק.
♠ פינת הזכרון בחד"א תיפתח
ביום ראשון
בשעה  40:22ותיסגר ביום שני
בשעה 41:22
יום העצמאות ה –  56למדינת
ישראל!!
אירועי ערב יום העצמאות
♠ ארוחת ערב חגיגית החל מהשעה
03:81
♠ בית קפה "עצמאות" מתוק ומואר
החל מהשעה 01:01
♠ נפתח בהרקדה ישראלית לגדולים
ולקטנים בשעה  01:11עם ממי ברחבת
חד"א
לאחר ההרקדה מסיבת חג בדשא של
בית וינה והפעם בתוכנית:
מוקדמות תחרות "שיר עצמאות
בגבעה"
הערב יערך בהנחיתו של מנחה מקצועי
מהנודעים בארץ!
♥ הביאו עמכם מחצלות או שמיכות
וכן לבוש חם.

ולמחרת ,יום שלישי 01.4.08
יום העצמאות – הפנינג מקומי
החל מהשעה  40:22על הדשא המרכזי ,משחקי כדור
משיכת חבל ,ג'ימבורי לקטנים ועוד הפתעות.
בשעה  – 04:41מופע הקרקס של ג'וסי לוסי
חג שמח לכולם!!!

הודע ה על פתיחת הליך של העברת זכויות
בדירות לצד ג'
בהתאם להחלטות גבעת חיים איחוד אנו מתכבדים
להודיעכם כי הדירות שמפורטות להלן נכנסו להליך העברת
זכויות:
 .4דירת פנינה מדיני ז"ל -מגרש מספר ( 105הדו של מש'
בנגר)תוקף ההודעה מיידי.
הצעות יש להגיש עד  ,4.1.41טפסים ,דברי הסבר
וכל פרט נדרש ניתן לקבל אצל :
תמי הורוויץ טל24-0105151 -
מייל .maztech@ghi.org.il
 .0במהלך השבועות הקרובים עשויות להצטרף לתהליך
העברת הזכויות דירות נוספות .עם קבלת הנתונים
תפורסם הודעה לחברים.
 .1כנס הסברה בנושא יערך ביום ג'  08.4.08בשעה
 01:11בחדר הישיבות במזכירות .
אייל ניסן – מנהל הקהילה

מהגלריה
ביום שבת בשעה  – 00:11פתיחה;
התערוכה של נעה יקותיאלי עוסקת בתכנים של
פילוג ושבר אל מול בניה ויצירה.
החומרים של התערוכה נלקחו מתוך מאגר הזיכרון
הקולקטיבי שלנו.
כולם מוזמנים

מהנהלת החשבונות
כל עובדי החוץ מתבקשים להעביר
את טפסי  420שקיבלו
לשלמה כהן בהנהלת החשבונות.
מה עושים אם פורצת שריפה
בבית!
ביום חמישי  01.4.41בשעה 45:22
תערך במועדון הרצאה חשובה בנושא:
בטיחות אש בבית ובסביבה הקרובה.
פרטים נוספים בהמשך ,
צח"י – צוות חירום ישובי
דירה
על גבי לוח המודעות יש פרטים על
דירה למגורים.

מכירת נעלים – למבוגרות
ומבוגרים
ביום שישי  40.4.41בין השעות
 41:22 – 42:22בחד"א
הפגנה
ביום שלישי  01.4.41בשעה 21:12
תיערך הפגנה נגד הקמת מפעלי הגז
בעמק.
זו תקופה מכרעת בנושא וחייבים להראות
שאנחנו רציניים!
ההפגנה תיערך בצומת העוגן
פלאפל נחמני נפתח
לאחר שיפוץ ושינויים
שעות פתיחה:
יום א' – סגור
ימים ב' עד ה'  44:12-עד 02:22
ימי ו' וערבי חג –  44:22עד 41:22
יום שבת –  44:12עד 41:22

אנו משתתפים באבלה של
תרצה מדיני ומשפחתה
עם פטירתו
של אביה

שעות פתיחת הכלבולית בשבוע הקרוב
יום ראשון  - 44.4עד 45:22
יום שני  - 41.4עד 41:22
יום שלישי (חג)  25:22 – 40.4עד 44:22
יש מבחר בשרים מפתים לחג.
חג שמח
מהחינוך
ביום חמישי  41.4.41בשעה  02:12מזמינה
ההנהלה החינוכית את ציבור ההורים לילדי המרכזונים
והנעורים לשיחה במועדון.
ההנהלה מבקשת לשתף וליידע אתכם על תהליך של דיונים
והחלטות ועל כיווני הפעולה של החינוך הבלתי פורמאלי.
בשיחה ישתתפו :אייל ניסן וסימונה אלוני לוי היועצת
החינוכית שלנו.
מחכים לכם
ועדת קליטה
צוות ועדת הקליטה מזמין את התושבים והנקלטים
החדשים למפגש עם נציגי השירותים השונים בקיבוץ.
המפגש יתקיים ביום שישי  1.1.41בשעה 25:22
במועדון.
צוות קליטה גח"א
מאלקטל  -שרות לקוחות
שינוי במספר הטלפון של מוקד השרות הוא:

טלפון 11 - 4188181
תורנויות תרבות – במהלך הזמן הקרוב אנו צפויים
למגוון אירועי תרבות .ללא עזרתכם ,יהיה קשה.
בתאי הדואר חילקנו פתקאות לתורנויות שונות אנו
מבקשות שכל אחד יתרום את חלקו במהלך האירועים
לפחות פעם בשנה.
תודה מראש – אסנת ומרים

ברכות
לסוזן לברון ודן לברון ולכל המשפחה
לנעה (לברון) ולמתן
להולדת ה – נכד ,הבן
מזל טוב!

שבת שלום!

