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2.3.21 

 1.3.21-מ 1סיכום וועדת ספורט מספר 

 שימי אלבאז, אילן אופק, ארז סרי, צור שטראוכלר, איתן בליימן, אמיר בן עזר. נוכחים:

 מאור דאהן, אורנה לוטן, הילה גור,ד"ר נעמה סאמת, תמי שני. בזום:

 מני שחק, ד"ר עקיבא קורל.-מוזמנים

 להלן סיכום הפגישה:

.שימי אלבאז מודה לחברי הוועדה שהגיעו ולאלה שנמצאים בזום ומדגיש את תרומת הוועדה 1
כפי שאושרו  2021-אישור הקריטריונים לתמיכות ל-לפעילות בעיקר את צור שטראוכלר וארז סרי

 והוצגו למועצת שוהם ע"י וועדת הספורט.

מאמן -פרויקטים בתחום אורח חיים בריא 2אורחים שמבקשים להציג לוועדה  2לנו היום  .יש2
שנים האחרונות פרויקטים שונים בתחום  3-ד"ר עקיבא קורל שעשה ב-מני שחק ו-הריצה

 הבריאות בשוהם.

מציג לוועדה רעיון של שימוש באפליקציה לספירת צעדים שפורטת את הצעדים -.מני שחק3
איסוף כסף "לבית לחיים" שמתוכנן להיבנות -לטובת פרויקט ציבורי למשללמטבעות כסף 

 בשוהם.

הרעיון גם לעודד פעילות גופנית ע"י הליכה וריצה חופשית ביישוב וגם לצבור צעדים בקופה 
 אישית וגם ציבורית שתתורגם בהמשך למטבעות כסף לטובת הפרויקט.

גופנית של המשתתפים ולהיות שותפים  גם עסקים יכולים לתת הנחות ותמיכה כנגד פעילות
 לאיסוף התרומות לפרויקט.

עידוד אנשים שלא עושים ספורט לקום ולצאת לפעילות כאשר הם יודעים שספירת -הרעיון בגדול
 הצעדים תתורגם לטובת הקהילה מה שמניע אותם לצאת ולעשות ספורט.

צאות, קורס נאמני בריאות, .ד"ר עקיבא קורל כמי שכבר עשה כמה פרויקטים ביישוב כמו הר4
בדיקות סקר ועוד/ מציע להקים מרכז אינטליגנציה בריאותית שייתן מענה בימי קורונה לטיפול 

 בנושאי לחץ ומענה בריאותי בהיבטים המקצועיים של תזונה, פעילות גופנית ועוד'.

לתושבי מבקש לעשות פעילות מתמשכת, מקצועית ע"י הגעה פעם בשבוע לשוהם ומתן מענה 
 שוהם בנושאים בריאותיים.

לתת עדיפות לפרויקט שהוצג ע"י מני שחק בנושא ההליכה והריצה רק לבדוק עם אנשים  החלטה:
 נוספים את המשמעויות של הפעלת האפליקציה והתמחור של הפעילות.

הרעיון של עקיבא זה דרך והשקעה לטווח הרחוק ולא סותרת את הרעיון של מני לגבי הפעילות 
 יידית.המ

 :2020אמיר בן עזר מסכם את שנת .5

 ומאז הפעילות הופסקה. 15.3.20-הקורונה הגיע והשביתה את הפעילות ב

 גלגיליות וחדר כושר והכול נעצר. תוכננו חוגים חדשים כמו נינג'ה,-חוגים

 תחת התו הירוק ובעיקר בתחומים התחרותיים. 21.2.21-התחלנו פעילות מחדש ב

אירועי הקיץ ותחת המגבלות היו פעילויות במרחב הפתוח כמו יוגה פילטיס במסגרת -אירועים
 ומרוץ עממי בחנוכה בכדורגל.

 כולם עוברים רישוי עסקים ובדיקת מעבדה מוסמכת אחת לשנה.-מתקנים

 



 

 www.hamesh.co.il │ 03-9723001מוקד חמש 

 

מתקן כושר בקשת, מתקן כושר בחבל, מתקן כושר בשביל המזרחי, מגרשי -מתקנים חדשים שנבנו
איטום גג תיכון  החלפת תאורה בשלהבת ואבן חן, לכושר באולם רבין, פטאנק, בניית סטודיו

 והנמכת מדרכה מסביב לאולם רבין.

 .2021-אישור הקריטריונים לעמותות הספורט ל-וועדת ספורט

 אש"ח לטובת אגודות הספורט. 700חלוקת -עמותות

 :2021-מתוכנן ב

רים, קירוי יציע במגרש הכדורגל, אולם בינוי חדש בשכונת הד-קולות קוראים של משרד הספורט
 מיזוג אוויר לאולם תיכון.

שיפוץ משרד הספורט, רישות מצלמות במתקני הספורט, תיקון ליקויי -בנוסף יושקעו תקציבים ב
בטיחות, צביעת מגרשים משולבים, מזרון להת.אמנותית ולטאיקוונדו, החלפת הדשא במינפיץ' 

 בקדם והלפיד.

 לטפל בתשתית המגרשים והתאורה. גם במגרשי הטניס מתכננים

 מתוכננים מספר אירועים גדולים כפוף לאישורים בתקופת הקורונה:-אירועים

אליפות סייקלוקרוס והפנינג אופניים בגן החבל, חודש הספורט העממי, אירועי קיץ ,שבוע  25.5
 .29.10-הריצה ויום ההליכה הבינלאומי ב

העשרה לספורטאים מצטיינים במקום חלוקת מלגות .אמיר בן עזר מציג את הרעיון לתוכנית 6
 לספורטאים מצטיינים.

 התוכנית מתמקדת בתגבור מקצועי, תגבור פסיכולוגי מקצועי ותגבור ערכי.

 חברי וועדה לגיבוש הרעיונות. 2נדרשים להכין את התוכנית ולשם כך יש למנות 

ת הרעיון ולהציג לוועדה למנות את אמיר בן עזר, אילן אופק ומאור דהאן לגבש א החלטה:
 בישיבה הבאה את הרעיון.

.פורסם קול קורא לקורס מדריכים בשהם בכדורגל, כדורסל ושחייה על מנת להנגיש את הקורס 7
 לנוער בשוהם ולהרחיב את כמות המדריכים.

 

 רשם: אמיר בן עזר

 העתקים:

 יוסי בן חיים.-מנכ"ל המועצה

 חברי וועדת ספורט.

 נוכחים.

 

 

 

 


