
  חזון החברה

 

החברה לפיתוח גני תקווה היא הארגון המקצועי והאיכותי, המוביל בבקעת  •

אונו בתחומי הפנאי בכלל והפעילות הספורטיבית, ההעשרה  והחינוך 

 המשלים )צהרונים והגיל הרך( בפרט, לכל פלחי האוכלוסייה והגילאים.

החברה מנהלת את מרכזי הספורט, הנופש, החינוך המשלים )צהרונים והגיל   •

 הרך( וההעשרה בגני תקווה.

מרכז הספורט לידר בגני תקווה מוביל, ייחודי וממותג כמקצועי ברמה גבוהה   •

 בכל בקעת אונו והסביבה.

החברה פועלת תוך שותפות מערכתית עם ולמען הקהילה בגני תקווה  •

הנופש, הפנאי והחינוך המשלים, תוך מתן מענה בתחומים בתחומי הספורט, 

 אלו לכל תושבי בקעת אונו והסביבה.

המטרות העיקריות לשמן הוקמה החברה: ליזום, לתכנן, לנהל, לעסוק  •

ולהעסיק אחרים בכל הכרוך ו/או הקשור באופן ישיר או עקיף ברווחת תושבי 

 הרשות המקומית.

 



 מבנה ארגוני

  



 פעילותסקר 
החברה לפיתוח גני תקווה משמשת תאגיד עירוני של מועצת גני תקווה, ומנהלת את תחומי 

הספורט, הפנאי והחינוך המשלים ביישוב : פעילות ילדים, נוער ובוגרים במרכז הספורט "לידר", 

ובית היוגה ב"מרכז לידר", רשת צהרוני  sport & shapeפעילות מנויים בבריכת שחייה, מועדון 

קיד" , מעון תילתן ופעילות הגיל הרך , קאנטרי "גלים" וחוגי וסדנאות ההעשרה ביישוב גני -"לידר

 תקווה.

 
 

 מרכז הספורט לילדים ונוער "לידר" 

ילדים ונוער במגוון ענפי הספורט. במרכז הספורט פועלים מספר ענפי ספורט  2500 -מפעיל כ

מרכזיים בהן קבוצות תחרותיות, השגיות הפועלות בשם מכבי לידר גני תקווה: התעמלות 

כדורגל, כדור סל  –ואקרובטיקה , שחייה, התעמלות אומנותית, גודו וטריאתלון וקבוצות הליגה 

צות מייצגות את היישוב בתחרויות השונות ואף לוקחות חלק במופעי הבמה והטניס. הקבו

 היישוביים. 

המוטוריקה  , מרכז לשיפור מיומנויות הספורט,  Sport & Therapyב"לידר" פועל גם מרכז 

והשילוב החברתי . המרכז מיועד לילדים ולבוגרים ונותן בנוסף שירותים של הידרותרפיה וריפוי 

 בעיסוק. 

ף מרכז הספורט בשיתוף פעולה עם מכון וינגייט והקריה האקדמית קריית אונו מוביל בתחום בנוס

קורסי הכשרה מקצועיים של מדריכי ספורט בתחומים השונים החל ממדריכי חדרי כושר, הגיל 

  ס ועוד.יטאהרך, שחייה, ניהול ספורט, וקורסי העשרה בספורט בתחום היוגה, ספינינג, פיל

 , בריכה ובית היוגה לנשים וגבריםסטודיו חוגי ספורט - לידר מנויים

, מנויי לידר יכולים ליהנות מבריכת 15נשים וגברים מעל גיל  1000 -נותן מענה ספורטיבי לכ

שחייה חצי אולימפית מחוממת ומקורה ומגוון חוגי ספורט בהדרכת המורים הטובים ביותר בארץ 

ובניהול מקצועי ברמה הגבוה ביותר. בין החוגים המוצעים: ספינינג, פילטיס , אירובי דאנס, יוגה , 

TRXזומבה ועוד ,  . 

