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 הכדורגל הפועל כפ"ס  במועדון של ועדת הספורט יים סיור התק   18/10/21אריך בת
  

שאול נתן פתיח בנושא הועדה ועל מתחם הנוער החדש ושידרוג מגרשי    –   שאול מיטלברג 
 הדשא בשנים האחרונות .

 
מובילה בעיר שיש בא  שמועדון הכדורגל הפועל כפ"ס אגודה    ל  שיבח את ניהו   –  אורן כהן  

חינוך   לכדורגל  מעבר  ושזה  איכותיים  מקצוע  פורמלי  ה אנשי  מאוד  בלתי   שחשוב  ציין   ,
 שתהיה מחלקת נוער חזקה וגם קבוצה בוגרת מובילה. 

אורן הציע לשקול ולקבל החלטה בהקדם לגבי עתידו של האצטדיון לקראת העונה הבאה  
 במידה והקבוצה תעלה שוב לליגת על. 

 
הרו להקמת    -  שדני  האפשרות  על  סקירה  נתן   , המועדון  של  והניהול  העשייה  את  שיבח 

 . אצטדיון חדש עתידי , דני הסביר על הקשיים והתגרים שיש לביצוע קבלת אישורים לכך
  

העלה את הרעיון לאיחוד עם הרים נוספות כגון: רעננה , הוד השרון לבניית    –יגאל שמש  
 אצטדיון חדש משותף. 

 ועדת הספורט  מס' ישיבה:   פרוטוקול ישיבת ועדת:  נושא:  
 3/2021  אסמכתא :     18/10/21 נערך ביום:

מנהל רשות   – שאול מיטלברג  נוהל ע"י:
 הספורט  

נרשם ע"י  
: 

 קלודין אביטן 

שמות  
חברי 

הוועדה  
 הנוכחים:

 מחזיק תיק הספורטסגן ראש העיר ו –אורן כהן  .1
 סגן ראש העיר ומ"מ  –דני הרוש  .2
 מנהל רשות הספורט  –  שאול מיטלברג .3
 עידן שום   .4
 יואב מלכי  .5
 קובי פדווה  .6
 יגאל שמש  .7
 אמיר כהנא  .8
 

שמות  
חברי 

הוועדה  
 שלא נכחו:

  , עמוס שיטרית ,,  עזריאל אונרייך ,אמיר סילבר, טלי איסקוב 
 ,רן כדורי , רן אגונר ,רועי דיין ,רוני סקה ,צבי אלון , עמיחי אלפרוביץ, 

 טלי שקד   ,שאולי דור, שלמה הופמן ,  תמי טל ,שאולי דור,  תומר כפיר
 

 משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה  תפוצה:



 

 
 
 
 
 
 
 

במחלקת  שיבח את המועדון ופעילויות בו כאבא שיש לו ילדים שמתאמנים    –אמיר כהנא  
 הנוער ומציין שזה מועדון עם ערכים. 

והסגרים ומקווה שבמידה ויהיו סגרים  העלה את כל הבעיות והקשיים שהיו בזמן הקורונה  
 נוספים בעתיד יהיה צורך לשקול מחדש איך לא סוגרים פעילויות 

 
 

העלה את עניין הצורך בבניית אצטדיון חדש הקשיים על חוסר בתקציב, קיצוץ    –  עידן שום
 העירייה בתמיכות בשנה האחרונה. 

ועדון משקיע המון במחלקת  עם רשות הספורט וציין שהמ  טובעידן סיפר שיש שיתוף פעולה  
 הנוער ורואה את הנושאיים החשובים במועדון כגון: ערכים בספורט וחינוך.

 
 הציג מצגת על העשייה ופרוייקטים שמתקיים היום במועדון   –  מנהל מח' נוער  –גבע 

 
 

 חתימת מזכיר הועדה  חתימת יו"ר הועדה 
 


