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עמ' 1

מה בעלון:
חייקה מאירי ז"ל /כרמלה אלון
מקום קטן לפרגון/עוד חוליה בשרשרת הדורות /רון קריזלר
סיכומי ישיבות מזכירות ומידע מהמזכירות /ענת מאור
עדכון ממלאי מקום מנהל מש"א /יפתח פריילך
מרתון תל אביב /לולו טלמור
זכויות אדם הן הבסיס לדמוקרטיה  /אורי יזהר
אל תקרא לי שחור (תגובה לדן חנוך( /סטריקו שורק
הכרת תודה וענייני דיומא /שילה עובדיה
תחזית תרבות מרץ 8102
ס סו סופ סופ"ש /הצוות המארגן
מהנעשה בישובנו /משולם סיקרון ונגה פרסי
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עמ' 3

חייקה מאירי ז"ל
נפטרה ביום ג' ,י"ח באדר א' תשנ"ז 19.1.2552
בימים אלו ימלאו  12שנים למותה של חייקה .עצובים ומרים היו חייה אך יחד עם זאת
תרומתה לקיבוץ הייתה גדולה .בעיקר עבדה חייקה במחסן הבגדים .היא גיהצה במגהץ ידני
ובמכונת הפרס ועבורה הייתה זו עבודת קודש .היא ידעה בדיוק מה עליה לעשות והחברים
הוקירו לה תודה על הקפדנות שבעבודתה .מעטים הכירו אותה ואת חייה המשפחתיים .היא
לא הייתה בקשר עם אחיה ואחותה והייתה מרוחקת אף מאמה.
ידוע לי על שתי שאיפות גדולות בחייה .בצעירותה שאפה ללמוד להיות גננת ואף הוזמנה
לראיונות אך לא מימשה את ההזדמנות וויתרה .חייקה אף שאפה להופיע בטלוויזיה בנגינה
על גיטרה והקדישה ימים ולילות ללימוד הנגינה בגיטרה.

חברות בודדות הצליחו ליצור קשר עם חייקה  ,לעזור ולטפל בה עוד לפני מחלתה ,וכמובן גם
בימים שהייתה חולה .חייקה הייתה בודדה מאד והעריכה מאד את הקיבוץ .ההשתייכות
לתנועה ולקיבוץ היו חשובים לה מאד והיטיבו עימה .היה לה בית שווה כמו לכל נפש בקיבוץ
ועבורה זה היה המון .פעם אפילו הייתה מגיעה לאסיפות ומביעה דעותיה .המקורבים לה
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עמ' 4

ובעיקר הבנות מחוות הלימוד "נחלת יהודה" שם למדה זוכרים אותה כתלמידה טובה
וחכמה ומקובלת בחברה .היא הגיעה לקיבוץ עם קבוצת הבנות של החווה בגיל צעיר עוד
טרם מלאו לה  .21בהתחלה עבדה בגן הירק כיאה לתלמידת חוות לימוד חקלאית וניסתה
להשתלב בחיינו .כולנו היינו צעירים מאד וכנראה לא ידענו להבינה ולהכירה ולא הבחנו
במתרחש אצלה.
באוגוסט  2591נישאה חייקה לבחור איטלקי (איני זוכרת איך הגיע אלינו) בשם מריו והרתה
לו .הוא היה שתיין ועזב אותה ואת הקיבוץ עוד לפני שהספקנו להכירו ממש (יתכן שיש
מישהוא בקיבוץ שכן הכיר אותו) .ההריון לא החזיק מעמד ויתכן שאובדן העובר החמיר את
מצבה הנפשי .איני יודעת מה התחולל בנפשה אך בודאי שזה לא הקל על מצבה הנפשי.
טלטלות רבות עברה חייקה בחייה ואף ניסתה לחיות ולהשתלב במקום אחר ,אך חזרה אלינו.
איש לא ערער על קבלתה מחדש כי ידענו שפה זה ביתה ואין לה מקום אחר ללכת אליו.
אני כותבת דברים אלו כי חשוב לי שנזכור את חייקה אחרי שחייתה בינינו ואיתנו שנים
רבות 74 ,שנים.
יהי זכרה ברוך
כרמלה אלון

מקום קטן לפרגון/עוד חוליה בשרשרת הדורות
בנות הנעורים ,שחוץ מיצירת חיי נעורים תוססים
אחראיות גם על תנועת הנוער שלנו -חטיבת בני
המושבים בנוער העובד בקיבוץ ,תנועת הנוער
אשר בין גרעיני המייסדים של הקיבוץ נמנים גם
גרעיניה ,קיבלו השבוע אות הוקרה בטקס מועצתי
כתודה על עשייתן הבלתי נלאית למען הנוער
בקיבוץ .הצוות שמונה  4מדריכות :אליסה רדין,
אורן זיו ,שי מור-יוסף ,הילי בן חיים -שפירא ,תמר פרחי ,עופרי שוורצמן ונעה גולדמן ,חלקן
מדריכות כבר שנה שנייה ואף אחת מיוחדת עושה
זאת כבר שנה שלישית ברציפות .כולן קיבלו את
הפליז המסורתי של התנועה ,ולימדו אותנו שיעור
בכך שגם במרחק של שבעים שנה יש משמעות
אדירה להדרכה בתנועת הנוער ,שהן זוכרות מהיכן
באו ולאן פניהן עוד מועדות.
כל שנותר הוא להגיד תודה רבה על עשייה מבורכת
ולאחל עוד שנים רבות של יצירה והגשמה בתנועה
עלו והגשימו ,רון

