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סלינו על כתפינו
מילים :לוין קיפניס
לחן :ידידיה אדמון

סלינו על כתפינו ,
ראשינו עטורים ,
מקצות הארץ באנו ,
הבאנו ביכורים .
מיהודה ומשומרון
מן העמק והגליל
פנו דרך לנו ,
ביכורים איתנו ,
הך בתוף חלל בחליל !

חרב לאת הוצאה פנימית

משולחן הועד המקומי

הפעם נדבר על גזם ונראות המושב – הוועד המקומי משקיע באיסוף הגזם,
בטאוט רחובות ובניקיון רחובות ידני כ  20%מתקציבו הכולל של המושב וזה לא
מעט ,הוועד המקומי מאמין שכולכם תושבי המושב רוצים לחיות במקום נקי
ונעים.
בשנים האחרונות איסוף הגזם מתבצע אחת לשבועיים ,כאשר הוועד מפרסם את
מועדי הפינוי בכל מדיה אפשרית ,הודעות ,עיתון הישוב ובאתר הישוב.
מצב נראות הישוב כיום הינו מעורר דאגה ,לא יתכן שהתושבים עדיין מוציאים
גזם מתי שמתחשק להם בלי כל קשר לימי האיסוף ,סביר שגזם יועבר לרחוב
לקראת פינוי כיומיים ,גג שלושה ימים בטרם מתבצע האיסוף.
דוגמאות למצב כזה מפוזרות כרגע בכל רחבי הישוב ומאחר ויום הפינוי יהיה ביום
ג'  ,14/6/16בסוף שבוע זה שהוא חג השבועות נחגוג ביחד עם ערימות הגזם!
אנו מבקשים בכל לשון של בקשה ,בואו נכבד את פניו של המושב ונתאפק
בהוצאת הגזם בכל יום שנראה לנו ,מספיק שתושב אחד מוציא גזם לא בזמן,
תמיד יהיו אחריו אשר יצטרפו אליו.
הוועד מוציא תזכורות רבות לציבור ,הוועד מתריע ,הוועד מבקש  ...ועכשיו לאחר
שכלו כל הקיצין כנראה לא תהייה לוועד ברירה אלא לפנות לדרך שאינה אהודה
על הוועד וכל שכן על הציבור והיא לפנות למחלקת האכיפה של המועצה האזורית
אשר תשלח פקח שבסמכותו להטיל קנסות!
חברים בואו וניתן כתף למושב נקי למושב מסודר ,כל אשר צריך זה להוציא את
הגזם בסמוך ליום הפינוי ויבוא למושב גואל בתחום זה!
ולהזכירכם ,איסוף גזם נועד אך ורק לגזם ולא לשקיות פלסטיק ,קרטונים,
משטחים ופסולת אחרת מוצקה ,אנא הקפידו על כך.

מזל טוב למאיה ונחשון לחתונת בנם דור עם בחירת לבו ענבר

ותודה לשי בן אריה על הגרפיקה והעיצוב.

מאפינס מלוחים
מתכון פשוט וזריז ,משדרג כל ארוחה ,מתאים במיוחד לאירוח או פיקניק .אפשר לגוון ובכל
פעם להשתמש בתוספות שונות ,להגיש עם ממרחים כמו פסטו או לצד גבינות.
מצרכים:
 2.5כוסות קמח
שקית אבקת אפייה
 1.5כוסות שיבולת שועל מהירת הכנה (קוואקר)
כפית מלח
חצי כפית פלפל שחור
טימין ,אורגנו ,בזיליקום או כל עשב תיבול אחר שאוהבים
חצי כוס שמן
 3ביצים
כוס חלב או גביע יוגורט
תוספות :טונה ,זיתים ,גבינה בולגרית ,תירס ,פלפל חתוך לקוביות קטנות ,עגבניות מיובשות,
אגוזים קצוצים ,גבינה צהובה ,שומשום או כל מה שאוהבים ונראה לכם מתאים.
אופן ההכנה:
מנפים קמח ואבקת אפייה יחדיו לקערה .מוסיפים את שיבולת השועל והתבלינים ומערבבים.
מוסיפים שמן ,ביצים וחלב ומערבבים רק עד לקבלת תערובת אחידה .מוסיפים את התוספות
לתערובת ויוצקים לתוך תבנית שקעים משומנת או יוצרים כדורים ומניחים על מגש – רצוי
להרטיב את הידיים אם בוחרים באפשרות זו .אופים בתנור שחומם מראש ל 180-מעלות
כעשרים דקות ,עד שהמאפינס מזהיבים .בתאבון!

שבת שלום וחג שבועות שמח!

נשמח מאוד לתגובות ,להצעות ורעיונות נוספים.
למידע על לידות ושמחות .משפחות מארחות ,המלצות ועוד .חומר
לעיתון יתקבל עד יום רביעי בערב .הכול אל המייל שלי:
HIZ.HORUT@GMAIL.COM
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