במקביל הפעלת מרחב "בית היוגה" לפעילות נישה איכותית של פעילות היוגה לתושבי היישוב 

ובקעת אונו. השנה אנו גם מפעילים שרותי ספורט עבור הסטודנטים והסגל של הקריה האקדמית 

 קריית אונו

 
 



 התפלגות פעילויות ספורט
 

  



  חינוך משלים 

 קיד" :-"לידרצהרוני 

צהרונים בבתי הספר, נותנת שרותי  6-גני ילדים וב 18 –קיד" פועלת ב -רשת צהרוני "לידר 

ניצנים של משרד החינוך ומפעילה  ילדים. הרשת פועלת על פי תוואי תוכנית 700-צהרונים  לכ

צוותים חינוכיים מוסמכים הכוללים בין היתר גננות, נשות הוראה וסייעות בעלות הכשרה פדגוגית 

 ובשיתוף פעולה פורה עם מחלקת החינוך במועצה ומשרד החינוך. 

ן חוגי ילדים אשר מקבלים מידי יום יחס חם ואוהב, ארוחה ביתית, מגוו 20-34כל צהרון מונה בין 

ימים בשבוע לאחר  5ילדים ופעילויות חינוכיות איכותיות בתחומים שונים . רשת הצהרונים פועלת 

ובמסגרתה היא מפעילה ימים ארוכים בחופשות של משרד   17:00שעות הלימודים ועד השעה 

 החינוך וקייטנות בחודשי הקיץ.

   פעילות הגיל הרך:

ת לגיל הרך, בו אנו מפעילים סדנאות וחוגים לתינוקות פעילו 2016מרכז לידר החל להפעיל בסוף 

אנו ממקדים את הפעילות בשעות אחר הצהריים במרחבי  2017. מסוף שנת  0-3ופעוטות בגילאי 

מעון תלתן החדש המרווח והנעים, בו נרכז את הפעילות הקבועה בתחום התנועה והמוזיקה, 

 ימבורי, סיפור והצגה.'ג

סדנאות והרצאות חד פעמיות להורים/הורים וילדים בתחום ייעוץ שינה, בנוסף מתוכננות הרצת 

קורס החייאה ועזרה ראשונה, ליווי התפתחותי, עיסוי תינוקות , בייבי יוגה וכדומה.  הקו המוביל 

בבחירת הפעילויות הוא להעניק חוויה משותפת להורים ולילדים ולתת מענה להורים צעירים 

 והורים שבדרך .

ון וסיוע בבניית, הקמת ופתיחת מרכז הגיל הרך ביישוב )בשדרות התקווה(, לקראת הובלת תכנ

 . מחודש זה הפעלת המרכז עצמו 2018אוקטובר 

 מעון יום :

תלתן בגני תקווה בניהול החברה לפיתוח גני תקווה.   –בתחילת ספטמבר  נפתח מעון יום חדש 

 3חודשים ועד כ 4תינוקות ופעוטות בגילאי  78-בפיקוח ותקן של משרד הכלכלה . המעון מיועד לכ

 -. המעון כיום מונה כ07:00-17:00ה' בין השעות -שנים וכלול שלוש כיתות. המעון פועל בימים א'

. המעון פועל על פי   2018תינוקות עד יוני  35-40 -תינוקות ופעוטות ומתכוון לגדול לכוון ה 25

עי של התמ"ת ומנחה פדגוגית, בליווי וניהול של תוכנית חינוכית מסודרת ותחת פיקוח מקצו

 מנהלת הצהרונים והגיל הרך. 

 

  



 קאנטרי "גלים"

–קאנטרי "גלים" משמש כבר עשרות שנים כמקום מפגש קהילתי ומרכז בריאות וספורט עבור כ 

תושבים. בקאנטרי ניתן ליהנות מבריכת שחיה חצי אולימפית , בריכת  1300משפחות/700

חוגי ספורט , חדר כושר ,סאונה יבשה, מגוון חוגי ילדים והכל תחת מנוי אחד.  פעוטות, סטודיו

פעילות הקאנטרי הינה שנתית ופועלת בכל ימות השנה כולל שבתות וחגים. בשנה האחרונה 

עברה "מתיחת פנים" בתחום התשתיות והנראות, כולל הרחבת הסטודיו, החלפת מערכות מיזוג, 

 והמרחבי הדשא. חשמל, שדרוג נראות הכניסה 

 