עמ' 5

מבין משאבים מס'  ,1299כ"ב אדר תשע"ח 9 ,מרץ 1122

עדכון ממלאי מקום מנהל סיכומי ישיבות מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות 21.2.21

(מס' )681021

 .2עדכון קידום  3התחומים ,ודיון על הסדר (תקנון) הקליטה
במסגרת קידום התחומים המרכזיים ,נמסר עדכון על הטיפול בנושאים;
השמאות על שיוך הבתים – התבצעה .הצוות של יהודה אלקרט ,דוד מנדל ,ורד זיו ושילה
עובדיה ייפגש עם השמאי ,ויביא את הצעתו לקריטריונים לאיזון למזכירות ולאסיפה (מועד
משוער לאסיפה; לאחר חג הפסח).
פרצלציית הצל למגרשים – יואב אבריאל עוסק בתיקונים האחרונים לאחר ההחלטה
שלשכונה החדשה יתווספו  9בתים ( 21משפחות) ,והחלטת ועדת תכנון על העמדת הבתים.
הצעתו תועבר לדיון בועדת תכנון ,והמפה עם המגרשים תוצג בחדר האוכל ובאסיפה ,לפני
חלוקה לכל חבר/ה.
השיוך היצרני; בזמן הקרוב נצטרך לקבל מידע על ייתכנות הקמת אגודת החברים ,ולגבש
את ההצעה על מודל השיוך היצרני (יובא לדיון והחלטה לאחר שיוך הבתים).
הסדר (תקנון) הקליטה  -המזכירות עברה על טיוטת ההסדר הכמעט מלאה ,שהוצגה כבר
באסיפה לפני מספר חודשים .תוך כדי הדיון ,נמצא שיש מקום להזמין את עו"ד אחינועם
זליגמן לפניי סגירת הניסוח .כמו כן ,המזכירות פנתה לאחינועם להכין במקביל ,ע"פ
החלטת האסיפה ,את הצעת "ההסכם הפרטני" עם הבנים/ות ,שתבטיח את זכויותיהם על
ביתם ,לפני שהם נכנסים להתחייבות ותשלום אישי על הבנייה.
וכן ,כדי לקדם גם את הקליטה החברתית ,סוכם שהבנים/ות הפעילים בוועדות השונות,
יוזמנו יחד עם הוועדה המוזמנת לישיבת מזכירות.
 ולעדכון החברים/ות; המכרז לפירוק גגות האסבסט של הלול פורסם ,והכוונה היא להתחיל
בקרוב בביצוע בפועל!.
 .1מועמד ליו"ר ועדת קליטה; עמית זיו.
בהשתתפות; איתי שביט – מ"מ משא.
אלי אלישע פנה לסיים את תפקידו לאחר פעילות מבורכת של  9שנים .פורסם מכרז ועמית
זיו נעתר לבקשה .משא והמזכירות סמכו ידם על ההצעה .סוכם שימי העבודה יהיו לפי
הצורך .הנושא יובא לאסיפה השבוע ולקלפי.
מכרזים וצוותים אחרים שיש להשלים – יידונו בהמשך .כמו כן ,כאמור ,ברצוננו לפרסם
(לקראת הפסח) את רשימת הוועדות וההתנדבויות המתקיימות בקיבוץ.
חברים שמוכנים/מעוניינים/ות להצטרף לוועדה כלשהי – נא לפנות לאיתי או יפתח .וכן,
חברים האחראים על תחומי חיים שונים ,או שמתנדבים בקיבוץ ומחוצה לו – נא עדכנו
אותנו.

עמ' 6
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 .1התנדבות אישית לגבי מבקשי המקלט מאפריקה – כאמור ,באסיפת החברים כמחצית
מהדוברים תמכו בהצטרפות קיבוצנו לרשימת הקיבוצים שהחליטו על אירוח פליטים
וכמחצית מהדוברים התנגדו .המזכירות מעריכה שכדי להתגייס לאירוח מבקשי מקלט ,יש
צורך בהסכמה רחבה ,ולפיכך איננו מוצאים לנכון להביא זאת לקלפי .עם זאת ,החברים/ות
התומכים ומעוניינים לסייע ,מוזמנים להצטרף לפעילות הנעשית בארץ; לסייע למועמדים
לגירוש במתקן הכליאה ,או בשכונת התקווה או במחאות (עצרת התמיכה הבאה מתקיימת
ב  17.1-בת"א).

סיכום ישיבת מזכירות 12.1.2

(מס' )281021

הכנת הדיון על תקציב הקהילה; סיכומי  ,1022ותוכנית 1021
הישיבה כולה הוקדשה לנושא .נקודות מרכזיות שהוצגו ועלו לדיון;
 .2בסיס כלכלי טוב! המגזר העסקי מסיים שנת פעילות טובה נוספת ,וזה כמובן בסיס חשוב
הן כשלעצמו ,והן לתקציב הקהילה 1121
.1

סיכום תקציב הקהילה של  1022יצא כמעט מאוזן לגמרי! זו כמובן בשורה טובה ,המעידה
על ההתנהלות הטובה של רכזי ענפי השירות ,יושבי ראש הוועדות ,מנהלת הקהילה ,ושיתוף
הפעולה הטוב עם התמחירנית והנהלת החשבונות.

