מכתב סיום ופרידה מאיילת .
חברים יקרים ,לאחר כשלוש שנים ושמונה חודשים בתפקיד ,אני מבקשת
להודות לכולכם על האמון שבחרתם בי להוביל את הקהילה הנפלאה הזאת.
להיות בתפקיד ניהולי ובעיקר בתוך הקהילה שבה אתה חי ,אינו דבר פשוט
וצריך לתמרן בין רצונות וצרכים רבים ,שכולם חשובים ולכולם יש מקום ,ועדיין,
לעיתים צריך לקבל החלטות קשות ולקבוע סדרי עדיפות ,שאין הסכמה גורפת
בעניינם  .מה שהוביל אותי תמיד ,זה ראיה והסתכלות רחבה של כל מה
שקורה במרום גולן ,וכל נושא קבלת ההחלטות נעשה לאחר שיקולים מעמיקים
ובהתייעצויות  .דבר לא נעשה כלאחר יד.
לאורך כל התקופה ,ראיתי רק את טובתכם וטובת היישוב ועשיתי זאת באהבה
רבה .בלהט העשייה ולאורך הדרך נעשו גם טעויות  .אני מקווה ,שאם יש
מבינכם מי שכועס עליי ,מסיבה זו או אחרת ,ימצא בליבו את המקום לסליחה,
בידיעה שמעולם לא רציתי לפגוע באף אחד מכם .רציתי לעשות רק טוב.
נכון ,לא הכול הלך חלק ,בעיקר בשנתיים האחרונות ,היו שינויים וקשיים
שאינני ממעיטה בערכם ואנו עדיין בעיצומו של התהליך  ,אך אני מאמינה שזהו
חלק מצמיחה וגדילה של יישוב ועוד שלב בהתפתחותו .תמיד האמנתי בחוסן
היישובי וביכולת שלנו להתגבר על המכשולים והכעסים ולהמשיך הלאה ואני
סבורה שקהילת מרום גולן חזקה  ,אוהבת ואכפתית וביחד ,נמשיך לשמור על
קהילה מאוחדת וטובה ,קהילה שבה יש ערבות הדדית ועזרה ,יש לויאליות
ותקווה ,חיבור ואמפתיה.
מרום גולן הוא יישוב לתפארת .אני גאה להיות חלק מקהילה של אנשים
שאכפת להם ,שרוצים להיות חלק ולקחת אחריות ,קהילה שיש לה חותם
וטביעת יד ברורה ומהווה דוגמא ומופת לכל קהילות הגולן.
מבקשת להודות מכל הלב ,לכל השותפים שהיו לי בדרך ,ובראש וראשונה
לצוות המקצועי במזכירות ,הקולגות ,שעבדו לצדי ואיתי בחינוך ,פרט וקהילה
והמזכירות הטכנית ,חווינו רגעים של שמחה והומור ,בכי וצחוק ,הצלחות,
לעיתים תסכולים ,אך רוב הזמן האווירה הייתה טובה ,מפרגנת וחברית.
העשייה המשותפת נתנה רוח גבית לכל אחד מאתנו ,חיזוק באמונה בעשייה
בתפקיד והרבה אהבה.
לראשי וחברי הוועדות ובעלי התפקידים ,לחברים המכהנים בוועדות היישוב
בהתנדבות ,ועושים זאת ברצינות ובאהבה גדולה ,ובלעדיכם אי אפשר:
לצוות הנוי הנפלא שלנו ,בנות התרבות ,צוותי החינוך ,חברי הפורומים בחינוך
ו"המהפכה בחינוך" ,הביטחון ,הוותיקים ,הבריאות ,צוותי החירום היישובי

וכיתת הכוננות ,צוות תמיכה חברית ו"סירי לידה" ,לצוות ה"חברתי-קהילתי
לשינוי" שקם על מנת לסייע במשבר ועבד ימים ולילות כדי לפתור את הקושי,
תודה גדולה מאוד ! לחברי וועד ההנהלה ויושבי הראש ,שעושים עבודת קודש,
לצוותי הקבלה והקליטה ,לצוות החיילים והצעירים ,לבעלי התפקידים באגודה
השיתופית ,בארכיון ,באתר הקהילתי ,בדואר ,ובאגש"ח והעומדים בראשם,
לצוות הנהלת החשבונות ומשאבי אנוש ,חדר האוכל והמטבח ,צוות התיירות,
צוות המטע והחקלאות ,וועדת תכנון  ,הרחבה קהילתית וחברי המזכירות ,תודה
על השירות ועל השותפות.
למועצה האזורית גולן ובמיוחד למחלקה לפיתוח קהילתי – למרכז הקהילתי
והספרייה ולבית הספר "אביטל"  ,תודה על שיתופי הפעולה !
ולכם חברי היישוב ,שהתגייסתם ,התנדבתם ונרתמתם להפיק ולסייע
באירועים ובחגים ,על מנת שההצלחה תהיה של כולנו  ,תודה לכולכם על
הסבלנות ,על החברות ,על ההקשבה והשיח המכבד.
אני מאחלת הצלחה גדולה ללבנת -מנהלת הקהילה הנכנסת ,הצלחתה היא
הצלחת כולנו והמשך הצלחה לוועד ההנהלה!

שלכם באהבה גדולה  ,איילת.

