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ברכות

מנהלים יקרים, 

זה עוררו עניין רב בקרב  הגיליונות הקודמים של מגזין 
ופניות  וברשויות  הספורט  במחלקות  התפקידים  בעלי 
עצומה  עשייה  וחשפו  המגזין  למערכת  הגיעו  רבות 
ובלתי נלאית, הממלאת את יומכם ותורמת רבות לקידום 
הספורט בישראל, ובסופו של יום לשיפור פניה ועתידה 

של ישראל.    

אנו מצידנו שמחים לתת במה וחשיפה לעשייה המבורכת 
אשר נועדה להעשיר ולהגביר את המודעות לפועלכם. 

בגליון שבידכם סקירת הפעילות והפרויקטים המרתקים 
והטורים  הכתבות  השונות,  ברשויות  הדרך  ופורצי 
לשמש  שיוכל  חיוני  מידע  גם  זה  בגיליון  המקצועיים. 
אתכם בהמשך העשייה תוך שיתוף פעולה וחיזוק הקשר 

בין המנהלים והרשויות. 

ותגובות  יוזמות  הצעות,  מכם  ולקבל  להמשיך  נשמח 
מנת שנוכל להמשיך בתהליך שכבר  על  במגזין,  לנכתב 
החל ולהפוך את המגזין לכלי שימושי, יעיל, חיוני ומרתק 

ביותר עבורכם.  

בברכה, 
מיכה חמו 
עורך

ואין  המפרסמים  אחריות  על  הן  זה  בגיליון  *המודעות 
בפרסומן משום המלצה של האיגוד. ההכנסות ממודעות 

הפרסום מיועדות למימון הוצאות הפקתו.

ובמדורים  במאמרים  המובאות  והתפיסות  *הדעות 
מבטעות את דעתם האישית של הכותבים ומובאות על 

דעתם.

רשימות,  בכתבות,  להשתמש  לצלם/או  להעתיק  *אין 
איורים ו/או צילומים המופיעים בעיתון, בלי לקבל רשות 

המערכת בכתב.

rommedia@walla.com
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המערכת: "רום מדיה", רחובות

טלפון: 08-9450478, נייד: 052-2536717.

לתגובות, הצעות, מכתבים והודעות:
המערכת עשתה כל שביכולתה לקבל את אישורם של 

הצלמים לפרסום תמונותיהם במגזין

גליון 11

ברכת דובר האיגוד
חברים יקרים

ואנו ממשיכים  ומגוונת  רבה  פעילות האיגוד 
לפעול לקידום מעמד החברים.

מפרה  ומפגש  שיא  אירוע  הוא  השנתי  הכנס 
לשתף  חדשים,  חברים  להכיר  לנו  המאפשר 

בעשייה ו''לטעון מצברים''. 
אנו מקיימים ימי עיון להעמקת הידיעות של 

החברים ועדכונם השוטף. 
המגזין שבידכם הוא כלי חשוב נוסף להעלאת 
קרנם של מנהלי המחלקות לספורט והאיגוד ומאפשר במה לעשייה 

הברוכה המתקיימת ברשויות ובכלל. 
זה המקום להודות לכל העוסקים במלאכת כתיבת העיתון, ולעורך 
הראשי מר מיכה חמו. תקוותי כי תיהנו מהמגזין ובטוחני כי ישמש 

אתכם בעשייה הברוכה. 

שלכם,
גלעד שיפר
דובר האיגוד

ברכת יו"ר איגוד מנהלי מחלקות הספורט
חברים יקרים, 

מכרעת  השפעה  המקומיות  ברשויות  לספורט  המחלקות  למנהלי 
ביישובם.  הפנאי  תרבות  עיצוב  על 
הספורט מהווה מרכיב משמעותי הולך 
הרצון  שביעות  תחושת  במידת  וגדל 

של התושבים.
הנהלת איגוד מנהלי מחלקות הספורט 
מלאה  ובהתנדבות  במסירות  פועלת 
לאחר  ואחריות.  שליחות  תחושת  תוך 
שנים ארוכות נשמע קולם של מנהלי 
המשפיעים  במקומות  המחלקות 
על  גאה  ואני  בישראל  הספורט  על 
שהצלחנו ליצור מערכת של אמון מול 
קשה  לעבודה  תודות  הגורמים,  כלל 

ונחושה. 
חבריה  את  מייצגת  האיגוד  הנהלת 
משרד  והספורט,  התרבות  משרד  המקומי,  השלטון  מרכז  מול 
החינוך, המועצה להסדר הימורים בספורט, מרכזי הספורט השונים, 
ההתאחדויות ועוד. אני חב תודה גדולה לחברי ההנהלה המסורים 
ובקידום  המנהלים  של  בצרכים  והטיפול   התבונה  החוכמה,  על 

מעמד המנהלים.         
היא  שהצלחתה  רגב  מירי  ח"כ  והספורט,  התרבות  לשרת  תודתי 
הצלחתנו, למנכ"ל משרד התרבות והספורט, מר יוסי שרעבי, לראש 
מיוחדת  תודה  שפר,  אורי  ד"ר  תפקידו,  המסיים  הספורט  מינהל 
מרכז  לצוות  בוסתן,  עופר  מר  הספורט,  מינהל  ויו"ר  מ"מ  לחברנו 
השלטון המקומי ובראשם מר רן קוניק והסמנכ''לית גב' רות דיין-מדר, 
וכמובן לכל מנהלי מחלקות  למפקחי מינהל הספורט על התמיכה 
לספורט על התמיכה והרוח הגבית. תודה אישית למזכיר האיגוד, מר 

שבתאי פיקר ולחברי ההנהלה השותפים לעשייה ולהצלחה.    
הספורט  את  להעצים  יחדיו  יחברו  השותפים  כל  כי  ספק  לי  אין 

בישראל כי אזרחי המדינה ראויים לכך.
אני מאחל לכולכם כנס פורה ומהנה.

בברכת הספורט,
שאול דוד
יו"ר איגוד מנהלי מחלקות הספורט
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ברכת  סגן ראש מינהל הספורט
מנהלים ומנהלות מחלקות ספורט יקרים,

ברשויות  הספורט  מחלקות  מנהלי  כנס 
ורבת  מבורכת  מסורת  הינה  המקומיות 
שיתוף  בקידום  חשובה  דרך  ואבן  שנים, 
והרשויות  הספורט  מינהל  בין  הפעולה 
הספורט,  מינהל  ראש  כסגן  המקומיות. 
וכאחראי על הספורט ברשויות המקומיות, 
יש  בה  הזדמנות  כל  על  וגאה  שמח  אני 
אמצעי  בלתי  למפגש  להגיע  ביכולתנו 
ברשויות  הספורט  מחלקות  מנהלי  עם 
והאתגרים  המטרות  לנוכח  המקומיות. 
בשנים  לפנינו  העומדים  המשותפים 
הקרובות, מפגשים אלו והדיונים המתקיימים בין מנהלי מחלקות 
הספורט,  מינהל  ועובדי  לבין מפקחי  ובינם  עצמם,  לבין  הספורט 

מאפשרים לנו ליצור שפה אחידה וראייה אסטרטגית משותפת.

תכנית "פרחי ספורט" אותה מקדם מינהל הספורט במשרד התרבות 
והספורט באה לקדם מסר וחשיבה פרואקטיבית. הדגש בתכנית הוא 
פעילות  באמצעות  ותרבותיים  ערכיים,  חברתיים,  מרכיבים  חיזוק 
ספורטיבית, תוך מתן דגש על מקצועיות והטמעת האהבה לעיסוק 
בספורט בהתמדה על פני שנים רבות. התכנית מעבירה מסר חד 
וברור, לפיו רצוי וכדאי לבצע פעילות גופנית ולעסוק בספורט לשם 

קידום הבריאות וההנאה, על פי צרכי הילד/ה בגילאים השונים.

בנוסף, משרדנו רואה חשיבות רבה בהגדלת מספר האזרחים – בכל 
הרשויות  תפקיד  גופנית.  ובפעילות  בספורט  העוסקים   - הגילים 
המקומיות בתחום זה הוא חשוב ביותר, ואנו עושים כל שניתן על 

מנת לסייע בידיכם.

