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 שלום לכולם,

. יודעים שאתם עסוקים ועמוסים, אז בתחום הדיור והשיוך בנען בנעשה אתכם לשתףשמחים  אנחנו

דף  לפרסם בכוונתנונשתדל לעשות את זה תמציתי ויעיל, שתוכלו להיות בעניינים ולדעת מה קורה. 

 הפעולות לתאר את – בהםעוסקת  נהלתשהמ   העיקריים נושאיםב ולשתף אתכם מעת לעתעדכונים 

 . בדרך ותצשצמענה עקרוני על שאלות  לתת וגם בתחום הנעשות

       

 רפת שכונתעושה פרה:  איך

הופקדה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה התב"ע להחלפת שטחים של שכונת הרפת.  לפני כשבועיים

 התנגדויות.ליום  60התב"ע ברבים למשך  מהפורסשעבר שבוע ב

 

 יורשים  כנסילד של אבא: 

 180-בו כ כל היורשים, והשתתפו אליו הוזמנויורשים.  כנסבחדר האוכל  התקיים ,6/12/18', ה ביום

 אף שעל הבנהה ביסוסואמון  בנייתיו שלוש מטרות עיקריות: )א( ה לכנס בני משפחות של מורישים.

יהיה שקוף וברור  שלביוכל  על התהליךהכרוכה בתהליך של מימוש זכויות היורשים,  המורכבות

ניהם למימוש פלהעומדות  והאפשרויות היורשים של הזכויות פירוטו משותפת שפה יצירתלכולם; )ב( 

 .הזכויותהשונות למימוש  אפשרויותה ביןבחירה הזכויות; )ג( הסבר על המשך התהליך, שעיקרו 

נהלת מ   .ברוח טובההתאפיין  הכנס נשלחו ליורשים מצגת של הכנס ומסמכים למילוי. הכנסבסוף 

 .הזכויות מימושויישום תהליך הבחירה  המשךמטרתו שהבא  הכנסמכינה כעת את הדיור 

 

  גרושים אב בתי מפגש

הזכויות  את להסביר נועד המפגש. גרושים אב בתי של מפגשהתקיים במועדון  ,18/11/18', א ביום

עלתה תחושת דאגה  במפגש עליהם למלא. מסמכיםבמועד הפרידה ואילו  כתלותשל בתי אב גרושים 

אין להם ביטחון  כישל חברים החיים בנען שנים רבות ורואים בנען את ביתם, ולעת שיוך חשים 

 אנחנו קשובים לדברים ובוחנים את האפשרויות. נאות. דיור בפתרון

 

 בקומה השנייה של בית מרווה מגורים דירות  הכשרתכבר לא מחסן תחפושות: 

שלוש דירות בו והוכשרו  ,בית מרווההבית הראשון, לאחרונה הסתיים שיפוץ הקומה השנייה של 

משפחתי -כנן להיבנות בית דולדיירי הצריף השוודי המערבי. צריף זה יפורק, ובמקומו מתו תהמיועדו

 לשיוך.

 

 

 

 

 

  

 1933בית הראשון )בית מרווה(, לבניית קומה שנייה 



 משותפים מגרשים – פרצלציה

רואיינו ארבעה אדריכלים  הראשון בשלבהמגרשים המשותפים.  להתחלנו ביישום פרצלציה חוזרת ש

והניסיון בתחום הפרצלציה בשטחים  ההקשבה יכולתהתקשורת ו, המקצועייםכישורים הונבחנו 

בשלב השני נבחרו  .הנושא את וותלל וכמןעמוס  יכלאדר נבחר מתוכם .הקיבוצישותפים במגזר מ

שבעה מבנים בשכונת גנים לביצוע פיילוט. הפיילוט עתיד להימשך חודשיים, ובסיומו נסיק מסקנות 

 ונרחיב את הפעילות ליתר המבנים במגרשים המשותפים.

 

 מגרשים שאינם משותפים – פרצלציה

 אותם)" הפשוטים"במגרשים  פרצלציהה נמשכתרת במגרשים המשותפים במקביל לפרצלציה החוז

ומענה  כולכם שיתוף פעולה של .תהליך ארוך זהו (.המשותפים למגרשים שייכים שאינם מגרשים

  .יאפשרו התקדמות מהירה ויעילה בתהליך התשריטיםמפות  מהיר על

 

 odedrubin83@gmail.com"ל בדואנהלת הדיור והשיוך למ   יש שאלות? אתם מוזמנים לפנות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להתראות בדיוור הבא,

נהלת  והשיוך הדיור מ 

 1954צרור קריקטורות מחיי הקיבוץ,  –מתוך: פנימי בהחלט 
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