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 וראש השנה תשע"        שלום לתושבי נירית 

   

 זמן לחשבון נפש. ם הינ ועשרת ימי תשובהראש השנה 

 .לחשוב ...לקחת פסק זמן ....הזדמנות לעצור שניה

  .לסלוחהזדמנות להודות, לשנות, לתקן, להבין, להשלים ו

בריאות ואושר, של התפתחות שנה של פחותינו בראשית הדברים רוצה לאחל לכולנו, לבני ביתנו ומש

  והצלחה, שנה של פריחה והתחדשות ברמה האישית והיישובית.

בעבודת  בנושאים שעל הפרקבקצרה סכם בכמה מילים את השנה שחלפה, לעדכן אזו הזדמנות ב

 לשנה הבאה.והמגמות , ובעיקר להציג את התכניות מזכירות וועד היישוב

כמעט והושלם, שטח ציבורי שהיה במשך שנים רבות כתם מרחב בית העם   :בית העם מרחבפיתוח 

הוסדרה חנייה מוזנח בלב היישוב הפך תוך חצי שנה של עבודה מאומצת לפינת חמד ירוקה ותוססת. 

, נסללו שבילים מקשרים בין המבנים ית יותרתבגדר בטיחו לבית העם, הוחלפה הגדר של מגרש הספורט

בחודשים גינון. בבצמחייה ו הועשרנבנתה רחבה נוחה לאירועים והמרחב אורה, הותקנה תהציבוריים, 

במקביל נמשיך  והפרוייקט יושלם לרווחת כולנו.ופרחים  הקרובים נשלים את ריהוט הגן ועוד קצת ירוק

 .תוך שימת דגש על שיפור מבני הנוער בפיתוח, אחזקה ושיפור המרחבים והמבנים הציבוריים האחרים

השקעה  בהשקעה בנוער חלק עיקרי מחובתנו. ילדינו הינם הנכס היקר לנו מכל ואנו רואים וער:ילדים ונ

פתיחת  .במסגרת המגבלות האובייקטיביות הקיימות ביישובנו זו באה לידי ביטוי במיגוון רחב של חוגים

פעילים. חוסר כדאיות כלכלית מצד המובלתי אפשרית בשל מיעוט משתתפים כמעט חוגים חדשים הינה 

כמו  לא אחת אנו מקלים ככל שניתן בדרישותינו כלפי המפעילים בכדי להותיר מערך חוגים רחב בפעולה.

שלעיתים מעוררות ויכוחים נוקבים ככל שניתן, השקעה  בתנועת הנוער כן שמנו לעצמנו למטרה להשקיע

אנו ך בטווח הארוך אבטווח הקצר שאלות ותהיות  זו מעוררת לא אחתאל מול צרכים אחרים. השקעה 

זה משתלם. יש לנו נוער מצויין, מעורב, שותף ותורם אל מול מציאות ארצית לא נעימה שאנו בטוחים ש

חווים אותה למזלינו רק מצפייה והאזנה לתקשורת. אנו פועלים מול המועצה לשיפור מבני הנוער 

 בפני עצמו. פעילות ורואים בשמירה על הקיים תוך שיפור קטן בכל שנה יעד חשובספת חדרים לולתו

יישוב קהילתי נבחן ברמת הפעילות התרבותית הפנימית, ברמת הקשר בין התושבים והחיים  תרבות:

הקהילתיים. במציאות התחרותית, הקרבה למרכזי התרבות החיצוניים ולאור החלופות הרבות קשה לייצר 

הקיימות תוך חידוש  מקומית. עם זאת אנו שוקדים על שמירת המסורותעניין ולהביא תושבים לפעילות 

 ורענון.