משרד התרבות והספורט, בראשות השרה, ח"כ מירי רגב, ממשיך גם 
השנה בהשקעה חסרת תקדים, במסגרת התמיכה בקידום הספורט 
המקומיות.  ברשויות  עממי(  )ספורט  הספורט  ותרבות  התחרותי 
תכנית המתקנים החדשה שאושרה ע"י המועצה הלאומית לספורט 
ואשר צפויה להתפרסם בזמן הקרוב מביאה לידי ביטוי את מחויבות 
השרה, המנכ"ל והמשרד לקידום תשתיות ומתקני הספורט ברשויות 
המקומיות, הן המיועדים לפעילות קהילתית והן המיועדים לספורט 
מיליארד ₪   3 של  אושרה תמיכה  זו,  במסגרת  הישגי.   – תחרותי 
מכספי המועצה להסדר ההימורים בספורט להקמת מתקני ספורט 
דגש  מתן  תוך  הקרובות,  השנים  ב-12  הארץ  רחבי  בכל  חדשים 
ובין  לחלשות  החזקות  הרשויות  בין  הפערים  צמצום  על  וחשיבה 

המרכז לפריפריה.

מינהל הספורט ימשיך לקדם את חזונו, לאפשר לכל אדם בישראל 
את הזכות למימוש עצמי באמצעות ספורט ופעילות גופנית, ואנו 
נעשה ככל יכולתנו להטמיע את החשיבות שבקיום אורח חיים פעיל 
ובריא, לאורך החיים, בקרב אוכלוסיות רחבות ככל האפשר. נמשיך 
להשקיע ולתמוך בפעילויות ובמתקני ספורט ברשויות המקומיות, 

במטרה לקדם את תרבות הספורט בישראל.

שלמי תודות לאיגוד מנהלי מחלקות הספורט, על הפעילות והעשייה 
בקידום מעמדם של מנהלי המחלקות, ועל העמקת שיתוף הפעולה 

עם מינהל הספורט.

בהזדמנות זו, ברצוני לציין גם את הערכתי הרבה ולהודות למפקחים 
המחוזיים ולעובדי המינהל, על מסירותם והשקעתם הרבה בקידום 

מטרותינו המשותפות.

ברגשי כבוד,
עופר בוסתן
סגן ראש מינהל הספורט

ברכות

מנהלי/ות  מחלקות הספורט,
ומפיקי  יוזמי  את  לברך  לי  הרשו  ראשית 
בהוצאת  החשובה  עבודתם  על  העיתון 

עיתון מענין זה
להתעדכן  כולנו  יכולים  שבאמצעותו 
אנו  אותו  בתחום  הנעשה  על  וללמוד 

מנהלים וחיים ביום יום מבוקר ועד ליל.
על  לקחתי  פעם,  לא  אמרתי  שכבר  כפי 
עצמי את תפקיד יו"ר ועדת הספורט בכדי 
של  ומעמדו  במצבו  מהותי  לשינוי  להביא 

הספורט במדינה וברשויות המקומיות
מחלקות  מנהלי  את  ומעמדם  בכלל 

הספורט, בפרט.
אנו בדרך הנכונה, ההחלטה המשמעותית הראשונה שכבר נתקבלה 

על ידי הנהלת מרכז השילטון המקומי היא להקים מרכז ספורט
חדש, ייעודי וייחודי למרכז השילטון המקומי.

מדובר בהחלטה מהפכנית לכל דבר וענין.
המטרה הסופית שלי היא , ואת זה אני יכול לומר כמי שהיה שנים 
רבות מנהל מחלקת ספורט, וכעת בכובעי כראש עיר, להעלות את 

תחום הספורט
למקום גבוה בסדרי העדיפויות של כל ראש עיר ו/או מנהיג ציבור 

כזה או אחר.
ביחד איתכם, ובעזרתכם, זה יקרה, אין לי ספק בכך.

מחלקות  מנהלי  באיגוד  הן  לדרך,  שותפיי  לכל  להודות  רוצה  אני 
הספורט, הן במרכז השילטו המקומי והן במשרד התרבות והספורט.

המשיכו בדרככם, יישר כח !!
רן קוניק
ראש עיריית גבעתיים
ויו"ר ועדת התרבות והספורט במרכז השלטון המקומי

ברכת מנהל חטיבת רשויות מקומיות
שלמה  מר  של  פרישתו  עם  לאחרונה, 
שטרן לגמלאות נתבקשתי לקבל עלי את 
חברה  דירוג  חטיבת  בהובלת  האחריות 

ונוער.
בשמי  להודות  מבקש  אני  זו,  בהזדמנות 
תרומתו  על  שטרן  לשלמה  ובשמכם 

הגדולה ורבת השנים לפעילות החטיבה. 
מורכב  מיוחד,  בדירוג  שמדובר  ספק  אין 
בחדוות  לתפקיד  נכנס  ואני  ומאתגר 
הנוער,  לבני  הן  רבה.  ובמסירות  יצירה 
הספורט  לקידום  והן  שלנו,  ההמשך  דור 
המחלקות  מנהלי  שאתם  לערכים,  וחינוך 

והעובדים ברשויות המקומיות מקדמים בכבוד רב. 
הספקתי  החטיבה  ראש  בתפקיד  מכהן  אני  בה  הקצרה  בתקופה 
הערכית  ומהרוח  האנושי  המשאב  מאיכות  עמוקות  להתרשם 
שנושבת בחטיבה ושאת הערכיות מובילים אנשים מוכשרים וחדורי 

מוטיבציה.
מאוד  חשוב  מוסף  ערך  שהיא  בפעילות  שמדובר  הבנתי  עוד   

בפעילות הרשות המקומית ולפרנסי העיר. 
לה  ההערכה  את  להעמיק  לפנינו.  עומדות  מרכזיות  שתי משימות 
זוכה החטיבה בפעילותה השוטפת ברשויות המקומיות ולעשות כל 

מאמץ לשפר ולשדרג את תנאי ההסכם הקיבוצי.
לשיתוף פעולה ולהצלחה, 

עו"ד רונן אהרוני
מנהל חטיבת רשויות מקומיות 
וראש חטיבת החינוך הבלתי פורמאלי 
הסתדרות המעו"ף
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מנהלי אגפי ומחלקות הספורט, 
בית  מהווה  המקומי  השלטון  מרכז 
לכלל הרשויות המקומיות בישראל: 
ועד  הבינוניות  דרך  מהקטנות, 
ומכל רחבי  הגדולות, בכל המגזרים 
את  המשנה  מקצועי,  כגוף  הארץ. 
של  הליבה  בסוגיות  ומטפל  פניו 
הרשויות המקומיות בישראל, נמשיך 
לאחד את הכוחות ולפעול יחד עבור 

כל תושבי מדינת ישראל. 
חשוב  מרכיב  הוא  הספורט  תחום 
והקהילה  החברה  בחיי  ומשמעותי 
של כל עיר ויישוב בישראל. הספורט 
חברתית  מסגרת  חינוכי,  כלי  הוא 
בספורט  העוסקים  האנשים  ופיתוח  בקידום  המסייעת  משפיעה 

בכלל, ובני הנוער והילדים בפרט, תחרותי ועממי כאחד.  
תחום הספורט במדינת ישראל מנוהל ומובל ברובו הגדול  על ידי 
השלטון המקומי, אם באמצעות אגפים ומחלקות ספורט עירוניים, 
אלפי  מאות  הכוללות  עירוניות  ועמותות  חברות  באמצעות  ואם 
השלטון  של  ההשפעה  כח  להגדלת  נפעל  אנחנו  לכן  משתתפים. 
המקומי בגופים הקבועים את המדיניות ואת אופן חלוקת המשאבים 
על מנת לוודא כי הם מגיעים למקומות הנכונים ובאופן הוגן ושוויוני. 
שרת  הספורט,  משרד  עם  ומוצלח  פורה  פעולה  שיתוף  לנו  יש 
פרויקטים  מספר  המקצועי.  העובדים  וצוות  המנכ"ל  הספורט, 
ושיתופי פעולה בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי עומדים על 
הפרק לקראת יציאה לדרך, שללא ספק ישדרגו את מתקני הספורט, 

חלוקת המשאבים ואופן ניהול הספורט במדינת ישראל. 
 ברצוני לאחל לכם כנס פורה ומעניין, מעמיק ומהנה ולהודות לכם 
על העבודה הקשה והמאמצים הרבים שאתם משקיעים בעבודתכם 

לאורך כל השנה. 
 

