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עדכונים בנושא פרויקט הקליטה
 .1סגירת הרשמה לפרויקט הקליטה והבניה
בהמשך לפרסום קודם בנושא נרשמו לפרויקט הקליטה והבניה ביד מרדכי  31בתי אב המעוניינים להצטרף
כחברים ליד מרדכי ,מהם  19משפחות של בנים .תהליך הרישום כלל חתימה של כל בית אב על טופס
הרשמה והפקדת דמי רישום )"דמי רצינות"( ע"ס  10אש"ח ,המהווים מקדמה ע"ח סך תשלומי הפרויקט.
ההרשמה לפרויקט נסגרה בתאריך .31.8.10

 .2תחילת תהליך האבחון למבקשים להיקלט ליד מרדכי
ועדת הקבלה של הקיבוץ סיימה הכנותיה לקראת תחילת שלבי האבחון למבקשים להיקלט לקיבוץ.
ההכנות כללו בחירת מכון חיצוני המתמחה באבחון אישי-קהילתי ,קיום סדנא מקצועית לחברי הוועדה
לצורך הכשרתם לראיונות פתיחה עם המשפחות ,וגיבוש קריטריונים לקליטה ונוהלי עבודה.
בימים אלו החלו המבקשים להיקלט לקיבוץ את תהליך האבחון הכולל מספר שלבים:
 ראיון ראשוני – עם ועדת הקבלה של הקיבוץ )לצורך כך תעבוד הוועדה בשני צוותים(.
 אבחון אישי – חברתי – ייערך בקיבוץ צרעה במכון "כיוונים נוספים" ,ויכלול :שאלוני אישיות,
ראיון אישי ,משימות נוספות.
 אבחון כלכלי – בחינה כלכלית ואקטוארית לכל בית אב ,תיערך על ידי משרד רו"ח מטעם
הקיבוץ.
 סיכום – )פנימי של הוועדה( שקלול וסיכום הראיונות והאבחונים בפורום הרחב של הועדה.
לקראת תחילת תהליך האבחון ימלאו המועמדים שאלון הרשמה ראשוני:
 פרטים אישיים ,לרבות קורות חיים.
 הצהרה על היעדר עבר פלילי והיעדר תביעות.
 הצהרת בריאות.

 .3קריטריונים לקליטה
תנאי הסף לקליטה הוגדרו במסמך "ועדת קבלה  -קריטריונים ונהלים" )אושר בקלפי .(28.3.10
במסגרת אותו מסמך ) (28.3.10הוגדר כי "מעבר לקריטריונים אלו תוכל ועדת הקבלה להתחשב גם
בנקודות נוספות ,בהתאם לשיקול דעתה ,"...לדוגמא גיל ,מצב משפחתי ,מקצוע מועדף ,חובות כספיים,
עבר פלילי ,מצב בריאותי של בני הזוג וילדיהם ,ועוד.

 .4נושאים נוספים



ועדת הקבלה ,בתמיכת צוות ההיגוי ,בחרה את עידו מן ליו"ר הועדה .אופיר לבנה ישמש כמזכיר
הועדה .שאר חברי הוועדה :עדנה דגן ,שרון פסי ,רחל אוריש ,עמי וולקוביץ וגלעד בארי )הועדה
מונתה על ידי המזכירות ,ד.מ.(2.7.10 ,1129 .
בתום דיון משותף של הועדה וצוות ההיגוי סוכם שכלל המבקשים להיקלט לקיבוץ ,לרבות בני
הקיבוץ ובני/ות זוגם ,יעברו מסלול זהה של אבחון ומיון ,זאת מהסיבות הבאות:
 ההכרות עם הבנים בחלקה מוגבלת ומכאן היתרון. חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית תסייע בכל מקרה. לא מומלץ ליצור אפליה בין פרטי הקבוצה המבקשת להיקלט לקיבוץ. חשוב שתהליך האבחון עד להמלצת הוועדה בנושא יתבצע על בסיס כלים אחידים לכולם. לצוות ההיגוי ולוועדת הקבלה אחריות גדולה בתהליך הקבלה ולכן חשוב לקיים אותו באופןמעמיק ויסודי.
בהצלחה לכולם!
אופיר לבנה
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