.3

דוח רווח והפסד קהילה; סיכום  1022ותכנון 1021
מציגה :פרלה זרזינסקי – תמחירנית.
פרלה הציגה את הסיכום המאוזן של תקציב  ,1124ועמדה על הדגשים והפעילויות שהיו בו.
היו חילופי דברים על המגמות ה  9שנתיות בתקציב ,בגין הירידה בהכנסה מעבודה ,ועלייה
בביטוח הסיעודי ,הביטוח הלאומי והוצאות עבודה לשכירים (בגלל העלייה בשכר
המינימום) .מאידך ,יש פחות חברים ופחות ילדים .סוכם להכין זאת לדיון לקראת האסיפה.
לגבי תוכנית  ,1121היה צורך לקצץ ב  ,₪ 161,111וההצעה שגובשה ע"י ענת מאור ופרלה,
התקבלה בעיקרה .כמובן שזה יובא לאסיפה.

.4

מקורות ושימושים
מציג :דניאל בן אדיבה – חשב.
הוצגה בפני המזכירות סיכום  ,1124תכנון  ,1121וכן התוכנית הרב שנתית למימוש  7יעדי
הקיבוץ של הבנייה (החדשה וההרחבות); פנסיית המטרה ,קרן חיים וקרנות הביטחון
הסוציאלי .הוספת נושא זה לתכנון התקציבי מחזקת את השקיפות והביטחון.
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עמ' 7

.9

הבונוסים ל  – 1022לאחר שתתקבל החלטה בשגיב על הבונוס שלהם ל  ,1124יתקיים דיון
בהנהלה הכלכלית על הבונוס של הקיבוץ ,ויובא לאישור המזכירות והאסיפה.
תקציב החינוך – צוין המאמץ וההצלחה שנעשו להקטין את הוצאות החינוך .עם זאת,
השקעת הקיבוץ עדיין לא קטנה .המזכירות עודכנה על תת צוות של ועדת חינוך שהוקם כדי
לבדוק אפשרויות התייעלות בחינוך ,אל מול הצעה להעלות את שכר החינוך (בעיקר בגין
העלייה בשכר העבודה בגין העלאת שכר המינימום ו בונוסים וקרן השתלמות לחלק
מעובדות החינוך) .כמו כן הועלה לדיון האיזון הנאות בין תשלומי ההורים ובין השקעת
הקיבוץ בחינוך .ו חינוך תביא נתונים משווים מהאזור.

.2

תוכנית ההשקעות  – 1021נדחה לישיבה הבאה.

.6

סיכום ישיבת מזכירות ( 19.1.21מס' )181021
.2

הסדר מעמדו של מרצ'ל צ'יבוטרו – במסגרת הסדרת סטטוסים שהמזכירות שוקדת עליה,
התקיים מפגש עם מרצ'ל להסדרת מעמדו בקיבוץ .הועלו כיווני מחשבה ,שנבדקים עתה עם
מרצ'ל ,ויובאו לדיון באסיפה ולאישור הקלפי.

.1

דיון על תוכנית ההשקעות 1021
כזכור ,סך ההשקעות בענפי השירותים והקהילה העומד לרשות הקיבוץ הוא  749,111ש"ח
ועוד  791,111לרכבים .הצרכים והבקשות הן מעל ל  411,11לפיכך יש צורך בקיצוץ די נרחב.
התקיים דיון ראשון ,והמזכירות תשוב לבחון ולגבש את המלצתה לאסיפה.

.1

ועד מקומי – אושרה תוספת תקציב של  11,111מהמועצה לתיקוני בטיחות במגרשי ספורט.
ניתן גיבוי לדרישה שזה יועמד לראשות הקיבוץ ,ולא רק לבריכת השחייה האזורית.

סיכום ישיבת מזכירות ( 19.1.21מס' )581021
השלמת הסדר (תקנון) הקליטה – עם עו"ד אחינועם זליגמן (בהמשך לישיבה מ .)21.2.21
המזכירות השלימה את מרבית הנושאים ,ועתה נותרה מלאכת הניסוח על עו"ד זליגמן .לפני
החג הצעה תגובש סופית ,וכן יתקיים הדיון על ההסכם הפרטני בין הקיבוץ והבנים .לאחר מכן,
הוצע להעביר זאת לעיון הבנים/ות עם עורך הדין שהם שוכרים לעצמם ,ולאחר הערותיהם –
להביא זאת לדיון והחלטה באסיפה ובקלפי .במקביל ,חברים שיהיה מעוניינים לעיין כבר עתה
בהצעת ההסדר – יוכלו לקבלה לעיונם.
שבת שלום
ענת מאור – מזכירת הקיבוץ
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עמ' 2

הזמנה לאסיפת חברים

האסיפה תתקיים ביום רביעי הקרוב 24.3 ,בשעה 21:00
(כדי לאפשר לנשים להשתתף באירוע הנשים באותו ערב ,בשעה ) 11.11
סדר היום; נושאי מש"א
 .2הצגת המועמדים לתפקיד מש"א.
מציג :יפתח פרילייך
צוות האיתור (יפתח ,מוני ,ענת ועדי) ,לאחר קיום ראיונות לא מעטים ,קבלת המלצות ועריכת
מבחנים גרפולוגיים ,מביא להכרעת הקיבוץ  1מועמדים;
א .לילך ויאדר  -מקיבוץ חצור
כיהנה כמנהלת משאבי אנוש בקיבוצה ועתה מכהנת בתפקיד בקיבוץ נירים
ב .ניב יערן – קיבוץ ניצנים.
כיהן כמנהל משאבי אנוש בקיבוצו ,ולאחר מכן בתפקיד בנוה אור.
הערה; ניב היה מועמד יחיד לפני מספר חודשים ,ועתה ,אנו מוצאים לנכון להביאו
כמועמד לבחירה בין שני המועמדים.
 .1יו"ר ועדת קליטה – המועמד; עמית זיו
מציג :איתי שביט.
 לאחר האסיפה את הנושאים  -הנושאים יועברו להצבעה בקלפי משבת הבאה;
22821825.3.1021

