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"רשפים הבית" בית בקהילה
סיכום שנת  - 2011פעילות צוות פ.ת.ק בקהילה
מידע זה מסכם את הפעילות ברשפים הקשורה לקליטה בשנה החולפת.
בשנת  2011פעלנו במספר מישורים .במקרו הגדרנו יעדים והגשנו המלצות
לביצוע בהנהלה ,במיקרו ניסינו לתת מענה פרטני לכול אחד מהפונים לצד
תמיכה לבעלי תפקיד בסוגיות הקליטה והקהילה.
בפועל חווינו את ההשלכות הנובעות מעצם קיום תהליך כה מורכב
בקהילה ,למדנו את חשיבות השינוי לרשפים והתנאים ההכרחיים ליצירת
תמורות בישוב.
השנה במספרים:
 17 oחברים הצטרפו לאגודה )גידול של .(7%
 18 oילדים )גידול של .(18%
 14 oחברים נוספים קבעו את מגורי הקבע שלהם ברשפים.
 6 oמשפחות חברים חדשים נמצאות בתהליכי תכנון מתקדמים.
 oבית קבע  1החל להבנות בשטח המחנה.
 40 oפונים נוספים היו בקשר ,אך לא מימשו את אפשרות
ההצטרפות לרשפים.
 oמספר משפחות 'משפרי דיור' )חברים וותיקים בוחנים בניה
חדשה(.
אנחנו עומדים ביעדי התוכנית ובאתגרים שהצבנו לפני שנתיים.
צוות פ.ת.ק )יוסי ,מירי ל ,מרגלית ,רחל ,מירי כ ,ועמוס( מתווה את הדרך
בתהליך ההצטרפות ,פיתוח הון אנושי ובניית חוסן קהילתי לעתיד.
החברים בקהילה תומכים בדרך ונתנו את אמונם בתהליך.
התפיסה שעל פיה פועל הצוות היא שהשלם גדול מסך כל חלקיו ,רשפים
פותח שעריו לקליטת אוכלוסיה צעירה במטרה לפתח את הקיבוץ
ולהצמיחו ,כניסת אוכלוסייה חדשה תרענן את רוח המקום ,תאפשר המשך
חיי קהילה ותקדם את הקיבוץ כמרחב חיים רובדי ומשוכלל יותר.
אנו רואים לנגד עינינו קהילה רב-דורית ומגוונת השואפת להמשיך ולגדול
תוך התאמה לערכי הליבה של קיבוץ רשפים ,ביסוס עוגנים ברי קיימא
ומציאת מקורות נוספים על מנת לחזק את האגודה לרווחת החברים
בקהילה.
אנו מזהים הבנה ובחירה של משפחות להצטרף לקיבוץ המתחדש ,כמו גם
בנים ובנות הקיבוץ לשוב הביתה אל העמק כחלק משינוי מגמה בחברה
הישראלית ,ומתוך הבנה חברתית המשקפת בנוסף לשאיפה לאיכות חיים
חומרית ,רצון ליצירת מעגלי שייכות משמעותיים נוספים פרט למעגל
המשפחתי הקרוב.
רשפים כארגון צריך להגדיר חזון ולסמן מטרות על לשנים הבאות .לפי
התוכנית ,השנה נתמקד בפיתוח רשפים כלפי פנים :העצמת הקהילה,
תאום והטמעת תהליכים לבעלי תפקיד ,פיתוח ועידוד הנהגה מקומית.
אנחנו קוראים לעוד חברים להצטרף למעגל העשייה ולקחת חלק פעיל
בעיצוב סביבת החיים והאקלים הקהילתי.
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בתקופה האחרונה ערכנו סדרת פגישות על מנת ללמוד על אופן ביצוע
תהליך הצטרפות משפחות לקיבוץ רשפים .הצוות הגיש את הסיכומים
להנהלה ,וכן נערך דיון רב משתתפים במסגרת המטה לפיתוח קהילתי
במועצה .המשתתפים ציינו שהתוכנית אותה אנו מקדמים ברשפים היא
מקיפה ,פורצת דרך ובעלת משמעויות מרחיקות לכת לקהילה ובאזור.
המועצה על כל אגפיה מלווה אותנו ותומכת ,הם שותפים לדרך.
רשפים נמצא בנקודת פתיחה טובה מבעבר ,אנשים מחוייבים למקום
ופועלים להגשמת חזונם.
לאחר שנתיים נפרדנו מענת סריג שפעלה איתנו בהנחת אבני היסוד
בתהליך ,ובימים אלו נכנס לעבודה יועץ קהילתי מתאם המועצה.
פיתוח ותמורות במרקם הפיסי והקהילתי ,יאפשר לנו להתמקד בשיווק
הקהילה כלפי חוץ ,ולהזמין עוד משפחות לטעת שורשים אצלנו בעמק.
השינוי קורה כאן אצלנו בקהילה :משפחות נוספות בוחרות והמצטרפות
לקהילה ,חברים פועלים לשיפור סביבת המגורים הפרטית ובונים את
ביתם כאן ברשפים מתוך אמונה במקום.
כקהילה צומחת אנו מבקשים ליצור סביבה וחזות ישוב מטופחים ,כמו גם
מערכות ערכיות של חינוך ,חברה ,תרבות ופנאי ,במטרה לעבות את
האגודה.
נכון לפעול על פי תוכנית אסטרטגית בכול בתחומים :משק ,קהילה פיתוח
והשקעות.
שינוי המגמה מוביל לתפיסה חדשה של רשפים בעיניי החברים פנימה
וכלפי חוץ ,ערך המקום עולה והחברים יוצאים נשכרים מכך.
ניתן לראות את הדרך שהקהילה עשתה ,אנו ממשיכים ומקווים להשיג
תמורות ויעדים חדשים בתחומי הקהילה ,פריצת מעגלי שייכות נוספים,
לקיחת מנהיגות מצד החברים בנושאי קהילה והטמעת תהליכים.
רשפים נמצא בנק' משמעותית של מפנה ,התחום הקהילתי נמצא בכפיפה
אחת עם המשק העסקי ,ניזון ממנו ומפרה אותו ביחסי גומלין .נכון לראות
את החברים בקהילה כמשאב ,ההון אנושי מביא תמורה לאגודה.

בברכת חג-שמח,
צוות פ.ת.ק
פיתוח קהילתי רשפים
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