קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 1121
23.4.10
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באולם!
ספורט למשפחה,
החל משעה
,19.45
הורים מתבקשים
ללוות ילדיהם

בדף הפעם* :לקראת דיון בנושא פנסיה ותקציב *סיכום אירועי זיכרון וחג *דיווחים ועדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :אופיר לבנה..................................................................................

מזכירות פתוחה ודיון ציבורי בנושא תקציב הקהילה  /פנסיה
)הודעה שניה(
לחברים שלום,
אי אישור תקציב הקהילה  2010בהצבעת הקלפי האחרונה מחייב אותנו כקהילה לקיים דיון נוסף בתקציב
עד הבאתו לאישור נוסף בקלפי.
השיח הציבורי שהתפתח לאחר ההצבעה מלמד שהתקציב לא אושר בעיקר על רקע סוגיית הפנסיה.
אנו ערים למחאת הציבור כלפי הטיפול בסוגיית הפנסיה ,ולכן מעוניינים לקדם ישיבת מזכירות פתוחה בה
יהיה מקום לחברים להביע כל עמדה ודעה בנושא.
אנו ערים גם לרצון ולצורך החברים ללמוד יותר על מצב הפנסיה ,לקבל אינפורמציה עדכנית ולהיות
שותפים למהלכים בנושא.
בהתאם לכך נייעד את הדיון הפתוח לנושאים הבאים:
 .1הסברים ולמידה על הפעלת מודל הפנסיה החל מיום השינוי ועד היום.
 .2שלבי הטיפול שלפנינו עד הגעה להסדר פנסיה מוסכם.
 .3התייחסות לתקציב הקהילה .2010
 .4דיון פתוח ומקום להעלאת עמדות ודעות בנושא התקציב והפנסיה.

הדיון יתקיים בשבוע הבא ,יום שני ,26.4.10 ,בשעה  ,20.30במועדון לחבר.
נמסר על ידי יריב קלרמן ואופיר לבנה
__________________________________________________________________________

סיכום אירועי זיכרון וחג  -חודש אפריל
סיכום טקסי יום הזיכרון תש"ע
תודה לחברים שלקחו חלק בהכנת טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.
לענת רייס וחנה שני – על הובלה וניהול של טקסי יום הזיכרון בקיבוץ .לפז רייזל – על הסיוע הלוגיסטי.
לצוות הנוי – על ניקיון וגינון בתי העלמין .לאליהו שחם – על הכנת מצגת הזיכרון.
לדליה טל – על סידורי הפרחים .למשה הקל ,נדב אלדן ותומר ענבר – על שירותי הגברה והקרנה.
ליואל שטיין  -על החשמל.
לנחמה מן ,הדס ניר ,אורי ציון ,עידו מן ,שרית וולקוביץ' ,ענר מורג – על הנגינה והשירה.
לאלון דגן וחברים רבים – על הקריינות והקריאה.
תודה לנערי המוסד שסייעו בסידור חדר האוכל ,ולחברים שנשארו לעזור בסיום הטקס.
------------------------------------------

ערב יום העצמאות  -תודות
תודה גדולה לחברי צוות מסיבת ערב חג העצמאות:
לאביבה שלו ויהודית מידן – מרכזות הצוות ,ולחברי הצוות :עמי וולקוביץ' ,דני שני ,צביה סגל ,נעמה
רייזל ,לירן מורן ,שרית ציון ומורן ענבר – על ההשקעה והמסירות ,ועל הפקה שמחה ונעימה של ערב יום
העצמאות.
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תודה וברכה לכל החברים ,הבנים והמשתתפים ,שכל אחד מהם תרם בדרכו להצלחת האירוע ,מי
בהופעה ,מי בתמיכה ומי בסיוע:
לנאווה גל – על המעורבות והתמיכה ,ליואל שטיין ,תומר ענבר ,אמוץ יצחק ונדב אלדן – על התאורה.
לצוות המוזיאון – על אירוח באולם הכנסים .לדליה בן חיים – על הכיבוד העשיר .לנטע סגל – על
המודעה .לעינב שלו ,מתן עינב ועלמה קורן – על התפאורה .לענת רייס – על שרות ארכיונאי אדיב.
לטובה פרידמן – על השתתפות בעריכת עלון החג .לגל דגני ,אורי קלרמן ,עומר לבנה ,יהלי ציון ,אביה
קלרמן ,נבו דגני  -נציגי מדינת הילדים .לתום פסי – על כתובת האש המדליקה .לאמהות ולבנות – על
ריקוד השלום .למשפחות דגני וקלרמן – על המקוריות והיצירתיות .למורן ענבר ,אסף כורם ,אחי קורן,
אביתר מן ודולב סוקר – על "הגנון של שמעון" .ולרבים וטובים נוספים :לחנה סגל ,לשרה כהן ,לאריאלה
)מנתיב העשרה( ,לאנשי ההגברה ,ולינית – הזמרת המקסימה.
------------------------------------------