 העשרהחוגי ולידר סדנאות 

החברה מפעילה את תחום חוגי ההעשרה לילדים ונוער בישוב, הפעילה במתחמי בתי הספר 

השונים בשעות שלאחר סיום הלימודים. אנו מקפידים על חוגים איכותיים, מעשירים ומקצועיים 

ילדים ונוער כולל  380-של כחוגי העשרה עם יעד של מספר נרשמים  15-ובהתאם פתחנו השנה כ

מט. בין חוגי העשרה הקיימים ניתן למצוא פעילות חוגים בתחום המדע, -בית הספר לשח

 הקולינריה, הטכנולוגיה, ג'גלינג, קוסמות, אומנות, אומנויות הבמה ועוד.

התחלנו להפעיל מספר סדנאות העשרה למבוגרים עם דגש  2016בנוסף לכך החל מנובמבר 

גם השנה נמשיך בפיתוח פעילות  חה אישית, הן במרכז לידר והן במתחמי בתי הספר.חוויתי וצמי

  .זו

 

  



 

 התפלגות הכנסות

 
 

  



 
 

 ילדים ונוער –מחלקת הספורט 
 

 תאריך יעד אחראי משימות נדרשות מטרה

המשך שיפור 

שירות 

הלקוחות 

ושדרוג מערך 

דלפק השרות 

הפרונטלי 

והאינטרנטי של 

החברה במרכז 

 לידר

 הדרכות והכשרות לצוות השירות  •

שיפור מערכת המחשוב של הפיסיקל והטלפוניה  •

 במענה רישומים.

 שדרוג מערך תשלומים אינטרנטי לכל לקוחות החברה, •

 קידום והקצאת משאבים להעברת הלקוחות לרישום

 דיגיטלי

 סמנכ"ל 
אפריל  –ינואר 

2018 

תחום אומנויות 

 הלחימה

הוספת שני חדרי ספח באולם הספורט החדש בקריית  •

 החינוך והפיכתם לחדרי אימונים לאומנויות לחימה 

שדרוג וחיזוק תחום אומנויות הלחימה והפיכת לידר  •

 למרכז אזורי

 חיזוק משמעותי לתחום הטקוואנדו   •

 בנייה מחדש של מועדון הג'ודו היישובי  •

 2018ספטמבר -יוני סמנכ"ל 

 ספורט נשים

הגדלת פעילות ענף האקרובטיקה באולם החדש  •

 ביובלים

הגדלת פעילות ענף התעמלות אומנותית באולם החדש  •

 ביובלים

הכנסת פרויקט אתנה של משרד הספורט בחוגים  •

 ובבתי הספר

 שדרוג מועדון כדורשת יישובי עם קובצות תחרותיות •

 שדרוג מועדון החלקה אומנותית על גלגליות לבנות  •

 סמנכ"ל 

 2018ספטמבר -יוני

 2018דצמבר –ספט 

 2018יוני -ינואר

 2018דצמבר -ינואר

 2018דצמבר -יולי

 מכרז כדורגל

 

יציאה למכרז כדורגל עם גמר החוזה הקיים /בניית  •

 מועדון כדורגל
 מול המועצה

אפריל  -ינואר 

2018 

 כדורסל
קבלת האולם החדש בקריית החינוך והפיכתו למרכז  •

 פעילות כדורסל
 סמנכ"ל

ספטמבר -אפריל

2018 

 פעילויות קיץ

מחנות ספורט: הוספת תחומים חדשים והתאמה  •

 לפעילות בית הספר של החופש הגדול

פעילות ספורטיבית תרומה לקהילה: שדרוג מיזם  •

 בי" י"ראשון ספורט

 סמנכ"ל
 וסט אוג –מאי 

2018 

  



