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תושבים וחברים יקרים,

לכבוד חג הפסח ,אפתח בעניינה של יציאת מצרים" .אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ
מצרים מבית עבדים"  .לא בכדי פותח הקב"ה את עשרת הדברות ביציאת מצרים ,אשר היא יסוד
האמונה ושורש להרבה מאד מצוות" .עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו" – עמים קמים ונופלים עקב
נסיבות היסטוריות או גיאוגרפיות ,אך לא כך עם ישראל שנוצר בכור ההיתוך של מצרים לספר
תהילת ה' .יצירה אלוקית נצחית שאינה בת חלוף .יציאת מצרים הינה בשורה עולמית של הקמת
"ממלכת כהנים וגוי קדוש" .הן הפרט והן האומות עסוקים בעיקר במלחמת הקיום החומרית,
תוך הזנחת הרוח .תפקידנו הוא לרומם את עצמנו ואת כלל העולם משקיעה בחומר אל עבר מקור
חיינו .לכן ,בליל הסדר מידי שנה ,אין אנו עוסקים בעבר אלא בהווה" .והגדת לבנך" ו"חייב אדם
לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" הינם ציוויים המחייבים אותנו לחוות כל פעם מחדש
את עניינה של יציאת מצרים וללמוד את השלכתה על ייעוד חיינו.
זכינו ואנו חיים בדור גאולה המעניק לנו הזדמנות מחודשת להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש ,אור
ֹאמרּו עוֹד חַ י-ה' ,אֲ שֶׁ ר הֶׁ ֱעלָה
לגויים ,דור עליו ניבא ירמיהָ ":לכֵן ִהנֵה-י ִָמים בָ ִאיםְ ,נאֻ ם-ה'; וְ ֹלא-י ְ

אֶׁ ת-בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל מֵ אֶׁ ֶׁרץ ִמצְ ָריִ ם ,כִ י ִאם-חַ י-ה' ,אֲ שֶׁ ר הֶׁ ֱעלָה וַ אֲ שֶׁ ר הֵ בִ יא אֶׁ ת-זֶׁ ַרע בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל מֵ אֶׁ ֶׁרץ
ַאדמָ תָ ם" .יהי רצון שנזכה בהתגשמות החלק
ּומכֹל הָ אֲ ָרצוֹת ,אֲ שֶׁ ר ִה ַד ְח ִתים שָ ם וְ י ְָשבּו ,עַ לְ -
צָ פ ֹונָהִ ,
"הנֵה י ִָמים בָ ִאים נְאֻ ם-ה' ,וַ הֲ ִקמ ִֹתי לְ ָדוִ ד צֶׁ מַ ח צַ ִדיק; ּומָ לְַך מֶׁ לְֶׁך וְ ִה ְשכִ יל,
האחר של אותה נבואהִ :
הּודה ,וְ יִ ְש ָראֵ ל יִ ְשכֹן לָבֶׁ טַ ח".
ָארץ .בְ יָמָ יו ִתּוָ שַ ע יְ ָ
וְ עָ שָ ה ִמ ְשפָ ט ּוצְ ָד ָקה בָ ֶׁ
מכאן ,לענייני היומיום:
פיתוחה של ההתיישבות
על הנייר יש לנו ממשלה לאומית וימנית כפי שמעולם לא היתה .דא עקא ,שנושא הבניה ,קידום
התכנון ופיתוח ההתיישבות נמצאים בהקפאה כבר מספר שנים .אנו לא משלימים עם הסברי ראש
הממשלה על האילוצים והלחצים הבינלאומיים מכיוונם של אובמה ומועצת הביטחון .אנו
מבהירים שבדיוק "לעת כזאת הגעת למלכות" .מנהיג נדרש ליוזמה ולאומץ ,כולל לקיחת סיכונים
בדאגה ובשמירה על האינטרסים הלאומיים של המדינה ,ופיתוח ההתיישבות הוא בהחלט
אינטרס לאומי חיוני .עם זאת ,בביקורת החשובה שאנו מטיחים על מדיניות הממשלה ,עלינו
להיזהר מלשפוך את התינוק עם המים .בכלל זה ,הדברים אמורים גם על ביקורתנו בדבר
התנהלותו של שר הביטחון .זהו אותו מפ"איניק שהתפכח בעקבות כישלון קונספציית אוסלו
וחשף את מערומי פשיטת הרגל האידיאולוגית והעיוורון שלקה בו השמאל ביחס לשיפוט
המציאות הגיאופוליטית סביבנו .לא היה לנו שר ביטחון ואוהד התיישבות כמו בוגי ,כולל
במעשים הנעשים רובם מתחת לעין התקשורת העוינת .נכון ,יתכן והוא יכול לעשות יותר ביחס
למגבלות הנובעות ממדיניות ראש הממשלה ,אך אל לנו להטיל ספק ביושרו ,ברצונו לפתח את
ההתיישבות ובכנות כוונותיו .ההתקפה הפרועה עליו לא רק שהיא לא צודקת ,היא גם לא חכמה.
