
 
 

 הצופים-ע"ש לרנר, הרבמרכז הספורט  מפגש מנויים
 12.12.2018 -שהתקיים ב

 

 מנויים והודה להם על נכונותם להשתתף במפגש.בירך את ה ד"ר קותי מרידן, מנכ"ל העמותה

 נציגי עמותת קוסל:הוצגו 

 ע"ש לרנר מנהל מרכז הספורטפרי גרופר, מר 

 והפרסום מנהלת השיווק שי כהן-גב' רונית בר

 מנהלת משרד הלקוחות, גב' עליזה אסרף

 מנהל האחזקהמי, סמר עומר קווא

 מנהלת הסטודיוגב' רחלי קדם, 

 מדריכת כושר ראשיתגב' מאור רוזן, 

 בפני הנוכחים מצגת:הציג העמותה מנכ"ל 

  שמוצג באתר העמותהשל המרכז, סרטון תדמית 

 תיאור עבודות ההתחדשות שבוצעו במרכז בשנה האחרונה 

  2020עבודות המתוכננות בשנת ההוצגו :  

o  2020הצטיידות במכשירי כושר המתקדמים בעולם מודל, 

o  מלתחות בריכת השחייהחידוש , 

o ,שידרוג משרד הלקוחות 

o באמצעות אפליקציה החדשה., ייעול והנגשת תהליכי רכישת שירותי העמותה 

 

מנכ"ל העמותה הזמין את משתתפי המפגש להציג את הצעותיהם,  ,המצגתהצגת עם סיום 

 הערותיהם ובקשותיהם.

 

 

 ריכוז השאלות:

  מלאכי בש .1

קטנים מדי, אין מקום להכניס את : תאי הלוקר שמותקנים בצמידות לבריכת השחייה .1.1

 החפצים 

 

  רחל הררי .2
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חלק מהגן הדשא אינו צומח, בת לב לתחזוקת הגינה, תשומ מבקשת לקראת הקיץ לתת .2.1

 .של יתושים וזבובים מטרידהה ייש לתקן את הכיסאות הנוח השבורים ולטפל בבע

מברכת על כך שהוחלפו, כל הכבוד! אולם יש להחליף גם את  –הטלוויזיה באולם הכושר  .2.2

 השלטים התקולים.

 

  – ניצן לוי .3

, מרגיש שנעשים פה מאמצים בכל המרכז מנוהל היטבוח בברכות, בסה"כ מבקשת לפת .3.1

התחומים: בתחזוקה, בשירות וכו'. אני מנוי במרכז לרנר מהיום הראשון שהמרכז נפתח 

 ומאוד מרוצה.

מרגיש שבזמן האחרון יש ירידה קלה. לדעתי צריך להשקיע בתחום  –בתחום התחזוקה  .3.2

 זה יותר.

במקום  06:15ז נפתח באיחור, בשעה פעמים רבות המרכ –שעת פתיחת המרכז בבקרים  .3.3

 .06:00שעה ב

 

 מנויה במועדון הבריאות תסטודנטי מעין זיו .4

רוצה להחמיא להן ולאיכות השיעורים ובמיוחד למדריכות חני  – מדריכות הסטודיו .4.1

 ואסתר.

אנו נתקלים ביום יום בבעיית חוסר בציוד, יש מעט מידי  הציוד שיעורי הסטודיו .4.2

 וצר מצב לא נעים בשיעורים מאחר וכולן רוצות ואין מספיק.ק"ג וזה י 2במשקולות 

הן באיכות ירודה, אני ממליצה לקקנות גומיות שהן מתוצרת טובה יותר  גומיות בסטודיו .4.3

 ואשר מתבלות פחות.

הרצפה שחורה ומלוכלכת, לא מנקים היטב. בעיקר בתחת לבמה מצטבר  הניקיון בסטודיו  .4.4

 לכלוך רב.

למדריכה אין כל דרך לשלוט על המזגן, ופעמים רבות כאשר נדרש שינוי  מיזוג אוויר  .4.5

בטמפרטורה יש לקרוא לאיש אחזקה, דבר שלעיתים לוקח זמן רב. אני ממליצה 

 שלמדריכה תהיה גם שליטה על המזגן.

 מכשירים תקולים. 4-כתקופה האחרונה היו במכשירים אליפטיים באולם הכושר  .4.6

 המקום יפה והאווירה בו נעימה מאד. באופן כללי רוצה לציין כי .4.7

 

 רומה לוי .5

של בריכת השחייה טעון שיפור רב. בעיקר בשעות אחה"צ מהשעה  -  הניקיון במלתחות .5.1

 ואילך ובמיוחד לאחר קיומם של שיעורי השחייה לילדים. 17:00

 

  קלייר .6

להוסיף אינן נקיות, בשעות אחה"צ קיים עומס רב במקלחות. לדעתי יש , מלתחות הנשים .6.1

 מקלחות.

