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י"ג באלול תשע"ט

חברים שלום,

דף לחבר
שדרוג
סיירתי השבוע בעבודות שדרוג התשתיות הנערכות במרחב בין ביה"ס לבין הבית של ענת גולד (אזורים
ג' 2ו-ג' 3בשפת המתכננים) .החפירות נועדו לחדש לגמרי את תשתיות החשמל ,תקשורת ,מים וביוב
ובלית ברירה הן פוצעות את השטח ,פוגעות לצערנו בצורה אנושה בצומח ואין ספק שגם מאתגרות
ביום-יום את תושבי השכונה והעוברים בה .הפרויקט יימשך עוד חודשים רבים ובמהלכו יותקנו גם
מדרכות חדשות ,תאורה מתאימה וגם הנוי יטופל (כמו שמתרחש בקצב איטי באזורים שסיימו בנייה
ושדרוג תשתיות) .מוזמנים להסתובב שם בזהירות ,וכך ניתן קצת לדמיין את השפעת העבודות בשנים
הקרובות כאשר נתקדם לכיוון צפון-מזרח במרחב מערכות החינוך והשכונות הוותיקות ,הירוקות
והמטופחות ,בהתאם לתכנית הרב-שנתית.
לעוברים ושבים באזור זה יש לשים לב לשינויים התכופים בתשתית ובמדרכות ,ולפקוח עיניים למען
הבטיחות האישית .בכל בעיה או מפגע ניתן לפנות ליוחנן בר ניב אשר מפקח על העבודות באופן צמוד
ובמסירות האופיינית.
סיום עונה
לאחר ( 100וקצת) ימי פעילות של בריכת השחייה אנחנו למעשה מסיימים את עונת הרחצה המתוכננת
ומצמצמים באופן משמעותי את שעות הפתיחה .הדעיכה בכמות הרוחצים מתחילה כבר באוגוסט
ומתחזקת עם הכניסה לשנת הלימודים והגעת הסתיו .מיעוט המשתמשים בתקופה זו עומד בסתירה
לעומת ההשקעה היקרה בכ"א המקצועי ובמשאבים נוספים להפעלת הבריכה ,ולכן נערכת חשיבה
רציפה ועדכון שעות הפתיחה .לטובת שחייני הבוקר ,המשקיעים בספורט מומלץ זה ,הבריכה פעילה
בבקרים ,ובסופי שבוע שעדיין חמימים תיפתח לכלל הציבור ואורחים .לקראת חגי תשרי נעדכן את
הציבור בפתיחת הבריכה במועדים מוגדרים עד לסגירת העונה באופן מוחלט.
כמו כן ,בשבועות הקרובים נביא לאישור ההנהלות הסכם מעודכן ומשופר עם המפעיל של גן האירועים
שמסיים חוזה עם הקיבוץ בסוף שנת  .2019בשנה האחרונה נערך משא ומתן ארוך והעמקה בחלופות
השונות ע"י ההנהלה הכלכלית ,כאשר המתכונת של השכרת המקום וקבלת דמי שימוש דומה אך
התמורה תגדל באופן ניכר.
לבחור נכון
השבוע נוציא עם כלל אזרחי ישראל  2.5מיליארד  )!( ₪על מבחן בדמוקרטיה במועד ב' ,כי לראשונה
בתולדות מדינת ישראל הכנסת התפזרה עוד בטרם הוקמה ממשלה .מעבר לעייפות שנלוותה לעוד
מערכת בחירות אשר הוצפה מכל הכיוונים דמגוגיה ,הסתה ,הטחת האשמות והבטחות המאפיינות
טרום בחירות ,הרי שזו דילמה אמיתית במי לבחור .עצם זה שמתלבטים ב"מי" לבחור במקום ב"מה"
לבחור ,מדגישה את התקופה שבה מפלגות הינן אוסף אינטרסים ומעט אידיאולוגיה ,ועוסקים בהבלטת
האיש והמנהיג על פני התנועה והרעיון העקבי (במידה ויש).
מאחל לכולנו שנדע לבחור נכון ונבון למי שמייצגים ובאמת ידאגו גם מיום רביעי בבוקר להרגעה ולא
להסתה ,לאחדות ולא לפירוד ,לשוויון ולא לגזענות ,ליהדות נורמלית ולא לקיצוניות ,למרחב הכפרי
ולא רק ל"כרישי נדל"ן" ,ולתמיכה בחקלאות ישראלית ולא רק בהיי-טק.
שבת שלום וסופשבוע נעים !
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גיא
מנהל קהילה

