בס"ד

הנדון :מכתב הערכה למודוס הנחיית תהליכים שיתופיים

אמיתי שלום ,
ברצוני לשתף אותך בתובנות וברשמים שהותיר בי התהליך שבו השתתפתי להתוויות
הסכמות חברתיות לקראת הרחבה במושב כפר פינס .אני רואה בתהליך שהמושב עבר
תהליך חשוב מעין כמותו בדרך להרחבה .מאז שהגעתי לכפר לפני כ  4שנים וכן על סמך
ההיכרות רבת השנים הקודמת שלי אני מלאת התפעלות מהשינוי שהמושב עובר חברתית
וקהילתית .אני מאמינה שהתהליך החברתי שהובלת היה גורם מכריע בשינויים אלה
ומבלעדיו ולולא עזרתך המקצועית הוא לא היה קורה .להלן מספר נקודות:
 .1התהליך הוכיח לאנשים שדברים אכן יכולים לקרות ,אם הציבור מספיק רוצה אותם ואם
ניגשים לעשייה ביחד ובדעה אחידה .הדוגמא הטובה ביותר היא החלטת המועצה
ומשרד החינוך להקים בית ספר ממ"ד במועצה .מה שנראה ,בהתחלת התהליך כחזון
אחרית הימים ,נזרע כרעיון אוטופי במסגרת החזון וקרם עור וגידים בהמשך .בע"ה
בשנה הבאה ייפתח בית ספר ממ"ד במועצה .לאחר יותר מ 60 -שנה .אם לא היינו
באים כגוף מאוחד ,מגובש עם אג'נדה מוגדרת )למרות ההבדלים בינינו( זה לא היה
קורה ,ולולא התהליך הרעיון היה נשאר בגדר חלום בלתי ממומש.
 .2בהמשך לנקודה הקודמת חל במושב שינוי תפיסתי מהותי לגבי כל הנושאים
החינוכיים ,החברתיים והקהילתיים .אם לפני כן כל רעיון חדש נתקל בהתנגדויות רבות
ובתגובות מייאשות של" :אין סיכוי ,זה לא יקרה" וכד' .התהליך גרם לאנשים להירתם
לעשייה במקום לשבת מהצד ולקטר ,מה שכמובן הוכיח את עצמו.
 .3והכי חשוב ,התהליך הראה לכולם שניתן לחלוק אחד על השני בנושאים מהותיים ועדיין
לנהל דיון תרבותי ,קשוב ,ופורה .במהלך התהליך הוגדרו צוותים אשר בחלקם
השתתפו אנשים שלא האמנו שיוכלו לשבת סביב שולחן אחד ,בוודאי לא להגיע
להסכמות .אבל התהליך בגלל המתודה המיוחדת שלו ,ובזכות האישיות והמקצועיות
שלך ,עשו את הבלתי ייאמן וגרמו לאנשים מקצוות שונים והשקפות שונות להקשיב
אחד לשני ,להבין שהמכנה המשותף רב מהמפריד ואפילו להגיע להסכמות .
 .4אני מציגה כאן ,את דעתי האישית ,אבל אני יודעת שאני לא היחידה .באופן אישי
התהליך היה חוויה יוצאת דופן ,והצדיק את המאמץ שהושקע בו.

בברכה ובתודה,
חגית רייך עמיאל ,חברת צוות מוביל להסכמות רחבות
מושב כפר פינס

