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חג הקיבוץ ה65 -
תקשורת – אנשים ,זה הסיפור!!

יום שישי  5דצמבר ,שעה  ,21:15בחדר האוכל

כולם מוזמנים לערב תקשורתי במיוחד
הזמינו ב  ,EMAILתשלחו  ,SMSדברו בSKYPE -
את כל מי שחשוב לכם שיבוא
בברכה ,צוות חג הקבוץ
__________________________________________________________________________

שיחת קיבוץ )(1
תתקיים ביום שני ,15.12.08 ,בשעה  20.30בחדר האוכל
*נושאים לדיון:
 .1בנים בעלי צרכים מיוחדים  -הצגת מסמך עקרונות אשר מטרתו הסדרת מערכת היחסים בין הקיבוץ
לבין הבנים בעלי צרכים המיוחדים ומשפחותיהם ,תוך מגמה להגן על כבודם וחירותם של הבנים בעלי
הצרכים המיוחדים .פירוט לגבי הנושא ראו בדף המזכירות הנוכחי.
 .2ייתכנו נושאים נוספים ,פרטים בדף המזכירות בשבוע הבא.
מסמך העקרונות בנושא בנים בעלי צרכים מיוחדים הופץ בדוא"ל חברים ביום  .5.12.08חברים
המעוניינים לקבל עותק פיזי של המסמך לתא הדואר שלהם מוזמנים לפנות לשלוית קראוס
.20615 ,052-3962475 slavit_k@yadmor.co.il

שיחת קיבוץ )(2
תתקיים ביום ראשון ,21.12.08 ,בשעה  20.30בחדר האוכל

לוח זמנים
לשיחות
קיבוץ /
קלפי –
דצמבר 08

*נושאים לדיון:
הצגת ארבע הצעות החלטה שאושרו על ידי צוות ההיגוי של שיוך הדירות:
א .מסמך 'עקרונות לביצוע שמאות בתהליך שיוך הדירות'.
ב .מסמך 'מנגנון יישוב סכסוכים'.
ג .מסמך 'עקרונות השיוך'.
ד .מסמך 'הוראות מעבר לתקופת הביניים'.
בהתאם למתווה הפעולה שאושר בקלפי )יוני  (08בנושא פרויקט שיוך וצמיחה יוכלו החברים להאיר /
להעיר  /להציע  /להסתייג כלפי ההצעות.
הצעות ההחלטה בנושאי שיוך דירות הופצו בדוא"ל חברים ביום  .5.12.08חברים המעוניינים לקבל עותק
פיזי של המסמכים לתא הדואר שלהם מוזמנים לפנות לשלוית קראוס slavit_k@yadmor.co.il
.20615 ,052-3962475

קלפי

 נושאי שיחות הקיבוץ יובאו להצבעת קלפי מרכזת בתאריכים 26-28/12/08הציבור מוזמן! בברכה ,צוות היגוי פרויקט שיוך וצמיחה ,והמזכירות.
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לקראת עיון החברים
בהצעות ההחלטה הקשורות לתהליך שיוך הדירות
לחברים שלום רב,
להלן רקע קצר ביחס לארבע הצעות ההחלטה הקשורות בתהליך שיוך הדירות בקיבוץ ,אשר יובאו
לדיון בשיחת הקיבוץ בתאריך :21.12.08
במרץ  2006התקבלה החלטה בקלפי בדבר יום קובע לשיוך דירות .החלטה זו היוותה תחילתו של תהליך,
אשר מטרתו להעביר את הזכויות בדירות המגורים לחברי הקיבוץ ,בדרך של חתימת הסכמי חכירה ישירים
בין חברי הקיבוץ ובין מינהל מקרקעי ישראל ביחס לדירות.
התהליך הנו מורכב וכולל מספר מישורים במקביל ,אשר העיקרים שביניהם הם המישור התכנוני ,הסרת
שעבודים מהשטח המיועד למגורים ,תיקון התקנון והתאמתו למהלך ,טיפול בהיבטי מס וביצוע מהלכים
חברתיים – משפטיים ,שמטרתם להסדיר את מערכת היחסים בין החברים לבין עצמם ולבין הקיבוץ
בקשר עם שיוך הדירות.
עד היום התקדמנו בקיבוץ עם מספר החלטות עקרוניות בנושא ,לרבות במישור התכנוני אישרנו את
תוכנית האב של היישוב.
בחודשים האחרונים החל הקיבוץ בקידום המהלכים החברתיים  -משפטיים הגלומים בתהליך ,אשר
ארבעת המסמכים הנדונים מהווים את התוצרים הראשונים בו.
***הצעות ההחלטה***
שיובאו לשיחת הקיבוץ קשורות להיבטים החברתיים משפטיים של המהלך
ומטרתן לשמש בסיס וכלים להתקדמות המהלך:
•