דבריי לגיליון הזה נכתבים ערב ביקורו של שר הביטחון בקדומים ,ביקור בו אמשיך לנסות ולקדם
את תכנית 'נחלת אסתר' (הר אפרים) התקועה עקב מדיניות יועצים משפטיים של המינהל
האזרחי .היועצים המשפטיים הם אלו הקובעים את המדיניות לגבי סוגיות רבות ביו"ש...
הקמת מתנ"ס לקדומים
כיום נושא הקהילה ,התרבות והפנאי מנוהלים על ידי עמותה עירונית "קרן קדומים לפיתוח".
הפעילות ענפה ומוצלחת .הפעילות בפועל מבוצעת ומנוהלת על ידי מנהלי התחומים – תרבות,
חוגים ,נוער ,קשישים ,מוסיקה ועוד  -איש איש בגזרתו .כתוצאה מהיעדר מנהל כללי לעמותה,
אין סינרגיה בין הפעילויות השונות וחסרה יד מכוונת שיכולה היתה למנף את הפעילות למען
הקהילה ולהשיג יותר מהקיים.

לאחר בחינת הנושא ובדיקתו גם ברשויות אחרות בהם פועל מתנ"ס ,החלטנו על הקמת מתנ"ס
בשיתוף החברה למתנסי"ם .מהלך זה יעניק יתרונות במס' רבדים:
 .1מנכ"ל (עובד החברה למתנ"סים וממומן על ידה) שינהל את הפעילות בשוטף ויצור
שיתופי פעולה בין תחומי הפעילות השונים.
 .2הכשרות מקצועיות שהחברה למתנ"סים תעניק לבעלי התפקידים במתנ"ס
 .3כלי ניהול וכלי בקרה מקצועיים ותקציביים
' .4לימוד עמיתים' ממתנסי"ם אחרים ברחבי הארץ – יתרון לגודל ארגוני
 .5זיכיונות (וואצ'רים) לפעילויות פנאי שונות ברחבי הארץ
אני משוכנע כי מתנ"ס שינוהל באופן מקצועי המאגד את כלל פעילויות התרבות ,הפנאי והחינוך
הבלתי פורמלי ,יהווה נדבך מרכזי בהובלה להתפתחות מואצת של הקהילה במישורים אלו ,תשפר
את השירות ותגדיל את צריכת התרבות בקרב התושבים.
לניהול המתנ"ס נבחרה גב' וורקה דמוזה ,עליה תוכלו לקרוא בהמשך הגיליון ,ויחד עמכם נאחל
לה הצלחה רבה בתפקידה החשוב.
עמותת קרן קדומים לפיתוח תישאר פעילה ותמשיך להפעיל את מחלקת חו"ל להסברה וגיוס
תרומות.
תשתיות
אנו בעיצומם של לא מעט פרויקטים בתחום התשתיות ,ובתוכם:
שכונת מעוז עדו  -השלב השלישי של שכונת מעוז עדו מתקדם ,ובקיץ הקרוב בעז"ה
תיכנסנה כ 20-משפחות לביתן החדש בקדומים.
הטיילת לקדומים צפון והכיכר בכניסה לישוב הושלמו זה מכבר ,פרויקטים חשובים
לרווחת כולנו ולהגברת הבטיחות בדרכים.
