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דו"ח מישיבת המזכירות מה12/5/06-
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש ,ורד
ענבר,רעיה פסי,אילון פרידמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :הצעתו של משה סוקר לסיכום התנהלות המערכת ב'פרשת השום' (2 .הסדר עזיבתם
של הדס אנג'ל ואסף מן (3 .התפתחויות ב'פיטק' (4 .ערעורים על החלטת המזכירות בנושא נהג בית
והסדרי רכב  (5עתידה של ה'מועצה החברתית-כלכלית'.
 (1הצעתו של משה סוקר לסיכום התנהלות המערכת ב'פרשת השום' -משה הכניס מספר שינויים
בהצעתו בעקבות הדיון מהשבוע שעבר והעבירה למזכירות .המזכירות לא קיבלה את הצעתו והיא דבקה
בהצעת הסיכום שלה.
) ההצעה מצורפת ל'דף' זה בהמשך (.
 (2הסדר עזיבתם של הדס אנג'ל ואסף מן -כהשלמה להודעתם מהשבוע שעבר מאשרת המזכירות כי
עזיבתו של אסף תחשב מתחילת מאי  2006וכי המשפחה תצטרף אליו באוגוסט.
 (3התפתחויות ב'פיטק' -שמעון הציג את ההסכם שנחתם עם קבוצת אלול שאמורה לרכוש את השליטה
ב'פיטק טכנולוגיות.כזכור פיטק נמצאת כבר מזה מספר שנים במצוקה כספית ללא יכולת להתרומם ולהתפתח.
שני משאים ומתנים קודמים עם משקיעים בשנה האחרונה ניכשלו ולכן החשיבות של החתימה על ההסכם.
ההסכם עדין טעון אישור של שלטונות המס שאמורים לאשרו עד סוף ספטמבר.
המהלכים הנדרשים מאיתנו לפי הסכם זה אושרו בוועדה הכלכלית ובמזכירות.
 (4ערעורים על החלטת המזכירות בנושא נהג בית והסדרי רכב -ישראל מ .שלווית ) שייצגה גם
את חנה ש ( .וחגי מ .ערערו  ,בדיון משותף  ,על החלטת המזכירות בנושא נהג הבית והסדרי הרכב .בדיון
הוצגו עמדות שונות שקשה לגשר על פניהן .בעקבות הדיון עם מגישי הערעורים תנסה המזכירות להכניס
בהצעתה תיקונים בתקווה שיתקבלו בציבור.
 (5עתידה של ה'מועצה החברתית-כלכלית' -לפני כחצי שנה החליטה המזכירות שעתידה של
ה'מועצה' ייקבע בישיבת מועצה מיוחדת.מאז לא בוצעה ההחלטה וכעת היא מובאת פעם נוספת לדיון.
עכשיו מחליטה המזכירות שהמשך פעילותה של ה'מועצה הכלכלית-חברתית' יקבע בשיחת קיבוץ
קרובה.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

לענת ואהוד רייס
מזל טוב
לנשואי
רננה עם אסף
מזל טוב גם לכל המשפחה הרחבה

* * *
מזל טוב
לשלומית ושוקי
לכל בני משפחת רייזל ולמשפחה הרחבה
לנשואי פז ונעמה

תזכורת :לאחר שהקיבוץ קיבל החלטה בחלק האישי של 'פרשת השום' מוצגות כאן המלצותיה
של המזכירות לענין תפקודן של המערכות אצלינו.

