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עניין של זמן מילים -א.מנור לחן.-ר.קליינשטיין
קח אותו לאט את הזמן
העולם עוד יחכה בחוץ
קח עוד שאיפה מן הזמן
שתי דקות לפני ההתפכחות .
להתמכר ללב המתפרע
לדמיון המתפקע
ולאושר הנוגע
בעומק הכאב .
אתה עוד תגלה את העולם
אם תרצה או לא תרצה
יש עוד זמן להשתנות
מן הקצה אל הקצה .
אם האהבה כאבה לך אתמול
אולי מחר היא לא תכאב
אם עוד הדמעות זולגות בלי קול
בסופן אולי חיוך רחב .
להתמכר ללב המתפרע ...

חרב לאת הוצאה פנימית

להורי ילדי הגנים ,אורנים וצבר שלום,
ברצוננו לעדכנכם בהערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים.
לאחרונה נפגשנו במועצה עם מנהלת מחלקת החינוך -חינה קורן ,מנהלת גני הילדים -יהודית היס,
והמפקחת מטעם משרד החינוך -נירית סייג.
בפגישה הועלו התחושות הקשות של ההורים ,בעיקר הורי שנתון  ,2010החשים חוסר אמון במערכת ,קיפוח
וחוסר התייחסות מצד הגורמים השונים.לגבי שנת הלימודים האחרונה בגן צבר .קיבלנו התייחסות לטענותינו,
נאמר לנו כי נלמדו לקחים על-ידי צוות המועצה טרם פגישתנו וכן לקחים נוספים כתוצאה מפגישתנו.
בנוסף  ,צוין כי לאורך השנה הייתה מעורבות רבה של מפקחת משרד החינוך והיא פעלה יחד עם צוות הגן
ועם ליווי של ייעוץ פדגוגי ופסיכולוגית הגן על מנת לטפל בסוגיות השונות ,כמו כן ציינה המפקחת כי נעשו
פעולות לפי הצורך מול ההורים .
הוסכם כי להבא יש לפעול ביתר שקיפות מול ההורים ולעדכנם על הנעשה בגן ,הן ברמת התכנים הנלמדים
והן ברמת שיתוף וטיפול באירועים משבריים או חריגים ,ככל הניתן מבלי לפגוע בצנעת הפרט.
כמו כן ,במקרה של היעדרות ארוכה של סייעת ייעשה מאמץ להחליפה בסייעת קבועה ולצמצם את
התחלופה .מחלקת החינוך ציינה כי חשוב שלכל גן יהיה וועד הורים שילווה את הצוות החינוכי ,איתו תיווצר
תקשורת מיטבית ותיאום ציפיות מול צוות הגן ברמת התקשורת והעדכונים השוטפים .במידה ויעלו בעיות
שלא יקבלו מענה אל מול צוות הגן יש לעדכן את ועדת החינוך ומחלקת הגנים במועצה לשם טיפול בסוגיה.
הייתה הסכמה של שני הצדדים לקיים פגישה נוספת בעוד כשלושה חודשים (או מוקדם יותר אם יעלה הצורך
בכך) על-מנת לבחון את המצב בגנים וללמוד האם נדרשת מעורבות נוספת או שינויים כלשהם לאחר פתיחת
השנה החדשה .עוד הוסכם כי ועדות החינוך ירכזו את פניות ההורים וישמשו ערוץ תקשורת בין ההורים
למועצה .
אנו תקווה כי הפגישה תשפר את שיתוף הפעולה עם המועצה ותאפשר לילדים שלנו שהייה בטוחה ,מועילה
ומוצלחת בגני הישוב .
נושא נוסף שהועלה היה העשרה ,ע"י סדנאות או הרצאות בנושאי הורות לישוב ,הנושא ייבחן לעומק אל מול
מחלקת הגנים במועצה והפיתוח הקהילתי ועל כך יבואו עדכונים בנפרד.
מספר עדכונים לקראת פתיחת השנה בגנים:
גן צבר
גננת גן צבר השנה -טל ארליכזון ,סייעת הגן  -ריקי חג'בי .
טל עורכת שיחות אישיות עם הורים ,השיחות מתואמות דרך מסמך שנשלח במייל ,
מי שלא קיבל את המייל יכול לשלוח מייל לטל : ganzabartal@gmail.com
ביום רביעי 31.8.16 ,טל תקיים מפגשי היכרות עם הילדים בגן ואסיפת הורים בשעה 20:00
**מפגשים אלה מתקיימים במועד זה בכדי שלא יתקיימו בחפיפה לאירוע לכבוד הילדים העולים לכיתה א'.
בגן צבר יפעל צהרון לילדי גן צבר ,אסיפת הורים לילדי הצהרון תתקיים ביום רביעי ה 31 -לאוגוסט 2016
לאחר אסיפת ההורים הכללית של הגן באסיפה יוצג צוות הצהרון.
מפגישה שקיימנו במרכז הקהילתי החודש ידוע לנו כי צפויים להיות כ 10-ילדים בצהרון צבר.
גם על כך נשלח מייל בנפרד ,מי שלא קיבל את המייל מוזמן לבדוק את העניין מול המרכז הקהילתי ,מול
עדית אזוגי . adita@hefer.org.il

