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16.05.2022  

  03.05.2022מיום  2-מספרוטוקול ישיבת ועד  

  :ðוכחים

  רוזה רביðוביץ  -הוועד תחבר, רותי לוי-מזכירת הוועד ,ðיב חכימי -גזבר,משה פישר-ר"יו

  .רמי פלומבו, תארðון גיð: חברים  ,ר צביקה ðפתלוביץ"יו–ביקורת חברי ועדת 

  יאעופר לב: התðצל    ליאור אוריðג -מðהל המועדון

  .חריגים, חברויות, דיווחים :על סדר היום  ðושאים

  .  דיון בסוף אוקטובר, גם התובעים הגישו ערעור לבית המשפט העליון :עדכון בðושא התביעה : משה פישר

  :דיווחים -  מðהל המועדון ליאור אוריðג

 היðו התקðתטי קרי ואיðוהדבר היחיד שחסר  ,למאי 13המועדון מוכן לפתיחת עוðת הקיץ המתוכððת ב 

פשר לחמם את המים שיתא כךהצðרת  כולל, םיש להחזיר ,שפורקו לצורך איטום גג יםיסולאר קולטים

ים יחזרו סלמשוב כשהעובדים המו הðוקה ותתהבריכה ðוק. ðימליותיויות מבבריכה החיצוðית בעל

לה שלט על שער ðת ,כיסאות חדשיםומשיות חדשות שהוזמðו ישיותקðו , כמו כן .מחופשה בשבוע הבא

 .הכðיסה

הכðסות ðמוכות  .כאשר בזמðו היה רישום מוקדם ,קורוðההשðים לפðי מצב המðויים דומה ל ,ðכון לעכשיו

 .תחילת עוðת הרחצה תהיה דרישה הרבה יותר גדולה שבימים הראשוðים של צפוי  ,ח"אש 70-בכ

 .קבלןמול טרם ðסגר הðושא  - ðדאג לטיפול במגלשות ששופצו לפðי שðתיים  ,במהלך החודש הקרוב

 .וחיבוריםחשמל  ,התקðת סðיטריה ,של ויטריðות התקðה יש להשלים, ם שלהוחיפוי חיצוðי  -יðוי חדשב

 .הסיום ידחה לחודש יוðיש ðראה,תחייב לסיים עד סוף חודש מאיהלמרות שהקבלן 

כשירים התקיðים את המ ,מטר מרובע 240מעצבת פðים תעצב את החדר בגודל של כ  -חדר כושר חדש

צע בצורה מודולרית בהתאם ובי. ח "עלות השיפוץ יכולה להגיע לחצי מיליון ש .הישðים ðיתן יהיה למכור

 .בהתאם להכðסותולתקציב שיעמוד לרשותðו 

כל ðושא הטעðות ( יםימול הגורמים הרלווðט ðבדקהðושא לאחר ש, המזðון יפתח על ידי אותו מפעיל

 .)שהועלו בתיכון

, י הישיבה הקודמת בקשר לקבלת מידעפיצה אחרהביקורת  שוועדתהמכתב מðפגעתי מאוד -מי ðיב חכי

 .אין לðו כל עðיין להסתיר כל מידע שהוא

זאת הייתה  ,אðחðו מבקשים את כל המידע על מðת לערוך ביקורת מעמיקה כðדרש-צביקה ðפתלוביץ

 .הפðייה כללית בעðיין

המועדון במספר ימים במהלך השðה כמו מוחלטת של לסגירת  גהðוהרוצה לעלות את ðושא -ðיב חכימי 

 .מבדיקה במועדוðים אחרים ðוהג זה לא קיים, יום השואהובאב  תשעה,ביום הזיכרון

יפעל  ימים אלהבמהלך  .18.00סגר בשעה יהמועדון יערב יום השואה ויום הזיכרון ב: פה אחד  הוחלט

יוקפד על התðהלות מאופקת בימים אלה , ועדוןגם בימי שגרה אין מוסיקה קצבית במ,כבשיגרה

 .ומכובדת
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לאירועים ומציע לשפר התקשורת באמצעות שליחת אימיילים לחברים לעדכון מידי בכלל  -פולומבורמי 