הפנינג יום העצמאות  -תודות
גם השנה חגגנו את יום העצמאות בהפנינג המסורתי בדשא ליד חדר האוכל.
ברכות ותודה לרונן לבנה שכמיטב המסורת ממשיך להשקיע את הנשמה והלב בריכוז האירוע.
ברכות ותודה לחברים ולבנים שסייעו בהפקת ההפנינג:
לשפרה שכטר וגבי וולקוביץ – על התמיכה הלוגיסטית .לנאווה גל  -על הפעלת הספורט והתוכן .למיקי
קציר – על העזרה הטכנית .לצוות המנגל החרוץ :שקד רגב ,עידו דביר ,מתן וקנין ואורי ציון .לתומר ענבר
– על ההגברה ועל הסידורים בשטח .ולמוסדניקים ולילדים שעזרו מאד :שגיא ישראלי ,אמוץ יצחק ,עומר
לבנה ,דניאל יצחק ושון קוטובסקי.
-----------------------------------------יישר כוח ותודה לכולכם ולהתראות בשנה הבאה!..
אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

סופ"ש צעירים בים
צעירים יקרים!
בתאריכים ) 14-15/5שישי-שבת( נצא לחופו הקסום
של קיבוץ שדות-ים )איזור קיסריה( לסופ"ש של כיף לצעירי הקיבוץ!!!
בתוכנית:
*מתחם אוהלים
*מסיבת חוף

*"על האש"

*ערב שירה סביב המדורה )האלכוהול כלול(...

*מתחם ספורט )קט-רגל ,כדורעף וכו'(...

*והרבה ים ושמש.......
האירוע מופק בתמיכה של ועדת בנים ועקרונית יהיה ללא עלות למשתתפים )אך
ייתכן ובהמשך ובהתאם לכמות הנרשמים נבקש מהמשתתפים סכום השתתפות סמלי
כדי לא לחרוג מהתקציב( .כמובן שבני /בנות זוג שלא מהקיבוץ מוזמנים!!
ההרשמה לאירוע תלויה בחד"א וחשוב שמי שרוצה לבוא שיירשם )שם בלבד!!( כדי
שנוכל לתכנן את המקומות בהסעה ואת קניית האוכל!!!

ההרשמה תורד ב 5/5/10 -ולא ניתן יהיה להירשם לאחר מכן!!!

פרטים לגבי שעת יציאה יפורסמו בהמשך.
לפרטים נוספים :יתיר דגן ,0523962493 -רועי כורם0524237973 -
***נשמח כמובן אם צעירים שבאים יוכלו להביא איתם משחקי פנאי אישיים )פריזבי,
שש-בש ,מטקות ועוד(***
***אנחנו מחפשים צעירים שיהיו מוכנים להעביר בשבת בבוקר בחוף סדנאות לצעירים
)יוגה ,פילאטיס ,ג'אגלינג וכו' ככל העולה על רוחכם( ,אז נשמח מאד אם תפנו
ותעזרו בעניין זה***
נמסר על ידי רועי כורם
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משקי הנגב-אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בע"מ
הועדה לתמיכה בפרויקטים למעורבות חברתית
לכבוד
מנהלי קהילה  /מרכזי משק
שלום רב,
הנדון :הזמנה לקבלת בקשות להשתתפות במימון פרויקטים חברתיים המתנהלים ע"י חברי האגודה
אנו שמחים להודיעכם כי זו השנה הרביעית בה הנהלת "משקי הנגב" מקצה משאבים כספיים לתמיכה
בפעילויות המעצימות אוכלוסיות בנגב ובערבה ,בהן מעורבים מתנדבים ,חברים ותושבים מבין קיבוצי
"משקי הנגב".
המשאבים הכספיים יעמדו לרשות העוסקים בפרויקטים בהם מעורבים חברים ותושבים בהתנדבות
והעומדים בקריטריונים הרשומים כדלהלן:
קריטריונים שעל פיהם נבחנים הפרויקטים המרכזיים המיועדים לקבלת תרומות:









התרומות ניתנות לפרויקטים המתקיימים בנגב ובערבה.
התרומות ניתנות לגופים ,ארגונים או עמותות שייעודם אינו פוליטי.
התרומות ניתנות לפרויקטים המופעלים ע"י ארגון מוכר שמתקיים בו ניהול תקין.
הגוף אליו הופנתה התרומה וניתן הסיוע יהיה מחויב בדיווח שוטף על אופן מימושו.
תרומה כעזרה במימון הכשרה למתנדבים בפרויקטים חברתיים.
תרומה כסיוע בפרויקטים אזוריים המיועדים להגברת המעורבות החברתית של חברי ובני
הקיבוצים.
מטרת הפרויקט המקבל תרומה מכוונת להעצמה של קבוצות אוכלוסייה )לא למטרות צדקה(.
התרומה/מעורבות שלנו כתורם צריכה להיות משמעותית להצלחת הפרוייקט.

חברי הועדה הם :סילבי נעמן )גרופית( ,ניסים שאשא )שדה בוקר( ,קרני פלג )גבולות( ,חיים חרמוני
)דורות( ,אשל גת )בארי( ,חנה זידנברג )בית קמה( ואלי שוורץ )ניר עם(.
להבהרות ופרטים נוספים ניתן לפנות לכל אחד מחברי הועדה.
בקשה מפורטת המתארת את מהות הפרויקט יש להעביר אלינו )דרך מזכיר  /מנהל הקהילה( בכתב
לכתובת" :משקי הנגב"  -הועדה לתמיכה בפרויקטים למעורבות חברתית )לידי אלי שוורץ( ,רח' חרוץ 6
תל אביב  .67060או במייל  eli@mishkeyhanegev.co.ilעד ליום .30/04/10
בברכה ,אלי שוורץ – יו"ר הועדה
----------------------------------------------------לחברים שלום,
 מדובר על תמיכת משקי הנגב במיזמי התנדבות במסגרות שחברי קיבוץ שותפים להם,
בהתאם לקריטריונים שקבעה הוועדה )של משקי הנגב( לתמיכה בפרויקטים למעורבות
חברתית.
 המעוניינים בטופס מילוי בקשה לתמיכה מוזמנים לפנות לשלוית קראוס.
בברכה ,יריב קלרמן
__________________________________________________________________________

סיכום "חג מוסד "2010
כללי
למי שלא ידע  -האירוע שהתקיים בתאריך  9.4.10היה למעשה פרויקט סיום י"ב של קבוצת "מנגו" במוסד
"שקמה".
חניכי הקבוצה :מיד מרדכי :אופיר שיפמן ,לבנה רגב ,אביה קורן ,שיר שחם ,מתן עינב ,אריאל מן.
מכרמיה :ענבר כהן ,אופל קודוביצקי ,סמדר רבינוביץ' ,דרור רבינוביץ' .מזיקים :יובל גילת ,מיטל וולינסקי,
דניס כהן ,זיו ביליס .מיד נתן :עומרי ורדי.
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ההכנות
עבודת איסוף הכתובות ושליחת ההזמנות הייתה קשה ביותר .ישנן קבוצות שלמות אשר כמעט ולא נשאר
איתן קשר באזורנו ,וכתובות עדכניות של בוגרים היו רק באופן חלקי במזכירויות הקיבוצים.
לבסוף פנינו לאנשי קשר מכל קבוצה ע"מ שיפיצו את העדכונים ויהיו המקשרים לקבוצה מבחינת בקשות
או שאלות .היה חשוב לנו שלכל קבוצה יעברו העדכונים ולכל קבוצה תהיה כתובת מקשרת .בחלק
מהקבוצות זה עבד טוב יותר ובחלק טוב פחות .נעזרנו גם בקיבוצים בפרסום האירוע.
העבודה בארכיונים הייתה מאד מרגשת וחווייתית .בניית התוכנית האומנותית הייתה מהנה ומאתגרת.
בישורת האחרונה ,התחלנו בהעמדת הערב מבחינה לוגיסטית .קיבלנו עזרה תקציבית וציוד רב
מהקיבוצים ,כמובן גם עזרה מקצועית מבעלי המקצוע הרלוונטיים.

