כתובת הוועד vaadmekomi@beit-yitzhak.org.il

גיליון מס' 1244

יום חמישי,

ז' בתמוז תשפ"א,

 17ביוני 2021

משולחן הוועד
תושבים אשר מעוניינים להשתתף במפגש עם חברי הוועד המקומי ,אשר יתקיים בקרוב ,כדי לשמוע,
להשמיע ולשאול שאלות מתבקשים להירשם במשרד הוועד המקומי ללא דיחוי בכתובת המייל:
 liat@beit-yitzhak.org.ilאו במשרד הוועד בטלפון .09-8611789

ועדת חזות הכפר
איסוף גרוטאות ביתיות בלבד
ביום שישי ה 25 -ביוני  ,2021בין השעות  ,12:00-06:00יתקיים פינוי גרוטאות.
לצורך זה יוקם מתחם סגור בבוקר הפינוי במגרש החנייה הקטן מצד שמאל (צפוני) לפני הבריכה.
פינוי הגרוטאות למתחם ייערך בצורה מפוקחת ומדודה ע"י חברי הוועד ועובדיו.
הפינוי מיועד לתושבי הכפר בלבד לגרוטאות ביתיות בלבד.
לא תותר כניסה למתחם לפסולת חקלאית ,לניילונים ,לפסולת בנייה ,לצינורות ,לאסבסט ,לצמיגים
ולכל פסולת שהיא לא ביתית .כמו כן ,לא תתאפשר פריקה של כמויות חריגות במתחם.
ותיקי הישוב ,המתקשים להוביל גרוטאות למתחם ,יכולים להיעזר בעובדי הוועד בתיאום מול מלי
שצר בטלפון .052-2223421 :מדובר בתכולה של עגלה קטנה.
אנו מבקשים להימנע מהבאת גרוטאות ,שלא במועד ,ורק בשעות שצויינו .המקום מצולם!

שבים ומתזכרים את התושבים:
איסוף הגזם הנו עבור גזם גינה בלבד ולא לגזעי עצים כרותים .לא ניתן לאסוף גזעי עצים מאחר
והריסוק באתר אינו מיועד לריסוק גזעים.
תושבים הכורתים עצים ,מתבקשים לא לשים את הגזעים בערימת הגזם.
את הגזעים ניתן למכור/למסור לבעלי עניין.
קרטונים/עציצים/חלקי צינורות השקיה וכו'  -אינם גזם .הימנעו מלזרוק בערימת הגזם.
נא הוציאו גזם במועד המתאים ,המפורסם בשבוע בכפר.
הוצאת גזם שלא במועד גוררת קנסות מטעם המועצה.

מועדי איסוף הגזם הבאים13/07 ,29/06 :
1

נוער בית יצחק-שער חפר
"אף פעם לא לבד"
חניכי שכבה צעירה ,שכבה בוגרת והורים יקרים,
לפניכם עמודים עמוסים במיוחד הכוללים נושאים רבים – החזיקו חזק!