 קטנים מדי וחשוב לנסות להגדיל אותם. תאי האיחסון  .6.2

 

 שוחה מידי יום. (מנויה בהסדר רווחה על בריכת השחייה בלבד)סטודנטית  סילביה קיסר .7

שחיתי בבריכות אחרות בעיר והמסקנה שלי שהבריכה בלרנר היא הטובה והנקייה ביותר.  .7.1

 ילים איכותית מאוד.רמת המצשמלתחות טוב ומתאים, הלדעתי גודל 
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מעוניינת גם בכרטיס ביומטרי לבקרת הכניסה למרות שהמנוי : כרטיסייה עבור מגבות .7.2

 ברשותי הוא לבריכה בלבד.ש

כיום קיימת כניסה אחת ולסטודנטים המגיעים למרכז  – הספורטהכניסה הרגלית למרכז  .7.3

פתיחת באוטובוס או באופן רגלי יש הליכה ארוכה עד הכניסה. ניתן לחסוך זאת על ידי 

 )מול בית הקברות האוסטרלי(מהכביש העליון במקום שבו מותקנת סבסבת כניסה שער 

 

  ישראל שפירא .8

רמה גבוהה ונקייה מאד. במקלחות מצטרף לברכות של סילביה, גם אני חושב שהבריכה ב .8.1

הבריכה יש בעיות קבועות של שלוליות ורצפה רטובה. אני מציע שכאשר תשפצו את 

קודת לנשתוליך את המים ברצפה מתאים המלתחות בעתיד הקרוב, תוודאו שיהיה שיפוע 

 .הניקוז על מנת למנוע עמידת מים

במרכז מנויים רבים הנמנים על הגיל השלישי, מציע להעסיק מדריך אחד  – אולם הכושר .8.2

 באולם עם מומחיות לתחום הכושר בגיל השלישי.

 

  לריסה סאבינקו .9

מדוע בוטל ? נהנינו מהחוג והיה לנו עצוב מאוד שכאשר הגענו לרמה  החוג של ריקודי הבטן .9.1

 מקצועית מסוימת, החוג בוטל.

 בעיית נעילה. קיימתמעבר לבריכה, בחלקם שמותקנים פרוזדור ההלוקרים  .9.2

 מבקשת שהמדריך באולם יעיר למתאמנים כאשר הם מבצעים תרגיל שגוי.אולם הכושר  .9.3

 

  יוכי שרביט .10

 בסטודיו ובמתחם ההליכונים אינו נעים. מבקשת לפתור ליקוי זה.שמופעל הבישום  .10.1

 

  צ'רלי .11

ואת איסור העישון בגן בקש להדגיש ולאכוף את איסור הכניסה לבריכה ללא מקלחת מ .11.1

 שצמוד לבריכת השחייה.

אין מספיק מתלים לתליית הבגדים וחסרים קולבים. במקרים רבים מנויים  –מלתחות  .11.2

אינם מכניסים את חפציהם לארוניות ומשאירים אותם במלתחות וזה יוצר עומס ומקשה 

 על ההתלבשות של המנויים.

 

  שמעון אלבז  .12

 והאיכויות של המרכז: אולם הספורט, השירות, המכשירים.מבקש להדגיש את היתרונות  .12.1

הכדורים שאינם מנופחים, הגומיות הבלויות, מחסור בציוד. אני  הציוד הלקוי בסטודיו .12.2

 מציע שפעם בשבוע תהיה בדיקת ציוד.

 מבקש להוסיף סאונה רטובה וג'קוזי.באיזור הבריכה  .12.3

 מתקן לשתיית מים קרים. –ביציאה ממלתחות הגברים  .12.4

 

  דליה מרקס  .13

מצטרפת לברכות ולדברי התודה שנאמרו לפני, כל הכבוד! מבקשת לציין כי בכל פעם  .13.1

 שפניתי למנהל המרכז פרי ולמנהלת הסטודיו חלי, הם היו מאד קשובים לי.
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מצרה על כך שהיא נסגרה והתחליף הוא מזנון במיקום שאינו נוח לדעתה,  –הקפיטריה  .13.2

במסדרון צפוף, במעבר על יד המדרגות העולות למרכז הכושר. הקפיטריה יכולה להיות 

 פנינה לכל תושבי צפון העיר. ממליצה להחיות ולפתוח אותה מחדש.

אשר מצטרפים כמות  דאשר בוטל לאחרונה, לעיתים לוקח זמן רב ע –החוג לריקודי בטן  .13.3

מספיקה של משתתפים לחוג. כמו כן, ישנם חוגים שאפשר לקיים עם משתתפים מועטים. 

 ממליצה שיתנו לשיעור זה הזדמנות נוספת.