המלצותיה של המזכירות
לנוהלי עבודה מחייבים כלקח מ'פרשת השום'
 (1קיבוץ יד מרדכי ,חבריו ואנשים שפועלים בשמו פועלים אך ורק במסגרת החוק.
הם לא יכנסו למערכות יחסים מחייבות כלשהן עם מעסיקים ו/או עובדים שאינם פועלים
ע"פ חוקי העבודה והחלטות הקיבוץ.
כל מערכת יחסי עבודה תחויב באישור מש"א והוא גם אחראי ליישום סעיף זה.
 (2באחריות מנהלי המגזרים ) החברתי והעסקי ( להגדיר אירועים שינוהלו רק בדרך של
בחירת מנהל לאירוע והגדרת תפקידיו  ,כולל דרך קבלת החלטות,חובת דיווח והתיעצות
תקופתית .אחת לחצי שנה תדווחנה המזכירות והוו .הכלכלית על נושאים מתחומי אחריותן
שהטיפול בהן נמשך למעלה מפרק הזמן המחייב דיווח.
 (3באחריות בע"ת הבכיר הקשור לאירוע לוודא מסמוך מלא וכתיבת פרוטוקולים של
החלטות והסכמים.
 (4בכל מקרה בו נמצא הקיבוץ בהליך משפטי במשותף עם גורמים נוספים תשקל ע"י
מנהל האירוע ובהתיעצות עם גורמים רלוונטיים,האפשרות לנהל את עניניו בנפרד.
 (5בכל מקרה של החלטה על הענקת הגנה כלשהיא ע"י הקיבוץ לחבר ,תוכן אופציה  ,לפני
הכניסה למהלך ,של הגבלת/הפסקת מתן ההגנה במקרה של עליית רמת הסיכון לעניניו
של הקיבוץ .באחריות מנהל האירוע.
 (6שימוש בשירותיו של גוף מבקר בהתאם לנוהלי עבודתה של וו .הביקורת.

תודה על טיול מהנה ומאורגן למופת
ברצוננו לפרסם ב'דף מזכירות' את תודתנו למשה הקל ולשאר חברי הצוות המארגן
גיורא ,מיכה ,חיים וכל שאר השותפים לארגון )סליחה על מי שלא הזכרנו ,פשוט
אנו לא יודעים את פרטי כל הצוות( ,על הטיול המהנה לנחל יגור שבו זכינו
להשתתף ,כמובן תודות גם לכל החברים שהיו בטיול ,נהנינו מאד להשתתף בטיול
כזה  ,שהזכיר לנו את ימי הקיבוץ העליזים,בלי מרכאות.
הטיול היה מאורגן למופת ,התנהל באוירה נעימה וחברית.
ישר כוח ,תמשיכו לשמור על הצביון...
תודה רבה,
איירין ומאירי פרל

חידוש פני ספרית הילדים לזכרה של רותי
ביום ראשון  16.4.06נערכה אזכרה לרותי מורן ז"ל .ביום זה חנכנו מחדש בטקס מרגש את
הספריה .הודות למשפחת גורן ,דודים של רותי ז"ל ,שתרמו כסף ,שיפצנו ,צבענו ושינינו
את פני הספריה לשימוש כולנו.
זו הזדמנות להודות לכל העוסקים במלאכת העשיה והתכנון -יבגני  -חצרן בית הספר,
אילת שטרנברג מורה לאומנות ,יעקב גנן בית הספר ,זהבה ציון ספרנית ,הדס מן ומשה
סוקר מהנהלת ביה"ס.
כולכם מוזמנים לספרית ביה"ס.
לאה סלוצקי מנהלת בי"ס "חופים"יד מרדכי

באותו ענין – מכתב ליגאל מורן
)מהדודים שתרמו את הכסף(

שלום יגאל
כבר עברו שלושה שבועות מאז נערכה האזכרה וקריאתה של ספרית הילדים על שמה של רותי
– ועדיין אנחנו ממש נרגשים.
שהמשפחה התרגשה עד לדמעות ,כאבה וזכרה –זה היה ברור  ,אבל לא פחות ריגשה אותנו
הזדהות הקיבוץ איתנו באזכרה .מאד הערכנו זאת ואנחנו מודים לכל החברים והחברות שנתנו
יד לדבר ויותר מזה  -עשו זאת מאהבתם לרותי.
אנא מסור לכולם את תודתנו ונקווה שהספריה תשמש פינה מלאת חיים ושמחה לילדים מקום
שרותי כל כך אהבה וטיפחה.
שלכם יוסף ורבקה

........................................................................................

אין צורך להתיפיף
בתקופה הקרובה יעברו בבתיכם צלמים בני הקיבוץ ויצלמו את בני
המשפחה למטרת פרויקט תיעודי שעיקרו סקירה של פני הקיבוץ נכון
לקיץ  .2006אורך הביקור כדקה.הפרויקט יוצג במקום מרכזי בקיבוץ
בשלהי הקיץ )אין צורך להתיפיף ,להסתרק ולהתגנדר (.
תודה על שיתוף הפעולה ונתראה בקרוב -

