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25.12.21  

  20219.11.מיום  4-מספרוטוקול ישיבת ועד  

  :נוכחים

  רוזה רבינוביץ  -חברת הוועד, רותי לוי-מזכירת הוועד,ניב חכימי -גזבר,משה פישר-ר"יו
  ליאור אורינג -המועדוןמנהל , צבי נפתלוביץות ארנון גינ–ביקורת חברי ועדת 
  לומבוחבר ועדת הביקורת רמי פ, עופר לביא -חברי הועד

  2022תקציב , ניקיון, שחייה, מחירון, דיווחים: נושאים 

  : משה פישר

אם יש , לסיוע לקהילהתמיכה מהמועצה ת שמאפשר לנו להגיש בקש 2022 : ניהול תקיןקיבלנו מרשם העמותות אישור

  .נשמח להגיש ,הצעות לחברים לפעולות

. חוסר ודאות ופתח לתביעות נוספות ,איבפסק הדין הלמועדון ת ריכפי שהוסבר בישיבה הקודמת הבעיה העיק –פסק הדין

עיקרי להלן .  2022לסוף חודש אוקטובר  ,דיון בעליוןנקבע מועד ל. כבר  התקבלה,ד"בקשה נוספת לפדיון בהסתמך על פס

  :רעורטענותינו שהועלו במפורט בע

 :הסעדים שנתנו שעליהם מערערים  .א
אשר החזיק  ,או מבעל זכויות פרטי אחר, למשיבים אשר רכשו את זכויותיהם ישירות מהאגודה עומדת,לפיו, הצהרתיד "ערעור על מתן פס .1

 5חלוף מ לפחות מעומר או ב"ק 50וזאת במקרה של מעבר מגורי הקבע למרחק של  מערערתכלפי ה זכות פדיון של השקעתם - באותה זכות 
ראה  ,יתבצע באופן בו בוצע במהלך השנים בהן התקיים, זה פדיון השקעה. או לאגודה שקדמה לה,מערערתשנים מגמר תשלום התחייבותם ל

  . ד"לפסה 199סעיף 

הוא יודיע על כך למערערת וזו תהא , מכל טעם, המורה כי מקום בו יבקש מי מהמשיבים להפסיק את חברתו בעמותה ,ד"ערעור על מתן פס .2
ערעור על ההחלטה לפיה ככל שהצדדים לא יגיעו  ,וכן. ד זה"של פס 176מחויבת בפדיון זכויותיו בסכום החלקי ובמועדים כמפורט בסעיף 

 .ד"לפסה 201אשר בשכרו תישא העמותה ראה סעיף , ימונה שמאי, הגשת בקשת המימושלהסכמה באשר לשווי הריאלי נכון למועד 
  

  :עיקרי ההחלטה שעליה מערערים  .ב

 .דחיית טענת ההתיישנות העומדת למערערים .3

. )חוק העמותות(כאשר בעניין המחלוקת מצוי חוק ספציפי המסדיר את היחסים המשפטיים ) חוק החוזים(ד בהסתמך על חוק כללי "מתן פס .4
 ).  חוק החוזים(הגובר על חוק מוקדם ) חוק העמותות(וכן חוק מאוחר 

 . מתן סעד של פדיון חברות במערערת בניגוד לחוק העמותות .5

 .מתן סעד של פדיון חברות במערערת בניגוד להוראות תקנון העמותה .6

 .י המשיבים"מתן סעד של פדיון חברות במערערת מבלי שסעד זה נתבע ע .7

 . מתן סעד של פדיון חברות במערערת מבלי לבסס את אופן חלוקת הכספים וכיצד המערערת יכולה לשלם סכומים אלה בניגוד לחוק .8

י "כאשר זכות הפדיון המקורית ניתנה ע ,שביטלה את זכות הפדיון ללא אסיפה כללית, 2009ביטול החלטת ועד מנהל משנת  ד על סמך"מתן פס .9
 .ליתהחלטת ועד ללא אסיפה כל

 .זאת בניגוד לחזקת התקינות המנהלית ,ד תוך ביטולו של מסמך רשמי אשר הוגש למשרד הפנים באשר לביטול הפדיון"מתן פס .10

והתעלמות מחוות הדעת המוזמנות משנות  הינה חוות דעת מוזמנת, )ל"ז(חביב סגל ' לפיה חוות הדעת של פרופ ,ש קמא"קביעת ביהמ .11
 .ד בן דור"י עו"השמונים שנתנה ע

 17 –המשיבים הגישו תביעה ביחס ל , בשם לב כי. ₪ 30,000ד בסך של "לפס 202ש קמא בסעיף "י ביהמ"ערעור על גובה הוצאות שנקבעו ע .12
 .     סעדים מתוכם 15ש דחה "סעדים כאשר ביהמ
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  :מנהל המועדון ליאור אורינג דיווחים

חדר הכושר בהתאם  ץשיפו ,ולאחריהם 2022מרץ -פברוארסביר יותר אך, מבטיחים סוף ינואר –צפי  לסיום  –בינוי מבנה המלתחות