אנשים רבים היו שמחים אם ניתן יהיה לפתוח את המרכז בשבתות עד  –שעות פתיחה  .13.4

 ות.שעה מאוחרת יותר וכן בימי ראשון החל בשעות הבוקר המוקדמ

 

 דלית .14

 מצטרפת לברכות, אנחנו נהנות מאוד במרכז. .14.1

קרו מספר מקרים שהמציל לא הגיע בזמן לפתוח את הבריכה ובמקום  - פתיחת המרכז  .14.2

. לצערי לא קיבלנו על כך הודעה 06:30היא נפתחה לקראת  06:00-שהבריכה תיפתח ב

 ניסה לחנייה.והיינו אמורים להמתין זמן רב לפתיחה. ישנם גם איחורים בפתיחת הכ

 

  יוסף שגיא .15

 מצטרף לברכות. .15.1

קשה לצפות  , ישנן שעות שבהןמזרחי-באזור ההליכונים בצד הדרום באולם הכושר .15.2

 בטלוויזיות בגלל סנוור השמש, אשמח אם ניתן יהיה לעשות הצללה באזור.

 

 שלמה גולן   .16

ואין קיים שילוט האוסר על שימוש בנייד ובפועל אנשים משתמשים בנייד , במלתחות .16.1

 אכיפה בנושא של הצוות.

ויסות של השוחים בבריכה בין המסלולים השונים על פי מהירות  כולל –תפקיד המציל  .16.2

השחייה שלהם, בפועל יש קאוס. השחיינים בסגנון הגב מפריעים לשחיינים האחרים 

 בבריכה, אין סדר והמיל אינו מתערב.

מדריכי השחייה צועקים וצורחים ויוצרים אווירה שאינה  –בשיעורי השחיה של הילדים  .16.3

 נעימה למנויים.

 

  שולמית קופצין .17

לאחר השיעורים נוצר עומס משתמשות ופעמים רבות צריך לחכות  – מלתחות הנשים .17.1

 שמקלחת תתפנה. חושבת שכדאי שיהיו עוד מקלחות ותאי הלבשה.

לבשה, הילדים מתעכבים ללא יוצרים לחץ וצפיפות בתאי הה – שיעורי השחייה לילדים .17.2

 צורך בתאים בשיחות שרק.

 

 אולג ברוכשטיין .18

 מלין על כך שסטודנטים רבים אינם מתקלחים טרם כניסתם לבריכה. .18.1

 

 מרקו .19

אנחנו מעירים את תשומת לבם קיים חוסר מתמיד בקולבים. כאשר  –מקלחות הגברים  .19.1

לדוגמא כאשר המתקן של הצוות וההנהלה לגבי תקלות, הטיפול אורך זמן רב מאוד. 

 הים התקלקל, עברו חודשים עד שהוחלף בחדש.-לייבוש בגדי
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 מציע להוסיף ג'קוזי וסאונה רטובה. –במתחם הבריכה  .19.2

 

 יונתן מרגוליס .20

נהנה מאוד משיעורי הסטודיו, אולם יש בעיה עם כמות קטנה מידי של ציוד. חלק  .20.1

 בסיום השיעור.מהמשתתפים בשיעורים אינם מחזירים את הציוד למקומו 

רכבים נכנסים במהירות גבוהה ויש סכנת התנגשות עם נתיב היציאה,  - כניסה לחניה ה .20.2

יש לבחון הפרדה פיזית בין נתיבי הכניסה והיציאה. כדאי להתקין דוקרנים ביציאה על 

 מנת שרכבים לא יכנסו דרך מסלול זה.

 

 אסתר שמש .21

חלי, מבקשת להוסיף  –מרוצה מאוד משירותי המרכז, מגיעה בזכות מנהלת הסטודיו  .21.1

 .07:15שיעור נוסף בימי רביעי בשעה 

 

 מלי ינושי .22

הקפיטריה כי המרכז אינו תומך  הפעלתשמענו מאנשים שהתעניינו בזיכיון ל –הקפיטריה  .22.1

ריה היא מקום בהם ואף מעמיס עליהם חובות של זכיינים קודמים שפעלו במקום. הקפיט

 נעים יותר עבור המנויים והיינו רוצים מאד שתפעילו אותה מחדש.

מדוע החנות סגורה בשבת ? זהו הזמן היחידי שיש ברשותי  - חנות הספורט במתחם  .22.2

 להיכנס אליה.

אין מספיק מראות, דבר שיוצר אי נעימות עם הבנות האחרות בשיעור כשכולן  –בסטודיו  .22.3

 רוצות להתאמן מול המראות ובאופן חזיתי.

מתקיימים לעיתים סדנאות וקורסים שונים של מכון וינגייט ובמקרים  –באולם הספורט  .22.4

 כאלו השיעור שלנו עובר לחדר קטנטן וצפוף או אפילו מתבטל.

כות לסטודיו, קיים ריח מאוד לא נעים. בנוסף הברזים במקלחת הסמו –מלתחות הנשים  .22.5

 גבוהים מידי.

מכשירי הכושר האליפטיים תקולים. זמינות מדריך הכושר נמוכה ביותר  –באולם הכושר  .22.6

ויש לדעתי צורך שיהיה בכל שעות היום מאמן אחראי בכל קומה, כך תהיה להם סבלנות 

 , הטיפול יהיה מהיר יותר.רבה יותר למתעמלים וכן במקרה של פציעה

מציעה להקים בריכה קטנה במדשאה לילדים ופעוטות, על מנת להוריד  –הבריכה בקיץ  .22.7

 מהצפיפות בבריכה הגדולה.

