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עיתון 57

עד הפעם הבאה/אהוד בנאי
אחרי שכבר ארזנו את הכל והתפזרנו
תמיד נשארת עוד מילה אחת שלא אמרנו
עניין אחד סגור שלא פתחנו
וצליל תועה שמאחור שכחנו
עד הפעם הבאה
אחרי שהחלום נמוג ואל המציאות חזרנו
תמיד נשאר עוד רגע חמקמק שלא תפסנו
ואם אפשר היה להחזיר גלגל כמו בסרט
יכול להיות שזה היה עובר לגמרי אחרת
עד הפעם הבאה
עכשיו הגיע זמן לזוז נהיה כבר מאוחר
ומשהו באוויר נשאר תלוי זה לא ממש נגמר
תמיד נשאר מבט אחד שלא קלטנו
תמיד נשאר עוד שיר אחד לשיר ועוד לא שרנו
עד הפעם הבאה
וים של מבטים עיניים מסתכלות עליך
ומה שתעשה הזמן חומק מבין אצבעותיך
רצית להמריא לפתוח שערי שמים
אבל על האדמה אתה הולך בינתיים
עד הפעם הבאה

חרב לאת הוצאה פנימית

"שבת אחת כפר אחד"
פרשת "לך לך"
יום שישי 11/11/16
בהמשך להודעה שהופצה ביום שישי האחרון
ולצורך הכנת האירוע ובעיקר הזמנת האוכל,
נבקש כי תעבירו בהקדם ,עד יום ראשון הקרוב
 ,6/11/16את מס' האנשים אשר מעוניינים
להשתתף באירוע.
ישראל 0505602948
זיוה 0507379685

חנוכה
חנוכה כבר אוטוטו פה .באופן מסורתי פעילות חנוכה יוצאת
כמצעד לפידים מחרב לאת לבית העם בחיבת ציון .שם מתקיימת
פעילות/הדלקת נרות/מופע לילדים ולהורים+כיבוד קל .אם יש לכם
רעיונות מקוריים יותר זה יהיה אחלה.
מי שמעוניין להיות שותף לעשייה  .נפגשים אצלי (יעל הורוביץ
 ) 050-400-5689ביום שני  7.11שעה .21:30

משולחן הוועד:
 .1לתושבים שלום,
לאחרונה ביצע ועד האגודה ניקיון מאחורי הבתים שברחוב האלון.
בשבוע החולף סייר פקח המועצה באיזור זה ונתקל בערימות גזם ופסולות
שהושלכו מתוך החצרות לכיוון השטח הציבורי.
בעוד כשבועיים יסייר הפקח במקום פעם נוספת ויקנוס בעלי חצרות מהן
הושלכו עירומות גזם או פסולת
נבקשכם להקדים ולפנות את הערימות טרם ינקוט הפקח צעדי אכיפה .

 .2המועצה מודיעה החל מ  13/11הפח החום יפונה פעם
בשבוע.

בטיחות ההסעות לבי"ס משגב
בית ספר משגב מקים צוות חשיבה ופעולה לשיפור המוגנות והבטיחות בהסעות.
הכוונה היא שהצוות יכלול נציג מכל ישוב ,שילדיו לומדים בביה"ס.
הורה שמעוניין לקחת חלק בפרוייקט החשוב ,מתבקש להודיע למזכירות בית הספר 04-
6366449
לפרטים נוספים אפשר ליצור קשר עם אפרת קום 052-4696509

מועצה אזורית עמק חפר ואגודה
חקלאית כפר חוגלה
שמחים להזמינכם

לכנס בנושא " בית שלישי בנחלה" ביום רביעי
 16.11.23בשעה  00:20בבית העם בכפר חוגלה
דברי פתיחה – מאיר צור – מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי
ישראל רני אידן  -ראש המועצה האזורית עמק חפר

גלית גרופר – מנהלת האגף לשירותים חברתיים במועצה ,תכנית "בן ממשיך"
עו"ד עמית יפרח -יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגו"ש בתנועת המושבים





אישור היחידה השלישית בנחלה
הסדרת שימושים חורגים בנחלה – החלטת
רמ"י 1458
חוזה החכירה לדורות – יישום

לאישור השתתפות בכנס:
hogla1@zahav.net.il

הנדון :דיווח תושבים על פשיעה בעמק חפר
במסגרת מאמצינו להילחם בפשיעה לסוגיה בעמק חפר חשוב לנו מאוד לדעת
את ממדיה האמתיים של העברות שמתרחשות בפועל בעמק חפר .
לצורך זה החל מחודש ספטמבר המועצה מבצעת מעקב השוואתי בין דיווחי
הפשיעה שמגיעים למשטרת ישראל ,לבין דיווחים על אירועים שהתרחשו בפועל
בעמק חפר ולא דווחו למשטרה או שדווחו למוקד המועצה .
ישנם תושבים שאינם מדווחים על אירועי פשיעה למשטרה או למוקד המועצה
וסיבותיהם עימם .בעיקר קורה הדבר כאשר אין הם זקוקים למסמך התלונה כדי
לפנת לביטוח וזאת במקרים שהגניבה סוכלה או שלא נגרם כל נזק וכו.
חשוב שתדעו שלנו במועצה מידע על אירועים אלה הוא חיוני כי רק בעזרתו נוכל
להבין את היקף התופעה ופריסתה .בעקבות מידע זה ,מלא ככל האפשר ,נוכל
לשפר במידה רבה את הערכותינו ביחד עם משטרת ישראל.