הצעת החלטה בדבר עקרונות השמאות – החלטה זו נועדה להסדיר את הכללים על פיהם תתבצע
הערכת שווי דירות המגורים במסגרת תהליך שיוך הדירות.

•

הצעת החלטה בדבר עקרונות לשיוך דירות – מטרתה של החלטה זו לקבוע מספר עקרונות
כלליים אשר יהוו בסיס ליישום תהליך שיוך הדירות וקווים מנחים לעיצוב ההסדר המפורט
בנושא )ההסדר המפורט יוכן בהמשך ויובא בנפרד לאישור החברים(.

•

הצעת החלטה בדבר מנגנון יישוב סכסוכים – החלטה זו נועדה ליצור מנגנון מוסכם וברור מראש
לטיפול בסכסוכים אשר ייווצרו בין החברים לקיבוץ ו/או בין החברים לבין עצמם במסגרת תהליך
השיוך.

•

הצעת החלטה בדבר הוראות מעבר לתקופת הביניים – מטרתה של החלטה זו לקבוע כללים
ביחס למערכת היחסים בין הקיבוץ ובין חברי קיבוץ ו/או יורשי חברים אשר מצבם ישתנה
בתקופה שבין קבלת ההחלטה על יום קובע ובין מועד סיום המהלך – חברים אשר ילכו לעולמם,
חברים אשר יעברו להתגורר בבית סיעודי או חברים אשר ייפרדו/יתגרשו.

לשיחת הקיבוץ יוזמנו עו"ד רז אייזן והשמאית שרון גל ,אשר מלווים אותנו בתהליך ,לצורך מתן הסברים
מקצועיים והבהרות ביחס להצעות ההחלטה.
*** הצעות ההחלטה בנושאי שיוך דירות הופצו בדוא"ל חברים ביום  .5.12.08חברים המעוניינים לקבל
עותק פיזי של המסמכים לתא הדואר שלהם מוזמנים לפנות לשלוית קראוס slavit_k@yadmor.co.il
*** 20615 ,052-3962475
בברכה ,אופיר לבנה ,בשם צוות היגוי פרויקט שיוך וצמיחה
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דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 24.11.08
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,עפרה הלפרין ,גיורא אתר ,איתן ציון ,שלוית קראוס ,אורלי סיגלמן ,גלעד בארי,
יריב קלרמן ,אופיר לבנה.

 .1הצגת מסמך עקרונות להסדרת מערכת היחסים בין הקיבוץ לבין בעלי הצרכים המיוחדים
ומשפחותיהם.
השתתפו בדיון:
נציגי משפחות הבנים :מרים דרור ,הגר וינר ,אסנת ונמרוד ענבר ,רוני קרלינסקי ,זהבה ציון.
נציגי צוות הכנת המסמך :ניצה רינת ,שרה מנה ,מרים דרור ,הגר וינר ,משה הררי.
הרכב צוות הכנת המסמך כלל את צוות בעצ"מ ונציגי הורים:
ניצה רינת ,רחל אוריש ,שרה מנה ,צביה סגל ,משה הררי ,מרים דרור ,הגר וינר ,יריב קלרמן ,אופיר לבנה
)מרכז(.