הבנין במצב ירוד ומוזנח מאד. התאורה לקויה, הבנין חשוך ולא נעים  –מועדון הטניס  .22.8

אוד. אין תחזוקה למבקרים, המלתחות במצב לא טוב, השירותים אף הם במצב גרוע מ

 לבנין, יש לחדש את הבנין מהיסוד.

 

 שרית .23

מבקשת שבאזור ההליכונים ניתן יהיה לפתוח חלון ולאוורר, יש שם ריח  – אולם הכושר .23.1

 לא נעים.

מגבת  השמניח הו במצב שהמתעמלות קיימו שם תפילה, נתקלתי במנויננתקל –במלתחות  .23.2

 על גבי הרצפה ומתפללת.

 פילאטיס. כרגע הציוד בסטודיו מיושן מאוד.-מבקשת בר –בסטודיו  .23.3

 מבקשת להוסיף שיעורים בימי ראשון בבוקר. –שיעורי סטודיו  .23.4

 שנים במרכז, מדוע אין הנחה לאזרחים ותיקים ? 10-אני אזרחית ותיקה ומנויה כ .23.5
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 דוקטורנט של האוניברסיטה העברית( טסטודנט פוסדן ברז  .24

כמנוי, קיים ויכוח חוזר על המעמד שלי ומה  בכל פעם שאני מגיע למשרד לקוחות להירשם .24.1

 מחיר המנוי שלו אני זכאי.

מתקשים  חברים חוקרים מחו"ל, שאינם דוברים את השפה העברית – מידע באנגלית .24.2

 . מציע להכין טפסי רישום ומידע באנגלית.בהליכי הרישום

הכרטיס אמור לקצר את זמני הכניסה למרכז, אולם עבורי כמנוי  – כרטיס ביומטרי .24.3

רוצה להיכנס לשיעורי הסטודיו הוא לא מקצר. מדוע עלי לעבור בכל כניסה דרך הקבלה ש

 על מנת לקבל את הפתק עם הקוד כניסה לשיעור ?

 יש לי הרגשה שאין כתובת למי לפנות. – התייחסות לגבי תלונות .24.4

ריד ומפתיע כאשר קוראים שוב ושוב לעובד הניקיון, מדוע אי מאוד מט – מערכת הכריזה .24.5

 אפשר לקרוא לו באמצעים שקטים יותר ?

 שממוקם על יד מלתחות הבריכה, נוזל זמן רב ויש לתקנו. – מתקן הקולר .24.6

עמותת קוסל אחראית בנוסף למרכז לרנר גם על מרכז ספרא, מדוע למנויים לא ניתן  .24.7

י, אני לומד בשני הקמפוסים והדבר יהיה נוח מאד להיכנס לשני המרכזים. במקרה של

 עבורי.

 

 רמי פנחם .25

מלתחות, אין די מקום בספסלים. ד במרכז. קשה לי מאד עם הצפיפות באני מנוי ותיק מא .25.1

 מדוע במרכז בגבעת רם יש מלתחות נפרדות למנויי מועדון בריאות וכאן אין ?

 בגבעת רםהאם כאשר תשפצו את המלתחות תאשרו לנו כניסה למרכז  .25.2

באמצע היום, עדיף שתהיינה  ןמדוע ביום שישי שעות ההפרדה המוגדרות בבריכה ה .25.3

 בבוקר.

ש ואין מספיק גיוון בשיעורים. השיעורים חוזרים על עצמם ואין חיד – שיעורי הסטודיו .25.4

 .TRXוהוספת שיעורים אטרקטיביים יותר כמו 

 של מנויים. מדוע לא קיימת הנחה לנכדים .25.5

 מאוד חבל שלא פתחתם במרכז –רפואת ספורט  .25.6

 בסה"כ אני נהנה מאוד פה. .25.7

 

 סלוצקי סופיה .26

מדוע כאשר מנוי נוסע מספר פעמים בשנה לחו"ל לתקופות קצרות, לא  - הקפאת מנויים .26.1

 ניתן להקפיא את המנוי

המנויים מאריכים מאד בזמן המקלחות ויוצרים המתנה מיותרת. יש  – עומס במקלחות .26.2

 לחת, תוך הקצבה יחידת זמן קצרה וסבירה למקלחת.מקום לצמצם את פעולת המק

 

 לצוות העמותה דרך הדוא"ל )מנויים שלא הצליחו להגיע למפגש(שאלות שהופנו 

  -  ז'קלין אגם .27

צריך למצוא דרך למנוע מ"טרמפיסטים" להשתתף בשיעורים.  – מיםהתעמלות בשיעורי  .27.1

למה אתם לא מאמצים את הדרך המקובלת בגבעת רם, ומנהלים רישום באמצע השיעור 

 על ידי פקיד.