 צהרונים והגיל הרך  -מחלקת חינוך משלים 
 

 צהרוני לידר קיד

 תאריך יעד אחראי משימות נדרשות מטרה

שיפור איכות 
 תכני הצהרון

עיבוי תוכניות חינוכיות קיימות ופיתוח תוכניות  •

כיתה ג'(  –חינוכיות חדשות מותאמות גיל . )ט.ט חובה 

 כולל התאמת תכנים לפי חלוקה לימים ושבועות

המשך חיזוק ושימור התקשורת והשיווק של צוותי  •

הצהרונים מול צוות הגנים ומנהלות בית הספר בסיוע 

מהותי של נילי וקובי אגף החינוך של המועצה ובתאום 

 מלא עם הנהלת תוכנית ניצנים במשרד החינוך

א לתכנון, ניהול ושיבוח תכני הצהרונים "תוספת כ •

 ביניהם. בדגש בתי הספר וגני הילדים והבידול

מפעילות צהרונים  3-5יצירת "קבוצות עבודה" של  •

 לשם בניית תוכניות חינוכיות וסיעור מוחות .

 

 מחלקת צהרונים

 

מחלקת 

הצהרונים/אגף 

-החינוך

/תוכנית  גנים

 ניצנים

 

דצמבר  –ינואר 

2108 

שדרוג שימור 
וטיפוח ההון 

האנושי )צוות 
הצהרונים( 

המתפעל את 
 הצהרונים

חוזי ההעסקה כך שיהיו אטרקטיביים יותר שינוי מבנה  •

)מעבר לתמחור שעתי( + תגמולי ביצוע אישיים על פי 

 גיוס ילדים לצהרון

תוכנית שנתית של מפגשים דו חודשיים לפיתוח  •

והעשרת הצוות לאורך השנה על ידי מנחים מקצועיים  

בתחומי עבודה בצוות , תקשורת בין אישית, חינוך  –

לוגיה לגיל הרך ועוד. כל זאת לתזונה בריאה, פסיכו

בהתאם לתוואי ושת"פ מלא עם מפקחת תוכנית 

 ניצנים.

 גיוס חדש ושיבוח צוות הצהרונים הקיים •

 CASEישיבות צוות חודשיות של הצהרונים והצגת  •

STUDY 

 קיום גיבושים ומפגשים חוויתיים לצוות הצהרונים •

מחלקת 

הצהרונים/ תוכנית 

 ניצנים

דצמבר  –ינואר  

2018 

מיתוג ושיווק  
תדמיתי של 
הצהרונים 

כחלק אינטגרלי 
של החינוך 

המשלים של 
היישוב ובפיקוח 

 משרד החינוך

דגש שווקי פרסומי ממוקד של הצהרון בדגש אוירה  •

ביתית ופיקוח משרד החינוך, תכנים ופעילויות מגוונות 

 שוטף -ואיכותיות.

 חוברת מידע מפורטת לקראת רישום •

עם גישה חמה וביתית + יידוע  תקשור צוות איכותי •

 אודות הכשרות הצוות

יצירות ומתנות חודשיות לילדי הצהרון עם מיתוג  •

 הצהרון

 מערך רישום אינטרנטי •

 

 

 

 מחלקת צהרונים

 

 

 

דצמבר  –ינואר 

2018 

 

 

 

 



 חודשים עד שנתיים ותשעה חודשים 4לגילאי  -מעון יום 

 תאריך יעד אחראי משימות נדרשות מטרה

מבנה 
 ותקנים 

 העתקת עץ זית  •

 התאמת מטבח מעון  •

 רכישת ציוד נוסף כגון וילונות, מדבקות, משחקים  •

 קבלת אישור קבוע ממשרד הכלכלה לפתיחת מעון  •

מנהלת תחום 
 גיל רך

 מנהל תפעול

-2017 רבספטמ
 2018ינואר 

הכשרת 
צוות 

 המעון 

 גיוס כח אדם איכותי ומוסמך  •

 הכשרת צוות כולל השתלמויות לאורך השנה  •

 קיום ישיבות צוות כיתתיות וכלליות בכל חודש  •

 קיום קורסי הכשרה נדרשים של משרד הכלכלה.  •

מנהלת מעון 
בפיקוח מנהלת 

 תחום גיל רך

-2017ספטמבר 
 2018יוני 

הפעלת 
 המעון 

 ילדים( 24כיתות )כרגע  3ילדים ב  50הגדלה למינימום  •

חינוכית מותאמת גיל וצרכים  פיתוח תוכנית •

 התפתחותיים

מנהלת תחום 
 גיל הרך

-2017נובמבר 
 2018ספטמבר 

שיווק 
ופרסום 
 המעון 

 חוברת פרסום  •

 קד"מ בפייסבוק ואתר לידר •

 מיילים ללקוחות קיימים והיישוב •

 יום פתוח במהלך חודש נובמבר, מאי •

 טלמרקטינג •

מנהלת תחום 
גיל רך ומנהלת 

 פרסום

-2018פברואר 
 2018יולי  

  



