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  20228.021.מיום  3-מספרוטוקול ישיבת ועד  

  :ðוכחים

  עופר לביא, רוזה רביðוביץ  -הוועד תחבר,  ,ðיב חכימי -גזבר,משה פישר-ר"יו

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

  )ל"חו(רותי לוי :  ההתðצל   ליאור אוריðג -מðהל המועדון

  .עדכון תקציב, ח"אישור רו, דוח כספי, דיווחים :על סדר היום  ðושאים

   : משה פישר

יðו הראשון לדצמבר הוגשו סיכומים כðדרש השלב האחרון שהצד התאריך דיון מעודכן - עדכון בðושא תביעה 

ת המשפט לבי שðי הצדדים הגישו עירעור, להזכיר  .יים עד סוף החודש הðוכחיהשðי אמור להגיב אליהם תוך שבוע

  .העליון

 להגיע לכל מי שהתחיל התשלומים טלפוðי ðעשה מאמץ -להחלטה קודמת בðושא פקיעת חברויות םבהתא

לכל מי שלא  בהתאם לתקðון ðשלחו מכתבים לשימוע. במסלול רב שðתי כחלק מדמי החבר בעמותה , והפסיק

  .יðייןלפðי האסיפה הכללית ðתכðס על מðת להחליט בע. אישר הפסקת חברות

  

  :דיווחים -  מðהל המועדון ליאור אוריðג

משך לישיבה הקודמת הבקשה של ðציגת הרווחה מהמועצה למðוי למשפחות ðזקקות בוצע לפי החלטה ðמסרו ב

  .הכרטיסיות כרטיסים כמו שידוע לי הם ðיצלו 200כרטיסיות בהיקף של 

אוד זול ביחס שקל זה מחיר מ 50ב  כרטיס אורחעוðת הקיץ לקראת סיום אðחðו מאפשרים למðויים לרכוש  

כרטיס אורח יש רðו כמשלא  בעוðה, בכלל  מוכריםבשבת לא  , בימי חול₪ 120 -למועדוðים בבאר שבע בקאðטרי כ

  .יםימðומהכðסות גבוהות יותר 

  .מציע לפתוח בחודש אוגוסט לאורחים  : לביא עופר

 ðפשות ב 5לעשות מðוי חודשי למשפחה בת  כמו , מעוðיין אðי מוצא לו המסלול המתאיםוכל מי שבא  :ליאור 

מðוי לשðה הבאה אפילו בהðחה היו אותם לעשות  עודדתיבדרך כלל  ,חכרטיסי אורמשקל בלבד זה יותר זול  2000

  . חודשים האחרוðיםלכמה שהצטרפו במחיר מלא ואף קיבלו הðחה באופן יחסי 

למסור  אמורעד סוף החודש  ,  חלקם הותקðוכלים סðיטריים  ,חובר לחשמל םהיו ,אלומיðיום בביצוע בðושא ביðוי

  .לא עומד בלוחות זמðים עד לחגים למרות כל ההתחייבויות הקודמות אולי  .ראלילא זה , את המבðה 

תשלום , המועצה אðחðו שילמðו רק התכðון והפיקוח וחצי מעלות המבðה  ההתחשבðות מול הקבלן ðעשית על ידי 

  .ישירות למועצהמראש עבר שהו

כות הבריכה גיזום מוðע ישðם עדיין שðי עצים בסמי בוצע , תו בעבר כרשðשל עצים  גזעים ישðיםהורדðו  גיðון

קיימת פðיה לאישור לכריתתם , המקורה אשר עלולים לסכן את הבריכה ואת המשתמשים בה במידה ויקרסו 

  .לטווח ארוך בוצע טיפול מוðע גם לגביהם בקשירה אולם זה לא פיתרון. במועצה

והקבלן , קום במגלשה טופל מיידיתהמ, צבע ðכðס מתחת לציפורן הבוהן, מספר ימים ילד ðפצעי ðלפ –מגלשות 

הבוהן לא אמורה להיות במגע עם המגלשה כאשר גולשים לפי  . העוðה תיקן באופן מיקצועי תלששיפץ לפðי תחי

  התלויות בכðיסה למגלשות, ההðחיות
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  רוצה לציין את ההשקעה של משה בליווי היועץ המשפטי בהכðת כל החומר בעירעור –ðיב חכימי 

  

 ,ðושא עדכון תקציב מצורף בזה הצעת תקציב מעודכðת בעידכון עלויות התרבות שהחלטðו בעבר:ליאור 

דיות של החוגים יסגרו גם בימים הכðסות עתיול הכðסות בפועל בהתאם שמירה שלא ðדרשה ו קיזוז

לא השתðה בשðים ייה חש חוגים מחיר -וכðן באחריות ðיב וליאורהקרובים בהתאם למחירון מת

לגבי עלויות אðרגיה וכולל גם חימום הבריכה  . יחוד למי שאיðו מðויימקום לתיקון בהאחרוðות יש 

  .לאריוס םהחיצוðית עי חימו

שכן ישðן עלויות חשמל של המשאבות , ואיðו חיðם לחלוטין החימום בתקופת הקיץ מיותר :פישר משה  

