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עדכונים
לחברים שלום,
עדכונים בכמה נושאים:
א .שיוך – לפני כשבועיים אושרו הצעות בנושא ספירת הותק והחלטה משלימה לנוהל אכלוס
בקלפי .צוות העבודה קיים שני דיונים השבוע כדי לקדם את יישום ההחלטות ולפתוח בדיון
בנושאים הבאים שעל הפרק:
.1
.2
.3
.4
.5

ותק  -בשבועות הקרובים יועבר מכתב לאישור כל חבר עם הותק הפרטני שלו .לחברים
שירצו לחלוק על הנתונים תינתן ארכה של שלושה שבועות .מידע נוסף ייכלל במכתב
שישלח לחברים.
החלטה משלימה לנוהל אכלוס – בשבועות הקרובים יפגשו חברי צוות העבודה :משה סוקר
ואילון פרידמן עם החברים להם אין מגרש תקני  /אין מגרש כלל במטרה לקדם את סיום
סימון המגרשים של בתי אב אלו.
המשך דיונים בצוות – צוות העבודה החל השבוע בדיונים לגבי תנאי השכרה ומכירה לאחר
יום השיוך ובהמשך הדיון לגבי פדיון יורשים.
צווי ירושה – חברים  /יורשים שעדין לא הסדירו את צו הירושה מתבקשים לטפל בנושא
ולעדכן את שאולי בהקדם בהתקדמות .איננו יכולים להיות אחראים לכל נזק שעלול
להיגרם כתוצאה מאי הטיפול בנושא.
פרצלציה – הצוות עומד לקראת סיום עבודתו על הפרצלציה .עם סיום העבודה וסיום
סימון המגרשים לחברים תפורסם מפת הפרצלציה המלאה וישלח כרטיס מגרש לאישור כל
חבר .בהתאם להחלטה בנושא ישוב סכסוכים סוכם כי יש להפעיל את מנגנון הבוררות כפי
שנקבע בהחלטה.

ב .חובות חברים – בהמשך לישיבת מזכירות ,ולאחר מספר פגישות שנערכו בנושא ,סוכם על
לקיחת הלוואה מהמשק של  1.5מיליון ( ₪לחסכון בעלויות) .בנוסף ישלחו לחברים החל
מהשבוע הבא מכתבים המבהירים מהו הסכום שיועבר לכל חבר באופן מיידי ומה יועבר
בתשלום עתידי (בגין הורים שעדיין לא הבשיל) .הערכה ,להעברת כספים לחברים ,היא כחודש
מהיום (נא לשים לב שזוהי הערכה ורק שנסיים את כלל ההכנות יועבר הכסף) .עדכון סופי לגבי
מועד העברת הכספים יועבר שבועיים לפני ההעברה.
ג .קליטה – הסתיימה ההרשמה המוקדמת לשלב ב' של פרויקט הקליטה .נרשמו  35בנים ו 11
תושבים .אנו ממשיכים להיערך לכנס בנים ומצטרפים בחודשם יוני  /יולי .מנהלת הפרויקט
ממשיכה לקדם את תכניות הפיתוח והדגמים לקראת הכנס.
שבת שלום,
שאולי

