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דו"ח מישיבת המזכירות מה19/5/06-
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מישל דגני,עמרם וינר,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש,
ורד ענבר ,אילון פרידמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה(1 :השימוש במחסנים בקיבוץ (2דו"ח קרינה מהאנטנות הסלולריות (3היכרות עם
'מודל רשת הבטחון'
(1השימוש במחסנים בקיבוץ -בהשתתפות סוזי ומיכה ר .ומיקי ק .הדיון נסב על השימוש במחסן
המצוי דרומית לכיתת מורשת והמשמש כיום את 'ענף השכרת הדירות' וכמה משפחות .האורחים בדיון
תיארו את ההיסטוריה של השימוש במחסן זה  ,סיפרו שהם שגאלו לפני שנים את המחסן מהזנחה ע"י
סדר ונקיון וענף השכרת הדירות הצטרף למשתמשים אחריהם .הם גם בטוחים שיש מקום במחסן הן
לענף השכרת הדירות והן לחברים פרטיים.
חברי מזכירות שהשתתפו בדיון עמדו על הצורך בשמירת העקרון שהמחסנים הציבוריים הם רכוש הקיבוץ
ואין מצב שמשפחות תופסות חזקה על מחסן  -גם אם הן עושות בו שימוש זמן ממושך .איש מבין
המשתתפים בדיון לא הציע ברצינות שהיום יכנס הקיבוץ לבנית מחסנים לצרכים פרטיים וחברים יצטרכו
להסתדר כמו היום תוך ,כאמור ,שמירת העקרון שנציג הקיבוץ  ,אם זה מרכז ענף או בעל תפקיד,הוא 'בעל
הבית' ורק באישורו ניתן להשתמש במחסן שבאחריותו.
(2דו"ח קרינה מהאנטנות הסלולריות -מושון וו .התארח במזכירות לדיון בנושא הקרינה שמפיקות
אנטנות הסלולריים שבתחומינו .זאת בעקבות דו"ח שנכתב ע"י מומחה בתחום שביקר ביד מרדכי
בראשית אפריל השנה ע"פ הזמנתנו .בדו"ח מופיעים נתוני בדיקת רמת הקרינה בלמעלה משלושים
נקודות-בדיקה סביב שתי האנטנות .בממוצע לא עולות רמות הקרינה שנמדדו על  0.05%מהרמה
המותרת ע"י האגודה הבינ"ל להגנה מקרינה.מושון לא מקבל את מסקנת הדו"ח שאין נשקפת סכנת
קרינה ביד מרדכי .הוא גם מוחה על אופן ההתקשרות עם חברות הסלולר ועל חוסר היכולת,לדבריו,
של חברים מהשורה להשפיע על הצבת אנטנות ביד מרדכי .בדיון העירו חברים שיש מסביבנו מקורות
קרינה מסוכנים יותר מהאנטנות ובין הדוגמאות שניתנו היו מכשיר הפלפון עצמו ,מכשיר המיקרוגל ,
הטלוויזיה והטרנספורמטורים על קווי החשמל .בסיום דווח כי בקרוב נארח את האיש להרצאה אצלינו
ולחברים תהיה הזדמנות להפציץ אותו בשאלות מציקות.
(3היכרות עמ 'מודל רשת הבטחון' -בהמשך דיון שערכה המזכירות לפני כשבועיים בנושא המעבר
ל'מודל רשת ביטחון' והטענות שהעלו אז חברים שהנושא לא מספיק מוכר  ,אירחה המזכירות חבר
משדה-יואב שהיה בין מובילי המעבר ל'רשת בטחון' בקיבוצו .בעזרת מצגת ששימשה גם את המהלך
בשדה-יואב הוצג המצב שהוביל את שדה-יואב להחלטה  ,הוצג המודל עצמו והוצג המצב הנוכחי –
שנתיים לאחר המעבר .כל זה בתמצית  ,במסגרת היכרות ראשונית.
בשבוע הבא תתכנס ישיבה משותפת של המזכירות והוועדה הכלכלית שתעסוק ב'מודל רשת הבטחון'.
הישיבה תהיה פתוחה לציבור וחברים מוזמנים לעקוב אחר הפירסומים ולהגיע לחדר האוכל.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות

לסבא זכריה
לשרה ניצן ולמאיר ניצן
ולכל המשפחה
מזל טוב לנשואיו של

יזהר ניצן

פירסום דחוי
בישיבתה לפני שבועיים קיבלה המזכירות החלטה המתפרסמת כאן :
הקצאת שטח לבית ספר חופים
המזכירות נענתה ליוזמתו של ראש המועצה להעביר את בי"ס חופים למתחם של שקמה כחלק
מהשלמת קריית חינוך משותפת לישובים בחלק הדרומי של המועצה.
המזכירות אשרה העברת שטח במשבצת הקיבוץ למועצה האזורית במידה והעברה כזאת תידרש לצורך
הקמת בית ספר יסודי חדש.
הנושא נגזר מדיון רחב יותר על מדיניות החינוך של המועצה שאמור להתקיים בחודשים הקרובים.
המזכירות רואה במהלך שעל הפרק הזדמנות לבתי הספר שלנו שחייבת להיבדק בכובד ראש ובמלוא
תשומת הלב.