אשר על כן אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה להעביר בראש ובראשונה דיווח
למשטרה .במידה ואינכם מעוניינים לעשות זאת ,אנא דווחו למוקד המועצה
בטלפון  107או  09-8973303/4תוך פירוט הרחוב ,מספר הבית ,מהות האירוע
ושמכם המלא.
אנו ,מצדנו ,מתחייבים כי לאלה המעוניינים בכך המידע האישי יישאר חסוי ולא
יינתן לאף גורם ללא הסכמה.
נודה על שיתוף הפעולה.
בברכה
יהודה בן עזרא
מנהל אגף הביטחון
חירום
ושירותי
מוא"ז עמק חפר

למועצה אזורית עמק חפר
דרוש/ה :מוביל/ת תהליכים קהילתיים
קו"ח יש להעביר למייל nehcama@hefer.org.il

רק פניות מתאימות תענינה תיאור התפקיד :הובלת תהליכים קהילתיים רחבים בישובים
בגישה קהילתית וראייה ארגונית-מערכתית ,הובלת תהליכים בין יישוביים ומועצתיים ,ייעוץ
והדרכה לבעלי תפקידים מרכזיים ביישוב והנהגתו בהיבטים חברתיים וארגוניים ,תיווך הקשר
בין היישוב והמועצה האזורית ,תכנון וביצוע פרויקטים שונים ועוד.
היקף משרה75-100% :

דרישות התפקיד

 תואר ראשון במדעי החברה /ייעוץ ארגוני  /עבודה סוציאלית קהילתית
 יכולת הדרכה וייעוץ  ,יכולות בינאישיות ברמה גבוהה
 תפיסה קהילתית
 כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ
 יכולת עבודה באופן עצמאי
 הכרות עם ניהול ישובים במגזר הכפרי
ניידות

שעות עבודה גמישות (כולל עבודת אחה"צ וערב)

הגדרת התפקיד







הובלת תהליכי פיתוח ותכנון קהילתי ואסטרטגי בישובים.
הובלת תהליכים בישובים המצויים בקונפליקט  /משבר בהנהגה או בקהילה.
פיתוח שיתופי פעולה בין אשכולות ישובים
הכנה והנחיית מפגשים  /פורומים /קבוצות דיון
תכנון וביצוע פרויקטים שונים

למועצה אזורית עמק חפר
דרוש/ה :מלווה ישובים
קו"ח יש להעביר למייל nehcama@hefer.org.il

רק פניות מתאימות תענינה

תיאור התפקיד :ליווי ישובים בגישה קהילתית וראייה ארגונית-מערכתית  ,התפקיד כולל יעוץ
והדרכה לבעלי תפקידים מרכזיים ביישוב והנהגתו בהיבטים מונציפאליים ,תקציביים
וארגוניים ,תיווך הקשר בין היישוב והמועצה האזורית ,תכנון וביצוע פרויקטים שונים ועוד.

היקף משרה75-100% :

דרישות התפקיד









ניסיון מוכח וידע בניהול ישובים כפריים
יכולות בינאישיות ברמה גבוהה
כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ
יכולת עבודה באופן עצמאי
שעות עבודה גמישות (כולל עבודת אחה"צ וערב)
עדיפות לבעלי תואר ראשון רלוונטי
ניידות  -חובה

הגדרת התפקיד







טיפול ומתן מענה לפניות ישובים בסוגיות שונות
קשר יזום עם בעלי תפקידים בישובים
קליטת בעלי תפקידים חדשים בוועד
הנחיית מפגשים  /פורומים /קבוצות דיון
תכנון וביצוע פרויקטים שונים

רוגלך מלוחים
עברנו לשעון חורף ,הימים קצרים וקרירים .בערב מתחשק לגוון ולאכול
משהו קטן וטעים .מתכון פשוט שאפשר להכין ביחד עם הילדים.
אפשר לשנות את חומרי המלית לפי טעמכם.
מצרכים:
לבצק:
 2.5כוסות קמח
 200גרם חמאה רכה
חבילת גבינה "טוב טעם" ( 250גרם)
חצי כפית מלח
למלית:
 200גרם גבינה צפתית מפוררת (אני השתמשתי בגבינת עיזים של פיראוס)
 100גרם מוצרלה
זיתים שחורים קצוצים
סלסלת פטריות
ביצה
להברשה:
ביצה טרופה
שומשום וקצח
אופן הכנה:
מחממים תנור ל 180-מעלות.
בקערה מערבבים קמח ,חמאה ,גבינה ומלח עד שנוצר כדור בצק אחיד .מחלקים אותו
לארבעה כדורים ,עוטפים בניילון נצמד ומכניסים למקרר.
פורסים את הפטריות ומטגנים מעט .מניחים בצד להתקררות ובינתיים מערבבים בקערה את
שאר חומרי המלית .מוסיפים את הפטריות לאחר שהצטננו ומערבבים עד לקבלת מלית
אחידה.
מרדדים את הבצק לעלה .מחלקים כל עלה לשמונה חלקים משולשים .מניחים כפית מלית
ומגלגלים.
מסדרים את הרוגלך בתבנית אפייה ,מברישים בביצה ומפזרים שומשום וקצח .אופים
כעשרים דקות עד שהמאפים מזהיבים.
בתאבון!

שבת שלום

