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וכחים:
יו"ר-הועד משה פישר ,מזכירת הועד -רותי לוי,
חברי הועד -רוזה רבי וביץ ,עופר לביא.
חברי ועדת ביקורת  :צבי פתלוביץ–יו"ר ועדת ביקורת ,אר ון גי ת .
מ הל המועדון  -ליאור אורי ג .
גזבר העמותה – רו"ח יב חכימי  -הת צל
על סדר היום :דוח המ הל ,דוח היו"ר ,הערכות לפתיחה ומשמעויות עקב גיף הקורו ה ,מחירון
והתחשב ות
עופר לביא :מגיעות אלי הרבה פ יות חברים ב ושא המועדון.
משה פישר :אכן ,גם ל ו יש הרבה שאלות וחוסר ודאות לגבי עתיד המועדון והעו ה הקרובה.אומ ם
מחר,יפתחהמועדון ,אך יחד עם זאת רק לבעלי תו ירוק .סביר שההרשמה תהיה מוגבלת מאוד.
א ו הג על פי חוק ובהתאם לה חיות משרד הבריאות.
רותי לוי  :א שים התרגלו לעשות הליכות.

סקירת המ הל
ליאור אורי ג :
התארג ו לפתיחה לפי התו הירוק למחר בצהריים .יפתחו רק חדר כושר ובריכה מקורה בלבד ולא
הסאו ות והג'קוזי ,הכל בהתאם לה חיות .זימון לחדר כושר יהיה ע"י האפליקציה .כרגע לפי הה חיות,
יתן להכ יס לחדר הכושר של ו  16מתאמ ים בו זמ ית .הבריכה המקורה חוממה מראש .בדיקת תו
ירוק תעשה חד פעמית לכל מ וי ותעודכן אצל ו במערכת .כאשר המ וי יעביר את הצ'יפ ,מיד השומר
בכ יסה יוכל להבחין אם יש לו תו ירוק .היחידים שיוצאי דופן הי ם השחיי ים התחרותיים ,שגם אם
הם בגיל פחות מ 16-וזה אומר שאי ם מחוס ים ,רשאים להיכ ס .לגבי העובדים ,אין מחויבות עפ"י
התק ות ,רוב העובדים מחוס ים .יצל ו את זמן סגירת המועדון לשיפוץ המלתחות הפתוחות ליד
הבריכה המקורה ,מוזמ ים לעבור ולראות את השיפוץ ,כולל קרמיקה ואי סטלציה ,הותק ו ברזים
רגילים.
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המועצה אמורה להתחיל את בי וי המלתחות בשבועות הקרובים .בימים אלה ,מושלם הליך חתימת
חוזה-ערבויות וביטוחים.
צביקה פתלוביץ  :ראה לי שמשתלם לשים משגיחבשכר ליד המקלחות.
ליאור אורי ג:גם במקלחות הרגילות יש ביזבוז מים .אין ל ו שליטה על כך ,גם אם מפעילים את הברז
החכם מספר פעמים.
עלות אחזקת ברזים חכמים הי ה גבוהה .לפי אומדן שערכ ו ,החיסכון במים הי ו שולי .גביר את
הפרסום לחיסכון .כמו כן המציל ,המדריכים והמשגיחים במתחם הספא בקיץ ,ישגיחו.
כוח אדם :חלק מהעובדים חזרו מחופשה ללא תשלום .צריך לגייס עוד עובדים .לא כולם מעו יי ים
לחזור .שומר בכ יסה חייב להיות משש בבוקר עד עשר בלילה ,על מ ת לבדוק שכל ה כ סים בעלי תו
ירוק .לפיכך ,שעות פעילות המועדון משעה  06:00-22:00ובשישי שבת ) 06:00-18:00שעון קיץ עד
 .(19:00כרגע ,סביר מאוד שלא יעשו מ ויים משפחתיים מכיוון שילדים לא מורשים להיכ ס למועדון.
ליאור אורי ג :להזכיר -מב ה תשלום המ וי מחולקלשתי עו ות ,קיץ וחורף במשך  4הש ים האחרו ות.
למעשה ,עד היום לא פתחה עו ת החורף .ממליץ שהפתיחה תהיה למי שרכש מ וי חורף אך ללא חיוב או
למי שירשם למ וי קיץ . 21
משה פישר  :להזכירכם ,פתח ו את עו ת הקיץ ב 23-במאי עם ה חה של  20%למ וי קיץ לחברי עמותה,
תוך הדגשה כי המועדון יפתח עם בריכה חיצו ית וחדר כושר בלבד .אפשר ו לכל תושבי עומר להיות
מ ויים ללא תשלום דמי הצטרפות לעמותה .סגר ו את המועדון  10ימים לפ י תחילת עו ת החורף,
בהתאם לה חיות משרד הבריאות.
רוזה רבי וביץ  :לדעתי ,צריך לתת ה חה גם הש ה ,במיוחד שלא פתח חלק מהמתק ים.
משה פישר  :עיקר הוצאות המועדון הי ן קבועות  -חשמל ,מים ,אחזקת בריכות ובעיקר כוח אדם.
הוצאות אלהלא משת ות כמעט בגלל פתיחת המיתק ים  -חשוב לפרסם ל רשמים שהסאו ות והג'קוז'י
והמגלשות הי ן בו וס למ וי .כמו כן ,דרש לפרסם כי בתקופת מ וי החורף  21-22יתכן וחדר הכושר
יושבת חלקית עקב שדרוגו לאחר שהמלתחות החדשות יפתחו.
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משה פישר  :דרש לישיבה הבאה להכין תקציב ביצוע  2020ותקציב  2021בשל אי הוודאות .

בסיום דיון הצעות החלטה
 .1המיתק ים הפתוחים  -בריכה מקורה וחדר כושר בלבד.
 .2שעות ההפעלה הי ן מ  06.00בבוקר עד  22:00בשישי/שבת עד  , 18:00בתקופת שעון קיץ עד .19:00
 .3מי ש רשם כמ וי לעו ת החורף  20-21יזוכה במחיר המ וי המלא לתקופת החורף.
 .4המחדשים מ וי ישתמשו במתק י המועדון עד  1.4.21ללא תשלום כפיצוי על סגירת המועדון
המוקדמת בעו ת הקיץ .
 .5מחיר מ וי קיץ  21יהיה לפי מחירון  .2020המקדימים להירשם יוכלו להשתמש במועדון מיום
ההרשמה.
 .6החזר למי שלא מחדש מ וי  -בגין סגירת המועדון לפ י סיום עו ת הקיץ יהיה מ וי בתקופה מקבילה.
 .7לקראת חודש אפריל דון שוב במחירים וב ושא דמי ההצטרפות-במידה ויוחלט על שי וי להורדת
מחירים ,יחול גם רטרואקטיבית על כל מי שמשלם מהיום עד לקבלת ההחלטה.
 .8מי שאי ו חבר עמותה ויהיה מעו יין להירשם  -הפ יה תועבר לדיון בוועדת חריגים.

ההחלטות מאושרות פה אחד.
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