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 2021מאי,  7
 כ"ה אייר, תשפ"א"ה אייר, תשפ"אכ

  2021מאי,  7
 

 1202  מאי -לעובדים ( 31)מס' ירחון 
 

 ...לירפאב אז מה היה לנו 

ארץ מיכל לדה ות .הגבורהו שואהה וםי רגלל עובדיםל "כרון בסלוןז"פגש מ התקיים 8.4.21 -מישי החיום ב 
 על הסיפור והשיתוף.

 בצעל מטרהל מועצהה הל מהש ,תו.ובדיםע פיתוחו תתמקצעוה ,תשירוה יפורש לש תהליכיםמ חלקכ 
 .םלמנהלכ ולהעביר למלאהתבקשתם  אותו הערכה שאלון םכאלי רועבה  .תו.עובדים הערכת של תהליך
 עודכנתם לגביהם.ו ות.למנהלים ועברוה התהליך לגבי נוספים פרטים

השתתפו עובדים בעמידה לצד  ,יבהא עולותפ נפגעיו שראלי 'עמ חלליל זכרוןה וםי -14.4.21 ה ביעיר וםיב 
 מרכז המסחרי.צד ההגלעד שהוצב ב

 ילא מוזמן לעשות זאת בהקדם. ממי שטרם   -ר לכלל עובדי הרשות בהוע ששאבי אנומקר ס 

שלח נלינק  –שירות  חשובים בנושאי עובדים ותנאי םעידמיווטסאפ לעדכונים והנחיות ובוצת קפתחה נ 
 לכלל העובדים בווטסאפ. 

 לקרוא.שווה  –ת רווחה לעובדים מידע לגבי עמותות וקרנושלח נהשבוע  צטרף ולהישאר מעודכנים.להחשוב 
אים חוברת חובות זכויות עובדים ומידע חשוב, לינק נמצ :מח' משאבי אנוש <המועצה באתר  – זכורתת

 טפסים ועוד., חוברות יעודיות לסייעות הסבר לתלוש השכר,
ולא ניתן לפתוח ין הענות לנושא אלצערנו  –בשיתוף אוניברסיטת אריאל  מול ב'גום בנושא לימודי זתקיים ה 

  כיתת לימוד לעובדים. 
 –פעמים לעובדים  סמתי מספררמאפשרת לימודי מקצוע בתנאים שפ "רן מעגליםק" –שובה חזכורת ת 

 לפנות אליי בנושא זה.ניתן נצלו הזדמנות זו וצאו ללמוד. אנא 
 

 
  1202 מאי להלן עדכונים לחודש

 
רכת גבינות ע ג השבועותחרגל ללהעניק לעובדים  םימחשעובדים והמועצה העד ו 

 ימסרו בימים הקרובים.לגבי חלוקה פרטים טעימה. 
 

רטים פ .לעובדים ףיכירוע א –ום חמישי י 24.6.21 ת התאריךא עצמכםליינו רש 
 מדויקים ימסרו במהלך השבוע הקרוב.

 
 .ייף למשפחות העובדיםכום י –יום ראשון  8.8.21עצמכם את התאריך לריינו ש 

 נוספים ימסרו בהמשך.פרטים 
 

עגלי הקיום של קירקגור מ"זום ב רצאהה – 15:00שעה ביום חמישי  13.5.21 
רים מהי הדרך לחיות חיים עם משמעות, ומה קורה אם לא בוחרים איך בוח - "ובחירתו של המלט

 וסופר. הציבורית הימנהל הספרי עידן שפר רצהמ. כזאת
 

 בועותשחג  –יום שני  17.5.21 .בועותשערב  –יום ראשון  16.5.21 
 בתמוז ז"יצום  –יום חמישי  25.5.21 
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 מאימזל טוב לחוגגים יום הולדת בחודש 
 

 

 

 

 ראש המועצה, הנהלת המועצה וועד העובדים, רואים בגיוס עובדים חדשים ומתן

אפשרויות קידום לעובדים מתוך המערכת ערך חשוב בארגון להתמקצעות ושיפור רווחת 
 החדשים: עובדיםהעובד והשירות לתושב. אנו שמחים לעדכנכם ומברכים על ה