זיו בקר ואיל ענבר

מכלול הנצחה – יד מרדכי
"ממרדכי אנילביץ' ליד -למרדכי"
נא להתרגל למושגים החדשים הקשורים במוזיאון ובאתרי ההנצחה והמורשת ביד מרדכי.
דווקא אנשים מחוץ לקבוץ שעוסקים בנושאים הקשורים בהנצחה ובמורשת באמצעות :סיורים,
הדרכות ,אומנות ,הוראה ,גיוס משאבים וכד'" ,גילו" לנו שבקבוצנו ריכוז עצום של אתרים
שאפשר להופכם למוקד שימשוך קהל רב ומגוון.
צוות המוזיאון בעזרת מומחים בנושא ,החליט לערוך "מתיחת-פנים" למוזיאון ולאתרים
הקשורים אליו וכן לערוך שידרוג ועליית מדרגה בכל מה שנוגע לפעילויות החינוכיות.
החשיבה החדשה שאנחנו עוסקים בה באינטנסיביות רבה ואשר בה מעורבים גם חברי-קבוץ
שאינם נמנים על צוות המוזיאון ,אמורה להוביל לכך שכבר בשנת הלימודים הקרובה יגבר מאד
זרם התלמידים שיפקוד את האתרים שלנו.
בשבוע ראשון של חודש יולי יערך סמינר למדריכים שיעמדו לרשותנו במהלך השנה על מנת
להדריך את המוני המבקרים)....אינשאללה( .במסגרת הקורס ילמדו המדריכים בצורה יסודית את
הנושאים אותם יצטרכו להעביר וללמד את המבקרים באתרים ותיבנינה תכניות הדרכה
מתאימות לגילאים ולקהלים השונים והמגוונים) .חברים שמעונינים להשתלב בצוות המדריכים
מוזמנים להצטרף לקורס(.
ברור לנו שחייבים להגדיל משמעותית את מספר המבקרים באתרי ההנצחה שלנו ולהפוך אותם
ל ה מרכז הלימודי/מוזיאלי של הדרום כפי שהיה בעבר.
כמו-כן התחילה להיבנות ע"י אוצרת מקצועית תכנית חדשה לשינוי התצוגות במוזיאון .הכוונה
להחליף את התערוכות שעוסקות בשואה ,לתצוגות קבע שיעסקו במרדכי אנילביץ' ,בעיר ורשה
לפני השואה ,בתנועת השוה"צ בפולין ובמרד גיטו ורשה.
ודאי תשאלו :מאיפה יגיעו הכספים לכל התכניות החדשות?
זו שאלה שאין לה כרגע תשובה חד משמעית .אנחנו עוסקים במרץ בגיוס משאבים מגורמים
בארץ ובחו"ל מתוך תקווה שבסופו של דבר יגיעו המיליונים) ....נשמח לקבל הצעות במידה
ולמישהו יש מכר שיכול להיות תורם פוטנציאלי(.
לאחר חג השבועות ,נערוך ערב-עיון לחברים שירצו לשמוע על התכניות החדשות במוזיאון
ובשאר אתרי ההנצחה ,מפי האנשים שעוזרים לנו בתכנון ובביצוע.
נמסר ע"י ורד בר-סמך