מרתון תל אביב
לפני שבועיים התקיים המרתון השנתי המושקע והנוח של תל אביב.
נרשמו לתחרות כ 19111-מתחרים ,חלקם מחו'ל שהתחרו בריצת מרתון מלא ,חצי מרתון,
21ק"מ .ו9 -ק"מ .השתתפו מהמשק  4חברים :גאולה ,רותי ש ,חן ויוחאי ג ,ומרק ק שרצו חצי
מרתון ,רונית ב ולולו ב21 -ק"מ.היה מזג אוויר מצוין ופסטיבל ענק.
ראשונים הוזנקו  21הרצים המקצוענים [מאפריקה אלא מה!!] שהוזמנו כדי לנסות לשבור את
שיא המרתון של תל אביב .היו חייבים לרדת מהתוצאה של שנה שעברה  .1:11אף אחד לא
הצליח כך שהפרס  $71111נשאר בעירייה.
כל המשתתפות/ים שלנו סיימו .רותי סיימה בחצי מרתון עם תוצאה טובה של  1:21שעות
גאולה סיימה קצת אחריה [השתתפה חולה] חן ויוחאי רצו וסיימו יחד ב, 1:25-רונית סיימה
בהתייבשות קלה  ,לולו שיפר את השיא שלו ועלה על הפודיום במקום . 1/25היה מצויין ,כל
הכבוד למשתתפים שלנו ולהתראות במרתון ירושלים הקצת יותר קשה.
הספורט מוסיף המון!!
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עמ' 9

שבת שלום ,לולו טלמור

מש"א
לחברים שלום,
בתחילת החודש ,החלנו ,איתי ואני ,לשמש ממלאי מקום מנהל מש"א .תודה על האמון שניתן
לנו .בתקופת ביניים זאת ,ננסה לנהל את הדברים בצורה כמה שיותר מסודרת ולהכין את
השטח לקראת מנהל מש"א הבא.
העברת הדברים מילנה אלינו הייתה קצרה והיותנו בעלי ניסיון (במיל ).עוזר לנו לטפל
בדברים .מעבר לכול המחלקות והביקורות ,תודה לילנה על מילוי התפקיד בעבר.
 .2כמהלך ראשון ,דאגנו להפעיל מחדש את וועדת מש"א בצורה מסודרת .לשמחתנו ,כל
חברי הוועדה הקודמת (ענת ,מוני ,אביגיל ,עדי ב ,.אלי כהן ,ילנה ,איתי ואנוכי) ,מוכנים
להירתם לפעילות .קבענו סדרי עבודה מסודרים (ישיבה אחת לשבועיים ,ביום ראשון בבוקר).
סדר היום יישלח לקראת הישיבה ,ובתום הישיבה יישלח סיכום כתוב.
 .1קיימנו עד כה 1 ,ישיבות
 הראשונה עסקה בארגון העבודה שלנו (ראו סעיף קודם) ,קיימנו דיון ראשוני לגבי מילוימספר משרות לא מאוישות (קליטה ,צ"חי ,תוספות לוועדות קלפי וחברים) .התקיים גם דיון
ראשוני בסוגיות הקשורות לעבודה בתמורה .כמו כן הובהר שהשי לחבר לפסח ,יהיה בגובה
זהה לזה של שגיב .איתי הספיק להכין רשימות ופרטים יימסרו עם שובו מחו"ל.
 בישיבה השנייה,·נמסר עדכון על תהליך חיפוש ובחירת מנהל מש"א קבוע .בשבוע הקרוב יוחל בגיבוש הנושא
לקראת הבאתו לאסיפה.
· נמסרו שמות של מועמדים לניהול וועדת קליטה ,והצטרפות לוועדת קלפי .מועבר לאסיפה.
· נמסר על טיפול בשאר המשרות ועל הצורך ברענון כלל הוועדות והצוותים.
· סוכם להביא לדיון וסיכום בישיבה הקרובה ,דו"ח  + 1124סוגיות הקשורות לעבודה
בתמורה והבקרה הנדרשת לנושא.

·

הוחלף מידע על עזרה לחברים בחיפוש עבודה ובניית תכנית אישית לכול אחד מהם.

