
 

 

 

 

 3.9.19סיכום וועדת ספורט מיום 

 שי פרנקו, אילן אופק, צור שטראוכלר, אייל בלומנקרנץ, שימי אלבאז, נוכחים:
 יוסף. נפתלי דרור זעירא, אבי משיח, הילה גור, מלי גלאנטי,

 אמיר בן עזר. גבריאל בן סמיאן, אילן קומה,

 להלן סיכום הישיבה:

 תאורת מגרשים/מגרשים פתוחים:.1

התושבים שי פרנקו ומלי גלאנט מפרטים את מטרדי הרעש שיש להם ממגרש 
 הספורט בניצנים.

 מודים כי קנו לייד מגרש ספורט אבל חשבו שהמגרשים יהיו סגורים בסופי שבוע.

סגירת המגרש בסוף שבוע לפעילות והקפדה על סגירת המגרש ביום  מבקשים:
 לפעילות. 19:00שישי בשעה 

 נושא של בניית קיר אקוסטי כמו שנבנה באבני החושן. ייבדק-שימי אלבאז

 שעות הפעילות. בנוסף עד לבניית מתקני הספורט בשכונת הדרים ייבדק נושא

שנות תפקיד  4בתום  מצגת סיום ופרידה ממנהל הספורט גבריאל בן סמיאן.2
 והעברת התפקיד לאמיר בן עזר.

 :המעודפת והמלצה על החלופה החלופות לשכונת הדרים 4הצגת .3

פארק ספורט מודולרי שיאפשר גם מסלולי  4 מספר המלצה ללכת על חלופה
 הליכה וריצה ומתחמי ספורט שונים לטובת כלל הציבור.

מודגש כי יש צורך כבר בשלב התוכניות לגדר את מתחם הפארק מניסיון והמלצות 
 של מקומות אחרים.

 קריטריונים לתמיכות בעמותות הספורט:.4

ת נושא הקריטריונים שנקבעו לפני מספר שנים וזאת עקב השינויים יש לבדוק א
( ומצד שני העלויות הכבדות של האגודות 6-12%בכמויות הספורטאים)ירידה של 

הגדולות מבחינת עלות המתקנים, קבוצות תחרותיות, מאמנים והעלויות 
 השוטפות.

 ההמלצה כרגע להוסיף קריטריון לתבחינים הקיימים:



ספורטאים ומפעילים  300אגודות ספורט תחרותיות שיש להם מעל לתת תמיכה ל
 הבוגרים.בליגות  בענפי הכדור קבוצת בוגרים תחרותית

ללא תמיכה בקבוצות הבוגרות לא יהיה לילדים אופק תחרותי)בעיקר לגילאי 
הנוער והבוגרים(ולכן ההמלצה להעניק מענק חד פעמי על מנת לתמוך בפעילות 

 בוגרים פעילה שמעודדת פעילות של ספורטאים צעירים. התחרותית של קבוצת

מודגש כי קבוצת בוגרים היא גרעונית ולא מכניסה לעומת ילדים שמשלמים עבור 
ירידה בהכנסות ובכמויות הילדים עקב  -הפעילות. המגמה היישובית כרגע

 פגיעה כלכלית באגודות התחרותיות. –הזדקנות של אוכלוסייה בשהם והמשמעות 

 

 ושאים נוספים שעלו:נ.5

 -המגמה והאסטרטגייה לתוכניות העבודה של שהם)שיוצגו בפגישות הבאות( 
 קהילתיות וספורט עממי.

הכיוון פעילות עממית ועיר בריאה מבלי לפגוע בספורט התחרותי הקיים 
 ובהתמקצעות שיש במספר ענפים ביישוב.

להשקיע באירועי לשים דגשים בעידוד הפעילות לאוכלוסיות המבוגרות ופחות 
ספורט תחרותיים שלא מעודדים את האוכלוסייה המקומית והעלות שלהם גבוהה 

 ביותר.

מרוצים ותחרויות יש בכול הארץ וכמעט כול בחירה של אירוע מתנגשת בתאריך 
עם תחרות גדולה בעיר אחרת והאפשרויות של התושבים להשתתף בתחרויות 

 במקומות אחרים גדולה ביותר.

 

 ר בן עזררשם: אמי

 העתקים:

 ראש המועצה שהם.-איתן פטיגרו

 מנכ"ל המועצה.-יוסי בן חיים

 נוכחים.

 


