27.11.2016

אגודת ספורט כפר שמריהו  -פרוטוקול אסיפה כללית 2016
 .1האסיפה הכללית השתית של אגודת ספורט כפר שמריהו ערכה ביום חמישי  24בובמבר 2016
בשעה  20:00באולם רכטר ,קרן היסוד  18כפר שמריהו.
 .2הזמה שלחה לכל חברי העמותה בדואר אלקטרוי ופורסמה בלוחות המודעות בכפר שמריהו.
 .3מאחר בשעה  20:00לא היה פורום ,תחילת הישיבה קבעה לשעה  20:30וכך היה.
 .4בראש האסיפה עמד ראש המועצה המקומית ,דרור אלוי.
 .5על סדר היום:
 5.1דברי פתיחה – ראש המועצה המקומית וחבר הועד ,דרור אלוי.
 5.2סקירה כללית – יו''ר הועד ישראל ספירו.
 5.3הצגת דוחות כספיים לשת  – 2015מהל המועדון  -תמיר ישבי.
 5.4אישור דו''ח מילולי .2015
 5.5דוח וועדת הביקורת של האגודה.
 5.6שאלות ותשובות.
 .6דרור אלוי ראש המועצה המקומית כפר שמריהו:
יהול האסיפה
דרור אלוי מבקש את אישור הוכחים להל את האסיפה ולמות את תמיר ישבי לרושם
הפרוטוקול.
החלטה :אושר פה אחד.
דרור מודה לחברים שהגיעו לאסיפה ,לחברי הועד ולחברי וועדת הביקורת על עבודתם.
דרור מזמין את תמיר ישבי מהל המועדון להעביר סקירה כללית על מצב המועדון:
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 .7סקירה כללית
תמיר מציג בעזרת מצגת סקירה כללית על מספר המויים ,הכסות ,יעד מול ביצוע ,פעולות שעשו
במהלך השה החולפת ,חוגים ,פעילויות ויעדי המועדון לשה הבאה .להלן עיקרי הדברים )המצגת
המלאה מצורפת כספח א'(
7.1

מצב מויים  -המועדון מצא בצמיחה ועומד על כ  504מויים לעומת  408בסיום שה
קודמת.

7.2

הכסות – תזרים המזומים לשת  2016עומדים על  ₪ 2,650,000לעומת  ₪ 2,367,000ב
.2015

7.3

יעד מול ביצוע – המועדון עמד ברוב היעדים שהוגדרו לשה החולפת .להלן פירוט היעדים
והביצוע:
7.3.1

מספר מויים – היעד לסיים את הקיץ עמד על  450מויים .ביצוע  -המועדון הגיע
ל  480מויים.

7.3.2

פעילות – להעלות את כמות המתאמים ולצמצם את הממעטים להגיע .ביצוע-
כמות המתאמים עולה מדי חודש ומספר הממעטים להגיע צומצם ב .35%

7.3.3

להוות מרכז מפגש ופעילות לתושבים ולידי הכפר .ביצוע-
 7.3.3.1כ  30ימי הולדת התקיימו במועדון לעומת כ  10בממוצע שים קודמות.
 7.3.3.2התקיימו לראשוה רחצות ליליות לילדי הכפר בימי חמישי של אוגוסט
וספטמבר.
 7.3.3.3החל מדצמבר יחל חוג ספורט ייחודי ומגוון לילדי הכפר בשיתוף בית
הספר.
 7.3.3.4ערב קהילה – ערב הוקרה למתדבים התקיים לראשוה במועדון.
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7.3.4

לסיים את שת  2016ללא גירעון תפעולי – ביצוע – המועדון יסיים את השה ברווח
תפעולי קטן.

7.3.5

להעלות את רמת המסעדה .ביצוע המסעדה שיפרה את השירות ,המקום שופץ
והתפריט שודרג .עם זאת עדיין יש הרבה מקום לשיפור.

7.3.6

אתר איטרט חדש ומוגש .ביצוע – ביית האתר מסתיימת בימים אילו.

7.4

7.5
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פעולות שעשו בשה החולפת –במהלך השה עשו מספר פעולות לשדרוג המועדון לרווחת
המויים והמבקרים.
7.4.1

הגשת המועדון – הסתיים פרויקט ההגשה לרווחת המויים והמבקרים.

7.4.2

מעלית – הסתיימה התקת המעלית.

7.4.3

סאוה – הותקה סאוה יבשה.

7.4.4

משאבות חום – בימים אילו חתם הסכם להתקת משאבות חום לחימום מי
הבריכה והמקלחות ,הפעולה תביא לחיסכון של כ  100,000בשה.

