
 16.4.19                                                                                         וועדת ספורט

 

 מחזיק תיק הספורט במועצה. –שימי אלבז מר   :משתתפים

 מנהל מחלקת הספורט, , איריס פלצ'י ,  –גבריאל בן סמיאן מר מר אילן קומה מנכ"ל חמש ,   מחלקת הספורט:

 איציק סחייק.

 משיח אבי  – חבר מועצה

 דרור זעירא, צור שטראוכלר, אילן אופק, תמי בריקמן ,יפה תורגמן ,אייל הרפז , חברי וועדת ספורט:

 .אייל בלומנקרץ, נפתלי אסף, איתן קליימן , ארז סרי  

 

 נושאים לדיון : 

 באגודות . ה תמיכ אתלטיקה , ןאצטדיועיר בריאה ,,מסקנות לסובב שוהם 

 סובב שוהם:

סובב שוהם היה מצוין , זה היה אמור להיות בדצמבר האחרון והעברנו למועד לפני הפסח  עאירו  שימי אלבז :

ציאת חופשת פסח של בתי הספר וטיולי הצופים שבוע לפני יאת האירוע  בגלל הגשם. למדנו שאם נעשה

היא השקעה גדולה ולכן שווה להקדים את האירוע על בגילים השונים , יהיו יותר משתתפים . ההשקעה בסובב 

 מנת שיוכלו להגיע יותר משתתפים.

 וחבל .כמו כן יש לבדוק את אפשריות פרסום האירועים , עדיין ישנם תושבים שאינם מעודכנים באירועים 

 אירוע סובב שוהם פורסם בשלטי חוצות ובמדיה החברתית ועדיין לא הגיע לכולם.

 יש לבדוק את ההודעות מהחברה העירונית ואת טיימינג שליחת ההודעה.: גבריאל בן סמיאן

 

 עיר בריאה: 

 התחלנו בתחילת השנה עם תכוניות ולא  הספקנו ליישם אותם עדיין.  שימי אלבז :

 פלוס והשנייה .......  40סדנאות : אחת לגילאים  2

 אנו זקוקים לתת וועדה מבקש מתנדבים להפעיל את התוכנית.

   4799666-052יפה תורגמן : מתנדבת :

אתר בריאות לגיל הוועדה אמורה לקחת נאמני בריאות יישובית . בפרקטיקה הרעיון לבסס  גבריאל בן סמיאן:

שיעזרו להוציא את הרעיונות , שיאמרו מה כדאי ומה לא כדאי , ההתבגרות ואנחנו מחפשים את האנשים 

 לעבוד מול ד"ר עקיבא קורל.

נדבקים לפלייסטשיין. האם ישנה קורלציה בין נאמני בריאות לבין  םישנה זעקה של הורים שילדיה י אסף:לנפת

 פעילות לבני נוער ?

הייתה טענה שהיצע הפעילות לילדים הוא דל , אנחנו עושים הרבה פעילות ומתאימים  גבריאל בן סמיאן:

גידול משמעותי בילדים שעוזבים את החוגים לתווך הגילאים.  ***** בחוגי הספורט , ***** מנויים בקאנטרי. 

 הקלסיים ונרשמים לקאנטרי ביישוב.

כמו חוג לאומניות לחימה שמשלב התעמלות קרקע ,   יםיש היצע רחב של חוגים , גם חוגים לא קונבנציונלי

 ילדים.  45השנה נרשמו לחוג 

 וער ?השאלה המרכזית האם המועצה יכולה להעמיד חינם אין כסך חוגים לבני הנ

 



 שהמועצה נותנת חינם החל מיוגה ועד  תשעות חינם , ישנם מגוון פעילויו 250בתוכנית הקיץ יש   שימי אלבז :

 של כדורסל , כדורגל וכור עף וכו.. םטורנירי

 באיזה חוגים הילדים משתתפים.? –העברנו סקר לילדי בית הספר   אילן קומה : 

ילדים א נמצאים בפעילות , כיתה שנמצא בה מספר משתתפים נמוך  הסקר בנוי לפי שכבות גיל , באיזה כיתות

 נסמן אותה " ככיתה אדומה " . נוכל לעבד את הנתונים תוך חודשיים לשנת הפעילות הבאה.