בשנתיים האחרונות עובר מערך הביטחון היישובי טלטלה גדולה, תחילה בשורה של גזירות  ביטחון:

כלכליות ואחרות שהוטלו ע"י מג"ב שאותם צלחנו תוך כדי שינויים והתאמות, ולאחרונה הועברה האחריות 



 

 

 

 

 
 

  03-9387225. פקס 03-9382558 טל' ;44805 ; ד.נ אפרים;250ת.ד  ;ישוב קהילתי כפרי -ועד מקומי 

ניכר. אנו מושכים  מעבר זה לווה בצמצום משאבים .על הביטחון ממג"ב לצה"ל 

בשנה  תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות. 24/7את השמיכה הקצרה ככל שניתן על מנת לשמור על שמירה 

לשנות את אגרת השמירה מאגרה קבועה לכל בית לאגרה בהתאם לחוק הבאה מתכננת המועצה 

סה"כ מצב ב. יםבהשוואה להסדר הקי בתים גדולים יותר ישלמו יותרהיא כי המשמעות  .לפי מ"רת הנגבי

נכשלים בזכות ומרביתם ניסיונות גניבה מעט אל מול המציאות האזורית,  טובבהחלט הביטחון ביישוב 

התקינו אזעקות והפעילו  -והמסר המרכזי: המציאות השתנתה . העוסקים במלאכהשל ראויה לציון רנות יע

מחזיקים אותו בעלויות לא לשם כך אנו , ואל תחששו להתקשר לרכב הביטחון בכל חשש וחשד ןאות

כמו עמיר מרגלית, צביקה אשכנזי ואמיתי גמליאל, המסייעים לו,  צזה המקום לציין את הרבש"מבוטלות. 

 יורם שרתוק הפועלים במסירות לשמור על בטחוננו ועל רכושינו. גם את וועדת הבטחון והעומד בראשה

ופעים מחמאות ורבים מהמבקרים הרבים ש באופן חריג ישוב יפהנירית  איכות סביבה ואיכות חיים:

היישוב. הדבר נעשה בעבודה יומיומית של עובדי הכללי של מראה המהניקיון והסדר, מהגינון, מהשקט ומ

הכללים,  לשמקפידים על פי רוב ע הועד ופואד בראשם והרבה בזכות שיתוף הפעולה של התושבים

שלנו, כלבים משוטטים, מוציאים גזם בזמן, מטפחים את חזית ביתם, חונים ונוהגים כחוק. בדבר אחד כ

השנה  כל שנותר לנו דווקא בראש .לצערינו אין בידינו את הכלים האכיפתיים והמועצה מצידה לא עושה די

הנוכחי לבקש לפתוח דף חדש, בואו ביחד נחליט שבעניין הזה עושים שינוי ומגלים התחשבות באחרים, 

מתאמצים טיפה יותר, נמנעים מלשחרר את הכלבים ואוספים את צואתם מהמדרכות והשטחים 

 הציבוריים. 

ה לתושבי נוף השרון ולמועצת אלפי מנשה שבכוונתה לפני כחודשיים הודיעה המועצ סוגיית נוף השרון:

ויהיה קשה להרחיב לפתוח מחדש את ההסכם עם תושבי השכונה. הנושא מורכב משפטית וטעון רגשית 

להבהיר את עמדת הועד הנחרצת בנושא: אנו מעוניינים להשיב מצב  נוברצונעם זאת  בנייר חגיגי זה.

אנו רואים בתושבי נוף השרון חלק בלתי נפרד מ"קהילת  לקדמותו ולשמור על הסטטוס קוו כשהיה.

הם שותפים שווים לכל דבר ועניין, נוטלים חלק בעול ובחובות ושותפים שווים לזכויות. ילדי  .נירית"

השכונה הינם כילדינו שלנו ואנו לא ניתן יד לכל פגיעה בהם. הסוגיות המשפטיות הנוגעות לתושבות, 

ומחוץ במגרש הועד  ןוכדומה אינבתחום התכנון והבניה התברואה כיפה לזכות הבחירה, לסמכויות א

 במוסדות המתאימים. לסמכותו ולכן תתבררנה

אנו בעיצומו של מאבק על איכות חיינו בניסיון לצמצם ואולי אפילו לבטל את רוע הגזירה  עופה:התנתיב 

ורכב ושותפים לו כוחות אך לפני מספר חודשים. המאבק משל רעש המטוסים שהדיר שינה מעינינו 

הם בזהירות. עד כה יחזקים ואינטרסים רבים, חלקם משותפים וחלקם מנוגדים לשלנו ואנו מנווטים בינ

: פרופיל הטיסה שונה כך שהרעש פחת משמעותית, מספר המטוסים מבוטלים בנושאהושגו השגים לא 

לחץ להסירה, ביוזמתנו אושר  מנועים נשארה למרות 4החולפים צומצם והוגבל, מגבלת איסור מטוסי 

שלצערנו עדיין לא בשימוש אך מרגע שיכנס לפעולה יצמצם מאד את  6ופורסם נתיב מערבית לכביש 
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אנו שותפים במאבק, מעודכנים ומיודעים מספר המטוסים החולפים מעלינו. 