שלכם, 
חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
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יבכל שנה רבים מתושבי חבל יבנה נוטלים חלק פעיל בליגת הכדו
ירסל של בתי כנסת הגדלה בהתמדה מזה חמש שנים. "מטרת הפ

רויקט הנהדר הזה היא להגיע בסופו של דבר למצב בו רוב התושבים 
נוטלים חלק בפעילות ספורטיבית קבועה", מציינת רכזת הספורט 
במועצה, שורי לוי, ומוסיפה: "זהו משב רוח מרענן מצד התושבים 
שמצליחים לשלב מסגרת משפחתית, תעסוקתית וקהילתית. הדבר 

מעיד על גיוון ועל ראיה רחבת אופקים". 
במשחקי הכדורסל של המועצה משתתפים למעלה מ- 250 שחקנים 
ב-4 ליגות לפי קטגוריות גילאים, החל מגיל 10 ועד לליגת בוגרים 
הכדורסל  מחלקת  בהובלת  מתקיים  הפרויקט  ומעלה.   24 לגילאי 
השונים  מהיישובים  הקבוצות  ראשי  בשיתוף  יבנה,  חבל  במתנ"ס 

והמועצה האזורית נחל שורק.
ראשי הקבוצות מספרים שמדובר בחוויה מיוחדת לשחק מול חברים 
מיישובי המועצה, ואין ספק שזה תורם לגיבוש בין התושבים. הם 
גם מבקשים להודות למחלקת הספורט במועצה, שארגנה את הליגה 

בצורה מקצועית. 
הליגה התחילה במועצה עם ארבע קבוצות בלבד בגילאי בוגרים ועם 
השנים גדלה והתרחבה לעשר קבוצות תוך שיתוף פעולה פורה עם 
מחלקת הספורט בנחל שורק. כיום הליגה מתחילה כבר אחרי חג 
השבועות ונמשכת עד אמצע חופשת הקיץ. משחקי הגמר מקיימים 

לסירוגין במועצות וליגות הילדים מתקיימות במהלך החופשה.
י"הליגה מאפשרת לשחקני הכדורסל של בית הספר לכדורסל, לשח
יקני הנבחרות הפעילות ולכל תושב שאוהב את המשחק הנאה ותע
יסוקה לחופש הגדול. זכינו לשיתוף פעולה עם היישובים, רכזי הנו

ער, הורים ומאמני הכדורסל במועצה המשמשים כשופטים בליגות 
האלה", מספרת לוי בגאווה.

יראש מועצה אזורית חבל יבנה, משה ליבר התומך במפעל הספור
טיבי אמר כי "חלק משחקני ליגת בתי הכנסת הם אנשי משפחה עם 
ובמשחקים.  זמן להשקיע באימונים  זאת הם מוצאים  ובכל  ילדים, 
יאני שמח שתושבי המועצה מקפידים לעסוק בספורט, ונמשיך לפ

עול להנגשת פעילויות ספורט נוספות".

כשהחזן קולע 
שלשה

ליגת הכדורסל של בתי הכנסת 
במועצה אזורית חבל יבנה

ניר גלים מדליות קטסל

רוצים להופיע
בגיליון הבא?

שילחו למערכת עיתון

כתבות, הצעות ורעיונות

ותופיעו  בעיתון  הבא
rommedia@walla.com
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עדכון מהשטח

חברת  עם  בש"תפ  מאורגן  הכנס  השנה 
"ארקיע" וזאת לאור הפקת הלקחים מהכנס 
האחרון.אני בטוח שהשינוי יוכיח את עצמו. 
מפגש  תקיים  האיגוד  הנהלת  הכנס  בתום 

להפקת לקחים ע"מ ליישם לקחים.
לפני   שלחנו  לכנס  ההרשמה  טופסי  את 
יותר מחודשיים ע"מ להקל עליכם בקבלת 
אישור יציאה לכנס ואכן  רובכם נרשמתם 
בזמן , למרות זאת היו עדיין מספר מנהלים 
לב  שימו  ,נא  האחרון  ברגע  שנרשמו  /ות 

להבא לנושא זה. 
מספר  וקידמנו  רבות  עשינו  הזו  בשנה 

נושאים חשובים כפי שתקראו בהמשך.
נושא   2016- לשנת  חדשים  שכר  הסכמי 
חשוב הנוגע לכולם, ניסים רון-חבר הנהלת 
האיגוד חבר גם באיגוד מנהלי איגוד חברה 
ועו"ד  האיגוד  הנהלת  עם  וביחד  ונוער 
להשגים  הגיעו  מההסתדרות  אהרוני  רונן 
החל  השכר  שיפור  בתחום       חשובים 

מינואר 2016.
כ"א  מנהלי  עם  להפגש  המלצתי:עליכם 

ברשות ולבדוק את זכויותיכם.
לאחר שנקבל מסמך מסודר בנושא- אציג 

אותו באתר האיגוד.
כך  כל  הנושא  ספורט-  מיתקני  בטיחות 
ממלכתיים  גופים  מספר  כי  ומורכב  רגיש 
המשטרה,  התמ"ת,  משרד  בו:  קשורים 

משרד הפנים, כיבוי אש,
על  מכתב  לרשויות  נשלח  כחודש  לפני 
לאור   2000 בסקט  סל  למתקן  תקן  הסרת 

ליקויים בטיחותיים שנתגלו.
מכתב זה עורר מעט סערה כי משתמע ממנו 
שהאחריות לבטיחות מיתקנים ברשות הם 
אנו  זאת  ואת  באחריות מנהל/ת המחלקה 

רוצים למנוע בכל תוקף!!!
אנו  מקיימים מספר פגישות הבהרה בנושא-
את  שנשלים  לאחר  בהמשך  עדכון  תקבלו 

סבב הפגישות ונקבל הבהרות!! 
לדרך  יצאה  לספורט-  הלאומית  המועצה 
עודד  מר  עומד  בראשה   ,2014 במאי 
וקוראים  שומעים  שאנו  מהתגובות  טירה. 
בעיתונות על הקשיים שהמועצה מערימה 
ההימורים-  מועצת  של  עבודתה  דרך  על 
העברת  יעכב  זה  כי  טובות  מבשר  לא  זה 
כספים לרשויות שכבר סיימו לבנות/לשפץ 

מיתקן זה או אחר.
ולא  הקורה  אחרי  במעקב  נמשיך  אנו 
העברת  לעכב  בירוקרטים  לעיכובים  ניתן 

הכספים.
מייעצת- בדעה  נציגות  שתהייה  ביקשנו 
במועצה-מחכים  מטעמנו  משקיף 

לתשובתם.
לימודי תואר ראשון- למרות הדרישה שלכם 
 47 בתחילה  ראשון-נרשמו  תואר  ללימודי 
ספיר  למכללת  כולם  את  הפנינו  מנהלים, 
ללימודי   6 רק  נרשמו  בסוף  שבשדרות- 

תואר.
אני מזכיר לכם שהחל מ-2018 כל מנהל/ת 
תואר  תעודת  בעל  להיות  יחויב  מחלקה 

ראשון.
ובקשה  פנייה  בעקבות  שני-  תואר  לימודי 
אנו  שני-  תואר  לימודי  אפשרות  לבדוק 
בקשר עם מכללת "וינגייט". לאחר שנשלים 

את המו"מ- אודיע לכם.
קורס למפעילי מיתקני ספורט- ידידנו ד"ר 
לשעבר  הספורט  מינהל  ראש  דקל-  שוקי 
לכם  וחשובה  יפה  בהצעה   לאיגוד  פנה 
מיתקני  מנהלי  לקורס  עובדים  לשלוח 
ספורט ברשות שיתן כלים והכשרה בתפעול 