מנהג חדש בא למדינה :מכתבים מרשם האגודות
מכתב נוסף מאת רשם האגודות השיתופיות) נוסף על המכתב עליו כבר דווח לציבור לפני מספר
שבועות( הגיע בימים אלה למזכירות ובו בקשה לענות על מכתבים שהגיעו אליו מאת חברי יד
מרדכי ובהם טענות כלפי חוקיות תהליך ההצבעה האחרונה בנושא הקבלה לחברות ,כלפי משך
המועמדות הארוך מדי של חלק מהמועמדים וטענות נוספות .החברים ששלחו את המכתבים
לרשם הוזמנו לישיבת המזכירות הקרובה לשיחה על המשמעויות שיש לפנייתם אל הרשם.

התנצלות
אנו מתנצלים על כך ששמם של נורית ויואב לבנה נשמט מבין שמם של אלה שעשו ותרמו לחידוש פניה
של ספרית הילדים שלנו .קולאז' מעשה ידיה של נורית ובו נקודות ציון בחייה של רותי מורן ז"ל מקשט
היום את ספרית 'חופים' והציבור מוזמן לבוא להתרשם ולהתרגש.
בכבוד רב
לאה סלוצקי מנהלת בי"ס 'חופים'

מנשר
ברצוני להפנות את תשומת ליבם של המזכירים ורכזת הקהילה לפסקה שנאמרה בישיבת המזכירות
וצוטטה בדף המזכירות האומרת:ששני המזכירים ומנהלת הקהילה סיימו את תפקידם באפריל שנה זו ואי
לכך אין להם סמכות לעסוק בשינויים כל שהם שאינם מין השותף ולהשאיר את כל הדברים הנתונים
במחלוקת לאלו שיחליפו אותם בתפקיד.
שינויים מסוג זה צריכים להיות מטופלים ע"י אנשים שימשיכו לטפל בהם לאורך זמן ולא כאלו שמסיימים את
תפקידם בימים קרובים אלו.
מלבד זאת לא קיבלתם מנדט להריץ את המעבר לרשת ביטחון כי אם בדיקת הנושא בלבד...כל שינוי
באורחות החיים יש להשאיר לצוות הבא שיקבל את התפקידים הנ"ל.
מיקי קציר

שדים ,רוחות ואנרגיות שליליות.
כיוון שבמשפטה האחרון טובה מזמינה את החברים להגיב על מאמרה ,לא יכולתי לסרב .שברתי את
השתיקה שעמדתי בה בכבוד מזה שבועיים והגבתי .מאחר ונושא המאמר של טובה עוסק באנרגיה,
נושא אהוב עלי במיוחד ,צללתי לעולם האנרגיות ושאלתי עצמי היכן הן שליליות? הדוגמא הראשונה
שעלתה במוחי היו האירנים .הרי זה ברור ,אם הם יצליחו למזג את גרעיני המימן תשתחרר אנרגיה
מאוד שלילית .גם אם תתחולל רעידת אדמה ויתמוטטו בתים ,נדע שהשתחררה אנרגיה שמן הסתם
הייתה שלילית .גם קסאם שנופל ,למרות שהוא שליח של אחוות עמים ושכנות טובה ,נוהג לשחרר
אנרגיה )באשר לטיבה של אנרגיה זאת ,קיימת פלוגתא בין הפלחים העוטים כפייה ,לבין אילו החובשים
כובעי טמבל( .עוד כהנה וכהנה דוגמאות צצו ועלו במוחי הקודח ,אבל מעולם לא שמעתי על מטילי
ברזל הרובצים דומם מזה עידן ועידנים שבכוחם לשחרר סתם כך )מבלי שהזדווגו עם איזה אנטי חומר
מהחלל( אנרגיה שלילית .לעומת זאת שמעתי ,ראיתי ואפילו הבנתי את ההיגיון שכלי נשק למיניהם,