א .רקע לדיון:
בפברואר ) 2007ד.מ  (1.2.07 ,979אישרה המזכירות את מתווה הפעולה להגדרת אחריות הקיבוץ כלפי
קבוצת הבנים בעלי הצרכים המיוחדים )בעצ"מ( ביד מרדכי .כשלב א' הוטל על צוות בעצ"מ להכין את
מסמך העקרונות בנושא ,שיעמוד בהמשך כתשתית לשלב ב' בו ייחתמו הסכמים פרטניים עם כל משפחה.
מסמך העקרונות הוכן על ידי צוות בעצ"מ בשיתוף עם נציגי ההורים ,ובליווי חיצוני )עו"ד רז אייזן ,משרד
שלמה כהן ושות'(.
כשנה וחצי עבד הצוות בעקביות וביסודיות על מסמך העקרונות ובדרך ידע עליות ,מורדות ,משברים
ופריצות דרך.
לאחר אישורו במזכירות ,בשיחה ובקלפי יעמוד המסמך כתקנון המגדיר את אחריות הקיבוץ כלפי קבוצת
הבנים בעלי הצרכים המיוחדים ומשפחותיהם ביד מרדכי.

ב .עיקרי הדיון:
 .1מסגרת ערכית  -משפטית
 .1.1תקנות סיווג הקיבוץ )תשס"ו –  (2005העוסקות בסוגיות של ערבות הדדית מחייבות את הקיבוץ
לפעול להסדרת היחסים בין הקיבוץ לבין קבוצת הבנים בעלי הצרכים המיוחדים ומשפחותיהם.
 .1.2מתוך כתב המינוי ל"וועדה לבחינת מעמדם של חברי קיבוץ ובני קיבוץ עם מוגבלות" )ועדת דולב(:
שאלת מעמדם של אנשים בעלי מוגבלויות ובעלי צרכים מיוחדים בקיבוץ "השיתופי" ו"המתחדש" ,והצורך
בהבטחת זכויותיהם והדאגה להבטחת קיומם ההוגן מתעוררת מעת לעת ונוצר הצורך להבהירה .השינוי
באורחות החיים והמעבר מהמודל השיתופי למודל המתחדש מעורר שאלות נוספות ,ביניהן כאלה הנוגעות
לדאגה לצרכים ולזכויות של האוכלוסיות המיוחדות בקיבוצים".

 .2תהליך הכנת המסמך:
 2.1כנציגות ההורים שהיו שותפות לצוות הכנת המסמך ,תיארו מרים דרור והגר וינר את התהליך
מנקודת ראותן:
 מעורבות המשפחות בדיון הכללי לוותה ברגשות מעורבים ובקשיים .מחד התהליך חשוב ,קיומי ורגישומאידך טעון ,מורכב וארוך ,הדורש משאבים מנטאליים לא פשוטים.
 תחילת הדרך לוותה בקשיים ,נוצרה תחושה שהקיבוץ ,מצויד בעו"ד ,יקבע בלעדית בנושא .ההוריםהרגישו חשופים וחלשים ולא מספיק מעורבים.
 התהליך התייצב עם הצטרפות נציגי ההורים לצוות המכין .התפתח דיאלוג בריא ובונה .התרחשוהקשבה הדדית והתמודדות עם מגוון העמדות ,שהביאו בסופו של דבר להסכמות על עקרונות המסמך.
 כשותפים לעבודת הצוות פעלנו לגיבוש עקרונות המסמך ,מחד כהורים הדואגים לזכויות ילדינוולעתידם ,ומאידך כחברי קיבוץ בעלי אחריות קהילתית לתקציב ולכספים.
 לאור התמיכה הנרחבת וארוכת הטווח של הקיבוץ בבנינו ,רובנו בהחלט מקבל את העיקרון שלהשתתפות תקציבית שוטפת של ההורים במימון הצרכים המיוחדים של הבנים.
 הטיפול בבנינו ילווה אותנו כהורים כל חיינו .מסמך העקרונות אינו נתפס בעינינו כפתרון לבעיותינואלא כשלב משמעותי בדרך להסדרת יחסי בנינו ומשפחותינו עם הקיבוץ.
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 ברמה העקרונית והכללית ההורים רואים במסמך העקרונות מוצר מוסכם ומאוזן ,המשקף גשר ביןרצונות ההורים והקיבוץ .יחד עם זאת חשוב לומר כי יש מספר הורים שמתקשים לקבלו.
 אל אף הקושי הטבעי להתבטא בנושא הרגיש ,חשובה לנו כהורים התנהלות פתוחה וכנה של קיוםדיאלוג פתוח והחלפת דעות עם החברים והציבור בתכני המסמך.
 אנו רואים במסמך מנגנון חשוב המגשים את חזון הערבות ההדדית .אישורו וקיומו יעניקו לנו ביטחון,אהדה ותמיכה ,להם אנו זקוקים.

 2.2דגשים נוספים של חברי הצוות המכין:
 חשיבותו של המסמך בכך שהוא מתווה דרך לזמן ארוך. עו"ד רז אייזן ,שליווה את הצוות ,היטיב לאזן בין העמדות והדעות של המשפחות והקיבוץ ,תוך שהואמעניק מסגרת משפטית לדיון כולו.
 תהליך הכנת המסמך היה קשה ,מאתגר ומלמד .חברי הצוות נחשפו להתמודדות המורכבת ,היומיומיתוארוכת הטווח של משפחות בעלי הצרכים המיוחדים עם הנושא בכללותו.
 המסמך עבר גלגולים רבים בדיוני הצוות והמשפחות ,ותוצאתו הסופית משקפת שיווי משקל בין עמדותמגוונות בנושאים השונים המובאים בו.

ג .תמצית דבריהם של חברי המזכירות
 מסמך העקרונות הוצג על ידי אופיר לבנה )מרכז הצוות המכין( .תוארו והודגשו נקודות מרכזיות במסמך. חברי המזכירות הדגישו הצורך לעגן היטב )קלפי( את המסמך בנוהלי הקיבוץ. חברי המזכירות בירכו את הצוות המכין על הבאת מסמך ענייני וראוי ,המבוסס על הסכמה ביןהמשפחות לבין הקיבוץ.
 חברי המזכירות ציינו לטובה כי לצד מסגרת וגבולות ברורים של המסמך מתקיים בו גם מנגנון גמישותהמאפשר יישומו בשונות גבוהה של צרכים.
 חברי המזכירות ציינו כי ראויים להערכה שיתוף הפעולה של ההורים והגישה האחראית שהביאו איתםלעיצוב המסמך.

ד .סיכום
 .1המזכירות התרשמה כי הצוות המכין הגיש לעיונה מוצר איכותי ,מקצועי ומאוזן ,המשקף בו זמנית את
חזון הערבות ההדדית ואת אחריות החבר לפרנסתו ולמשפחתו.
 .2המזכירות אימצה את מסמך העקרונות המסדיר מערכת היחסים בין הקיבוץ לבין בעלי הצרכים
המיוחדים ומשפחותיהם ,ואישרה הבאתו לדיון ואישור בשיחת הקיבוץ והקלפי.

 .2אברי דביר – חזרה מחופש
לאחר שנתיים בהן היה אברי דביר בסטאטוס של 'חופש' מהקיבוץ יחזור אברי לקיבוץ בסוף החודש זה.
המזכירות מברכת את אברי בחזרה נעימה וטובה לחיי השגרה של הקהילה והקיבוץ ,ומוסיפה לו איחולי
הצלחה!!
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

משולחנו של מנהל הקהילה
 .1אמנת שרות
בהמשך לפרסום אמנת השרות של 'נותני השירותים' שאושרה במזכירות בחודש שעבר ,ובמקביל לביצוע
תהליך המשכור הכללי ,מתקיימת חשיבה על איוש והיקף תפקיד מזכיר/ת השרות.
לאחר גיבוש הנושא נפרסם פרטים לחברים ,לרבות על תחילת יישומה בפועל של אמנת השרות.