"זרעי קיץ נישאים ברוח ,מעירים זכרונות ,מעוררים ערגונות,
זרעי קיץ באים בנחיריים ,ורומזים איזה קיץ – הולך להיות!" מאיר אריאל
מחנה קיץ  – 2021משרדי ממשלה :בחודש האחרון התחלנו את ההיערכות בתנועת הנוער לקראת
הקיץ .קיבלנו מחנון (קבוצה ש"מתחרה" ביחד איתנו במחנה הקיץ) והתחלנו לעבוד.
לכל מחנה יש נושא על שקשור למדינת ישראל ,ציונות ולהשפעה על החברה הישראלית ,ולכל מחנון יש
נושא ביניים שהוא אחראי על פיתוח תוכן בנושא .נושא המחנה כולו השנה הוא משרדי ממשלה
(רלוונטי במיוחד השנה) והנושא המחנוני שלנו הוא משרד הכלכלה והתעשייה -נושא חשוב ומשמעותי
לכולנו במדינה .לכל מחנון יש צוות מוביל ,שמורכב מנציגים מהיישובים השונים .מבית יצחק ישנם 7
נציגים בצוות המוביל ,המהווים חצי מהצוות המוביל! אנחנו מאוד גאים בהם ובבעלי התפקידים
השונים מהסניף.
במחנון איתנו יהיו הסניפים הבאים :כפר בן נון ,גבעת חיים מאוחד ,אמץ ,חגלה ,פדויים ,רנן ,גילת
ובטחה .שמחים ונרגשים לעבוד עם סניפי המחנון ובטוחים שיהיה לנו קיץ מהנה!
כמו כן ,יחד עם התהליך הסניפי שהחל לקראת הקיץ ,אנו מתכנסים לסוף התהליך הקבוצתי שהתרחש
בשנה האחרונה .נותרו עוד שתי פעולות לסוף השנה ואנו מזמינים את כל החניכים לסיים את השנה
בכיף איתנו.
שימו לב – כל התאריכים שקשורים למחנה הקיץ מופיעים בסוף הגיליון.
אותות הצטיינות לפעילים חברתיים מצטיינים בראשות ראשת המועצה – בחודש האחרון התקיימה
ועדת איתור לפעילים מצטיינים בתחום החברתי במועצה ,בראשות ראשת המועצה ד"ר גלית שאול.
לאחר שנשלחו יותר מ 50-פעילים מצטיינים מכל רחבי העמק ,נבחרו מבית יצחק שתי פעילות
מצטיינות :אלה פרנק ואלה כרמי.
אלה כרמי נבחרה למצטיינת רשותית ( 4מכל העמק) ,ע"י ראשת המועצה ,ראש אגף החינוך ונציגת
משרד החינוך ,שזהו כבוד גדול .אלה מתפקדת כרכזת שכבת ה' בסניף ,ומובילה תהליכי הדרכה
ותהליכים ערכיים גדולים ,גם בתוך השכבה וגם בכלל הסניף כולו .אלה יוזמת ,מובילה ומהווה דמות
אהובה מאוד בסניף ,תוך כדי אמונה שלמה במשימה ובמסגרת בה היא פועלת .אין כמוך אלה!
אלה פרנק נבחרה למצטיינת חברתית ,ע"י ראש אגף החינוך ,ראשי המרכז הקהילתי וראש מחלקת
הנוער המועצתית ,ולא בכדי .אלה מתפקדת כרכזת ההדרכה של הסניף ,מהווה מקור ידע מקצועי
מהטובים בתנועה ,מובילה תהליכים משמעתיים ,ערכיים והדרכתיים ומהווה דמות מרכזית מאוד
בצוות .אלה יוזמת ,מובילה ,מתנדבת וניכר כי המשמעות והמהות של צעדיה חשובים לה ביותר .אין
עלייך אלה!
כמו כן ,אנו גאים בכל בני הנוער הפעילים חברתית ,בין אם בתנועת הנוער ובין אם במסגרות אחרות,
ומעריכים מאוד את פועלם.
מסגרות המשך לבוגרי י"ב בנוער בית יצחק – ממסגרות התנדבות מסוג אחד למסגרות מסוג אחר.
בחודש הקרוב יסיימו  44בני נוער משכבת י"ב את השנה האחרונה שלהם במערכות החינוך הפורמאלי
והלא-פורמאלי .אנו מעריכים ומוקירים את פועלם לכפר ובטוחים שייתרמו עוד רבות ליישוב.
מביניהם 15 ,בני נוער ממשיכים לשנת התנדבות קדם-צבאית ,שנת שירות או מכינה במסגרות
הבאות:
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האיחוד החקלאי :מעיין נסים-רייט ,אלה פרנק ,הגר לחמני ,עומר ליטבק ,גיא אזולאי ,לרון גרשטיין
ושחר שפיגל.
מכינות :שילי בן-שמחון (מכינת שחר) ,ארבל חורב (מכינת נחשון) ,שחר פרי (מכינת מסבח"ה),
רותם מתתיהו (מכינת הנגב) ,רועי פינר (מכינת עין-פרת שלוחת ניר עם)ו יובל אורן (מכינת מיצר).
שנת שירות "קדימה" :בן אלוש-אבן.
המחנות העולים :מורן פרונט.
בהצלחה לכל הבוגרים ,בין אם במסגרות המשך ובין אם בשירות הצבאי .גאים בכם ותמיד מאחוריכם!
היערכות לקראת קורס מד"צים – כחלק מההיערכות לקיץ בתנועה ,אנו נערכים לקראת מחנה הקיץ.
בשבועיים האחרונים קיימנו שיחות הכנה לחניכים ,המיועדים להוות את השכבה הבוגרת בשנה הבאה
ועתידים לצאת לקורס מד"צים .התאריכים של הקורס מצורפים בסוף הגיליון ,והקורס הנו קריטי
ומשמעותי לכלל תפקידי הצוות בשנה הבאה.
אירועי קיץ מועצתיים – בקיץ הקרוב מתקיימים אירועים רבים ,אשר מאורגנים ע"י מחלקת הנוער
במועצה .האירועים פתוחים גם למי שלא רשום לתנועת הנוער ,ואנו מזמינים את בני הנוער המעוניינים
לקחת חלק לפנות אלינו ולהירשם לאירועים! כלל האירועים מצורפים בסוף הגיליון.
גבירותיי ורבותיי ,תאריכים – לשם היערכות שלכם ,אנו מצרפים כאן את התאריכים של אירועי
הנוער עד לסוף השנה .התוכנית כוללת אירועים של סניף בית יצחק ,האיחוד החקלאי והמועצה
האזורית עמק-חפר .התאריכים הינם התאריכים המסתמנים ,אך ייתכן כי יהיו שינויים קלים בהתאם
למתווה הממשלתי:


