ואחזקת המיתקנים.
בימים אלה אנו סוגרים את כל הפרטים עם 
מכללת  מש"מ,  הקורס:  לקיום  השותפים 
באגרת  בקרוב  יפורסמו  "וינגייט".פרטים 

שאני שולח מדי פעם..
כפל תואר- נושא שחשוב לציבור המנהלים 
ההנהלה-  חבר  החדשים.בסיוע  בעיקר 
ניסים רון נשב עם הגורמים העוסקים בכך 

ותקבלו עדכון.
ספורט  מינהל  לקורס  תעודה  לימודי 
במכללת  בצפון  לחברינו  בעיקר  המיועד 
חלאיילה  אחסן  מר  עם  בשת"פ  משגב- 
מנהל המכללה. קורס על רמה גבוהה מאד. 
ממליצים מאד למי שרוצה להכיר את עולם 

הניהול בקורס  של כ- 200 שעות.
.שת"פ עם מרכז השלטון המקומי }מש"מ{- 
אנו מאד מרוצים משת"פ הפעולה המצוין 
עם  מנכ"ל מש"מ מר שלמה דולברג, מר 
רן קוניק –ראש עיריית גבעתיים ויו"ר ועדת 
על  דיין-מדר-הממונה  רות  הספורט.עו"ד 
הגיבוי  למלוא  במש"מ–וזוכים  הספורט 

מהם.
אתר האיגוד באינטרנט- השקענו לא מעט 
כסף בבניית האתר ואנו משלבים בו מידע 

רב הרלוונטי עבורכם.
בדיוור  מידע  לקבל  ע"מ  לאתר  הרשמו 
ישיר ועדכנו מידע שיכול לעניין את כולם-

כתבות, אירועים,תמונות מהשטח.
מ.א.  רשויות-הרצליה,  מספר  יש 
שומרון,גליל עליון,רהט ,עראבה, ששולחים 
זאת  מידע שוטף על הנעשה אצלם- עשו 
גם אתם באפשרות זו ע"מ לקדם עצמכם?

WWW.IMMS.CO.IL:כתובת האתר

חבר  דמי  תשלום  העמותה-  בנק  חשבון 
ע"מ  לעמותה  בנק  חשבון  פתחנו  לאיגוד- 
ולשלם  לאיגוד  החבר  דמי  בגביית  להקל 

לספקים את התשלום בזמן.
הפועלים  בנק  הבנק:  פרטי  את  להזכירכם 

}12{,סניף 476, חשבון:383880
המסמכים  כל  את  תמצאו  האיגוד  באתר 
דרישת  כולל  התשלום  לביצוע  הדרושים 

תשלום לשנת 2016.
ורק  אך  החבר  דמי  את  לשלם  מבקש  אני 
לחשבון זה.כמו כן ,שלחו ההמחאות בדואר 

רגיל ולא רשום- זה מקשה עלי מאד.
שילמתם  שהינכם  התופעה  חוזרת  שוב 
ואתם   2015 עבור  ינואר  אחרי  הכנס  עד 
לא  טעות.   !!!2016 עבור  חושבים ששולם 
סתם אני מבקש שתסדירו התשלום במהלך 

2016 בלבד וכך תמנעו אי הבנה.
כפי שקראתם  יש תמורה לאגרה שהינכם 

משלמים.
ינואר  בתחילת  שפר-  אורי  מד"ר  פרידה 
ד"ר שפר פרש לגמלאות לאחר כ-40 שנות 
 8 עשייה מבורכת בתחום הספורט בארץ. 
שנים כיהן כראש מינהל הספורט בהן היה 

לנו קשר מצוין עימו.
הזמן  בחלון  הנאה  ברכת  לך  אנו מאחלים 
החדש שנפתח לפניך כגימלאי ובטוחים אנו 

שתדע להפיק המקסימום מכך.
לסיום, תודות ל: מר חיים ביבס ראש עירית 

מודיעין מכבים רעות  ויו"ר מש"מ.
ושיקדם  פורה  לשת"פ  ממנו  מצפים 

מעמדנו.
למר רן קוניק- ראש עיריית גבעתיים ויו"ר 
ועדת ספורט  ותרבות במש"מ שהחל דרכו 
ושימש  בגבעתיים  ספורט  מחלקת  כמנהל 
כיו"ר איגוד הטנ"ש ועוד ועוד..יש לו רקורד 

מתאים לסייע לנו
לעופר בוסתן- מ"מ ראש מינהל הספורט, 
המינהל  ולמפקחי  במינהל  ימיננו  יד 
מדר-במש"מ. דיין  רות  עו"ד  המסורים,  
עובדי  חטיבת  ראש  אהרוני-  רונן  לעו"ד 
חינוך בהסתדרות החדשה שנכנס לתפקידו 
לפני  כשנה לאחר שמר שלמה שטרן פרש 

לגמלאות.
למר  הטוטו,  מנכ"ל  לארי-  יצחק  למר 
וצוותו   המיתקנים  קרן  –מנהל  שביט  יואל 

המסור.
המסורים   ההנהלה  לחברי  מיוחדת  תודה 
בראשותו של שאול דוד שעושים עבודתם 
בהתנדבות מלאה ומשקיעים המון ממרצם 

}וגם מכספם{ למען השגת היעדים.

משולחנו של מזכ”ל האיגוד

מאת : שבתאי פיקר- מזכ”ל האיגוד

שנה חלפה לה במהירות מהכנס השנתי המוצלח בבאר שבע והנה אנו נפגשים 
באילת החמימה  שמציעה  לנו אירוח  נהדר במלון מצוין עם תכנית נהדרת ומגוונת.
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חדשות

שאו ברכה והצלחה!

ריקי בכר
יו"ר מרכז "הפועל"

יורם ארנשטיין
מנכ"ל

מרכז "הפועל" מברך את מנהלי מחלקות הספורט 
של הרשויות המקומיות

שיתוף הפעולה בין מרכז "הפועל" והרשויות 
המקומיות הפך לשם דבר בכל הקשור בפעילויות 

הספורט העממיות.
הרשויות המקומיות, מנהיגיהם, מנהלי מחלקות 

הספורט ואלפי המתנדבים ברחבי הארץ הוא הכח 
המניע של הספורט הישראלי.

אנו מביאים את ברכת מרכז "הפועל" לכל באי 
הכנס השנתי ומארגניו.

לכל מנהלי מחלקות הספורט בארץ!

לקראת הכינוס השנתי 2016 אנו שולחים לכם 
את ברכת מרכז "הפועל"

מי ייתן ושיתוף הפעולה בין מרכז "הפועל" לרשויות 
המקומיות ברחבי הארץ ימשיך להיות הבסיס 

האיתן לספורט ההישגי והעממי.
כולנו ביחד מצווים לעשות הכל כדי לאפשר 
לאלפי המתנדבים והפעילים ברחבי הארץ 

התנאים ההכרחיים לקדם 
הספורט במדינת ישראל.

שאו ברכה והצלחה בכנס!

    יורם ארנשטיין
    מנכ"ל מרכז "הפועל"

    פרוספר בן-חמו  
יו"ר דירקטוריון מרכז "הפועל"    

ועובדי מרכז "הפועל"
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חדשות

המרשים השתתפו ב אירוע 
במקצה  אצנים   4,000 כ- 
העממי וכ- 4,000 אצנים 
5ו-  התחרותיים  במקצים 
חלקם  האצנים,  ק"מ.   10
בעלי שם ברמה הארצית, 
ינהנו ממסלול ריצה ידידו

הבאה  בשנה  במיוחד.  תי 
יגדל  העירונית  הספורט  ברשות  מבטיחים 
הוד  עיריית  יותר.  אף  המשתתפים  מספר 
השרון, רשות הספורט העירונית, חרטה על 
הבריא  החיים  ואורח  הספורט  קידום  דגלה 
באמצ היתר  בין  וזאת  העיר  תושבי  יבקרב 

עות קיום מגוון רחב של אירועים קהילתיים 
לצד  וענפים,  תחומים  במגוון  ספורטיביים 
הקמת מבני ספורט וקידום מפעלי הספורט 
במערכת החינוך העירונית. כמיטב המסורת, 
מרוץ  את  הוד השרון  עיריית  קיימה השנה 
7.  המרוץ הפך למסורת עיי  הוד השרון ה-
רונית מושך מידי שנה אלפי משתתפים מכל 