 .1ובשולי הדברים:
 משרת מילוי המקום מתחלקת בין איתי לביני .מספרי הטלפון שלנו מופיעים על דלתהמשרד.
 אפשר לפנות אלינו בכל בעיה ...מבלי לשכוח שאנחנו מטפלים בעיקר בדברים ה"דחופים"ושאין לנו לא זמן (כל אחד ממשיך בכל העיסוקים האחרים שלו) וכוונה "לתקן את כול
העולם" בתקופת הביניים הזאת!
 לידיעתכם ,איתי בחו"ל עד ל  5.1ואני אעדר מהארץ מה  21עד ל  11.1ושוב מה  11.1-עד .19.1נא לפנות בהתאם.
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שבת שלום
יפתח פריילך

זכויות אדם הן הבסיס לדמוקרטיה
ברצוני להעיר כמה הערות תגובה למאמרו של דן חנוך בעלון הקודם.
א .דן מגדיר את ישראל כמדינה יהודית ומסתמך על הצהרת העצמאות כפי שהוקראה על על-ידי
בן-גוריון ביום הכרזת המדינה .אבל כיום ישראל מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית ,לא
כמדינה יהודית בלבד .אף אחד ,גם לא בן-גוריון לא ידע אז מה יהיה הרכב האוכלוסייה של
המדינה העומדת לקום וההכרזה על מדינה יהודית הייתה רלוונטית לתקופה ההיא .מה
שהתברר עם הזמן הוא שיש לנו מיעוט לא קטן של כ 20%-אזרחים ערבים שכמעט כולם
מוסלמים .ויש גם דרוזים .לכן ההגדרה הרלוונטית היום היא יהודית ודמוקרטית .נוסח אחד
אומר כי ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי ושל כל אזרחיה .זה מסובך ומסורבל ,אבל
זה משקף את המציאות.
ב .הדגשת המרכיב היהודי על חשבון המרכיב הדמוקרטי מסוכנת לעתידה של המדינה .יש מי
שפועל למען הדגשה זו – הימין הפוליטי .לביטוי מדינה יהודית כשאינו צמוד לדמוקרטית יש
שתי משמעויות המתמזגות זו בזו – דתית ולאומנית .על משמעותן של מגמות אלה מיותר
להוסיף .אגב ,הרצל קרא לספרו המכונן "מדינת היהודים" ולא "המדינה היהודית" .וזה לא
מקרי ,כי הוא התכוון שבמדינה תהיה מושתת על לאומיות ולא על דת.
ג .דן כותב כי רוב המסתננים הם מוסלמים והמוסלמים שהיגרו לאירופה אינם משתלבים
בחברה באירופית אלא מתבדלים ממנה מכאן המסקנה לגבינו .הוא מסתמך על הסדרה של צבי
יחזקאלי בערוץ  .10יחזקאלי הוא עיתונאי מוכשר ,אבל דתי וימני .אין ספק שמה שהוא מראה
זו אמת ,אבל אני לא בטוח שזו כל האמת .יש גם מוסלמים אחרים .גם חלק גדול של המוסלמים
בישראל מעוניין להשתלב בחברה הישראלית .לא כולם ולדעתי גם לא רובם הם תומכי חנין
זועבי וראאד סלאח .הם לא ציונים אבל הם משלימים עם ישראל כמדינת הלאום של העם
היהודי ומבקשים שוויון זכויות ממשי.
ד .מהכתיבה של דן ניתן לחוש שהוא מעריך מאד זכויות אזרח פרטיקולריות ,שכל מדינה חייבת
להעניק לאזרחיה ,ופחות מזה זכויות אדם אוניברסליות שמגיעות לכל אדם באשר הוא אדם.
אבל לא תיתכן דמוקרטיה יציבה שאינה מושתת על זכויות האדם .בפתח הצהרת זכויות האדם
והאזרח של המהפכה הצרפתית מ 2415-נאמר“ :כל בני האדם נולדים ונשארים בני חורין ושווי
זכויות" .בפתח הצהרת העצמאות של ארצות הברית ,שקדמה למהפכה הצרפתית נאמר:
“מקובלות עלינו אמיתות אלה כמוכחות מאליהן ,שכל בני האדם נבראו שווים ,שהבורא העניק
להם זכויות מסוימות שאי אפשר לשלול מהם ,וביניהן הזכות לחיים ,לחירות ולרדיפת האושר".
אלה הם שני המסמכים המכוננים של הדמוקרטיה המודרנית והם גם הנחו את מחברי אמנת
זכויות האדם של האו"ם ב 2571-האומרת כל בני האדם נולדו חופשיים ושווים בערכם
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ובזכויותיהם .אז צריך לזכור שהמסתננים הם קודם כל בני אדם ויש לגלות כלפיהם סולידריות
אנושית.
ה .לדברי דן מימוש בזכויות האדם כבור המסתננים מאפריקה בא על חשבון רווחתם של אזרחי
המדינה וביטחונם האישי .נו ,באמת .ראשית ,המדינה שפכה את המסתננים בדרום תל אביב
ללא אפשרות תעסוקה הולמת ודיור סביר .שנית ,בינתיים רבים מהם התפזרו ובדרום תל אביב
אין כבר עשרות אלפים כבעבר .שלישית ,שיעור העבריינות של המסתננים נמוך ,לפי המשטרה,
מזב של הישראלים .אם המדינה הייתה נוקטת בדרך נכונה יותר כלפיהם המצב בדרום ת"א
היה יותר טוב.
ו .מה לעשות,דן ,נושא זכויות האדם בישראל הוא בעיקר נחלת השמאל .הימין ברובו לא מחשיב
אותן והיחס לפלסטינים ולכיבוש מוכיח זאת .יש מספר לא גדול של שומרי זכויות אדם הימין,
כמו בני בגין ,אבל כולנו יודעים מה מעמדם שם ומה כוחם .אז אם אתה רוצה להאשים אותי
ב"התנשאות שמאלנית" תעשה זאת .אני לא מתבייש בהתנשאות מהסוג הזה.
ז .דן מגדיר את ארגוני זכויות האדם בישראל ובראשם הקרן החדשה כמפיצי שנאה נגד המדינה.
סליחה ,הם פועלים נגד מדיניות הממשלה ,לא נגד המדינה וזהו הבדל מהותי .הכתמתם כשונאי
המדינה זהו ספין שקרי מבית היוצר של נתניהו ,דובר האמת הידוע ,ושל בנט שקד וסמוטריץ’,
ההומניסטים הדגולים.
ח .בהגות הדמוקרטית קיים המושג של מרי אזרחי .זוהי פעולה לא אלימה נגד פעילות שלטונית
חוקית אבל כזו שגורמת עוול לאדם או קבוצה מסוימים .זו פרקטיקה לגיטימית והיא כזו גם
במקרה שבו דנו באספה .לפעמים המוסר מתנגש עם החוק ויש צידוק לפעולה מוסרית שאינה
חוקית .לדוגמה ,הפרת צווי הממשל הצבאי שהיה קיים בישראל ,מסיבות פוליטיות ,גם אחרי
שהצורך הביטחוני בו כבר לא היה קיים.
ט .דן מאשים את המזכירה שהיא מנסה לכפות עלינו את האג’נדה של מרצ .העלאת נושא לדיון
באסיפה איננה כפייה .לא יזיק לנו לקיים לעיתים דיונים שחורגים מעיסוק בגודל הדירה ,התור
להרחבה ,ושאר ירקות מסוג זה .ובעובדה ,עמדתה של ענת לא התקבלה ולקיבוץ לא נגרם כל
נזק מהדיון.
י .ומה אני מציע? ברור שאיננו יכולים לקלוט בלי גבול ולכן טוב שהוקמה הגדר בגבול סיני .אבל
כלפי אלה שכאן ,לא לקיים מסע צייד על בני אדם ,אלא להציע תמריץ כלכלי מתאים למי
שמוכן מרצונו ,ללא כפייה וללא לחץ ,להגר למדינה שלישית או לחזור למולדתו .ולכל אלה
שנשארים להעניק מעמד תושב ולאפשר להם למצוא תעסוקה הולמת בכל מקום שניתן .בסך
הכל יש כאן רק כמה עשרות אלפים מהגרים מאפריקה והם לא מסכנים את צביונה של המדינה
וביטחון אזרחיה יותר מהעבריינים מתוצרת בית.
אורי יזהר

