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31.5.21 

 31.5.21-מ 2סיכום וועדת ספורט מספר 

 שימי אלבאז, אלי פלג, אילן קומה, אילן אופק, ארז סרי, צור שטראוכלר,  נוכחים:

 אמיר בן עזר.מאור דאהן, אורנה לוטן, אייל בלומנקרנץ, דרור זעירא, נפתלי יוסף, 

 נוער: עלמה רייף תגרי, ערן מלכיאור.

 להלן סיכום הפגישה:

מבחינת התכנון, הבניה, ומבני  הדרים-.מהנדס המועצה יעקב ירקוני מציג את השכונה החדשה1
 הציבור שהולכים להיבנות.

 צפי אכלוס, כמות יחידות הדיור, תכנון הכבישים והיציאות, שבילי האופניים ,המתקנים ומבני
 הציבור שמתוכננים להיבנות.

שעומד להיבנות בשכונה עם דגש על התוכן, הרעיון  פארק הספורטבצורה מפורטת הוצג 
 והמטרות של הפארק בתפישה היישובית עם דגש על תחום הספורט ביישוב.

מתחמי ספורט פונקציונאלים עם דגש על מתחמים מודולרים שניתנים לשינוי שיהיה בהם 
לגיל השלישי, מרחבים פתוחים, מתקני כדור, מתחם מים, קיר טיפוס, מסלול מתקנים לילדים, 

 הליכה היקפי, מתחם להתכנסות , וסקייטפארק מקצועי ומושקע.

בכול זמן נתון מאות משתתפים יכולים להשתמש במתקנים והדגש שהמתחם יהיה מגודר עם 
 ניהול.

 לעבוד בשטח.יתחילו כבר  2022-יהיה תכנון מפורט וב 2021עד סוף 

קצב ההתקדמות תלוי תקציב והשטח יכול להתקדם בצורה מודולרית בהתאם לתקציבים 
 שיאושרו.

 מבקש לדאוג כי נקודות המים בפארק הספורט יהיו של מתקני מים קרים.-אלי פלג

מעלה את הצורך בהצללה קשיחה למתקני הכושר על מנת לשמור על המתקנים -נפתלי יוסף
 והשמש.מהנזק של המים 

בגלל הריחוק של הפארק מהשכונות הצפוניות של היישוב ייבדק נושא ההסעות -שימי אלבאז
 בתוך היישוב על מנת להקל על הגעה של תושבים לפעילות ספורט.

 כמו כן הפארק יגודר ויהיה תחת פיקוח כולל תקנון פעילות.

יהיה לטובת תושבי שוהם בספורט ואת המגוון הגדול ש תוכניות הקיץ.אמיר בן עזר מפרט את 2
 במהלך יולי אוגוסט.

 לעומת שנים קודמות הושמו דגשים על מספר דברים:

 א. הפעלה ביולי אוגוסט.

 ב. מגוון פעילויות לכול הגילאים ללא תשלום.

 ג. הארכת שעות התאורה במגרשים.

 ד. פתיחת מגרשי ספורט נוספים לטובת הנוער.

לות ע"י נוכחות של נציג במקום ובקרה של כמות חברי הוועדה מבקשים לעקוב אחרי הפעי
 התוכנית מאושרת.-המשתתפים בכול פעילות
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שכבר עלתה כאופציה בפגישה הקודמת בנושא אורח  האפליקציה רמבל.אמיר בן עזר מציג את 3
 חיים בריא.

האפליקציה עונה על צרכים חברתיים, כלכליים ופסיכולוגים ודורשת תשלום חודשי על מנת 
 נס לעבודה בשוהם.שתיכ

הרעיון להכניס את האפליקציה ליישוב על מנת לעודד רכישה בעסקים המקומיים, קבלת הנחות 
 בגין ספירת הצעדים ואיסוף המטבעות, חיסכון כספי ושיפור אורח חיים בריא.

חברי הוועדה בעד האפליקציה אבל מעלים מספר שאלות בנוגע לעלות מול תועלת בהכנסת 
ח אדן שנדרש על מנת להיות בקשר עם החברה, עלות חודשי גבוהה לאורך זמן האפליקציה, כו

 והאם זה יגרום למי שלא עודה ספורט לקום ולהתחיל בפעילות.

שימי אלבאז  לקבוע פגישה נוספת אצל אילן קומה מנכ"ל חמש יחד עם אלי פלג, החלטה:
 והחברה המפתחת על מנת לבחון בצורה יותר יסודית את המשמעויות.

 

 

 רשם: אמיר בן עזר

 העתקים:

 יוסי בן חיים.-מנכ"ל המועצה

 חברי וועדת ספורט.

 נוכחים.

 

 

 

 


