ברכת המזכיר במסיבת ראש השנה במענית  - 41/9/52תשע"ה
לתושבי הקיבוץ ,לחברי הקיבוץ ,ולאורחים
ותיקים ,בוגרים וילדים -ערב טוב,

ראשית -
אני מבקש להזכיר בצער גדול-
את פטירתו של חברנו בני שוורץ ,ממנו נפרדנו בדיוק לפני שבוע .בני נפטר ממחלה קשה בגיל
יחסית צעיר .בני היה פעיל ומתנדב בחיי הקיבוץ ,כמו גם בעשייה במסגרות ארגוניות שמחוץ
לקיבוץ.
מספר שבועות קודם לכן ,נפרדנו מחברתנו שרה סופר .שרה זכתה לאריכות ימים ולשיבה .שרה
זיכתה דורות של ילדי בית ספר רעות בליווי חינוכי מסור.

בקיץ האחרון-
התמודדה ישראל במלחמה מול החמאס בעזה.
חיילי צה"ל לחמו בגבורה ,ובהם גם מספר חברים בנים ותושבים ממענית -במילואים ובסדיר.
הלחימה גבתה מחיילנו ומשפחותיהם מחיר כבד.
תושבי הדרום ,ובעיקר תושבי יישובי עוטף עזה ובהם קיבוצים רבים ,מתמודדים זה שנים עם סיוט
מתמשך ,ונדרשים לאומץ לב גדול .גם הם שילמו מחיר בנפש .אני רוצה מכאן לחזק את ידי חבר
מענית ,אריק חצור ,מנהל קהילת קיבוץ נירים ,המוביל אותה בצליחת ימים קשים.
קשה לראות באופק פתרון לנושא הפלסטיני ,ובכלל קשה לדמיין התייצבות במזרח התיכון.
אנו מדינה ועם חזקים ,ועלינו להמשיך להיות חזקים .ועם זאת ,חשוב להמשיך ולנסות ולפעול,
ולהעיז -אפילו עבור סיכוי קטן -לפיתרון בדרך של שלום .חשוב עבור עצמנו כחברה ,להמשיך
לשמור על ערכים הומאניים ,גם בסביבה בה אחרים אינם מכבדים ערכים אלו.
אנו המבוגרים יכולים לשאת את המורכבות ,ולהתגייס לכל התמודדות .אני מקווה שנשכיל להעניק
לילדינו הרכים את הביטחון בשנות ההתבגרות ,בהם האיזון האישי עדין ורגיש.

ובמעבר חד ,למבט אופטימי -
אצלנו בקיבוץ ,בקהילתנו הקטנה -יש דברים שמחים -יש לנו במה להתגאות.
על קצה המזלג מן השנה החולפת:
בתרבות -ממש היום כאן אנו מתכנסים לציין ולקבל בשיר ובצליל את השנה החדשה .במענית
מתקיימים אירועי תרבות צנועים מדי שבוע בשבוע ,לאורך כל השנה .פעם זהו סרט ,פעם ספר,
שירה ,נגינה ,הצגה ,מחול ,מסע ,יצירה ,הפעלה ועוד; לא בכל פעילות משתתפים רבים ,אך חשוב
ונכון שהיא תימשך כמו לב פועם של המקום הזה.
בחינוך -שלשום הוצפו שבילי הקיבוץ בילדי הגיל הרך .לבושים בלבן הם הגישו דובשניות וכרטיסי
ברכה למבוגרים שפגשו .פעוטים בעיניים נוצצות מביטחון וחופש ,בליווי צוות חינוכי אוהב ומקצועי.

גם פעילות החינוך החברתי 'נוכחת' ותוססת .מי שיקשיב ישמע הרבה 'שמח' במרחבים ,מי
שיביט יראה 'אורות דולקים' במועדון הנעורים.
חברים ותושבים ממענית עובדים ומעורבים בבתי הספר האזוריים -ותורמים לאיכות החינוכית
ולהישגים ברעות ובמבואות עירון.
השילוב החשוב -למרות מגוון האוכלוסיות במענית ,יש רצון הדדי שמצליח בהשתלבות בחיי
הקהילה והחברה -תושבים ,בנים ,חברים 'חדשים' ואפילו ...חברים 'ישנים' .גם דיירי מעון בית
אקשטיין מתקבלים בברכה בשילוב הקהילתי.
יוזמות ברוכות -תושבים בנים וחברים הפתיעו אותנו ביוזמות חברתיות גם השנה :גינה קהילתית
אליה נערכת הרשמה ממש בימים אלו ,חממת פרפרים שהוקמה לאחרונה בבוסתן מנשה,
תערוכת הנצחה לחברי מענית בבריגדה ,תצוגה חדשה של פריטים 'ישנים' ארכיון ,גינה סמלית
עם שלטי ידיים לשלום ,נטיעת עצים בוגרים שהועתקו מחריש לגבעת החרוב הבודד ליד הקיבוץ
ועוד .רבים מאיתנו יוזמים תורמים ומצטיינים מחוץ לקיבוץ.
בתחום התשתיות והבטיחות -נסלל השנה שביל חדש לכיוון גלעם לנוחות הצועדים והרוכבים,
הושלמה תאורה של פנסי רחוב בפינות חשוכות; בבריכת השחייה הותקנה פינת עישון ופינת צל
חדשה ,וחודשו הגדר והשער; במהלך ציבורי נרחב התווספו חניונים סביב הקיבוץ והוחלט
להפסיק לחנות רכבים בתוך הקיבוץ והיישום -כמעט 011%
ביטחון -גם כאן 'רק' כמעט  ,011%אך עובדה היא כי היישוב מענית מוגן טוב יותר מיישובי
הסביבה; אנו גם נוכחים ומתמודדים עם תקריות פנימיות -כדי להבטיח מוגנות לקהילה;.
איכות סביבה -עובדי גלעם עברו לקטנועים חשמליים ,במגמה אותה ננסה להמשיך.

לשנה הבאה-
יותר ומעל הכל בריאות -אני מבקש לחזק את ידי יקירנו המתמודדים בבעיות רפואיות ולאחל ייצוב
שיקום והחלמה;
ולקיבוץ ולקהילה -אני מאחל שנמשיך לעשות ,להתקדם ולהתחדש -כדרך חיים,ולא רק כדי להשיג
מטרות ושיפורים מוגדרים.

ולסיום להודות:
ראשית ,לכלל הציבור במענית -שרוב הזמן משדר רוח טובה ,מעניק קרדיט ,ומגלה אכפתיות -אלו
יוצרים אווירה כללית חיובית במענית .אלו הן אבני בניין נחוצות לקהילה חזקה ואיכותית.
שנית ,לממלאי התפקידים וחברי הצוותים במוסדות הקיבוץ -שעמלים ויעמלו לעשות עוד וטוב יותר
בניהול המקום הזה עבור הקהילה.
ו'הכי' תודה למתנדבים וליזמים החברתיים -הם ההופכים רעיון למעשה
ולפעילות ,שמעורר את הקהילה ומעניק עניין שבטעם ובריח .הם 'שעושים את
ההבדל'.

שנה טובה ,אמיר מימרן

