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צמיחה דמוגרפית ביד מרדכי  -שכונת הנחל
כנס בנים ומתעניינים התקיים ביום שישי האחרון ,ה  .3.7.15המפגש התקיים במרכז הכנסים וכלל
הרשמה לכנס ,ארוחת בוקר קלה ,מצגת שבה ניסינו לתת תמונת מצב עכשווית של הפעימה השנייה,
פאנל שאלות ותשובות.
תודה גדולה לסיגל גדיש שהפיקה את הכנס בהתנדבות ולכל החברים חדשים שבאו לעזור באירוח
ובהרשמה ונתנו לאירוע תחושה של בית .תודה לחברי צוות ההיגוי לשיוך וצמיחה שהגיעו להקשיב
לתמוך ולהשתתף .תודה גדולה למתן סגל שנתן את התמיכה הטכנית ואפשר לנו לעבור את היום
בצורה חלקה .תודה לרוני קרלינסקי ויהלי לוי על צילום האירוע.
בכנס נכחו כ  150איש שהם כ  75בתי אב .מתוכם כ  30בני יד מרדכי 15 ,תושבים ו 35בתי אב
מתעניינים מהאזור .חשוב לי לציין שבמהלך השנה האחרונה נוכחתי לדעת ששמנו כקיבוץ וקהילה
הולך לפנינו ורבים מתושבי האזור מתעקשים להצטרף לקהילה שלנו.
תכנים מרכזיים בכנס:
חזון יד מרדכי ,אורחות חיים והחלטות קיבוץ באשר לקליטה ובניה .תשלומים לקיבוץ והרציונל
שעומד מאחוריהם .הכרות עם "בית בקיבוץ" – החברה המנהלת של הפרויקט .מבנה ארגוני של
הפרויקט .הצגת  4הדגמים המתוכננים ואומדן עלויות ריאלי לעת הזאת .שלבי התקדמות .העברת
המצגת נעשתה ע"י שאולי סנקר מזכיר הקיבוץ ואיתן ליברמן שמנהל את הפרויקט מטעם "בית
בקיבוץ".
בפאנל שאלות ותשובות לקחו חלק בנוסף לשאולי ואיתן גם עו"ד רותם ליכטנשטיין שמלווה את
תהליכי הצמיחה והשיוך בקיבוץ .מטעם "בית בקיבוץ" נכחו וענו על שאלות גם שירי מור  -מנהלת
השיווק ומלווה של פרויקטים ופאבלו  -המנהל ההנדסי של "בית בקיבוץ".
בהמשך לכנס ,אנחנו נכנסים לשלב של הרשמה מחייבת לשכונת הנחל :תאריך אחרון להרשמה –
20.8.15
כל בית אב שירשם מתבקש להפקיד בידי הקיבוץ סכום של  ₪ 10,000לכיסוי עלויות התהליך שאנחנו
מנהלים במסגרת הצמיחה הדמוגרפית .לפורשים מרצונם עד למועד החתימה על הסכמי ההצטרפות
לקיבוץ יוחזרו  .₪ 8,000למי שלא יתקבלו לפרויקט יוחזר מלוא הסכום.
לאחר הרשמה והפקדת הסכום הנדרש יופנו הנרשמים למבחנים שיבדקו התאמתם מבחינה חברתית
וכלכלית לפרויקט.
עפ"י החלטת הצוות לצמיחה ושיוך יבנו  20מגרשים .בסמכות המזכירות להגדיל מספר המגרשים ל
 40בתלות למספר הנרשמים לפרויקט .על כן ,אנחנו מבקשים מנרשמים פוטנציאלים לא לדחות
ההרשמה ליום האחרון.
מי שלא הגיעו לכנס ומעוניינים במידע ולאלו שהגיעו ויש להם שאלות נוספות ,מוזמנים לפנות
אלי.
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