7.4.5

חימום חלל הבריכה -במהלך דצמבר יותקן תור חימום ראשי עם פיזור חום אחיד
בכל חלל הבריכה לשיפור חוויית השחייה בחורף.

פעילויות וחוגים– במהלך השה יתה חשיבות ועדיפות לשיפור ושדרוג הסטודיו ומערכת
החוגים .הוכח כי המתאמים בחוגים מתמידים יותר בפעילות ואחוז המחדשים את המוי
גבוה .להלן הפעולות שעשו:
7.5.1

תוספת חוגים -וספו שעות חוגי מבוגרים בשעות הערב ,החל מדצמבר יפתח שיעור
פילאטיס וסף בימי חמישי בערב.

7.5.2

 - TRXבוטל התשלום למויים עבור אימוי ה .TRX

7.5.3

ציוד – בימים אילו מסתיימת הביה של מחסן מסודר ומרווח לאכסון ציוד החוגים.

7.5.4

חדר כושר לילדים  -לילדי המויים פתח אימון ייחודי בחדר הכושר שעובד מצוין
וכמות הילדים צומחת .בעיקר מאז שרז אחראי חדר הכושר מאמן את הילדים.

7.5.5

טריאתלון – פתח חוג טריאתלון חים לילדי המויים ,השה החל שיתוף פעולה
עם קבוצת טרי מור.

7.5.6

הטבת ימי הולדת – ילדי המויים יכולים לחגוג ימי הולדת ב  ₪10לילד.

7.5.7

טיס –בוסף לחוגים הקיימים ,מועדון הטיס החל להתחרות באופן תחרותי
ומייצג את הכפר בליגה.

7.6

יעדי המועדון ל 2016
7.6.1

מספר מויים – עד יולי  2017להגיע ל  520מויים ,יעד לסיום הקיץ  550מויים.

7.6.2

להגיע ל  85%חידוש מויים )כרגע המועדון עומד על  80%חידוש(.

7.6.3

לקיים במועדון  4אירועים קהילתיים בשה )בוסף לצעדת הבים ולטריאתלון(.

7.6.4

המשך שיפור השירות ותפריט במזון.

 .8דוחות כספיים לשת 2015
רואה החשבון ,דוד הררי חולה ובצר ממו להגיע להציג את הדוחות .הדוחות יוצגו על ידי תמיר
מהל המועדון .להלן עיקרי הדברים )הדוחות מצורפים כספח ב'(
8.1

מחזור הפעילות – ירד בכ 130 -אש''ח לעומת שה קודמת ועומד על  ,₪ 2,153,726בעיקר
בעקבות הכסות מוכות יותר בתחילת השה.

8.2

הוצאות  -עלות הפעילות והוצאות שוות עלו בכ  59אש''ח לעומת שה קודמת ועומדות על
.₪ 2,315,423

8.3

מאזן  -שת הפעילות  2014הסתיימה בגירעון של  471אש''ח לפי חישוב כספי התמיכה
שיתה מהמועצה מקומית כפר שמריהו ובסך של  ₪ -122,800לאחר התמיכה.

8.4

הוצאות ההלה – הוצאות ההלה וכלליות עלו ל כ  310אש''ח לעומת  163אש''ח שה
קודמת ,הסיבה לכך היא ההשקעה ביועץ חיצוי לאגודה ועלויות פרסום ושיווק.

8.5

פחת  -פחת חשבואי על בריכות שחיה מחושב לפי  25שים.

דוחות כספיים לשת  2015אושרו פה אחד.
מיוי רואה החשבון דוד הררי לשה וספת – אושר פה אחד.

 .9דוחות מילוליים לשת 2015
תמיר ישבי הציג לוכחים את התוכן הכללי של הדוחות המילוליים המפרטים את פעילות העמותה
ומטרותיה.
להלן עיקרי הדברים:
 5.1העמותה מתפעלת את מועדון הספורט בכפר שמריהו.
 5.2הספקים העיקריים הם ספקי הארגיה :גז ,חשמל ומים.
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 5.3מחזור הפעילות בשת הדוח עמד על .₪2,153,726
 5.3העמותה לא ביצעה עסקאות מקרקעין ולא קיבלה תרומות.
 5.4אין עדכוים ושיויים מהותיים בשת הדו''ח.
יתן לעיין בדוחות המילוליים המלאים במשרדי המועדון.
דוחות מילוליים אושרו פה אחד.