 
 

 ס שחקים "יבמנהלן  –מנצור ספיר 
 סייעת גנ"י  –לורה סאפי 

 אישיתסייעת  –אלין חמאוי 
 
 
 

 בשעה טובה 
 
 

 להולדת הנכדר מאחאמד עטוב למזל 
 
 

 
 
 
 מישייב לרגל חתונתוליוסי טוב מזל  

 
 

 
 
 

   
 אימה.במות  לומלסקינדין של  בצערהמשתתפים    

 
 

 

 

 

 ורןמדגיר  2.5

 הירש אסנתאהרונוביץ  3.5

 נעמהאליצור  3.5

 רויתשרים  9.5

 ורדמוצפי  10.5

 יוסףעיסא  15.5

 כהן רויטלהדר  17.5

 גלסגל  19.5
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  ��שבועות...לרגל חג ה החודשמתכון 
 בלבד מרכיבים 5 -עוגת גבינה מ קבלו

 
כוס(  1/4גרם ) 50, ביצים מופרדות 3, 20*20או מרובעת  22תבנית עגולה  : רכיבים

כפות( קורנפלור או  2גרם ) 20, 9%גרם )מיכל וחצי( גבינה לבנה  375, סוכר קנים
 9%גביע( שמנת חמוצה  1/2גרם ) 100, קמח טפיוקה

 כפות( סוכר קנים 3גרם ) 40, 9%גביע( שמנת חמוצה  1/2גרם ) 100  לציפוי:
תותים/ פירות יער/ ריבה אדומה  -ממליצה לשדרג ולקשט בפירות וממרחים  קישוט:

 ללא סוכר וכו.
  

בקערת מיקסר עם וו הקצפה מקציפים חלבונים עם סוכר לקצפת תפוחה  .⁰170מחממים תנור ל   :אופן הכנה
בקערה גדולה מערבבים לתערובת אחידה חלמונים, קורנפלור, שמנת חמוצה, גבינה לבנה ואם תרצו  ויציבה.

 מעבירים שליש מהקצפת לתערובת הגבינה ומקפלים מעט בעדינות. להוסיף קליפת לימון או וניל זה הזמן.
מנת מתאימה ואופים מעבירים לתבנית משו מעבירים לתערובת הגבינה את כל הקצפת ומקפלים עד לאיחוד מלא.

מוציאים מהתנור ומצננים לחלוטין, העוגה שוקעת מעט  דקות או עד שהעוגה יציבה ומשחימה מלמעלה. 30-40כ
 אל תחששו זה בסדר.

מעבירים למקרר ללילה, ומגישים  : מערבבים היטב את השמנת והסוכר ומורחים בשכבה אחידה על העוגה.ציפוי

 �🍓�תעם הקישוט של הממרח או הפירו
 

 

  ? כבר הייתם הי'חנבעין  -     לטיול טבע ומים המלצה 

 . בריכות מים נקיות ועמוקות עם מים קרירים ונעימים 2במקום יש 
  .נכנסים ויוצאים ללא הפסקה יונה ישנה נקבת מים מדליקה ממנהבסמוך לבריכה העל

  למים כולים לזנק ולקפוץיתונה יש מקום ממנו כה התחמהברי

 הפארק ברובו מונגש

למבוגר  14ש"ח לילד ו  7הכניסה לפארק בתשלום וברישום מראש )
 חינם למנוי מטמון הכניסה (

 שמשיה/מומלץ להצטייד בצליה במקום יש פינות צל מועטות
  17:00 עד 8:00 פתיחה שעות

 וד בסביבה: בצמוד לעין חנ'יה נמצא עין לבן וגן החיות התנכ"יע 
 .םקוין שום בעיית חניה במא 

 
ואשמח להעלות  (קרן)להתקשר אליי מוזמנים  –לשתף אותנו ברעיונות והמלצות, מתכונים ועוד רוצים 

  לירחון זה

 

 , כהלכם בברש

 קרן ענבר                                                  אורנית בראון                                                     
 מנהלת משאבי אנוש                   יו"ר ועד העובדים                                                                     


