קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1057
31.10.08
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :ברכה לבנים *לקראת חג הקיבוץ *דו"ח מישיבת המזכירות *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

בני ובנות הקיבוץ היקרים!
באהבה ובהערכה רבה אנו מודים לכם
על הפקת "ערב רחוב" לקיבוץ,
אירוע מקורי ומקסים שחימם את לבבות כולנו,
מקטן ועד גדול ,חברים ,בנים ,תושבים ואורחים.
השתתפותכם הרחבה בהכנות ובתפעול הערב,
בשמחה ובפרגון ענק לקיבוץ ולאורחיו,
ריגשה מאד את החברים ומשתתפי האירוע הרבים.
תודה מיוחדת לשרון לבנון ועמוס גורביץ'
על היוזמה ועל ניהול ההפקה!
מצדיעים לכולכם!
ומברכים אותכם באהבה
על הצלחת הערב המהנה והמרגש!
חברי הקיבוץ וכל בית יד מרדכי
__________________________________________________________________________
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לקראת חג הקיבוץ...
 נציין את יום ההולדת ה 65 -של הקיבוץ בארוחה חגיגית בחדר
האוכל ,ביום שני בשבוע הבא ,בתאריך .5.11.08
 מסיבת החג תתקיים בחודש הבא ,ביום שישי.5.12.08 ,
נשמח לראותכם,
צוות חג הקיבוץ
__________________________________________________________________________

פרויקט שיוך וצמיחה – פאנל בנושא:

'סיכויים וסיכונים'
בתהליך שיוך הדירות
לחברים שלום רב,
כחלק מביקורת הפנים של יד מרדכי שאושרה בקיבוץ ,בנושא תהליך השיוך
) ,(2007ולקראת תחילת דיונים ציבוריים בנושא שיוך וצמיחה ,נקיים בשבוע
הבא פאנל בנושא 'סיכויים וסיכונים' הנובעים מתהליך שיוך הדירות.
ישתתפו בפאנל:
 דוב אביטל ,מזכיר קיבוץ מצר.
 שמוליק דודאי ,מנכל מצפ"ן )מטה צמיחה ופיתוח נכסים של התנועה
הקיבוצית(.
באמצעות שמוליק ודוב ,להם ניסיון והכרות מעמיקה עם תהליכי שינוי ושיוך
ננסה להקיף את הדיון וללמוד על הנושא.

הדיון יתקיים ביום ראשון,2.11.08 ,
בשעה  20.30בחדר האוכל
הציבור מוזמן!!
בברכה ,המזכירות וצוות היגוי פרויקט שיוך וצמיחה
__________________________________________________________________________

2

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 26.10.08
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר יצחק ,עפרה הלפרין ,הלל שיפמן ,רחל אשחר ,גיורא אתר ,איתן ציון,
שלוית קראוס ,אורלי סיגלמן ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1עתיד ענף המזון
יריב קלרמן דיווח כי בחודשים האחרונים גדל הפער המתוכנן בין תוכנית התקציב השנתית של ענף המזון
לבין הביצוע בפועל .רובו של הפער נובע מקיטון במכירות לגופים חיצוניים )מפעלים ,קיבוצים(.
מטרת העדכון הראשוני ליידע את חברי המזכירות ואת הציבור על כניסה מהירה של הנהלות הענף
והקיבוץ לתהליך בחינה ובדיקת אלטרנטיבות להתמודדות עם תמונת המצב.
המזכירות תמשיך לדון בנושא על בסיס הצעות לטיפול שיוכנו על ידי הנהלות הענף והקיבוץ.