ממש ברגעים אלה מתקיים בסניף אירוח בין יישובי לשכבה הבוגרת לקראת מחנה הקיץ (שכבות ט'-י"ב).
 ,22/06יום ג' :יום פעילות מחנאי כהכנה למחנה הקיץ (תנועתי-סניפי).
 ,24-23/06ימים ד'-ה' :טיול ט' ,טיול י' (תנועתי-ארצי).
 :27/06יום כיף באקווה-כיף כנרת לשכבות ז'-ח'( .מועצתי) .יצא אך ורק בליווי הורים מכל שכבה.
 ,29/06יום ג' :יום פעילות אחרון (תנועתי-סניפי).
 ,02-01/07ימים ה'-ו' :בוטל אירוח בין יישובי לשכבה הצעירה לקראת מחנה הקיץ (כלל הסניף) (תנועתי-ארצי).
 ,06/07יום ג' :יום פעילות הכנה למחנה הקיץ לכלל הסניף (תנועתי-סניפי).
 :09-08/07טיול י'-י"ב לחאן השיירות (מועצתי).
 :19/07יום כיף בלונה פארק לשכבות ז'-ח'( .מועצתי) .יצא אך ורק בליווי הורים מכל שכבה.
תאריכים מעודכנים ,21-19/07 :ימים ב'-ד' :מחנה קיץ שכבה בוגרת (ט'-י"ב) (תנועתי-ארצי).
תאריכים מעודכנים ,24-22/07 :ימים ה'-ש' :מחנה קיץ (כלל הסניף) (תנועתי-ארצי).
 ,31-30/07ימים ה'-ו' :כיף צוות (שכבות ט'-י"ב) (תנועתי-סניפי).
 :03/08יום כיף בפארק המים שפיים לשכבות ד'-ו'( .מועצתי) .יצא אך ורק בליווי הורים מכל שכבה .
 :08/08יום כיף בפארק חבלים במשמר השרון לשכבות ד'-ו'( .מועצתי) .יצא אך ורק בליווי הורים מכל שכבה.
 ,04/08יום א' :מימדיון נוער (שכבות ט'-י"ב) (מועצתי).
תאריכים מעודכנים :14-8/08 :קורס מד"צים מתחילים (שכבת ח')( .תנועתי-ארצי).
תאריכים מעודכנים :15-8/08 :קורס מד"צים בוגר (שכבות ט'-י"א) (תנועתי-ארצי).

שימו לב – התאריכים עשויים להשתנות עקב שינויים במתווה המסתמן.