 תחום פעילות הגיל הרך

 תאריך יעד אחראי משימות נדרשות מטרה

קיום חוגים 
שעות סיפור 
ומשחקייה 

 לפעוטות

 חוגי תנועה ומוסיקה לגיל הרך  •

 הפעלת מתחם הג'מבורי במעון בשעות אחה"צ  •

שיתוף פעולה עם הספרייה הציבורית לקיום שתי  •

 הפעלות "שעת סיפור" בחודש . 

מנהלת תחום 

 גיל הרך

 -2017נובמבר 

רציף לאורך כל 

 2018שנת  

פיתוח 
פעילויות, 

חוגים וסדנאות 
לתינוקות 

 בשעות הבוקר

 בייבי יוגה   •

 ליווי התפתחותי  •

 עיסוי תינוקות   •

מנהלת תחום 

 גיל רך

–  2017דצמבר 

רציף לאורך כל 

 2018שנת  

קיום ופיתוח 
הרצאות 
וסדנאות 

להורים  במעון 
 תלתן

ניצני הורות , החייאה ועזרה ראשונה לתינוקות , מניעת  •

הפרעת קשב וריכוז, הכנה ללידה, ייעוץ הנקה )המטרה 

 סבבים בשנה( 2לפחות 

מנהלת תחום 

 גיל רך

–  2017דצמבר 

 2018יוני 

 
 –אוקטובר

 2018דצמבר 

פתיחת מרכז 
 -גיל רך  

שדרות 
 התקווה

עיצוב ושיפוץ מבנה קיים בשדרות התקווה בהתאמה  •

 לפעילות לילדים והורים לגיל הרך . 

 רכישת ציוד כולל ריהוט ,משחקים , ועוד  •

 הכנת תוכנית עבודה ממוקדת  •

 גיוס כח אדם  •

יצירת שיתופי פעולה עם גורמי חוץ )כגון ספרייה, קניון  •

 וכד'( 

 החברהמנכל 

מנהלת תחום 

 גיל רך

-2017נובמבר 
 2018 אוקטובר
 

אוקטובר  -יולי
2018 

 
אוקטובר  -יולי

2018 
 

אוקטובר  -יולי
2018 

שיווק ופרסום 
בהגדלת  –

מודעות 
לפעילות 

החדשה של 
 הגיל הרך

 חוברת מידע שתחולק בכל אזור בקעת אונו  •

 קד"מ בפייסבוק  •

 מיילים והודעות ללקוחות קיימים  •

 לאוזן ופעילויות פתוחות ושת"פפה  •

מנהלת גיל הרך 

ומנהלת 

 הפרסום

 -2017 דצמבר

 2018ינואר 

 

  



 קאנטרי גלים
 

 תאריך יעד אחראי משימות נדרשות מטרה

שווק וקד"מ 

אגרסיביים 

לשימור לקוחות 

גבוה וגידול של  

לקוחות  5%

 חדשים.

וקד"מ בתי אב  ע"י שווק  750/ 1400שימור לקוחות של  •

 לכלל בקעת אונו ופ"ת הקרובים, כולל יום פתוח, 

 המשך הגדלת מסלולי קיץ, חורף ושנתי לקהל הלקוחות.  •

 דגש על פרסום דרך אמצעי פרסום דיגיטליים )פייס בוק( •

חיזוק מגוון החוגים והפעילויות המוצעים ללקוחות ברמת  •

 חדשנות, מגוון ואיכות.