 .2תזכורת  -חובת סליקה ישירה
בהמשך להחלטת מזכירות )דף מזכירות  (14.11.08 1059החל מינואר  09לא* תתאפשר יותר התנהלות
בשיטת החיוב הישנה בענפים המיישמים סליקה ישירה ובפועל יעמדו לחברים האופציות הקיימות כיום:
 .1חתימה על מסמכי הסליקה הישירה .2 .תשלום במזומן .3 .תשלום באמצעות כרטיס אשראי.
*פרט למקרים חריגים ,באישור מנהל הקהילה.
בברכה ,יריב קלרמן
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מתוך טקס יום השנה לדנה
דברים שנשאה אירית דרורי על קברה של דנה ביום השנה הרביעי למותה:
כשלקחו לכאן את אבא שלי ,ב 25-באוגוסט  ,1955היה המקום רחוק עלום וזר .בית עלמין .קבר צבאי
ראשון בבית הקברות החדש "ליד כרמיה" 40 .שנה מאוחר יותר ,כשהובאה לכאן אימא ,ב 5-בנובמבר
 ,1995היו רחובות האבן סדורים בשורות בקבלת פנים אילמת כאומרת ,כולנו כאן .כשאימא שבעת המעש,
הייסורים והתלאות הגיעה לכאן הבנתי לעומקו את המושג 'בית מנוחות'.
כשהבאנו לכאן את דנה ,ב 6-בדצמבר  ,2004הבנתי מדוע ,בנוסף לכל שמותיו האחרים ,קיבל מקום זה את
השם 'בית החיים'.
כל איש מתוך החבורה המיוחדת שהמתינה ליד חדר הטיפול הנמרץ בבילינסון ,ושחוזרת ונפגשת מאז
בעתים קצובות ,נושא תחת לוח לבו כדור לבן זוהר כפנינה :קשה ,חי וטורד .פנינה זו הפכה את בית
העולם הרוגע הזה לחלק מהווייתנו .הדרך לכאן הפכה עבורנו לגשר ,ואיננו יודעים מתי בעצם אנחנו
ניצבים מצידו החי ומתי מצידו השני .רעש גלגלי הזמן ,הנטייה להתמסר לדחוף ולמיידי מונעות מאתנו
להבחין בקשתות המתהוות בינינו .כמו השקמים שמעלינו :גזעם מתעבה ,שורשיהם חותרים בכורכר אל
מי התהום ופּארותיהם נמתחות לרקיע שמעבר.
אחר כך שבים אלינו המראות ,קטעי החיים כבהקרנה פרטית חוזרת ,ונשמעים הקולות ,כתב היד ,זיכרונות
מתחדדים ,ועולה דמות .דמות של נערה רגילה בעלת מסלול שונה .מסלול שבו בחרו בתחילה ההורים
בנכונות ובנתינה בלתי מסויגת של התמודדות ולא של ויתור; ההצטרפות בלב חפץ וביד מושטת של אנשי
המקצוע בקיבוץ ושל מוסדותיו ניתבו את דנה לחיים שהיו מזיגה מורכבת של הרגיל והמותאם ,שנהפכה
בזכות העקשנות והכוחות לאפשרית.
מאוחר יותר ,משעמדה דנה על דעתה ,הפליאה למתוח במרחב שהפכה לשלה רשת ענפה של קשרים,
חיבורים החלטות והעדפות .שם מצאה לעצמה מקום בטוח במערכת הכול-כך בלתי צפויה שלה .דנה לא
