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                                                                                                  פרוטוקול וועדת ספורט

(.2.1912) 

 

   :משתתפים

  מחזיק תיק הספורט במועצה. –שימי אלבז מר 

 מנהל מחלקת  –גבריאל בן סמיאן מר ל החברה, מנכ" –מר אילן קומה   :החברה העירונית חמש

 איציק סחייק.הספורט, אורנה לוטן , איריס פלצ'י , 

 שגב אדריכלים ""  –זוהר שגב אדריכל מר   –  פארק ספורט- מהנדס פרויקט שכונת כ"א 

 יעקב ירקוני. מר  – מהנדס המועצה 

 אייל דרור זעירא, צור שטראוכלר, אילן אופק, יועד,  -זוראורטל מ  עדת ספורט ומשקיפים: חברי וו

 .משיח אבי איתן קליימן , ארז סרי, ארז שושנ, פתלי אסף, בלומנקרץ, נ

  מר מני שחק רצי שוהם :נציג  

 

 :  הצגת הדמיות/חלופות  לשכונת כ"א ) עבור מתקני הספורט (  ראשון נושא

 סדר דוברים: 

פארק ספורט חדש עתיד להיות מוקם בשוהם , אני מציע לגבריאל , אילן וכל חברי וועדת הספורט   שימי אלבז :

  לבחון את החלופות שיוצגו ולשלוח לגבריאל את דעתם בנושא , ואנחנו נרכז אותן ונחליט בהתאם.

 אביב וחיפה . -תל , לפני כן נותן סקריה לפארק שנבנו בערים אחרות כדוגמת  הפרויקטמציג את   זוהר שגב:

 

 1חלופה מס 

  מגרש כדורגל תיקני

המגרש מיועד גם לנבחרת כדורגל בליגת על , בניגוד למגרש שקיים היום. עתיד לקום בכניסה הדרומית של 

 שוהם ויהיה מגודר , זה אומר עמודי תאורה גבוהים כנדרש .

 14:00-22:00בדרך כלל שעות הפעילות הן מהשעה 

 התאורה עלולה להפריע לתושבים שיגורו , כמו שקורה  היום .  אילן אופק:

 הדירות יודעו על ידי חברות הבנייה שעתיד להיבנות על מגרש כדורגל.רוכשי  יעקב ירקוני:

 יש לקחת בחשבון הנגשת מתחמי הפעילות ארז שושני:
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במצבו הקיים איננו תקני לרמות משחק גבוהות קרי על נוער ובוגרים. ייתכן ויגיע  הכדורגלמגרש  :אלבאז שימי

 תעלה ליגה ובכך המגרש הקיים לא יאפשר פעילות מותאמת יום שבו קב' הנוער

וגרים : מבקש לבדוק האם ניתן לשפץ את מגרש הכדורגל הקיים כיום בכדי שיעמוד בתקן נוער על ובפתלי אסףנ

 ובהתייחס ל"קו הכחול" עם בית עריף

לדוגמא בחיפה מנסים למלא את מגרש הכדורגל בקבוצות מבחוץ, בערב קבוצת הכדורגל מכבי זהר שגב:  

        הישגיים בלבד משתמשים בו.חיפה וספורטאים 

 

 2חלופה מספר 

  אצטדיון אתלטיקה

לקום בשיתוף עם חבל  רהה אמויתהי בחבל מודיעין בסמוך למגרש הכדורגל, האצטדיוןתכנית  שימי אלבז :

 מודיעין , כרגע לא אפשרי.

קבוצות ילדים מטר  400מסלול תקני האצטדיון הינו ברמה של ערים גדולות ומיועד לספורט הישגי ,  זוהר שגב:

פארק חדרי ספח ושטחי מסחר מוקף טריבונה , שנו מגרש כדורגל , מתקני אתלטיקה, בתוך אצטדיון י ונוער.

זהו מתקן שלא עובד כל שעות היום , וצריך להביא קבוצות מבחוץ על מנת שיהיה פעיל  הליכה ועוד שטחים 

 טדיון הכדורגל.כמו אצת מאוד הובנוסף מדובר במתקן שעלויות התפעול שלו הן גבו יותר.