 .2אישור פרוטוקול ישיבה משותפת של המזכירות וההנהלה הכלכלית בנושא המשך עבודתו
בקיבוץ של היו"ר הכלכלי ,יעקב קפלן.
המזכירות אישרה פרוטוקול הישיבה המשותפת למזכירות ולהנהלה הכלכלית מיום :18.9.08
רקע לפגישה המשותפת :פניית חלק לא מבוטל של חברי מזכירות וחברי הנהלה כלכלית לאורך תקופה
לקיים דיון בנושא תפקוד יו"ר הנהלה כלכלית.
נקודות עיקריות שעלו בדיון:
 .1מרבית הנוכחים התבטאו וציינו את יכולתו המקצועית המרשימה של קפלן בנושאיים המקצועיים בהם
עסקה ההנהלה הכלכלית בשנתיים וחצי האחרונות.
 .2מרבית הנוכחים התבטאו וציינו את תרומתו של קפלן בהובלת החלטות מורכבות ומשמעותיות במגזר
המשקי ואת סיועו המקצועי הרב בתהליכי קבלת החלטות בתחום הקהילתי.
 .3מרבית הנוכחים התבטאו וציינו כי סגנון ניהול הישיבות של קפלן אינו מתאים לאופי הדיונים
הדמוקרטי של יד מרדכי.
 .4צוין כי זמינותו של היו"ר לכל אורך התקופה לא הייתה מספקת.
 .5צוין שהיו"ר לא הביא עימו אוריינטיצייה של יוזמה לניהול העסקים של יד מרדכי.
 .6צוין שדיוני ההנהלה הכלכלית התנהלו לעיתים קרובות ללא הכנה מוקדמת מלאה.
 .7צוין על ידי מנהלי הקיבוץ כי במהלך התקופה שקדמה לישיבה זו ,קוימה עם קפלן פגישה במטרה לשקף
הקשיים שלעיל.
 .7הסוגיה העקרונית בצורך של יד מרדכי בהפעלת פונקצית היו"ר הכלכלי עלתה במהלך הדיון אך תידון
לעומק בדיון אחר.
סיכום:
 .1לאחר דיון ער בו השתתפו מרבית הנוכחים הוחלט כי קפלן יסיים תפקידו כיו"ר כלכלי ביד מרדכי.
 .2ההנהלה תתאם מול קפלן סיום עבודתו כיו"ר כלכלי בקיבוץ.
 .3יבחר צוות משותף להנהלות )מזכירות וכלכלית( אשר באחריותו להכין דיון בנושא שאלת הכדאיות
והצורך של פונקצית היו"ר הכלכלי ביד מרדכי .פרטי הדיון ישוקפו לציבור ולאחר קבלת החלטות יפעלו
ההנהלות בהתאם.
--------------------------


כהמשך לאישור הפרוטוקול דיווח אופיר על מספר פגישות שהתקיימו עם יעקב קפלן לאחר
ששוקפה לו ההחלטה שלעיל.
קפלן קיבל ההחלטה באי שביעות רצון אך ביקש להעביר מסר לציבור כי הוא מעריך ומכבד את
חברי יד מרדכי על הישגיהם בתחומים הכלכליים והחברתיים לאורך השנים.
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 .3תמיכת יד מרדכי בהוצאה לאור של הספר "ארכיטקטורה של זיכרון קיבוצי"
לפני מספר חודשים פנה ד"ר קובי פלד ,היסטוריון ומרצה באוניברסיטה העברית ירושלים ,לקיבוץ וביקש
סיוע צנוע להפקת ספרו העוסק כולו בעברו של קיבוץ יד מרדכי.
הספר "ארכיטקטורה של זיכרון קיבוצי" מתאר את ההתמודדות המורכבת של הקיבוץ עם מפעל ההנצחה
וזיכרון מרד גטו ורשה בקיבוץ בשנים  .1943-1951במוקד העבודה מתאר פלד את היחסים בין הזיכרון
המונחל של המרד ,הטומן בחובו רגשות עזים ושתוקים ביחס לשואה ,לבין זכר הנופלים ,חברי הקיבוץ
ולוחמי הפלמ"ח ,רווי הכאב.
המזכירות אישרה בקשתו של קובי להענקת חמשת אלפים  ₪כסיוע צנוע למימון הפקת הספר ,ומצטרפת
לתודתו החמה לארכיון הקיבוץ ולעובדיו על שרות מצוין ואדיב שקיבל בכל שנות כתיבת הספר.
לאחר שהספר ייצא לאור נזמין את קובי לקיבוץ לשאת הרצאה לציבור אודות הספר וחווית כתיבתו.
פרטים נוספים על תכני הספר ניתן לקרוא בהמשך הדף הנוכחי.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

