נובמבר 2102
שלום רב,
בתחילת דצמבר יסיים הוועד המקומי כהונה בת חמש שנים .גילת לוין ואני
נשלים שתי קדנציות מלאות ובסך הכל  01שנים ,יוסף מורבר ושלומי אנג'ל כמה
חודשים פחות והאחרים חמש שנות פעילות אינטנסיבית .צוות מצויין שפעל ללא
לאות ובהתנדבות מלאה למען קידומו ,פיתוחו וחיזוקו של המושב .נדמה לי
שהמושב אינו דומה לזה שקיבלנו.
לא הכל היה קל .חווינו התמודדויות לא פשוטות ובכלל זאת מאבקים בתוך
המושב בדגש על שמירת צביונו הכפרי ,מניעת הפיכתו למרכז עסקים בדומה
לרישפון ודומיו והענקת שוויון מלא לכלל התושבים לשימוש בתשתיות
הציבוריות .במקרים מסויימים לא היה מנוס מהליכה לבית המשפט .בשלשה
עשר התיקים שניהלנו ניצח העניין הציבורי אותו ייצגנו .היו גם מחלוקות לא
פשוטות עם המועצה  -בעיקר על כסף אך לא רק .סברנו ששטחים המיועדים
לציבור צריכים לעבור לשליטת הוועד המקומי וממילא לטובת הכלל בשוויון
מלא וללא משוא פנים .במועצה העדיפו להתעלם מדרישותינו גם אם במחיר
של ויתור על אינטרס הכלל .סברנו שיש לעצור את הטירוף הכללי של שכונות
מגורים שלמות בתוך חצרות של חברים .גם כאן לא נמצא סיוע .הטענות
שהעלנו נגעו לפעולות של חבר כזה או אחר אשר יש בהן כדי להשליך על
איכות החיים של הכלל .לא עסקנו בעניינים בהם לא הנחה האינטרס הציבורי.
גם הנושא הכספי היווה בסיס למחלוקות חוזרות ונשנות עם המועצה.
כשרן להב ,נציג עין ורד למליאה ,נבחר לפני חמש שנים ,הפעולה הראשונה
שעשה הייתה בדיקה מעמיקה של חלוקת משאבי המועצה .נמצא שאמות
המידה הן בתחום הקומבינטוריקה ,נטולות שקיפות ציבורית ואגב כך שעין ורד
קופחה באופן קיצוני .על כך ניהל רן מאבק עקשני ומתמשך ,ללא מורא,
ובתבונה ולא נרתע לגרור את המועצה גם לבית המשפט ,כשנראה שאין מנוס.
כל אלו עשו את שלהם וחלק מהסכומים שהגיעו לנו התקבלו.
הוועד המקומי פועל באמצעות תקציב לא גדול .התחלנו את דרכנו בשנת 2112
עם קופה ריקה  +חוב של כ  01אש"ח .במהלך השנים נותבו כספי הוועד הן
לחיזוק הקהילה ,התרבות בה ,העצמת הנוער ומתן מענה נדרש בתחומי חינוך
והן בהיבטים הפיזיים – הקמת ,הוספת ושיפוץ מבנים ,פיתוח כלל תשתיות
המושב (וזאת מעבר לפיתוח כפר ותיק – פרויקט משותף שעיקר תקציבו מכספי
בעלי הנחלות) גני שעשועים ,גינון ועוד .עשינו זאת תוך הקפדה חסרת פשרות,
בניצוחו של אודי פרץ ,בניהול ובשמירה על הקופה הציבורית .התוצאות ניכרות
בשטח.

במהלך שתי הקדנציות האחרונות בוצעו במושב תכניות פיתוח ,השקעה ובינוי
רבות .חלקן על ידי הוועד המקומי מתקציבו וחלקן בשיתוף ובסיוע האגודה.
אציין כמה:
א .גנים
 הקמנו ,במימון מלא שלנו גן ילדים (גן רימון) אשר נמסר
לתפעול המועצה.
 שופץ ,הוגדל ואובזר הגן העגול (תוך נטילת האחריות על
תפעולו השוטף של הגן).
 הוקמו מתקני משחקים ,פעילות וספורט במקומות שונים.
הגן העגול

גן משחקים בהרחבה

ב .נוער
 שופץ ומוזג מבנה הנוער (הוחלף גג האסבסט ,מוזג המבנה,
שופצו השירותים ,הוגדל חדר הצוות)
 נרכש והוצב מבנה לטובת הנוער בדשא המרכזי.
 לאחרונה התקבל מהמועצה קראוון נוסף (אשר הובטח עם
פתיחת מרכז הלמידה בעין ורד) .בכוונת הוועד להקצותו הן
לפעילות הנוער והן לפעילויות שונות ובכלל זאת חוגים
הפועלים בחסות הוועד המקומי.
 קידמנו תכנון מקיף למבנה נוער נוסף בסמיכות למבנה הקיים.