למען שגשוג ופריחה ובחירה בחיים
שאילתה לצוות התיירות
נמצאים אנו לאחר יום הזכרון ויום העצמאות הכרוכים להם יחדיו – ימי קידוש המתים
שהקריבו את חייהם למען המשך החיים של כולנו במדינה מוכת שכול ותאבת חיים ,וימי
השמחה על המדינה שקמה.
אדמת יד-מרדכי רוויה באנרגיה של דם המתים וקרבות המלחמה ,דבר שנכפה עלינו מבלי
שנרצה .אך האם ניתן לאנרגית המלחמה לנצח או נסתכל קדימה למען פריחת ושגשוג
המקום שעליו שילמו יקירינו בחייהם?
אחת לשנה מצווים אנו להזכיר את אותם שהלכו ואינם ואשר במותם ציוו לנו את החיים.
ובכל יתר ימות השנה רוצה אני להאמין שמסתכלים אנו קדימה לעתיד טוב יותר ,להצלחה
ופריחה אישית וכלכלית.
הולכת אני בשבילי המקום היפה והפורח שהוא ביתי בו נולדתי וגדלתי ,ומגלה שכלי יריה
מושתלים בתוכו – קני תותחים המכוונים למרכז חיינו הפיזי – תותחים המביאים עמם את
אנרגית המלחמה ,האיום וההשמדה ,החורבן וההרס.
לאלה שלא שמו לב ,לפחות שלושה כלי יריה מאיימים על מרקם חיינו:
האחד נמצא ברחבת השחזור כשקנה תותחו מכוון צפונה ללב לבו של הקבוץ.
תותח שני נמצא בפתח הכניסה למועדון לחבר כשקנה תותחו מכוון דרומה לכיוון בתי
הילדים.
תותח שלישי נמצא בגבעת השחזור ליד קברי חללי תש"ח וקנה תותחו מכוון אל חדר-
האוכל ובהמשכו מפעל הביו-עוז ,הבומבוסים והמפגש.
תורה שלמה נכתבה על כך שתותחים המכוונים למקום מסויים גורמים להכנסת אנרגיה
שלילית למקום וגורמים לו לבריאות לקויה והפסדים כלכליים .זוהי תורת הפאנג שווי.
מודעת אני לכך שרבים יגחכו ויבטלו תורה זו במחי יד .אינני באה כאן להאשים אף אחד
אלא לתת נקודת מבט אחרת שיכולה להביא לשינוי חיובי והצלחת הקיבוץ שכולנו כה
חפצים בו.
האם ניתן לבורות וחוסר מודעות וידע להרוס לנו את המקום היפה הזה? האם צריכים אנו
תותחים כדי להזכיר לנו שהיתה כאן מלחמה? לעולם לא נוכל לשכוח ,הכל כאן מזכיר לנו
זאת .אבל פנינו צריכות להיות למען הבראת המקום והבאתו לשגשוג כלכלי ותרבותי,
להבאת אנרגית מרוממת המביאה לשמחת חיים ,צמיחה ,בריאות ואושר.
מכאן ,קוראת אני לכל מי שהמקום יקר לו ורוצה בטובתו – להצטרף אלי לניקוי אנרגטי של
קיבוצנו האהוב והיפה ונגרום להוצאתם של התותחים מלב לבו של הקיבוץ ,ובודאי שלא
נכוון את קני התותחים לליבת הוויתנו ומרכז חיינו.
מצוות התיירות שלנו – מחכה אני להסבר האם מחוייב המציאות הוא לראות תותחים
בקרבנו .האם לא די לנו במה שכבר יש? עדיין לא מאוחר לשנות כיוון ...תרתי משמע...
ובכלל ,מי כאן מחליט בשביל כולנו להפוך את המקום לזירת קרב?
חברים מוזמנים להגיב.
טובה פרידמן

המשך לרשימתה של טובה :
העברתי לשוקי  ,מנהל ענף התיירות  ,את רשימתה של טובה לתגובה  ,וגם צירפתי שתי שאלות משלי :
 (1בסביבת המוזיאון הולכים ונצברים תותחים ,קני תותחים  ,רכבים צבאיים  ,חלקי משורינים  ,מכלולי
רכב צבאי ודומיהם .המקום לא נראה כאתר מוכן ) תערוכת נשק למשל ? ( אלא כאתר בהתהוות וסביר להניח
שמצבורי כלי המלחמה למיניהם רק יגדלו .בלי קשר לאמונת הפאנג שווי או לכל תפיסה אחרת – אני מבקש
לדעת אם צבירת כלי הנשק נעשית ע"פ החלטת ענף התירות ואם כן אולי ניתן לקבל הסבר קצר על המניעים
להחלטה.
 (2כמו שמתארת טובה הוצב תותח אחד בסמוך לקברי הנופלים בתש"ח .לטעמי זו הכנסת צלם להיכל.
לאנשים הנחים על הגבעה את מנוחת עולמם היתה כבר פגישה מיותרת אחת עם תותחים ולא הם ,וגם לא
קרוביהם העולים אל קברם  ,זקוקים לפגישה נוספת .כבעל 'מניה' במקום אני מבקש מצוות התירות שאם
אין לו הסבר משכנע להצבתו של התותח מטרים ספורים משורת הקברים הדרומית אז בבקשה -
שיעיף אותו משם.
יוסי
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תגובה לשאילתה  /פניה של טובה ויוסי שחר:
לקחנו לתשומת ליבנו את הפניה של טובה ושל יוסי,
צוות התיירות דן בנושא קבל החלטה לפעול בהתאם לרוח הבקשה,
לבחון את הנושא ולמצא הסדר שיניח את הדעת וירגיע את הרוחות.
נדווח בקרוב על הפתרונות מעשיים שנבצע.
צוות התיירות ורד ,אילן ,ושוקי
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שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר

