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הצבעה בקלפי
תתקיים בחדר האוכל ביום שישי וביום ראשון
שישי  5191/4בשעות //:31-/3:31 :ו/3:31-01:31 -
וביום ראשון  7191/4בשעות//:31-/3:31 :
נושאים להצבעה:
 .1הקיבוץ מאשר את המאזן המאוחד לשנת  3112כפי שהוצג בשיחת קיבוץ מיום .3.0.3112
בעד  /נגד  /נמנע
 .3בחירת מנהל קהילה:






ניתן להצביע "בעד" אחד המועמדים או להצביע "נגד" שניהם.
פתק הצבעה אשר יחרוג מהוראות הצבעה אלו ,ייפסל.
המועמד שייבחר הוא זה שיזכה למרב קולות המצביעים ובתנאי שקיבל למעלה מ 01% -מקולות
המצביעים (בעד ונגד).
במקרה בו לא נבחרו מועמדים ,אך גם לא נדחו בהצבעת נגד ,יתקיים סיבוב הצבעה נוסף שיכלול את
המועמד שזכה למרב הקולות מבין המצביעים (בעד ונגד).
במקרה בו נדחו שני המועמדים בהצבעת נגד יוחזר הנושא לדיון מחודש.
להלן שמות שני המועמדים שהוצגו בשיחת הקיבוץ מתאריך :12.8.3112
(יש לסמן "בעד" אחד המועמדים בלבד ,או "נגד" שניהם)
שם המועמד
(לפי א'-ב' שם
המועמד)
דרור קפלון
שמעון כורם

בעד אחד המועמדים
בלבד

נגד שני המועמדים

*ההצבעות נדחו בעקבות מבצע "צוק איתן"

