קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 9621
61.99.92
דו"ח מישיבת הנהלת הקהילה מיום .1/10011/02
משתתפים :שי ציון ,מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,אלון דגן ,איתן ציון ,שאולי סנקר.
נושאים שנידונו בישיבה:
 .0תקציב מרפאת השיניים
 .1בריכת השחייה
נושא א' :תקציב מרפאת השיניים
השתתפו בדיון :ניצה רינת וחנה שחם.
רקע:
חנה וניצה הציגו את המצב בו לא מצליחה מרפאת השיניים ליצור איזון תקציבי .כל חברי הנהלת
הקהילה הביעו את דעתם כי לפי החלטות הקבוץ ,הענף חייב להיות מאוזן .הוצגו מספר חלופות
לסגירת המאזן התקציבי ,חלקם ע"י העלאת הפרמיה והגדלת השתתפות החבר וחלקם ע"י העלאת
המחיר לחבר בלבד.
החלטה
השתתפות החבר תעלה מ  12%ל  2/%עבור טיפול ,ללא העלאה במחיר הפרמיה (הפרמיה תישאר
ברמתה הנוכחית – בשיעור של  0/שקל בחודש) .ההחלטה תהיה בתוקף החל מתקציב שנת .1/02
נושא ב' :בריכת השחייה
השתתף בדיון :איציק לוי.
א .מצגת מסיור בבריכות – הוצגה מצגת מסיור בבריכות שחיה באזור השרון בו השתתפו איתן ציון
ואיציק לוי .הסיור נערך בקיבוצים  :מגל ,גבעת – חיים איחוד ,עין החורש ,אייל ויד-חנה .שלושת
המסרים הבולטים מן הסיור :
.0
.1
.2
.2

הבריכה שלנו נמצאת במצב גרוע ביותר ( כאילו שלא ידענו.)...
בכל מקום יש אחראי לבריכה בשכר .יש אחראי שמכסה גם את התחום הטכני ויש אחראי
שאינו מכסה את התחום הטכני .אצלנו איציק מכסה את התחום הטכני בלבד.
גודל הבריכה בכל מקומות הסיור הוא  01*12מטר (מלבד גבעת חיים בה הוא  00*12ומשמש
גם לתחרויות).
רוב הבריכות מכילות מספר מתחמים הכוללים בריכת פעוטות ,מתחם ישיבה ,מתחם
משחקים וחלקן אף ג'קוזי  1סאונה.

ב .סכום הוצאות הבריכה -הוצגו הנתונים של הבריכה לעונה האחרונה וכן שתי העונות הקודמות:
הוצאות הבריכה
הוצאות מתוכננות
הפרש

100,///
000,///
-21,///

עיקר הבעיות של הבריכה:
 .0דליפת מים – קיימת דליפת מים גדולה מאוד .כמות המים לבריכה (הכולל מעט נוי) היא 022/
קוב בעלות של  00,///שקל .בחשבון גס המשמעות היא שאנו ממלאים את הבריכה כ 00 -
פעמים בעונה!
 .1תקינות הבריכה – על פי התקן הנדרש לבריכות חסר לנו מעקה יד (בשפת הבריכה) ,הרצפה לא
תקנית ,חסרה גדר היקפית ,מצב השירותים לא טוב ועוד ועוד .המשמעות היא שעקב הבדיקות
שהולכות ומחמירות עם השנים אנו עלולים להיתקל בבעיה של תקינות הבריכה ,על כל המשתמע
מכך .
החלטה
א.
ב.
ג.

שיפוץ הבריכה במקומה הנוכחי הינו בעייתי בשל מצבה ובשל השטח הקטן יחסית עליו היא
ניצבת .בהתחשב בעלויות השיפוץ נראה כי נכון יהיה שלא לשפץ אלא לתכנן בריכה חדשה.
יש להקים צוות הגוי ע"מ לקדם בניית בריכה חדשה לקבוץ על פי התב"ע המתוכננת .הצוות
יידרש לבחון ראשית את מודל ההפעלה של הבריכה ולאחר מכן לדון במבנה ,בעלויות ובגיוס
הכספים.
יש לבדוק ולשפר את מצב הבריכה הקיימת בעיקר על מנת למנוע את אבוד המים .איתן
ואיציק יפגשו עם מומחה לבריכות לקבלת יעוץ בנושאי הבריכה במטרה להביא לחיסכון
בעלויות.
רשם איתן ציון
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