שכה רלוונטים למוזיאון מהסוג הנ"ל ,יעטרו את חדריו בגאון ובכך יעשוהו יותר אטרקטיבי .הרי אם
נקבל את הטיעון ששחרור אנרגיה מהסוג שטובה מלינה כנגדה ,פגיעתה רעה ויש למחותה מעל פני
האדמה ,ודי לנו שטובה ויוסי חשים כך )כל אחד בדרכו שלו( ,מחר כשיבואו ברכה ויצחק ויאמרו כי
הם חשים מאויימים מהרימון שבידי מרדכי אנילביץ' זכרונו לברכה ומהחיילים שבשחזור )עלה
ירחמהום( ולמעשה למה לא מכל דבר אחר? נאלץ לסלקם בטרם יושלך הרימון והחיילים המצריים
ישובו ויסתערו בשנית על יד מרדכי.
לכן :חברה שפויה לא יכולה להתנהל לאורם של אמונות טפלות ,המיית בטנם ,דימוייהם ודמיונותיהם
של אנשים כאלו ואחרים ,שיהיו מכובדים ויצירתיים ככל שיהיו! הרי בכל מוזיאון ישנם מקומות לטפל
במוצגיו ,כולל לעיתים באתרם המוזיאלי רחמנה לצלן .עד כמה שידוע לי המוזיאון הינו ענף אוטונומי.
והרי המזכירות דגלה בשנים האחרונות ,ברוח התקופה ,לקדש את האוטונומיה של הענפים ,גם על
חשבון הדברים היקרים ביותר  -החברים עצמם .לכן תמוה שדווקא בנקודה זאת ,שלבטח תודה ,יוסי,
שגם בנימוקי ישנו צדק מסוים מין הסתם ,אתה בוחר להסתער בחמת זעם ,תוך רמיסת האוטונומיה
'המקודשת' של הענף ,שבמהותו הוא כן בא להזכיר )בניגוד למה שטובה סוברת( מלחמה .ובתור שכזה
רק מתבקש שיהיו בו גם תותחים ,ושאר מוצגים השופכים אור ,ממחישים ומחדשים את פני המקום וזאת
בניגוד למוזיאון לציור או לסקס ששם הייתם יכולים למצוא אביזרים מסוג אחר ,שאולי היו עוטפים
ברוך ומרגיעים את מערכת הדימויים של אנשים כאלה ואחרים ,אבל אינם מתאימים לאתר זה.
מתוך מעקב אחר עבודתו המסורה והמקצועית של אילן ,אני מברכו בישר כוח על איסופם של מוצגים
רלוונטים ,ליקוט בלתי נלאה של מידע עלום ששרד ומטבע הדברים פוחת והולך עם הסתלקותו של
הדור ושזירתם יחדיו לתפארת מפעל ההנצחה של יד מרדכי .מרכיבים מוזיאלים אלו מגיהים את
התקופה והאירועים ומעוררים עניין במלחמה שהתחוללה במקום זה ,בדרום בכללו ובמורשתה.
לכל שוחרי האנרגיות למיניהם ,על תחפשו צרות שלא קיימות ,משום שאלה שקיימות ,די והותר לנו
בהן .יש פחות הגיון בסילוק התותחים המתים מאשר ההיגיון שהיה נחלתם של אילו שהציבו אותם אז,
כשהיו חיים .כנראה שדון קישוט לא ידע היכן להיוולד ומתי .מסתבר שהסיפור הקלאסי )שמאפייניו
דומים לתביעה האולטימטיבית של יוסי וטובה (...לא הופנם באופן נכון בחברתנו ,כיוון שכאשר דון
קישוט הסתער על עצמים דוממים ,במקרה ההוא תחנות רוח ,הוא נכנס להיסטוריה כדמות גרוטסקית
הבאה להמחיש חוסר הגיון .גם בסביבתם של בתי עולם אחרים ,מתנהלים בימים של חולין פעילויות
שונות )תיקון מצבות ,שתילת פרחים ,חפירת קברים וכיוצ"ב( ,מבלי שאף נציג של הדיירים שם
מוחה על כך .יכולת הרי לראות גם במכיתות המונומנטים ההלניסטים או ההרודיאנים) ,הכותרות
הקורינטיות ,אבני הריחיים והעמודים שהיו בנויים לתלפיות לפני למעלה מאלפיים שנה והובאו אחר
כבוד מאשקלון( הרובצים בסמוך לקבר האחים ,אקט של "הכנסת צלם להיכל" .ולבסוף אני יכול לתרום
משהו מניסיוני בעניין האנרגטי :במרחבי הבודהיזם הטנטרי השולט ברמה הטיבטית ,קיימות שיטות
שונות להרחקת שדים ורוחות .אני יכול להעיד )מתוך צפייה ושיחה עם הלאמות -נזירים בודהיסטים(
שזה עובד! .עובדה הם שרדו על אף תהפוכות האקלים ואכזריותם של הסינים .אשמח להנחות כל דורש,
בתנאי שיבוא עם גלימה ארגמנית ,אולי זה יעבוד גם כנגד האנרגיות השליליות )כפי שמכונות( השוכנות
במוצגי השחזור וההנצחה .בעזרת כמה עזרים פשוטים ,מסכות וריקוד מתאים ,נגרש את אותן אנרגיות
ונכלא אותן עם השדים הטיבטים.
עודד וייס

תגובה :
 .1אני מודה לענף התירות שנענה לפניה ונפנף את התותח מתחום בית הקברות
 .2למי שלא טבע בים המילים של עודד ) ולעודד עצמו ( אני מבקש להזכיר שמה שכתבתי היה ) ואני
מצטט מרשימתי( ש"אני מבקש לדעת אם צבירת כלי הנשק נעשית ע"פ החלטת ענף התירות
ואם כן אולי ניתן לקבל הסבר קצר על המניעים להחלטה ) ".ההדגשות שלי (
יוסי
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שבוע טוב
הביא לדפוס יוסי שחר