החלופה המוצעת מאוד גבוהה כן שיש לצידה עלויות תפעול גבוהות מאוד ולדעתי החלופה לא נכונה  :ארז סרי

 כנ"ל הכדורגל.

 

  3חלופה מספר 

 אופציית הספורטק

בת תמהיל של מרכז ספורט, אך  לא ברמה מיקצועית כמו אצטדיון האתלטיקה . זהו אופציה שמשל זוהר שגב: 

, מטר( 200זהו מבנה יש בתוכו מגרש אתלטיקה )מסלול מוקטן  פארק מגוון מבחינת התמהיל הספורטיבי שלו,

 מרחבי חוגים, מרחבי קפה ומסחר.

 וכמות האנשים.ניצול קרקע/שטח  לפי  שעות היום  נוסחת יעקב ירקוני: 

 הספורטק ללא הצלחה, רוב שעות היום הוא ריק מגרש לדוגמא בחיפה מנסים למלא את  זוהר שגב:

ל של חוגי הכדורגל ובשעות שזה קה 0016:-22:00במגרש כדורגל תיקני הפעילות בין השעות  יעקב ירקוני:

ישנם קהלים  ולעומת זאת במגרש ספורטקומשמש קהל ספציפי בלבד. הערב פעילות משחק כדורגל  יישובית 

 ים שונים במשך היום.אשונים שמשתלבים במתקן במשך היום , בבוקר אנשים בגיל פרישה ואח"כ ילדים בגיל
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 4חלופה מספר 

 

 פארק של ספורט

 פארק כזה הינו קהילתי ובתמהיל רחב יותר. זהו פארק ששייך לכולם. זוהר שגב:

, מתקני כושר, אזורי פעילות אזוריים מסחריים , בתי קפה , מדשאות רחבות של פעילות ליוגה , מסלול ריצה

 וכו....  לילדים, הוקי רולר, סקייטפארק 

זוהי חלופה מגוונת, חוויה  .)אצטדיון כדורגל , אתלטיקה( בחלופה זו הוצאנו את המיתקנים המקצועיים

 שמיועדת לכל הקהלים.

 משמעות הפארק היא לראות פארק חי בכל שעות היום.

  הם אירועי הספורט המרכזיים בשו:  שני נושא

ה שהם לא עושים אתנו את המרוץ וכנראה חבל מודיעין קיבלו החלטמרוץ שוהם: בעניין אירוע  שימי אלבז:

 שלא תהייה ברירה ונעשה משהו צנוע .

אב שבנו נפטר חודש שעבר ,ואמר שהוא מוכן לתרום את המרוץ , בתנאי שהמרוץ יהיה לזכרו . אני פנה אליי 

 חושב שצריך לעשות את המרוץ ולא לשבור את המסורת.

 

 המרוץ הוא מרחבי ארצי . אירועי שיא , סובב שוהם ומרוץ שוהם . 2יש לנו  גבריאל בן סמיאן:

 משוהם וחבל מודיעין. 50%ל הארץ ו מהמשתתפים מכ 50%במרוץ האחרון הגיעו 

שצריך להתכוונן אליו ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. במידה ונעשה תקן אתלטיקה , אזי אנחנו  עזהו אירו

 ובכלל האירוע מתאים לכולםקצוענים. קבוצות ריצה יכולים להביא יותר רצים ממ

שמלווה את האירוע, פעילות תוכן גם לקטנטנים, יצירה , מכוניות  גיותר למשפחות  , הפנינ הסובב: עאירו

 .₪ אלף  80מתנגשות , זהו אירוע קהילתי מגיע ל

ויצג להם  עלינו לבחור את המרוץ או סובב שוהם לפי התקציב  , יש לכנס את חברי הוועדה  לסיכום:

 .האפשרויות השונות, קרי חלופות לאירוע במסגרת תקציב מותאם

 

 

 

 