הציבור מוזמן!
בברכה ,המזכירות
__________________________________________________________________________
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מיגון בתי הילדים והגנים
שלום לכולם,
בהמשך לעדכון בדף המזכירות האחרון (ד.מ )33.8.3112 1211 .אבקש לעדכן לגבי שאלות שעלו במייל
ובשיחה עם הורי ילדי הגיל הרך בנוכחות אל"מ במיל נירה שפק (נירה הינה תושבת כפר עזה ומפקדת נפת
עוטף עזה ולכן מכירה את העוטף מקרוב) חברי צ.ח.י ונציגי מזכירות ביום חמישי האחרון.
בתי הילדים ממוגנים כבר כמה שנים במיגון עילי .ברור כי מיגון זה הינו חלקי בלבד דבר שהתחדד
בתחילת מבצע "צוק איתן" ,עת הועברה פעילות הגנים לביה"ס "חופים" החדש .המיגון העילי הוא שלב א'
של תוכנית המיגון של פיקוד העורף וכבר שנים עומדת בפני הקיבוץ האפשרות לבצע את שלב ב' – מיגון
החזיתות (עיבוי הקירות והגבהת החלונות לגובה  1.21בדומה לכרמיה וארז) .לאחר שהובנו המגבלות של
תוספות מיגון מסוג זה דרש הקיבוץ לעבור לבניית אשכול גנים ממוגן .יש לזכור כי המבנים הינם ישנים
מאוד ולא ניתן יהיה לשפצם עם הוספת המיגון .ביצוע מיגון החזיתות הינו פתרון קבוע שימנע את
העברת התקציב לאשכול גנים חדש ממוגן .בפגישה שנערכה בחודש יולי בנוכחות נציגי פיקוד העורף,
המועצה האזורית ויד מרדכי הודענו כי אין בכוונתנו להמשיך במיגון החזיתות וכי אנו דורשים הקמת
אשכול גנים ממוגן בקיבוץ.
במהלך ימי הלחימה של צוק איתן המשכנו לקדם את בניית אשכול הגנים .הוקם צוות לטיפול בנושא בו
חברים עמי וולקוביץ ,הגר וינר ,אליהו שחם ,משה סוקר ,מנהל הקהילה והמזכיר .יגאל וולק ידידינו מנתיב
העשרה נבחר לקדם את הפרויקט בתקופה זו לאור ניסיונו במיגון מבני חינוך ובעבודה מול המועצה
ומשרדי הממשלה .הצוות ביקר באשכולי גנים ממוגנים בקיבוצי האזור ,ערך פגישה עם אדריכל פיקוד
העורף לבחינת חלופות השטח לביצוע והעמדת האשכול ועוד (במהלך ימי המבצע) .התבצעה פניה למשרד
רוה"מ בדרישה לאגם תקציבים ממשרדי הממשלה השונים ,כמו גם לראש המועצה יאיר פרג'ון והגשת
בקשה לקבלת תקציב לבניית גנים במסגרת "קול קורא" של משרד הכלכלה .אנו ממשיכים לקדם את
הנושא ומאמינים שהתכנון ,התקצוב והבניה יארכו  3-2שנים.
כל הכתוב מעלה טוב לטווח הארוך אך לטווח הקצר (עד לבניית האשכול) עומדות בפנינו שתי אפשרויות:
להישאר עם מיגון עילי בלבד או להציב את המיגון הזמני כפי שהתחלנו לבצע זה מכבר .לאור התארכות
המבצע היה חשש שלא ניתן יהיה להפעיל את גני הילדים עקב חזרת תלמידי "חופים" לכיתות .הפעלת
המערכת במבנים שאינם בתי ילדים במשך כמעט חודשיים התגלתה כקשה ביותר – לצוות הגיל הרך וגם
לילדים .חוסר הבהירות באשר לעתיד ,כפי שניתן היה לראות בריבוי הפסקות האש והפרתן ,מחייב
להיערך למצב דומה גם בתקופה הקרובה (אבקש להזכיר שאנו בהפסקת אש ללא הסדרה) .הפעלת
מערכות החינוך כולן הינה קריטית גם ליכולת ההורים להמשיך לעבוד ולנהל שגרה כלשהיא ,בוודאי לאורך
זמן כה רב .דווקא בימי הסלמה ,עבור הילדים חשובה הפעילות בגנים המוכרים להם ולא במקלטים.
מספר דיונים התקיימו בנושא בצוות צ.ח.י במהלך התקופה .הצוות ביקר בנחל עוז שם הוצב מיגון זמני
דומה לזה שקיים אצלנו ושוחח עם הורים ,חברים והנהלת הקהילה .הצוות נפגש עם מהנדסי פיקוד
העורף והמפקדים במטרה להבין את האפשרויות והמשמעויות טרם קבלת ההחלטה .ברור היה כי מיגון זה
הינו אגרסיבי ,משפיע על הגנים והחצרות ועל נראות האזור כולו .חברי הצוות סבורים כי השארת הילדים
ללא מיגון בשנים הקרובות הינה אפשרות בעלת סיכון רב הן בימי שגרה והן בכל הסלמה שתבוא בעתיד.
אנו מתכננים לעשות כל שיידרש כדי להפוך מיגון זה למתאים לסביבת הילדים והקיבוץ (צבעים ,ציורים,
השלמות חצר בחוץ ועוד) .על אף הקושי הטמון במראה עבורנו ,ביטחון הילדים חשוב לכולנו .אם נסביר
נכון את הדברים לילדים הפגיעה בהם תהיה מינימלית.
בשיחה העלו ההורים את החשש מפני השפעת המיגון על הילדים ורצונם שיגדלו בסביבה טבעית ופתוחה
כנהוג בקיבוץ .נציגי צ.ח.י וצוות הגיל הרך הציגו את מכלול השיקולים שעיקריו פורטו מעלה .אל"מ במיל.
נירה שפק הבהירה כי הקיבוץ רשאי בכל שלב לבקש את הוצאת המיגון אך המליצה לבחור בהמשך המיגון
למען ביטחון הילדים.
לאחר השיחה התבצעה ישיבה של צוות צ.ח.י עם נציגי ההורים .בהחלטה משותפת ועל אף הקושי הוחלט
לסיים את מיגון הגן הרביעי (דקל) .מיגון גן חורש יבחן שוב כפי שסוכם בצוות צ.ח.י במטרה לראות אם
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ניתן לתת מענה לאור גילם הגדול באופן יחסי של הילדים (משיחה עם המטפלות ברור כי הילדים
מתקשים להגיע לממ"ד והמטפלות נדרשות לבצע סיבוב בגן וספירה בזמן קצר) .עוד סוכם כי תתקיים
שיחה עם מומחה למיגון של פיקוד העורף לחברים ולהורים בהקדם ,כמו גם פעילות הסברה לצוותי הגיל
הרך וההורים בנושא החזרה לשגרה בגנים הממוגנים .אנו נמצא את הדרך לידע את ההורים בהמשך הדרך
בדיונים לגבי אשכול הגנים הממוגן.
בנימה אישית אבקש להוסיף כי כלל השותפים להחלטה מסכימים כי המיגון פוגע במראה הקיבוץ .אך אני
מאמין שעשינו תהליך בחינה והחלטה נכון ושעם חלוף הזמן נוכל לקבל את השינוי עד למתן פתרון קבוע
למיגון הגנים .אני בטוח שיהיה קל לנו יותר להתמודד עם האתגר ביחד.
שאולי
__________________________________________________________________________

פריצה לבריכה
לפני מספר ימים נראו מספר נערים בוגרים שוחים בבריכה בשעות הערב כאשר הבריכה הייתה נעולה
והמציל סיים את עבודתו .היו כבר מקרים כאלו בעבר כאשר הבריכה עדיין לא נפתחה בשל מבצע "צוק
איתן" .אנו רואים בחומרה רבה את הפריצה לבריכה .דווח נמסר לוועדת חינוך .ההורים גם הם ,מתבקשים
לגלות ערנות ולשוחח עם הילדים לגבי הנושא.
איתן
__________________________________________________________________________

שבוע טוב לכל בית יד מרדכי!
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