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   במועדון הכדורעף בבר לבשל ועדת הספורט יים סיור התק 26/4/2021אריך בת
  
ושיבח את מועדון הכדורעף על  עדכן על החלפת התפקידים בינו לבין דני הרוש    -  אורן כהן  

 הניהול והעשיה של המועדון . הפעילויות 
 
        ובקשות צרכים  לגרי הציג את פעילויות המועדון והתייחס  –  גרי אברמוביץ 

 שנדרשים לעשות על מנת להמשיך להתקדם ולפתח את הענף הכדורעף בעיר.              

 עלות דמי שימוש עבור שימוש באולמות   •

 בקשה להגדלת התמיכה העירונית   •

של  להקמת  בקשת   • לצרכים  לב  בר  לאולם  בצמוד  חדשים  כגון:  מבנים  המועדון 
 מחסנים , חדרי כושר, חדר טיפולים רכישת לוח תוצאות ועוד...... 

 ועדת הספורט  מס' ישיבה:   פרוטוקול ישיבת ועדת:  נושא:  
 2/2021  אסמכתא :     26/4/21 נערך ביום:

מנהל רשות   – שאול מיטלברג  נוהל ע"י:
 הספורט  

נרשם ע"י  
: 

 קלודין אביטן 

שמות  
חברי 

הוועדה  
 הנוכחים:

 מחזיק תיק הספורט  –אורן כהן  .1
 מנהל רשות הספורט  – שאול מיטלברג  .2
 יו"ר מועדון הכדורעף –גרי אברמוביץ  .3
 מנכ"ל מועדון הכדורעף –יעקב הרשקוביץ  .4
 מנהל אולם בר לב – עמית רוקמן  .5
 יואב מלכי  .6
 ליאור ניידיץ   .7
 עידו כהן   .8
 ענת הרשקו  .9

 אייל אבנון .10

שמות  
חברי 

הוועדה  
 נכחו:שלא 

עמוס   ,עזריאל אונרייך  , , יגאל שמש ,אמיר סילבר, טלי איסקוב 
 ,רן אגונר , רועי דיין , רוני סקה ,צבי אלון ,עמיחי אלפרוביץ,  , שיטרית
 קובי פדווה שלמה הופמן   , תמי טל  , שאולי דור,  תומר כפיר ,רן כדורי

 טלי שקד  , אמיר כהנא ,שאולי דור
 

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



 
 
 

 
 

הרשקו   הפעיל  –יעקב  על  סקירה  נתן  המועדון  הצרכים    במקום    יותו מנכ"ל  ועל 
 לבניית מבנים חדשים. 

 
כהן וציין    –  אורן  המועדון  של  ההישגים  על  ברכה  לכרזת  דאגה  שהעירייה  ציין 

לעשות   מתכוון  ושהוא  העירייה  עבור  גדול  מאוד  אתגר  הוא  והחזון  שהבקשות 
 מאמצים על מנת לקדם את עניין הבקשות . 

 
על היקף הפעילות    ,ציין את שיתוף הפעולה עם המועדון הכדורעף  –  שאול מיטלברג

שיהיו   להמשיך  מנת  ) קבוצות    2על  העל  וגבריםבליגת  את    (נשים  להעלות  ולבקש 
 התמיכה העירונית . 

 
בבר לב בכל הענפים כמו כן  הפעילויות שמתקיימות  נתן סקירה על    –עמית רוקמן  

 נעשה סיור באולם יחד עם חברי הועדה. 
 

 האישית שלו למועדון מההיכרות שיבח את המועדון  –ליאור דייניץ 
 

שיבח את הפעילות של מועדון וציין שצריך לעשות את כל המאמצים    – אבי תשובה  
 לגייס ספונסרים .

 

 
 

 
 חתימת מזכיר הועדה  חתימת יו"ר הועדה 

 


