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לקראת שיחת קיבוץ
לחברים שלום רב,
בתאריך  28.6.09תתקיים שיחת קיבוץ שתיועד לשני נושאים מרכזיים:
 .1דיון בטיוטת עקרונות הקליטה כפי שנוסחה ועוצבה על ידי צוות ההיגוי של פרויקט השיוך
והצמיחה:
טיוטת עקרונות הקליטה אושרה לדיון ציבורי בצוות ההיגוי לאחר דיונים רבים ,לרבות קיום דיון
אסטרטגי בנושא הקליטה בו השתתפו גם נציגי המזכירות.
הבאת המסמך לדיון ציבורי כמוהו כהעברת הילוך בתהליך הצמיחה הדמוגרפית ,שמתקדם ונבנה גם בצד
התכנוני )פרטים יימסרו בשיחה(.
לדיון הציבורי המיועד בנושא עקרונות הקליטה חשיבות רבה לקידום תהליך הצמיחה הדמוגרפית
והקליטה ליד מרדכי ,שכן הוא יאפשר יצירת בסיס לדיון משותף והחלפת דעות בין החברים לבין
פוטנציאל הנקלטים ,בנים ואחרים.
עקרונות המסמך רבים ומפורטים .ייתכן בהחלט שייווצרו דיונים ערים סביב סוגיות שונות במסמך .יחד
עם זאת זוהי מטרת הדיון ,להסביר ולהבהיר את העקרונות המוצעים ,תוך הקשבה הדדית ויצירת דיאלוג
בונה בין דעות ועמדות ,מנוגדות או שונות ,בקרב החברים והמועמדים לקליטה.
מסמך עקרונות הקליטה הופץ בדוא"ל חברים ביום  .12.6.09חברים המעוניינים לקבל עותק פיזי של
המסמך לתא הדואר שלהם מוזמנים לפנות לשלוית קראוס ,052-3962475 slavit_k@yadmor.co.il
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פרטים נוספים יוצגו ויוסברו בשיחת הקיבוץ המיועדת ).(28.6.09
בהתאם למתווה הפעולה שאושר בקלפי )יוני  (08בנושא פרויקט שיוך וצמיחה יוכלו החברים
להאיר  /להעיר  /להציע  /להסתייג כלפי ההצעות.

 .2דיון בפתרון התכנוני לשתי הסתייגויות שאושרו לבחינה במסגרת אישור תוכנית האב
של יד מרדכי )אוגוסט :(08
תוכנית האב החדשה של יד מרדכי אושרה באוגוסט  08בכפוף לשתי הסתייגויות:
 .1בחינת הדרך בין השכונות נווה משק לנווה זית.
 .2בחינת תכנון מתחם המגורים הלא מבונה ,מזרחית לשכונת נווה זית.
בתום מספר דיונים פתוחים לציבור בצוות ההיגוי של תוכנית האב ,לרבות סיור שטח ציבורי במתחם
הרלוונטי ,גובשה ואושרה לדיון ציבורי חלופה תכנונית חדשה למתחם ,המהווה הצעה לפתרון שתי
ההסתייגויות:
 .1מוצע כי דרך הגישה למתחם הגיל הרך תעבור בין המכבסה לספריה ,זאת במקום מתווה הדרך שהוצע
במקור ,בין נווה משק לנווה זית.
 .2מוצע כי יתוכננו  8מגרשים חדשים לבניה במתחם המגורים הריק שמול שכונת נווה זית ,זאת במקום 9
מגרשים שהוצעו במקור.
הערות לקראת הדיון הציבורי בהסתייגויות לתוכנית האב:
 יתקיים דיון נפרד ומקצועי בנושא חניות בתוך מתחמי המגורים בקיבוץ. הדרך ממתחם הגיל הרך ועד לכיכר המוזיאון תישאר ראשית )גם בתב"ע המיועדת( אך ההתייחסות אליהעד החלטה פנימית אחרת תהיה כאל שביל.
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חלופה תכנונית חדשה למתחם הנדון ,המהווה הצעה לפתרון שתי ההסתייגויות כלפי תוכנית האב )אוג'
 (08הופצה בדוא"ל חברים ביום  .12.6.09חברים המעוניינים לקבל עותק פיזי )צילום רגיל( לתא הדואר
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פרטים נוספים יוצגו ויובהרו בשיחת הקיבוץ המיועדת ).(28.6.09

נמסר על ידי אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 8.6.09
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,מאיר שגיא ,עפרה הלפרין ,רחל אשחר ,הילל שיפמן ,אורלי סיגלמן ,יריב קלרמן,
אופיר לבנה.

