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05.09.2021  

  2020 לסיכום פרוטוקול אסיפה כללית -אגודת ספורט כפר שמריהו 

 18:30בשעה  5.9.21ראשון כפר שמריהו ערכה ביום  האסיפה הכללית השתית של אגודת ספורט .1

 כפר שמריהו.  18באולם רכטר, קרן היסוד 

  אלקטרוי ופורסמה בלוחות המודעות בכפר שמריהו. דוארהזמה שלחה לכל חברי העמותה ב .2

 וכך היה. 19:00לא היה פורום, תחילת הישיבה קבעה לשעה  18:30מאחר בשעה  .3

 .הועד, ישראל ספירוראש יושב בראש האסיפה עמד  .4

  על סדר היום: .5

 תמיר ישבי, מהל מועדון הספורט. – סקירה כללית 5.1

 הררי, רואה החשבון של העמותה. דוד – 2020שת סיכום הצגת דוחות כספיים ל 5.2

 .2020אישור דו''ח מילולי  5.3

 .תמיר ישבי מהל המועדון – 2021תמות מצב  5.4

 .ועדת הביקורת של האגודהודוח  5.5

 .שאלות ותשובות 5.6

 בחירות לוועד המהל. 5.7

  יהול האסיפה .6

ות את תמיר ישבי לרושם להל את האסיפה ולמאת אישור הוכחים מבקש  ישראל ספירו 6.1

  .הפרוטוקול

  .פה אחד אושר  החלטה:

  ועד ולחברי וועדת הביקורת על עבודתם.מודה לחברים שהגיעו לאסיפה, לחברי ה ישראל

 מצב מויים  .7

 .מציג בעזרת מצגת סקירה כללית על מספר המוייםתמיר  7.1

בתי אב  380עם ציחה בכמות המויים ועמד על  2020המועדון סיים את שת  – מצב מויים 7.2

המועדון  2020. הציחה ובעת בעקבות משבר הקורוה כאשר במהלך 2019בסיום  620לעומת 

 .2021היה סגור למספר חודשים ולא יתן היה לחדש מויים עד לפתיחה המחודשת במרץ 

 .בתי אב מויים 580כיום יש המועדון ממשיך במגמת ההתאוששות ו – מצב מויים כיום 7.3

 חברים. 130 –חברים פעילים תושבי הכפר  7.4

 .מויים 210 –מויים פעילים תושבי הכפר  7.5
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 2020דוחות כספיים לשת  .8

  ')בלהלן עיקרי הדברים (הדוחות מצורפים כספח רואה החשבון, דוד הררי: 

 לא משקפת את המגמה במועדון בשים האחרוות 2020שת  – , סקירה כללי2020שת  8.1

 במגמת צמיחה עקבית. והיתה 50%שבמהלכן האגודה צמצמה את הגרעון ב 

 ₪מיליון  1.6ועומד על כ  50%מחזור הפעילות של האגודה הצטמצם ב  – מחזור הפעילות 8.2

 . 2019לעומת 

לעומת  ירידה) 40%ירדו בכמיליון ש''ח (משקף כ עלות הפעילות והוצאות שוות  - הוצאות 8.3

 .₪ 1,581,934שה קודמת ועומדות על 

 300גם כן ועומדות על כ  40%הוצאות ההלה וכלליות מראה ירידה של  –הוצאות ההלה  8.4

 אש''ח.

אש''ח  145אש''ח לעומת גירעון של  257הסתיימה בגירעון של  2020שת הפעילות  - מאזן 8.5

הגירעון הוא חשבואי בלבד ומחשב בתוכו עלויות פחת שעלו  –בשה קודמת. חשוב לציין 

ות של העמותה, כספים אילו לא יוצאים בפועל מחשבון בעקבות ההשקעות שבוצעו ופיקדו

בתזרים מזומים, המועדון מראה הבק של העמותה אך מחושבים בדוחות הכספיים.  

יכולת עמידה כלכלית וסיים את השה בתזרים חיובי יחד עם ההשקעות והשדרוגים 

 שבוצעו במועדון.