 לדעתי האולם לא מנוצל, אפשר להוסיף שיעורים. .27.2
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 דקות בבוקר. 45/60יש הרבה מתעמלות שמעוניינות בשיעורי יוגה של  .27.3

 שיעור לשיעור, אין מספיק זמן.חלפת בגדים בין ה .27.4

יש לשפר את מצב הניקיון, יש עובש בין החרסינות, הדלתות חורקות, לפעמים  -במלתחות  .27.5

 אין סבון לרחיצת ידיים.

 

 

 

 

 

מנכ"ל העמותה הודה למשתתפים על הערותיהם, אשר מאפשרים לנו ללמוד על 

 המענה המתאים בעתידרצונותיהם, צרכיהם ולאפשר לנו לייצר את 

שמלווה את פעילותכם תודה על המחמאות ודברי השבח. אנחנו שמחים על תחושת הביתיות 

 ועל החוויות הנעימות שאתם חווים אצלנו.במרכז 

מהתלונות שעלו על ידי המנויים מסתמן שחלק גדול מהטענות מיוחסות לחוסר התחשבות של 

בתקיפות כלפי  גהכללים וינהחלק מהמנויים והפרת כללים וציפייה שמרכז הספורט יאכוף את 

 מפירי הכללים.

מבקש לעדכן את עובדי מנכ"ל העמותה הדגיש שהנהלת המרכז מחויבת לאכיפת הכללים והוא 

המרכז לגבי כל תלונה או הפרת משמעת כדי שניתן יהיה לטפל ולהגיב על כל הפרת משמעת. 

ית וככזה אווירת יחד עם זאת, ציבור המנויים במרכז הינו מהאיכותיים בחברה הישראל

ות בחברה הישראלית, ולכן הם מאפשרות הפעילות במרכז ושמירת הכללים הינה מהמרשימ

 .חודיתינינוחה באווירת ספורט אקדמית ילכם ליהנות מחוויית פעילות 

 

גדולים ביותר בגודל של חצי עמודה במקום תאים ה .במעבר בריכת השחייה – תאי הלוקר

ם מענה כך שהם נותניס"מ( והם זמינים באופן מלא לצורכי המנויים,  80-)בגובה של יותר מ

, הגם שהשימוש בהם הינו ללא תשלום ובמידת אחסון חפצי המנויים בכל זמן נתוןנאות ל

 זמנית.-הצורך ניתן להשתמש בשני תאים בו

 

מניפת צל גדולה ומתחת לצל שנשתלו על מנת להעניק לכם הגן תוכנן ובנוי מעצים  – גן המרכז

בשטח המרכז  במצב מצויין.יחד עם זאת, בכל שאר הגן הדשא מצוי  יש קושי לגדל דשא.

באופן רציף ויסודי לאורך כל  תדברה נגד זבובים ויתושים מבוצעהמוצבות מלכודות רבות. ה

רש לתת את המענה יהשנה ובהדגשה על חודשי הקיץ. התלונות יבדקו עם קבלן ההדברה והוא י

 הנדרש.
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אינטנסיבי )עשרות השימוש בשלטים הינו  – באולם הכושר הלהפעלת מסכי הטלוויזישלטים 

לרשות המרכז עומדים שלטים רזרבים אשר משתמשים ביום( ולכן מעת לעת השלטים ניזוקים. 

ככל שימסר דיווח מהיר יותר על התקלה,  מאפשרים להחליף כל שלט שמתקלקל באופן מידי.

 כך היא תטופל על ידי הצוות הטכני של המרכז.

 

מהאיכותיים בישראל. מדובר בעובדים צוות התחזוקה במרכז הינו  – תחום התחזוקה

מקצועיים וחרוצים בעלי מיגוון עשיר של הכשרות ועבודתם נעשית ברמת מחויבות גבוהה. יחד 

 .יוני, על מנת לתת מענה באופן מהירעם זאת, שיתוף הפעולה של המנויים בדיווח על תקלות ח

 

שירותי השמירה מסופקים לנו על ידי אגף הביטחון באוניברסיטה. בכל  – פתיחת המרכז בבוקר

ולאחר מכן הם מוסעים למרכז  מבתיהם בוקר בשעה מוקדמת מבוצע איסוף של השומרים

, כך שהתהליך כולל מספר עליהם לבצע סריקות ביטחוניות ת המרכזלפני פתיח .הספורט

מספר מקרים של עיכוב בפתיחת המרכז והנושא  ו. לצערנו אכן אירעשלבים טרם הפתיחה

 מטופל על מנת למנוע הישנות מקרים כאלו.

 

לציין שנרכש ציוד  חשובהציוד צריך להיות תקין ובכמות הנדרשת, אך  – ציוד שיעורי הסטודיו

באופן רציף וכנראה שציוד נלקח על ידי מתאמנים אחרים ו/או לא מוחזר כנדרש למקומות 

 בדק ותטופל על ידי מנהלת הסטודיו.יה תהאחסון. התלוננ

 

אין כל מקום לפשרות בנושא זה. המרכז מחויב לרמה גבוהה, צוות המרכז  – ניקיון בסטודיו

נדרש לבצע בדיקות יסודיות ושיטתיות על מנת להבטיח את הרמה הנדרשת באופן רציף וחשוב 

 לדווח על כל תלונה לצוות האחזקה במרכז.