האירוע עצמו
הערב התחלק לשניים:
החלק ראשון ) (19:30הוקדש למפגש חברתי ,לצד פינות שונות כגון :פינת ארכיון ,עלונים ואלבומים מכל
הזמנים ,קיר תמונות קבוצתיות )מאז המצאת המצלמה ,(...פינת ילדים ]מתנפחים ,פופקורן ,צמר סוכר[,
פינה לגיל הרך ,פינת כיבוד ושתייה ,ופינות ישיבה והתקהלות שונות.
החלק השני ) (21:30הוקדש לתוכנית האומנותית .אמנם בתחילה הייתה בעיה עם ההגברה )כמה מוסדי
לא?( ,אבל מיד לאחר ההופעה הראשונה טיפלנו בבעיה וחזרו לשמוע כמו שצריך.
התוכנית הייתה מאד מגוונות ועשירה ,הופיעו בה חניכים מההווה ומהעבר והיה מרגש ביותר.
בסוף התוכנית האומנותית ) ,(23:00הודינו לכולם והקהל נשאר עוד כשעה בערך.
החיסול התבצע ברובו באותו לילה ולמחרת סיימנו אותו לגמרי.

לקחים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אירוע בסדר גודל כזה נכון לעשות פעם בעשור בערך.
חשוב להשקיע המון זמן ומשאבים בשיווק נכון של האירוע.
צריך להיעזר באנשי קשר וחשוב שיבינו את תפקידם ויסכימו לכך.
שווה לקבוע את האירוע לזמן ממושך ) 4שעות לפחות( ולשים דגש על החלק של המפגש
החברתי.
התוכנית האומנותית הייתה צריכה להיות קצרה יותר.
שווה לבחון בפעם הבאה אירוע יותר "הפנינג" מאשר "ערב מוסד" ,ולייעד אותו לשעות אחה"צ
עם סיור במתחם ביה"ס ועם תוכנית אומנותית מצומצמת יותר.

סיכום
בסה"כ בתור אירוע ראשון בסדר גודל כזה בשנים האחרונות -היה מאד מוצלח.
היו המון תחומים בהם הימרנו בבחירות שלנו ובכמויות שצריך.
חשוב לזכור שחניכים בשכבה י"ב ארגנו את האירוע והצוות החינוכי רק הכווין ותמך מהצד.
אנחנו לוקחים המון דברים לשימור ומציינים את הלקחים לטובת האירועים הבאים.

