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 תכנון תשתיות .1

ביצוע לכניות עבודה מפורטות  והצעד המעשי הראשון לקידום המהלך הוא עריכת ת .1.1

 בשכונה.ח והפיתוהתשתיות 

 נדרשות מספר פעולות:לצורך כך  .1.2

מתכננים  .1.2.1 צוות  ביוב,גיבוש  מים,  תקשורת,  חשמל,  חניות,    :  דרכים,  גז, 

תאורה,   תנועה,  נוהקונסטרוקציניקוז,  פי,  מודדים ף,  קרקע,  יועץ  תוח, 

. לכל סוג  יאלייםצפוטנ  שמות של מתכננים  3הוסכם להביא לפחות    ועוד.

 די. ום: מייעד לסי : אייל להב.באחריות

מחיר .1.2.2 הצעות  להציע  למתכננים  נפנייה  לערוך  נדרש  עם  .  פנייה  וסח 

תכול כולל  נדרש,  דרישות  זמנים  לוח  העבודה,  וכדו ות  מדידה  מה.  קובץ 

 . שבועיים מהיוםום: יעד לסי : אייל להב.באחריות

מהמתכננים .1.2.3 מחיר  הצעות  לסי  : אייל להב.באחריות.  קבלת  ף  סוום:  יעד 

 .2021נואר י

לתכנוןערי .1.2.4 ראשוני  תקציב  לסי  . יאיר:  באחריות.  כת  אמצע  ום:  יעד 

 .2021 פברואר

המתכננ  סינון .1.2.5 עלרשימת  המינהלת -ים  בדבר  (  ידי  מזמין  דרישות  כולל 

  ום: יעד לסי, מו"מ, וחתימת הסכמים עם כל המתכננים.  )עקרונות התכנון

 . 2021פברואר  סוף

 .2021אמצע מרץ  ום:יעד לסי. תחילת עבודת תכנון התשתיות .1.2.6

 .2021 יוליסוף  ום:יעד לסי. ם עבודת התכנון התשתיותסיו .1.2.7

 . 2021אוגוסט  ום:יעד לסי. הגשת היתר תשתיות .1.2.8

 .2021סוף אפריל  ום:יעד לסי. לביצוע תשתיות כספי אומדן .1.2.9

 לעיל: יאיר, עופר, אייל. חראי ליישום המפורט הא מצומצםהצוות ה.1.3
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 ניהול הפרויקט .2

חברה מנהלת   /   ליווי מקצועי  /  הול עצמי: ניטקניהול הפרוימודל    עלינו להחליט על .2.1

 .2021פברואר  –יתקיים בחודשים ינואר דיון בנושא וכדומה. 

הפרויקט .2.2 ניהול  מודל  בחירת  עד  במקביל,    בינתיים,  לעבוד  לבחור ובמטרה   עלינו 

עד שלב עריכת תוכניות מפורטות   איש מקצוע שינהל את תהליך תכנון התשתיות

לביצוע ועריכת גרמושקות מוכנות להגשה לוועדה המקומית. לפיכך, נביא למינהלת 

בינמועמ  2-3 ונבחר  מתאימים  ל.  הםידים  ינואר יעד  סוף  המקצוע:  איש  בחירת 

 ריות: יאיר. . באח2021

 תכנון בתים אחיד / פרטני  .3

 .2021פברואר  –ינואר  דיון במודל המומלץ. .3.1

 . 2021עד סוף פברואר  החלטה על מודל מומלץ. .3.2

 .2021 מרץעד סוף  .ולו"ז עדכון תקציב .3.3

 . בנייה מרוכזת / פרטנית .4

 .2021פברואר  –ינואר דיון במודל המומלץ.  .4.1

 . 2021ד סוף פברואר ע החלטה על מודל מומלץ.  .4.2

 .2021 מרץעד סוף  עדכון תקציב ולו"ז. .4.3

 אישור מוסדות הקיבוץ  .5

 . 2021אפריל . העלויות, לוחות הזמנים והמודל דןמואישור לתכנית העבודה, א  .5.1

 .2021אפריל  אישור למעבר לשלב הבא: פתיחת הרשמה. .5.2

 עות בניית השכונהניתוח השפ .6

היבטים לנתח  נדרש   .6.1 עם  יחד  המלך  את  ולתאם  השכונה  ביצוע  משמעויות  את 

בקיבוץ ילדים, :  כגון  אחרים  גני  דמוגרפיה,  חניות,  התחבורה,  עורקי  על  עומס 

 .  בין היישוב הוותיק לשכונה החדשה ק פיסיממש

 .(תכנון) , דרור)ודמוגרפיה (קליטה באחריות הגורמים הניהוליים: יאיר, אסף, דן .6.2
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 שיתוף ציבור  .7

 פה. -ובעלור בכתב שוטף של הציב וןנדרש עדכ .7.1

 יבור: הלית, ירון, יונתן. תוף הצצוות שי .7.2

אפשרהצוות   .7.3 כולל  ציבור  שיתוף  תכנית  יכין  לשאלוהמצומצם  למשתכנים   ניםות 

 . 2021ינואר  וצג למינהלת.תהתכנית  .טנציאלייםופ

  

  

  

  

  

  

  סיכם: יאיר 

  


