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 22.2.16/אורח חיים בריא מיום סיכום וועדת ספורט

מנהל -,אמיר בן עזריו"ר עיר בריאה,-ד"ר אבנר רשף יו"ר הוועדה,-שימי אלבאז נוכחים:

-אילן אופק,סגן יו"ר עמותה-יריב עזריו"ר עמותה,-בדנני אופיר,חבר-אייתן בליימן,הספורט

יו"ר  מיקי פינדר מכבי שהם כדורסל,-גרושקהשחייה,עדי ה עמותת יו"ר-,יובל בן זאבחבר,

מנהל -שמואל שמלה GRCרצי -שלומי ,לילישהם אליצור-חוגים,יוסי לוי-מיטב,אורנה לוטן

טניס,עדי -שחמט,ברוך טובול-הלווינג יובלחזי אלמוג,התעמלות אומנותית,-המועדון,רוני כהן

ספורט -כדורגל,גבריאל בן סימיאן-עיר בריאה,יוסי בן חיים-טניס שולחן,רחל אורלנצ'יק-סידלר

 חמש.

 להלן סיכום הישיבה:

מברך ומודה ליושבי ראש העמותות על הגעתם ונוכחותם בדיון הראשון -שימי אלבאז1

הצרכים, מטרה לשמוע על  , מתוךהספורטועדת הספורט בנושא עמותות שמתקיים בו

 אגודות הספורט בשהם.תאום ציפיות לגבי מצב ו הבקשות

האב  תוכניתיעל  מתבסס בריאה,.ד"ר אבנר רשף מציג את הרעיון והתוכניות של עיר 2

של מנהל  1.1.16-החל מ ומברך על השינוי הארגוני -שהוגשה למועצה ע"י יוסי עפר

 ספורט יישובי במועצה.

 :עיר בריאה שהוצגו במצגתהנושאים 

 .ופרויקטים .פירוט ההמלצות של התוכנית1

 ..מבנה ארגוני2

 ..אוכלוסיות יעד3

 ..מתקנים4

 .רעיונות להמשך הדרך.5

אורלנצ'יק,מיקי פינדר,אמיר  רשף, רחלד"ר אבנר -נבחרה וועדת עיר בריאה לעבודה בשוטף

 בן עזר,גבריאל בן סימיאן.

 הספורט של שהם:סיכום הישיבה בנושא עמותות 

 מיקי פינדר:-עמותת מיטב)ספורטילנד(

 .60-אקרובטיקה 40-כמות הספורטאים התחרותיים באגודה ג'ודו

 2020-חלק מהספורטאים בעלי הישגים ברמה הארצית ומסומנים לאולימפיאדה ב

 מבין האגודות התחרותיות בארץ בתחום הג'ודו. 15-16האגודה ממוקמת במקום 



המשכיות מגיל צעיר ולייצר מועדון שלא תהיה ירידה גדולה כול שנה שגיל הכי חשוב לייצר 

 הספורטאי עולה.

 הבעיות והדרישות:

מבקש לאחד את כול הפעילות תחת -חמש-א.יש פעילות חוגית מקבילה באותם ענפים ב

 מקומות. 2-מפעיל אחד ובתחום אחד מבלי לפצל את הפעילות ב

היום הבנות -ות קבועה של תחום האקרובטיקהב.מבקש להקדיש מתן אחד)אולם(לפעיל

 צריכות לנסוע להתאמן מחוץ לשהם על מנת לקבל אולם תיקני.

 ג.שינוי התפישה של בתי הספר לגבי החשיפה והפעילות. 

 האגודה מבקשת תמיכה ועזרה בארגון תחרויות וקבלת מתקנים לצורך הפעילות.ד.

 יובל בן זאב:-עמותת השחייה

השחייה שנפרדת השנה מעמותת "מכבי שהם זה בטבע שלי:על מנת חברים בעמותת  8

 להיות עצמאיים.

 בבית ספר לשחייה)לימודי שחייה עונתיים( 250-שחיינים וכ 420-בעמותה כ

 חינוכית,ספורטיבית,תחרותית.-מטרת העמותה

השקעה בתחום התשתיות של הבריכה יכולה להביא הישגים גבוהים מאוד בתחום האישי 

 בפרט.ובשחייה 

 הבעיות והדרישות:

 מחסור בשעות מים)מסלולים(לאימונים ותחרויות.

