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בדף הפעם* :משיחת הקיבוץ* דו"ח מישיבת המזכירות *יער 'לב אחד'*חדרי בטחון*פיצוצים והקפצות*שונות*

דו"ח משיחת הקיבוץ בתאריך – 14/2/06
הפעם שיחת-חברים ועל סדר היום:
א .חלוקת חדרי בטחון – לשיחה הובא ערעור על עמדת המזכירות.עם סיום הדיון
בסעיף זה הודיעה נאווה,המערערת ,שתביא את הנושא להכרעת הקלפי.
ב .פרשת השום – גם בסעיף זה הובאו ערעורים והשגות על עמדת המזכירות
)שהובאה בדפוס בפני באי השיחה(.המזכירות תשקול את עמדתה בישיבתה ביום ו'
הקרוב.

נכחו  :עד  50חברים ישב ראש :דני שני

השיחה לא צולמה

דו"ח מישיבת המזכירות מה10/2/06-
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,מאיר שגיא ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :לימור לבנה למועמדות לחברות רגילה  (2פרשת השום – ערעורים על החלטות
המזכירות  (3רשימת הזכאים לחדרי בטחון
 (1לימור לבנה למועמדות לחברות רגילה -לימור נשואה לאופיר לבנה ואם לשיר בת השלוש.
חיה בקיבוץ כשלוש שנים וכעת מבקשת להיקלט לחברות רגילה .לימור עברה מבדקי קליטה מקובלים
במח' הקליטה של התק"צ משם העבירו למזכירות המלצה חיובית לקליטה .בפני המזכירות הוצגו גם
חוות דעת של חברי קיבוץ הנפגשים עם לימור בעבודה  ,במסגרות חינוך וחברה .כל חוות הדעת
חיוביות .לימור נפגשה לשיחה עם חברי המזכירות שבסיכומה מחליטה המזכירות להמליץ בפני הקיבוץ
לקבל את לימור כמועמדת לחברות רגילה.הצגת מועמדותה של לימור תעלה בשיחה קרובה לקראת
ההצבעה בקלפי.
 (2פרשת השום – ערעורים על החלטות המזכירות -מוטי  ,משה ה .ומושון הגישו למזכירות
ערעורים על החלטתה לסיכום הנושא.החלטת המזכירות והדיון סביבה הגיעו לדיון בשיחת חברים ביום
ג' .14/2/06ההחלטה חולקה לבאי השיחה והיא תפורסם בהמשך לציבור החברים.
 (3רשימת הזכאים לחדרי בטחון -גם נושא זה מגיע לשיחה ב  14/2/06ולכן אין מה להרחיב פה את
הסיקור .נוסח החלטת המזכירות בנושא :הקריטריונים לזכאות לחד"ב הם  :מספר הילדים בדירה וגילם,
מספר הנפשות בדירה ורמת מיגונה.המעונינים בחד"ב יציינו את הקיר שאליו יוצמד החד"ב .הקבלן יכול
לפסול את המיקום מטעמים מקצועיים.המזכירות תספק לפיקוד העורף רשימה של  15שמות לפי
הקריטריונים הנ"ל.מקרים של שוויון בקריטריונים יוכרעו בהגרלה.
בנושא זה,כמו בפרשת השום,תבחן המזכירות את החלטתה לאחר השיחה בישיבתה השבוע.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירותביום שלישי השבוע נחנך מבנה הלול השלישי בחוות הפטם שלנו ובכך הסתיים
השלב הנוכחי בשדרוג ומודרניזציה של מבני הלולים .בתוך מבנה הלול המרשים ,
סביב שולחנות ערוכים ובנוכחות עשרות אורחים מיד מרדכי ומרחבי הארץ,
הקשורים לענף ולהקמת המבנה ,נערך טקס צנוע ,נישאו ברכות והורמו כוסיות
לחיים ,למזל ולהצלחה בעסקים .דברי ברכה נשאו מנכ"ל אמבר  ,אורי ק .ואלי ש.
שגם הודו לכל מי שסייע.
מזל טוב ובהצלחה לכולנו עם הלולים החדשים !

