דברי הקיבוץ בקבלת שבת באוהל מחאה של גלעד שליט בירושלים
15.4.11
ערב טוב ושבת שלום ,לאביבה ונעם ושליט ,למשפחה ,לתומכים הרבים ,לחברי,
תושבי וילדי יד מרדכי.
קשה למצוא מילים ולבטא מחשבות ורגשות של קהילה גדולה שבאה לתמוך בכם
היום ,ובכל זאת,
נדמה לי שכל אחד ואחת שהגיע לכאן היום ,חי אמנם בשגרת יומו האישית ,אך לא
יכול להישאר אדיש נוכח כאבכם הגדול.
כאב שמלווה בסבל ,בחשש ,בכעס ,בעלבון ,בגעגועים ובתהפוכות הנפש שנדה בין
תקווה לייאוש.
באנו לכאן היום לתמוך בכם ,משפחת שליט! לתמוך! להזדהות! לחזק!
ברשותכם ,כמה מילים עלינו ,קיבוץ יד מרדכי:
קיבוץ יד מרדכי החל את דרכו בנתניה בשנת  .1936כ 150 -בוגרי תנועת "השומר
הצעיר" מפולין וגליציה עלו לארץ במטרה להקים קיבוץ בישראל .בעת שהותם
"הזמנית" בנתניה) ,שנמשכה כ 7 -שנים( נקרא הקבוץ "מצפה הים".
בדצמבר  ,1943עלו החברים להתיישבות קבע ,במקום בו שוכן כיום הקיבוץ ,ושינו
את שמו ל"יד מרדכי" ,על שמו של מרדכי אנילביץ' ,מפקד המרד בגטו ורשה.
במהלך חודש מאי  ,1948עמד הקיבוץ במערכה בת ששה ימים ,בהם הדף את
נסיונות הצבא המצרי לכבוש את המקום ולשלוט על הכביש מעזה למרכז הארץ.
בקרב שכל הקיבוץ קרבנות יקרים –  19חברי קיבוץ ו 7-לוחמי פלמ"ח ,אך בזכותו
הואטה התקדמות המצרים לכיוון צפון עד שנבלמה דרומית לאשדוד.
מאז ועד היום התפתח הקיבוץ וכיום אנו מונים כ 550 -נפש ,מתוכם 250 :חברים,
 120ילדים ,ו 180 -תושבים.
יד מרדכי מתפרנסת משלושה תחומי משק עיקריים:
 .1משק חקלאי מסורתי גדול ,הכולל גידולי שדה ,פרדס מצטיין ,מטע אבוקדו ותיק,
חוות לולים חדשה ומודרנית ,רפת חלב משותפת עם קיבוץ ברור חיל ומכוורת
חקלאית ,הגדולה בישראל.
 .2חקלאות מתקדמת :ענף שירותי האבקה המבוסס על אחד החרקים המאביקים
הטובים בעולם )דבורת הבומבוס( .הענף נמצא בתהליכי פיתוח והתרחבות בתחום
ההדברה הביולגית.
 .3ליד מרדכי תחומי עיסוק מסחריים נוספים :בית אריזה לפרי הדר וירקות;
קניונית )מפגש יד מרדכי(; תחנת דלק; מכוורת יד מרדכי ,בשותפות עם קבוצת
שטראוס ,המשווקת דבש ,ריבות ושמן זית; מוסך מורשה ,של רשת "מזדה  -פורד",
וכמובן אתרי התיירות שלנו ,הנמצאים בלב הקיבוץ ,תרתי משמע:
מוזיאון "משואה לתקומה" ,הבונקר המשוחזר מגטו ורשה ,אנדרטת מרדכי
אנילביץ' ,אתר שחזור הקרב בתש"ח על הגנת הקיבוץ והמולדת ,מוזיאון בית
הדבורה והדבש ,מוזיאון "קבוץ של פעם" ,דנה גלריה לאמנות ,ואולם כנסים
להוראת השואה.

בשנים האחרונות השקענו מאמץ רב לייעול המשק .סגרנו פעילויות כלכליות שלא
הניבו רווח לקיבוץ ,תוך הפניית משאבים והשקעות לענפי המשק הרווחיים שלנו.
מטרתנו כעת לשמור ולטפח את הקיים תוך חיפוש כיוונים נוספים להתפתחות
ולצמיחה.
מספר מילים על הקהילה ביד מרדכי:
יד מרדכי גאה בשלושה מוסדות חינוך הפועלים בתחום הקיבוץ ומשרתים את
תושבי האזור והמועצה האזורית:
"הגיל הרך"  -שנותן שירותי חינוך לילדי הקיבוץ ולתושבי הסביבה,
"חופים"  -בית ספר יסודי אזורי ,ו"שקמה"  -בית הספר התיכון האזורי.
לפני שלוש שנים ,עבר הקיבוץ שינוי באורחות החיים ואימץ את מודל רשת
הביטחון.
טרם ההצבעה ההיסטורית ,עבר הקיבוץ תהליך חברתי ,דמוקרטי ,משתף ושקוף ,בו
הציבור היה מעורב באופן משמעותי ,תוך נטילת חלק פעיל בעיצוב המודל.
במקביל ,אנו עוסקים כיום בתהליכי שינוי נוספים ,במטרה להשיג התקדמות
משמעותית בפרויקט שיוך הדירות והנכסים והצמיחה הדמוגראפית.
השבוע התחלנו בתכנון מפורט של פיתוח תשתיות ומגרשים ל 26 -יחידות דיור
חדשות שייבנו על ידי משפחות של בנים ואחרים המעוניינים להצטרף ליד מרדכי
כחברים מלאים .השאיפה להמשיך ולחזק את קהילת יד מרדכי  -לאור חזון הקיבוץ
ותוך מיצוי פוטנציאל התרחבות היישוב.
ברור לנו כי למרות הימים הקשים ,עקב המצב הביטחוני בישובי קו העימות
הדרומי ,לא נפסיק לחזק ולפתח את היישוב ,וכפי שאומרים אצלנו בקיבוץ :נמשיך
לצבוע את שדותינו בירוק למרות הכריזות החוזרות והנישנות של "הצבע האדום".
באנו לכאן היום לתמוך בכם ,משפחת שליט!
באנו לכאן ,לאוהל המחאה מול בית ראש הממשלה ,לחבק ולחזק אותכם!
להזדהות! ולהעניק לכם כוחות מכל אחד ואחת מאיתנו ,ומהקהילה כולה!
לפני שנחטף  -לחם גלעד בנכם בגבול הרצועה.
הגן בגופו ובנפשו על ישובי עוטף עזה .גם עלינו ,קהילת יד מרדכי.
והיום ,ערב פסח ,חג החרות והחופש ,אנחנו כאן איתכם בזעקתכם הבלתי
מתפשרת ,קוראים לדרג המדיני:
שחררו כבר את גלעד!
בשם ציבור יד מרדכי שהגיע לכאן הערב,
ברצוני לברך אותכם בשבת שלום ובחג שמח
ובהצלחה בהמשך המאבק הצודק!
אופיר לבנה
מזכיר קיבוץ יד מרדכי