 נדרש מתקן ברמה גבוהה דוגמת הרצליה.-המתקן בשהם לא עונה על הצרכים

המקצועיות  הבריכה החדשה שמתוכננת צריכה להיות לפי הסטנדרטים המקובלים והדרישות

 ד.של העומק ורוחב המתקן לפי תקני השחייה ודרישות האיגו

 אופיר בדנני:-מכבי שהם זה בטבע שלי

 מחליף את רפי שטופמן כיו"ר של העמותה הרב ענפית שכוללת בתוכה את הענפים הקטנים.

 הבעיות והדרישות:

א.מבקשים כניסה לבתי הספר ואפשרות להפעלת התחומים ע"י המפעילים של היישוב ולא 

 ע"י מפעילים חיצוניים.

מגרשים והשקעה  2נדרשת השקעה בחידוש לפחות של -טובב.מצב מגרשי הטניס לא 

 בטניס.

 .נדרש תקציב גדול יותר לענפים הקטנים.3



 

 התעמלות אומנותית:-רוני כהן-מכבי שהם זה בטבע שלי

 נמצא שנה שנייה בתחום ההתעמלות האומנותית.

 יש משהו במבנה של החוג שנמצא תחת הפעילות של חמש ולא פועל עצמאית.

 מי אחראי לבטח את הבנות התחרותיות.-יש בעיות של ביטוח מכוון שכך

 דרישות:בעיות ו

 להיות עצמאיים כמו שאר הענפים ולא לעבוד תחת חמש.

 יוסי בן חיים:-מועדון הכדורגל שהם

המועדון פועל באמונה שכמה שיותר ספורטאים יהיו פעילים במסגרת הכדורגל פחות בעיות 

 שתייה וסמים.של נערים ונוער כמו עישון 

ישנה ירידה משמעותית בפעילות לילדים מכיתות ט' ומעלה ומטרת המועדון להמשיך 

 ולהפעיל את הגילאים הנ"ל למרות הקשיים והירידה במוטיבציה.

 בעיות ודרישות:

לוקח יותר מדי זמן עד שחמש -בעיות תחזוקה בנושאי מזגנים,תחזוקה שוטפת וטיפול בדשא

 וקה שוטפות.תחז לבעיותנותנים מענה 

 הלווינג: יובל-מועדון השחמט שהם

 השחמט בארץ נמצא ברמה מאוד גבוהה עם ליגה ושחקנים מאוד מוכשרים.

 שתי קבוצות בליגה ב' ג'.-קבוצות בליגות א' ב' ו 4של המועדון בשהם ויש לו  3-זאת השנה ה

 .4שחקנים ובכול משחק משחקים  15בכול קבוצה עד 

 18:00-21:00ס בימים ג' ה' המועדון פועל הכותר פיי

 בעיות ודרישות:

 חסר תקציב למימון הפעילות מכוון ונדרשים לשלם תשלום עבור השכירות בכותר פייס.

 מבקשים לאפשר להם לקבל מתקן לצורך ארגון תחרויות ברמה הארצית.

 יוסי לוי:-אליצור שהם בכדורסל

 יש להם קבוצה אחת בליגה שמתאמנת ומשחקת באולם יהלום.

 צעירים ותושבי שהם.-אחרי צבא 20רוב השחקנים בגילאי 

 ה ניסיון לחבר את מועדון הכדורסל מכבי שהם עם אליצור ללא הצלחה.שבעבר נע



 בעיות ודרישות:

חסר תקציב לתפעול הקבוצה מכוון ואין לצעירים יכולת לשלם וזה מקום ייחודי להשארת 

רטאים שנפלטים גם ממכבי שהם התושבים הצעירים בפעילות ספורטיבית בעיקר לספו

 בכדורסל.

 

 

 

 . 

 רשם:אמיר בן עזר

 

 העתק:

 .ראש המועצה-גיל ליבנה

 וועדת ספורט.

 נוכחים.

 