 אושרו פה אחד. 2020דוחות כספיים לשת  8.6

 אושר פה אחד. –מיוי רואה החשבון דוד הררי לשה וספת  8.7

 2020דוחות מילוליים לשת  .9

טים את פעילות לוכחים את התוכן הכללי של הדוחות המילוליים המפר הציג  תמיר ישבי 9.1

  העמותה ומטרותיה. להלן עיקרי הדברים:

  העמותה מתפעלת את מועדון הספורט בכפר שמריהו. 9.1.1

  הספקים העיקריים הם ספקי הארגיה: גז, חשמל ומים. 9.1.2

  העמותה לא ביצעה עסקאות מקרקעין ולא קיבלה תרומות. 9.1.3

  אין עדכוים ושיויים מהותיים בשת הדו''ח.  9.1.4

  יתן לעיין בדוחות המילוליים המלאים במשרדי המועדון.    9.2

 דוחות מילוליים אושרו פה אחד.     9.3
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  :מציג סקירה כלליתתמיר  .10

 שעות פעילות 10.1

 , אחרי החגים אריך שעות פעילות בסגירה21:00בשעות פעילות עד הבריכה  10.1.1

  13:00-16:00ותרה הפסקה בצהריים בין  –חדר כושר  10.1.2

 ברוב ימות השבוע. 21:30אחרי החגים, השעות יוארכו ל  10.1.3

פעילות חוץ פעילות. ביית הפרגולה אפשרה גם  90%מערך החוגים חזר ב  – חוגים 10.2

 והגדלת מספר המתאמים. חוגים וספים יתווספו באוקטובר.

 תחזוקה 10.3

על הוצאות תחזוקה, תיקון תקלות אש''ח  50כ עם החזרה לפעילות, הוצאו  10.3.1

 ובלאי. בין השאר:

 פיצוץ קו מים מתחת לגרם המדרגות  10.3.1.1

 החלפת משאבות סחרור לבריכה ולחימום מי המקלחת  10.3.1.2

 תיקון מערכת הגז  10.3.1.3

  שדרוג מערכות כיבוי אש  10.3.1.4

 דוח ועדת הביקורת של העמותה  .11

  ועדה:וב מאיר פרוידליך החברלהלן הדוח במלואו כפי שהועבר לחברים על ידי 

  2020-2019דו"ח  ועדת  ביקורת 

בשה זו חלו מספר שיויים לחברי המועדון. תמיר ישבי מהל המועדון, ועד הבריכה,  11.1

צוות העובדים והזכייים משתדלים להתאים את הפעלת המועדון לאחר שת מגיפת הקורוה 

  לאחר שפתח בחודש מרץ האחרון.

  בכיסה למועדון בימים אילו מטפלים בגיה קטה.

כה שופצו, אולם יש לטפל דחוף בביוב על מת לפתור את יחידית השירותים הצמודים לברי

  ההצפות במקלחות.

בחדר הכושר המתקים מתוחזקים במצב טוב והוחלפו מספר מכשירים, כמו כן המדריכים 

  משרתים יפה את המתאמים.

  מגרשי הטיס והבריכה מתוחזקים ומוהלים כרגיל ברמה טובה.

דרש. בימים האחרוים בה בצמוד לאולם חוגי ההתעמלות מתקיימים בצורה יעילה כ

  החוגים ברחבת הכיסה פרגולת עץ המצילה למתאמים על גבי המזרים.

  בימים אילו המזון משרת את רצון החברים.

  ושא היקיון ביוי, יש מקום לשיפור בכל שטחי הבריכה והמתקים.

  ועצה המקומית.מברכים על שיתוף הפעולה הצמוד בין הההלה, ועד הבריכה והמ

  .מאיר פרוידליך, מיכל  לומיץ, ג'ורג' קורשיאיו''ר : חברי ועדת ביקורתחתומים שלושה 
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 בחירות לוועד המהל של העמותה .12

ישראל מודה לוועד המהל על מסירותו ופועלו למען קידום המועדון. מעלה להצבעה שחברי  12.1

  וועד מהל ימשיכו לשתיים הקרובות.

