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קיבוץ אדמית  -קיבוץ זעיר על גבול הלבנון ,התקשה לצמוח דמוגרפית ולכן החליט על הרחבה
קהילתית .בשנת  2000החל תהליך השיווק לפני כ –  4שנים הגיעו המשפחות הראשונות .בתחילת
הדרך נוצרו ניגודי אינטרסים ותחושות קשות משני הצדדים )הקיבוץ וההרחבה( .כשתושבי ההרחבה
החליטו על מרד מיסים ולא הייתה כל הדברות בין הצדדים .היו אף שהציעו להפריד את שתי
הקהילות לשני יישובים שונים.
בשלב זה מונה אמיתי הרלב כמגשר מטעם המועצה האזורית בשיתוף עם מחלקת ההתיישבות של
הסוכנות היהודית .כשהצטרפתי לצוות הגישור כנציגת הקיבוץ ,הייתי די סקפטית כי לא חשבתי
שנצליח לבנות גשר מעל התהום שרבץ בינינו ואיימה על המשך בניית היישוב ועתידו .הפגישה
הראשונה הוקדשה לבניית המסגרת שבתוכה יעבוד הצוות ,שכלל שני נציגי קיבוץ ,שני נציגי הרחבה
ושלושה בעלי תפקידים .אמיתי הקפיד על מסגרת שבה הרגשנו מספיק בטוחים שהאינטרסים שלנו
נשמעים ומובנים ועדיין לא יכולים ל"שבור את הכלים" .אמיתי זיהה שהמידע שמצוי בידי כל אחת
מהקהילות אינו שלם ויוצר האשמות שווא .לכך הוקדשו הפגישות הבאות .בשלב השלישי בנינו
בעזרתו של אמיתי ,מבנה ארגוני חדש לישוב כולו שיביא לידי ביטוי את העבודה שנעשתה.
אמיתי שם דגש על העברת המסרים לכל התושבים .לאחר כל מפגש היה מוציא סיכום פגישה
שהופצה בציבור ,ולאחר כל שלב – צוות הגישור קיבל את ברכת הדרך וכתב המינוי ,ברוב מוחלט,
להמשיך לשלב הבא .ובסיום התהליך – הוחלט על אישור המבנה החדש ,מינוי המנהלים החדשים
ואישור התקציב לשנת .2011
בכל התהליך אמיתי היה מאוד מרכזי ותמיד ידע לבחור את הכלי שהתאים לאותו המצב .לעיתים
השתמש בהומור לעיתים במידע ושכלנות .לפעמים הרגיש שצריך לתת לנוכחים ל"התכחש" קצת,
ולעיתים לא נתן מקום לדברים אלה.
תוך כדי התהליך נוצרה שפה משותפת ואני יכולה להעיד שלמרות המרכזיות שלו בגישור ,כיום שיש
בעיה – אני מרגישה שאני יכולה ללכת לביתו של מושקו ,אחד מנציגי ההרחבה ,ולפתור את הדברים
בעזרת ה"שפה" שנוצרה בינינו.
מעבר לעבודה השוטפת עם צוות הגישור אמיתי גם פעל בכל מיני פורומים ביישוב :בהתחלה ,שיחות
נפרדות עם קהילת ההרחבה וקהילת חברי הקיבוץ .ובהמשך – אספות האגודה הקהילתית שבהן
עזרה נוכחותו מאוד בחידוד המסרים והתווית קווי פעולה כפי שנבנו בצוות הגישור .מיותר לציין
שמעבר לאישיות הכובשת שלו ,אמיתי מאוד מקצועי בתחומו.
כיום ,חצי שנה לאחר סיום התהליך ,ניתן להסתכל בסיפוק על תפקוד הועד המקומי והנהלת האגודה
הקהילתית .הנהלה זאת מקיימת בקפדנות את קווי המתאר אותם גיבש צוות הגישור .ניתן לראות
ניצנים של שיתופי פעולה יישובי אשר הגיע לשיאו בחג הביכורים – בו היישוב ארח את כל רוכשי
המגרשים אשר טרם סיימו את בניית ביתם ביישוב ,חג מוצלח במיוחד!!!

גלי,
בשם צוות הגישור