מועדון הנוער ובית העץ החדש

ג .תרבות
 הוקמה ספרייה חדשה בסמיכות למגרש הספורט .מלבד
המבנה המאובזר הועצם ההיבט התוכני ,נרכשו ספרים ,הוספו
שעות פעילות והוכשרה תשתית תקשורת מול הספרייה.
 הוכשר וצוייד מרכז המוסיקה במקלט במרכז המושב .המרכז
פעיל כמעט מדי יום ונותן מענה להרכבים מוסיקליים רבים.
 נרכש ציוד רב ובכלל זאת שני פסנתרים הנותנים מענה שוטף
הן לצרכי המקהלה והן למרכז המוסיקה.
 חגגנו את שנת השמונים לעין ורד ברוב עם וטוב טעם .תודה
מיוחדת על מאמץ מרוכז במשך כמה חודשים לאודי פרץ ,גילת
לוין ומעין כפיר וכמובן לכל אלו שסייעו ונטלו חלק בהצלחת
האירועים.
מתכוננים לחגיגות ה80-

מרכז המוסיקה (המחלבה ששופצה)

ד .מוסדות ציבור
 שופצה הבמה המרכזית במרכז המושב והוקמה במה נוספת בגב
בית העם.
 שופץ מהיסוד מועדון לחבר .תוך התייחסות לפרויקט כשלב
ראשון בשיפוצו העתידי של בית העם .מדובר בפרויקט מורכב,
בהובלת אביחי סימנר ,אשר יאפשר לנו להעשיר מגוון פעילויות
התרבות והחברה במושב .הוקמה אנדרטה חדשה לזכר הנופלים
במיקום מרכזי ובולט.
מועדון לחבר המשופץ





נרכש והוצב מבנה מזכירות הוועד המקומי.
נרכש והוצב מבנה המשמש מרכז למידה.
שופץ מבנה בית הכנסת ,הוחלף הגג ,חוזקו
המתחם וגודר.

תשתיותיו ,גונן

חנוכת מרכז הלמידה

מתחם הנצחה לנופלים במערכות ישראל

ה .ביטחון
 הותקנו שערים ביציאות מהמושב חלקם עם חיבור לתשתית
תקשורת המאפשרת פתיחה מרחוק.
 הותקנו מצלמות במקומות שונים במושב תוך מחשבה הן על
מניעה והן כסיוע למעקב שוטף על ידי הרב"ש.
ו .גינון
 בניצוחו של יוסף מורבר ובסיוע שחר רייכר ,ענת מעוז ודורית
וונדי שודרגו והוקמו כ  22גינות ציבוריות ופינות גינון .התוצאה
ניכרת לכל.
 הוקמו מערכות השקייה תוך שילוב בקרה ממוחשבת בדגש
על חיסכון במים..
 במקומות רבים במושב ,בעיקר בסמיכות למדרכות נטענו
עצים שיעניקו בעתיד צל ,גם כאן תוך מחשבה על צריכת מים
חסכונית.
ז .תשתיות
 שודרגה מערכת התאורה הכללית במושב הוותיק.
 הוחלפה מערכת התאורה בגן הפיקוס (עמוד תאורה מרכזי
בשקעה של כ  011אש"ח) ונוספו בו נקודות חשמל.
 הוכשר הדשא והפיתוח הסביבתי מול הבמה החדשה.
 גודרו מתחמים שונים ובכלל זאת גן הפיקוס כנגזר מדרישות
גופי הביטחון בעת קיום אירועים רבי משתתפים
 הוצבו שלטי רחובות חדשים ברחבי המושב ובכלל זאת מפות
הכוונה.



הוכשרו שלש ככרות חדשות ,בין שני חלקי עין ורד ,בעבר
הירדן ובמעלה רחוב הראשונים.