  .חשמל וטיח פנימי, בוצעו כל ההכנות של אינסטלציה, בימים אלה  מבצעים ריצוף .למוגדר בתקציב

 י קבלן הבינוי בהתאם למחירון"יבוצע ע .על מנת לאפשר איטום הגג לפני שיפוץ חדר הכושר ,מערכת סולארית למים חמים פורקה

  .החוזה עם המועצה

בהתאם להמלצת רופא תעסוקתי לאחר שחיו ניצלו , איש האחזקה הותיק סיים עבודתו לאחר כארבעים שנה  -סיום העסקה עודה

הפיצוי והוספנו עוד כארבעים ושלוש  את העברנו מקרנות פנסיוניות .ננקטו במועדון בעת שקיבל התקף לבאודות לפעולות ההצלה ש

יתה חובה יבתקופה שלא ה, תיקים ובכל דוח כספי הועלה נושא  העדר כיסוי פנסיוני לעובדים הו ,להזכיר. (מקופת המועדון₪ אלף 

  )חוקית להפרשה

. 'מעקות וכו, שער: יםכוללהקוזי כולל איטומים וכל התיקונים החיצוניים שנדרשו 'בוצע ניקיון יסודי של הג –משאבה+ קוזי 'ג

  .משאבה תקולה הוחלפה

  .בוצע ניקוי יסודי והחלפת תקרה –סאונה רטובה

  .בוצע ניקוי יסודי ורובה היקפית –ברכה מקורה

  .סאגר, י איש האחזקה של המועדון"הכל ע

  .נעסיק באמצעות חברה לתקופת ניסיון. לא נמצאה, ניסינו לגייס עובדת קבועה –ניקיון 

  .י חוק"עצים מסוכנים הורדו בהתאם לאיורים עפ –עצים

  .נוקטים בצעדי חיסכון כולל במשרד בשעות הבוקר –כוח אדם

  

ולאחר שבחנו יחד  התאם לתכנון באמצעות יועץ חיצוניב ,עבור רשימת הציודים שדרשנו,בהתאם להצעות המחיר –רכש לחדר כושר

, "םי'טכנו ג"עם חברת עבור רכישת הציוד כמפורטנכנסנו למשא ומתן כספי , מכשירים הנדרשים העם עופר לביא וניב חכימי  את 

  .חברה גדולה המובילה בשוק

  אופניים 4+   4, הליכונים  6:  המצב הקיים 

  .מדרגות) + חדשים 2(אופניים 6+   4, הליכונים 10:  המצב המתוכנן 

נוכל מיידית להכניסם , יתקבלו לפני שהחדר החדש יהיה מוכן ,)אירובי( חלק מהציודים, ארבע חודשים –לוח זמנים לאספקה 

  .עם ציוד מינימליכחדר כושר חלופי נכשיר את חדר החוגים  ,בתקופת השיפוץ .לשימוש

  .דרוג של המסכיםאין לנו תלות באחזקה וביכולת הש, כך, שיהיו מותקנים בנפרד, ויזיה והמכשירים לא כוללים מסכי טל

לתשלום  םהוסכ, שנתית של כעשרה אחוזים תשלומים עם ריביתלבפריסה ₪ מיליון  התיה תינושארההצעת המחיר :ניב חכימי 

ההתחייבות .  ₪ 175,000 – ₪2023  300,000- 2022לפי שנים  ,המשמעויות .₪ 25,000תשלומים של  20ועוד ₪  300,000ראשוני של 

במסגרת ההחלטה על תקציב שנתי של  ,רכישה בליסינגאת הנבצע כי שבהם הוצע  ,י הוועד"שהתקבלו ע ,הינה לפי אישורים קודמים

פויות תוך התחשבות במשכורות הצ ,כולל התשלום הראשון ,חנו נוכל לעמוד בנטל התשלומיםאנ ,מבחינת תזרים. 2021, 2020שנות 

  .יץ הבאהעד תחילת ההכנסות מעונת הק

  

מקדמה של  י"עבוצע פריסת התשלומים ת. מאושר₪  800,000רכש מכשירי הכושר בסך  :הצעת החלטה 

  .לחודש₪ אלף  25ד עשרים תשלומים בסך ואלף תמורת ערבות בנקאית וע 300

  .ההצעה מאושרת פה אחד: החלטה 
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נפגשתי עם ליאור ומשה והמצב , קיבלתי באופן חלקי ,ביקשתי מהמשרד נתונים .מעוניינת להיות יותר מעורבת :רותי לוי 

  :גבייה ממתאמני  חוגי השחייה וחוגים במועדון, ניהול הלוקריםיש לי השגות לגבי . שופר

, חלק כביכול תפוסים ללא תשלום, במצב הנוכחי לא ברור מי משתמש  ,חייב להיות מעקב ובקרה –ניהול הלוקרים. א

  .י החוזרותיהדברים מתמשכים למרות פניות

נדרש שהמאמן ברק יעביר באופן . יש כחמישה שלא שילמו עד היום, הגביה רק בחודש האחרון –גבייה חוגי שחייה. ב