 .1דיון רביעי בטיוטת הצעת שינוי סעיפים בחוברת שינוי אורחות החיים
כמתחייב מהחלטת שינוי אורחות החיים )דצמבר  (07ובהמשך לפרסומים בנושא ממשיכה המזכירות )דיון
רביעי בנושא( בהכנת טיוטת הצעה לשינוי סעיפים בתוכנית שינוי אורחות החיים.
המזכירות מזמינה את החברים ואת צוותי העבודה  /וועדות של הקיבוץ להציע התאמות נדרשות לקראת
אשרור תוכנית השינוי )את ההצעות יש להעביר לאופיר לבנה .(mazkir@yadmor.co.il
בגמר הדיונים בנושא תגיש המזכירות טיוטת נוסח מתוקן לתוכנית שינוי אורחות החיים ,לעיון החברים
ולאישור השיחה והקלפי.

 .2פרויקט שדרוג הבית הסיעודי ומיגונו
השתתפו בדיון :אילה הקל וניצה רינת.
א .רקע
כבר קרוב לשנתיים עוסק צוות בפרויקט שדרוג הבית הסיעודי ומיגונו .הצוות כולל את ,משה סוקר ,אילה
הקל ויריב קלרמן .הצוות פועל בתאום עם ההנהלה הרחבה )יו"ר – גיורא אתר( וצוות הניהול של בית
הבריאות .בשנתיים האחרונות נפגש הצוות עם נציגים בכירים של משרדי ממשלה וגופים שונים במטרה
שיכירו בצורך במיגון הבית הסיעודי .פעילות הצוות נשאה פרי ,וכיום ויותר מתמיד קיימת מחויבות של
מוסדות המדינה למגן את הבית הסיעודי.

יוזמת הפרויקט נולדה משתי סיבות עיקריות:
 .1תקינה חדשה של משרד הבריאות מחייבת חשיבה לגבי עתיד הבית הסיעודי:
לפני כעשור קיבל הקיבוץ רישיון הפעלה ממשרד הבריאות והכרה מצד המוסד לביטוח לאומי .משרד
הבריאות מפקח ומבקר את פעילות הבית ,ומכוון אליו גם קשישים סיעודיים שאינם חברי קיבוץ.
הבית הסיעודי מאכלס כיום  13דיירים סיעודיים ועוד  9דיירים תשושים .בבית  4חדרים המיועדים
לדיירים סיעודיים 3 ,חדרים עבור הדיירים התשושים ,ו 8 -חדרים נוספים המשמשים כדיור מוגן עבור
דיירים הכשרים לנוע ולשרת עצמם חלקית באופן עצמאי.
מחצית מדיירי הבית הם חברי הקיבוץ או קרובי משפחתם מדרגה ראשונה ,ומחציתם חיצוניים שבחרו
להיעזר בשירותי הבית הסיעודי.
על מנת שבית הבריאות יוכל להמשיך לתת שירות גם לדיירים חיצוניים )ולא רק לחברי קיבוץ( עליו
לעמוד בתקנים החדשים של משרד הבריאות .תקנים אלה מחייבים התאמת חדרי השוהים לדרישות
החדשות ,ביניהן הקצאת חדרים נפרדים לרופא ולאחות ,הקצאת חדרים  /מחסנים נפרדים לתפקודים
השונים של הבית )פרא רפואיים( ,צמצום מספר הדירים משלושה לשניים בכל חדר ,ועוד.
אי עמידה בתקנים החדשים של משרד הבריאות משמעותה הפסקת פעילות בית הבריאות במתכונתה
הנוכחית :שוהים חיצוניים לא יוכלו לקבל "קוד מיטה" )מימון משרד הבריאות לשהייה בבית סיעודי(
ולמעשה ייאלצו לשלם מחיר גבוה ביחס לאלטרנטיבות אחרות בחוץ המאושרות על ידי משרד הבריאות.
מכאן שתוך זמן קצר יחזור בית הבריאות לשמש את חברי הקיבוץ בלבד ,ולכך יש משמעויות ברורות לגבי
מימון אחזקת הבית.
 .2המצב הביטחוני הנתון באזורנו מחייב חשיבה לגבי מיגון הבית הסיעודי
המצב הביטחוני באזורנו מחייב אותנו למצוא פתרון הולם ואנושי למיגון דיירי הבית .לצערנו ,זמן
ההתרעה מרגע האזעקה ועד רגע נפילת הטיל קצר ביותר ,ואינו מאפשר לדיירי הבית לתפוס מחסה
במקלט הסמוך במקרה של ירי תלול מסלול לאזורנו.
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ב .עקרונות הפרויקט
 .1המטרה:
מיגון הבית הסיעודי.
שדרוג הבית הסיעודי בהתאם לתקני משרד הבריאות.
 .2מטרות משנה:
יצירת רווחה לשוהים בבית.
הרחבת הבית הסיעודי והגדלת הכנסותיו.
 .3עקרונות תוכנית הפיתוח:
 .3.1הקמת מחלקה סיעודית ממוגנת חדשה מצפון לבית הבריאות הכוללת  13מיטות אשפוז ,מרכז
תעסוקה ,חדר אוכל ,מטבח וחדר פיזיותרפיה.
 .3.2גודל המבנה החדש כ 450 -מ"ר )כולו ממוגן(.
 .3.3מבנה 'משמר-הגבול' הישן יהווה חלק מתוכנית הבינוי.
 .3.4הפיכת המחלקה הסיעודית הישנה ל 4 -דירוניות.
 .3.5הפיכת המטבח הנוכחי לחדרי עבודה לצוות הפרא-רפואי על פי תקני משרד הבריאות.
 .3.6הבית ייבנה מחדש ממוגן )ללא צורך במיגון עילי כבבתי הילדים(.
 .4עלות הפרויקט
הפרויקט מוערך בעלות כוללת של כ 5 -מיליון .₪
 .5מקורות המימון:
 .5.1ביטוח לאומי –  - ₪ 1,118,380המימון אושר בביטוח לאומי.
 .5.2ועדת התביעות –  - ₪ 381,305המימון אושר בוועדת התביעות.
 .5.3משרד הבינוי והשיכון – כ .₪ 870,000 -קיים הסכם עקרונות ,עדיין לא אושר רשמית.
 .5.4משרד הגמלאים – כ) .₪ 300,000 -קיים הסכם עקרונות ,אישור צפוי ביולי .(09
סה"כ מימון בשלבי איגום מאושרים  /מתקדמים = כ 2.7 -מיליון .₪
 .5.5משרד הביטחון – התחייב עקרונית לבצע את מלוא עלות הפרויקט במסגרת מיגון הקיבוץ .מתקיימת
פעילות נמרצת ,בסיוע ראש המועצה ,להפוך את ההתחייבות למסמך רשמי ,על מנת להשלים יתרת
המימון לפרויקט.
 .5.6נבדקים ערוצי מימון נוספים ,לא דרך תקציבי המשק או הקהילה.

ג .מדוע נדרש הדיון כבר כעת?
בהמשך לאמור לעיל ,המוסד לביטוח לאומי וועדת התביעות קיבלו החלטה לתמוך בפרויקט בהיקף של 1.5
מיליון ) ₪מענק  .(100%יחד עם זאת ,ועל מנת שיוכל לתת תוקף למענק ולשמרו לתקופה סבירה עד דיון
ואישור הפרויקט על תוכניותיו )מימון וביצוע( ,מבקש הביטוח הלאומי מהקיבוץ לקבל החלטה על פיה
יפעל הקיבוץ להשלמת מימון ביצוע התוכנית ,זאת עד שנתיים-שלוש מהיום.

ד .עיקרי הדיון במזכירות
 פרויקט מיגון הבית הסיעודי והתאמתו לתקני משרד הבריאות חיוניים בהחלט .יש להמשיך בפעילותגיוס הכספים לטובת פרויקט השדרוג ,כך שבסופו של דבר נגיע בפרק זמן של שנה עד שנתיים מהיום
לאיגום מלא של מימון הפרויקט.
 נכון שניתן לוותר על התקנים ולהישאר במסגרת הפעלה רק לחברי הקיבוץ ,אך הפעלה כזו לא תהיהכלכלית לאורך זמן.
 אין בדיון היום כדי לקבוע את תוכנית המימון אלא לקבוע עקרונית שנכנסים לפרויקט ,תוך המשך גיוסכספים חיצוניים למימון מלא של התוכנית.
 יש חשיבות להשיב בחיוב לביטוח הלאומי ,שכן המענק המתקבל ממנו הינו רגל מימונית ראשונהלפרויקט .יש מספיק זמן בכדי לגייס ולאגם תקציבים נוספים ,חוץ קיבוציים ,לפרויקט .צריך לזכור
שוויתור על הפרויקט משמעותו וויתור על יישור קו עם תקני משרד הבריאות החדשים וכן וויתור על
מיגונו של הבית.
 יש לתת את ברכת הדרך לעקרונות הפרויקט ולברך את הביטוח הלאומי וועדת התביעות על התקציביםשהקצו לטובת הפרויקט החשוב ,יחד עם זאת חשוב שיתרת מימון התוכנית לא תהיה על חשבון רווחת
החברים.
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ה .החלטה
 .1המזכירות מאשרת כניסה עקרונית לתהליך השלמת מימון ביצוע תוכנית ההקמה מחדש של הבית
הסיעודי ,מעבר לכספים שאושרו על ידי ביטוח לאומי וועדת התביעות ע"ס  1.5מ' ש"ח.
 .2מתווה הפרויקט ,על כל מרכיביו ,לרבות תוכניות מפורטות לתכנונו ,למימונו ולתחילת ביצועו ,יובאו
במועד הרלוונטי לאישור המזכירות והקיבוץ )קלפי(.

 .3לקראת שיחת קיבוץ בנושא הסדר עקרונות קליטה לקיבוץ
המזכירות התעדכנה כי צוות ההיגוי של פרויקט השיוך והצמיחה אישר הבאת טיוטת עקרונות הקליטה
לדיון ציבורי בשיחת קיבוץ .טיוטת עקרונות הקליטה אושרה בצוות ההיגוי )לקראת דיון ציבורי( לאחר
דיונים רבים ,בהם השתתפו גם נציגי מזכירות בשלוש פגישות ייעודיות שהוקדשו לדיון אסטרטגי בנושא
הקליטה .הודגשו בישיבה הנוכחית אלמנטים מרכזיים בהסדר המוצע ,אותם מכירה המזכירות מדיוניה
בטיוטת ההצעה לשינוי תקנון הקיבוץ .לדיון הציבורי המיועד בנושא עקרונות הקליטה חשיבות רבה
לקידום תהליך הצמיחה הדמוגרפית והקליטה ליד מרדכי ,שכן הוא יאפשר יצירת בסיס לדיון משותף
והחלפת דעות בין החברים לבין פוטנציאל הנקלטים ,בנים ואחרים.

 .4שאול פסואה – הודעה על עזיבת הקיבוץ
מזה חצי שנה עובד שאול פסואה בארגנטינה כמנהל עבודה בפרויקט חקלאי גדול מאד לו שותפים מספר
גורמים מישראל ומחו"ל .בתקופה זו אישרה המזכירות לשאול להמשיך להתנהל מול הקיבוץ כחבר קיבוץ
לכל דבר ועניין ,אך תוך תיחום התקופה לזמן מוגבל שהוגדר כניסיון .לפני כשבועיים הגיע שאול לביקור
בקיבוץ ,במסגרתו נפגש עם יריב ואופיר לצורך בחינה וחשיבה משותפת לגבי מסגרת התנהלותו מול
הקיבוץ .שאול סיפר כי הוא מרגיש סיפוק רב בעבודתו כמנהל פרויקט נטיעת רימונים ואחראי מטע בחווה
חקלאית בארגנטינה ,וכן כי מעוניין להמשיך שהותו בחו"ל לעוד מספר שנים לפחות.
בפגישה ,בה השתתפה גם מימי ,נשקלו אלטרנטיבות שונות לקביעת הסטאטוס והמשך התנהלותו
התקציבית של שאול מול הקיבוץ ,כאשר בסיומה הודיע שאול על עזיבת הקיבוץ .עוד סוכם בפגישה כי
במהלך החודש הבא תצטרף מימי לשאול ,שבינתיים כבר הספיק לחזור לארגנטינה .במהלך החתימה
המשותפת על סט מסמכי העזיבה סגרו מימי ושאול חוב כספי שנרשם לחובתם בקיבוץ.
שאול ביקש להודות מקרב לב למזכירות ולקיבוץ על ההזדמנות שניתנה לו להתפתח ולהצליח בעבודתו
החדשה בארגנטינה .המזכירות מאחלת לשאול ומימי הצלחה רבה בדרכם החדשה והמשותפת בארגנטינה.

 .5סיכום פגישת צוות דיון משותף לדיון בתחושות חברים כלפי תהליך המשכור
בתאריך  11.5.09התקיימה שיחת קיבוץ בנושא עצומת חברים המסתייגים כלפי תהליך המשכור.
בהמשך להחלטות השיחה מינתה המזכירות צוות דיון משותף לדיון בתחושות החברים כלפי תהליך
המשכור .הצוות כלל נציגי ציבור ,מזכירות ומש"א .סיכום פגישת הצוות הוצגה לכלל חברי המזכירות,
להלן סיכום הדיון שהתקיים בתאריך  ,25.5.09בו נכחו :שלוית קראוס ,שולה ארצי ,מיקי קציר ,עמרם
צרפתי ,ונציגי מזכירות שנבחרו לצוות :גיורא אתר ,אורלי סיגלמן ,גלעד בארי ,אופיר לבנה:

"א .רוח הדיון הביאה את הנוכחים להסכמה שחשוב יהיה להמשיך את מגמת החלטת השיחה ):(11.5.09
אין טעם אמיתי בהמשך הדיון עם כלל הציבור ,אלא יש להמשיך בדיונים פרטניים עם חברים החשים כאב
ופגיעה מתהליך המשכור .יש לתת דגש על התמודדות הדדית וכנה בין חברי הקיבוץ ,מנהלים ועובדים.
ב .לגבי עמדות אחרות שעלו ,כגון – 'שעל הקיבוץ לקיים תהליך שיוך לפני תהליך משכור' או 'שיש לעבור
לתלושי שכר' – אלו נושאים חשובים שהקיבוץ דן בהם בעיצוב מודל השינוי בשנה שעברה ,ובהחלט
לגיטימי להעלותם )במידת הרלוונטיות שלהם( לדיוני המזכירות בימים אלה בהם היא עסוקה )ובהמשך
הציבור( באשרור מודל שינוי אורחות החיים.
ג .תודה לחברים שנטלו חלק בדיון וששיתפו בהרגשותיהם כלפי הנושא".

 .6בחירת נציג לועדת איתור מנהל/ת לבי"ס 'חופים'
לאה סלוצקי ,מנהלת בי"ס חופים ,הודיעה על סיום עבודתה כמנהלת ביה"ס .בעקבות כך יזם ראש
המועצה ,יאיר פרג'ון ,ועדה לאיתור המנהל/ת הבא לבית הספר .ועדת האיתור מורכבת מראש המועצה
)יו"ר( ,מנציגי ועדת חינוך של המועצה ומנציגי ישובים במועצה .מטרת הוועדה לבחון ולהמליץ למשרד
החינוך על מנהל/ת לבית ספר חופים מבין המועמדים שהגישו עצמם למכרז שבנדון.
המזכירות מינתה את אופיר לבנה לנציג יד מרדכי בוועדת האיתור.
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 .7נציג יד מרדכי בוועדת כוח אדם של המועצה האזורית
יריב קלרמן דיווח כי גלעד בארי מונה על ידי מליאת המועצה האזורית כנציג יד מרדכי בוועדת כוח האדם
של המועצה האזורית ח.א.
גלעד יחליף את עפרה הלפרין שכיהנה בתפקיד זה במהלך השנתיים האחרונות וביקשה לסיימו עתה.
תודה לעפרה ,ובהצלחה ותודה גם לגלעד!
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבות המזכירות------------------------

רענון הנחיות לטיפול בהכשת נחש
הקיץ מתקרב ולאט לאט קמים להם מתרדמת החורף הנחשים ,ובמיוחד הארסיים שבהם.

יש להתייחס לכל הכשת נחש כאל הכשת נחש ארסי!
טיפול ופעולות ראשונות
*קראו מייד לעזרה וחייגו את מס' החירום 101
 .1הרחיקו הנפגע מהנחש והעבירו אותו למקום בטוח.
 .2דאגו למנוחה מוחלטת של הנפגע והרגיעו אותו.
 .3הסירו בגדים ותכשיטים מהאיבר המוכש.
 .4נקו וחטאו את מקום ההכשה.
 .5קבעו את האיבר המוכש.
 .6פנו בדחיפות כל מקרה הכשה לחדר מיון.
דקירה בשוגג משיני ארס של נחש מת עלולה לגרום להזרקת ארס –
אם פגר הנחש נמצא במקום האירוע ,יש לאסוף אותו בזהירות לכלי קשיח,
ולפנותו לבית-החולים.

ברכות
ואיחולי החלמה
מהירה

ליאיר שוורץ,
שננכש השבוע
מצפע..

איסורים
אסור לחתוך את מקום ההכשה! )הארס יחדור בקלות למחזור הדם(.
אסור למצוץ ארס! )נזק למטפל(.
אסור להניח חסם עורקים! )נזק חמור לאיבר(.
אסור לקרר או לחמם את מקום ההכשה!
אסור לתת לקורבן ההכשה מזון או שתייה!
אסור לרדוף אחרי הנחש! )אם כי חשוב לרשום מה היו צבעיו ,צורת ראשו וכתמיו ,אורכו וכו'(.
באדיבות מושון וקנין – המסמך המפורט נשלח במייל חברים
__________________________________________________________________________

היבילים מגיעים **** יש לפנות ציר גישה ****
נקבע מועד הגעת הבתים היבילים למתחם הצריפים השבדים לשעבר.
היבילים יגיעו לקיבוץ במובילים כבדים
בימים שני ושלישי ,15-16.6.09 ,החל מהשעה  6.00בבוקר בכל יום.

אי לכך ,החל מיום ראשון הקרוב בערב ,14.6.09 ,ועד סיום יום שלישי,16.6.09 ,
הציבור מתבקש שלא להחנות רכבים לכל אורך הציר הרחב מהכניסה
ליד ביתו של אבי פוקס ועד לאזור הפיזיותרפיה.
אנא לתשומת ליבכם .כמו כן ,יידעו את מכריכם ואורחיכם הצפויים.
נמסר על ידי שאול וולנסקי
__________________________________________________________________________
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פרס נעמי שמר לוותיקי יד מרדכי
בית הספר "נעמי שמר" בנתניה החליט להעניק פרס ותעודת הוקרה לוותיקי יד מרדכי לציון התעקשותם
והתמדתם להיאחז בקרקע ביד מרדכי בזמן מבצע עופרת יצוקה ,כפי שעשו זאת בכל השנים מאז נוסד
הקיבוץ בשנת .1943
טקס חלוקת פרסי 'נעמי שמר' התקיים לפני שבוע ,ביום חמישי.4.6.09 ,
תודה רבה לגבי ועמי וולקוביץ שנכחו וייצגו את הקיבוץ בטקס ,בשמו קיבלו והודו לבית הספר על
הפרס המחמיא.
במסגרת הטקס הוענקו תעודות הוקרה ופרסים גם לגב' מרים פיירברג ,ראש עיריית נתניה  -על הפיכת
נתניה לבירת הספורט של מדינת ישראל ,וכן לאישים נוספים ,ולמספר מורים ותלמידים מבית הספר.
בסיום הטקס התקיימה שירה בציבור בהנחייתה של המלחינה נורית הירש.
גבי ועמי ביקשו לציין כי הטקס היה מרשים בארגונו ובהפקתו והיווה סיכום שנתי לפעילות ביה"ס
להגברת הזיקה והשייכות של התלמידים למדינה ולעיר נתניה ,ולמי שמצאו לנכון לציין במיוחד בהוויה
הישראלית.

להלן תוכן הפרס כפי שנוסח על ידי וועדת הפרס של בית הספר ,ומכתב התודה של יד מרדכי:
------------------------------------------------------------

עיריית נתניה – משרד החינוך והתרבות

בית הספר הממלכתי יסודי נעמי שמר
רחוב לאון רייך  4נתניה
אתר ביה"סwww.yn-netanya.org.il :

פרס נעמי שמר
לחברים בקיבוץ יד מרדכי
"היום ביום החג ,ביום שבו הדעת נתונה בגאווה על הישגים ,חשוב שנזכור כי כל שבא לנו מהאדם בא ,מקור
כל השגנו הוא במשאב האנושי" ...מתוך דבריה של השרה שולמית אלוני בטקס חלוקת פרס ישראל.
פרס נעמי שמר ניתן בכל שנה לאנשים ולתלמידים על פועלם בתחומי החברה ,התרבות והמדע.
וועדת הפרס מצאה לנכון להעניק השנה את פרס נעמי שמר לדור הוותיקים חברי קיבוץ יד מרדכי וותיקי
"מצפה הים"  -על אחיזתם בקרקע בזמן מבצע "עופרת יצוקה" ,על אף ירי הקסאמים לא נטשו את ביתם
קיבוץ יד מרדכי .מעשי הגבורה של קליטת המעפילים בנתניה ,ב"מצפה הים" ,ההיאחזות על הקרקע ,בשנת
 ,1943בניית קיבוץ לתפארת ,עמידתכם האיתנה שמונה שנים תחת אש בגזרת עוטף עזה ,מוכיחה שוב ושוב
כי הנכם נפילי הדור.

לכם אנו מצדיעים! כה לחי!
דליה פרידמן – מנהלת בית הספר
וועדת הפרס  -תשס"ט
------------------------------------------------------------

לבית הספר הממלכתי יסודי נעמי שמר
לדליה פרידמן – מנהלת בית הספר
לוועדת הפרס
לתלמידים ולצוות המורים
שלום לכולכם,
ברצוני להודות לכם על הענקת פרס נעמי שמר לדור הוותיקים ,חברי קיבוץ יד מרדכי ו" -מצפה
הים" .תשומת ליבכם לפועלם של חברינו ,וותיקי הקיבוץ ,שחלקם כבר אינם בחיים ,ראויה להערכה
רבה.
כקיבוץ ,קהילה וחברים  -אנו שמחים ומתרגשים על הקשר הנפלא שנוצר ומעמיק בין בית ספרכם
לבין הקיבוץ ,וגאים להיות חלק ממורשת ישראל אותה אתם מנחילים בגאון לחניכים.
מצדיעים לכם בחזרה!! ומודים מקרב לב!!
אופיר לבנה  -מזכיר קיבוץ יד מרדכי
בשם וותיקי הקיבוץ וחבריו הרבים
העתק
משרד החינוך והתרבות – עיריית נתניה
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עדכון בנושא קביעת מיקום לממ"דים
לחברים שלום רב,
להלן פרטי מכתב שהתקבל השבוע ממשרד האדריכלים שמונה על ידי המועצה האזורית לתכנן הצבת
הממ"דים ביד מרדכי:
הנדון :יד מרדכי /תכנון מרחבים מוגנים לדירות – דרישות לשינויים
שוקי שלום,
צוות תכנון המיגון עושה מאמץ לסיים תכנון מתחם המגורים בקיבוץ .אנו נתקלים שוב ושוב בתופעה
שאחרי סיכום עם חברים לגבי מיקום הממ"ד בדירתם ,ובמהלך העבודה להכנת תכניות מפורטות להקמת
הממ"דים – מתקבלות דרישות לשינוי מיקום הממ"דים מצד חברים .הדבר גורם לנו לעצור את התכנון
ולבצעו מחדש ,וכן מעכב את הגשת התוכנית למשרדי הממשלה השונים.
נבקשך להנחות את החברים כי לאחר סיכום עמם לעניין מיקום חיבור הממ"ד לדירה ,במידה ויתקבלו
בקשות לשינויים נוספים  -תיפסק עבודת התכנון בדירות אלה בשלב זה.
משרד אדרכ' אלוני-דרורי
__________________________________________________________________________

אלי אייל )פיינגרש( ז"ל – קווים לדמותו
ביום ו' האחרון  5.6.09נפטר אלי אייל )פיינגרש(.
אלי אייל נולד בגרמניה בשנת  1923ועלה ארצה במסגרת עליית הנוער בשנת  .1939בשנותיו הראשונות
התגורר בקיבוץ שריד שבעמק יזרעאל .בשנת  1941הצטרף לפלמ"ח ונטל חלק בפעולות קרקעיות של
הפלמ"ח ביניהם ליל הגשרים ופיצוץ תחנת סידני -עלי.
בשנים  1943 -1944השתתף במחנות דאייה של קלוב התעופה הארצי-ישראלי שנערכו בכפר ילדים .ביולי
 ,1945במסגרת שירותו בפלמ"ח ,החל אלי קורס טיס ממונע )מוטורי( בביה"ס לטיסה של חברת אווירון
בבסיס חה"א הבריטי ברמלה וזכה לרישיון טיס מנדטורי מספר  .137אלי שירת כשנתיים וחצי במסגרת
מחלקת הטייס של הפלמ"ח.
בשנת  1947התגייס ל"שירות אוויר" )הגוף שקדם לחיל האוויר( ונמנה עם תשעת הטייסים הראשונים של
טייסת א' .אלי היה מפקדה הראשון של הטייסת בשדה דב שכללה  9מטוסים קלים ,שהיוו את כלל
המטוסים של היישוב .בתחילת פברואר הוקמה טייסת הנגב בנירעם שכללה  2טייסים 2 ,מטוסי אוסטר ו -
 3מכונאים .מפקדה הראשון היה עזר ויצמן .הקמת הטייסת נבעה מהצורך לחסוך בזמני טיסה מהנגב
לשדה דב וחזרה .בסוף פברואר הצטרף אלי לטייסת.
בחודשים פברואר ,מרץ אפריל כאשר הנגב נותק מהצפון ,ביצע אלי טיסות רבות שכללו סיור לפני שיירות
ודיווח על מחסומים ,הבאת תחמושת ,תרופות ודואר לישובים מנותקים .מבצעי יחיד אלה הגיעו לשיאם
במאי כאשר במשך שבועות היה הקשר היחידי עם אנשי כפר דרום המנותקים .באפריל  1948יצא עזר
ויצמן לקורס הסבה על מטוסי מסרשמיט בצ'כיה ואלי קיבל את הפיקוד על הטייסת.
עוד לפני כן תכנן אלי ופיקח על בניית  10מנחתים ביישובי הנגב 9 .מהם היו מחוץ לגדרות היישובים
ואחד בתוך קיבוץ ,ביד מרדכי .שלוש פעמים נחת אלי והמריא ממסלול זה .בפעם השלישית הוא הביא
לכאן את דבמבם מנירעם כדי לחלץ שיירה שעלתה על מחסום ערבי בברברה )מבקיעים כיום( .כאשר
התכונן להמריא עצרו אותו והכניסו למטוס האוסטר שלו יולדת בהריון מתקדם מגברעם .עד ימיו
האחרונים זכר אלי את החלון שבשיפועי הגג של מבנה המסגרייה אותו עבר בקושי רב עקב המסלול
החולי כאן .הוא נשבע שיותר לא ינחת כאן.
ב 19 -במאי כאשר הצבא המצרי נערך להתקפה על יד מרדכי ,קרא מפקד חטיבת הנגב נחום שריג לאלי
וביקשו לצאת לאסוף מודיעין על הצבא המצרי באזור יד מרדכי.
אלי רק חזר אותו הבוקר מטיסה לכפר דרום .עקב הנחיתות האווירית לעומת מטוסי הקרב המצריים,
ביצע אלי טיסות רבות בלילות ירח.
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באותו בוקר יצא אלי יחד עם הסייר הבכיר של חטיבת הנגב ,אבי זכאי ,לטיסת מודיעין מעל למערכי
הצבא המצרי באזור דיר סניד .הם טסו בגובה רב ובזמן שאבי רשם לעצמו נתונים שונים ,ראה אלי
מתחתיו לאורך הכביש הראשי מטוסי ספיטפייר מצריים שבאים מדרום לכיוון תל אביב.
אלי סיפר שראה אותם זורמים הלוך ושוב כמו מכוניות שנוסעות בדיזנגוף .לפתע כאשר פנו לשוב זיהה
אותם אחד הטייסים המצריים .אלי סיפר שלא היה לו שום מושג כיצד חומקים ממטוס קרב .הוא ירד
לגובה נמוך וטס ממש בתוך הואדיות לכיוון דורות .צוות הנ"מ של הטייסת טעה לזהותו כמטוס אויב וירה
עליו" .למזלי" ,סיפר אלי" ,נפגע מוט הכיוון כאשר כבר הייתי בישורת אחרונה למנחת".
לימים הגדיר אותו עזר ויצמן "הטיס האמיץ ביותר של חיל האוויר".
אלי הוכשר כטייס חיל האוויר בקורס טיס "מינוס  "1ובאפריל  1949הוענקו לו כנפי טיס של חה"א .לאחר
המלחמה עבר אלי אייל למערך מטוסי הקרב של חה"א ופיקד על  5טייסות קרב ,ביניהם טייסת מילואים.
אלי המשיך את דרכו הצבאית בתפקידי הדרכה ופיקוד ובין היתר שימש כמפקד בסיס שדה דב.
במלחמת ששת הימים טס ונלחם אלי אייל במטוסי הפוגה הסילוניים.
אלי השתחרר מחיל האוויר בדרגת סא"ל והחל ללמוד היסטוריה.
עם סיום התואר הצטרף אלי למוסד יד טבנקין כחוקר והיסטוריון .במשך שנים רבות היה אלי סופר ופרשן
צבאי של עיתון "על המשמר".
אלי שירת במילואים ביחידה לאיתור נעדרים )אית"ן( והקדיש זמן רב לחקר תולדות חיל האוויר.
במלאת  50שנים למלחמת העצמאות התקיים ב 1998 -כנס ביד טבנקין בו נשאו הרצאות .אחד המרצים
נשא הרצאה בה תקף את קיבוץ יד מרדכי שנסוג מסיבות שקריות.
בעקבות אותה הרצאה ,פתח אלי במסע לטיהור לוחמי יד מרדכי .בהמשך הגיע לקיבוץ ,נפגש עם הותיקים
וניסה להניע אותם לתבוע את עלבונם בדרכים שונות .גם כאשר נוכח אלי שחברי הקיבוץ לא נלהבים,
המשיך אלי כמעט לבדו במשך למעלה מ 10 -שנים במסע לטיהור שמו של הקיבוץ.
הכמיהה שלו ללימודים הייתה בלתי רגילה .הייתה לו שאיפה עזה לסיים תואר שני אותו לא הספיק
להשלים.
הלך מאתנו אדם ישר ,צנוע ואהוב על כל מכריו .אדם שההגדרה" :מלח הארץ" מתאימה לו ביותר.
יהי זכרו ברוך !!!
כתב :אילן מאירי
__________________________________________________________________________

לסבתא הגאה סולמה פסואה
ולהורים המאושרים אורית ואלכס פסואה
ברכות לבביות
ומזל טוב!
לנישואי גיא עם בח"ל אורטל
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי !
8

