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יפה כלבנה  /אביתר בנאי

סופות מתוכי ומחוץ מוטטו את קירות הבית
ואת מתוכי זרמת מפוזרת וחזרת עייפה ושותקת
עוד פעם כשהייתי ילד היית בתוכי נשברת
פעם שלך פעם אחרת על יופיך לזרים מוותר
לא אבקש דבר
את לא צריכה להוכיח לי כלום
הורידי אודם שפתייך
אבק דרכים רחצי מרגלייך
היי לי קרובה וזוכרת היי לי רק לי מיוחדת
היי לי אחות מקודשת היי יחפה מנוחמת
מי זאת עולה
יפה כלבנה

חרב לאת הוצאה פנימית

כתיבת אגרות ברכה לקראת ראש השנה
ביום שני  26.9כ"ג אלול בשעה  17:00ברחבת המועדון בחרב לאת.
נפגש להכנת אגרות ברכה ביחד.
למשפחות ,לוותיקים ולכל מי שאוהבים.
להתראות מצוות החג חרב לאת וחיבת ציון.

נקיון המושב לקראת ראש השנה:
ביום ב' הקרוב 26.9.16 ,יתקיים פינוי של פסולת מוצקה מחזית החצרות .אנו מזכירים כי ערימה
שתכיל פסולת בניין לא תאסף ובעליה ידרש לפנותה בכוחות עצמו.
למחרת ,יום ג' , 27.9.1 ,יתקיים פינוי גזם .חשוב להפריד הפרדה מוחלטת בין ערימות הפסולות
וערימות הגזם ,המשאית לא תוכל לפנות ערימות מעורבות.
לקראת פינוי הגזם נבקש מכל התושבים לגזום את הצמחיה הפולשת מחצרם לכיוון השטח
הציבורי ולסייע שיפור מראה המושב בחג.
טאטוא הכבישים יתבצע ביום ה' .29.9.16 ,ולא כפי שפורסם תחילה.
תושבים מוזמנים לטאטא את המדרכות שמול ביתם לכיוון הכביש על מנת שהלכלוך יאסף ע"י
המשאית .עבודת המשאית תתחיל בשעות הבוקר המוקדמות .ביום זה ובלילה הקודם לו יש
להמנע מחניית רכבים על כבישי המושב בכדי לאפשר למשאית טאטוא יעיל של הרחובות.
תודה מראש על שיתוף הפעולה
בברכת חג שמח

קורס צילום למתחילים בחרב לאת !
קורס הצילום יפתח אחרי החג ,ביום חמישי ה  ,6/10בשעה  6בערב ויתקיים במועדון חרב לאת.
הקורס יחשוף אתכם לרזי עולם הצילום היצירתי המרתק .תלמדו על המצלמה ועל הקומפוזיציה
של הפריים וכיצד לצלם טוב יותר ולשדרג את התמונות שלכם.
פרטים על הקורס בקישור (::
http://www.ariechen.com/photography-courseהמצורףweb.htm
לפרטים והרשמה :אריק חן ,טל' .8071155-054

ביום שלישי ה 27.9.16-בשעה  18:00במועדון בחרב לאת
לקפה ועוגה ומפגש חברים .הפעם נשמע את הרב מאיר צוקרמן.
"המלך ואני"
נושא השיחה:
הרב מאיר צוקרמן הינו בנו של הרב אברהם צוקרמן זצ"ל שהיה ממקימי הישיבה התיכונית בכפר הרא"ה יחד
עם הרב נריה זצ"ל.
הרב אברהם פעל להכנסת לימודי חול תיכוניים לישיבה ,חרף התנגדותו של הרב נריה לעניין .לשיטתו,
חובתו ההלכתית של אב ללמד את בנו אומנות ,חלה על לימוד לימודי חול המאפשרים הוצאת תעודת בגרות.