ט"ו בשבט של עצי זית

יער לב אחד ביד-מרדכי
הוקם באתר הפילבוקס )בפרדס( ביוזמת מכוורת יד מרדכי  -עלית )קרי – "הממלכה"(
על בסיס שלושה חיבורים וסמלים חשובים:
* יד-מרדכי ,חיבור "מותג – מקום"
* יד-מרדכי וקבוצת שטראוס-עלית
* עצי הזית המסמלים הן את הקשר לאדמה ,לשורשיות ולארץ ישראל
והן את חלום השלום הכולל והכמיהה אליו
)וכמובן ההקשר לשמן הזית של יד-מרדכי(
טקס היסוד התקיים ביום שישי 10/2/06
בנוכחות  -עופרה שטראוס – יו"ר קב' שטראוס-עלית
 ארז ויגודמן – מנכ"ל קב' שטראוס-עלית גיורא בר דעה – מנכ"ל קב' שטראוס-עלית ישראל בכירים נוספים מהנהלת הקונצרן נציגי דירקטוריון מיד-מרדכי )אברי ,אורי ,שמעון( חברי הצוות שלנו עיתונאים המתמחים בתחום הצריכה נציגות מהקיבוץ ,כולל ילדיםהאירוע כולו היה עם ילדי המוזמנים והיה מאוד מרשים ,מרגש ונכון.
הכוונה להפוך את נטיעת עצי הזית ביער לב אחד למסורת בט"ו בשבט מדי שנה.
בהזדמנות זאת הייתי רוצה להדגיש שוב" ,על קצה המזלג" ,את חשיבות החיבור
של המותג "יד-מרדכי" )הנכס המרכזי של החברה(
עם מקור כוחו – הקיבוץ
להיות "מותג לוקאלי"  -זה מחייב מאוד
 זאת אחריות משותפת ]חברה )מותג( – קיבוץ[היופי ,הטוהר ,השורשיות של הקיבוץ
עוברים כחוט השני בהבטחה המותגית שלנו )החברה( לצרכן.
אנו מאמינים בכך וגם משדרים זאת חזק בקבוצת שטראוס-עלית.
לסיום ,תודה מאוד גדולה
לכל מי שעזר לדחוף כקיבוץ את היזמות שלנו ולהוציאה מהכוח אל הפועל.
תודה מיוחדת-
ליעקב מורדיש וצוות הפרדס
ליוסי שחר
לצוות ענף התיירות
לשפרה וצוות המטבח
לנאוה וילדי המוסד
לעמי וולקוביץ
לעידו מן
ולרבים אחרים שעזרו לנו בהצלחת האירוע.
בברכה,
ניצן ישראלי
בשם צוות מכוורת יד מרדכי  -עלית

לחברים שלום,
לפני כמה ימים קראתי בלוח המודעות כי בעקבות ירי הטילים מהרצועה ,יד מרדכי קיבלה מהמדינה 15
חדרים ממוגנים ובעקבות כך החליטה המזכירות על אופן השימוש והקרטריונים להצבתם .על כך אני
רוצה להתריע ,לתהות ,להסתייג ולהציע .ראשית עובדות ,הנחות ותובנות:
ההחלטה באשר למיקום החדרים הממוגנים נוגעת לחייהם של כלל האנשים הגרים במקום זה !
כשהמדינה העניקה את החדרים הממוגנים סביר להניח כי היא התכוונה לתת מקסימום בטחון
למקסימום אנשים !
האם רשאי מישהו לקבוע קריטריון שמשפחה בעלת שש נפשות לא תיפגע ומשפחה בעלת שתים או
שלוש נפשות תופקר לנפשה ?
הרי ניתן לתת את הפתרון המגוחך והכמעט סוריאליסטי  :שבהישמע ה"שחר האדום " תצא המשפחה
מרובת הילדים ותרוץ לכל הכיוונים ,ואז לא יפגע יותר מבן משפחה אחד ,ואם אכן יקרה הדבר ,ימהרו
ויבנו לאותה משפחה חדר ממוגן ,או יממנו להם בית מלון בתל אביב  -כדי שלא יפגעו שנית.
אך מה יקרה אם יפגע ילד אחר שהוא במקרה בן יחיד להוריו ?
במקרה זה הסבירות גדולה יותר שגורל הוריו יחרץ )הרי לא לחינם צהל משחרר בנים יחידים משירות
קרבי( ולכן ,לפי אותו הגיון של קדימויות ,המקרה השני מתקזז עם המקרה הראשון ,בו הסבירות
להפגעות אחד מבני המשפחה הגדולה שנפוצים כשושנה לכל עבר גדולה יותר.
כראיה התומכת בכך :לבטח שמעתם לא פעם במדינתנו עתירת הניסיון ורווית הקורבנות ,אם ששכלה
את בנה או ביתה אומרת "אני חייבת לחיות למען הילדים האחרים" .ומה אם אנשים אחרים ששוכרים
כאן דירות? האם זכותם לבטחון ולחיים וחובת המשכירים והמארחים להעניק להם מצרך בסיסי זה אינה
כזכותם של "מועדפי קריטריון" ? קיימים עוד כהנה וכהנה נימוקים היכולים להצביע על מגמה לא
נכונה ולא מוצדקת המעדיפה את חייהם של מיעוט על פני רוב שישאר חשוף לנפשו.
לכן מתוך ההנחה ,שהשילוב הקטלני )לפי השקפתי ( של מוטיבציית השליחות והרצח המבעבעת
בשכנים מדרום ,חדורי הצדק והאמונה ,וכנגד ,החלטותיה העקרות של הממשלה שלא משחררת את
צהל ממוסרותיו ומאפשרת לו לנהוג בנורמות שאפשרו לו והנחו אותו הדרגים הפוליטיים בעבר ,אכן
סביר שמועד ביקור הטילים בישובנו הפסטוראלי הינו שאלה של זמן בלבד.
לאור זאת קיימות שתי אפשרויות הוגנות ואחראיות כלפי כלל האוכלוסיה היושבת במקום :
א( בניה של חדרי ביטחון לכל בית ,כפי שנהוג בישראל גם במקומות שמספר תושביהם רב יותר.
ב( במידה והעלות גבוהה מידיי וסדרי הקדימויות דוחקים לאחור בניית מקום מוגן לכל תושב וחבר,
אזי חובתכם:
• להביא את עמדתכם ושיקולכם להצבעה ציבורית!
• להציב את המבנים שקיבלתם בכל השכונות ,באופן יחסי לכמות האנשים בשכונה ,כך שבעת
השמע "שחר אדום" יוכלו מקסימום אנשים שיבחרו בכך ,לרוץ ולהדחק באותן עשרות שניות -
בתוך המבנים המוגנים ,ובכך ינתן סיכוי שווה לכל נפש .הרי לכולנו ברור שאם וכאשר יפלו
טילים בישוב ויהיו נפגעים רחמנא לצלן ,ימצאו המשאבים ויוחלטו ההחלטות למגן את כל
הבתים! לכן נשאלת השאלה האם לא יפה שעה אחת קודם?
עודד ויס
כפי שצוין בדיווח קודם ב'דף' זה עלה הנושא בו עוסק עודד לדיון
בשיחת החברים ביום ג' השבוע ועל פי דרישת המערערת על החלטת
המזכירות  -יגיע להכרעה בקלפי .