לרחל ודן חנוך והמשפחה
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ברכות להולדת הנכד,
בן לאופיר וגל חנוך
בית משאבי שדה
אל תקרא לי שחור (תגובה לדן חנוך(
אויי דן ,דן ,דן  .......לו גנדי מהאטמה ההודי היה חי ,היה מת מזמן ,כתבת .
ויש לציין כי כתיבך יפה וקולחת ,שני עמודים וחצי של דפי  .A4בין השאר אתה מפנה אותנו,
כדי להוכיח את צדקת דרכך בקשר לפליטים מסודן ,אל הכתב צבי יחזקאל ,בתוכניות על
המוסלמים באירופה .צבי יחזקאל רעב ל"רייטינג "ומשכורת גבוהה  .זה בסדר גמור.
צבי יכול היה להראות כתבה על המוסלמים שכן משתלבים בחברה האירופאית ואף מגיעים
לעמדות בכירות בשלטון  .נדמה לי ,ואני לא בטוח ,ישנם באירופה כ 11-מיליון מוסלמים .כולם
מחבלים ? כולם מתפוצצים ? אגב גם בארץ ישנם מחבלים יהודיים .לגרש אותם ?
בפסקה נוספת אתה כותב ( לא מצטט ) ממשלת ישראל זרקה יהודים מארץ ישראל (גוש קטיף,
עמונה) ועל כן אפשר לזרוק פליטים סודנים.
דן יקר ,זה הזוי ,זו דמגוגיה .
מצד שני ,בשום אופן אין להשוות גרוש פליטים! מהגרים בלתי חוקיים! מסתננים!
לגרוש יהודים ורציחתם בידי הנאצים .גם זו דמגוגיה.
ועל כן ,אני פונה אל רחמיו של העם היהודי ,אל העם הנבחר ,קיצת חמלה ולו טיפה ,מעולם לא
הזיקה לאיש .אהיה גאה לו קיבוץ משאבי שדה יקלוט כמה יוצאי סודן ,באופן חוקי ,ולא
להסתירם בעליית גג עם דלת מסתורית מפני השלטונות .
לצערי הרב ,עיקר מגרשי הפליטים מישראל בא מהצד הדתי של הפוליטיקה .אותם דתיים
שעוקרים עצי זית ,שורפים מסגדים ,פולשים לבתים ושטחים לא להם .כן ,הממשלה בשתיקתה
מעודדת צעדים אלה.
נ.ב .בנוסחה של המושג "קליטה" ,נקלט ! וקולט ,הם שזורים זה בזה כמו זר פרחים בחג
השבועות ,אחרת הזר יתפרק ונאלץ לאסוף מחדש את הפרחים .
בארץ עדיין לא למדו את המילה קולט .
ובבניין הבית השלישי ננוחם.
סטריקו

לנאוה ויוסי רייב והמשפחה,
מזל טוב להולדת הנכדה,
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עמ' 23

