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דו"ח הנהלת קהילה מיו 21/10/2012
נוכחי  :שי ציו  ,מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מוטי ברנדס ,אלו דג ויריב קלרמ .
 .1דו"ח ביצוע קהילה  7חודשי )ינואר – יולי (12
הוצג דו"ח ביצוע קהילה .1$7/2012
עלה בדיו הצור %לקיי דיו ייעודי על מחיר קילומטר נסיעה בעקבות התייקרויות הדלק – הדיו
יתקיי כחלק מההכנות והדיוני לקראת תקציב קהילה .2013
הוצג בפירוט ענ' המזו  ,כולל השינויי והתהליכי השוני בענ'.
 .2שימוש במבני קהילה
א .מיקו חדר הישיבות של הקיבו*
לאחר מספר דיוני בצוות הדיור ובהנהלת הקהילה ,ולאור הצור %להגדיל את המרכול ,הוחלט
להעביר את חדר הישיבות ליד המרכול למבנה חדר המורי בבית ספר חופי היש )לחלק הדרומי
של מבנה המועדו המשופ* כיו ( .תקציב לביצוע מצוי בתקציבי הקהילה והמשק לשנת 2012
ויעודכ שוב לקראת הכנת תקציבי משק וקהילה לשנה הבאה.
ב .מבנה דו קומתי בבית ספר חופי היש )המבנה הסמו %לשכונת סולל בונה(
ב .1.בחלק העליו של המבנה יש  4כיתות .נבחנו שתי חלופות לשימוש:
אפשרות א' :הפיכת המבנה למרכז השירותי של הקיבו* :ריכוז הנהלת חשבונות ומשרדי
ההנהלה והשירותי של הקיבו*.
אפשרות ב' :הפיכת המבנה למרכז חוגי ופעילות חברתית ,כאשר הכוונה לרכז את הצרכי
השוני שקיימי כיו בקיבו* בתחו החוגי וההעשרה החברתית במבנה אחד ,כאשר לכל כיתה
מוצע שימוש ויעוד אחר:
כיתה  – 1לריקודי ע ושאר תחומי הריקוד השוני  :יוגה ,מחול וכיו"ב.
כיתה  – 2תשמש כספריית הקיבו*.
כיתה  – 3תשמש לצורכי יצירה – קרמיקה ,ציור ואומנות  $לשימוש חוגי וצורכי חברי .
כיתה  – 4תשמש לצורכי עזרה לימודית ומשחקי שולח .
הדיו בי החלופות הנ"ל טר יתקיי והוא יימש %במועד אחר.
ב .2.בחלק התחתו של המבנה שתי כיתות ועוד חדר נוס':
בהמלצת צוות דיור אושרו הייעודי הבאי :
בכיתה אחת :ריכוז  3משרדי עבורי תחומי הליבה של הקיבו*:
בריאות )כיו המשרד ממוק בחלק הצפוני של בניי "הפיזיותרפיה"/מרפאה ישנה(.
חינו – %אי כיו משרד.
תרבות – אי כיו משרד.
בכיתה שנייה :העברת פעילות הצילו והווידיאו של הקיבו* הנמצאת כיו במבנה שלמרגלות
הצפוניי של גבעת המוזיאו )משרד תרבות היש (.
בחדר הנוס' :העברת משרד ועדת תכנו )כיו ממוק באול הכנסי (.
רש  :יריב קלרמ
_____________________________________________________________________

עדכו תשתיות
 .1מדרכות
החודש התחלנו בהשלמת מדרכות בצידו הדרומי של הקיבו* – בשכונת אפקה ב' )מול בית של
נינה ויור ניצ ( ,בשכונת נווה משק ובשכונת הפסל  $בחלק הקרוב לדשא שלמרגלות האנדרטה.
העבודות יסתיימו בקרוב ,לאחריה יחל שיקו הגינו מסביב.

 .2מדרכות ורשת מי בחלק הצפוני של הקיבו*
השבוע התחלנו בעבודות סימו ומדידה בשכונת ותיקי בהתא לתוכנית שפורסמה .החל
מהשבוע הבא יימשכו העבודות בהתא לתוכנית שלבי הביצוע שפורסמה לפני כחודש.
 .3מתח סקטוסטרדה ובריכת הדגי
הסתיימה עבודת סלילת הסקטוסטרדה .במהל %השבוע הקרוב יסיי צוות הנוי יסיי את עבודות
שיקו הגינו בשטח.
שבת שלו  ,יריב קלרמ

