
 

 תאריך:
 

 
 דברי פתיחה:

דני  –הסמכות הקובעת , הועדה מקיימת דיונים וממליצה, מרגיש זכות גדולה , גדל בכפר סבא -אורן כהן

 הרוש מחזיק תיק הספורט

 

, מענייןו תחום מאתגר -דני הרוש  
.פיתוח פעילות חובבנית, ועדה תביא המלצות ליישוםה    
.ס בכדורגל על עלייתה לליגת העל"ברכות להפועל כפ   

שיפוץ )עלויות     מטורפות, יש בעיה של תקציב, ת המגרש בשביל לקיים משחקים בליגת העל הכשר 

(.תמיכה על השדרוגים 35%יש .)מיליון שקל 5החלפת התאורה  במגרש ( מיליון שקל 8-9האיצטדיון   

 הקרין ולסיום הכולל את כל הפעילויות ספורט בעיר את מצגת רשות הספורט  הציגשאול מיטלברג  

.ס האחרון"סרטון של מרוץ כפ  

 

 

 

 

 

 

 1/2019 ישיבה: מס' ועדת הספורט   :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    27/5/19 נערך ביום:

 אביטןקלודין  נרשם ע"י : מנהל רשות הספורט  –שאול מיטלברג  נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

 ס. ראש העיר , מחזיק תיק הספורט – דני הרוש. 1 .1

 העיר אשמשנה לר, העיר מועצת חבר – כהן אורן .2

 מנהל רשות הספורט – שאול מיטלברג .3

  יואב מלאכי .4

  אבי תשובה .5

 רוני סקה .6

  ליאור ניידיץ .7

  טלי אסיקוב .8

  יגאל שמש .9

  עזריאל אונרייך .10

  תומר כפיר .11

  שאולי דור .12

  קובי פדווה .13

  אמיר סילבר .14

  אמיר כהנא .15

 

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

 רועי דיין, תמי טל, אייל אבנון, ענת הרשקו, רן כדורי, תומר כפיר, עמוס , יובל קדוש, טלי שקד, 

 רן אגונר, עמיחי אלפרוביץ 

 העיריה,  סגן מבקר העירייה ועדות /תרכזמשתתפים,  תפוצה:



 

 חברי הועדה מעלים רעיונות:

 

 אורן כהן- הספורט מאד מגוון, היבטי תקציבים, בטיחות 

קריטריונים לקביעת חוגים, שביםלמקסם את מה שאפשר להביא לתו -אתגר   
?אפשר לקדם, כיתות ספורט בתחום הכדור עף  – ליאור ניידיץ  

השנה לא יצא לפועל   , יש חשיבה  – תשובה שאול מיטלברג  

לא לפצל, לאגד את הכל תחת קורת גג אחת – טלי איסקוב  

.ישנה מדינויות אחת שיוצאת מרשות הספורט, הכל תחת מרכז מידע ורישום – תשובה שאול מיטלברג   

צריך להשקיע  ג משעממים ,"שיעורי החנ, את הספורטבבתי הספר לא מלמדים לאהוב  – רוני סקה

מתקן לא עושה ספורט., ובמאמנים  ריםבמו  

בחינוך הפורמלי באחריות משרד החינוך החינוך הגופני– תשובה שאול מיטלברג   
ניתן להזמין את מנהל אגף החינוך ולקיים דיון – דני הרוש תשובה    

ספורט לבעלי מוגבלויות – יגאל שמש  
טניס שולחן                ,ים "אקי, יש עמותת אנוש, אגף הרווחה מטפל  – תשובה שאול מיטלברג 

.תחום מעניין אך מאד קשה.  לחינוך המיוחד  

שחייה בכפר סבא – שאולי דור  

(ס לבית ברל"החיבור של כפ)בעייה של זהות  – תשובה שאול מיטלברג   

מוכן לעזור בנושא – שאולי דור  

.קבוצת כדורגל גילגול נאלצה לשחק משחקי בית ברמת גן – קובי פדווה  

נושא מורכב –דני הרוש  תשובה  
צריכה להיות , במתגלגלים יש בעיה עם חציית הכביש ליד האצטדיון, בטיפול – תשובה שאול מיטלברג

.עדיפות לרוכבי אופניים  

יש הפקת לקחים, תעלה את הדברים במייל –ליאור ניידיץ   תשובה  

נושא התנועה באחריות המשטרה – תשובה שאול מיטלברג  

,יש מתקנים   שנה 30אולם בן גוריון לא השתנה , לרשת את העיר במסלולי אופניים  – אמיר כהנא  

.בן  אדם מקצוען ברמה גבוהה מיטלברג שאולויש מאמנים וציין שיש ילדים   

להדביק את מיליון שקל להתחיל שיפוץ מבנים ומתקני ספורט על מנת  70יש  – דני הרוש תשובה 

.הפער  

צריך לבנות חדש  אין מה לשפץ, אולמות קטנים  11 – שובה שאול מיטלברגת   
רוצה לשבח את שאול שעושה לדברר דברים טובים, , ספונסרים, אין מספיק פרסומות – אמיר תשובה

.עבודה נפלאה  

מבקש לקיים דיון בספורט למבוגרים – עזריאל אונרייך  

 סיכום: 
  מועצות קדימה 2לפרסם תאריכים 

  הישיבהלתת את סדר היום לפני 

 להיות ממוקדים בשניים שלושה נושאים בלבד 
    משך הישיבה כשעה 

 

 
 חתימת מזכיר הועדה חתימת יו"ר הועדה

 
 
 
 


