קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1120
16.4.10
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל
בדף הפעם* :דיווחים ועדכונים

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

טקסי יום הזיכרון
לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה ,תש"ע2010 ,
ערב יום הזיכרון – יום ראשון ,ד' אייר תש"ע18/4/2010 ,
 – 19.45התכנסות בחדר האוכל.
 – 20.00צפירת דומייה.
 – 20.02טקס יום הזיכרון.
ערב הזיכרון ייוחד השנה לנופלי מלחמת ההתשה מקיבוצינו.
יום הזיכרון – יום שני ,ה' אייר תש"ע19/4/2010 ,
טקסי יום הזיכרון יחלו השנה בשעה  11.00בשני בתי העלמין של הקיבוץ ,ויסתיימו יחד בבית העלמין
האזרחי.

 10.50התכנסות בבית העלמין הצבאי על גבעת המוזיאון.
 11.00צפירת דומייה.
 11.02טקס אזכרה.
בסיום הטקס יוזמנו המשפחות ,החברים והאורחים אל בית העלמין האזרחי להמשך הטקס שם.

 10.50התכנסות בבית העלמין האזרחי של יד מרדכי.
 11.00צפירת דומייה.
 11.02טקס אזכרה.
 11.25נעילה משותפת של הטקס .תתקיים יחד עם המשפחות ,החברים והאורחים שהשתתפו בטקס
בחלקה הצבאית שעל גבעת המוזיאון.
------------------------------------------------------

תן לנו כח  /תרצה עין חרוד
תן לנו כוח שוב לשאת ברעדה על כפינו
את מגש הכסף – תפארת בנינו.
תן לנו כוח – לשמוח
ולבכות עד בלות.
תן לנו כוח להכיל בתוך הלב האחד
את שכרון השמחה הגדולה ואלפי היגונות.
תן לנו כוח להביט בעיני אלמנות בשכולן,
לעמוד בדממה מול אין סוף צערן.
תן לנו כוח – לשכוח
הנקם והדם.
תן לנו כוח לשוב מן הטנק אל יום חג ויום חול,
לזרוע חיטה של מחר בשדה קרב של אתמול.
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אירועי יום העצמאות
ערב יום העצמאות

בערב יום העצמאות ה" 62 -אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינת הילדים".
האירוע יתקיים ביום שני בערב ,19.4.10 ,בדשא שעל יד אולם הכנסים.
בתוכנית:
בשעה  20.00איסוף חברים וילדים מהשכונות ברכבים.
בשעה  20.30תוכנית אומנותית המשלבת כישרונות מבית ומחוץ ,נקנח בשירת
קריוקי ,ריקודי-עם וכיבוד קל וטעים.
מומלץ להצטייד בלבוש חם.

יום העצמאות
למחרת ,יום שלישי ,20.4.10 ,החל מהשעה  ,16.00נחגוג את יום העצמאות
בהפנינג המסורתי על דשא חדר האוכל.
בתוכנית :משחקים ,הפעלות ,מוסיקה ,ו" -על האש".

להתראות ,צוות החג
__________________________________________________________________________

יום הזיכרון לשואה ולגבורה  – 2010סיכום
 .1תודות וברכות
השבוע התקיימה ביד מרדכי העצרת המסורתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה .חברי הקיבוץ ואלפי
המשתתפים זכו להשתתף בטקס מכובד בו השתתפו שר הביטחון  -אהוד ברק ,השר יוסי פלד ,חברי
הכנסת  -מתן וילנאי ,שי חרמש ואורית נוקד ,גזבר הסוכנות היהודית – חגי מירום ,מזכיר התנועה
הקיבוצית  -ולוולה )זאב( שור ,ראש המועצה האזורית חוף אשקלון -יאיר פרג'ון ,אלוף פיקוד הדרום -יואב
גלנט ,ראשי מועצות שכנות מהנגב והדרום ,ועוד.
תודה מיוחדת לישראל מידן  -על הליווי ,הפעילות והתרומה הנכבדת למאמצי ההפקה והמימון של
העצרת ,ולצחי לבנון ,על ניהול צוות ההפקה מטעם יד מרדכי.
יישר כוח וברכות לשניכם  -על המסירות ,הנכונות וההתמדה בתפקיד.
תודות וברכות לחברים ולבנים שסייעו ותרמו להפקת העצרת
לעידו מן ,יאיר ארצי וצוות הנוי  -על הכנת מתחם העצרת ליום האירוע.
לעמי וולקוביץ ומיכה רגב – על הפיקוח הביטחוני .למיקי קציר ,אשחר רגב ,גיל שחם ,יאיר ולדמן ,עמוס
ניב – על העזרה והתמיכה הלוגיסטית שנדרשה להפקה .לצוות המוזיאון – על אירוח המוזמנים ואישי
ציבור שהשתתפו בטקס העצרת .לחבורת הזמר "צלילי הדבש" – על הופעה מקצועית ומכובדת.
ולכל מי שתמך וסייע ושמו לא הוזכר כאן ,תודות לכולם!
------------------------------------------------------

 .2מספר מילים נוספות על העצרת ,וברכות לגופים המוזכרים להלן:
חשוב לציין כי החל משנת  2007מופקת העצרת באחריות מספר ארגונים ומוסדות ,באמצעות צוות היגוי
מטעמם .צוות ההיגוי כולל את התנועה הקיבוצית ,ארגון 'חבצלת' ,תנועת 'השומר הצעיר'' ,מורשת'
וקיבוץ יד מרדכי.
כמו כן יש לציין את הגופים המעניקים תמיכה לעצרת :מרכז ההסברה של משרד ראש הממשלה ,משרד
ראש הממשלה ,הסוכנות היהודית לישראל ,המועצה האזורית חוף אשקלון ,מועצות אזוריות בדרום,
פיקוד דרום וגופים נוספים.
שיתוף ארגונים ומוסדות באחריות לקיומה של העצרת משקף מטרה חשובה אליה שואף צוות ההיגוי זו
השנה השלישית :קיום עצרת נעילת יום הזיכרון לשואה ולגבורה כאירוע ממלכתי  -לאומי המופנה לכלל
ישראל ולתושבי הדרום בפרט.
-----------------------------------------------------2

 .3חנוכת האגף להנצחת גטו ורשה
יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביד מרדכי הוקדש השנה גם לחנוכת אגף חדש במוזיאון שלנו ,האגף להנצחת
גטו ורשה .טקס חנוכת האגף התקיים במעמד אישי הציבור שהשתתפו בעצרת .גזר את הסרט השר יוסי
פלד.
הדגם הריאליסטי והמוקטן של גטו ורשה מנציח את הבניינים ,הרחובות ומוסדות הציבור החשובים
שפעלו בו ,ובא להמחיש את משמעות כליאת היהודים בלב העיר ורשה.
אל אגף הגטו החדש נכנסים דרך דגם )בגודל אמיתי( של קרון משא ,ששימש להובלת יהודים אל הגטו
וממנו אל מחנות ההשמדה .המבקרים הנכנסים לדגם הקרון נחשפים למיצג ולסרט שמטרתם לעורר את
הדילמות שהתרחשו במסעות הקשים ברכבת.
בניית הדגמים החדשים התאפשרה הודות לתמיכה ולמימון שהגיעו מוועדת התביעות וממינהל התרבות
של משרד התרבות והספורט ,והינה חלק מפרויקט ההתחדשות של מוזיאון יד מרדכי.
ברצוני לנצל הזדמנות זו ולהודות לורד בר סמך ,אילן מאירי ,שוקי רייזל וישראל מידן ,חברי צוות
המוזיאון ,ולמעצב הדגמים ,מר דוד גפני ,על הגשמת רעיון הנצחת גטו ורשה.

להלן דברים שנשא מר שלמה גור – סגן נשיא ועדת התביעות לישראל
בטקס חנוכת האגף להנצחת גטו ורשה

CONFERENCE ON JEWISH MATERIAL CLAIMS AGAINST GERMANY, INC.
ועידת התביעות
כ"ח בניסן תש"ע 12 ,באפריל 2010
יום השואה – מוזיאון יד מרדכי
ועידת התביעות הינה שותפה נאמנה של המוזיאון ,הן בפעילותו החינוכית והן בשיפוץ המקום ושדרוגו
מזה כשמונה שנים ובעלויות רבות ביותר.
אנו עושים זאת כי אנו מייחסים חשיבות רבה לפעילות החקר והחינוך בתחום השואה ,במיוחד בשעה
שהכחשת השואה מראה את פרצופה המכוער יותר ויותר בשיח הציבורי והבינלאומי ,והן עקב הלקחים
והמסרים הכול כך חשובים העולים מלימוד השואה  -הן המסר הפרטי היהודי הלאומי ולא הלאומני ,והן
המסר האוניברסאלי שעיקרו הצורך החיוני ביחס הוגן ומכבד למיעוט ,לאחר ולאדם באשר הוא אדם.
מודל גטו ורשה ,אותו אנו חונכים היום ,מקומו בקיבוץ יד מרדכי שהוקם ב ,1943 -חודשים ספורים לאחר
המרד בגטו ורשה ,והנקרא על שמו של מפקד המרד .וזאת לאחר מספר שנים שהגרעין המייסד התיישב
ב"מצפה הים" ובית הילדים שלו ואורותיו שימשו כמגדלור לאניות המעפילים שהביאו את הפליטים ברי
המזל שהצליחו להימלט מאירופה הבוערת.
המודל מהווה חוליה נוספת וחשובה בהמחשת המוטיב המרכזי של המוזיאון " -משואה לתקומה" ,שזה
גם שמו.
זרם הפליטים המגיעים לחופי ארצנו הלך והתגבר לאחר סיומה של המלחמה הנוראה ההיא והם הופכים
ביחד עם אחיהם שישבו בארץ לכוח המגן העברי שלחם וניצח במלחמת העצמאות.
ראוי שנזכור כי בשלהי מלחמת העצמאות מהווים אותם ניצולים למעלה ממחצית הכוח הלוחם ,ולצערנו
למעלה מאלף מבין הנופלים הם ניצולים שחלקם היו ניצולים יחידים של משפחותיהם ,שכולן הושמדו
בשואה.
ועל כן אני מודה להנהלת המוזיאון ,היוזמים ,המתכננים והמבצעים שהעשירו אותנו בנדבך נוסף המסייע
לנו ולילדנו ללמוד להכיר ולהבין טוב יותר את הפרק הנורא הזה ,אך מלא ההוד והגבורה בהיסטוריה של
עמנו.
שלמה גור – סגן נשיא ועדת התביעות ישראל
-----------------------------------------------------נמסר על ידי אופיר לבנה
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ערעור על החלטות קלפי
לאופיר שלום
הריני להודיע לך שאני מערער על ההצבעה האחרונה בכללותה ועל סעיף  5בפרט מסיבות אלו:
 .1להצביע על נושאים כה רבים וכה חשובים וכבדי משקל בצורה חפוזה כזו ,זה מקבל צורה של
מחטף ורצון להעביר דברים אלו ויהי מה.
 .2סעיף  5בהצבעה אינו חוקי ,מפני שיש כבר תקנון קליטה מעוגן בתקנון שלא שונה וחייב רוב
מיוחד כדי לשנותו רוב של  75%מכלל המצביעים ,ולכן אין לתוצאות ההצבעה כל תוקף.
בברכת חברים )חברי קיבוץ(
מיקי קציר
-----------------------------------------------------למיקי ולחברים שלום,
הערעור נרשם.
ולעצם העניין המתחלק לשניים:
א .לגבי הטענה כי חברים לא הבינו על מה הם מצביעים:
כדאי לשמוע טענה זו בדיון ציבורי יזום ופתוח.
הדיון יאפשר לחברים להתבטא בנושא ,וניתן יהיה לשלב בו הסברים נוספים ומקום לשאלות וביקורות
לגבי פרטי ההצבעה.
ב .לגבי הטענה שסעיף  5בהצבעה אינו חוקי:
תשובה מפורטת ומלאה העברתי במייל חברים לפני כשבועיים ,כתשובה לפרסום הערעור על ידך במייל
חברים.
תשובה מתומצתת:
בהצבעה האחרונה לא הצבענו על תקנון קליטה אלא על מעמד הנקלטים .ההצבעה על תקנון הקליטה
החדש התקיימה לפני כשנה ,ביולי  .2009ובכל זאת:
תקנון הקליטה של הקיבוץ אינו מעוגן באף גוף או נספח של תקנון אחר בקיבוץ ,ובוודאי שלא בתקנון
הקיבוץ או בחוברת השינוי ,ועל כן הדיון בטענה השניה בערעורך מתייתר.
בברכה ,אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

כואבים ומשתתפים בצערם
של משה הררי ,זיו והמשפחה
על פטירתו של

רפאל בן אברהם הררי

ז"ל

אביו של משה
יהי זכרו ברוך!

בית יד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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