הורים ובני נוער יקרים,
אם ברצונכם להביע את קולכם – אנו מזמינים אתכם להצטרף לישיבות ועדת הנוער ולשוחח איתנו.
אם ברצונכם להצטרף אלינו ,ניתן לפנות אלינו או לאחד מחברי הוועדה.

שבת שלום ,שירה ואנטוני.
"הנוער הוא הסיכוי הנצחי של האושר לאנושות" מ .בובר
שירה שלו ואנטוני בן זאב | רכזי הנוער
Noarby08@gmail.com ,050-9241198 ,052-5999872
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תרבות

קונצרט קיץ בגן האס
קונצרט שני בסדרה
ביום שבת ,ה 10.7.21-נארח את

זמרת האופרה

טלי קצף  -בליווי פסנתרן
הישיבה סביב שולחנות כמיטב המסורת.
ניפגש לקפה ועוגה החל משעה .17:00
הקונצרט יתחיל בשעה .17:30
להתראות
יעל ברקאי

ועדת  60ונהנים
מועדון בוקר בצוותא יום שני  21ביוני 2021
 9:30התעמלות עם קרן.
 10:15ארוחת בוקר קלה.
 10:45טוביה החולב הוא כנר על הגג.
למרות מכות הגורל ,טוביה ממשיך לבנות חיים משמעותיים בעזרת האמונה ,חוש ההומור
ואהבה למשפחתו.
ההרצאה מלווה בדיאלוגים מלאי הומור שטוביה (חיים טופול) מנהל עם בורא עולם .ברקע,
מבט על חיי היהודים במזרח אירופה בראשית המאה ה.20-
עמי רוניס  -מרצה על מסעות ריגשיים של גיבורי תרבות.
ההרצאה מלווה במצגת וקטעי וידאו.

מועדון  60ונהנים

יום שלישי  22ביוני 2021

 17:30התכנסות וכיבוד קל.
 17:45הרצאה :ההליך הפלילי :איך מתנהל ,שלביו החל מחקירת משטרה וכלה בגזר דין.
שאלות משפטיות אנושיות ופילוסופיות שמעוררת חקירה.
גילי שדר -משפטנית בעלת תואר שני במשפט ובריאות.
** האולם ממוזג ,הצטיידו בהתאם.

תודות לשלמה רביד אשר בהרצאתו סקר את הרקע המדיני ,הפוליטי והביטחוני ערב פרוץ
מלחמת ששת הימים .הועלו הרבה סוגיות כמו :האם ניתן היה למנוע את המלחמה? אופן קבלת
ההחלטות בדרג המדיני ,אופן הצגת המידע המודיעיני לראש הממשלה .היעדר תחקירים בצבא
והמחיר הכואב בשדה הקרב וכיצד השפיעו תוצאות המלחמה על חוסר המוכנות של הצבא בשנים
לאחר מכן .הרצאה מעניינת ומצפים להמשך.
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מרכז קהילתי  -ותיקים
נופש בירושלים – אירוח במלון המלך שלמה
מחזור ראשון  – 6-4/7/21-דרגת קושי קלה.
מחזור שני  – 14-12/7/21 -מטיבי לכת.
חוויה ירושלמית בלתי נשכחת .מקומות מיוחדים ומפגשים מרגשים
בהם תוכלו לבקר רק עם קהילת עמק-חפר .
מחיר למשתתף בחדר זוגי .₪ 1,845 :מחיר חדר יחיד (על בסיס מקום פנוי) . ₪ 2,580
 אירוח חצי פנסיון  +ארוחת צהרים נוספת  +קפה ועוגה. כולל כניסות לאתרים ומופעים. איסוף ופיזור ביישובים. לידיעתכם ,ההנחיות עשויות להשתנות מעת לעת.• ביום הראשון יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים.
• בגד חם ללילות הקרירים בירושלים.
• יש להצטייד בכיסא גלריה.
• בגד ים – יש בריכה במלון.
פרטים נוספים ,תכנית וטופס רישום ניתן לקבל/להירשם במשרדי הוועד אצל ליאת 09-8611789
או במח' ותיקים ,מרכז קהילתי .09-8981634

ספריה

שיחה בספרייה
בעקבות הספר "והיום איננו כלה" מאת צ'ינגיס אייטמטוב
איתן ליאל חקר את הספר מנקודת מבט היסטורית וגיאוגרפית
ויבוא לספר לנו על הגילויים המפתיעים והמרגשים,
שגילה ברומן המוכר והאהוב.
ניפגש ביום שלישי  ,6.7.21בשעה  19:30בספרייה בבית יצחק.
הכניסה חופשית ,כולם מוזמנים!

