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  התשריט: 

  

  

  עיקרי השלבים לביצוע עד אכלוס: 

: הקמת מינהלת, אישור תכנית עבודה במינהלת, המלצת  שלב "קדם הפרויקט"
הפרויקט (בנייה מרוכזת / בנה ביתך / דגמים), החלטה על גורם    המינהלת על מודל

מלווה (או גורם מנהל / חברה / עצמי), עריכת אומדן עלויות ראשוני, עריכת  
פרוגראמה לשלביות ביצוע הפרויקט, עריכת תכנית מקורות ותזרים ועוד. המלצות  

  הקיבוץ.  רותמזכיהמינהלת ביחס לשלב זה יגיעו לדיון ולאישור ב 
 

: גיוס צוות מתכננים לשלב הפיתוח והתשתיות, בחירת אדריכלים  שלב התכנון
לבתים, גיבוש תכנית פיתוח ותשתיות, תכנון דגמים והצגתם (אם תיבחר האפשרות  

של תכנון מרוכז), הצגת תכנית פיתוח סופית ואומדני עלויות מטוייבים, תהליך  
  הוצאות היתר פיתוח ותשתיות בשכונה ועוד. 

  
: במקביל לאחד מהשלבים שלעיל נדרש יהיה לקיים תהליך של מכרז  קבלהקליטה ו

  למגרשים, קליטת הבנים לחברות בקיבוץ ועוד. 
  

: פיתוח ותשתיות בשכונה (ובמקביל סיום שלב תכנון הבתים והוצאת  שלב הביצוע
  היתרים), ביצוע הבתים, השלמות פיתוח לאחר סיום הבתים ועוד. 
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  :ת לביצוע עד לאכלוסרשימת הפעולות הנדרשו

הקמת מינהלת

אישור תכנית עבודה במינהלת

החלטה על מודל הפרויקט:  בנייה מרוכזת  /  בנה ביתך  /  דגמים 

החלטה על גורם מלווה  /  מנהל  /  חברה  /  עצמי 

עריכת אומדן עלויות ראשוני 

עריכת פרוגראמה לשלביות ביצוע הפרויקט

עריכת תכנית מקורות ותזרים 

אישור מוסדות הקיבוץ למודל,  האומדן ,  הפרוגראמה ,  הגורם המלווה והמקורות

גיוס צוות מתכננים לשלב הפיתוח והתשתיות

אופציונאלי :  בחירת אדריכל לבתים 

גיבוש תכנית נוף ,  פיתוח ותשתיות בשכונה 

אופציונאלי :  תכנון דגמים והצגתם 

הצגת תכנית פיתוח סופית ואומדני עלויות מטוייבים 

תהליך הוצאות היתר פיתוח ותשתיות בשכונה 

מכרז משתכנים סופי לבנים 

חתימת הסכמים עם המשתכנים והזרמת הון לפרויקט

מכרז קבלני תשתיות

ביצוע התשתיות והפיתוח עד גובה מינוס  50 ס"מ

בחירת מגרשים 

קבלת משתכנים לחברות

אופציונאלי :  הפנית הדיירים לאדריכל לבחירת דגם בית  + שינויי דיירים 

גמר תכנון בתים  +  הוצאת היתרי בנייה 

יציאה למכרז קבלני בניין  + בחירת קבלן בניין .

חתימת חוזים בין קבלן בינוי הבתים לדיירים ולקיבוץ

ביצוע הבתים 

החזרת קבלן התשתיות לביצוע השלמת תשתיות ציבוריות

  מסירת פרוייקט
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  נוהלי העבודה הפנימיים:

 חברי המינהלת יקבלו מספר ימים מראש את סדר היום וחומרי הרקע לישיבות.  . 1

  מבין בעלי זכות ההצבעה.  4הישיבה תתקיים אם יהיו נוכחים לפחות   . 2

  והקשבה לאחר.  הישיבות יתקיימו תוך הקפדה על תרבות דיון, דיבור לפי רשות  . 3

אם חבר מינהלת יעדר משלוש ישיבות רצפות, ללא סיבה מוצדקת, תפנה המינהלת   . 4

  לאותו חבר לסיים כהונתו.  

שדיונים  . 5 כך  בלבד,  טכניים  לעניינים  ישמשו  הווטסאפ  וקבוצת  האלקטרוני  הדואר 

  מהותיים יתקיימו פרונטאלית.

המזכירות, בסמוך לאחר הישיבה,    טיוטת הפרוטוקול תופץ בדואר אלקטרוני לחברי . 6

  שעות מהפצתה.  48ובאין הערות תאושר כעבור  

כגון: מי האחראי למימוש   . 7 ניסוח הפרוטוקול יכלול גם את ההיבטים האופרטיביים 

  ההחלטה, מה לוח הזמנים למימושה ועוד. 

או   . 8 הפרט  בצנעת  לפגוע  כדי  בו  שיש  מידע  יכללו  לא  לציבור  שיופצו  הפרוטוקולים 

  ודיות מסחרית.בס

במקרה בו לחבר מינהלת מסוים יהיה ניגוד עניינים מובהק בנושא מסוים, הוא לא  . 9

  יוכל להשתתף בקבלת ההחלטה ולא ויוכל להצביע באותו נושא.  

  

  


