קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1220
31.8.12

פרויקט שיו וצמיחה – עדכו שוט
קליטה
 .1תוכנית פיתוח למתחמי המגורי לקליטה
א .תוכנית הפיתוח
תוכנית פיתוח ראשונית למתחמי המגורי של פרויקט הקליטה הוצגה בעבר לציבור.
מאז עברה התוכנית מספר עיבודי  ,אושרה בוועדת תכנו של הקיבו  ,והיא תוצג
שוב לעיו החברי ביו ראשו  ,2/9/12למש שבועיי  ,על לוח המודעות בחדר
האוכל .לשאלות וביאורי נית לפנות לאופיר.
ב .מכרז קבלני לביצוע פיתוח המגרשי ותשתיות הפרויקט
בשבועות אלה מתקיי מכרז לביצוע פיתוח המגרשי ותשתיות הפרויקט ,לאחריו
תתבהר זהות הקבל הזוכה .לאחר המכרז יגובשו שלבי הביצוע מכלל תוכנית הפיתוח
וכ מועד תחילת העבודות .המקור למימו עבודות הפיתוח והבניה מצוי בקופת
הנאמנות של הפרויקט ,אליה הפקידו זה מכבר משפחות הנקלטי סכומי הכס
לצור זה .מקור נוס הינו מענקי הצפויי להתקבל ממשרד השיכו  ,שכבר העביר
אסמכתאות רשמיות בנושא.
 .2תוכניות אדריכליות של בתי המגורי
משפחות הנקלטי נמצאות בשלב האחרו של גיבוש התוכניות האדריכליות של בתי
המגורי  .התוכניות מבוססות על  3דגמי בסיסיי שהקבוצה בחרה .ע סיו שלב זה
יוגשו התוכניות לוועדה המקומית 'שקמי ' לצור קבלת היתרי בניה .בהתא לעקרונות
הפרויקט ולהסכמי הקליטה ,ההצבעה בקלפי לאישור חברות של משפחות נקלטי
תתקיי לפני מועד תחילת בניית בתי המגורי )עבודות הפיתוח יחלו טר ההצבעה(.
 .3תהליכי חברתיי בפרויקט הקליטה
א .ערב אימפרוביזציה בנושא קליטה – יתקיי בחדר האוכל ביו שישי הבא 7/9/12
בשעה  .21:00במהל המופע יעלו השחקני מספר תמונות העוסקות בהיבטי
הקליטה השוני  ,תו שילוב הקהל בתו המופע כבונה מפגשי וכשחק פעיל .בסיו
הערב ייער פאנל קצר ומסכ בהנחיית השחקני  ,בו יוכלו המשתתפי והקהל
לשת בתחושותיה ובנקודת מבט על תהלי הקליטה.
צפויה חוויה מיוחדת ,רצינית ומצחיקה כאחד ,מומל לבוא!...
ב .פעולות הכרות בי המשפחות הנקלטות לבי הקיבו – בהמש לדיוני המזכירות
בנושא ,מתגבשות כעת פעילויות נוספות לצור העמקת ההכרות והקשר בי
המשפחות הנקלטות לבי הקיבו  .הנושא מטופל על ידי ועדת קליטה ונציגי מצוות
ההיגוי .פרטי בנושא יפורסמו בהמש .

שיו דירות
צוות ההיגוי של שיו הדירות פועל לאחרונה בדגש על קידו תהלי שיו הדירות .על בסיס
טיוטת ההסדרי המפורטי  ,טיוטת הפרצלציה וטיוטת שמאות הדירות ,שהכנת הסתיימה באופ
כמעט מלא ,החל הצוות לעסוק בבניית טבלת האיזוני .
באמצעות טבלת האיזוני נית יהיה לקבוע מהי הזכות או החובה של כל בית אב במסגרת שיו
הדירות ,תו התחשבות בי השאר בוותק החבר )נכו ליו השינוי( ובשווי הנכס שיועבר לחבר.

עבודת הצוות כרוכה בבחינת שאלות ודילמות ,שההתמודדות עימ מורכבת כמעט בכל רמה:
ציבורית  ,חברתית ,כלכלית ,ארגונית ומשפטית.
מטרת הצוות לגבש מתווה ראשוני בנושא ולהציגו לציבור בהמש .
חברי המתענייני בנושא יכולי לפנות לכל אחד מחברי הצוות :מרי דרור ,הגר וינר ,משה
סוקר ,ישראל מיד  ,עמי וולקובי  ,גדי רינת ,קוצי וויל ,גלעד בארי ,שמעו כור  ,שוקי רייזל ,יריב
קלרמ ואופיר לבנה.
שבת שלו  ,אופיר לבנה

