
 

 8201 שנה"עסיכום ל  -בר המנכ"ל למנויי פארק המים רעותד

 
 !יםנכבדמנויים 

, כתבנו את החזון והייעוד של הפארקהגדרנו מחדש את  2017/18במהלך השנים 

. לצד כל אלו סדר העדיפויות להקצאת המשאביםוקבענו את  'אמנת השירות'

המועדונים שמור על מעמדנו כאחד שמטרתם ל מימשנו תכניות ופרויקטים

המשיך ולתת את השירות הטוב ביותר למנויים ול בכל התחומים המובילים בארץ

ים והפרויקטים בהם עסקנו בשנתיים הנושאמסמך זה מציג את עיקרי  .שלנו

 .האחרונות

 בתחום רווחת מנויים:

 הקמת גן שעשועים. .1

 ות גברים נשים.מקלחשיפוץ  .2

 .ניים ומערכת מוסיקה()אופ החלפת רצפת חד"כ ושדרוג ציוד הספינינג .3

 חוגים.האולמות כל שדרוג  .4

 לובי.בהוט ירהחלפת הצביעת הפארק )פנים/חוץ( ו .5

 שיפוץ אולם הכדורסל. .6

 שיפוץ מגרשי הטניס והכדורגל. .7

 חימום בריכה חיצונית. .8

 התקנת מאורר בריכה חיצונית. .9

 קירוי המעבר בין הבריכות. .10

 בחד"כ. במתחם האירובי החלפת מערכת המיזוג .11

 גברים ונשים. -רצפת הסאונההחלפת  .12

 התקנת מערכת שמע ורמקולים במלתחות וברחבת הדשא. .13

 רותים קבועים במדשאות.יהצבת ש .14

 רכישת עצמית של לוקרים. .15

 החלפת הציוד באולמות. .16

 הוספת מתקני מים לבריכות הילדים. .17

 וכד'. מופעים, הצגותהרצאות,  אירועים ופעילויות לגילאים השונים:מגוון  .18

 



 לציה:רגוהבתחום 

 . הפארק לכלל האוכלוסיות )מוגבלים, כבדי שמיעה וכיוצ"ב( נגשתה .1

 . לבריכה הקייצית מכונותבניית חדר תוספת מסננים לבריכות +  .2

 .ביצוע אינטגרציות -התאמה לתקנים החדשים -מערכת חשמל .3

 

  :בתחום האבטחה והבטיחות

 כתיבת פקודת אבטחה חדשה ואישורה ע"י משטרת ישראל. .1

 מצלמות אבטחה. 18 +הוספת גלאים -האזעקה שדרוג מע' .2

 .שעריםמעברים מתחת לה וחסימת ביטון .3

 שעות. 24צפייה  -חיבור למוקד אמון .4

 הכניסה. לחצני מצוקה בברכות, בסאונות ובבקרתהוספת  .5

 .עמדת בקרהבהחלפת שערים  .6

 ריצוף שביל היציאה משער הקרוסלה. .7

 .מניעת החלקה(ל) החלפת הריצוף בבריכת הזרמים .8

 למת תאורת חירום במקומות שהוגדרו כ"חיוניים".הש .9

 ביצוע "סקר סיכונים" חודשי לאיתור מפגעים וטיפול בהם. .10

 הכשרת עובדים לעבודה בגובה. .11

  וכד'. , ציוד ומכשיריםאירועים מבנים, מתקני כושר,ת אישורי בטיחות ללקב .12

 ה(אירועי התמוטטות )בשניים בהם ביצענו החייא 3במהלך תקופה זו, אירעו 

 ילדים. כל האירועים הסתיימו ללא פגיעות/נזק גוף.  אירועי טביעות 2-ו

 

 התייעלות וחסכון:הבתחום 

 פתיחת הסכמים וחוזים עם ספקים חדשים.  .1

התקשרות עם חב' "פתרונות אפקטיביים" לבחינת נושאים המצריכים  .2
 התייעלות.

 איטום הבריכה הפנימית ועצירת נזילות.  .3

 רכישת פיגום לעבודה בגובה. .4

 חובשים בשעות הלילה ובסופי שבוע. משמרות ביטול  .5

 ביטול רכב מנכ"ל.  .6



 חיסכון בגז. להחזרה לפעולה של משאבות חום  .7

 התקנת משתנות ללא מים.  .8

 .תפעול ועובדי שינוי שעות עבודה מצילים .9

 חיצונית. ההפרדה בין בריכת הזרמים לבריכה  .10

 התקנת שנאי מפחית מתח . .11

 החלפת התאורה לתאורת לד.  .12

 מחסנים וחצר משק.הארגון  .13

 ביטוח שהיה לנו בעבר. -לתת מענהמתן ו ביטוחיםהמכרז לחידוש כל  .14

 .והורדת עמלות מעבר לבנק אוצר החייל .15

 עבודות אחזקה בביצוע עצמי. .16

 כלליות.וחיסכון בהוצאות הנהלה  .17

 

 אחזקה מונעת:הבתחום 

 ת המיזוג של הפארק. ומערככלל מיפוי  .1

 הפארק. מערכות המיזוג שלביסודי טיפול  .2

 .ראשיתהמים האספקת החלפת צנרת  .3

 החלפת תאורה ישנה לתאורת לד. .4

 צריכה.ההתקנת מונים בצנרת  .5

 

 

 בחלוקה לקטגוריות: 2017/18סה"כ ההשקעות בשנים 

 

 



הערכות אנו בפתחה של שנה חדשה ולצידה תכנית לביצוע פרויקטים חדשים ו

 למימוש תכנית האב.  

לצוות ההנהלה והעובדים שעושים  הגדולה את הערכתילהביע י נבהזדמנות זו, ברצו

 לאורך כלו ומהשירותים שהוא מציעע"מ שניתן יהיה להנות מהפארק  ,יכולתםשכל 

 , , הגינוןהשנה. ברצוני להודות להם, לצוות המדריכים המסור, לעובדי הניקיון ימות

 אחזקה ולכל מי שהיה שותף לדרך המשמעותית שעשינו. וה התפעול

 בלת אופן קהתהליכים, על על  ,תודה מיוחדת לחבריי הוועד המנהל, על האמון 

 לממש את כל הפרויקטים שהוצגו לעיל. ןרצוהההחלטות ועל  

    
                     

                                                            
 כם איתנו גם בשנה!לראותתקווה ב                                                                       

                                                                                                                                           
   אריק מורה, מנכ"ל                                                                                      


