סיכום ישיבת ועד  33מתאריך  -27.2.21ישיבה שלא מן המניין בזום
נוכחים – ליאורה טושינסקי ,חיים פלזנר ,דגנית לוי ,נטע קוממי ,צביקה באר ,דודי מזרחי ,חיימון
בלומנפלד  ,חלי ביטון ,אסתי דהאן.
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ישיבת ועד  33מתאריך -27.2.21ישיבת ועד שלא מן המניין בזום
נוכחים – ליאורה טושינסקי ,חיים פלזנר ,נטע קוממי ,דגנית לוי ,צביקה באר ,דודי מזרחי ,חיימון
בלומנפלד ,חלי ביטון ,אסתי דהאן.
יחיאל קאפח
כתבה :יעל שפיצר סטפ
ליאורה :תודה למי שהצטרף לישיבה במוצ"ש ,בישיבה שהתקיימה ביום שני לא היו לנו מספיק נתונים
לגבי חדר הכושר .יש לנו כמות לא מבוטלת של מנויים שרכשו מנוי ועקב הסגרים ,אם חדר הכושר לא
ייפתח נצטרך להחזיר להם  .₪ 110,000כרגע לפי הנתונים שיש לנו ,נראה כי למרות הרישום
המוקדם ,חדר הכושר צפוי להגיע לגירעון חודשי של  .₪ 22,000יחד עם זאת ,אני מבקשת שנפתח
את חדר הכושר לפחות עד לתחילת עונת הרחצה ,אז נוכל לעשות חשיבה מחודשת כי נהיה חכמים
יותר לגבי פתיחת הבריכה השנה .הנחת העבודה היא שהקורונה תיחלש והבריכה תפעל ,אנחנו
בשאיפה להרחיב את מערך התוכניות ואת מערך השיווק.
יחיאל :כיום יש התחייבויות כלפי המנויים הקיימים ,שהיו לקוחות שמאד האמינו בחדר הכושר גם
בתקופת הקורונה ,בגובה  ,₪ 110,000הסכום הזה כולל בתוכו חישוב על מנויים משולבים ,ניצול
חלקי וכו' .עשינו תחשיב שנכון לשלב הזה על פיו עלות פתיחת חדר הכושר היא  .₪ 22,000אני
מאמין שאו שבני ה 15-17יתחסנו ויירשמו ,או שיפתחו את חדר הכושר לכולם עם הזמן.
כרגע על פי רישום מוקדם צפויה הכנסה שנתית של  .300,000אם לא נפתח אנחנו צריכים להחזיר
 ,₪ 110,000אם נפתח אנחנו צופים גרעון שנתי של  ,₪ 260,000הפער ביניהם הוא .₪ 150,000
יש עוד המון פרמטרים שעשויים להשפיע על השורה התחתונה.
צביקה :יש פה אלמנט חינוכי – אנחנו רוצים שיתחסנו ,חדר הכושר נפתח ,על פי ההנחיות ,למחוסנים
ומחלימים בלבד .אני חושב שאנחנו ,כישוב פורח ,צריכים ל להמשיך ולפתוח שירותים.
דודי :צריכים לזכור שהקורונה עדיין מאיימת וזה מסכן את כספי הציבור .אני מתנגד לפתיחת חדר
הכושר ,זה שירות לא מוניציפלי.
צריך לקחת בחשבון מספר פרמטרים  ,אנחנו מתייחסים למודלים מסויימים שאנחנו רואים כאן
הכנסות  ,חשוב לזכור שאם יהיה סגר נוסף נצטרך להחזיר את דמי המנוי לנרשמים .שורה תחתונה
גם לפי המודלים בתמצית  ,אני לא בעד הפתיחה אני בעד להשאיר את חדר הכושר סגור מהטעמים
של אי כדאיות כלכלית והסיכון הגבוה של כל תושב שישים כסף יכול לבוא עוד שבוע שבועיים או
חודש ולבקש את הכסף בחזרה ,זה סיכון לקופה הציבורית.
חלי :על כמה מנויים מדובר?
יחיאל :מדובר על  80מנויים שצריך להחזיר להם כספים ,הצטרפו כ 80-100-נרשמים נוספים בטופס
הרישום המוקדם שהוצאנו ,הם התחייבו להירשם.
חיים :אם מדובר על  180מנויים ,יכול להיות שמדובר על כמה מאות תושבים .לכן אני מציע לפתוח
כרגע עד פתיחת עונת הרחצה במאי.
ליאורה :הפתיחה היא רק על פי התו הירוק ,כרגע למחוסנים ומחלימים בלבד .אם יהיה סגר ,חדר
הכושר לא פועל והמנויים מוקפאים עד שחדר הכושר ייפתח מחדש.
הצעה :לפתוח את חדר הכושר ,בתנאים הנוכחיים שיהיו בתוקף עד פתיחת עונת הרחצה.
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הנשא יגיע שוב לדיון בוועד לפני תחילת עונת הרחצה.