 המהל:מועמדים לוועד  12.1.1

 ישראל ספירו  12.1.1.1

 רון האזה   12.1.1.2

 אבי אורטל  12.1.1.3

 סיון אברי  12.1.1.4

 אבר עמרי  12.1.1.5

 אמון סמואל  12.1.1.6

 עודד מאירוב מציג את מועמדותו להבחר לועד.   12.1.1.7

 צריך להצביע האם לצרף חברים חדשים לוועד או להשאר באותה מצבת. –ישראל  12.2

 כל מי שמעויין להצטרף ולתרום זה מבורך. –סיון  12.3

 להמשיך כהות חברי הועד הוכחי בצירוף עודד מאירוב. –החלטה  12.4

יו''ר הוועדה ג'ורג' קורשיא,  –חברי וועדת הביקורת מעוייים להמשיך קדציה וספת  12.5

 .חברי הוועדה מיכל לומיץ ומאיר פרוידליך

 כל חברי וועדת הביקורת אושרו פה אחד  החלטה: 12.6

  לחברי הוועד הבחרים מצטרפים:  12.2      

 יעל צוקר. -ציגת ציבור  12.2.1

 ושאים כלליים - ותשובותשאלות  .13

מעויין להעלות את ושא בית הספר לשחייה באמצעות מצגת שהכין.  – שלום חשון 13.1
 להלן עיקרי הדברים:

לדעתי ההכסה מבית הספר לשחייה לעומת השימוש במסלולים איו  13.1.1
הכסה לעומת  ₪מיליון  2-כ עומדת עלהכסה שתית ממויים פרופורציולי, 

של מסלולים  אלף ש"ח מצדיקה חלוקה פרופורציוית 156יה של ימבי"ס לשח
 כדלהלן:

וטין לא כיום החלוקה היא לחל. מסלולים למויים 5.57 ו מסלול לבית הספר 0.43  13.1.2
אם מחשבים את מספר השעות השבועיות שמגיעות לבית  .2:4פרופורציוית: 

שעות כמו  38שעות שבועיות (ולא  18קבל: מת  מסלולים, 2הספר לשחייה עבור 
 שהם מקבלים היום)

ש"ח  719,000 מסלולים ללא הגבלה הוא 2פר מבקש התשלום הכון, אם בית הס
 33.3%ש"ח שמשלמים היום) וזה אף יקה החה של  156,000לשה (לעומת 

  .למויים
אף בית ספר לשחייה לא יוכל להתקיים בתאים הללו. אילו תאים דומים  –תמיר  13.2

 לבריכות שחייה אחרות.
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בכדי לכסות את ההפרש של בית הספר  250אפשר שכל משפחה תוסיף  –שלום  13.3
 לשחייה.

יחסיות . הטיס חוגים ,חלקם לחדר כושר ,לא כל המויים מגיעים לבריכה -שירי סיוון  13.4
 ריכות שוחים מספר שחייים במסלול ולא אחד/שיים כפי שאצליו.ברוב הב .לא כוה

 התחושה היא שהמויים הם בעדיפות שיה בבריכה. –אירית תלם  13.5
מחזק את הדברים שהועלו, צריך למצוא את הדרך ליישר קו בין  –סרג' קורשיא  13.6

 הצדדים.
והאיזון.  התחלו תהליך חשיבה מול הזכיין במטרה למצוא את הפיתרון –תמיר  13.7

 אעדכן בהתקדמות.
 אשמח לקחת חלק בתהליך החשיבה. –שלום  13.8
 מתקבל בברכה. –תמיר  13.9

 שיעורי השחייה יקרים לדעתי. –ז'קלין  13.10
 במסגרת הטיפול בבית הספר לשחייה יטופל גם הושא הזה. –ישראל  13.11
 מחירי המזון יקרים. –אירית  13.12
מציע שייבחרו מספר מוצרי בסיס שיהיו במחיר עממי ומוגדר ושאר התפריט  –סרג'  13.13

 יהיה במחירי "בריכה" בכדי שהזכיין יוכל להמשיך להתקיים.
  אשב עם הזכיין וסכם זאת. –תמיר  13.14

  
  

  מודה לוכחים. ישראל ספירו

 האסיפה עלה.

  

  

  פרוטוקול רשם על ידי תמיר ישבי, מהל המועדון .

 .ישראל ספירוהפרוטוקול מאושר ע"י יו"ר האספה הכללית, 

  