 .10דוח ועדת הביקורת של העמותה
להלן הדוח במלואו כפי שהועבר לחברים על ידי מאיר פרוידליך החבר בוועדה:

דו"ח ועדת ביקורת 2015-2016
בשה זו חלו שיויים רבים לרווחת החברים .תמיר ישבי מהל מועדון הספורט ,ועד הבריכה ,צוות
העובדים והזכייים עושים עבודה יעילה ,אחראית ומסורה.
בכיסה למועדון מקבלת את המבקרים כיסה קטה ומרשימה.
הרכבת המעלית הסתיימה לרווחת השחייים ואחרים כמו כן יחידת הסאוה בימים הקרובים תחל
לפעול.
יחידות השירותים הצמודים לבריכה שופצו ,עם תקלות קטות שתוקו במרוצת הימים.
בחדר הכושר המתקים מתוחזקים במצב טוב ,המדריכים משרתים את המתאמים לפי הצורך.
הטיס ובריכת השחייה מתהלים בצורה טובה.
חוגי התעמלות מתקיימים בצורה יעילה כדרש .בימים האחרוים בה בצמוד לאולם החוגים
מחסן שיכיל את האביזרים השוים למתאמים ,כמו כדורים ,מזרוים וכדומה.
המזון עדיין לא משרת את רצון החברים ,אחרי הערות קשות מחברי הוועד ,דודו זכיין המזון
התחיל לשפץ את המטבח ,אולם הסועדים והמחסן מסביב עדיין זקוקים לשיפור.
ושא היקיון בכי רע ,יש מקום לשיפור רב בכל שטחי הבריכה והמתקים .יש לבדוק אפשרות
להעסיק עובד וסף בשעות היום.
מברכים על שיתוף הפעולה הצמוד בין הההלה ,ועד הבריכה והמועצה המקומית.
חתומים שלושה חברי ועדת ביקורת :ג'ורג' קורשיא ,מיכל לומיץ ,מאיר פרוידליך.
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 .11דרור אלוי  -ושאים כלליים
 11.1הגשת המועדון – המועצה ,במסגרת והל התמיכות ,תמכה להביא את המועדון להגשה
תוך שיפוץ המלתחות והתקת מעלית בכדי שכולם יוכלו להיכס למועדון בדלת הראשית
)החל מאימהות עם עגלות וכלה במבקרים עם מוגבלויות פיזיות( .דרור מודה לשי ציגי
המועצה אשר ליוו את הפעילות :סיוון אברי ואיק זבליק.
 11.2תכית רב שתית  -המועצה פועלת בוועדה המקומית לתכון ולביה לקידום "תכית ביין
עיר" לכל מתחם המועדון כך שיוכל להמשיך ולהתפתח כדין .הצפי לאישור התכית היו
בתוך שתיים.

רון האזה )גזבר העמותה( – האם התכית כבר הוגשה?
דרור – התכית תוגש בימים הקרובים ,מצאת אצל מהדסת המועצה.
רון – האם תוכל להציגה בפי הוועד?
דרור – תאמו מול המהדסת והיא תציג את התכית.
 11.3דרור  -מעריך שכאשר ייבו  260יחידות דיור וספות מעבר למסילת הרכבת ,לא ייבו
בריכות שחיה פרטיות ,תבחן האפשרות שכל מי שירכוש כס ירכוש חברות במועדון ויוכל
לצל את ההטבה למוי שתי בשה הראשוה.
 .12בחירות לוועד המהל של העמותה
 12.1דרור מודה לוועד המהל היוצא על מסירותו ופועלו למען קידום המועדון .מציע וועד מהל
לשתיים הקרובות:
 12.1.1מועמדים לוועד המהל:
 12.1.1.1ישראל ספירו
 12.1.1.2רון האזה
 12.1.1.3אבי אורטל
 12.1.1.4סיון אברי
 12.1.1.5אבר עמרי
 12.1.1.6אמון סמואל
החלטה :כל המועמדים לוועד אושרו פה אחד
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 12.1.2חברי וועדת הביקורת מעוייים להמשיך קדציה וספת – יו''ר הוועדה ג'ורג'
קורשיא ,חברי הוועדה מיכל לומיץ ומאיר פרוידליך
החלטה :כל חברי וועדת הביקורת אושרו פה אחד

 12.2לחברי הוועד הבחרים מצטרפים:
 12.1.3דרור אלוי ,בתוקף היותו ראש המועצה המקומית כפר שמריהו.
 12.1.4ליגד רוטלוי ,כציג ציבור ,בבחירת המועצה המקומית.

דרור אלוי מודה לוכחים.
האסיפה עלה.
פרוטוקול רשם על ידי תמיר ישבי ,מהל המועדון .
הפרוטוקול מאושר ע"י יו"ר האספה הכללית ,דרור אלוי.

חתימות
___________________________

___________________________

יו''ר ועד העמותה – ישראל ספירו

חבר ועד ומורשה חתימה – רון האזה

ת.ז 057505711

ת.ז 029640349

ספחים:
ספח א'  -מצגת מהל מועדון
ספח ב'  -דוחות כספיים לשת 2015
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