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17.02.2022  

  01.02.2022מיום  1-מספרוטוקול ישיבת ועד  

  :נוכחים

  עופר לביא, רוזה רבינוביץ  -הוועד יחבר, רותי לוי-מזכירת הוועד,ניב חכימי -גזבר,משה פישר-ר"יו

  .צביקה נפתלוביץ –נעדר , פלומבורמי , תארנון גינ–ביקורת חברי ועדת 

  ליאור אורינג -מנהל המועדון

  .מחירון, דיווחים: נושאים 

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

נראה שיהיו שינויים כבר עכשיו  ,אזי, דכוניםו בישיבה הקודמת וציינו שידרשו עבהמשך לתקציב שאישרנ

  .עקב עליות מחירי חשמל וכל התשומות, בהוצאות

  

  :מנהל המועדון ליאור אורינג דיווחים

בימים  .אחר ישיבה עם הקבלן אצל ראש המועצה ל, מרץמבטיחים סוף –צפי  לסיום  –בינוי מבנה המלתחות

  .אביזרי פנים, תקרות, מיזוג, ויטרינות,ום אלומיני, חיפוי חיצוני, חיבורי ביוב: ולפי הסדר הקרובים יבוצע

  .ההדמיהאת  חשוב לפרסם, יה מוכןיה כושר חשוב שלקראת חודש מאי החדר: עופר לביא 

' , ה-עובדת בימים א, כרגע המצב יציב למספר שבועות .ספר עובדות שהוחלפו עקב אי התאמהגייסנו מ–ניקיון 

  .כל בוקר איש אחזקה מבצע ניקיון גס. העסקה דרך קבלן

  .יש שיפור בניקיון:  רותי לוי

  .הבעיה בסופי שבוע: עופר לביא

  .חלק מהציודים יגיעו ויותקנו כבר בשבועות הקרובים –רכש לחדר כושר

  .ושב הראש ועדת הביקורתנדרש פרוטוקול בחירת י –ועדת ביקורת 

  .נקיים החלטה ונעביר אותה בכתב: רמי פולומבו

נדרשנו להציג בעלי , הגשנו בקשה לתמיכה ,בהמשך לישיבה קודמת .ניהול תקיןיש לנו אישור :משה פישר 

 הבחירותלציין שהועבר לרשם העמותות דוח בחירת תפקידים לאחר יש . ר ועדת ביקורת"התפקידים כולל יו

  .2020בהתאמה לדוח מילולי  "גיידסטאר"פרטי העמותה באתר  את ניתן לראות . האחרונות

) 'חיילים וכו, בתי ספר(הרבים  רוחיםיכוללת השתתפות המועצה לא ₪ ףלא םיעשתכ ךסבבקשה לתמיכה 

סך ההנחות לפי המחירון ביחס למחיר מלא ליחיד  מצטבר . אחוז ממה שאנו נותנים 10ולהנחות  במנוי של 

  .הוכנס לתקציב שאישרנו בישיבה קודמת, ₪לכחצי מיליון 

  

  מחירון 

  .2023-2022והחורף   יץת הקולעונ המוצען המחירון להל

אחוז  15-כ עד כה היה.בלבד ףמחיר של מנויי חוראת הלעלות  ממליץ  ,לישיבה קודמתבהמשך :  ניב חכימי

ל דמי חבר ודמי "כנ, יץ ללא  שינויממליץ למשתמשי הק.אחוז 25לדעתי המנוי צריך להיות לפחות , ץממנוי קי

  .אנו מאפשרים למשפחות לעשות מנוי במחיר פר נפש מאוד זול .רישום

מעודדים שיעשו מנוי משפחתי שהינו המשתלם  .המצורפת התקיים שיח על כל שינוי לפי הטבלה:ליאור אורינג 

  .לחורף חדר כושר חדש מצדיק עליית המחיר .ביותר בחישוב שנתי
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הנוער   יבגל .במחיר סביר 14לעודד הצעירים מגיל  תנמ לע יץ בלבד ירדמחיר לעונת הק –תלמידים : חריגים 

לשמור על איזון שיצדיק הכדאיות   - ךישממ החנמה וקה .שמשתמש כל השנה סך הכל עלה בהתאם לכלל

  .םלוכל למשפחה לעשות מנוי

  

  .חורף כדי שיעשו יותר מנוי חורףההמחיר של את קיץ על מנת ולהשאיר מחיר מנוי ממליץ לעלות  :רמי פולומבו 

  .עליה חריגה ביחס לקייםבמחיר חורף  :רותי לוי 

  יתנשה ילנימונה ריחמל סחיב הילעו ₪ 200-40זניח  ףרוחל הנוכחי המחיר, זה מה שהיה עד כה :ליאור אורינג 

  . תיתועמשמ הניא

את נתחיל . ענותיוודאות לא תהיה בכלל ה אין הנחה להרשמה מוקדמת וסביר שעקב חוסר :משה פישר 

  . יש לפרסם זאת, למעשה חודש ראשון חינם למנויים חדשים -ההרשמה במרץ

  .)עוזב הישיבה עקב התחייבות קודמת(.ביחס למועדונים אחרים יקר, מחיר ליחיד  :עופר לביא 

חיר מאך  ,יחסית לאחריםליחיד יקר  ,אכן .הקהילה לעשות מנוי משפחתיאת אנחנו מעודדים  :משה פישר 

  .כושרשכולל גם ברכה שלא קיימת בחדרי   תונועה יתשל יונמ השועש ימל  ריבס ₪ 216של   ישדוח

  

  

  

  3-2022לשנת  המוצע המחירוןלאשר את :הצעת החלטה

  . אושר פה אחד

 