רחבי ישראל ומהווה מודל לשילוב תלמידי 
מערכת החינוך בפעילות העירונית, המסמל 
ופי  2015 הספורט אירועי  שנת  סיום   את 
 2016 החדשה  האירועים  שנת  של  תיחתה 
בנקודת הכינוס, בפארק עתידים נפגשו כבר 
7:30 בבוקר אלפי המשתתפים, במעי  בשעה
ימד ראש העיר, חי אדיב אשר ציין כי: "פעי

תורמת  ומגוונת,  עשירה  ספורטיבית  לות 

ולצביונה  ישיר לחיי קהילה עשירים  באופן 
הירוקה.  הקהילה  עיר  עירנו,  של  הייחודי 
נוער  בני  אצנים,  אלפי  לראות  מרגש  היה 
הארץ.  מכל  ונציגים  העיר  תושבי  ובוגרים, 
לכל השותפים לעשייה החשובה  אני מודה 
על התמיכה והסיוע בקיום מפעלי הספורט 

העירוניים בהוד השרון". 
הספו רשות  הובילה  המרהיב  האירוע  יאת 

רט העירונית והעומד בראשה, איציק בן דור 
בשנים  הפך  השרון  הוד  "מרוץ  ציין:  אשר 
יש  כולו.  באזור  המוביל  למרוץ  האחרונות 
הענפה  ההשקעה  על  העיר  לראש  להודות 
והתמיכה החשובה בספורט. המרוץ הוא חג 
האב  לתוכנית  מימוש  ומהווה  כולה  לעיר 
ואורח  הספורט  לעידוד  שלנו  העירונית 
ותושב,  תושבת  כל  בקרב  הבריא  החיים 
להודות  ההזדמנות  זו  וותיק.  ועד  מצעיר 
ולאלפי  ולהפקה  לארגון  הרבים  לשותפים 
המשתתפים שהצביעו ברגליים והגיעו לרוץ 

ולקחת חלק בהפנינג הססגוני". 

מספר שיא 
של משתתפים במרוץ הוד 

השרון ה-7

אלפי אצנים, מספר שיא של משתתפים, לקחו חלק במרוץ הוד השרון ה- 7 
באחד משלושה מקצים: 10 ק"מ ריצה תחרותית, 5 ק"מ ריצה ותחרותית ו- 2 

ק"מ ריצה עממית לבתי הספר. 
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חדשות

שכללו  ההשתתפות  ערכות  חלוקת  לאחר 
התפצ רצים  ומספרי  זיעה  מנדפת  יחולצה 

לו משתתפי המרוץ למקצים השונים, אשר 
נמלאו  זה. בחלוף הדקות  בזה אחר  הוזנקו 
הרחובות הסמוכים באלפי האצנים אדר זכו 
לקריאות עידוד מצד קהל הצופים הנלהבים, 
בני משפחות, אורחים, ילדים, נוער וותיקים. 
לקחו  והחובבים  המקצועיים  האצנים  לצד 
דוג מאורגנות  קבוצות  מגוון  במרוץ  יחלק 
אל קבוצת  אווירית,  התעשייה  קבוצת  ימת 

החינוך  מערכת  תלמידי  לצד  ועוד  תרמנס 
ה`  שכבת  השתתפה  למשל,  כך  העירונית, 
מבית הספר לאומנויות נווה נאמן במלואה 
הילדים  וההורים.  השכבה  מחנכי  עם  יחד 
נפגשו בבוקר לסדרת חימום ואימונים לפני 
המרוץ וצלחו בהצלחה ובהנאה את מסלול 
2 הקילומטרים. בסוף המרוץ התכנסנו לפי
עילות אירובית, משחקי חברה וארוחת בוקר 

בריאה ומזינה.
המשתתפים  וברכו  שבחו  המרוץ  סיום  עם 
הרבים את מנהל רשות הספורט העירונית, 
יאיציק בן דור וצוות עובדי הרשות על האר

באתר  למשל  כך  והמקצועי.  המרשים  גון 
יהאינטרנט של ריל טיימניג, השותפה להפ

קת האירוע, פורסמה סקירה אודות המרוץ 
הגעתי  מודה,  "אני  רבינוביץ`:  אמיר  מאת 
זעירה.  אופטימיות  עם  השרון  הוד  למרוץ 
ממושכת  עליה  "ישנה  איטי",  "המסלול 
`מרסנות  מהאמירות  חלק  רק  היו  בסיום", 
מצב הרוח` אשר שמעתי ערב המרוץ. רובנו 
אוהבים אתגרים ולכן החלטתי לבדוק האם 
`אותיות פוי  יש דברים בגו. ובכן, היו אלה
רחות באוויר`. המסלול היה ראוי, עם מעט 
מעט  עם  קלה  קושי  בדרגת  ובסה"כ  פניות 
עליות. אבל עזבו אתכם ממסלולים, עליות 
והארגון.  האווירה  על  נדבר  בואו  וריצות, 
הפיקו  טיימינג`  ו`ריל  השרון  הוד  עיריית 
את מרוץ הוד השרון ה- 7 ועשו זאת בצורה 
יצי מופתי,  ארגון  כדי  תוך  כבוד,  ימעוררת 

ומגוון  רת אווירת ספורט חגיגית וצבעונית 
כבר  התרגלנו  אם  הגילאים.  לכל  הפתעות 
לחלוקת  המרוצים,  של  בהזנקות  להקפדה 
הפזורות  המים  ולתחנות  המהירה  הערכות 

את  הפעם  תיבלו  המארגנים  שצריך,  היכן 
המרוץ בשלל אטרקציות מיוחדות, ולפרקים 
ולא  ז`ניירו  דה  ריו  ברחובות  חשבתי שאני 
הרקדניות  בזכות  וזאת  השרון  הוד  בכבישי 
את  והציפו  הרצים  בין  שפיזזו  הברזילאיות 
אפילו  ושמחות.  חיוביות  באנרגיות  האזור 
דצמבר  סוף  של  בד"כ  הקודר  האוויר  מזג 
ילקח פסק זמן לטובת שמש חייכנית ומפנ

קת ולא הפריע לקיומו של המרוץ. חשבתם 
הש טעיתם.  לרצים?  ההטבות  תמו  ישכאן 

רירים כואבים ורועדים לאחר המאמץ? אל 
וייעוץ מרגיעים  דאגה, הרצים קיבלו עיסוי 
לקלה,  הפכה  הביתה  הדרך  ומשם  ויעילים 
מקצועית,  ומעייפת.  כואבת  ופחות  נעימה 
המרוץ קיבץ אליו את מיטב הרצים הבכירים 
של ארצנו אשר השיגו תוצאות נהדרות בשני 
המקצים )5,10(. כן, גם אנוכי התברגתי בין 
נהדרת  בתוצאה  וסיימתי  הראשונים  המאה 
40.43 ואולי אולי אצליח בקרוב לעי  עבורי –

 ."under 40 – מוד ביעד הבא
את אלבום תמונות המרוץ ניתן למצוא בדף 

הפייסבוק העירוני – עיריית הוד השרון
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קדימה הפועל

אחד מ שהוא  ''הפועל''  רכז 
של  המפוארים  הסמלים 
הישגיו  בישראל.  הספורט 
הינם  בהווה  "הפועל"  של 
להצלחותיו  ישיר  המשך 
של "הפועל" בעבר. תרומתו של הפועל 
חלק  הינה  ולמורשתה  ישראל  למדינת 
ארץ  של  מההיסטוריה  נפרד  בלתי 

ישראל. 
הסתדרות  של  כאיגוד  הוקם  ''הפועל 
העובדים הכללית בארץ ישראל, ומטרתו 
טיפוח תרבות הגוף הבריאות והספורט 
עומד מאחורי  האיגוד  הפועלים.  בקרב 
בארץ  הפועל  של  וקבוצות  סניפים 
ותומך באלפים מן הספורטאים החברים 
המנכ"ל  אורנשטיין,  יורם  מספר  בו", 
ולשעבר  'הפועל'  של  החזק  והאיש 
בני  מרמורק,  בהפועל  מחונן  כדורגלן 
יהודה ת"א, הפועל ראשון לציון ועוד.   

