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ברכת המזכיר באירוע הקיבוץ לחנוכת השכונה החדשה

קהילת מענית היקרה,
אורחים ,תושבי השכונה ומשפחותיהם

ראשית ,תודה למארגני האירוע הערב -רכזת התרבות וצוות מן השכונה החדשה
שהזמינו את הקיבוץ לחגיגת טברנה מושקעת בתוך השכונה.

היום אנו חונכים שכונה חדשה בהיקף  28יחידות מגורים .שכונה שאוכלסה בחודשים האחרונים
בכ 120 -נפש ,ובהם  49חברים חדשים .זהו רגע היסטורי בחיי קיבוץ מענית.

כבר לפני שבועיים באחד הימים אחר הצהריים ערכנו גזירת סרט ראשונה .מסרנו תודה בעיקר
לגורמים החיצוניים שסייעו לפרויקט :לוועדת התכנון מנשה אלונה ,למתכננים ,ליועצים השונים,
לחברת הניהול קורום ,לקבלנים.

הערב באירוע פנימי אני מבקש להודות בשם הקיבוץ לצוותים ולממלאי התפקידים בקיבוץ .אלו
עמלו לאורך שנים ארוכות כדי שנוכל לחגוג כאן הערב.

אני רוצה להזכיר כי כבר לפני  7שנים ,בשנת  2011התחיל קיבוץ מענית לקדם את הקמת השכונה
העומדת כאן .המהלך קיבל בשלבים השונים את ברכת הדרך ממועצת הקיבוץ .ועקרונותיו אושרו
על ידי אסיפת החברים בהצבעה בקלפי .גם קבלת החברים החדשים נעשתה בקלפי בתמיכה
רחבה.

הקיבוץ ראה ורואה בקליטה עניין מרכזי וחשוב -חשוב להתחדשות הקיבוץ והתפתחותו הדמוגרפית
והחברתית .חשוב להורים ולסבים עבור בניהם.

כגודל חשיבות הקליטה ,כך גדולים הסיבוך והמורכבות להחליט ,לתכנן ולבנות שכונה
חדשה .לכן הקיבוץ הציב אותו עם קבוצת הנושאים שעומדים בראש סדר העדיפויות.
לכן הוטל על רכז המשק ועל מזכיר הקיבוץ להוביל את המהלך בשני ערוצים.

את הערוץ החברתי קידמה ועדת קליטה בראשות המזכיר .הערוץ הזה הוביל את גיבוש הסדרי
הקליטה ,קביעת התור ,ניסוח הסכמי הקליטה וכיוצ"ב .חברי ועדת קליטה היו והינם :וורד רן ,מרים
גרין ,איילת פאר ,בני תבורי ,יוסי פלד ,פבלו אלון ,סטיב קימלמן ,יעקב בכר.

את הערוץ הטכני (ביצועי /תכנוני /הנדסי /מימוני) קידם צוות טכני בראשות רכז המשק שמוליק
לשם ,ובשנה האחרונה גיל איזרנר .בצוות הטכני נכללו :צקי תירם ,שהיה גם מנהל פרוייקט
התשתיות ,יעקב בכר ,ובחלק מן התקופה השתתף אבי כרמלי כחבר צוות .לשמוליק ,לצקי וליעקב
תרומה מכרעת לפרויקט -כל אחד בהיבטים שונים.

לא אפרט את השלבים השונים בין שנת  2011ועד גמר השכונה ב 2018 -אך אציין כי לאורך השנים
נדרשנו לעמוד באתגרים רבים .חלקם קשורים בעיכובים של רשות מקרקעי ישראל וגורמי חוץ
אחרים ,וחלקם בתהליכים והחלטות פנימיות.

תרומה חשובה היתה גם לוועד נציגי המשפחות .בתקופת הבינוי היו הנציגים :ניר חיון ,עמרי הלוי,
וירון דיכטר .בשלבים קודמים היו נציגים נוספים :אסף ברג ,שלומי שמש ,רותם רוזנבאום ,אמנון
ביס ,אור לביא .נציגי המשפחות נקטו גישה חיובית ועניינית .הם הובילו לא מעט ויתורים ופשרות
שאפשרו לפרויקט להתקדם עד שהושלם כפי שהוא היום .חברי הוועד השקיעו מאמצים וזמן אישי
נרחב עבור הפרויקט .זאת ,יחד עם תבונה ,כושר לימוד ואף מנהיגות.

לסיום אני רוצה לפנות למשפחות הנקלטות-
אנו ,חברי הקיבוץ הוותיקים לא באמת יודעים לאן הקיבוץ ,הקהילה מתפתחים ,איך הום ייראו בעוד
 10שנים ,איך כדאי שייראו .היו לנו לפני שנה דיוני הכנה של חשיבה על חזון .יהיו לנו ביחד בעתיד
הקרוב דיוני עומק ממוקדים בניסיון לגבש חזון חברתי קהילתי.
חשוב שאתם תהיו מעורבים ופעילים .חשוב שהמנהיגות החיובית הבונה שגיליתם בתהליך -תמשיך
למשימות נוספות בקהילה .לשמחתי ,חלקכם כבר עושה זאת ומשפיע על הקהילה.
יש לכם בתים ,נאים מטופחים ומושקעים .יש לכם משפחות איכותיות .אנא ראו
בכך בסיס איתן ויסודי .אך גם בסיס יציאה שממנו תמשיכו לפעול ולעשות עבור
הקהילה בתוך מענית ומחוץ למענית.

יחד ובשם ממלאי התפקידים ,ובוודאי מרבית החברים
אנו מרגישים שימחה וסיפוק ,ומאחלים לכם הרבה טוב
אמיר

