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פעילות מנהלת הדיור בימים אלו
>> פרצלציה במגרשים המשותפים :הפיילוט של חלוקת מגרשים משותפים בשכונת גנים הושלם ,וכעת מתחיל ביצוע
הפרצלציה בשכונת בית ברל בניהולו של אדריכל עמוס וכמן.
>> פרצלציה במגרשים שאינם משותפים :תהליך הפרצלציה נמשך בניהולו של אדריכל דניאל בלומפילד ממשרד תכנון
אילן אייזן.
>> שכונות אסם ובנדס :אנחנו נמצאים בשלבי התארגנות לבנייה החדשה באזור האסם והבנדס .ההתארגנות כוללת
התקשרות עם חברת ניהול לביצוע הבנייה המרוכזת; יצירת קבוצת בונים (בימים אלו הסתיימה ההרשמה); תכנון
השכונות על ידי אדריכל עמוס וכמן ואישור התכנון בוועדת יישוב.
>> מימוש זכויות מורישים :החלה חלוקת מגרשים מבונים ליורשים.
>> אנו פועלים לפירוק השותפות עם קק"ל בשטח מרפאה מזרח.
>> אנו פועלים לקבלת אישור תב"ע לרפת.
>> אנו עוסקים בכתיבת נהלים ותקנונים ובהטמעת ההחלטות
שהתקבלו במרוצת החודשים האחרונים במטרה לקדם וליישם את
השיוך.

החלפת מגרשים
מנהלת הדיור בוחנת דרכים לאפשר לחברים ליישם את השיוך בהתאם ליכולתם הכלכלית ,למצבם
המשפחתי ולהעדפותיהם השונות .במסגרת זו אנו מציעים לאפשר לחבר המתגורר במגרש לשיוך
וזכאי לשייכו "להחליף" זכויות עם חבר שזכאי לבנות בבנייה החדשה .שני החברים יגיעו להסכמה
ביניהם ויבצעו את ההתקשרות באחריותם וללא התערבות הקיבוץ (הקיבוץ רק יגדיר את גבולות
העסקה) .מידע נוסף על כך נשלח במייל.
בהצעה מגולמות שתי הבנות:
א .ההצעה אינה מיועדת לפתור צרכים או רצונות קולקטיביים ,אלא לתת מענה לכמה בתי אב
ולאפשר להם לממש את רצונותיהם;
ב .בתי האב שבוחרים ליישם את ההצעה יהיו אחראים לביצועה ,והקיבוץ לא יהיה ערב לכישלון או
להצלחה.

בנייה קלה – בנייה זולה?
מנהלת הדיור מבקשת לתת מענה גם למשפחות אשר יכולתן
הכלכלית עלולה להיות מגבלה להשתתפות בבנייה.
נבחנו טכנולוגיות של בנייה קלה שנחשבת זולה יותר מהבנייה המסורתית
הנשענת על בלוקים ,טיט ומלט .אחת הטכנולוגיות שנבחנו היא טכנולוגיה
של בנייה מתועשת שעיקרה בניית קונסטרוקציית פלדה בשיטה תעשייתית,
הבאתה לאתר הבנייה ,הרכבתה במקום ,מילוי הרווחים בחומרי איטום ובידוד
והרכבת חיפויים על הקונסטרוקציה.
לטכנולוגיה הזאת יש כמה יתרונות ,ובהם :קיצור זמן הבנייה ,זיהום סביבתי נמוך ,דיוק בבנייה ,בידוד
תרמי ואקוסטי משופר .החיסרון המרכזי הוא שאין מסורת רבת שנים במימוש
הטכנולוגיה הזאת בישראל .במדינות אחרות (בארצות הברית ובאירופה) השיטה
מוכרת ומיושמת בצורה נרחבת.
במפגשים עם אנשי מקצוע ויצרנים של בנייה מתועשת עד כה לא קיבלנו
אינדיקציה לכך ששיטת בנייה זו זולה יותר מהשיטה הקיימת .בכל מקרה,
בתהליך תכנון הדגמים בשכונות החדשות תיבחן גם האפשרות הזאת.

איוש דירות של יורשים שאינם חברי נען
לפי החלטת מנהלת הדיור ,יורש של דירה אשר אינו יכול לממש את זכותו בדירה עד אשר יושלמו תהליכי הקבלה לחברות והחתימה
על חוזה השיוך בינו לבין הקיבוץ ,רשאי לבחור חבר נען לאיוש הדירה בתקופת ההתארגנות .את הדירה יאייש חבר נען לפי בחירת
היורש ,ללא תלות בתור לדירות מעבר.
בין הדייר ליורש ייחתם הסכם שיגדיר את התנאים – הסכמים כספיים ,תקופת השהות בדירה וכו' .הרעיון המרכזי הוא ליצור מערכת
הסכמות בין המתגורר הזמני ובין היורש ,שלא תדרוש את מעורבות הקיבוץ.
בכניסתו לדירת היורשים ,הדייר "עוקף" את התור של דירות המעבר .ובעת פינוי הדירה ,לא יקבל "הדייר" דירה חלופית מהקיבוץ,
אלא בהתאם למצאי ועל פי מקומו בתור.
גם כאן יש שינוי בכללים ,שמטרתו להתאים את האירועים הנובעים מהשיוך ליכולת של הקיבוץ לתת מענה באכיפה ובפתרונות
דיור.

סיכומו של דבר
מלאכת יישום השיוך אטית אך משמעותית .אנחנו פוגשים את
השלכותיה במגזרים שונים של חיינו ,חלק מהשינויים קלים להטמעה
וחלקם קשים יותר להטמעה .סבלנות וסובלנות ,קשב ושיח ציבורי
יאפשרו שינויים ומימוש התהליך ברוח טובה תוך לימוד ותיקון
המהלכים.
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יש שאלות? אתם מוזמנים לפנות ִ
למנהלת הדיור והשיוך בדוא"לodedrubin83@gmail.com :
להתראות בדיוור הבא ,מִנהלת הדיור והשיוך

