ספטמבר 3102

הרשת החברתית
נפגשנו בדרכים ,בקפה ,בתה ודיברנו -אנחנו אנשי הגיל השלישי שכבר יש לנו זמן להלך
ולדבר-איך אנחנו יכולים לנסות ולעשות את המקום הזה לעוד יותר טוב .איך ביצירת קשרים
וחוטים ניצור קהילה חמה ומיטיבה שלכל אחד טוב בה .איך באמצעות תשומת לב לא יהיו
פה בודדים ונשכחים .כי אז תיווצר קהילה שעל אף כל השינויים ויחד עם התרחבותה
וגדילתה ,תשמור על צביון ערכי אנושי .חשבנו שדרך כזאת תחלחל ותדביק ותעטוף בסופו
של דבר את כל ההוויה של המקום .לכן קראנו לה רשת חברתית או גם אנשים בשביל
אנשים.
בסופו של דבר נפגשנו כ 21 -איש בגילאים שונים ,גיבשנו קווי פעולה ,התחלקנו לקבוצות
והתחלנו לטוות את הרשת .זו לא ועדה ולא ועד ממונה וציפייתנו היא שכל אחד ואחת ,
בהתאם ליכולתו ,ישתלב בדרך זו או אחרת בין החוטים.
אז מה כבר יש?
א .0.הוקם צוות רווחה מצומצם בראשות מרכזת הרווחה הדן בשוטף וביומיומי.
א .3.מתוך החברים שיזמו והצטרפו לרשת החברתית ,התמסדה מנהלת רווחה שתדון
בנושאים עקרוניים (בדומה למערכת החינוך שבה יש הרחבה של אנשים המצטרפים לבעלות
התפקיד) .סיכומי המפגשים יפורסמו באתר הקיבוץ.
ב .צוות עזרה ראשונה לבית וגינה -כל מי שזקוק לעזרה קלה מוזמן להתקשר לאורה ורד:
טל 4019 .פלא 159-2235903 .לרשותה רצון טוב ,עניין וקבוצת חברים עם שתי ידיים
ימניות .שימו לב מדובר אך ורק בעזרה קלה ,בלתי מקצועית כמו :החלפת נורות ,תקיעת ווים
או מסמרים בקיר ,סידור טפטפת ועוד ועוד ...אין קבוצה זו מחליפה את בעלי המקצוע
ובשום מצב לא מתכוונת לפגוע במתפרנסים.
ג .דיבורים רבים היו בנושא הפרישה והעבודה .לשמחתנו גם הנהלת הקיבוץ חשבה שיש
להתייחס לנושא .הוחלט על פיילוט שיבחן לאחר מספר חודשים – למנות חבר/ה שיצטרף
לצוות משאבי אנוש ויקדיש בשיתוף בעלי התפקידים את יכולתו וכישוריו לליווי החבר
לקראת ,בעת ואחרי הפרישה ,תוך חשיבה מערכתית של מנהלת הרווחה על יצירת מקומות
עבודה ופרנסה חלקית  ,מוקדי תעסוקה יצירתית ועוד.
ד .חברים מבקרים חברים -רישתנו את חברי הקיבוץ ואנחנו עובדים על מצב שבו לכל אחד,
בדרך זו או אחרת ,תהיה כתובת ,תהיה חברה ,תהיה קבוצה.
ה .פעילות שעות פנאי – הושמו טפסים בתאי הדואר ,הצוות קיבל תשובות רבות ומיד אחרי
החגים נתחיל בפעילויות .הכל בפשטות ובזמינות ,כדי ליצור חוגי מפגש סביב עשיה
משותפת ןלמידה משותפת ,נטייל באזור ,נפגש לקפה בוקר ,נראה סרטים ,נשחק ברידג'
נארגן הליכה משותפת ועוד .והכל ללא עלויות או עלויות מינימליות.
אנחנו יודעים שחברים רבים כבר טוו בעצמם רשת כזו והם עושים יום יום מעשי קשר
ותמיכה ,עכשיו אנחנו רוצים להצטרף ומתכוונים – יחד עם כל מי שמצטרף -לאתר בעיות
מהשטח ולהעלותם לסדר היום הציבורי באמצעות צוות הרווחה והנהלת הקהילה.

ולהלן כמה שמות מתוך הקבוצה  .אתם מוזמנים לפנות בשעת הצורך או בשעת רצון :עירית,
טובה ,לביאה ,נירה פא ,.מירלה ז ,דבורה ה, .תמר ש, .בלהה ב.א .ונועה.

