
 

23.2.15 

 23.2.15סיכום וועדת ספורט מיום 

 ,ארז סארי,בדנני אופיר,חני קרסשולה קרקוב,עינת מיטל,, נוכחים:גיל ליבנה,שימי אלבאז,

פינדר משיח,אורלנצ'יק רחל,ד"ר שטיינברג יורם,אבי , בן זאב יובל,גרושקה עדי ,אילן אופק

 אמיר בן עזר.אטיאס,יוסי עפר,מיקי,ברסלואר דיצה,ד"ר אייזנברג ורד,אורלי סופר 

 להלן סיכום הישיבה:

 אב לספורט ומתקנים: תכנית-העבודהיוסי עפר מציג את תהליך 

 עיסוק ותוצרים. עבודה, תחומיתהליך -ב אב עוסקת תכנית

 בריאות, ספורטספורט כחלק מתפישת -המשליכות על הספורט בעולם יש מגמות

 כטכנולוגיה ועוד. ספורטלכל, כערך חברתי,ספורט  אקסטרים, ספורט

הכלת -אלו מתורגמים לעקרונות המשולבות בתוכניות מקומיות לפיתוח מערך ספורט

ספורט כחלר מרקמת החיים,ספורט אזורי קהילתי,ספורט כאורח  שונות, שילובאוכלוסיות 

 חיים בריא.

 הול.מתקנים,פעילויות,מודעות וידע,כלי תמיכה,מסגרות ארגון וני-מרכיבי התוכנית בשהם

 האזור הקרוב ומתחמי התעסוקה,המועצה,קהילות,מוסדות וקבוצות,הפרט.-קהלי היעד

 מדיניות,פרוגרמת מתקנים,מסגרות ניהול,כיווני פעולה וממשקים.-תוצרי התוכנית

 נושאים שעלו ע"י המשתתפים:

 .לקבוע אולם ספורט ייעודי לתחום מסויים ביישוב.1

 אחד..לרכז ענף תחרותי תחת גורם יישובי 2

.לתאגד בצד הארגוני בגלל גודל היישוב ענף ופעילות תחת גורם פרטי או ציבורי אבל 3

 במסגרת אחת.

 .להגדיל את היצע הפעילות העממי במסגרת אגודות הספורט.4

 וליגת הכדורסל לתושבים. אימהות.להוסיף פעילויות עממיות כמו ליגת 5

 .ילויות ספורט ובריאות.לבדוק הפצת כרטיס תושב על מנת לקבל הנחות בפע6

ומעלה ולייצר פלטפורמה לעודד אנשים להיכנס למעגל  50 לגילאי.לייצר יותר פעילויות 7

 הספורט בגילאים המתקדמים.



.לייצר עידוד דרך קופות חולים ודרך הרופאים לפעילות גופנית ולהשתתפות בסדנאות אוכל 8

 ותזונה.

 בריאות וספורט על מנת להגדיל את ההיצע..לשתף פעילויות בין קופות החולים בנושאי 9

 .לבדוק את נושא המוצרים שנמכרים בקפיטריות בבתי הספר.10

 .לפתח מגמת ספורט גם בחטיבה המשך למגמה שנפתחה בתיכון.11

 .לבדוק אפשרות לשיתוף אגודות הספורט במסגרת מגמות הספורט.12

 .לחנך ולכוון בנושאי תזונה וספורט מגני הילדים.13

 לבדוק מה המצב בגני הילדים לגבי תזונה ופעילות גופנית..14

 .להגביר פרסום ושיווק פעילויות ספורט ואורח חיים בריא.15

המתמידה בפעילות ספורטיבית/אורח חיים  לאוכלוסייה.לאתר מנגנוני תימרוץ פיננסים 16

 בריא.

 

וה כי תוך כמה האב ומקו תכניתמברך על התחלת התהליך ושדרוג  ראש המועצה גיל ליבנה

 האב לשנים הבאות בתחום הספורט והבריאות. תכניתחודשים תוצג 

על מנת לשתף את כול הנוכחים והגורמים ביישוב בהכנת  ולהיפגשהמטרה להמשיך 

התוכנית והמשך העבודה והתוצרים יישלחו במייל ובהמשך יתקיימו ישיבות נוספות ככל 

 שהתוכנית תתקדם.

 רשם:אמיר בן עזר

 

 העתק:

 וועדת ספורט.

 נוכחים.

 