של המועצה , ומעלה , צריך להחזיר אותם לפעילות ספורטיבית ע"י פעולות יזומות  15גילים   נפתלי אסף: 

 חוג בתשלום. בהתחלה בחינם ואז להפעיל

 פרויקט חניכה: תמי בריקמן 

 יש היום ביישוב הרבה מפעילים פרטיים כמעין סטודיו לנערות ולנערים , 

 לוועדת אירועי קיץ. נפתלי אסףלחבר את 

 

 :  אצטדיון אתלטיקה

פנה למועצת חבל מודיעין בבקשה להקים יחד את אצטדיון  ראש המועצה איתן פטיגרו  שימי אלבז :

 האתלטיקה שיקום סמוך למגרש הכדורגל הקיים.

 נתן תקציר של ישיבת וועדת הספורט הקודמת . גבריאל בן סמיאן:

 בקשר להמלצות הקמה  בשכונה נחדשה . םנשאלה שאלה על ידי חברי הוועדה , למה ענו לתשובותיה

מגרשי כדורגל או שאנו רוצים מספר רב של  10האם אנו רוצים  הכיוון שיהיה מתקן רב גוני,  אילן קומה :

ועדה העבירה הן בגדר מה שחברי הואפשריות , לא מדובר על מחר בבוקר אנחנו רק בשלבי הפרוגרמה , 

 המלצה בלבד.

 בישיבה הבאה נציג את כל הנתונים .שימי אלבז:  

 ליגה לאומית , כל מי שנהייה כוכב מיד עובר לקבוצה אחרת.לא יהיה אף פעם  נפתלי אסף :

 ילדים ! 90אנחנו רוצים להבין לאן פני היישוב? , השנה נולדו בשוהם .

 

 תמיכה באגודות :

בנושא תמיכה באגודות הספורט ,תהייה החלטה מאוד קשה . עד הים מועצת שוהם תמכה בכל    שימי אלבז :

ילדים, בגדול מה שאני ואיתן פטיגרו חושבים  160 -אגודות הספורט . שנה הבאה יהיו בכל אגודות הספורט כ

 האגודות החשובות , כדורגל , שחיה וכדורסל להמשיך לסבסד אותם .שלושת שאת 

נדבים ) נציגים ( שילכו לכל האגודות ויישבו איתם ויבדקו את הפעילות שלהם ופי זה נקבל אני מבקש מת

 המלצות במי להמשיך לתמוך.

 כיום כל האגודות רוצות עזרה.

של תמיכות הצלבות מול האגודות , כמה רשומים באגודה המקומית ?  םיש קריטריוני גבריאל בן סמיאן:

 למען היישוב ? תיזומות ביישוב ? האם עשו פעילויו ת? האם יש פעילויו 18ארצית ? כמה משתתפים מעל .גיל 

 יכול להיות שנשנה את התבחינים.

 שמתחלק בין האגודות , כרגע מספר הילדים יורד וכולם מתלוננים .₪ אלף  625ישנו סכום של    שימי אלבז :

  בשנה הבאה לא יהיה ניתן לעזור לכולם.

 אני מציע התרמה של מפעלים בסביבה . נפתלי אסף : 

 יכול להיות שנשנה את התבחינים.



בעבר הצענו לחברת טבע להיות שותפים לוועדת בריאות , פנינו אליהם והם סחבו אותנו שנה    שימי אלבז :

 עד שהחלטנו לצאת לפעולה בלעדיהם .

 השנה.כמן כל  30במקום ל  20-ל ₪ אלף  625למה צריך לחלק  צור שטראוכלר:

 שנים  X, והאם אנחנו פוגעים במכוון בתמיכות. בעוד  תהאם אנחנו רוצים פעילות הישגי גבריאל בן סמיאן:

 לא תהייה לאותה אגודה יכולת להתקיים. שלושת האגודות המובילות צריכות יותר תמיכות .

בהוצאות מבחינת השנה צמצמינו למכבי שוהם בכדורסל את הפעילות , לא יכולנו לעמוד   שימי אלבז :

 השכירות בחמש חברה עירונית .

 ככל שיש יותר תלמידים מרווחים , כרגע שיש מעט ילדים לא מצלחים לתחזק .  אילן אופק :

גם מי שלא תחרותי  ,ילדים עולה פי שניים יותר , החכמה להצמיח את הצעירים. 8אליצור שוהם אין הצדקה , 

 מגיע לו.

. נעלה את זנה בפעם 5-4או בין  20לגבי חלוקת מלגות למצטיינים ההחלטה תהייה לחלק בין    שימי אלבז :

 כרגע מתנדב צור שטראוכלר.הבאה לוועדת ספורט. מי שמוכן להתנדב יקבל מכתב שאתו ילך לאגודה . 

 .הרעיון הוא לתמוך  גבריאל בן סמיאן:

 רשם: איריס פלצ'י 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


