דף מס'  1398ט' באייר תשע"ג 19.4.2013
מהתרבות.:
קבלת שבת
ביום שישי  26.4.13בשעה  18:00במועדון.
ל"ג בעומר
ל"ג בעומר – יתקיים השנה ב, 28.4.13
מי שמוכן לעזור ולארגן מדורה קיבוצית,
מוזמן לפנות אלינו – אסנת ומרים.

לכל תושבי הגבעה
להלן תוצאות תחרות השירים ,ממוקדמות
שיר העצמאות; -
כפי שנמסרו לנו ע"י קובי ,מוריה ומאיר
(צוות השופטים);
עפ"י הצבעתכם:
♥ מקום ראשון בציון "מעולה"
הגיעו שירים מס' 1.4.5
♥ מקום ראשון בציון "מצוין"
הגיעו שירים מס' 2,3,6
צוות השופטים והמפיקות מודים מאוד לכל
המצביעים ולכל המשתתפים שתרמו
להצלחת הערב.
צוות החג
הפגנה
ביום שלישי  23.4.13בשעה  07:30תיערך
הפגנה נגד הקמת מפעלי הגז בעמק.
זו תקופה מכרעת בנושא וחייבים להראות
שאנחנו רציניים! ויש חלופות.
ההפגנה תיערך בצומת העוגן
רם ליסאור

הודעה 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:
 .1דירת פנינה מדיני ז"ל -מגרש מספר 529
(הדו של מש' בנגר)תוקף ההודעה מיידי.
הצעות יש להגיש עד  ,4.5.13טפסים ,דברי הסבר
וכל פרט נדרש ניתן לקבל אצל :
תמי הורוויץ טל04-6369595 -
מייל .maztech@ghi.org.il
 .2כנס הסברה בנושא יערך ביום ג'  23.4.13בשעה
 19:00בחדר הישיבות במזכירות .
אייל ניסן – מנהל הקהילה

מהחינוך הבלתי פורמאלי
ביום שני  22.4.13בשעה  20:30במועדון תתקיים הרצאה
בנושא :תרבות הפנאי של צעירים"ההרצאה תועבר ע"י
תמיר ליאון שהוא "ה" מומחה.
ההרצאה צבעונית ,אינטראקטיבית ,מעניינת ופשוט אסור
לפספס אותה.
כל הורי המתבגרים (ד – יב) ואנשי חינוך מוזמנים
מחיר כניסה ₪ 30

מה עושים אם פורצת שריפה
בבית!
ביום חמישי  25.4.13בשעה  19:00תערך
במועדון הרצאה חשובה בנושא :בטיחות אש
בבית ובסביבה הקרובה.
בתכנית :עקרונות למניעת שריפות ,שיטות
כיבוי וסוגי שריפות ,כללי התנהגות בשעת
שריפה והפעלת מט"ף.
ההכשרה תועבר ע"י רפי קולני התחנת כיבוי
אש יכון.
ההרצאה ללא תשלום
צח"י – צוות חירום ישובי

פלאפל נחמני נפתח
לאחר שיפוץ ושינויים
שעות פתיחה:
יום א' – סגור
ימים ב' עד ה'  11:30-עד 20:00
ימי ו' וערבי חג –  11:00עד 15:00
יום שבת –  11:30עד 17:00

מהגלריה
התערוכה של נעה יקותיאלי עוסקת בתכנים של
פילוג ושבר אל מול בניה ויצירה.
החומרים של התערוכה נלקחו מתוך מאגר הזיכרון
הקולקטיבי שלנו.
כולם מוזמנים
ועדת קליטה
צוות ועדת הקליטה מזמין את התושבים והנקלטים
החדשים למפגש עם נציגי השירותים השונים בקיבוץ.
המפגש יתקיים ביום שישי  3.5.13בשעה 09:00
במועדון.
צוות קליטה גח"א
בריכת גח"א
מזמינה את תושבי גח"א לעשות מנויי קיץ בבריכה
לפרטים :אמנון 050-7700623

מאלקטל  -שרות לקוחות
שינוי במספר הטלפון של מוקד השרות הוא:

טלפון 09 – 7933636
תודות על אירועי חג העצמאות ה – 65

תערוכת בגדים
ביום שישי הבא 26.4.13
במחסן הבגדים בין השעות
 10:30עד 13:30
תמר שפע

♠ לצוותי יום הזכרון המרגשים.
♠ למתנדבים לקישוט החצר.
♠ למוכשרות שהכינו את חלון הראוה.
♠ לצוות המטבח המתוגבר וצוות חד"א
לתורנים ולמנפנפים ליד המנגלים.
♠ לצוות בית הקפה הוותיק.
♠ לצוות הגדול ששוב לקח על עצמו את
מסיבת החג.
♠ לצוות הצעיר והחדש על ארגון
ההפנינג ביום העצמאות.
♠ לכל התורנים בכל האירועים – תודה
רבה!!!

שבת שלום