מרפאה
ללקוחותינו שלום,
בתאריכים  21-20/6סיגל המזכירה בהשתלמות .לא יהיו שרותי משרד.
במקרים דחופים ניתן לפנות למרפאות באזור – נאות גנים ושרונים ,או להיעזר בצוות במרפאה.
בברכת בריאות ושבת שלום
צוות המרפאה
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מכתבים
חברי אגודה יקרים ניצחתם!!!
הצלחתם לסגור את מפעל הספורט המפואר "הפועל בית יצחק" בכפר.
הצלחתם לגרש אותו! כך שמהיום כנראה שיקרא הפועל ויתקין .בהחלט הצלחה!
אני תוהה כיצד זה קרה .מה היו הסיבות לכך?
כנראה שמעולם לא ישבתם גאים על הספסלים של וינגייט במשחק גמר מדינה ושמעתם שירי הלל
להפועל בית יצחק האלופה!
כנראה שמעולם לא ראיתם את ארון הגביעים המפואר שהפועל בית יצחק השיגה.
כנראה שלא הייתם חלק מההסעות של ילדינו כאן מהכפר למשחקים של הפועל בית יצחק ברחבי
הארץ לעודד את חבריהם.
כנראה שמעולם לא שיתפו אתכם בסיפורים על אחוז הבוגרים המדהים מהפועל בית יצחק שמגיע
לטייס ,חובלים ושאר יחידות עילית צבאיות!
כנראה שאתם באמת לא מבינים איזו זכות ניתנה לנו להעניק לילדינו חוג שהוא בית ספר לחיים
שמלמד על אחוות חברים ,ערבות ההדדית ,מצויינות ,משמעת ושאר ערכי מופת.
כנראה שאתם פשוט לא מכירים בחשיבותו ומעדיפים להסתתר מאחורי טבלאות של רווח והפסד
ואתם כנראה לא מבינים שיש ערכים חשובים מכסף! [וגם כאן לצערי לא בטוחה שהנתונים תואמים
את העובדות בשטח].
בבקשה אל תותירו לנו להתגאות רק בבית קפה ,מסעדה או מפעל לאוכל סוסים ,שקמו בבית יצחק!
שמי רונית ברונפמן ואני אמא לבן שמסיים  10שנים במועדון המפואר הזה .אני פונה לאמהות של
הילדים הצעירים בכפר:
אמהות יקרות אל תוותרו! תנו לילדים שלכם את המתנה להיות חלק ממועדון מפואר של
הפועל בית יצחק!
מניסיון ,זאת מתנה שערכה לא נמדד בשורות רווח והפסד!
אנו הדוממים הפסדנו.
רונית ברונפמן.
תגובת האגודה למכתבה של רונית ברונפמן:

רונית יקרה,
פנייתך אלינו ,חברי האגודה ,באמת מרגשת.
אני זוכרת את הימים של הקמת הבריכה ,כיצד לאט לאט צמחו הדשא והעצים מסביב ויחד עם
התפתחות המקום צמחו גם קבוצת שחייה ולימים גם קבוצת כדורמים של הפועל בית יצחק.
אבי ,גד אלוני ז"ל ,ועוד רבים וטובים היו ממקימי הבריכה ואף ליוו לאחר מכן את קבוצות השחייה
והכדורמים ,במשך שנים רבות .בבריכה שלנו התקיימו תחרויות ברמה מקומית ,אזורית וארצית
והקבוצות הגיעו גם אז להישגים נאים .כך שקל לי להבין את הכאב שאת מעבירה לקוראים מעל שורות
מכתבך.
אכן ,קבוצת הכדורמים מפוארת ,הישגיה ראויים להערכה ולגאווה ,הפעילות הקימה שורות ארוכות
של נערים הגאים בפועלם והישגיהם ,מודעים ובעלי מוטיבציה רבה גם בתחומים אחרים.
אבל ,רונית ,אנחנו חייבים להסתכל על התמונה הכוללת.
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נקלענו ,שלא בטובתנו ,לתקופה מאתגרת ביותר .לא אחזור על דברים שנאמרו כבר מעל דפי העלונים,
רק אזכיר כי הקאנטרי – שותפות רשות הבריכה – כשמו כן הוא – שותפות .בין הוועד המקומי ובין
האגודה .האגודה פעלה בכל כוחה ועשתה הכל על מנת להביא לפתיחת הקאנטרי ,בתחילת חודש מרץ,
לרווחת כלל התושבים והמשתמשים במתקן ,תוך הזרמת מאות אלפי  ₪והקצאת משאבים ניהוליים
עצומים .לצערנו ,הוועד המקומי ,עד כה ,לא ממלא את חובתו כנדרש מאחריותו השווה ברשות
הבריכה .כך יצא ,שהאגודה נקלעה ,שלא בטובתה ,למצב בו היא נדרשת להזרמת כספים רבים למפעל
שבמהותו הוא ציבורי.
הייתי ,כתושבת הכפר ,מצפה מהוועד והעומד בראשו לתת לכולנו ,כל התושבים ,הסבר על אחריותו
כשותף בהנהלת רשות הבריכה ,על תוכניתו כיצד לטפל במשבר שנקלענו אליו ומהם הפתרונות שהוועד
מציע לנו .בתוך כך ,גם להציע פתרון להמשך הפעלת קבוצת הכדורמים במקום.
האגודה אינה מתחמקת מאחריות ,ההיפך הוא הנכון .האגודה הציגה פתרון ,שאולי יאפשר לכפר
להפחית את ה"נזק" ולהמשיך להפעיל את הקאנטרי .האגודה אף לקחה על עצמה להמשיך לתפעל את
הקנטרי מחודש מרץ בתקווה שבהמשך יימצא הפתרון ונוכל להתקדם .ציפינו לשיתוף פעולה של הוועד,
שכאמור יש לו ,מתוקף הסכם שריר וקיים ,אחריות בחלקים שווים על תפעול הקנטרי ועל הטיפול
במשבר שנוצר.
אין לי ספק שפנייתך אמורה הייתה להיות מכוונת גם לוועד כאמור .אנחנו בטוחים שאם הוועד היה
משתף פעולה ,מאפשר גמישות ומרחב פעולה ,היה נמצא פתרון להמשך הפעלה בכלל והפעלת קבוצת
הכדורמים בפרט .כשיש הבנה ורצון טוב ,אפשר למצוא פתרון יצירתי גם להפעלת קבוצת הכדורמים.
עדיין יש מקום לעצור ,לעשות חושבים ולנסות להגיע להבנות שיביאו אותנו לפתרון האופטימאלי
והראוי לטובת תושבי הכפר כולם בכלל וקבוצת הכדורמים בפרט.
בברכה,
אורית ארליכמן
בשם הנהלת האגודה
התיחסות יו"ר הוועד המקומי למכתבה של רונית ברונפמן ולתגובתה של אורית ארליכמן