בת לאמיר ונעמי
בית משאבי שדה

הכרת תודה וענייני דיומא
כבר נאמר ונכתב רבות על כך שכאשר מפרסמים תודות אישיות ,יש להיזהר שמא תפספס
ותפגע במי שמגיעה לו התודה ,ולא נאמרה או נכתבה.
ענפי הבניין והתקשורת "רגילים" לכך שמעטים מוקירים תודה על עבודותינו.
הצוות הקטנטן והטיפול במגוון עבודות ,בעיות ותקלות כפי יכולתנו אינו מובן מאליו.
התפרסמה בעלון האחרון כתבה שכותרתה "פתיחה חגיגית נעורים ."1121
מעבר לתוכן הדברים בכתבה ,אזכיר שהמבנה השרוף תוכנן בזמנו ,על פי דרישות צוות חברת
הילדים בליווי אדריכל והושקעו כספים לטובת פעילות מוגדרת.
מקווה שהשיפוצים שנעשו לאחרונה יהיו האחרונים ויענו לדרישות חב' הילדים והנעורים.
אבקש להתייחס לעניין התודות .אכן נכתבו תודות לחלק מאנשי הביצוע ומגיע להם.
אך ,מי שעמלו על תכנון השיפוצים בכל מבני חב' הילדים ,עד לפרטים הקטנים ,כולל כתב
כמויות והצעות מחיר מקבלנים ,לא זכה להוקרת תודה.
אז ברשותכם התודות ל:
* טלי גולדמן –עמלה על תוכניות השיפוצים בכל מבני חב' הילדים ,יחד איתי.
* לענף הבניין-מאיר ושות'-עבודות אינסטלציה ,העתקת קו מים לטובת הפרגולה ,נקודת מים
לכיור בחוץ ,תיקונים שונים בכל המבנים.
* לחשמליה-יוסף וסשה-על ביצוע עבודות חשמל כפי שהתבקשו.
ואסיים ב"-חכמים היזהרו בכתיבתכם".
ענייני דיומא:
ענפי הבנין והתקשורת מבצעים פעילות שוטפת ,תחזוקה ,פיצוצי צנרת ,סתימות ,ליווי
הרחבות
בגבעה בתחומים מסוימים וכו'.
* מוני מים-ממשיכים בהתקנת מוני מים ,תהליך שנמשך מס' שנים ,כ 19%-סיימנו להתקין.
בכל העסקים מותקנים מוני מים ,השלמות בדירות חברים ותושבים.
* הטמנת אשפה-המחלקה לאיכות הסביבה במועצה החלה בביצוע אשפה מוטמנת בישובים.
בימים הקרובים יחל הקבלן לחפור בורות להטמנת האשפה ב 7-מקומות שנבחרו
משיקולים
שונים ברחבי הקיבוץ .האשפה המוטמנת תחליף פחי האשפה הירוקים ,ועם הזמן והכסף

מבין משאבים מס'  ,1299כ"ב אדר תשע"ח 9 ,מרץ 1122

עמ' 24

יושלמו נקודות נוספות בקיבוץ ותהא אחידות באיסוף האשפה ,שתעשה על ידי מנוף .תודות
למועצה.
* בתקשורת-טיפול בתקלות ,החלפת ארונות ברזל רקובים.
ערוצים ,94,91יהיו פתוחים בימים הקרובים לטובת ציבור מנויי הוט ,בממיר הדיגיטלי.
שבת מבורכת
שילה

תחזית תרבות מרץ 8102
אירועי חודש מרץ בסימן העצמה נשית "מניצוץ ללהבה"
 בוקר נשי – שדרת המועצה ,רמת הנגב
יום שישי  ,26.3.1021כ"ט אדר תשע"ח |  20:00ועד | 24:00
כניסה חופשית -יריד בר קיימא מקומי -יצירה ומעצבים ,ביגוד ,חקלאות ,מזון ועוד.
 - 20:00 הרצאה – לינוי בר גפן "גברים מערוץ  11ונשים מערוץ  - 20ייצוג נשים
במדיה"
 ₪ 91לכרטיס ברכישה מוקדמת באתר המועצה או ברכישה במקום במזומן.
 - 22:30 סדנת סטיילינג קייפ גירל  -עם הסטייליסטית אורית ארגמן
 ₪ 11לכרטיס ברכישה מוקדמת באתר המועצה או ברכישה במקום במזומן.
 הקרנת הסרט ומפגשיח  " -לפני שהרגליים נוגעות בקרקע"
יום שלישי  ,10.3.1021ד' ניסן תשע"ח |  | 12:00אולם גולדה ,קיבוץ רביבים.
הקרנת הסרט " לפני שהרגליים נוגעות בקרקע" ומפגשיח עם דפני ליף.
דיוקן אישי של דפני ליף ,מנהיגת המחאה החברתית.
 ₪ 19לכרטיס ברכישה מוקדמת באתר המועצה או ברכישה במקום במזומן.
מופעים ואירועים נוספים:
 אריק ברמן בהופעה
מוצ"ש  | 12:00 | 2080381021פאב "ארבעים" קיבוץ טללים
המופע האקוסטי הוא הזדמנות למפגש אינטימי עם מיטב משיריו של ֶאריק בביצועים
מיוחדים.
כרטיסים :באתר המועצה :מכירה מוקדמת  | ₪ 71ביום האירוע  | ₪ 91בקופה ₪ 61
 הרצאות יום א' :הרצאות להורים למתבגרים -חינוך מיני לנוער מוצף מינית
יום ראשון  | 10:00-11:30 | 228381021מו"פ רמת הנגב
כרטיס :באתר המועצה ובמקום₪ 11 :
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 הצגת ילדים במדרשה :אפצ'י  -תיאטרון "לושה גבריאלוב"
יום שלישי  | 22:00-21:00 | 238381021באודיטוריום מכון בן גוריון במדרשת בן גוריון
מופע של תיאטרון חזותי-פיזי ללא מילים הפונה לילדים .ההצגה מביאה יום בחייו של
ליצן מבולבל וקלמזי ,שממש רוצה ללכת לדוג ,אבל בסוף מוצא עצמו מצונן ומנוזל מכדי
לצאת מהבית .שיחת טלפון חשובה מזרזת את הליצן להתארגן ולצאת מביתו כדי לדוג
דג גדול .למרות הגשם המפתיע ,מחליט הליצן שזו הזדמנות שאסור לפספס ומתוך כל
ההתארגנות המהירה שוכח לנעול את נעליו וכך דורך על שלולית גדולה ...האפצ'י
הראשון לא מאחר להגיע וכך גם הבאים אחריו.
מחיר כרטיס ,₪ 19 :מכירת כרטיסים באתר המועצה.