עשתה יותר דברים מכל צעיר אחר בגילה אבל הייתה לה חכמה של מי שהתנסה בהרבה יותר .הייתה
למודת סבל ,וכדי להגיע למה שהוא מובן מאליו בשביל כל אחד אחר הייתה צריכה להשקיע זמן ,סבלנות
וכוחות נפשיים .דנה הקרינה עומק אנושי שאני חושבת שבא מהכרת הכאב ,מדברים שאנחנו לא מכירים.
היא לא דיברה על קשייה אבל הייתה מתבוננת כאילו מהצד במבט תכלת נבון ,מקשיבה לאחרים,
מהרהרת ,ובסוף משגרת תובנה שסיכמה את הכול.
אילו התבקשתי לאפיין אותה הייתי אומרת שהתאפיינה באופטימיות ובשמחה :בדברים שבחרה לעשות,
בטיולים הרבים שטיילה ובחברים ,בחברים הכול כך רבים שרכשה לה .לא פעם עמדתי נפעמת מול
היכולת שלה לתת מעצמה לסביבה ,לדאוג לכל אחד ,לחשוב על כל פרט ,לעזור כשצריך ולשמור על קשר
לאורך זמן עם כל כך הרבה אנשים צעירים ומבוגרים שרק הלכו והתרבו עם התבגרותה  -הן רק חלק
מההסבר ליכולת זו ניתן למצוא באופייה :בטוב לב ,בנועם הליכות ובחוש הומור...
דנה השאירה את המחלה בבית יחד עם המכשירים והכדורים .אני מסבירה לעצמי את יכולתה לשבת עם
החבר'ה וללמוד ולהיות מה שהייתה בדרך שבה חונכה ,בגישה של המשפחה שלא התעלמה מהמחלה ולא
הכחישה אותה אבל כיוונה ל"נורמליות".
וכך כתבה ענתי ביום השלושים לדנה:
"בסוכות ביקרה אצלנו דנה בפעם האחרונה .ישבנו אז יחד שלושתנו :דנה ,דרור ואני ,דברנו על הכול ,על
כל אחד והשלמנו יחד תקופה שלא התראינו .היה כל כך כיף יחד .ראיתי את דנה ואת דרור ואת היחד
הכול כך מיוחד שהיה להם - ,נראה שרק מבט מספיק להם להבין האחד את השני .הרגשתי איך כולנו
התבגרנו ,פתאום מסתכלים על החיים קצת אחרת ,מדברים על תוכניות לטווח רחוק ...היה פשוט נפלא
אז עם שניהם ,וכשנסעו חשבתי איך זכיתי שיש לי בני דודים כל כך נהדרים”.
אולי סוד קסמה הגדול היה בכך שהיה לה האומץ להיות עצמה ,לדייק בדברים שאמרה ובכאלה ששתקה,
וכך להישאר מוגנת מפני הזיוף ,הייאוש וקטנות האמונה .כל אחד מבינינו שומר לעצמו את הידיעה כמה
למד ממנה .דנה לא קמלה לאטה .כל תפארתה הייתה אתה כשנפרדנו ממנה בטיפול הנמרץ בבילינסון כל
כך חיה .כל כך לא .ונשארה כפנינה זוהרת ,קשה וטורדת תחת לוח לבנו.
אירית דרורי ,נובמבר 2008
------------------------------------------------