הנהלת 

הקאנטרי+ 

 מחלקת השיווק

 2018וסתיו אביב 

הבאת קהל 

לקוחות חדשים 

סטודנטים  –

 והרחבת ועדים

הגעה להסכמים כוללים עם מגוון יותר רחב של ועדים  •

 )קבלת רישיון חדר כושר(

 קהל חדש נוסף –פעילות הקריה האקדמית קרית אונו  •

מנכ"ל + הנהלת 

 הקאנטרי

אפריל  –ינואר 

2018 

 

 2018מהלך שנת 

מערך פעילות 

 קייטנות הקיץ

מעבר למחזור  -שינוי קונספט של פעילות קייטנת הקיץ   •

ילדים(,  200מחזור ב )מחזור אחד מסיבי של  -אחד בלבד

 זאת בעקבות פעילות בית ספר קיץ ביישוב במחזור א .

הנהלת 

הקאנטרי + 

 מטה החברה

אוגוסט -יולי

2018 

הגדלת מספר 

האירועים 

 בקאנטרי

הגדלת מרחב הסטודיו מאפשר שיווק רחב יותר של  •

 אירועי חורף בקאנטרי באופן מהותי 

 שווק ממוקד יישובי ואזורי כולל לתקופת החורף •

 שווק לאירועי חברות וארגונים •

 איש 100שווק לאירועים משפחתיים עד  •

 2018יוני  –מרץ  

מיסוד מבנה 

המזנון והיתר 

 הפעלה

עבודה מול היועצות המשפטיות וההנדסה לקבלת היתר  •

 מבנה בנייה והפעלה 

 יציאה למכרז הפעלת מזנון  •

 מטה החברה 

 – 2017נובמבר 

 18מאי 

 

 2018אפריל 

  



  מחלקת תפעול

 תאריך יעד אחראי משימות נדרשות טרהמ

תחזוקת בלאי 
ושדרוג 

מערכות/תשתיות 
 לידר

/אולם 350אולם  -תאורת מרכזשדרוג תשתיות  •

 כדורסל

 שדרוג משאבות ומערכות סינון בריכה •

 כניסה מבוקרת למתחם הסטודיו והספינינג •

 שדרוג משרדי הנהלה •

 קידום פרויקט הוספת מבני כיתה באזור החיצוני •

ליווי כל תהליך של בניית חדר כושר חדש במרכז  •

 והפעלתו.

 בדיקת כדאיות מעבר לאנרגיה סולרית   •

 מחלקת
 התפעול

יוני –ינואר 
2018 

 
דצמבר  -יוני

2018 
 

מרץ  -ינואר
2018 

שדרוג מערכות 
ומתקנים מרכז 
קאנטרי עקב 

 בלאי

 הוספת מיזוג לסטודיו המורחב.  •

 לוח חשמל חדש •

 מיזוג מלתחות קאנטרי  •

דחוף החלפת  –במידה ויאושר תב"ר מועצה  •

 חובה!! –קירוי בריכה קימת 

מחלקת 
 התפעול

 2018יוני -ינואר

פרויקט הנגשה 
מרכז לידר 

וקאנטרי גלים  על 
 1918פי תקן 

שינויים  –הנגשה מלאה לקהל במתחם הקאנטרי  •

 מהותיים

השלמת הנגשה לקהל באי לידר על פי התקן  •

 תיקונים והשלמות  -הנדרש

מחלקת 
התפעול של 
החברה  יחד 
עם מחלקת 
ההנדסה של 

 המועצה

דצמבר -ינואר
2018 

 פרויקט שידרוג
 מלתחות לידר

 הצעות מחיר לסגירת תב"ר מועצה ואישור  •

  קבלן מועצה –בניה ושידרגו  •
מנכ"ל בשיתוף 

 עם המועצה

 2017דצמבר 
מרץ  –ינואר 

2018 

 

  



 מחלקת מנויים 
 

 תאריך יעד  אחראי  משימות נדרשות מטרה 

הגדלת מספר 
מנויים בריכה 

מול  5%-וסטודיו ב
 2017ביצועי שנת 

 טלמרקטינג בשיטת מ.ת.ל. •
מבצעי שווק עונתיים מגוונים בעיקר במדיה  •

הדיגיטלית )פייס בוק , דפי נחיתה, אינסטגרם 

 וכדומה (
עבודה בצורת מקסום "לידים" בשווק פנימי  •

 חיצוני
לקוחות חדשים  40 –יעדי הבאה של כ  •

 חודשיים
 שת"פים עם גופי חוץ אוניברסיטאות וועדים   •
 הטמעת אפליקציית מנויים  •

 מחלקת המנויים

מהלך כל שנת 
2018 
 
 