חידוש פני רחובות בגבעת שלם – סוף לבורות הרבים בכבישי גבעת שלם .רחובות
בשכונה נסללו מחדש ,ואני שמח על כי העבודות הושלמו טרם פרוס החג.
פארק צפנת – הפארק שכולם מחכים לו ,...בשבועות הקרובים ייבחר קבלן והטרקטורים
יעלו על הקרקע שבין מעוז עדו לבין קדומים צפון ,להקמת פארק גדול ויפה .מדובר
בפרויקט המתפרס על פני כ 10 -דונם שעלותו כ 7 -מש"ח ,לרווחת כלל תושבי קדומים.
פארק כושר  -לבקשת תושבים בקדומים דרום ,אנו עומדים להקים בעז"ה פארק מתקני
כושר ברחוב יהלום ,סמוך לקרוואנים.
הנגשת האשקוביות  -אני שמח לבשר שהצלחנו לגייס תקציבים משמעותיים ממשרד
הפנים ומשרד החקלאות להנגשת שבילי האשקוביות .זוהי בהחלט משימה חשובה הן
לרווחת תושבי השכונה והן לחזותה של השכונה .פרויקט זה משלים טיפול תשתיתי מקיף
בשכונה – חשמל ,מים ,גן משחקים ,מעקות למאחז יד וכעת הטיפול בשבילים .תכנון
הפרויקט בעיצומו ותוך חודשים ספורים נצא לדרך.
מסוף תחבורה נחשון בנות – סוף לאי הסדר וחסימת נתיב התנועה המתרחשים מידי
בוקר בכניסה לבי"ס 'נחשון בנות' ,עת אוטובוסים והורים מביאים את התלמידים
לביה"ס ולגני הילדים הסמוכים .בחודשי הקיץ ,בסיוע משרד התחבורה ,נקים מסוף
תחנות לאוטובוסים .הקמת המסוף תאפשר שמירה על נתיב נסיעה פנוי לצד העלאת
והורדת התלמידים בבטחה.
התייעלות אנרגטית – כידוע ,הקפדנו בפרויקטים החדשים (גן הדורות ,חניית הספריה,
קול צופייך ,מעוז עדו ,הטיילת) להציב תאורה 'ירוקה' וחסכונית .את התאורה בשכונת
גבעת שלם החלפנו זה מכבר ובכוונתנו לעשות זאת גם בחלקים משכונת קדומים דרום.
מלבד ההארה הטובה יותר של הרחובות ,הרי שנקבל גם חיסכון וידידות לסביבה.

משחקיה
בשעה טובה חנכנו את משחקיית קדומים – מתחם ג'ימבורי עשיר לילדי הישוב .המשחקיה
הוקמה כדי לתת מענה להורים לילדים רכים הרוצים לבלות קצת אחרת ,ליד הבית .המתקנים
שהוקמו נבחרו לאחר מחשבה על התפתחות הילדים ותוך שמירה על תקנים מחמירים .לשמחתי,
הקמת המשחקיה התאפשרה הודות לתקציבים ממשרד השיכון וממפעל הפייס וכן הודות
לפעילותן הנמרצת של רפאלה ושוש בגיוס כספים מחו"ל.
שיפור הקשר
בימים האחרונים חברת מוטורולה תספק לנו תוכנה מתקדמת לניהול המוקד ,ותוך כשלושה
חודשים ,כל תושב המחזיק 'טלפון חכם' יוכל להוריד יישום (אפליקציה) באמצעותו יוכל לפנות
למוקד כמעט בכל נושא .חשוב מכך ,היישום יכלול לחצן מצוקה משיב מקום ,כך שאנשי הביטחון
שלנו ידעו לאתר מיד את מקומו המדויק של הפונה באמצעות לחצן זה .לשמחתי ,פרויקט חשוב
זה יוצא לדרך באמצעות תקציב ממשרד הפנים.
מרכז הפעלה בחירום
כל הרשויות המקומ יות בארץ נדרשות להמשיך ולהפעיל את הרשות גם במצבי חירום מתמשכים
(מצב מל"ח או מצב חירום אחר) ,ולשם כך נדרש מקום ממנו ניתן יהיה לנהל זאת ביעילות.