דברים שנשא זהר אביטן ,ראש המרכז הקדם אקדמי במכללה האקדמית ספיר ,בפתיחת
התערוכה החדשה בדנה גלריה לאומנות
היום הוא שבת 29 ,בנובמבר  ,2008בדיוק היום ,גם בשבת נוצר הצירוף הבלתי אפשרי של מספר עברי
לתאריך לועזי :כ"ט בנובמבר  .1947יום זה הוא גם נקודת ציון כואבת לסיום יחסי השכנות שבין היישוב
הצעיר יד מרדכי שהוקם בדצמבר  ,1943לכפרים הערביים שבשכנותם הוקם.
5

איני יודע אם מי שהעניק את השם לתערוכה הנפתחת היום ,כיוון אל סמליות המקום והזמן .אין שם
מתאים יותר לסמל את הזיכרון שיכול היה להיות ,אילו את מקום המלחמה היה תופס השיח ,ההסכמה,
הפשרה.
גבורת הצעירים של יד מרדכי בקרבות  ,1948טרם הסתיימה .נושאים בה היום צעירים בגופם וכאלה
שנותרו צעירים בנפשם .לצד החששות הכבדים הנוגעים לביטחון האישי ולביטחון המשפחתי ,נמשכים
כאן בחירוק שיניים המאמצים הכבירים לקיומה של שגרת חיים שלווה ,שגרה של יצירה בחומר וברוח.
הביטוי הבנאלי "כשהתותחים רועמים המוזות שותקות"  -מאבד ממשמעותו במציאות בה דווקא האחיזה
בשגרה ובהמשך היצירה מקבעת בתודעה את האפשרות לפיה המוזות הן אולי הדרך להשתקת התותחים.
בגלריה על שם דנה דביר ז"ל כאן ביד מרדכי ,התערוכה הקודמת הייתה תערוכה של אמנים יוצרים ערביי-
ישראל .היום נפתחת כאן באותה גלריה ממש תערוכת יוצרים צעירים ,יהודים -ישראלים .כמותכם טרם
צפיתי ביצירות שעוד מעט תוצגנה לעינינו ,אך אין בלבי ספק כי כמו בתערוכה הקודמת גם בתערוכה הזו,
לצד השתקפות החיים הכואבים משתקפת שמחת החיים והתקווה.
האם יש בכוחה של יצירת אמנות לשנות מציאות אנושית ,פוליטית כואבת ,אני בספק .אולם בלעדי
הביטוי האמנותי והרוחני ,הרואה את מה שמעבר למיידי ,לא היה לנו כיוון אליו נתלה את תקוותינו.
הגלריה הזו ,מעשה ידיה של רחל דביר ,אמה של דנה וחברים ,גם היא סמלית :המאפיה הקטנה והישנה
של קיבוץ יד מרדכי ,הפכה כבמעשה קסם למשכן קטן ומיוחד ליצירות אמנות שמקורן ברוח .ואולי ,יצירת
אמנות כמו לחם ,הם ביטוי לרוח אנושית גדולה זו ששני פנים לה :ליצור כדי שיהיה איך לחיות וליצור כדי
שיהיה בשביל מה לחיות  -כמאמר סיפור סיני ,או יפני עתיק.
המכללה האקדמית ספיר אותה אני מייצג היום באירוע המיוחד הזה היא גם מעשה של יצירה יש מאין.
יצירת המכללה הציבורית הגדולה בישראל ,בלבה של פריפריה התוהה בשנים האחרונות על יחסו של
המרכז ההגמוני בישראל אליה ואל האזור כולו .יש המעלים מדי פעם את התהייה בדבר כדאיות
ההשקעות בפריפריה ,תהייה המרגיזה אותנו וגם אותי כתושב שדרות.
סיפורה של הגלריה הזו ,כמו סיפורו של קיבוץ יד מרדכי כמו העובדה כי היום כ"ט בנובמבר ,אנו מציינים
 61שנים לראשית המאבק ששינה את תכנית החלוקה ואפשר ליד מרדכי לקום ,במחיר דמים קשה ,ויחד
עם יד מרדכי להביא לפריחתו של אזור ,מהיפים בישראל דווקא כאן בצפון מערב הנגב.
אין דרך ראויה יותר לציין את זכרה של דנה בת ה 27-במותה ולתת לה בכך את הזיכרון של העבר עם
המעשה של העתיד ,או כשמה של תערוכה זו הנפתחת היום :זיכרון העתיד.
בשמי ,בשם המכללה האקדמית ספיר ובשמם של תושבי האזור אני מודה ליוצרים את המקום ואת
התערוכה שהם עוד טיפה במאבק על משמעות החיים.
זהר אביטן,
ראש המרכז הקדם אקדמי במכללה האקדמית 'ספיר'
נובמבר 2008
__________________________________________________________________________

