
 
 

 

2021במרץ  1  תאריך  

 
 

כצנלסון  גלילי  הספורט   יבהיכל של ועדת הספורט יים סיור התק 14/2/2021בתאריך  *
   . והיובל 

  
בכצנלסון גלילי   א"ק  נערך סיור במסלול   בתחילת המפגש היה       

 *שאול ואליעזר  חאדד  נתנו הסבר לגבי שידרוג של המסלול ועל המקום   בכלל .
כגון : בתי ספר  המשתתפים במתקן  במקום ועל  ותהמתקיימ על הפעילויות הסביר  אליעזר 

א"ק והתושבים.  מועדוןהתיכוניים ,   
 
 

 * אליעזר חאדד ב סיור שערכו באול מי  הספורט  היובל גלילי, כצנלסון אלי נתן סקירה  
באולם .  ותהפעילויות המתקיימ על וסיפר               

 
    *דני  הרוש נתן סקירה על פרוייקט בניית  סככות במגרשי הספורט  הכוללת  התקנת   

סלולרית. מערכת           
 
 

 ועדת הספורט  מס' ישיבה:   פרוטוקול ישיבת ועדת:  נושא:  
 1/2021  אסמכתא :     14/2/21 נערך ביום:

מנהל רשות   – שאול מיטלברג  נוהל ע"י:
 הספורט  

נרשם ע"י  
: 

 קלודין אביטן 

שמות  
חברי 

הוועדה  
 הנוכחים:

 ס. ראש העיר , מחזיק תיק הספורט  –.   דני הרוש 1 .1
 חבר מועצת העיר, משנה לראש העיר  –אורן כהן  .2
 מנהל רשות הספורט  – שאול מיטלברג  .3
 יואב מלכי  .4
 ליאור ניידיץ   .5
 קובי פדווה   .6
 שלמה הופמן  .7
 שאולי דור .8
 אמיר כהנא  .9

  טלי שקד   .10
שמות  
חברי 

הוועדה  
 שלא נכחו:

 ,עמוס שיטרית , עזריאל אונרייך ,יגאל שמש   , ,טלי איסקוב ,אמיר סילבר   
רן   ,רן אגונר  ,רועי דיין , רוני סקה  ,צבי אלון , ענת הרשקו ,עמיחי אלפרוביץ

 תמי טל   ,תומר כפיר , שאולי דור ,כדורי

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



 
 

 
 
 
 

 המונה למעלה  נתן סקירה רחבה על המועדון  מנכ"ל הפועל כפ"ס כדורסל בני חזן * 
 מחלקת עדותה וקבוצות שחקנים ושחקניות פעילים , מחלקת נוער/נערות  2,500 -מ
 בשנת הקורונה  של המועדון  כלכליים ה  על הקשיים  הוא סיפר כמו כן   בוגרים /בוגרות 

 סייע להם בתקופה הזאת . לוציין שעיריית כפ"ס צריכה 
 

*שלמה הופמן  – שיבח את הפעילות של המועדון וציין בגאווה עירונית מההיכרות הקרובה  
 שלו למועדון.

 
*שאולי לידור  – שהיה בעבר יו"ר המועדון  הכדורסל הרחיב את נושא הפעילויות של  

 המועדון. 
 

*ליאור ניידיץ  – ציין שצריך לבחון את האפשרויות לגיוס נותני חסויות על מנת לעזור  
ת בעיר. וכלכלית לאגוד   

 
*שאול מיטלברג-  נתן סקירה כללית על פרוייקטים ואירועים שיתקיימו במהלך חודש  

. מרץ  
 

*אורן כהן דני הרוש –  ציינו שבקרוב הם יתחלפו בתפקידים אורן יחזיק תיק הספורט ודני  
 יהיה יו"ר ועדת הספורט 

 
 
 

 
   חתימת מזכיר הועדה חתימת יו"ר הועדה 

 


