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 "פריסקופ לעתידמבט מעודד: "

יתה ניתנת לכם אפשרות להציץ הנה סוגיה שחוזרת בלא מעט ספרים וסרטים: אם הי

 לעתיד שלכם, האם הייתם בוחרים לעשות זאת?

ובה יכולה להיות שונה מאדם לאדם. אבל במישור האירגוני, נראה במישור האישי, התש

ת מה צופן לו העתיד, על מנת שיוכל לדע. אין אירגון שלא ירצה שלא קיים סימן שאלה

 מועצה מצאנו פטנט.עושים את זה. אנחנו בלפעול ולהיערך נכון. השאלה, כמובן, איך 

שאירגן המטה למועצה האזורית מטה אשר, לפני כשבועיים נערך סיור של יומיים 

 –האסטרטגי למנהלי קהילות ונציגי המועצה. זהו פורמט שאנחנו עורכים מעת לעת 

ם למועצות אזוריות בצפון הארץ, ולומדים מהן על תמונת המצב הנוכחית אצלם נוסעי

, שיש בתחום הצמיחה והקליטה. למה? כי מועצות אזוריות כמו מטה אשר וגליל עליון

התהליכים קורים שם "משיגות" אותנו על ציר הזמן. חלק מ להן אפיונים דומים לשלנו,

 אות שלהם מהווה מעין פריסקופ לעתיד.שנים לפנינו, כך שהתבוננות על המצי 5-6

, אילון, ראש גשר הזיוכמו איך נראה העתיד שלנו כשמתבוננים מקרוב על קיבוצים אז 

 המועצה במטה אשר?על הנקרה ו

קודם כל, בניגוד לסרטים העתידניים הקודרים, העתיד שלנו נראה בהיר וירוק. הישובים 

ססות כלכלית, התשתיות מתפתחות, גדלים וצומחים, הבנים נקלטים, הקהילות מבו

הקשר בין  מערכות החינוך שוקקות, התרבות בפריחה, ההתנדבות חיה וקיימת.

הישובים למועצה הוא הדוק ופורה ועל בסיסו מופנים משאבים רבים לפיתוח הקהילות 

 וחצרות הישובים.

. במהלך השנים האחרונות תות הקיבוציו, יש מגמה ברורה של חיזוק המסגרבנוסף

 –, מקדמים הליכים של איחוד סטטוסים לטו חברי קיבוץ חדשים רבים. במקבילנק

המהלך הזה מצמצם מצבים של  ץ.כלומר, מעבר של תושבי ההרחבות לחברות בקיבו

 עניינים ומביא לאיחוד ההנהלות והמנהלים. ניגוד

ל האגודות הקהילתיות. הן בצד הקשיים שצופן העתיד ניתן לסמן בעיקר את חוסנן ש

מתמודדות עם האתגר המורכב של אחזקת מערכת המבוססת על וולונטריות )אין חובת 

המפגשים עם המנהלים . ערכאות משפטיות(בכעת השתייכות, חובת התשלום תלויה 

לנו לראות את הכלים להתמודדות ואת האופן בו הם מצליחים לתת  ואפשר המקומיים

 מענים. 

יבוצים שגם אצלנו, בשער הנגב, הצטברו ניסיון וידע רבים. שניים מהקחשוב לציין 

לא מעט מועצות ו הרחבות )מפלסים וכפר עזה( נמצאים אצלנו הקימוהראשונים ש

עם זאת, אנחנו רואים חשיבות בלמידה מתמדת. סיור וקיבוצים באים ללמוד מאתנו. 

ין הניסיון של האחרים, לנו לשלב בין הניסיון שצברנו לב מהסוג שביצענו, מאפשר

 ובכך לשפר ולמקצע את התהליכים שאנו מובילים.

ן אז איך חוזרים מהעתיד להווה? מנתחים את מה שלמדנו, מחליטים מה מתוך זה נכו

במקביל, מעת לעת, מפליגים אל העתיד  ומיישמים בהדרגה אצלנו. ורלוונטי עבורנו

 כשהעיניים צמודות אל הפריסקופ.
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