 /  פיתוח פעילות
תרומה וקישרי 

 קהילה

פעילות שבועית ספורטיבית משתנה בשטחי  •

פתוח לכלל קהל התושבים ללא  –היישוב 

 הליכה, פעילות חוץ . –תשלום 
שת"פ על המועצה במתן שרותי ספורט ללא  •

השונים של היישוב תמורה ואירוח למגזרים 

באירועי מועצה כלליים )תושבים ותיקים, ימי 

 בריאות וכדומה(
פעילות קיץ אינטנסיבית לקהל המבוגרים בכל  •

 –מתחמי הספורט השונים ברחבי היישוב 

 פתוח לקהל ללא תשלום
אחת לחודש לידר מזמין את  -מוצ"ש לתושב •

כל תושבי גני תקווה לפעילות ספורטיבית 

 חינם

+מחלקת מנכ"ל 

מנויים בשיתוף 

מחלקת  –המועצה 

 אירועים

במהלך כל שנת 
2018 

 
 2018אוגוסט -יולי

 
 – 2017אוקטובר 

 2018יוני 

שימור –בית היוגה 
 –  שיעורי הליבה

יעד מינימום  -הגעה ל
מנויים עד  140
 2018שנת  סוף 

 מנהל תיק לקוח-נציגי מנוי בשיטת מ.ת.ל 2 •
 בשנה( 5היוגה)פתיחת סדנאות של יסודות  •
מנויים חדשים/מחדשים  12יעדי מכירה של  •

 בחודש
 אפליקציית רישום לשיעורים •

 2018מהלך כל שנת  מחלקת מנויים

 חדר כושר
מעבר להפעלת  •

 2018לידר סוף 
הגעה ליעד של  •

 1200מינימום 

 תיאום ופיתוח תוכניות תואמת קהל יעד •
 חידוש המכון + רכישת מכשור חדש  •
השקעה בבניית אסטרטגית , תדמית ותוכנית  •

 שווק להבאת קהל יעד חדש 
 2019עד סוף  1200יעד המינימום  •

מנכ"ל + סמנכ"ל 

+מחלקת מנויים 

בשיתוף בליווי יועץ 

 חיצוני

 2018מהלך כל שנת 

הקריה האקדמית 
 -אונו

מתן שרות לקהל 
הקריה שימור תיק 

 הלקוח

מתן מענה מהיר ואיכותי לקריה במסגרת  •

ההסכם של הענקת שרותי ספורט שנתיים 

 לקהל הסטודנטים והסגל .
שמירת וטיפוח יחסי לקוח עם הנהלת הקריה  •

 רווחת הסטודנטים והעובדים
אחת לרבעון פעילות ספורטיבית מגבשת +  •

 שת"פים שונים

 2018מהלך כל שנת  מחלקת מנויים



 

  תחום פעילויות העשרה

 תאריך יעד אחראי משימות נדרשות מטרה

גידול מגוון ההיצע 

באופן מהותי לחוגים 

 חדשניים ומיוחדים

מעבר פעילות חוגי העשרה לבי"ס איילות  •

 בשכונה החדשה
 חיזוק החוגים הקיימים •
 הבאת חוגים חדשים לתוספת וריענון  •

 2018מאי  –מרץ רכזת העשרה  

סדנאות וחוגי 

 העשרה למבוגרים

הקמת סבב ראשון של סדנאות ומסגרות  •

 למבוגרים 
הגדלת מספר התושבים הלוקחים חלק  •

 בפעילות היישובית 

   רכזת העשרה  
 2018מאי –ינואר

 

 