שלום לכם חברים.
עיינתי בקפידה במכתבה של רונית ובהתייחסותה של אורית.
לצערי כי רב ,אינני מופתע מדבר.
רונית זועקת מדם ליבה ,את זעקת הכפר הזה ,שכמו כל ישות ידע בתולדותיו עליות ומורדות ,אך
מעולם לא חווה התנהלות בריונית ,נשכנית ,נקמנית ומזיקה כפי שאנו חווים מזה חודשים רבים בכפר
שלנו ,אשר אמור להיות יקר לכולנו ,אך יקר רק למרביתנו בעוד מיעוט כוחני ומזיק עסוק ביצירת ריב
מדון וחורבן.
מכירים את "זעקת הקוזאק הנגזל "? עפ"י ויקיפדיה  -זהו "ביטוי עברי שמקורו ביידיש המתאר מצב
שבו אדם שמבצע עוול מציג עצמו כקורבן לאותו עוול עצמו".
במדוייק מה שחווים אנו.
כותבת אלינו אורית "הקאנטרי – שותפות רשות הבריכה – כשמו כן הוא – שותפות .בין הוועד
המקומי ובין האגודה .האגודה פעלה בכל כוחה ועשתה הכל על מנת להביא לפתיחת הקאנטרי,
בתחילת חודש מרץ ,לרווחת כלל התושבים.".......
כבר כתבתי והסברתי שוב ושוב בפעמים קודמות  -בתקווה כי אתם זוכרים .רשות הבריכה הינה אכן
פורמלית גוף משותף לוועד ולאגודה .מעשית ,האגודה אינה סופרת לא את הוועד ולא את רשות
הבריכה ועושה מאז ומתמיד ככל העולה על רוחה .חשוב לציין כי באופן חלקי יש לאגודה זכויות יתר
בדין ,שכן לאגודה שמור מעמד יו"ר הרשות וגם זכויות החתימה בכספי הרשות.
מאז הבחירות האחרונות להנהלת האגודה ,לא טרחה האגודה אפילו למראית עין ,לכנס או להפעיל את
רשות הבריכה ועושה במתקן הקאנטרי כבשלה :מפטרת מנכ"לית ,ממנה מנכ"ל חדש ,פותחת את
הקאנטרי ,פותחת את הבריכה הקיצית ,מקיימת אירוע המוני לפתיחת הבריכה לכלל המינויים ,אלמנט
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המנציח את המתחם כולו כמתחם עיסקי למהדרין ומסכן וחושף את כולנו לתביעות כבדות בגין
סטטוס זה ,בפני כל הרשויות ( רמ"י ,מועצה ואחרים שהס מלהזכירם כנגד עין הרע.)....
לא הכל שלילי .פתיחת המתקנים לשימוש ,מבורכת מאוד .פתיחת הבריכה הקיצית עוד יותר מבורכת,
בפרט בקטעים שהינם באוריינטציה יישובית קהילתית ולא באוריינטציה מסחרית ,אך כך או אחרת,
הכל ,ללא יוצא מן הכלל עושה האגודה אך ורק עפ"י שיקול דעתה (דעת היו"ר שלה  -יש לדייק) וכאמור
אף למראית עין ,אין ניסיון כלשהוא לתיאום או שיתוף עם הוועד המקומי.
הדבר היחידי בו שותפנו הנו בבקשה\דרישה לפרסם אירועים לכלל התושבים.
ככל בר דעת ,וכפי שכבר עודכנתם ,נוהגים אנו בוועד המקומי להיעזר בייעוץ משפטי מקצועי ,על כל
צעד ושעל שלנו מול הגוף אשר אינו חדל לאיים עלינו ולהשמיצנו.
את אירוע פתיחת הבריכה הפתוחה לכלל המינויים המסחריים של הקאנטרי ,נמנענו מלפרסם (תחת
יעוץ עו"ד) .את ההודעה המשמחת על מכירת מינויי קיץ במחירים נאותים לתושבי הכפר בלבד ,פרסמנו
מידית ובשמחה רבה.
והנה ,הגענו לפרק הטענות .למשל ,תלונתה של רונית על ההתעללות השערורייתית בקבוצות
הכדורמים .והרי מתייצב ה"קוזאק הנגזל" (אורית) וממהר להסביר כי בענייני אשמה  -האחרים
אשמים ולא הוא\היא.
מדהים....לא ?? הסמכות ,ניהול הכספים ההחלטות והרווחים (בתקווה שיהיו) שייכים לאגודה בלבד.
האשמה על מה שלא מצליח -זהו חלקו של הוועד המקומי.
האם שמעתם מפיה של אורית מילה או חצי מילת הסבר מדוע הלכה למעשה גורשו קבוצות הכדורמים
מהכפר שלנו? כמובן שלא!!! רק מסך עשן כבד ,סיפורי היסטוריה ונוסטלגיה מחממי לב ,אך חסרי
רלוונטיות ,והדגש על האשמת אחרים ,במקום אשר לה ולחבריה להנהלה ,סמכות ושליטה בלעדיים.
רונית יקרה במיוחד -כל מילה שלך זהב ,מזדהה ,תומך ומפרגן.
בכל זאת ,יש לך טעות אחת יסודית .ההתעללות בקבוצות הכדורמים וגירושן מהכפר שלנו ,אין לה דבר
וחצי דבר עם ענייני כספים .המדובר ברוע ,זדון ,בריונות ונקמנות צרופים .אנחנו הרי חווים זאת בכל
פינה.
איש לא מבקש מהאגודה פרוטה שחוקה למימון פעילות הכדורמים .קבוצות הכדורמים הינן עצמאיות
ומממנות את עצמן .כתב על כך רגב גורן בפרטי פרוטרוט בגיליון הקודם ,אך לפני שבוע ימים.
האם אתם חושבים כי מכון וינגייט או בריכת ויתקין מפרנסים את קבוצות כדור המים המפוארות
שלנו? ממש לא .הם קיבלו את הספורט האצילי והמדהים הזה בזרועות פתוחות וזה לא עולה להם
אגורה ,רק מביא להם נחת ,שמחה ,כבוד ואפילו יוקרה.
בסוף חודש פברואר הגיעו האגודה והוועד להסכמות והבנות בכל תחומי ניהולו העתידי של הקאנטרי.
ההסכם נוסח ונכתב ע"י עו"ד האגודה ,והיה בשלבי הגהה ,מושלם ומוכן לחתימה .לאחר מסע תלאות
של כמעט  3חודשים ,פוצץ ההסכם ,לגמרי שלא לצורך ע"י יו"ר האגודה.
בהסכם זה ,ביקש הוועד המקומי להוסיף סעיף צנוע ורך במיוחד בעניין פעילות הכדורמים .להלן
אעתיק אותו עבורכם כלשונו מתוך טיוטת ההסכם:
פעילות כדורמים
.1.1
 .1.1.1האגודה תאפשר את פעילות הכדורמים של הישוב ,בדומה לפעילות שהייתה קיימת בטרם תחילת
משבר הקורונה ,ובכפוף למימון הוצאות הפעילות על ידי הגורם אשר יפעיל את הפעילות (כגון עמותת ספורט,
או כל גורם אחר).

