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חברי חשון שלום,
לפ י מספר ימים הודיע אסף ארטל ,מ הל הקהילה ,על כך שהוא אלץ לסיים את תפקידו באופן
מידי ,מהסיבות המפורטות במכתבו המצורף.
בימים אלו פעלה המזכירות לגיבוש מתווה להתמודדות עם המצב והיערכות לתקופת הבי יים.
בישיבתה מאתמול ,24.11.2021 ,החליטו חברי המזכירות פה-אחד לפעול כדלקמן:
 .1יתחיל באופן מידי תהליך איתור מ הל קהילה במקומו של אסף ,כך שהבחירה תיעשה
בהקדם האפשרי .כמובן שיבוצע תהליך איתור ומי וי ראוי ואיכותי על פי והל ממלאי
התפקידים .בע יין זה ,המזכירות ד ה ב וסח ה"קול הקורא" ,הגדרות התפקיד ,היקף
המשרה של מ הל הקהילה הבא ,וכדומה
 .2עד לכ יסתו של מ הל קהילה קבוע ,יאיר מרום )יו"ר הקיבוץ( ימלא את מקומו של אסף
באופן זמ י .תחומי האחריות והסמכויות של מ הל קהילה יועברו ליאיר והוא יהיה זמין
לחברים ו וכח ב חשון ארבעה ימים בשבוע .לשכרו של יאיר תתווסף תמורה של יום עבודה
שבועי וסף בתעריף המקובל מולו .בישיבת המזכירות סקרו ה ושאים שעל הפרק.
 .3לה הלה המצומצמת )פורום המ הלים הבכירים( יצטרפו באופן מידי דיויד הירש ורותי
שוב .בתוך  60ימים ייבחר ציג קבוע מבין החברים לפורום זה.
 .4המהלך שלעיל יוצג לחברים בשיחת קיבוץ שתתקיים ביום ש י הקרוב,29.11.2021 ,
בשעה 19:00 :ב"זום" .קלפי לאישור המתווה יתקיים בסוף השבוע הקרוב ) 2ו – 3
בדצמבר  .(2021מצורפת המז ה לשיחת הקיבוץ.
חברי המזכירות כולם סבורים שהמתווה המוצע מהווה מע ה הכרחי בשעה זו וב סיבות ש וצרו,
ועל כן קוראים לחברי הקיבוץ לאמצו.
אחל ל חשון לצלוח באופן המיטבי תקופה מאתגרת זו.

בברכה,
חברי מזכירות חשון
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לחברי נחשון שלום רב,
בחודשים האחרונים אני חווה החמרה במצבי הבריאותי לאור התפרצות של מחלה כרונית ממנה אני
סובל )"קרוהן"(.
אני נמצא במעקב וטיפול רפואי קפדני ועם זאת ,אופי המחלה בתקופה הזו מונע ממני את אורח
החיים הרגיל ומקשה מאוד על שגרת עבודה סדירה.
בטווח הזמן הקרוב עלי להתמקד בטיפול הרפואי ולאפשר לו לעשות את שלו.
מהיכרותי את המחלה ולאחר שיחות עם הצוות הרפואי אני מבין כי הליך הטיפול ימשך עוד זמן וכי
במהלך התקופה הקרובה לא ניתן עדיין לצפות לשיפור משמעותי.
לפני מספר ימים ידעתי את חברי המזכירות כי בכוונתי לסיים עבודתי בנחשון וזאת לאור הסיטואציה
הבריאותית האישית שלי מחד ,ומאידך בכדי שלא להשאיר את קהילת נחשון ללא מענה של מנהל
קהילה פעיל ומתפקד לאורך זמן כפי שאני רואה ומכיר את התפקיד ואת צרכי הקהילה בעיקר בעת
הנוכחית.
הגעתי למסקנה זו לאחר מחשבה רבה והתייעצות רפואית ומשפחתית והיא קשה ומצערת מאוד אך
אחראית הן בהיבטים האישיים והן בהיבטים המקצועיים .ואף יתרה מכך -היא הכרחית עבורי
ולתפישתי גם עבור קהילת נחשון.
אני בוחר לראות ולהראות את ההזדמנויות שהסיטואציה הזו מייצרת עבורי ועבור הקהילה .ברוח
החשיבה וההתנהלות האחראית ,החלה המזכירות לקיים דיון בנושא ובבחינת המשמעויות ודרכי
הפעולה.
ולאחר מכן אנו נעדכן בנוגע לתהליך להחלפתי ולתקופת הביניים עד להשלמתו של תהליך להחלפתי.
אני רוצה להודות לחברי המזכירות ולהנהלה על ההבנה ועל ההכלה של הסיטואציה המורכבת
שנגרמה לאור מצבי הבריאותי.
אני מלא הערכה ותודה לכולם על כך.
אסף

 25בנובמבר 2021
`

מכתב לחברי חשון מטעם המזכירות