 

ותיפעולן והתאמתן לצרכים גדולות ומתוחכמות ות המיזוג הינן מרכזיות מערכ – מיזוג אוויר

ון מראש ולא ניתן במהלך השיעורים להפעילן ולשנות את דפוסי מחייב תכנהשונים במרכז 

מדריכות הסטודיו יעודכנו לגבי הצורך לתאם מראש את הטמפרטורה הנדרשת  פעולתם.

 , בשיעורהן.לפעילותן

 

אשר שיבשה את תוכנה, נוצרה תקלת בחלק מהמכשירים  – האליפטייםתקלות במכשירים 

לא ניסה באופן יסודי אך עבודת  מהמכשירים האליפטיים. הצוות הטכני של החברה בישראל 

נפתרה מאיטליה )יצרנית המכשירים( הבעיה מיומן טכנאי  הוזמןלבסוף  ,הצליח להתגבר על כך

 באופן תקין לחלוטין.כל המכשירים פועלים ובשבועות האחרונים 
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הטענה שבתום שיעורי השחייה הילדות אינן שומרות על הניקיון  – ניקיון מלתחות הבריכה

אינה מקובלת והיא תטופל על ידי מנהל המרכז. בכל מקרה, לאורך כל שעות הפעילות מועסקת 

תבוצע הנחיה זאת ם ע .ות באופן רציףבמקום עובדת ניקיון שמתפקידה לבצע ניקיון במלתח

להקפיד על ריכוז מאמץ בנקודות הזמן שבהם מסתיימים השיעורים מחודשת לעובדי הניקיון 

 ובהם נוצר עומס משתמשים במלתחות.

ככלל המלתחות נותנות את המענה הנדרש, כמעט לכל אורך שעות  - עומס במלתחות הבריכה

נשים מעוניינות להשתמש  20 -ושיעורים שבהם מסתיימים היום, למעט נקודת זמן ספציפית 

נקודות זמן שעות ביום העומס נוצר ב 17בהתחשב בכך שהמרכז פועל במקלחות בו זמנית, 

 .נדרשת סבלנות מצד המנויות הםבשולפרקי זמן קצרים, לאורך היום ביותר  מעטות

 

דמי השכרה שקבועים.  מנויי המרכז יכולים לשכור מגבות על בסיס תשלום – שימוש במגבות

 התשלום שנגבה מכסה את העלות של המרכז.

 

 )לבריכת השחייה בלבד( במנוי דמי רווחהאשר הצטרפו למרכז כרטיס ביומטרי לסטודנטים 

ת השחייה בלבד. מתן הכרטיס מאפשר שימוש בשירותי בריכ הרווחה לסטודנטים הסדר

  הביומטרי יאפשר כניסה גם למתחם הכושר ולכן לא ניתן לצייד בו בעלי מנויי לבריכה בלבד.

 

איליה  ,המדריכים הבכיריםמם ישני – מדריכי כושר בעלי התמחות לאימון בגיל השלישי

שכוללים  (שנמשכים שנתייםמתקדמים )קליינרמן ומאור רוזן משלימים בימים אלו לימודים 

תחומי אימון במבוגרים, כך שהמנויים המבוגרים יוכלו ליהנות מתוכניות בגם התמחויות 

מומלץ לפנות למדריכים אלו לעדכון תוכנית  אימון מותאמות על ידי צוות המדריכים במרכז.

 האימון.

 

די סידורי הביטחון במרכז מוקפדים והם נקבעים על י – העליוןבכביש כניסה למרכז דרך שער 

משטרת ישראל ומיושמים על ידי אגף הביטחון באוניברסיטה, כאשר המרכז אינו קובע אותם. 

ספרא הרי שהמיקום של שני המרכזים מחייב כנראה -לגבי ההשוואה למרכז הספורט בקרית

פשר מעבר ממעונות הסטודנטים ישירות למרכז, למרות בקשות המרכז לא .התייחסות שונה

 .על ידי אגף הביטחוןהפניה לא נענתה עד כה 

הרכבת הקלה עתידה לעבור בצמידות למרכז והתחנה שלה תהיה בכניסה למרכז, כך שהנגישות 

 בעלי רכב. אינםתשתפר באופן שיתן מענה מלא גם לאלו ש

 

סגירת הקפיטריה במתכונתה הקודמת נעשתה בשל ביקוש נמוך  – שירותי מזון במרכז

וחוסר כדאיות כלכלית של המפעילים. מתכונת ההפעלה הנוכחית  .לשירותים שהוצעו על ידה

. הפעלת הקפיטריה והיא זכתה למחמאות מצד המנויים נותנת מענה איכותי ללקוחות המרכז

כך , ומתן דגש לכךעל קיום אירועים במקום  ,כלכליתבמתכונת המלאה חייבת להיות מבוססת 
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יך לעקוב אחרי שירותי המזנון אל מול נמש להיפגע. יםשבכל מקרה השירות למנויים עשוי

 צורכי המנויים ונפעל על מנת לתת מענה מיטבי לצורכי המנויים.