אילו שמעתם אילו קיתונות של רותחין והשמצות חטפנו על בקשתנו זו היו סומרות שערות ראשכם
(למי שעדיין יש.)....
בתקווה לימים אחרים במקומותינו.
בכבוד רב לתושבים הדואגים והאכפתיים.
בפליאה ורגשות קשים במיוחד ,מול חברי הנהלת האגודה החתומים דרך קבע על האיומים וההכפשות
שהינן מנת חלקנו היומית.
בברכה,
עמוס
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ברכות

צוות חיילים מברך את:
שחר מילפילדר
לרגל השחרור מצה"ל
בהצלחה באזרחות!

שחר אהובה שלנו,
בתום ארבע וחצי שנים ,את פושטת את המדים,
את דרגות הקצונה ויוצאת על אזרחי לחיים האמיתיים.
שחרור נפלא לך.
קחי את מקל הדרכים וצאי לתור מקומות חדשים❤
בריאות בריאות בריאות
אוהבים :כל שבט מילפלדר

פינת המודעה הקטנה
ליקב אלכסנדר דרושים מלצרים/ות ,מארח/ת בעיקר לימי שישי .בנוסף ,דרוש/ה בחור/ה לאירוח
במרכז המבקרים ,העברת סיורים וטעימות יין ביקב ומענה להצעות מחיר.
פרטים נוספים טל054-5756180 .
מוזמנים להופעת חצר של ענת טוביה בתאריך  24.6.21שעה 19:30
קלאסיקה ישראלית ,שירים לועזיים על זמניים ,אופרה ועוד.
המופע כולל כיבוד .תשלום -כנדבת ליבכם .ניתן לקבל קבלה.
אנא הירשמו מראש כדי שניערך בהתאם בטלפון050-8511635 :
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