תודות
קודם כל ,לחניכי קבוצת "מנגו" ולכל חניכי המוסד בהווה אשר עזרו בארגון האירוע.
לכל הבוגרים שהצטרפו להכנות ולאלה שהופיעו .לאנשי הקשר היקרים שעזרו בהפצת האירוע.
לצוות החינוכי על התמיכה והליווי .לשושנה מירוצ'ניק ולצוות ביה"ס "שקמה" על שיתוף הפעולה.
ליריב קלרמן ,גיל תימור ואילן גולדשמיט ,ולהנהלות הקיבוצים ,על התמיכה והעזרה התקציבית.
לנאווה גל ,מורן ויעל -רכזות ועדת תרבות על שיתוף הפעולה והעזרה עם הציוד.
ליואל שטיין ודני ריכטר על הליווי המקצועי ועל הציוד.
למיקי קציר ,גבי וולקוביץ ,שפרה שכטר ,איתי דגני ,גדעון סגל ועידו מן -נציגי הענפים אשר עזרו וייעצו.
ולכל מי שהאמין ,תרם וייעץ ,ולכל מי ששכחנו ואנו מצרים על כך...
רשם :לירן לוי –
רכז חברתי פנימיית שקמה
__________________________________________________________________________
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חדשות מהחינוך הבלתי פורמאלי
שלום לכל חברי ותושבי הקיבוץ,
חג פסח האביב והחירות עבר עלינו לטובה ,ובחופשת הפסח הילדים הנערים והמדריכים עברו דרך
הרפתקאות יפות.
חברת ילדים "תלתון ערבה" )גילאי א-ו(
קבוצות הצעירים והבוגרים של התלתון באו עם מצב רוח טוב ויצירתי ,ויחד עם המדריכים יצרו חופש
פסח מקורי ושמח .את קבוצת הצעירים הובילו דולב סוקר ונטע סגל ואת הבוגרים הדריכו עדי )תושבת(
והראל שטיין .עידו דביר ,מורן ענבר ,והילי שוורץ חיזקו אותנו היכן שהיה צריך ,יתיר דגן המסור )שהקים
קבוצת שח בתלתון( ליווה אותנו ,ועל כל התזמורת )חתיכת תזמורת לא?!( ניצחה לירז ארדנינג .חיזוק
חשוב קיבלנו מהמדצ"ים המשקיענים צליל אלוש ,אופיר שיפמן ,אסיף קלרמן ,מאי פסי וענבר גלזר,
כשהאחרונים באו מהתנדבות ואהבת המקום.
כל הפעילויות בחופש פסח היו ב"הפקה מקומית" ובתמיכה של ההורים ,צעירי הקיבוץ וחברים נוספים.
בין היתר הספקנו לנקות את מבנה ה"תלתון" ,לעשות טיול אופניים לנביה מרעי ,ליצור הגדה מקורית של
"בני התלתון" ולהיפגש עם ילדי קיבוצי האזור ל"יציאת מצריים" .את האירוע האחרון ארגנו בהשקעה
נערי שכבת ט' של מוסד שקמה )חבר'ה שלנו!( ,ובו הפעילו תחנות מקוריות בחורשת הבנים .נערי שקמה
והצוות החינוכי קיבלו כבר מספיק מחמאות מקיבוצי האזור )כולל גברעם וניצנים( אז נסתפק בלומר להם:
שיחקתם אותה!
בראשון לאפריל החלטנו לעשות מתיחה לילדים ,והזמנו אותם לחיסון במרפאה .שם חיכתה דבורה
גורביץ' עם מזרק ענק שהבאנו מהרפת ...דבורה הפגינה את כישורי המשחק שלה וסיפרה לילדים על
החיסון ,וכל פעם שנכנס ילד הוא צעק צעקה מרה )כמובן שזה היה בצחוק ואמרנו לו שיעשה כאילו שזה
כואב .(...את כל המתיחה תיבלנו בהרבה הומור ועדינות ,שמנו לב היטב כדי שאף אחד לא יפגע ,והייתה
שמחה גדולה בשושן.
כמיטב המסורת החופשה כללה גם "יום הפוך" שבו הילדים נשארים ערים כל הלילה :לקראת חצות עברנו
בין בתי ההורים ואספנו את הילדים הנרגשים לליל הרפתקאות של "יציאת בני ישראל" .הלבשנו אותם
בבגדים תנכיים ועברנו בלילה הרפתקאות שונות כולל חציית ים סוף זוהר ,ומפגש עם משה רבנו במעמד
הר סיני )על גבעת השחזור( .הילדים התרגשו ונהנו )ואנחנו לא פחות (..ורובם נשארו ערים עד הזריחה,
שאותה ראינו מגבעת הפסל.
בסיום החופש הוציאו הילדים עלון לסיכום החופש שכלל כתבות ,תשבצים )אפילו תשבץ תרתי משמע!(
ועוד .נבחרת השח של התלתון ,בהובלת יתיר דגן ,ייצגה אותנו בכבוד בטורניר שנערך במרכז ,וסיימנו את
החופש עייפים ומרוצים.
תודה לכל צוות המדריכים המשקיענים ,להורים התומכים ,לצעירי הקיבוץ שנכונים לעזור ,לגבי וולקוביץ'
ושיפרה שכטר ,למיקי קציר ,ליפעת הררי ולמיכה רגב.