דיווח וו .ביטחון
ביום שני ,13.02 ,הוקפצה כיתת הכוננות לאחר שנשמעו פיצוצים מאזור אולם ספורט  /ח .האוכל.
כמו כן ,הוקפצו כוחות הצבא למקום .מיד לאחר ההקפצה ,הסתבר כי ככל הנראה מדובר בנפצים
שהושלכו ע"י ילדים ,יחד עם זאת כיוון שלא נשלל אירוע פח"ע בצורה ברורה ,המשכנו להתייחס
לאירוע בכל הרצינות .חברי הכיתה יצרו קשר פיזי או טלפוני עם רב הבתים באזור .לאחר שנשלל
אירוע פח"ע ,הוכרזה חזרה לשגרה.
כיתת הכוננות ביצעה תחקיר של האירוע ,והלקחים נלמדו.
בקשות ודגשים לחברי הקיבוץ:
ראשית ,אנא דאגו כי הילדים יימנעו באופן מוחלט ממשחק בכל דבר העשוי להישמע כקול נפץ
)נפצים ,קפצונים ,חזזים וכו'(.
מהמופקדים על מערכות החינוך ועל פעילויות הספורט אנו מבקשים לוודא כי בכל עת יימצא מבוגר
אחראי עם הילדים ,על אחת כמה וכמה בזמני ההסעות.
מכולם אנו מבקשים :באם נשמעים קולות חשודים ,אנא יידעו מיידית את ,חיים מזר052- :
 ,3906203מקוצר.2203 :

למרכזי הענפים שלום.
החל מסוף חודש זה מתבקשיפ כל מרכזי הענפים להעביר את שעות פולין של
המוסדניקים לאלכס להנה"ח כדי לפתוח תיק לכל מוסדניק .במקביל  -להמשיך לתת להם
את האישורים חתומים על ידכם כדי להעבירם לכל הורה שאחראי מטעם הקבוצה על
השעות .עד שנעבור לעבוד רק עם אלכס יקח קצת זמן.
תודה על תשומת הלב,
מוסד-בית

ללאה ואברמי

מזל טוב
להולדת הנכדה
בת

לרותם ודוריתה
ברכות למשפחה

לויקי אלכסנדרה ועדן
ברכות מקרב לב להחלמת
אמא מרינה
מחברים ביד מרדכי

סוף שבוע נעים
הביא לדפוס יוסי שחר