 אירועים ותרומה לקהילה

 תאריך יעד אחראי משימות נדרשות מטרה

ניצול מלא של שעות 

הבוקר במתחמי לידר 

חדרים  בהשכרת

 לגורמי חוץ

גידול משמעותי בשנה החולפת והתבססות על  •

שוכרים קבועים: יואל גבע, אלעל, וינגייט, הקריה 

האקדמית, שומרי משקל, כדורסל נשים רמת 

 השרון, איגוד הכדורסל, ימי עיון קציני צה"ל

דצמבר -ינואר סמנכ"ל

2018 

ניצול מלא של סופי 

שבוע לקיום אירועי 

ותחרויות ספורט 

 במרכז לידר

 תחרויות הסייףשימור  •
 אירועים ישוביים במסגרת "אתנה" •
הוספת תחרויות שנתיות: אקרובטיקה, קפוארה,  •

 אומנותית 

דצמבר -ינואר סמנכ"ל

2018 

הקריה האקדמית 

 אונו

שיתוף פעולה אסטרטגי למרכז לידר וסגירת  •

חוזה שיתוף פעולה לשנה הבאה בשלושה 

מישורים: הכשרת סטודנטים ומדריכים, שיעורי 

העשרה לסטודנטים, התקשרות מנויים 

 לסטודנטים ואנשי סגל

סמנכ"ל/מחלקת 

 2018מאי -ינואר מנויים

גני תקווה יורדת 

 בגדול

מיזם ספורטיבי חדש קהילתי חינמי לתושבי  •

היישוב לשמירה על אורח חיים בריא והורדה 

 במשקל

סמנכ"ל/מחלקת 

 2018אפריל  מנויים

 

 

 



 מחלקת שיווק

 תאריך יעד אחראי משימות נדרשות מטרה

המשך פרסום ומיתוג 

החברה לפיתוח גני 

תקווה כמובילה 

בתחום הבריאות 

והסגנון חיים באזור 

 בקעת אונו

 ניהול שוטף של עמוד הפייסבוק ואתר האינטרנט  •

פרסום אירועים ופעילויות שנתיות )שלטי חוצות,  •
הגעה  קמפיינים במדיה הדיגיטלית וכדומה(

 לקהלי יעד חדשים בגני תקווה ומחוץ לה 

 מיתוג דרך הודעות לעיתונות  •

 שימור לקוחות  •

 שיווק חווייתי  •

 מחלקת שיווק

 מהלך כל שנת

2018  

 

 

חיזוק פעילות חדשות 

שנפתחו במהלך שנת 

שנפתחו   2017

בחברה בדגש: בית 

היוגה ,  סדנאות לגיל 

הרך והעשרה  ומעון  

 יום תלתן

בניית מתווה שיווקי בהתאם לתקציב ולפילוח  •
 קהלי היעד של התחומים השונים. 

קידום באמצעות דיגיטל ופרינט בהתאם לחודשי  •
 השנה . 

הבנת צרכי לקוח והטמעת שרות לקוחות לשם  •
הגדלת קהל היעד והבאת לקוחות חדשים 

 לפעילויות 

 מחלקת שיווק

במהלך כל שנת 

2018 

דגש על מחצית 

 ראשונה

ית  צריכה חיובית יחוו

 ללקוח

 בניית אתר האינטרנט חדש של "לידר"  •

 רישום מהיר בדלפק באמצעות אייפדים  •

 אפליקציית מידע ורישום למנויים  •

מחצית ראשונה  

 2018שנת 

 נראות כללית 

 מרכז לידר

המשך שדרוג ומיתוג המראה הכללי של לידר  •
לטובת חווית הלקוחות בזמן השהות במרכז 

 הספורט

מחלקת  שיווק 

בשיתוף כלל 

 הנהלת החברה

אפריל   -ינואר

2018 

קידום תחומים 

חדשים: :מרכז לגיל 

 הרך

 מכון כושר

בניית תוכנית שיווק למרכז ולמכון שאמורים  •
ובניית קהל  2018להיפתח במהלך סוף שנת 

 לקוחות 
 מחלקת שיווק

חציון שני של  

2018 

אירועים ותרומה 

 לקהילה

ציון ימים בינלאומיים ב"לידר": יום הילד , יום  •
 ההליכה  

 קידום אירועים פנימיים של התחומים השונים   •

שת"פ מועצה וקידום ארועי תרומה לקהילה  •
 ברמת הפרסום והקד"מ  

 מחלקת השיווק
מהלך כל שנת 

2018 
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