  .קבוע רשימות נוכחות

  .נדרשת שיתוף פעולה של ליאור. ת יוגהלא מנסים לפתוח עוד חוגים כדוגמ למה :חוגים . ג

  

  :אורינגליאור 

  .רוב הליקויים הינם ברישומים ובפועל הלוקרים לא בשימוש, נו גוביםהמנוי אבכל מקרה בעת חידוש :לוקרים

יש המנסים לנצל את תקופת החגים , מתוך שאיפה שכולם ירשמו ,ישנו תהליך גביה מתמשך ,חילת כל שנהתב :שחייה

 .לא החליטו, מספר מתאמנים שעדיין ישנם .התשלום הוא אחיד ושנתי ,מכולם .על מנת שלא לשלם עבור התקופה

כך שיש לנו מעקב  צמוד , להכניס רק מתאמנים רשומים ,ההנחיה בכניסה למועדון הינה ,בכל מקרה .אנחנו עוקבים

  .אנו פועלים מול ברק בנושא הרשימות נוכחות. אחר היוצאים מן הכלל

  . לכליפותחים חוג כאשר יש סיכוי למספיק משתתפים שיהיה איזון כ  :חוגים

  .הנושאיםאת חשוב שתקדמי  : חכימי ניב

  .כך לכל חברי הוועד, מול  ליאור וסיגל יש לך חופש פעולה לפנות ולעקוב בכל נושא : פישר משה

  

עקב חוגי השחייה לשעות מאוחרות  ,בריכה המקורה לקורסי שחייה מוגבלששימוש ב ,הועלה בפני נושא :משה פישר 

  .בלבד ובתקופה זו כבר לא רלוונטי בגלל שקר לילדים

אנו נותנים למנויים שני מסלולים ולא ניתן , ץפרטנית לא נהוגים שלא בתקופת הקיקורסי שחיה ולמידה  :ליאור אורינג 

  .הדבר נאמר מראש למדריכה ולמי שפונה. להשתמש בהם לקורסים
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  מחירון 

  .יץהמחירון לשנה האחרונה לעונת הקן להל

 25לדעתי המנוי צריך להיות לפחות , ץאחוז ממנוי קי 15-היה עד כה כ, ףממליץ לעלות המחיר של מנויי חור:  ניב חכימי

יץ ללא  ממליץ למשתמשי הק. חדר הכושר יהיה מנוע הצמיחה של המועדון –הכושר הצפויבמיוחד לאור שיפוץ חדר  ,אחוז

  .דמי חבר ודמי רישום ל"כנ, שינוי

  

  

  

 לחברי עמותה 2021מחירון קייץ 

דמי  סוג המנוי
 רישום

מחיר קייץ  
  30.9.21עד 

שח      200תשלום כולל 
 דמי רישום

   ₪1,870  ₪200  יחיד 
 ₪3,105  ₪2,905  ₪200  שניים מאותו בית אב 
 ₪3,465  ₪3,265  ₪200  שלושה מאותו בית אב

 ₪3,825  ₪3,625  ₪200  אב ארבעה מאותו בית
 ₪4,185  ₪3,985  ₪200  חמישה ויותר מאותו בית אב

 ₪2,430  ₪2,230  ₪200  ילד+חד הורי
   ₪1,035    שלישי בוגר רווק  מאותו בית אב

 ₪580  ₪380  ₪200   2021מתגייס בשנת / מוזל לחייל 
 ₪1,550  ₪1,350  ₪200  מוזל תלמיד לסטודנט או חייל משוחרר

   ₪800    נכד שאינו תושב עומר כמנוי שני לפחות
 ₪1,750  ₪1,550  ₪200  תושב ותיק יחיד
 ₪2,585  ₪2,385  ₪200  תושב ותיק זוגי 

 ₪1,700  ₪1,500  ₪200  100%נכה  
שאינו בן , בשכר, מלווה למוגבל פיזית 

   ₪380    משפחה

   ₪950    מחיר חודשי חלופי לכל גיל
  

  

  .בנושא המחירון ונחליט בוש בישיבה הבאה נדון
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  2022תקציב 

מוצע  ,2021בדומה לתקציב  ,אזי ,ומכיוון שהדברים כרגע ברובם קבועים תלות בקורונהכההכנסות לשיפור בתקווה 

נבצע שינויים  ,במהלך השנה ולאחר שנבחן את ההכנסות .2022לרבות תוכנית הפיתוח שתצא לפועל בשנת  ,לאשר התקציב

 אלו הדימב ,הצעומה תכימת ןובשחב חקלנ ביצקתב ההוצאה המשמעותית הינה של חדר הכושר כמפורט .במידה וידרשו

  :ץצקל ץלאנ רשואת

  40,000                    חשמל

  105,000                  מיזוג

  45,000                    גומי +פרקט

  35,000                    חלונות

  20,000                    מראות

  5,000                      התארגנות זמנית

  300,000                  2022חלק יחסי  -הצטיידות

  100,000                  מעבר תומאתהו קרמיקה

    650,000          2022כ עלות לשנת "סה
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  .2022לשנת  לאשר את התקציב המוצע:הצעת החלטה

  . אושר פה אחד