כיכר הכניסה לעין ורד









בשיתוף ובמימון חלק הארי על ידי חברי האגודה שופצו
תשתיות הכפר הוותיק.
הוקמו ברחבי המושב מתקנים בנויים לאיסוף גזם ובכלל זאת
המתקן המרכזי לאיסוף פסולת מוצקה .מונע את מרבית
השלכות הפסולת בשטחים החקלאיים.
הוקם אתר אינטרנט מושבי בו ניתן למצוא עדכונים הן של
הוועד המקומי והן של רן להב ,נציגנו למליאה
חיזוק הקהילה עמד בראש מעיינינו .עשינו למען זה בתחומים
שונים .הוקמו צוותים מבין חברי המושב שהובילו אירועי תרבות
לתפארת .חברים רבים נטלו חלק והיתה זו עבורם הזדמנות
להכיר ולהיחשף וגם להביא לידי ביטוי את יכולותיהם
וכשרונם .סימנו הצלחה רבה בתחום זה ועבורי זו הזדמנות
להודות לצוותים ובעיקר לאלו שעמדו בראשם ,וכן לחברי
בוועד  -גילת לוין שהיתה הרוח החיה ,לאודי פרץ ולמעין כפיר.
פעילות הנוער נהנית מתקציבים גדולים ומליווי שוטף של ועדת
נוער .מתוך מודעות לאלטרנטיבות ולסיכונים מולם נחשפים
בני הנוער ,עשינו כל מאמץ לחזק פעילות זו ונדמה לי שנוער
עין ורד מהווה דוגמא לשאר ישובי המועצה .ההוכחה לכך היא
ההתמודדות השוטפת שלנו מול בקשות הצטרפות הבאות
מתושבי ישובים סמוכים לתנועת הנוער בעין ורד.
תחום החינוך בהובלת מעין כפיר זכה לחיזוק משמעותי .מלבד
ההבנה שאין מנוס מהקמת גן נוסף והעמדתו לטובת מערכת
החינוך המועצתית ,לקחנו ,כאמור ,עלינו את ניהולו של הגן
העגול ונדמה לי שהישגיו ניכרים .מרכז הלמידה הוא עוד נדבך
בתפיסת החינוך כאן ויחד עם רן דחפנו ,כשישובים אחרים לא
ממש גילו עניין ,שמקומו של המרכז יהיה בעין ורד.

חגיגות ה 81-בשבועות 2101

את הוועד ליוו ועדות שונות ובכלל זאת ועדת תרבות ,ועדת חיילים ,ועדת חינוך,
ועדת נוער ,ועדת רווחה ,ועדת דת ,ועדת ביטחון ,ועדת גינון ,ועדת תחבורה,
ועדת חזות פני המושב ,ועדת פיתוח ושיקום בית העם ,ועדת שילוט ,ועדת עיתון
"בעין הורד" ,ועדת ספורט ,ועדת שמות ,ועדת "ורד הזהב" ועוד .רבים נטלו חלק
בוועדות אלו ואגב כך הטביעו חותמם ותרמו לחיי קהילה עשירים והכל מתוך
רצון לקדם את המקום שבו אנו חיים ,בונים בית ,מגדלים ילדים .אין עוד
דוגמאות רבות לפעילות מסוג זה ברחבי הארץ ועל כך גאוותנו .אני מבקש
להודות לכל העושים במלאכה .ראשית לחברי בוועד המקומי – גילת לוין ,יוסף
מורבר ,שלומי אנג'ל ,אודי פרץ ,אביחי סימנר ,מעין כפיר ,ודדה גולדשמידט,
לנציגנו במליאת המועצה רן להב ,עליו אמרו לי כמה מחברי המליאה שהוא
המצטיין בה ,למזכירת המושב ליאת ברזילי ,שבלעדיה קשה היה לקדם את
המושב עד הלום ולצוות עובדי הוועד המקומי .בנוסף תודה מעומק הלב לכל
המתנדבים בוועדות השונות ,בשמירה ואבטחה ,בארגון אירועים ועוד ועוד.
חזקו ואמצו!
אני מאחל לחברים המצטרפים לוועד הבא – גולי קשת ,עופר ברשד ,צביקה
כהן ואיל פייס ולאלו שממשיכים – יוסף מורבר ,אביחי סימנר ודדה גולדשמידט
דרך צלחה לטובת כולנו.
בברכה,
דובי סבידור