הפעולה אשר עשו אציין כי בהקשר זה כולנו חייבים תודות לחברי וועד בהחלטות ונכונים לפעול כשנדרש. 

  ועדיין עושים רבות למען קידום הנושא ולשם השמירה על אינטרס יישובנו. 

: לפני כשלוש שנים התבשרנו על שינויים קשים בכביש הכניסה לנירית בעקבות ההפרדה המפלסית

ד . מאז קיימנו עשרות פגישות, איחדנו כוחות עם יישובי הגוש וביח531כוונה לבניית גשר מעל כביש 

הצלחנו להשפיע על המיתווה, להזיז את הצומת, להרחיב את הכביש לשני מסלולים ולצמצם רמזור אחד 

לפחות. בהזדמנות זו ברצוני להודות למיקי דמשק המייצג את כל יישובי הגוש בכלל ואת נירית בפרט 

 במאבקים אל מול גורמי התכנון הארציים.

 , כמות הילדים הולכת וקטנה.מתבגרהיישוב שעברה,  בעניין זה אני חוזר על המסר מהשנה הרחבה:

 יאלצו הנותרים מעט הילדיםונסגר הגן הראשון ואם לא נעשה מעשה יסגר גם הגן השני,  לפני שנה

ם יגיע גם שנים האיו מספריקשה על שמירת הקשר עם חברים ובעוד ילהרחיק ליישובים הסמוכים, הדבר 

תוך הצבת עקרונות י וועד היישוב בוחן את האפשרויות הקיימות אציין כו. אל תנועת הנוער, בבת עיננ

נוי כזה או סים ביישוב לא ייפגעו כתוצאה משימנחים לפיהם צביון היישוב, איכות החיים ביישוב ושווי הנכ

ואנו רואים בשיתוף  וטיבעל השפעה לשנים ארוכות המתנהל לאחשוב, כבד ו. מדובר בנושא אחר

 כך נהגנו עד עתה וכך ננהג גם בעתיד. ד מתהליך קבלת ההחלטות.התושבים חלק בלתי נפר

את ריבוי  נושאים רבים שקצרה היריעה מלהרחיב בהם. ניתן לראות מסקירה קצרה זועוד  נםיש סיכום:

מטלה כבדה הדורשת ידיים רבות לעזר. אנו קוראים לתושבים  .יוםביומ עוסק בוהנושאים שהועד 

כות חיינו ורמת השרותים הניתנים להצטרף ולסייע בתחומים מיותמים רבים המעוניינים לסייע בקידום אי

 הזקוקים לריענון ולדחיפה.

, חברי ועד האגודה, חברי הועדות וועד ניריתהיקרים, חברי ברצוני להודות לכל אחד ואחד מחברי 

 ולנותני יישובלמזכיר ולמזכירת הלנציגינו במליאת המועצה,  ,השונות, למתנדבים לפרוייקטים נקודתיים

כפי  חזון היישובהשרותים על עשייה אין סופית, בשעות לא שעות, בהתנדבות ללא כל תמורה במימוש 

יישוב שתושביו מרוצים  מצליח המספק איכות חיים לתושביו. יישוב קהילתי :שעוצב ע"י מייסדיו

 מעורבים, שותפים וגאים להיות חלק ממנו.

את היקר להן מכל לשוב לנתיב של חיי נחת ואושר בשנה הבאה נאחל למשפחות מבינינו אשר איבדו 

 עלינו לטובה.

 .בכל תחום קטן קדימהאחד שנה מוצלחת עם צעד לכולנו שתהיה 

 . , בריאות ואושרשנה טובהולכל בית ישראל שתהיה לכולנו לבני ביתנו 

 בברכת גמר חתימה טובה,

 גדי דהן

 יו"ר ועד נירית
 בשם חברי הועד