החצר האחורית
חמישי  | 12:00 | 1180381021פאב "ארבעים" קיבוץ טללים
ארבע שנים לאחר צאת אלבום הבכורה שלהם "החצר האחורית" ,חוזרים החצרנים אל
הבמה במופע בו יבצעו שירים מאלבומם החדש "החצר האחורית  "1ומאלבום הבכורה
כרטיסים :באתר המועצה :מכירה מוקדמת  | ₪ 91ביום האירוע  | ₪ 61בקופה ₪ 41

לרות שלו ,צור ועירית והמשפחה
איחולים להולדת הנינה/נכדה
בת לטל ואייל
בית משאבי שדה

לאביבה פישר והמשפחה,
איחולים לנישואי ספיר עם בח"ל
בית משאבי שדה
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נר זכרון חודש אדר
אדי אליאב ז"ל ,נפטר ג' אדר תשכ"ד
בנימין רוזמרין ז"ל( ,אבא של כרמלה אלון) ,נפטר ד' אדר תשל"ג
גילה וינברג ז"ל( ,אמא של דרורה אליאב) ,נפטרה כ' אדר תשל"א
פרנסואה טייב ז"ל( ,אבא של לולו טלמור) ,נפטר ה' אדר תש"ן
שרי גרנות אליאב ז"ל ,נהרגה ט"ז אדר תשן
אבי דוידזון ז"ל ,נפטר י' אדר א' תשנ"ג
חיה (חייקה) מאירי ז"ל ,נפטרה י"ח אדר תשנ"ז
קפטה יוסף ז"ל( ,אבא של ליאורה ברקת)  ,נפטר כ"ד אדר א' תשס"ח
בן ציון שלו ז"ל ,נפטר י"ד באדר תש"ע
יהושע (גנדי) ברנשטיין ז"ל ,נפטר ו' אדר תשע"ב
ראובן (רובקה) שחם ז"ל ,נפטר א' אדר תשע"ג
חיה ג'ורג'ט חדד ז"ל( ,אמא של אורי זיו) ,נפטרה כ"ז אדר ב' תשמ"ו
יורי יונקמן ז"ל ,נפטר כ' אדר ב' תשס"ג
אברהם (אבי) כהן ז"ל נפטר ט"ז אדר ב' תשע"ד
צביקה ברוך נפטר ט"ו באדר ב' תשע"א

עמ' 27
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פורים חלף עבר לו .הילדים התחפשו וחגגו ,בנופי הבשור היה קצת פחות שמח ,לילדי החטיבה
העליונה שבגלל כמה בוגרים שיכורים שזרקו לרחבת הריקודים תרנגולות ,והביאו עימם ראש
של חזיר ,הופסקה המסיבה .במשק התקיימה העדליידע ולסיומה הפנינג שמח ברחבת המועדון.
למבוגרים הייתה מסיבת המערב הפרוע .כרקע לכך נתלו במשק מודעות עם תמונות חברים
כפושעים מבוקשים ,למסגיר אותם מובטח פרס .בערב פגשנו את השור הזועם שעליו ניסו
לרכוב המשתתפים .היה שמח ומבדח.
מצב המשקעים הוא טוב ירדו עד עתה  56מ"מ והנגב מוריק .ניתן לראות פריחה יפה בכל מקום.
במקלט הגבעה תערוכה של חנה ג' –עוד רגע מסתיימת –מומלץ לבקר
נטליה אלמוג סיפרה על חייה ועל הבחירה בחיים ,סיפור לא קל אך מרגש.
איתי שביט סיפר על פסטיבל הקרח בחארבין
חוג ספרות התמקד הפעם בחיים גורי ז"ל שנפטר לאחרונה  .היה ערב מיוחד ,הוקרן סרט על
המשורר וסופרו סיפורים אישיים עליו וזה היה מרגש וחשוב.
ילנה צודוקוב הסבירה על מנגינות רומנטיות מפורסמות.
הארכיאולוג רון קהתי דיבר על מסכות ושמירה על ניקיון בעולם העתיק כמו קטורת וגם על
קבורות וכדומה.

ש בת שלום

