קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 8321
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פרוטוקול הנהלת קהילה מיום ./12/020/40
משתתפים :שי ציון ,מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,יריב קלרמן.
נושאים לסדר יום:
 .4הפעלת חדר כושר.
 .0הצגת תכנון מול ביצוע פרויקטים קהילה.
נושא א' – הפעלת חדר כושר:
השתתף בדיון רונן לבנה.
רקע:
בחדר הכושר משתמשים סה"כ כ 0/ -חברי קיבוץ ,בנים ,תושבים ובנוסף נערים מבתי הספר עם
מורי הספורט.
בשנים האחרונות יש החמרה בתנאי הפעלת חדר הכושר:
 על מנת להשתמש בחדר הכושר חייב להפעיל אותו אדם בעל תעודה של מאמן חדר
כושר.
 חל איסור על שימוש לבד בחדר הכושר.
 משתמשים מחויבים להביא אישור רפואי.
כיום אין מפעיל לחדר הכושר ולכן כל האחריות והחשיפה בנושא נמצאת באחריות קיבוץ יד
מרדכי.
עלינו להתמודד עם הסיטואציה ,להתריע בפני החברים על הסכנה החמורה מאופן הפעלת חדר
הכושר ולהציע פתרון נכון להפעלה.
ההצעה:
באולם הספורט יעבוד מפעיל חדר כושר במשרה מלאה ,בכפיפות למנהל אולם הספורט.
הכניסה לחדר הכושר מותנה בהצגת אישור רפואי למנהל אולם הספורט והסדרת תשלום.
שכר המפעיל ישולם מתשלומי משתמשים ,ועוד יתרה של כ ₪ 0/,/// -בשנה לטובת הוצאות
אחזקת מכשירים ,חידוש מכשירים ועלויות תפעול חדר הכושר.
סה"כ עלות מוערכת חודשית כ ₪ 0,5//( ,₪ 0,5// -עלות מעסיק ועוד  ₪ 0,///אחזקה).
שעות פעילות :א-ה  ,42:00יום ו'  ,/0-41א ,ג ,ה  ,40:// -/0://יום שבת  4/-41סה"כ  0//שעות
חודשיות.
פתרון ממוצע:
חברים ובני קיבוץ ישלמו  ₪ 40/לחודש עבור שימוש בחדר הכושר ובסך הכול כ 5/ -משתמשים =
 ₪ 2,5//לחודש.
תושבים שאינם בנים ישלמו  ₪ 40/לחודש ובסך הכל כ 0/ -משתמשים =  ₪ 0,2//לחודש.
משתמשים מזדמנים ישלמו  ₪ 5/לכניסה.
סה"כ הכנסות חודשיות צפויות – כ ,₪ 4/,4// -הנחת מוצא שלא כולם ירצו לשלם או שיוחלט
על הגדלת מכסת שעות הפעילות.
היה ומספר המשתמשים ישתנה מעת לעת יעודכנו המחירים בהתאמה – באחריות מנהל אולם
הספורט.
שעות פתיחת חדר הכושר ישתנו בהתאם לבקשות המשתמשים -באחריות מנהל אולם הספורט.
נתונים מהאזור:
עלות מנוי חודשי בשער הנגב  ₪ 00/לחודש.
עלות מנוי חודשי בבודי שופ אשקלון  0//ש"ח לחודש.
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בחדר הכושר יעבוד מדריך חדר כושר.
הנהלת קהילה מאשרת להפעיל את חדר הכושר לתקופה של  0חודשים ,כך שכל משתמש
ישלם את עלות המנוי .היה ויהיה פער כספי ,הקהילה תשלים את שכר המפעיל.
לאחר  0חודשים תיבחן הפעלת חדר הכושר לצורך התאמות .באחריות הנהלת קהילה.
מדריך חדר הכושר יתחיל לעבוד החל מיום רביעי .2.0.40
באחריות רונן להחליף מנעול בחדר הכושר.
חברים ותושבים יחויבו דרך הנהלת חשבונות.
כל המשתמשים מחויבים להביא אישור רפואי למדריך הכושר או לרונן לבנה ,האישורים
ירוכזו אצל רונן לבנה (משתמש ללא אישור רפואי לא יוכל להיכנס לחדר הכושר).
להנהלת קהילה אין סמכות לאשר שימוש בחדר הכושר ללא מדריך (חשיפה כספית גדולה
מאוד לקיבוץ) ולכן היה וחברים יערערו על החלטת הנהלת קהילה ,הנושא יובא להחלטת
מזכירות ולקלפי.
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