דף מס'  1375י"ז בחשוון תשע"ג 2.11.2012

אנו אבלים על מותו של חברנו
מילן צ'רבנקה
ומשתתפים באבלה
של המשפחה

קבלת שבת
בשבוע הבא יום שישי 9.11.12
קבלת שבת במועדון בשעה 18:00
פתיחה בגלריה – בשעה 12:00
השבת 3.11.12
תערוכה חדשה של האמנית
רונית גורביץ
אחלה חמודה

דירה
על גבי לוח המודעות מפורטים נתוני דירה
למגורים בקומותיים.
אביגיל

פעילות לותיקי וגימלאי גח"א
ועמק חפר
נובמבר  -יום כייף בחמת גדר הכולל גם
ארוחת צהרים,
קפה ומאפה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות
לאלה אייזנר – ,054-2042666
להרשמה לפנות לאורה נוף

.

ממרפאת השיניים
למחקר של חב' קולגייט שיערך בחודש נובמבר
אנו זקוקים למספר בחורים בגילאי . 70 – 18
לפרטים ניתן לפנות למרפאת השיניים.
מובטח פיצוי נאה.
יואלה באור

מהמרפאה – שימו לב!!
♠ מהיום  ,לבדיקות דם חייבים להגיע עם כרטיס של
קופ"ח כללית ,כדי למנוע טעויות במספרי הזהות של כל
אחד ואחת.
אין אפשרות לקחת בדיקות ללא
הכרטיס האישי.
אנא הימנעו מאי נעימויות והביאו את הכרטיס עמכם.
♠ במרפאה יש חיסוני שפעת – מוזמנים להתחסן לקראת
החורף.
♠ ביום רביעי  7.11.12לא תתבצענה בדיקות דם.
אחות תקבל את הציבור החל מהשעה 09:00
להתראות צוות המרפאה

לחברים שלום!
בעקבות תלונות של חברים וילדים על ריח חריף שנגרם
כתוצאה מריסוס שדות תפו"א מצפון לקיבוץ (ביה"ס
שפרירים ,משג"ב ,אולם הספורט) הועברה תלונה למועצת
עמק חפר וכן למשרד להגנת הסביבה.
אנו נמשיך לעקוב אחרי הטיפול בנושא זה ונדווח לציבור.
ערד סלוצקי – מנהל עסקי
אייל ניסן – מנהל הקהילה

מועדת הצעירים
בקרוב יצא הניוזלטר הראשון של צעירי גח"א
נשמח שתשלחו לנו תמונות ילדות סרוקות
של החברה הצעירים מש"ש ועד ...28
למיילofricher@gmail.com :
תודה צוות עפרי

ברכות לבביות
לבת המשתחררת

♠ שרון באור
(סליחה  -תיקון טעות)

השתלבות בחיים האזרחיים
ובהצלחה!
לא סוגרים את חוות הנוי
ליד מדרשת רופין קיימת כבר שנים רבות
חוות נוי בעלת חשיבות בוטנית אקולוגית,
היסטורית וחינוכית .כעת גן העדן הזה
נמצא בסכנה עקב תוכנית בנייה של
מדרשת רופין .בלוחות המודעות ניתן
לחתום על עצומה למען החווה.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר בקיבוץ
ואצל אריק סיון או אורנה ישראלי.
כל מי שאכפת לו הצבע הירוק של העמק
– מוזמן לחתום למען הדורות הבאים.

מהקואופ האורגני
המקום שודרג ושופץ ,פתוח:
מיום שני עד שישי,
מגוון רב של מוצרים חדשים ובמחירים
טובים ,אין צורך להזמין מראש.
החנות נמצאת במתחם מול בית הקפה
של עזרי.

בשעה טובה – פינה חמה נפתחת,
במקומה החדש.
( בחלק המערבי במרכז העיוני
הישן).
כולם מוזמנים לברך על המוגמר.
♠ היולדות הטריות מוזמנות!
הגיל הרך ומירהלה

מהמועצה האזורית
בתאריך  3.12.12יתקיים ניסוי צופרים

שבת שלום
:

