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יום שישי ,כ"ז בתמוז תשע"ז 25 ,ביולי 2052

משולחן הוועד

בשבוע האחרון כפרנו היה בעין הסערה ,נקלענו שלא ברצוננו לאירוע קשה שהסתיים למזלנו הרב כפי
שהסתיים.
אנחנו שולחים חיבוק לחברנו ולמשפחתו ,מחזקים אותם ומאחלים להם חזרה מהירה לשגרת חייהם.
רבים מתושבי הכפר הסבירו ,פרטו והעידו על חוויותיהם האישיות בכלי התקשורת השונים ועשו זאת
באופן רהוט ,ראוי ,חיוני ומכבד ועל כך תודה לכל אחת ואחד מהם.
תודה גדולה לאיל גולן ,יו"ר ועדת הביטחון של הכפר ולחברי ועדת הביטחון ,לחברי כיתת הכוננות
ולכל הפעילים והמתנדבים בשמירה ובאבטחה.
להלן קטעים ממכתב שנשלח בשבוע שעבר לשרי המשפטים וביטחון הפנים וליו"ר הכנסת:
" ....נסו לדמיין נערה שחוזרת לבדה לביתה מפעילות בתנועה ופוגשת בפורץ בביתה ,נסו לדמיין ילד
קטן שנמצא לבדו בבית שאליו פורץ גנב ,נסו לדמיין אנשים מבוגרים שומעים את חלון המטבח בביתם
נעקר ולאחריו צעדים זרים ,דמיינו את הסיטואציות הללו  -הן עלולות לקרות בכל פריצה ופריצה.
 ...נחישותם של הפורצים בשילוב היעדר הרתעה (וחשוב לזכור שהיעדר הרתעה מחזק את נחישות
הפורצים) מעמידים את כל ההשקעות הללו (האמצעים והמשאבים הציבוריים והפרטיים המושקעים
אצלנו בכפר ,למיגון ולהרתעה) בסימן שאלה גדול.
לכן חשוב שנשיב את ההרתעה.
חשוב שהתפישה הכללית במדינה ובחברה שלנו תשתנה .חשוב שנפסיק להשתמש בהגדרה של עבירות
רכוש כשמדובר בפריצות לבתים.
כל מרכיבי השרשרת הנוגעים לעניין צריכים להחליף דיסקט ולהבין זאת.
החל מהפיקוח והשיטור ,המשך בחקיקה ובתביעה ועד לשפיטה ולענישה.
חשוב שנפנים שחדירה למבצרו של אדם איננה רק עבירת רכוש אלא פוטנציאל לפגיעה בנפש ,כפי
שקרה לא אחת .למזלנו האירוע אצלנו הסתיים כפי שהסתיים ולא כפי שאירע במקרה דומה (במושב
אביחיל) ,שם נרצח התושב ,מרחק קילומטרים בודדים מכאן.
השופט ,שפורץ כזה עומד מולו ,חייב לראות את פוטנציאל הפגיעה בחיי אדם ,את פוטנציאל החרדות
אצל המבוגרים ,הטראומות ארוכות השנים לילדים .שפורץ זה עלול היה לגרום.
זה המסר! אין צורך שדבר כזה יקרה כדי להישפט עליו .עלינו להחליט שפריצה לבית ,כל פריצה ,היא
קודם כל פוטנציאל לפגיעה בנפש ורק אחר כך פגיעה ברכוש.
אני קורא לחברי הכנסת ליטול יוזמה ולחוקק עונשי מינימום משמעותיים על פריצה לבתים .אני קורא
למשטרת ישראל להעמיד את הנושא בראש סדר העדיפויות .אני קורא לגורמי התביעה לדרוש עונשים
מרתיעים .אני קורא למערכת המשפט להחמיר את הענישה עם הפורצים.
אני קורא לכולם למנוע את ההרג הבא ,למנוע את הטראומות של הילדים ,את הפחדים של ההורים,
את החרדות של המבוגרים והוותיקים".
בתקווה לימים שקטים
הרצל
Save The Date

שבת 2.9.71 ,חג המים

יום שבת 11.2.22
אנסמבל טריו קלרינט
אלה נדב – בסון
יגאל לוין – קלרינט מיכאל לם – אבוב
נפגש לקפה ועוגה החל משעה .22:11
הקונצרט יתחיל בשעה .22:71
מוזמנים כולם -הורים ,ילדים וסבים.
להתראות ,יעל ברקאי.

פינת הביטחון

שלום לכולם,
כולנו עדיין מוטרדים מאירוע הפריצה שהתרחש במושב והסתיים כפי שהסתיים .נמשיך לעבוד בשיתוף
פעולה עם המשטרה ומג"ב ובמקביל נקווה לשינוי המיוחל מצד הכנסת והממשלה (אני ,אישית ,לא
אופטימי בנושא זה).
לנו כתושבים אין ברירה אלא לייצר שינוי במציאות הביטחונית במושב שלנו וזאת נוכל לעשות רק
בשיתוף פעולה ובשילוב זרועות.
מספר דברים שאנחנו יכולים וצריכים לעשות בתחום הזמן המיידי:
 התייצבות לתורנות השמירה :במושב יש סייר  ,1272אך עם זאת אין תחליף לשילוב התושבים
בתורנות השמירה .אנחנו משנים את מהות התורנות מתוך כוונה שהשומרים של המושב
יתמקדו בביקורת רכבים בכניסה למושב בשעות הערב ( .)17:11-20:11הכוונה בביקורת לשאול
את מי שאינו תושב לאן הוא נוסע ובמידת הצורך לצלם את מספר הרכב ,לרשום ת.ז .ולהזמין
ניידת סיור7משטרה במידה והאנשים או הרכב מעוררים חשש .אין הכוונה לעצור רכבים בגופנו,
חשוב להיות זהירים ולהימנע מאירוע בטיחותי .להבנתינו ,פעילות זו תייצר הרתעה .מי שיכול
להתנדב ,מעבר לתורנות הקבועה בחוק ,יכול ליצור קשר עם איקי הרב"ש והוא יצורף
למשמרת.
 קבוצת התראות ביטחון בווטסאפ :אנו מעוניינים להגדיל את מספר החברים בקבוצה .עירנות
התושבים לתנועות או פעילות חשודה יכולה להפחית במידה משמעותית את כמות האירועים.
עם זאת כולנו מתבקשים להשתמש בקבוצה למתן אינפורמציה רלוונטית בלבד .חשוב במקביל
ליצור קשר עם הסייר או הרב"ש ולוודא שההודעה שלכם מקבלת את ההתייחסות הראויה.
 קבוצת צוות כוננות :מיועדת למי שיכול לפעול בזמן שיש אירוע פריצה במושב .הצוות מגיע
לאזור האירוע ,מסייר באזור ,בודק בתים סמוכים ,מבצע ביקורות כניסה ויציאה מהמושב .אנו
מאמינים שפעילות זו היא שהביאה לירידה הדרסטית בכמות האירועים במושב ביחס לשנים
קודמות .נשמח להשתלבות של הדור הצעיר יותר (גילאי  .)73 – 11כרגע דווקא הדור הוותיק
יותר הוא זה שלוקח חלק משמעותי יותר בקבוצה .להצטרפות לקבוצה מוזמנים ליצור קשר
ישירות מולי ()137-8118171
" בית יצחק – ביטחון" בפייסבוק :גם כאן יש חשיבות למעורבות כלל התושבים .מקום שיכול
לתת מענה גם לשיח שאנחנו לפעמים נגררים אליו בקבוצת הווטסאפ (ומתבקשים להמנע מזה).
בלי התגייסות ציבור התושבים לנושא לא נוכל לצמצם את התופעה .תופעות אלו :פריצות ,גניבות
רכבים ותוצרת חקלאית ,פוגעות בנו ומורידות את רמת החיים של כולנו .זה הזמן לשינוי! זה לא נעים,
זה לא נוח ,אבל התגייסות למשימה היא חובתינו.
איל גולן
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מועדון  06ונהנים


ביום שלישי  13.2.22נקיים את מסיבת סיום העונה המסורתית שלנו
נתכנס בבית העם בשעה  ,22:71יוגש כיבוד קל ובשעה  28:11יחל המופע עם היוצרת ומספרת
הסיפורים דרור צעירי עמרני.

האור שבחור או החור שבאור
(השאלה מאיזה כיוון מסתכלים)

המופע הוא אוסף של סיפורים קצרים ,אנקדוטות ,בדיחות ופאנצ'ים
על החיים של כולנו.

חומרים אישיים :בעלי שחזר בתשובה ,חיי הלילה של תל-אביב ,על הטרנדים בחיינו ,כדורים
פסיכיאטרים ,מסעדות גורמה ,על החיים בעולם טכנולוגי מטורף
(כל אלה יוצרים חור בראש ,בנשמה ובכיס)
ועל הגעגוע שלי לסבתא שלי ,שגרם לי "לרוץ בחיפוש" אחר חרא של חמורים ,כדי לבנות טאבון
ולהוציא פיתה פשוטה ועגולה ,כמו שסבתא שלי עשתה.
"עוץ לי גוץ לי"
"סבאבא" – פעילות קיץ סבים נכדים
יום שני  22.8.22בשעה  22:11תיאטרון הקאמרי ,תל אביב.
מחיר לכרטיס –  ₪ 211כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיס כניסה ומפגש עם השחקן רמי ברוך
** ההרשמה בתשלום בלבד במשרד הוועד ** לאחר התשלום לא ניתן לבטל**
סדרת מינויים מיוחדת לתושבי עמק חפר בהיכל התרבות נתניה
ימי רביעי בשעה20:11 :
כולל :הסעה  6 +הצגות של מיטב התיאטראות בארץ ,מותנה במספר נרשמים
רשימת ההצגות לשנת :8102-8102
11.22.22
 .2שקספיר מאוהב
22.12.28
 .1קוראים לו מלך
22.11.28
 .7הזוג המוזר
12.17.28
LOVE, LOVE, LOVE .2
13.12.28
 .3יהודי טוב
17.13.28
 .6סיפור אהבה ב 7-פרקים
הרשמה במשרד הוועד.
מחיר הסדרה ליחיד ₪ 683 :כולל הסעה (לא ניתן להפריד)

מרפאה

ביום רביעי  16.2ד"ר סבן תהיה בהשתלמות ,במרפאה יהיה רופא מחליף בשעות .21:11-18:11
ביום ראשון  17.2אחה"צ לא תהיה אחות במרפאה.

הסדנא לשינוי הרגלי אכילה תיפתח ב  ,12.2עדיין יש מספר מקומות.
להרשמה יש לפנות למרפאה .10-8811221
בברכת בריאות ,צוות המרפאה
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תודות

אנו מבקשות להודות לאירית כרמי ולשכבת "בני מצווה" על העזרה בחלוקת המתנות
לחיילים לאורך השנה,
צוות חיילים

ברכות

צוות חיילים מברך את
ליאור פיינשטין
לירי בן שמחון
אורן גרנשטיין
רועי רייס
בהצלחה בשירותכם הצבאי

פינת המודעה הקטנה

מוזמנים לסדנה חווייתית הכוללת התנסות ב"מפתח החיים",
שיטת הריפוי ששורשיה בסין .יום שישי  18.2בשעה  ,21:71אצלי.

רוני וייסמן

131-6723126

מכולה לאיסוף גרוטאות ביתית – תזכורת
המכולה תוצב השבוע( 26.1 ,יום חמישי עד ראשון בבוקר)
במרכז המיחזור בשער חפר
המכולה מיועדת לפינוי גרוטאות ביתיות בלבד!
אין להכניס פסולת חקלאית וציוד חקלאי ,פסולת בניין ,צמיגים ואסבסט.
אין להשאיר גרוטאות מחוץ למכולה( .אם המכולה מלאה המתינו למועד הבא)
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