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 דף מידע קהילתי

במהלך הקדנציה הובלתי וליוויתי תהליכים 

מורכבים של שינוי בקיבוץ: הסדרת זכויות החברים 

בבתי המגורים בתקופת הביניים; ההחלטה על 

הפסקת חובת העברת ההכנסה והחלפתה בחובת 

הדיווח על הכנסות לקיבוץ; אישור תוכנית הקליטה 

לחברות מלאה; עצירת תהליך בחינת שינוי סיווג 

לכפר שיתופי והחלטה על הישארות קיבוץ 

מתחדש ושיוך דירות; פרוייקט חידוש תשתיות 

ביישוב הותיק; שיפוץ מבני גן והנהלת חשבונות; 

ותהליך הבינוי הקהילתי עם האגודה הקהילתית. 

בין לבין היו עוד החלטות ותהליכים לא פשוטים 

אבל מרביתם היו נגזרת של ההחלטות 

 המשמעותיות שהתקבלו בקיבוץ בשנים האלו.
 

כל זה נעשה תוך כדי עשייה שוטפת של ניהול 

שירותים מגוונים מרמת הערבות ההדדית ועד רמת 

השירות לתושב דרך ניהול עסקים קהילתיים. 

כשמעל כל זה ריחפה בשנתיים האחרונות עננת 

הקורונה שהוסיפה את האתגרים הרגשיים 

 והמעשיים שלה.
 

מעבר להובלת ההחלטות, היישום שלהן, ברמת 

הפרט וברמת המערכת היו מורכבים. זכיתי לפגוש 

את החברים והחברות במקומות של שינוי תפיסה 

ואורחות חיים וללוות אותכם היכן שיכולתי. לא 

תמיד ראינו את הדברים עין בעין ולפעמים לא 

עמדתי בציפיות שהצבתם לי. אבל גם היו לנו 

הסכמות שמתוכן זכינו לחוות חיבור מעל המצופה. 

הליווי והעזרה קרו גם ברגעי שמחה ומשבר וזו 

הזדמנות להגיד תודה על שנתתם לי להיות איתכם 

ברגעים הללו. תודה מיוחדת אני חייבת לחברים 

והחברות החדשים שזכיתי ללוות לאורך כל תהליך 

 הקליטה וההתאקלמות הלא פשוטים.
 

אני מסיימת את תפקידי היום עם חיוך. כמי 

שמאמינה שאם מתחילים עם חיוך ומסיימים עם 

חיוך כל מה שהיה באמצע פחות חשוב אז אני 

  רוצה להגיד תודה.
 

תודה על ההזדמנות, שהאמנתם בי, שהמשכתם 

לחייך אליי כשחייכתי אליכם במדרכות. תודה על 

השיעורים שנתתם לי לחיים האישיים והמקצועיים 

ועל הלמידה האינסופית. וגם אם יש כאלו שלא 

 מחייכים אליי עדיין היום אז אולי עכשיו כשאני לא 

 

 ח“העברת מקל באגש         
 

ביום שני השבוע התקיימה ישיבת ועד הנהלה 

בה למעשה הסתיים תהליך החפיפה עם אורטל 

 והתחלתי בפועל את תפקידי כמזכיר קיבוץ.

אורטל תמשיך ללוות ולהעמיק איתי בנושאים 

 נוספים עד לסוף החודש הנוכחי.

אנצל את ההזדמנות להודות לאורטל על תהליך 

החפיפה וכמובן על תקופה עמוסת אתגרים 

והשגים במהלך השנים בהם פעלה כמזכירה 

 חברתית וכאחראית קליטה.

התקופה הקרובה צפויה להיות עמוסה ותדרוש 

טיפולי בעניינים דחופים תוך התנעת ומיצוי 

 תהליכים ארוכי טווח.

יותר מאשמח להפגש, לסייע ולהוות כתובת 

 עבורכם.

 מודה על האמון ומתחיל לעבוד.

 בברכה, אבי שרון.

 
 כמה מילות פרידה ותודה

 

בימים אלו אני מסיימת קדנציה של שלוש שנים 

שהתארכה לשלוש פלוס תשעה חודשים וזה 

הזמן לעצור, להסתכל אחורה ולסכם את שהיה 

 באישי ובמקצועי ביחד ולחוד.
 

בתום חצי שנה בתפקיד כתבתי סיכום חצי שנתי 

שבו הגדרתי את החוויה שלי את התפקיד 

כאינטנסיבי, מאתגר ומספק. לאורך כל הקדנציה 

חזרתי ובחנתי את התחושה ואת ההגדרות 

ולשמחתי במרבית התקופה הן נשארו יציבות 

וברורות. כמובן שהמנעד שלהן הלך והשתנה 

ולעיתים אף הגיע לשפל אבל בסיכום כמו 

בסיכום אני יכולה להגיד שהממוצע היה ונשאר 

גבוה. ההגדרה החשובה מבחינתי הייתה 

תחושת הסיפוק וכשזו הגיעה לשפל וגברו עליה 

תחושות אחרות בחרתי להודיע על סיום תפקידי. 

גם למחירים האישיים והמשפחתיים היה חלק 

 משמעותי בקבלת ההחלטה.
 

מבחינתי אם הלב שלי מתקשה להיות במקום 

הנכון בזמן הנכון, מסיבותיו שלו, אז כנראה שאני 

  כבר לא האישה הנכונה לתפקיד.
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ממלאת תפקיד אלא חברת קיבוץ ושכנה מן 

המניין נמצא דרך ללבן את המחלוקות ולהמשיך 

 את החיים המשותפים שלנו ביחד.
 

אני מאחלת לנו שנמשיך להיות קהילה שיודעת 

להצמיח את עצמה ולגדול גם מרגעי משבר. 

שנדע לקבל את ה"אחר" ונשבור חומות שיעזרו 

לנו להתחבר כי בסופו של יום עוצמתנו תימדד 

  במקומות האלו ממש.
 

 נתראה על המדרכות, במרפסות ובאסיפות.
 

 אורטל בארי.

 

 

 מרפאת שיניים

 
עקב עליה בהיקף העבודה במרפאת השיניים 

הוספנו עוד רופאה שתיתן מענה בעיקר לילדים 

 אך לא רק, צוות המירפאה כולל:

 ד"ר מדלינה קובי תעבוד בימי ראשון ושלישי

ד"ר בת אל אוחנה סבג תעבוד בינתיים בין פעם 

 לפעמיים בחודש בימי רביעי.

 ד"ר שמוליק ויסמן שתלים פעם בחודש יום שני

 שיננית אורלית שביט פעם בחודש יום רביעי

 ניתן ליפנות לקביעת תור למספר 

עדיף לישלוח הודעה בווטסאפ  0523791682

 דניאלה מנהלת וסיעת המרפאה

 

 

 

 עדכון מהמזכירות 
 

אבישג יוצאת  28.3-3.4בין התאריכים ה 

לחופשה ולכן לא תהיה במזכירות, לנושאים 

 או  052-2660057ל ‘דחופים ניתן לפנות ולאנג

, בשבוע זה לא יצא דף 052-928-0360לאבי שרון 

 מידע קהילתי, עדכונים חשובים יפורסמו במקומי.
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