דעה
שיוך קנייני כן או לא – מאת עודד ויס
כאשר היה הקיבוץ עדיין קיבוץ ,על הטוב והרע שבו ,הוא העניק לחברים ביטחון סוציאלי על כל מה
שמשתמע ונגזר ממושג זה .היום בעידן ההפרטות המטורפות ,העושק המסמא והמשניק ,בו נרמסות
זכויותיהם וכבודם של אנשים רבים בצורה ברוטאלית ,מנוכרת ומניפולטיבית )מושגים הנשמעים חדשות
לבקרים( לטובת מיעוט שתלטן כזה או אחר ,מין הראוי שאנשים שהשקיעו את כל כוחם שנותיהם ומרצם
במקום זה על נכסיו ואמצעי היצור שבו ,לכל הפחות יהלכו היום בעידן בו הישות החדשה בה אנו חיים,
שהינה אנטיתזה של הישות אליה הצטרפו חברים בבואם לקיבוץ ,וזאת עשו בין היתר על בסיס העקרונות
הסוציאליים שמהם אמור היה להיגזר גם עתידם ,ידעו שביתם מבצרם שייך להם על כל מה שמשתמע
מכך :הורשה ליקיריהם ,אפשרות להגדיל את הכנסותיהם אם יחליטו להשכיר את דירתם ,למוכרה וכיוצא
בכך.
הרי המשפט" :כי כך זה בכל העולם" נאמר בהקשרים שונים לכל אורך תהליך העברת המודל וכיוון שכך,
מין הדין ומין ההגינות שזה יכלול מיידית את שיוך הדירות!!
באשר לטענה המוזרה שאדם יעביר את דירתו באופן זמני או קבוע לזולתו ומי יודע באילו תחלואים
תיפגע חברה זאת:
הרי יש מספיק שכונות טובות בערים ובכפרים בהן באים והולכים אנשים ואמות הסיפים לא קורסות
ומאידך יש מקרים למכביר בין חברי קיבוצים הגרים בשכנות  -שהחיים שם על סיפו של גיהינום.
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מתוקף אותו הגיון של ביטחון סוציאלי כפועל יוצא מהזכות הבסיסית בעידן שלנו )ראה לעיל( למימוש
הזכות הקניינית על ביתנו ,זה נשמע לעג לרש ולאינטליגנציה לבוא ולקשקש לאדם בין שישים או שבעים,
שיתכן ומחר מחירי הקרקעות יעלו ואז יהיה כדאי לעשות את השיוך ,כי:
א .יתכן ומחר מחירי הקרקעות ירדו ,יתכן ומחר מפלגות הימין יעלו ,יתכן ומחר הקסאמים ירדו ועוד כהנה
וכהנה דברים שעולים ויורדים ובגינם אף חכם מקומי או מיובא לא יכול ורשאי לנבא את צפונותיו של
העתיד .כל מה שצריך ,זה להרים את הראש ולראות מה נעשה סביב בהקשר לחיזוי העתיד.
ב .יתכן ומחר החבר הנכבד ילך לעולמו ,ובמסעו לאבינו שבשמיים הוא יתייסר על כך שגם את הזכות
להוריש את דירתו ליקיריו גזלו ממנו וזאת בעיתים שאנחנו אמורים להיות "כמו כל העולם" כפי שאמרו
חזור ואמור מבשרי הבשורות הנישאים על כנפי החזון.
ראוי לתת את הדעת לעובדה שאם פלוני היום בין שלושים וחמש או ארבעים וחמש שנה ,הוא ו/או זוגתו
שיחיו ,סיכוייהם להאריך ימים על פני אדמה קדושה ורווית הבטחות וחזונות זאת -גדולים מאשר
סיכוייהם של חברים בגילאי שישים וחמש או שמונים וחמש שנה .הווה אומר שהקבוצה הראשונה )ממש
כמו בבורסה( יכולה ליטול סיכונים שאף טומנים בחובם הרבה סיכויים ,מתוך הנחה ודאית שחלק
מהקבוצה השנייה ילכו בדרך כל בשר וישיבו את נשמתם לבורא וכך יזכו הנותרים בנתח נכבד יותר
מהנכסים .לכן ראוי לא לתעתע בחברים ,למהר ולהעביר את הבתים לראשות בעליהם החוקיים ללא
השתהות והשהיות מיותרות .ואכן עד לאותו רגע  ,שיש כאמור להאיצו ,בו יעבור הקניין לחזקת החבר ,יש
לערוך חוזה בין האגודה לחבר ,בו מתחייבת האגודה לזכאותו של החבר ויורשיו על קניינו .זאת התחייבות
בעלת משמעות חוזית שיש להתחייב בה כאמור  -עד העברת הדירה ולא במקום העברה שתהיה בחסות
המדינה!! דהיינו רישום בטאבו.
לסיכום :אם מחר האגודה תפשוט רגל ,או חמדנים כאלה ואחרים יתפסו את הגה האגודה או המדינה ועוד
כהנה וכהנה אפשרויות מאיימות העורבות מעבר לפינה ותלויות באופן קודר רופף מעל הראש ,זכותם
הבסיסית של החבר ו/או יורשיו על קניינם ,גם אם אינם דרים הרגע בין שמלתה לחלציו )ומגובים על ידי
חוק הגנת הדייר( לא תחמס ותיגזל מידיהם אם יהיו מגובים באופן פרטני על ידי המדינה שבארכיונה יהיו
הדירות רשומות על שמם.
עודד ויס
__________________________________________________________________________

לסבים הגאים שרה ויוסי כהן
ולהורים המאושרים דלית וצור
מזל טוב להולדת הנכדה והבת – עמית!
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

לאברי דביר
ברכות לבביות
ומזל טוב!
לנישואיך עם בח"ל גלי

לזיו ארדנינג
עם גיוסך לצה"ל
ברכות חמות
והצלחה
מרובה!
מכל בית יד מרדכי

מזל טוב למשפחה הרחבה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

חג קיבוץ שמח ושבת שלום לכל בית יד מרדכי !
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