מוסד בית
נערי הקיבוץ יחד עם פז רייזל שומרים על רצף ,מטפחים בית חם ויציב בשגרה ,ופעילות מקורית בחופש.
רובה של הפעילות היא פרי המצאתם של הנערים עצמם .ביקשתי מהם לכתוב דיווח קצר ממה שעברו
בחופשת הפסח:
"את תחילת החופש התחלנו בתחרות 'גניבת הדגל' בין שלושת הקיבוצים .לאחר יומיים קלים של שקט
יצאנו לטייל בים המלח :רחצנו ,לנו ,עשינו על ה'אש' וראינו את המדבר בשיא פריחתו .שבוע אחר כך
שכבות ז-ט יצאו לטיולי ה'שומר הצעיר' והבוגרים נהנו משהות חופשית במועדון שלנו )כולל ערבי פיצה
טעימים( .את החופש קינחנו בטיול אופניים לים ,וסיכמנו אותו כמוצלח".
אוסיף כאן שנערי המוסד תורמים מאד לעבודה בחינוך עם הגילאים הצעירים .חלקם עובדים בגיל הרך
וחלקם עם ילדי א-ו .השילוב בין הילדים הצעירים ,הנערים מהמוסד והמדריכים הבוגרים )שרובם מצעירי
הקיבוץ!( יוצר אחוות בנים מיוחדת ותורמת לכולנו .עבודת הנערים בהדרכה ,אם בהתנדבות ואם
בתמורה ,מפתחת אחריות ,בטחון ,תקשורת ועוד.
תודה לכל מי שתמך בחופשת נערי המוסד וכמו תמיד ,למשה הקל ,המלווה אותנו נאמנה ודואג לארגן
לנערים שי לפסח מטעם הקיבוץ.
בוגרי המוסד יארחו בסוף החודש נוער יהודי מסיאטל במסגרת פרויקט "שותפות  ."2000פרוייקט זה נתמך
דרך המועצה שלנו ,ע"י הילה חממי רכזת מחלקת נוער .הנערים ופז הכינו תכנית במסגרתה האורחים
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יבקרו אצל משפחות הנערים ,ילונו ,וישתתפו בפעילות שהחבר'ה הכינו .נשתדל לייצג את הנוער הישראלי
בכבוד ולתת לאורחים לספוג אווירת קהילה קיבוצית יהודית ישראלית .מי שרוצה מוזמן כמובן לשוחח
עם האורחים ,לספר על הקיבוץ וליהנות מאחווה יהודית חוצה יבשות.
עד כאן להפעם ,מקווה שנהניתם לשמוע,
אבישי לבנה.
__________________________________________________________________________

פרויקט שיוך וצמיחה – עדכון שוטף
מתוך סיכום פגישת צוות היגוי שיוך וצמיחה מיום 21.3.10
השתתפו בפגישה :קוצי ויל ,ישראל מידן ,הגר וינר ,מרים דרור ,שוקי רייזל ,עמי וולקוביץ,
שמעון כורם ,גלעד בארי ,רז אייזן ,אופיר לבנה.
סיכום:
 .1פרצלציה – הצגה עקרונית ושלבי אישור בקיבוץ
א .הוצגה טיוטת תוכנית הפרצלציה למתחמי המגורים המבונים בקו הכחול המיועדים לשיוך דירות
לחברים .ניתן דגש על עקרונות התוכנית :תקן רוחב השבילים המובילים לכל בית אב ,התייחסות לחניות,
דרכים ,כבישים ,אילוצי שרטוט פרצלציה במקומות הצפופים ,שוני בפוטנציאל התרחבות הבית בכל מגרש
ומגרש ,ועוד.
ב .הודגש כי טיוטת תוכנית הפרצלציה עדיין לא שלמה היות ותכנון הממדים בחלק הצפוני של הקיבוץ
עוד לא גובש באופן סופי .תכנון הממדים משפיע במקומות מסוימים על תוכנית הפרצלציה.
ג .הוחלט כי צוות מצומצם מתוך צוות ההיגוי יבחן תוכנית הפרצלציה של כל בית אב ויאשר אותה
כטיוטה להפצה לכל משפחה .לפני כן יציג הצוות הקטן את עיקרי הדברים בצוות ההיגוי להערות ולאישור
סופי .הרכב צוות קטן :שוקי רייזל ,מרים דרור ,גדי רינת ,ישראל מידן ,אופיר לבנה.
ד .לאחר אישור פרטני יחולק תשריט פרצלציה לכל בית אב ,במקביל יתקיים דיון ציבורי לקבלת הסברים
מקצועיים בנושא מאדריכלי התוכנית ומנציגי צוות ההיגוי.
שלבים נוספים:
ה .מפגשים עם חברים לפי ביקוש – הסבר פרטני על תשריט הפרצלציה.
ו .מענה להערות חברים .אפשרות לפגישה עם צוות מצומצם  /אדריכל.
ז .אישור התוכנית.
 .2וותק לעניין שיוך דירות ונכסים
צוות ההיגוי החל לגבש מסמך שמטרתו אופן קביעת חישוב הוותק לעניין שיוך דירות ונכסים .בסיום
הכנתו יופץ המסמך לעיון ולאישור החברים.
רשם :אופיר לבנה
__________________________________________________________________________

לסבים הגאים דינה ויוסקה סטולר
ולהורים המאושרים תמר ודניאל
מזל טוב להולדת הנכד והבן – אורי !
אח לעומרי
מזל טוב לכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים ביד מרדכי

__________________________________________________________________________

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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