 

המרכז פועל ככל האפשר להרחיב את מסגרת השיעורים, אך יחד עם  – סגירת שיעורי סטודיו

זאת שיעורים אשר אין להם ביקוש )דלילות משתתפים באופן מתמשך( נסגרים. אך זאת לא 

)הוא  שנה 15-ה מרשימה, לפני כחנהנה מצמיהתחום  – המחול המזרחילטה מנהלתית. בשל הח

והביקוש אליו כיום נמוך למדי ואינו באופן מתמשך , אך הוא דעך בכל הארץ היה אופנתי(

 מצדיק קיום שיעור.

 

ימים בשבוע  7המרכז פועל  – פתיחת המרכז בשבתות ובימי ראשון משעות הבוקר המוקדמות

השנה. שמירת רמת תחזוקה וניקיון גבוהים במרכזי הספורט, מחייבים ימי ברצף לכל אורך 

המתקנים נפתחים ביום בארץ, ביצוע עבודות יסודיות פעם בשבוע לפחות. ברוב מרכזי הספורט 

תחזוקה הצהריים, או שאינם פועלים כלל ביום ראשון. היכולת לבצע פעולות -ראשון אחר

במלתחות הנשים הינה רק בימי ראשון בבוקר ועל כן משבצות הזמן שבהן המרכז אינו פועל 

ניקיון המרכז באופן יסודי עם מכונות וחומרים אגרסיביים מחייבים מניעת  חיוניות גם בעתיד.

 ., גם מטעמי בטיחותפעילות של המנויים במקביל

 

תבחן האפשרות להתקין במקום סוככי צל אשר  – חזית לכיוון מערב סינוור באולם הכושר ב

 .היאפשרו אימון וצפיה נוחה בטלוויזי

 

המציל נדרש לסייע בכך אך יש לזכור שמהירות  – השחיינים במסלולים על ידי המציל תויסו

והוא מחייב שיתוף פעולה גם של המנויים. יחד עם זאת,  תסובייקטיבי הערכהה הינה יהשחי

ילות בבריכה נינוחה ביותר ובשעות אלו ניתן למצוא את המסלול שבו שעות הפעבחלק גדול מה

 בהתאם למהירותו האישית.ברווחה מירבית כל אחד יכול לשחות 

 

מדריכי השחייה צריכים לבצע את עבודתם באופן שתואם את  – התנהלות מדריכי השחייה

משתמשים. מנהל אווירת המקום ואת כללי הפעילות הנהוגים, ללא כל פגיעה ברווחת שאר ה

 הספר לשחייה יוזמן לבירור בענין ותנאי הפעילות המחייבים יובהרו לו.-בית

 

האכיפה באיזור זו מוגבלת וקשה וביצועה מחייב דיווח של  - שימוש בטלפון סלולרי במלתחות

לקיים הפעיל לכך שניתן יהיה על הפרות שנעשות במקום באם נעשות, צוות המרכז, אל המנויים 

 אכיפה גם באיזור זה.
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בתום השיעורים  ןהטענה ליצירת עומס על יד – שימוש ילדות בית ספר לשחייה במלתחות

שלהן במידה שההתנהלות  תטופל באמצעות מנהל בית הספר לשחייה, ירועננו ההנחיות לילדות.

 יש לדווח על כך לצוות המרכז והנושא יטופל בתקיפות על ידי המרכז.לא תשתפר, 

 

 נתן מענה מתאים.יבדק הטענה למחסור ויית – ים ומתליםבקול

 

בתוכנית האב של המרכז מתוכנן לקום מתחם  – הוספת ג'קוזי וסאונה רטובה במתחם הבריכה

בריאות, ברצועת השטח שבין אולם הספורט לבריכת השחייה. )הדמיה של המתחם מצויה 

 ים אלו.מתקנלהקמת קבע מועד במבואה למשרד הלקוחות( בשלב זה לא נ

 

סוכם על קיום סיור בין מר מרגוליס למנהל מרכז לרנר על מנת לבחון  – כניסת רכבים לחניה

את ההצעה להגברת בטיחות הנסיעה ובטיחות הולכי הרגל במרכז. בכל מקרה ביצוע שינויים 

 בהסדרי התנועה מחייב התייעצות והנחיות של אנשי המקצוע בתחום התנועה.

 

החנות פעלה בשנת כל עוד היתה לכך הצדקה  – מוצרי הספורט בשבתהפעלת חנות לממכר 

 כלכלית. ברגע שהזכיין אינו מוצא לכך הצדקה, אנחנו לא יכולים לחייב אותו להפסיד כסף.