מיגוניות לקיבוץ
משרד הביטחון ופיקוד העורף אישרו בימים האחרונים קבלת  6מיגוניות חדשות ליד מרדכי.
בתיאום עם שוקי רייזל ,שאול וולנסקי ,מיכה רגב ,עמי וולקוביץ' ,עידו מן ונציגי המועצה האזורית,
הוחלט למקם את המיגוניות במיקומים הבאים (1) :בגן השעשועים הגדול (2) ,בפינה הדרום -מערבית של
החדר אוכל (3) ,בסמוך לחמ"ל הקיבוץ (4) ,בסמוך לשכונת נווה משק (5) ,בסמוך לגן יפה (6) ,בצמידות
למטבח.
הצבתן בפועל של המיגוניות החדשות תתבצע בימים הקרובים.
נמסר על ידי יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

נזקי גשמים
לאחר סופת הגשמים )המבורכת ,אני מקווה( שעברנו השבוע יתכן ונגרמו לכם נזקים ,אם למבנים ואם
לציוד כתוצאה מהגשם )נזילות ,הצפות  ,קצרים חשמליים ועוד(.
חלק מהנזקים מכוסים בפוליסות הביטוח של הקבוץ.
במידה ונגרמו לכם נזקים כאלה ואו אחרים  -ניתן לפנות לשרון פסי בטלפון .20579
לאחר עדכון פרטי הנזק תבדוק שרון איתי ועם חברת הביטוח את פרטי האירוע ,ותעדכן האם ניתן להגיש
תביעה לכיסוי הנזק או לא ,ומה נדרש כדי להגיש את התביעה במידה ואפשר.
שבת שלום ,מאירי פרל
__________________________________________________________________________

סוכות  -תודות
ברכות חמות ותודות לחברי צוות סוכות
ולרבים שנרתמו וסייעו להפקת מסיבת החג ואירועיו המלבבים:
לזיו הררי ועמוס גורביץ – על ריכוז החג!
לסטיב שכטר ,דנה מן ,משה הררי ,סיגל גדיש ,שרון לבנון ,שולה ארצי ,אורה לוי – על השתתפות בצוות
סוכות והפקת אירועי החג.
ליואל שטיין ואיציק לוי – על התאורה והחשמל.
לגבי וולקוביץ ודינה סטולר – על קישוט הסוכה עם הילדים.
לעידו דביר ,תומר ענבר ונדב אלדן – על ההגברה והקרנת הסרטים.
למישל דגני – על ההנחיה.
לשפרה שכטר וגבי וולקוביץ' – על הכיבוד.
תודה מיוחדת לארז הטבח על עוגת הבית הטעימה!..
לעמוס גורביץ' ,אבישי לבנה ,גלי פסי ואריאל מן – על הפקת סרט לערב בחג.
ליעקב ורחל אוריש ,אברהם פסי ,רבקה ארדנינג ,איציק לוי ,קובי רוזנברג ,שרה כהן וטולי פסי – על
ההשתתפות בסרט שהוקרן בערב החג.
ולכל החברים והילדים שסייעו בהכנת החג והשתתפו והופיעו באירועיו .החג
להתראות עם כולכם בשנה הבאה!...
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עדכון בנושא חילופי גברי בניהול מש"א הקיבוץ
לחברים שלום
גלעד בארי ,שנבחר למנהל מש"א ביד מרדכי ,יחל עבודתו בתאריך  .2.11.08השבועיים הראשונים של
חודש נובמבר יוקדשו לחפיפה עם תמיר אבני.
בתאריך  16.11.08יקבל גלעד את האחריות המלאה לניהול יח' מש"א בקיבוץ .לקראת סיום החפיפה יעדכנו
תמיר וגלעד את הציבור בסיכום העברת המקל.
נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

