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תושבים יקרים שלום רב,
בימים האחרונים חווינו כוועד את אכזבת הציבור מפעילות תרבות בנושא שבועות.
ראשית צר לנו מאוד על כך שלא נערכה פעילות משותפת לכלל תושבי נוג"ה (נורדיה וגנות הדר) .ואנו
מרגישים צורך לציין ולהבהיר כמה עובדות ונתונים.
מדי שנה אנו עורכים וחוגגים פעילויות תרבות באחריות ובתקציב ועדת תרבות ופעיליה .הפעילויות
מיועדות לכל הציבור שנקרא לימים נוג"ה.
השנה הוזמנו ע"י הדור הצעיר של מושב נורדיה לקיים אירוע משותף באוירה כפרית ומיוחדת למשק
החקלאי .המפגש הוכתר כהצלחה על פי שני הצדדים ,הוחלטו פרטים טכנים קלים וסוכם כי המשך
הדרך תהיה משותפת לתרבות ולדור הצעיר בתמיכת שני הועדים (מקומי ואגודה).
צוות מהדור הצעיר החל לבנות את התוכן וסוכם כי לאחר סיום אירועי הזיכרון והעצמאות ,נאגד
שוב מפגש בו נסגור ציפיות ויעדים לוגיסטים לגבי האירוע .יום לפני המפגש משך צוות הדור הצעיר
את רצונו לשיתוף הפעולה והודיע כי לא יגיעו למפגש והם עוברים לאירוע קטן ללא הרבה משתתפים.
החלטה זו היתה חד צדדית ולא מאפשרת גישור .ניסינו לקיים שוב מגעים וליישר עמדות לגבי אי
הבנות וקונפליקטים .נערכה פגישה עם מנהל הקהילה במטרה למצוא דרך לקיים את האירוע עבור
כלל התושבים .במפגש הוועד הסביר את רצונו לשיתוף פעולה עם המושב בכל הנושאים ,לרבות
אירועים משותפים כגון שבועות ,יום העלייה ,יום הילד ועוד מחוות מסורתיות .הדבר לא צלח בשל
התעקשות המארגנים לקיים אירוע סולידי עבור חבריהם ומשפחותיהם כאירוע חברתי פרטי.
עד כה השתלשלות הענינים לגבי שבועות ,חשוב לנו להדגיש בזאת דברים נוספים:
לא מזמן סיימנו בהצלחה רבה ומכובדת את טקסי זיכרון ואירוע עצמאות .אירועים אלו דורשים
מאמץ והשקעה מרובים .במהלך השנה נערכו פעילויות תרבות עשירות ,ערכיות ומוצלחות לילדים
ומבוגרים ,הציבור הצביע ברגלים ואף השמיע בקול את דעתו החיובית.
כיור' וכוועד אנו מתחייבים לתת מענה בכל הנושאים ,לרבות תרבות הכוללת את תושבי נורדיה וגנות
הדר .דלתנו תמיד פתוחה לביקורת ,הערות והארות ,אך אנו רואים בחומרה שיח אלים ובוטה
שמטרתו להכפיש ולא לקדם .בהתייחס לפרסומים והדיונים שהיו בפייסבוק לגבי חג השבועות ויום
הזיכרון ,אציין ואבהיר כי האמירות הבוטות כלפי חברי הועד והרכזת תרבות אינם במקומם ואינם
מקובלים .קבוצת תושבי נוג"ה בפייסבוק אינה פרטית ונועדה לשרת את כל הציבור .אזרח שישתמש
ברשת זו בצורה לא נאותה ופוגעת יראה זאת כפוגע במערכת ציבורית ובזכויות האדם .אנו ממליצים
לכל אותם שתקפו ופגעו במילים קשות את הועד והרכזת ימצאו לנכון לתקן ולהתנצל.
בהזדמנות זו אחדד ואזכיר נושא כאוב מאוד והוא חוסר הרצון מצד תושבים להשתתף ולקחת חלק
בוועדות הפנימיות של הוועד המקומי ובכך לסייע להשתתף ולהשפיע.
כפי שאומר הפתגם עתיק וחכם "נאה דורש נאה מקיים" ,מי שרוצה שינוי שיבוא להיות פעיל ושותף
לעשייה.
לוועד המקומי יש אמון מלא בעובדיו ובמתנדבים .לידיעתכם חברי הועד עובדים קשה מאוד אחרי
שעות העבודה ובהתנדבות ללא תמורה כדי לשרת את התושבים וכאן המקום להודות לכולם .אנחנו
נמשיך לשרת את התושבים כפי שעשינו עד היום.
בכבוד רב ובהמשך פעילות ועשייה שנתית
פנסו שבתאי/יו"ר ועד בשם חברי הועד המקומי נורדיה.