גן אורנים:
גננת גן אורנים השנה -אילנית סופר ,סייעת מובילה -רויטל ,סייעת שנייה אסנת לוי.
אילנית מקיימת יום היכרות לילדים בתאריך  ,29.8.16לילדים נשלחו הזמנות בדואר המציינות את
השעה אליה הם מוזמנים.
באותו יום תתקיים גם אסיפת הורים בגן בשעה .20:30
אילנית פתחה קבוצת וואטסאפ בימים האחרונים כך שניתן לפנות אליה באופן טלפוני ישיר לשאלות ,ומי שלא
צורף לקבוצה ולא קיבל את הדואר מוזמן לפנות לועדת חינוך לשם יצירת הקשר עם אילנית .
בגן אורנים יפעל צהרון ,אסיפת הורים לילדי צהרון אורנים תתקיים גם היא ביום רביעי  31.8.16בשעה
 .20:00גם על כך נשלח מהמרכז הקהילתי מייל מפורט .מי שלא קיבל את המייל מוזמן לפנות לעדית אזוגי
לבירור הסיבה .adita@hefer.org.il
בצהרון אורנים צפויים להיות כ 20-ילדים .באסיפת ההורים יוצג הצוות והתכנית.
בברכת שנת לימודים פורייה,
ןעדת חינוך חיבת ציון
ועדת חינוך חרב לאת
אפרת קום
efratkom@gmail.com
052-4696509

בבת עיני סיני בן סימון (בבי)
bavatsinai@gmail.com
054-6997728

הילה בר מאיר
hilashosh@gmail.com
050-6927297

הספריה מודיעה!
א .בשבוע החופש האחרון גם הספרנים יוצאים לחופש
בימים :חמישי כ"א אב תשע"ו  25.8.2016ויום שני כ"ה אב תשע"ו 29.8.2016
בימים הנ"ל הספריה סגורה.
ב .קבלנו בתרומה ספרים חדשים בשלל נושאים:
ספרות יפה,עיון,מדריכי טיולים ובישול ועוד ועוד....

אפשר לבא ולקחת בימים ובשעות בהם הספריה פתוחה.

צוות מתנדבי הספריה

הבהרה בנושא המרפאה
בסוף חודש אוגוסט תסגר המרפאה של קופת חולים כללית בחיבת ציון.
מרפאה חדשה של כללית תפתח בגבעת חיים איחוד.
דר' הילמן יעבוד אך ורק במרפאת שרונים .תושבים המעונינים להישאר עמו
מתבקשים למלא טופס בקשה במרפאה בימים הקרובים לפני סגירת המרפאה.
בברכה מד"ר הילמן( .אני מזכירה את המסיבה להוקרת דר הילמן ורבקה האחות -קשר עם אסתי לוטווק)

רציתי לבקש ...