במרכז  המובילים  האגפים  אחד 
האחראי  עממי  לספורט  האגף  הוא 
עבודה  במקומות  הספורט  לפעילות 
ותומך בפעילותם של אלפי ספורטאים 
המתאמנים ב- 15 ענפי ספורט שונים. 
עמותות   9 ב-  מאוגדות  הקבוצות 
אזוריות המחזקות את הקשר החברי בין 
העובדים לבין עצמם ובינם לבין מקום 
השנה  במהלך  מקיים  האגף  העבודה. 
הכוללות,  מגוונות  ספורט  פעילויות 
וכמובן  ספורט,  בנושאי  השתלמויות 
"הספורטיאדה" – אירוע השיא בספורט 

העממי.
בכבוד  מייצגים  הפועל  "ספורטאי 
במשחקים  ישראל  מדינת  את  והתמדה 
העולם  באליפויות  האולימפיים, 
בינלאומיים  ספורט  באירועי  ואירופה, 
הספורט  של  החנית  חוד  את  ומהווים 

במשך  מקיים  הפועל  מרכז  בישראל. 
אליפויות  עשרה  לשש  קרוב  השנה 
משתתפים  בהן  האולימפיים  בענפים 
אלפי ספורטאים, מספורטאים מתחילים 
מדינת  של  הצמרת  לספורטאי  ועד 
נכנס  שמאז  אורנשטיין  מספר  ישראל, 
לפעול  ממשיך   2008 בשנת  לתפקידו 

להעצמת המרכז. 
הפועל  במרכז  הישגי  לספורט  האגף 
עוסק בטיפוח וקידום הספורט הקבוצתי 
מסייע  האולימפיים,  בענפים  והאישי 
ספורטאים  ובטיפוח  אגודות  בהקמת 
בצורה  פועל  "האגף  מצטיינים. 
בהתפתחויות  ומתעדכן  מקצועית 
להכשיר  במטרה  והמקצועיות  המדעיות 
הלאומיים  לאתגרים  הספורטאים  את 
הבסיס  את  המהווים  והבינלאומיים 
לפעילות. אגף הספורט אמון על המעקב 
בכל  האולימפיים  הספורטאים  אחר 
ומוסיף  יורם  מספר  פעילותם",  תחומי 
ומרכזי  האגף  ממנהל  מורכב  "האגף  כי 
ענפים העוקבים באופן אישי אחר פעילות 
הספורטאים. אנשי אגף הספורט מכינים 
בסניפי  המקצוע  אנשי  את  ומדריכים 
וההכנות  הארגון  ברמת  השונים,  הפועל 

לעונת התחרויות והמשחקים". 
מזה  פועל  עממי  לספורט  האגף 
הספורט  לפעילות  ואחראי  שנה  כ-37 
של  בפעילותם  תומך  עבודה,  במקומות 
אלפי ספורטאים המתאמנים ב- 15 ענפי 
ספורט שונים. "הספורט העממי מאפשר 
לכל אחד ואחת ליהנות מפעילות גופנית 
צרופה  הנאה  לצד  והישגית  מסודרת 
 9 ב-  מאוגדות  הקבוצות  מחייבת.  ולא 
עמותות אזוריות המפעילות בסיוע מרכז 
הפועל בליגות סדירות למקומות עבודה 

במהלך השנה". 

קדימה
הפועל

מרכז ''הפועל'' תומך בפעילות הספורט ההישגי והעממי משנת 1924. מאז ועד 
היום המרכז עומד מאחורי סניפים וקבוצות של הפועל בארץ, תומך בספורטאים 
החברים בו ומקיים אירועי ספורט רבים. ''המרכז תומך, מסייע ומייעץ לאגודות 
ולסניפי הפועל בכל רחבי הארץ, הן בנושאים מקצועיים והן בנושאים ארגוניים 
וכספיים, אך עיקר פעילותו היא בפיתוח והקמה של אגודות ספורט חדשות בכל 

הענפים", אומר יורם אורנשטיין, מנכ"ל הפועל.  
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קדימה הפועל

הפעילות של מקומות העבודה מחזקת את 
עצמם  לבין  העובדים  בין  החברי  הקשר 
של  הצלחתה  העבודה.  מקום  לבין  ובינם 
הקבוצה היא הצלחתם של העובדים ומקום 

העבודה משמש מקור לגאווה. 
מטרות הפועל

לפתח את הכושר הגופני, ערכי הבריאות 
והרוח של העובד. 

לטפח הרגלים של תרבות הגוף, משמעת 
עובד  נוער  הפועלים  בציבור  ודייקנות 

ולומד וילדי העובדים.
לטפח זיקה, משמעת הסתדרותית ונאמנות 

לבניית ישראל העובדת.
להשתתף בפעולות של גופים ספורטיביים 

ארציים. 
התחרותי  העממי,  הספורט  את  לפתח 

וההישגי.
להקים מועדונים ומרכזי ספורט לפעילות 

ספורטיבית, קהילתית וחברתית.
בין  בינלאומיים,  ומפגשים  קשרים  לפתח 
ממדינות  ספורטיביים  וארגונים  קבוצות 

שונות. 

מסיר אבק
מפרקט

רחוב צבי הנחל 1, א.ת. עמק חפר
טלפון: 04-6228688 פקס: 04-6228668

מסיר דבק
שרף מפרקט

מכונות שטיפה
אוטומטיות

מופים
וכותנות

sigmaisl.com :אתר החברה הינו info@sigmaisl.com

כל הציוד והחומרים
לניקוי אולמות ספורט
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חדשות

מכבי שלו
תנועת מכבי 
ישראל מהווה 

מסגרת ארגונית, 
ספורטיבית, 

חברתית וחינוכית 
המאגדת אגודות 
מכל רחבי הארץ. 
התנועה מסייעת 

לכל אגודות מכבי, 
החברות בתנועת 
המכבי מכל רחבי 

הארץ. כיום 
חברות במכבי 
ישראל כ-200 
אגודות ספורט 

ב-34 ענפי ספורט 
שונים ומגוונים. 

על המנגינה מנצח 
המנכ"ל נאור גלילי.  
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נועת מכבי ישראל אחראית על ת
ברחבי  אגודות  וטיפוח  פיתוח 
ארגונית,  להן  ומסייעת  הארץ 
הפעילות  ותקציבית.  מקצועית 
מרוכ ישראל  במכבי  יהשוטפת 

זת ומבוצעת באמצעות הגופים 
ספורט  ספורט,  כדורסל,  כדורגל,  מקצועיים: 
עממי, ספורט נשים, כספים וחשבונות והמטה 

המטפל במינהל ומזכירות.
יהמנכ"ל נאור גלילי אשר מונה לפני כשנה לע
ימוד בראש הארגון אומר כי "הפעילות הספור
יטיבית עניינה בעיקר בענפי הספורט האולימ

פיים, אולם תנועת מכבי ישראל רואה חשיבות 
רבה בפיתוח הספורט העממי ותרבות הפנאי".

עבר  בעל  ישראלי  עבר  כדורגלן  הוא  גלילי 
מפואר בכדורגל הישראלי. את עיקר הקריירה 
הקריירה  ובמהלך  אשדוד  עירוני  במכבי  עשה 
הקי במהלך  שערים.   121 מ פחות  לא  -כבש 
הפועל  העירונית  היריבה  במדי  שיחק   ריירה 
הפועל  אביב,  תל  בית"ר  יבנה,  מכבי  אשדוד, 
באר שבע ובני יהודה תל אביב. לאחר פרישתו 
יהשלים תואר שני ושימש כמנכ"ל מועדון ספו

רט אשדוד. 
יגלילי אומר כי "במסגרת התנועה מאוגדים מת

נדבים פעילים וספורטאים. תנועת מכבי ישראל 

בין  לדיאלוג  ואכסניה  מסגרת  למעשה  מהווה 
אגודות הספורט להן יש מכנה משותף בתחום 
יהרעיוני, החברתי והמקצועי. תנועת מכבי יש

ראל מאפשרת גם לאגודות מרוחקות וחלשות 
יזכות קיום על ידי עזרה בקיום פעילות ספור

וכן מסייעת  טיבית במסגרת אגודות הספורט, 
לקיום פעילות ספורטיבית בעיירות פיתוח". 