 .ðושאהאת מוכן לרכז . חריגים בפרט

   .בקבוצות ווטסאפ ביישובוכל מידע רלווðטי מפורסם בפייסבוק , ןודברים חריגים ðשלח מסר -ליאור

 

 ועדת חריגים

 26משפחות עם עשרה -כמðהלת מחלקת הרווחה במועצה לגבי  עםברה פðייה מסודרת לאחר פגישה הוע

הרשימה כוללת , הדבר ðבדק על ידם בצורה מעמיקה . ילדים שלא מסוגלות לעשות מðוי מבחיðה כלכלית

שתיים מהם הילדים קטיðים והבקשה כש,בות ילדיםמשפחות מרו 3-שבע בתי אב שכוללות רק בðי ðוער ו

 .כוללת את אחד ההורים

 .התבקשðו לבדוק את האפשרות לתת מðוי ללא עלות

 .אלף שקל 50היðה מעל  המבוקשים  העלות הישירה של המðויים

אðו . רצוי שתהיה השתתפות חיצוðית ואðו ðיתן מחיר מוזל, חלוקת מðויים חיðם איððה ðהוגה עד כה

כחלק מהפעילויות הקהילתיות ולמרות שאין כל . שðים הבאותלתקדים  ,ם מתן מðוי מסוג זהרואי

  ,תמיכה חיצוðית לתקציב השוטף

אלף שח שיועברו לאגף הרווחה ויחולקו על  15כרטיסי אורח בשווי  200להקצות  -ברוב קולות הוחלט

 .למשפחות ðזקקות .  ידם

 

 מקרים פרטðיים

מðוי + מאושר תשלום דמי חבר  -חולה עם שðי ילדים בעיות כלכליות , ותהחד הורית לא חברת עמ. 1

 .ילד

 .ילדים 2+ץ חד הורי מאושר מðוי קי. ילדים שאחד חייל 3+ אב חולה , חברי עמותה. 2

 .במחיר ותיקלהורה מאושר  -חבר עמותה עם ילד בן חמש מבקש הðחה להורה של חבר עמותה . 3

 .מאושר לפטור מדמי רישום, משתמש מעט, ע שðה שðיהחייל בקב, לא חבר עמותה . 4

 .לא מאושר ללא פרטים על הכðסות האב, סטודðטית, זוג לא חברים עם ילד בן חמש . 5

 .מאושר במחיר סטודðט - חבר של הבת מתגורר אצל הבת, סטודðט, חברים . 6

את ðייðים ðיתן להגדיל ומעמידה וב .לא מאושר -מבקשים מðוי זוגי חיðם, חברים חדשים משðה שעברה.7

  .הפריסה של דמי החבר עד לשðתיים

.  רב שðתי לם את דמי ההצטרפות כðדרש במסלולהוצגה רשימה של חברים שלא התמידו לש -חברויות

 2020ללא קשר שבשðת (מאושר אי רציפות של שðה אחת , במסלול פריסה לשבע שðים- פה אחד הוחלט

במידה ולא . מי שלא שילם שðה שעברה ולהציע המשך תשלום לחברותיש לפðות ל. )ב לשלםהיה מחוילא 

  .פקיעה כמפורט בתקðון ךיש לבצע שימוע לפי הלי ,מעוðייðים
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  03.05.2022מיום  2022-2החלטות בישיבה 

  

יפעל  ימים אלהבמהלך  .18.00סגר בשעה המועדון ייערב יום השואה ויום הזיכרון ב: הוחלט

יוקפד על התðהלות מאופקת בימים אלה , ן מוסיקה קצבית במועדוןגם בימי שגרה אי,כבשיגרה

 .ומכובדת

 

  

למשפחות  אלף שח שיועברו לאגף הרווחה ויחולקו על ידם 15כרטיסי אורח בשווי  200להקצות  - הוחלט

 .ðזקקות

 

  

 

ללא (מאושר אי רציפות של שðה אחת , במסלול פריסה לשבע שðים-דמי ההצטרפות לעמותה  הוחלט

יש לפðות למי שלא שילם שðה שעברה ולהציע המשך תשלום . )היה מחויב לשלםלא  2020שבשðת קשר 

 פקיעה כמפורט בתקðון ךיש לבצע שימוע לפי הלי במידה ולא. לחברות

  