 

למיטב הבנתנו הקיר החזיתי של הסטודיו מחופה כולו במראות מתאימות.  – מראות בסטודיו

 סיף מראות באולם.תבחן האפשרות להובמידת האפשר והתועלת, 

 

ות של המנויים עסקקנו בגובה זה כדי למנוע את ההתתהראשים הו – ראשי מקלחת גבוהים

גורם לפירוקם ולנזק ולכן נקבע  ,איתם. ניסיון העבר מלמד שכיוונם על ידי כל לקוח בכל פעם

 להם מיקום וזווית קבועה.

 

מדריכי הכושר מלווים את עבודת המתאמנים באופן מקצועי ככל שנדרש.  – זמינות מדריכים

זו  דרכהוההכוונה ה .ולות וצרכים של המתאמניםעשמענה לפניות  ,בניית תוכנית אימון אישית

בישראל לא מקובלת ובאולמות הכושר תחליף לאימון אישי. ככלל בעולם המערבי  ההוואינה מ

יתן על ידי מדריכי הכושר הינו ן אישי, כך שהליווי שנאלא במסגרת של אימו ,הדרכה כלל

 ביותר בתחום זה.  םמהאינטנסיביי

 

במקום מרכזי היא אינה נמצאת בשלב זה . בשולי המדשאהלהיבנות מתוכננת  – בריכת פעוטות

 מועד לביצוע.פרויקט זה בסדר העדיפויות. לא נקבע ל
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והוא  ₪אלף  594המועדון עבר בשנה האחרונה חידוש בהשקעה של  – מצב מועדון הטניס

פות וומבוצעות הן עבודות ניקיון ותחזוקה רצ. המלתחות במצב פיזי ראוי האיכותי בירושלים

חידוש של התאורה לתאורת לד בשבועות הקרובים מתוכנן גינון. וכן מוקדש מאמץ בבכל יום 

ימות, כך שהוא יהיה בהתאם לסטנדרט שקיים יבוצעו עבודות תחזוקה משלובמידה הצורך 

 במרכז.

 

בהתאם  ן רציףפבמקום מותקנות מערכות מיזוג ותחלופת אוויר באו – אוורור באולם הכושר

פתיחת חלונות תגרום לפגיעה  לאמות מידה שמוכתבות ומאושרות על ידי משרד הבריאות.

 להיענות לבקשה זו. אין מקוםבמשטר האקלים ותשבש את פעולת מיזוג האוויר ולכן 

 

נדרשת התנהלות זו אינה מקובלת והיא מובאת לידיעתנו לראשונה.  – תפילה במלתחות הנשים

בעת התרחשות על מנת לטפל בה יש לפנות לצוות המרכז פעולה תקיפה של צוות המרכז 

 .ות כזו ולעדכן אותוגהתנה

 

גוריות רבות אשר מזכות טבלת התעריפים של המרכז מחולקת לקטי – הנחה לאזרחים ותיקים

 ולכן לא ניתן להוסיף קטגוריות נוספות.)כולל למנויי גמלאי( בהנחה 

 

על מנת להבטיח שירות איכותי  – במקבילבירושלים אפשרות להשתמש בשני מרכזי הספורט 

ענות . לא ניתן להופגיעה בשירות למנויים לא מווסת סבמרכז אחד עומנוצר ולמנוע מצב שבו 

שני המרכזים, יכול פעילות במנוי שרוצה ליהנות מהאפשרות לשילוב  יחד עם זאת .בקשה זול

 לעשות זאת על ידי תוספת תשלום. 

הכרטיס אינו יוצר הרעה כלשהיא  – כרטיס הכניסה הביומטרי מאט את הכניסה לשיעורים

עוד  ביחס לעבר. הוא אכן אינו מקצר את התהליך אך העובדה שחלק גדול מהמנויים אינו נדרש

למסלול של בקרת הכניסה הרגילה, אמור ליצור הקלה משמעותית בתהליך הכניסה למרכז 

 ולשיעורי הסטודיו.

 

בימי שישי ממוקמות באמצע היום. תעשה בחינה בחודשים  – שעות הפרדה לגברים ונשים

 ( על מנת לבחון את הנוכחות בשיעורים אלו והאם ניתן להעביר פעילות1.3.2019הקרובים )עד 

 ( בכפוף לבדיקה יוחלט כיצד להיענות לבקשה.10:00-ל 08:00זו לשעות מוקדמות יותר )בין 

 

-חדמנסה לצמצם ככל האפשר מכירת כרטיסים כעקרון המרכז  – כרטיסים מוזלים לנכדים

על מנת למנוע פגיעה ברווחתם של המנויים. יחד עם זאת מנויי המרכז יכולים לרכוש פעמיים 

 עבור נכדיהם.כרטיסיה מוזלת 

 



13 
 

נסיבות רפואיות, נסיבות  :קיימים כללים אשר מאפשרים הקפאת מנויים – הקפאת מנויים

בארץ אישיות מיוחדות ונסיעות ממושכות לחו"ל. לא ניתן להפעיל מנגנון שבגין נסיעה מקוצרת 

ושירותיים ומוטים לצורכי לחו"ל מבצעים הקפאת מנוי. הכללים שנקבעו הינם הגונים או 

 ונותנים מענה נאות לתחום זה.וחות הלק