יהתנועה משמשת מסגרת יעילה ותשתית חשו
בה בקליטת ספורטאים עולים חדשים, תמיכה 
וסיוע  תקציבית  במצוקה  הנמצאות  באגודות 

לאגודות מצטיינות ואלופות.
ומייצגים  מרכזיים  שירותים  מעניקים  "אנחנו 
השונות  הרשויות  כלפי  החברות  האגודות  את 
יבענייני מיסוי, ביטוח לאומי, ביטוח כללי ובנו

שאים משפטיים", מספר גלילי. 
יבמקביל, פועלת ''מכבי צעיר'' - התנועה החי

נוכית של תנועת המכבי ומשמשת מלבד זרוע 
למנהיגות  ההמשך  דור  עתודת  גם  חינוכית 
מסייעת  ישראל  מכבי  תנועת  ישראל.  במכבי 
וכן  הצעיר"  "מכבי  הנוער  לתנועת  תקציבית 
למסדר המכבים. בין חברי מסדר המכבים, ניתן 
למצוא מכבים ותיקים שהיו פעילים בצעירותם 
במגרשי הספורט ובפעילות ציבורית וחינוכית 

של תנועת מכבי.

חדשות
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חדשות

לאור רצון והשאיפה בהעצמת והרחבת הידע 
בכלל,  בארץ  הספורט  מחלקות  מנהלי  של 
מחוז צפון התחיל מסורת כבר בשנת תשע"א 
2011 של ארגון השתלמות מקצועית וסיור 
שטח במדינות מתקדמות והספורט מפותח 
ההשתלמות   , וחזק  איתן  למעמד  וזוכה 
יועדה למנהלי מחלקות הספורט במחוז צפון 
, ההשתלמות הראשונה התקיימה בנובמבר 
Nordrhein-( בנורדריין-וסטפליה   2011
Westfalen( בגרמניה , לקחו בה חלק 13 

מנהלי מחלקות ספורט .
הפועלים  }ספורט   TUL ארגון  בתאום עם 
בפינלנד{ אשר שמחו לארח משלחת מנהלי 
מחלקות ספורט ממחוז צפון מנהל הספורט 
צפון ופורום מנהלי מחלקות הספורט בצפון 
לקיום סיור לימודי מקצועי בפינלנד .הסיור 
ראשון  עד  ינואר   11 שישי  מיום  נערך 
 9 חלק  לקחו  .במשלחת   2013 ינואר   20
מנהלים . ארגון ההגינות בספורט הסלובקי 
והספורט  המחקר  החינוך  משרד  ובברכת 

ארח משלחת מנהלי מחלקות ספורט צפון 
השתתפות  כולל  מקצועית  להשתלמות 
,הסיור  הבינלאומי  בראטסלאבה  במרתון 

 11 שישי  עד  אפריל   3 חמישי  מיום  נערך 
אפריל 2014.

בתאום עם נציגי דרום אפריקה בתת ארגון 
האומות המאוחדות ספורט לשלום ופיתוח 
– UN-SDPWG התארגנה משלחת מנהלי 
הספורט  מנהל  ביוזמת  ספורט  מחלקות 
צפון ופורום מנהלי מחלקות הספורט בצפון 
לקיום סיור לימודי מקצועי בדרום אפריקה 
מנהלי   , וההשתלמות  הסיור  במסגרת   .
המחלקות סיירו במתקני ספורט , ובאתרים 
 , ייחודית  משמעות  בעלי  היסטוריים 
השתתפו בכנס מקדים לפני מרתון קייפטאון 
בנושא ספורט לשלום ופיתוח , קבלו סקירה 
על מבנה הספורט בקייפטאון , יחסי גומלין 
וחלקם  המקומיות,  לרשויות  המדינה  בין 
 . הבינלאומי  קייפטאון  במרתון  השתתף 
הסיור נערך מיום שני 14 ספטמבר עד שני 
21 ספטמבר 2015 . מנהל הספורט מברך 
חשיבות  ורואה  המשלחת  משתתפי  את 
בהשתלמות  הרשויות  בתמיכת  גדולה 
יום  אין   : ח'ליל  עלי   . המחלקות  מנהלי 
שכולנו  המדהימים  בסיורים  נזכרים  שלא 
ספק  ,אין  מהסיורים  אחד  בכל  להם  זכינו 
כל  הנפלא  לארגון  תודות  מושלם  שהיה 
שהגענו  מדינה  בכל  מארחינו  בזכות  זה 
לפחות  להגשים  שנוכל  תקווה  כולי  אליה. 
 . בסיורים  וראינו  שלמדנו  מהדברים  חלק 
ארי מוסבוביץ: הסיור לפינלנד היה מאלף 
מדהימים,  לדברים  נחשפנו  אדירה  חוויה 
בין  המדהימה  האינטראקציה  זה  והעיקר 

חברי הקבוצה. 

סיור מקצועי מנהלי מחלקות 
ספורט צפון בדרום אפריקה 

ספטמבר 2015
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בלוד כל אמא יכולה 

בהפנינג  נפתחה  המאמנט  ליגת 
של  נוספת  עונה  פתיחת  לרגל 
ההפנינג  בלוד.  מאמאנט  ליגת 
המאירי,  ספר  בית  באולם  התקיים 
בהשתתפות אמהות מכל בתי הספר 
עו"ד  העיר  ראש  ובמעמד  בלוד, 
מנכ״ל  יקירה,  ורעייתו  רביבו  יאיר 
ומנכ"לית  אטיאס,  אהרון  העירייה 
אבשלום  גלית  בישראל  מאמאנט 
ולפרגן  לתמוך  כדי  הגיעו  אשר 

לנשות העיר לוד.
חוקי  על  מבוסס  הכדורשת  משחק 
תופסים  שבכדורשת  רק  הכדורעף, 
את הכדור במקום להכות בו. בליגת 
של  אמהות  משתתפות  מאמאנט 
הילדים  וגני  הספר  בתי  תלמידי 

בעיר, המייצגות את מוסד הלימודים 
מול  אחת  ומתחרות  ילדן,  לומד  בו 

השנייה על מקום טוב יותר בליגה.
גאוות  משלבת  המאמנט  קבוצת 
הגינות  אישית,  דוגמא  יחידה, 
חברתי.  ומפגש  היכרות  בספורט, 
שרוח  מי  לכל  מיועדת  הפעילות 
הזדמנות  זו  בה,  מפעמת  הספורט 
ספורטיבית  לפעילות  נפלאה 
דרוש  קבוצתי. לא  במשחק  מהנה 
יכולת  או  כשרון  ולא  מוקדם  ידע 
מהווה  הליגה  מיוחדת.  ספורטיבית 
למען  ועשייה  להתנדבות  כר 
מוזמנות  לוד  אמהות  הקהילה. 

להצטרף לליגה הכי חמה בעיר.

