
פרוטוקול אסיפה כללית מיום 10/03/2015 

 

האסיפה התכנסה בשעה 20:00, לא היה מניין חוקי והאסיפה החלה בשעה 20:30 בפורום שנכח 
שכלל 23 חברים 

סדר היום של האסיפה והמציגים: 
סקירת יו"ר העמותה  - אהוד לוריא   •

שיפור ברמת השירות – עופר ניסן   •
דוחות כספיים (דיווח ואישור) – יובל מנבר   •

אישור דוחות, מינוי רו"ח ואישור שכרו   •
דו"ח שנתי של ועדת ביקורת  - נחם בר מנחם   •

הצעות של החברים – חברי העמותה    •
בחירת ועדת ביקורת    •

בחירות לועד המנהל של העמותה   •
הדיווח למשתתפי האסיפה מפורט במצגת המצורפת 

אישור הדוחות ובחירת רו"ח 
הדו" הכספי לשנת 2014 הוצג ע"י יובל מנבר   •

הדו" הכספי לשנת 2014 אושר ע"י ועדת ביקורת   •
הדו" הכספי לשנת 2014 אושר ע"י האסיפה ללא מתנגדים   •

הדו"ח המילולי לרשם העמותות הוצג ע"י עופר ניסן ואושר ע"י האסיפה   •
משה שרעבי נבחר לרו"ח העמותה לשנה נוספת – המינוי והשכר אושרו ע"י האסיפה ללא   •

מתנגדים. הוחלט להוסיף 1,000 ₪ לשכרו שיעמוד על 16,000 ₪  בשנה 
 

דו"ח ביקורת שנתי של וועדת ביקורת 
נחם בר מנחם הציג את הנושאים שבוקרו בשנת 2014 

אהוד לוריא הגיב בשם הוועד המנהל – לא נרשמו הערות מיוחדות 
 

נושאים להחלטה על סדר היום והצעות של חברים 
יצחק תומר ביקש להציע כי שכר העובדים במועדון בכלל ושכר חמשת מקבלי השכר   .1

הגבוה בפרט יוקפא וביקש כי יוזל/ לא יעלה מחיר המנוי לחברי העמותה. – אודי לוריא 
השיב כי בנושא השכר אין העלאות שכר רוחביות וכל בקשה להעלאת שכר נדונה לגופה. 

זה נושא בתחום ההחלטה של הנהלת המועדון כחלק מסמכויות הניהול שלה. בעניין 
הוזלת המחיר לחברי העמותה, נאמר כי הדבר אינו אפשרי בשל סיכום עם שלטונות המס 

לגבי גובה ההנחה לחברי העמותה. 
 

גי נעים ביקש שתיערך בדיקת בטיחות למתקני המועדון מעבר לקבוע בחוק, כמו כן ביקש   .2
לבדוק אפשרות עם העירייה להפוך את פינת הרחובות הדליות/ היסמין לחד סיטרי. – 

אודי לוריא השיב כי הנושא ייבדק ויידון לקבלת החלטה במסגרת ישיבות ועד המועדון. 
 

יהודה וילנר ביקש כי יוחלף הציוד המיושן בחדר הכושר, שישופר מתחם הסאונות בנוסף   .3
יהודה מבקש שיוגבר הפיקוח על בזבוז המים -  אודי לוריא השיב כי יש כבר החלטה של 

הועד בעניין והפיקוח יוגבר. 
 

רפי ביטון ביקש שהבריכה בחוץ תחומם בעונת החורף – אודי לוריא השיב הנושא עלה   .4
בעבר, נבדק ונמצא כי אינו מוצדק מבחינת עלות תועלת למועדון בגלל מיעוט 

המשתמשים 
 

לירן מזרחי ביקש שבמקלחות יותקנו מכשירים לייבוש בגדי ים ומגבות, שבחדר הכושר   .5
יורכבו מתקנים לחיטוי ידיים ושיפוקח המחיר שלוקחים המדריכים עבור ההשתלמויות / 

קייטנות שהם עושים באופן פרטי. – אודי לוריא השיב כי אלו רעיונות יפים והם יועלו 
לדיון והחלטה במסגרת ישיבות ועד המועדון. 



 
התקיים דיון בהמלצת ועדת ביקורת להפסיק מכירת הזכויות בעמותה לעמיתים חדשים.   .6

נערכה הצבעה והוחלט ברוב קולות של 12 חברים שביקשו להפסיק את המכירה לעומת 
10 שביקשו להשאיר את המצב על כנו, כי מכירת הזכויות תופסק לאלתר. 

 

יובל מנבר הביא לידיעת האסיפה במסגרת "גילוי נאות" כי מרבית עובדי המועדון   .7
מבוטחים באמצעות סוכנת הביטוח של ברטה מלצר רעייתו של משה מלצר המועמד לועד 
העמותה ושהיה היו"ר הקודם של העמותה והדבר בוצע במהלך התקופה שהיה בתפקיד. 

לא נרשמו הערות מצד המשתתפים 

בחירת חברי ועדת ביקורת – (בחירה גלויה בהצבעה) 
תוצאות ההצבעה – נבחרו "פה אחד" 

נחם בר מנחם 
ישי גייזר 

 
בחירת חברי ועד ההנהלה  

חברי ועד שמסיימים קדנציה: גרי לוין – מועמד לבחירה מחדש 
אורי רן – ביקש לסיים את תפקידו ואינו מועמד. 

 
חברי עמותה שהגישו מועמדות חדשה: משה מלצר, שלמה ברקן 

תוצאות ההצבעה (קולות):  גרי לוין – 20, שלמה ברקן – 13, משה מלצר – 13 
המועמד משה מלצר הסיר את מועמדותו לאחר שהוצגו בפניו תוצאות ההצבעה. 

 
חברי הועד שנבחרו: גרי לוין, שלמה ברקן 

 

 

 _________________________    _______________________

חבר ועד העמותה וגזבר – יובל מנבר         יו"ר ועד העמותה – אהוד לוריא   

 

 

רשם: עופר ניסן 

 

 

 