"ארכיטקטורה של זיכרון קיבוצי"
כהמשך לאישור המזכירות )דף נוכחי ,דו"ח ישיבת המזכירות( לתמיכה צנועה לספר המתאר פרק מעברו
של הקיבוץ מוגשת להלן תמציתו כפי שנכתבה על ידי מחברו:

"ארכיטקטורה של זיכרון קיבוצי"  -מאת ד"ר קובי פלד
1951זיכרון מרד גטו ורשה בקיבוץ יד-מרדכי 1951-1943
מערכה ראשונה  :1947 - 1943לפני הקרב
מערכה שנייה  :1948הקרב
מערכה שלישית  :1951 - 1949אחר הקרב
חיבור זה מבקש להתחקות אחר האופן שבו הונצחה דמותו של מרדכי אנילביץ' בקיבוץ השומר הצעיר יד-
מרדכי ,החל בימי המרד בוורשה והעלייה על הקרקע בשנת  ,1943וכלה בטקס הסרת הלוט מעל האנדרטה
למפקד הארגון היהודי הלוחם בגטו בשנת  .1951בתווך ,ניצבים ימי מלחמת העצמאות ובהם חמשת ימי
המערכה הנואשת על הקיבוץ ,שאינם נידונים בספר זה בפני עצמם ,אך השפעתם על הנצחת המרד
והשואה ,על תפיסת העבר ועל הרקמה הקיבוצית הצעירה נידונה בהרחבה והיא עצם עניינו של החיבור.
חקירה היסטורית זו נסמכת על פירותיה של תרבות תיעוד מפותחת שנוצרה בקיבוצים ,ועם זאת היא
תרה אחר שתיקות לא פחות משהיא מבקשת מילים .היא מנסה להתקרב אל סיפור התהוות הקיבוץ כיד
למרדכי ,ושואפת לפענח את מה שצפנו הלבבות בשנות הארבעים של המאה העשרים .במוקד העבודה
ניצבים היחסים הסבוכים בין הזיכרון המונחל של המרד ,הטומן בחובו רגשות עזים ושתוקים ביחס
לשואה ,לבין זכר הנופלים ,חברי הקיבוץ ולוחמי הפלמ"ח ,רווי הכאב.
מתוך עדויות מילוליות ,הלקוחות בעיקר מן הארכיון הקיבוצי ומן הגנזך התנועתי ,ובסיוען של עדויות
צורניות ,אדריכליות ואמנותיות ,נרשם בדפי הספר פרק טראגי בדברי ימיו של הקיבוץ ,שביקש ואף
נתבקש להיות יד למרדכי .לפני המערכה על הקיבוץ ,פיסלו החברים משהו מעצמם ,יסוד מסוים בזהותם,
בנפשם הקיבוצית ,בדמות גיבור הגטו ,ולא מן הנמנע כי מאבקו עד מוות העניק השראה לעמידתם
העיקשת .אחרי מלחמת העצמאות נמזג השכול הקיבוצי בזכר השואה והגבורה ,והכאב על מות חברי
הנעורים בגעגוע הסמוי על בית ההורים שאבד באירופה לעולמים .רק לאחר שקברו החברים את מתיהם
בתוך המשק ,במקום שיועד לפני המלחמה להיות משכנה של אנדרטת המרד ,הרהיבו עוז לעצב את דמותו
של מרדכי אנילביץ' כדמותם .החיבור המיתי בין שואה לתקומה ניכר היטב בדמות עלם הברונזה על רקע
מגדל המים ההרוס .המגדל החרב נדמה כחומת הגטו שעלה בלהבות ופסל הברונזה כאחד מגיבורי
המערכה על יד מרדכי.
__________________________________________________________________________

שבת שלום
לכל בית יד מרדכי !
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