יש תושבים) שממקמים את הפחים שלהם על המדרכות  -כל השלושה – הירוק החום והכתום!! דבר
שמכריח אותנו לרדת לכביש ואי אפשר לעבור על המדרכה ,
זה בעיקר מפריע לילדים ולנו עם עגלות !!
בוא נשמור על
בבקשה שימצאו להם מקום לפחים בנישה בחצר  .זה מסכן את הילדים.
שלום השכנים ולא
תודה רבה
רק על הפרדת
חומרים
בברכה ,
שרית לב רם.

תושבים יקרים.
אתמול אחר הצהריים ,בגן השעשועים שבהרחבה זחל לו תינוק קטן ומקסים על הדשא ,אכן מחזה מקסים.
רק חבל ועצוב שאותו תינוק מצא עצמו זוחל על צואת כלב טרייה ,ותוך כדי ניסיון לברוח ממנה אף ליכלך את
כל בגדיו ,פניו ואפילו פיו.
הגיע הזמן שהמכה הזו של כלבים משוחררים ומסתובבים באופן חופשי במושב תיפסק.
שני גני השעשועים מלאים בצואת כלבים ,דבר שמבחינה תברואתית וסניטרית מגעיל ,מלוכלך ומלא מחלות.
שלא לדבר על זה שכלבים מסתובבים בלי מחסומי פה או רצועות.
מדוע גני השעשועים צריכים להיות מלאים בצואת כלבים? מדוע אנשים לא שומרים על הכלבים שלהם?
תינוק לא אמור להתבוסס בחרא של כלב ( תסלחו לי על הביטוי ) הוא אמור לזחול ולכייף.
תישמרו על הכלבים שלכם בבקשה ,גני השעשועים הם לא משתנה ציבורית לכלבים שלכם.
תודה ויום טוב עדי לבקוביץ

קראמבל מנגו
אחד מפירות הקיץ האהובים עליי הוא מנגו .יש לנו שלושה עצים בחצר וכל שנה אנחנו נהנים מהשפע שלהם.
השנה החלטתי לנסות ולהכין מתכון שכולל מנגו ,לא רק לאכול אותם כמו שהם .התוצאה הפתיעה לטובה –
הקראמבל חוסל במהירות על ידי על בני המשפחה.
מצרכים:
 4-5מנגו קלופים וחתוכים לקוביות
כוס סוכר חום  2 +כפות
חופן פקאנים קצוצים גס
 100גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות
כוס ורבע קמח לבן (או מלא)
כפית קינמון
חצי לימון
אופן הכנה:
בקערה בינונית מערבבים קמח סוכר וקינמון .מוסיפים את קוביות החמאה לתערובת ומתחילים לפורר אותה
בין האצבעות יחד עם תערובת הקמח .ממשיכים עד שמתקבלים פרורים אחידים .מוסיפים את הפקאנים
הקצוצים ומערבבים .מכניסים את הקערה למקרר למנוחה.
בקערה נוספת מניחים את המנגו יחד עם  2כפות סוכר ומיץ מחצי לימון ומערבבים.
מעבירים את הפירות לתבנית אפייה מלבנית או עגולה בינונית ומפזרים מעל את פירורי הקראמבל שנחו
במקרר.
מכניסים לתנור שחומם מראש ל 180-מעלות ואופים כחצי שעה .הקראמבל מוכן כאשר הפירות מתחילים
לבעבע והקראמבל משחים מעט .מוציאים ומצננים לפחות רבע שעה לפני האכילה .אם רוצים אפשר להוסיף
מעל קצפת בזמן ההגשה.
בתאבון!

גידי שגיא ביקב הבוטיק שלו....
שבת שלום לכולנו.
פלאפל הבית פתוח היום יום שישי בגבעת חיים איחוד....נפגש