השבוע ,לאחר מאמצים רבים ,משרד הביטחון ורח"ל (רשות החירום הלאומית) אישרו לנו תקציב
להקמת 'מרכז הפעלה בחירום' .המרכז יוקם סמוך לאולפנת להב"ה ובכוונתנו להעתיק לשם גם
את המוקד הביטחוני ,כך שיפעל שם בשגרה.
ביטחון
פנים חדשות במחלקת ביטחון  -לאור בקשתו של ליאור ביטון לסיים את תפקידו בקדומים לאחר
עשיה של  3שנים ,הרבש"ץ מיכאל שרון נבחר למ"מ קב"ט ,בני אברהמי נבחר כרבש"ץ וקוסטה
זקופניוק נבחר כסגן רבש"ץ (תקן חדש שקיבלנו עם עוד שתי רשויות בלבד) .אני מודה לליאור על
עבודתו המסורה למען קדומים ומאחל לו הצלחה בעסק המשפחתי (מאפיית אריאל בקרני
שומרון) ,במקביל להצלחתם של בעלי התפקידים החדשים .אני משוכנע ובטוח שהודות לעבודתם
המסורה ,לצד עבודת המוקד וחברי כיתות הכוננות הנמרצים ,נוכל לשמור על שגרת חיים בטוחה.
גל הטרור הפוקד את המדינה בכלל ,ואת יו"ש בפרט ,לא פסח עלינו .לפני מספר שבועות חדרה
מחבלת חמושה בסכין לשכונת מצפה ישי .המחבלת נצפתה על ידי המוקדנים עוד בהיותה בכביש
הראשי ( ,)55עת הוקפצו כלל הכוחות .לשמחתנו ,הזיהוי המוקדם ,העבודה המקצועית של
המוקדנים ,של סגן הרבש"ץ ,של כיתות הכוננות וכן של כוחות הצבא ,מנעו אסון כבד .מחלקת
הביטחון לומדת ומשתפרת מאירוע לאירוע והתוצאות ניכרות .מח"ט שומרון ,אל"מ שי קלפר,
העניק תעודות הוקרה למוקדנים ולסגן הרבש"ץ על פעולתם באירוע.
במקביל לשיפור עבודת המוקד ,אנו פועלים לשיפור התשתיות הביטחוניות ,ובמסגרת זו אנו
נמצאים בעיצומה של הכשרת הדרך הרומית (ממצפה קדומים לכיוון בית העלמין) כדרך ביטחון
שתכלול תאורה וכן מקדמים הכשרת דרך ביטחון מתחת לשכונת מצפה ישי.
פארק הצנירים
גם השנה ,כמידי שנה ,ידידינו מאורלנדו הגיעו לקדומים והמשיכו במרץ את העבודה שהם כל כך
אוהבים  -הקמת פארק הצנירים .אנו אסירי תודה להם ולכל חברי הישוב שהגיעו לקבל את
פניהם לקראת קבלת שבת .הפארק שודרג והוא נעשה יפה ומושך משנה לשנה ,נא שימרו עליו!
ברכות לנכנסים וליוצאים
נקדם בברכה ,את חדוה שמרלינג עם כניסתה לתפקיד החשוב של מנהלת מחלקת החינוך ,את
אורלי אופיר שהחלה את תפקידה כקב"סית ואת אריאל לוי שמנהל את השירות הפסיכולוגי

שלנו .נודה לגדי פניגשטיין ולפנינה זיסברג על שנים רבות של עשיה למען קדומים ומערכת החינוך
בה ,ונאחל להם הצלחה בכל אשר יפנו .נישא ברכה גם לאביטל טהר לב ,מנהלת השפ"ח ,שקיבלה
תפקיד חשוב במשרד החינוך.
נודה גם לדודי בוקובסקי על שנים של השקעה ומסירות למען הישוב ונקדם בברכה את תדהר
צידון ומשה יקותיאל שהחלו את עבודתם במחלקת השפ"ע.
חג פסח שמח וכשר לכל בית קדומים!

שלכם,
חננאל דורני

