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בחירת מזכירה טכנית
בהמשך לפרסום הצעת העבודה למזכירה טכנית בקיבוץ נבחרה לתפקיד אודרי וייס (אשתו של יואב וייס).
אודרי תתחיל את עבודתה בשבועות הקרובים עם סיום עבודתה בגיל הרך .שלוית קראוס ,המסיימת את
תפקידה לאחר עשרות שנים בתפקיד ,תמשיך לעסוק בנושא הביטוח הלאומי ורישום האוכלוסייה במשרה
חלקית.
עם סיום תהליך ההחלפה תועבר הודעה מסודרת על פרטי ההתקשרות ,ימים ושעות העבודה של אודרי.
אנו מבקשים לאחל לאודרי הצלחה בתפקיד חשוב זה ולהודות לשלוית על שנים רבות בהן שירתה את
הקיבוץ נאמנה .אנו נמצא את הזמן והדרך להיפרד כראוי משלוית ולהודות לה על העשייה הרבה.
שאולי
__________________________________________________________________________

תב"ע עדכנית
לפני כמה חודשים אושרה טיוטת התב"ע של הקיבוץ בשיחת הקיבוץ ואושרה לאחר מכן בקלפי .התוכנית
הוצגה על ידי מנהל פרויקט התב"ע מטעם הקיבוץ – גיל גורדון ואדריכל התב"ע אסף קשטן .בשיחה עלתה
הצעה לשנות את תוואי הכביש המוביל מכיכר הכניסה ועד לרפת כך שיעבור מחוץ לשכונה שעתידה
להבנות בפרדס .הרעיון מאחורי ההצעה היה לשמור על רצף השכונות ולמנוע מעבר של רכבים ומשאיות
בכביש מרכזי בין שתי השכונות .לאחר בחינת ההצעה על ידי האדריכל ויועצי התב"ע אושר השינוי בצוות
התב"ע ובוועדת תכנון .יועצי השימור המלווים את התב"ע ,לאחר שעשו עבודה יסודית ראויה לציון
בהסתמך על ארכיון הקיבוץ ,הציעו לשמר חלק ממבנה המכוורת ולא להרוס אותה לגמרי .גם הצעה זו
נידונה ואושרה מתוך כוונה לתת ביטוי בנוף העתידי למבנה חשוב זה.
בשבועות הקרובים תופקד התב"ע לאחר שנה וחצי של עבודה ותתחיל אישור בוועדות הרלוונטיות.
התוכנית עברה כבר אישור מקדים בכלל הועדות וברוב המוסדות הצריכים לאשר אותה .לתב"ע יש
חשיבות גדולה בהסדרת המצב התכנוני של הקיבוץ והבטחת צמיחה דמוגרפית בעוד שנים מהיום .בנוסף,
התב"ע מסדירה את חלוקת הפרצלציה כחלק מתהליך השיוך וישנה חשיבות רבה להגשתה בעת הזאת (לא
ניתן לגשת למנהל ללא אישור התב"ע).
אני מבקש להודות לוועדת תכנון וצוות התב"ע (ישראל מידן ,גדי רינת ,אליהו שחם ,עמוס צוק ,דרורי
קפלון) על ליווי התוכנית תוך שיתוף פעולה והשקעה רבה.
התוכנית המעודכנת תוצג בחדר האוכל במשך שבועיים .חברים המעוניינים לשאול שאלות לגבי שתי
ההצעות המופיעות מעלה מוזמנים לפנות לשאולי סנקר או לאליהו שחם.
שבת שלום,
שאולי
_ _________________________________________________________________________
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