  . כן ðדרש לחמם את המים עבור המקלחות במקום שיחוממו במערכת סולאריתו

בקיזוז עלויות של ציוד ורה משðים קודמות תיחד עם הי. אלף שקל 350צפי יתרה בסוף שðה  :ליאור

  . יתלחדר כושר ששולמו תוך התאמה לתזרים מזומðים בפריסה רב שðת

אלף שקל ðוספים  489אלף שקל בתוספת  350היתרה בסך  .אחד לאשר את התקציב המוצע פה הוחלט 

שיפוץ חדר כושר ,כלוס המלתחות אאלף שקל יוקצו ל 840- והכל כ ,בהתאם לדוח בכספי, משðים קודמות

 הקירות סביב חיפוי  :תוכðיתה –אזור הספא  .בפועל וðעדכן בהתאם ליתרותðתקדם  .אזור הספא 

ת באותה שפה וחומרי להוסיף חלוðו ,לספא המעבר ויðיש ,סאוðה יבשה  ,לקירות ההיקפים סאוðה רטובה

  . החדש גמר של המבðה 

,  1-3ובהתחשב שהיתרות הðקובות לעיל חלקן ðדרש למשכורות חודשים , מבחיðה תזרימית: ðיב חכימי 

  .כך שהכðסות תחילת העוðה הבאה יאפשרו לðו לסיים השיפוץלתשלומים עלויות השיפוץ ðפרוס 

כðיס לתוכðית הזי איðם אחידים ולכן מומלץ  גם להמים ביציאות ג׳קו צימציין כי לח :פישרמשה 

  .העבודה

חיפוי  ,מראות ,צע חיפוי גבס לקירותוביבהתאם בתוכðית אדריכלית פðים  חדר הכושרשדרוג : ליאור 

 ויעבדו ,לקראת סוף השðה אם אתם מכירים קבלðים אמיðים ורציðיים שזמיðים . תאורה ומיזוג, לרצפה

  .אלימהר תפðו אותם 

  

  .2022לשðת   עידכון התקציב המוצעלאשר   : פה אחד הוחלט 

  

הרחבה , יוקצו להשלמת המלתחות ₪אלף  840-כיתרות תקציביות מצטברות בסך  : פה אחד הוחלט 

  .עבר הגישה אליומושיפוץ אזור הספא כולל , חדר כושר שידרוגו
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  וח כספי ד

תגמולים , משקף את המצב לרבות שיðויי השכר, בדוח מפרט את תמוðת המצב הכספית :חכימי ðיב 

עברðו זאת ללא זעזוע למרות שבדוחות קודמים ðדרשðו ,  )ðשאר עובד אחד(קרðות  אלעובדים שפרשו לל

רווח ðאה שמאפשר , רום קורוðה ט רשום סך הכל חזרðו לתקופת ימיה  לפי , ðייןבע להתייחסות מיוחדת

  .השקעה בעיקר הודות להצטרפות חברים

צאות המשפטיות שגדלו עקב לרבות ההו, התקציב הדוח משקף את מצב במועדון ומציג בצורה שוðה את

  .הערעור 

  .לאשר  הדוח הכספי בכללית  הוחלט למליץ לאסיפה  

  

מבצע עבודה מיקצועית תוך עמידה , תושב היישוב, BDOממשרד  ח שלומי בהט"רו :רואה חשבון 

ממליץ המשך העסקת רואה חשבון בתðאי .מבקש תוספת בשכר טרחה של עשר אחוז , בלוחות זמðים

  )באחריות ðיב(שיסתדרו בקשות לתוספת שכר הטרחה 

בכפוף  BDOממשרד  שלומי בהט רואה החשבוןלאשר   בכללית  מליץ לאסיפההל : פה אחד הוחלט  

  להגעה להסכמה בדבר שכר הטרחה

  

   :שוðות

ליאור אומר . להðחה לילדים קטðים שמגיעים כאורחים  םימבקש להעלות את בקשת חבר:  פישר משה

כך ח ש 832 בתעריףשח או מðוי ðכד למי שאיðו תושב עומר  50שיש לה אפשרות או כרטיס אורח גיל בסך 

שאין אפשרות לבצע  הבעיה, זאת משה הכווðה לפעוטות  ,פעמים כדאי לו לעשות 17שמי שמגיע מעל 

 אפשר לפתור בעיה ðקודתיתומפעמים רבות  מגיעליאור . אבחðה 
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  20228.021.מיום  2022-3החלטות בישיבה 

  

 .2022לשðת  מצורףהדכון התקציב עלאשר  : הוחלט

  

חדר  שידרוגהרחבה ו, יוקצו להשלמת המלתחות ₪אלף  840יתרות תקציביות מצטברות בסך כ : הוחלט

  .עבר הגישה אליוושיפוץ אזור הספא כולל מ, כושר

  

בכפוף להגעה  BDOממשרד  שלומי בהט רואה החשבוןלאשר   בכללית  מליץ לאסיפההל:  הוחלט

  להסכמה בדבר שכר הטרחה

 

  .לאשר  הדוח הכספי בכללית  הוחלט למליץ לאסיפה  : הוחלט

  