יתרה מזו ,הרב צוקרמן אף עודד את תלמידיו להוציא תארים אוניברסיטאיים ,מתוך ראייה כי בימינו נדרש
תואר אקדמי לשם רכישת מקצוע.
לאחר פטירת הרב נריה ( )1995מונה לראש הישיבה בכפר הרואה ,והרבנים פתחיה נריה (בנו של הרב
משה צבי נריה) ומאיר צוקרמן (בנו של הרב צוקרמן) כיהנו זמן מה כסגני ראש הישיבה .הרב מאיר כהן הר"מ
הישיבה שנים רבות.
כבר מגיל צעיר חש הרב מאיר צוקרמן חיבה לספרות ואמנות ,אך רק בגיל  60התפנה לכך באופן מקצועי,
הפסיק להיות ר"מ והפך למורה לציור .כעת ,כשהוא מציג לראשונה תערוכה מציוריו ,הוא מדבר על הקשר
שבין אמנות וחינוך ועל קרבת היצירה לנבואה.

נשמח לראות את כולכם
הועדה המארגנת.

לביבות תירס

בסוף הקיץ נשארו לנו המון תירסים בגינה .השנה הייתה לנו כמות גדולה של תירסים מתוקים ,כאלה
שאפשר לאכול ישר מהקלח ,בלי לבשל אפילו .רציתי לגוון ולנסות להכין משהו אחר עם התירסים .המתכון
קל ופשוט ,וגם אם לא גידלתם תירסים בגינה השנה ,תוכלו להשתמש בתירס מקופסה .מתאים לארוחת
ערב ,פיקניק או סתם כשמתחשק לנשנש משהו טעים.
מצרכים:
 3כוסות תירס
כוס קמח
כפית אבקת אפיה
 2ביצים

 3/4כוס שמנת מתוקה
מלח ,פלפל
שמן לטיגון
עירית או בצל ירוק להגשה
אופן הכנה:
בקערה גדולה מערבבים את התירס יחד עם הקמח ואבקת האפייה .מוסיפים את המלח והפלפל – ניתן
להוסיף עוד תבלינים שאוהבים .בקערה נפרדת טורפים יחדיו את הביצים והשמנת המתוקה לבלילה אחידה
ומוסיפים גם אותה לתערובת התירס .מערבבים היטב .מחממים מחבת עם שמן ומטגנים כל פעם  2או 3
לביבות במקביל – תלוי בגודל המחבת שלכם ובגודל הלביבות שתרצו .מומלץ להגיש עם עירית קצוצה
ושמנת חמוצה.
בתאבון!

המועצההאזוריתעמקחפר
ליד מדרשת רופיו מיקוד  04204טל  09-608/556/571/8981609.פקס40-3326770 :

אגף משאבי אנוש י"ז אלול תשע"ו
71.2.8.71
מכרז פנימי/חיצוני מס ' - 54/201/קצין/נת ביקור סדיר
למועצה אזורית עמק חפר דרוש /ה קב"ס/ית לאגף החינוך.
תאור התפקיד  :עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה ,שתפקידו הבטחת החלת
חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך  15שנות לימוד.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.

ו.

מאפייני התפקיד :עבודה עם קטינים ,עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,
עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה ,נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות
א .בעל/ת תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או
שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך .עדיפות לתואר
אקדמי בתחומי חינוך ,ייעוץ או חינוך מיוחד.
ב .בעל/ת תעודת הוראה.
דרישות ניסיון
הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות.
או :ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך חמש שנים לפחו ת .עדיפות לעבודה עם בני נוער
בסיכון.
דרישות נוספות
א .יישומי מחשב שליטה טובה בשימוש ביישומיOffice.
ב .היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק -למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,תשס"א 7..8 -ג .הגבלת כשירות
עובד חינוך מחוייב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
 הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זואין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
 הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה עלתלמידים.
ד .רכב צמוד ורישיון נהיגה בתוקף.
היקף המשרה..7% :
כפיפות :אגף החינוך
דירוג :ח .ונוער
שכר :בהתאם לתקנות השרות הציבורי.
קו"ח יש להגיש עד לתאריך  102.20.2/למיילyarona@hefer.org.il :

שבת שלום