הישג למועדון הטניס מלוד: 
מקום שני באליפות המדינה לשנת 2015

הפועל עירוני אדמה לוד מחזקת את 
בישראל.  הטניס  בצמרת  מעמדה 
מועדון  הצליח  אשתקד,  כזכור 
הטניס העירוני בלוד, להעניק לעיר 
לוד אליפות היסטורית ואת הזכייה 
בתואר אלופת המדינה לשנת 2014 
על  גברה  מלוד  שהקבוצה  לאחר 
השכנה. רמלה  של  הטניס  מועדון 

קבוצת  העפילה  השנה  גם 
אליפות  לגמר  לוד  עירוני  הפועל 
 2015 לשנת  ווינר  בליגת  המדינה 
השני  במקום  הסתפקה  אולם 
מאשתקד. יריבתה  מול  והמכובד 

התקיימו  המדינה  אליפות  משחקי 
השרון.  ראש  ברמת  הטניס  במרכז 
בית הספר העיר עו"ד יאיר רביבו התפנה מכל 

לכדורגל בלוד 
בתנופה מרשימה

הצלחה מרשימה לביה"ס לכדורגל ע"ש אייל שטרית בלוד. 
ילי  200 כ נרשמו  הראשונה  הפעילות  שנת  בתחילת  -כבר 

דים  והביקוש  לרישום עדיין בעיצומו.
תיק  ומחזיק  הספורט  אגף  ביוזמת  הוקם  לכדורגל  ביה"ס 
הספורט אריה לוי, בשיתוף עירוני לוד והחברה למתנ"סים, 
יובתמיכת ראש העיר עו"ד יאיר רביבו אשר מלווה את המי

זם מקרוב. הניהול המקצועי הוטל על שחקן העבר הלודאי 
יעקב הלל, מגדולי שחקני הכדורגל בישראל בעבר, בהדרכת 
מדריכים  וצוות  סמדג'ה  ובני  טריקי  מקסים  העבר  שחקני 

מקצועי. 
מאיר אליהו מנהל אגף הספורט מציין כי כרגע הכוונה לייצר 
תשתית רחבה של פעילים בביה"ס לכדורגל, כאשר המטרה 
כבר  עירוניות  ייצוג  קבוצות  עם  נוער  להקים מחלקת  היא 

בשנת הפעילות הבאה.

לעודד.  כדי  והגיע  עיסוקיו 
זהו  באליפות  זכינו  שלא  "אף 
קנה  בכל  מדהים  הישג  עדיין 
כבוד  ללוד  שמוסיף  מידה 
העיר,  ראש  אמר  ויוקרה", 
והתרגשתי  לעודד  כדי  "הגעתי 
המאמן,  השחקנים,  עם  יחד 
והצופים  המועדון  הנהלת 
גם  להביא  רצינו  הלודאים, 
ללוד  האליפות  את  השנה 

בידנו...  עלה  לא  הפעם  אך 
בע"ה" הבאה  לשנה  עד 
הטניס  מועדון  לשחקני  ברכות 
על  חמרה  מאור  ולקפטן  בלוד 
לחבר  וכן  והאמונה,  הנחישות 
מחזיק  לוי  אריה  המועצה 
אגף  ולמנהל  הספורט,  תיק 
מאיר  לוד  בעיריית  הספורט 
המרשים. ההישג  על  אליהו 

צלחת סגנית האלופה למועדון עירוני אדמה לוד

ראש העיר עם שחקני לוד בגמר אליפות המדינה

עם ראש העיר בפתיחת העונה החדשה של מאמאנט בלוד

עתיד חדש לכדורגל בלוד, עם ילדי ביהס לכדורגל

חדשות
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מחלקות ה מנהלי  איגוד  נהלת 
המקומיות  ברשויות  הספורט 
שנים  מספר  מזה  יחד  פועלת 
בכירים  ממנהלים  ומורכבת 
מגובשת,  מאד  "ההנהלה  וותיקים. 
בהתנדבות  העבודה  את  עושה 
ובאהבה", אומר יו"ר האיגוד, שאול דוד שרואה 
מייצגת  "ההנהלה  להצלחה.  חשוב  מפתח  בכל 
את המנהלים מול המרכז שלטון המקומי, משרד 
המועצה  החינוך,  משרד  והספורט,  התרבות 
הספורט  מרכזי  בספורט,  הימורים  להסדר 
השונים, ההתאחדויות ועוד. אנו פועלים בשיטה 
ועדת  מתקנים,  ועדת  כגון  מומחים'  'ועדות  של 
הוועדות  במסגרת  ועוד.  ארגון  ועדת  אדם,  כוח 

אנחנו עוסקים באופן יסודי ומעמיק בכל הנושאים 
העומדים על סדר היום של חיי המחלקה לספורט, 
עם  מלא  פעולה  בשיתוף  המנהלים  את  ומנחים 
הנהלת משרד הספורט, המפקחים ומרכז השלטון 

המקומי". 
במועצות  ההנהלה  חברי  מסיירים  לחודש  אחת 
היישובים  ראשי  עם  נפגשים  ובערים,  מקומיות 
ומנהלי המחלקות לספורט על מנת ללמוד ולחזק 

את הקשר.
סדר  בראש  העומד  החשובים  הדברים  אחד 
העדיפויות הוא הצעת החוק לקידום מעמד מנהל 
"האיגוד שם כמטרה עליונה לעגן את  המחלקה. 
הנושא בחקיקה בכנסת. אין לי ספק שאת העניין 
צריכה להוביל שרת התרבות והספורט, הגב' מירי 

בשנים האחרונות הופכים מנהלי המחלקות לספורט לגורם משמעותי יותר 
ויותר בעיצוב תרבות הפנאי ברשויות. הערים משקיעות מיליוני שקלים 
בפיתוח תשתיות הספורט וקידום אורח חיים בריא. "היום התושב עומד 

במרכז ורשות שיודעת להעצים זאת מקבלת משוב חיובי מהתושב", אומר 
יו"ר איגוד מנהלי המחלקות לספורט, שאול דוד, המוביל מהלך להעצמת 

מנהלי המחלקות. ראיון מיוחד

יו"ר איגוד מנהלי מחלקות הספורט, שאול דוד:

"מנהל מחלקת הספורט 
מקצוען הוא מכפיל 

כוח לראש העיר"

ראיון
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רגב. חוק זה יסדיר, אחת ולתמיד, את מעמד מנהל המחלקה, שכרו, 
תנאי העסקתו, סמכויותיו וחובותיו"

למה חשוב לקדם חוק שכזה ומה הוא יתרום?
"חוסר האחידות בהשקעות בספורט בין הרשויות הוא דבר שלא 
הספורט  התושבים.  הם  העיקריים  והנפגעים  איתו  להשלים  ניתן 
מנהל  ועיר.  קהילה  בחיי  חשובים  הכי  הנושאים  אחד  הוא  היום 
ברמה  העיר.  לראש  כוח  מכפיל  הוא  מקצוען  הספורט  מחלקת 
ראש  של  מוחלט  וגיבוי  מלא  פעולה  לשיתוף  זוכה  אני  האישית, 
העיר יבנה, מר צבי גוב-ארי, שרואה בספורט מנוף והעצמה לעיר 
של  בסופו  אלה.  מטרות  לקידום  רבים  משאבים  ומקצה  כולה 
הטוב  השירות  את  לקבל  מצפה  בישראל,  עיר  בכל  התושב,  יום 
ביותר, המקצועי ביותר, ולכן יש להשוות את התנאים של הספורט 

להשקעות בתחום החינוך ברשות".
אתה מאמין שהשרה רגב תפעל בעניין?

"אין לי ספק שהשרה מבינה את חשיבות העניין ומשמעותו ובכוחה 
בישראל.  אזרח  כל  על  ישיר  באופן  שישפיע  המהלך  את  להוביל 
דרך  פורצי  מהלכים  להוביל  מתכוונת  שהיא  הצהירה  כבר  השרה 
בכל התחומים ואני בטוח שנוכל לפעול בשיתוף פעולה כדי לקדם 
זאת. בהזדמנות זו אני רוצה לציין את ראש העיר גבעתיים, מר רן 
קוניק, יו"ר ועדת הספורט במש"מ שמשקיע רבות לקידום הספורט 

ברשויות המקומיות".
כיצד מתמודדות הרשויות המקומיות עם נושא התקינה של מתקני 

הספורט במגרשים?
"הנושא הזה מורכב ולא כל הרשויות ערוכות תקציבית להתמודד 
עם השינויים המוכתבים ע"י הממשלה. ברמה העקרונית כמובן שיש 
לראות בהסדרת המתקנים כדבר מבורך אך הרשויות כורעות תחת 
מהתערבות  מנוס  אין  החדשות.  מהדרישות  הנגזר  הכלכלי  הנטל 
יחד עם המועצה להסדר ההימורים בספורט  ומשרדה,  של השרה 

להקצאת משאבים וסיוע מידי לרשויות".
 האם יש בישראל מתקנים שאינם פעילים בשל מחסור באישורי 

בטיחות?
כאלה!  מתקנים  של  רבות  עשרות  יש  המדינה  ברחבי  "לצערי 
את  להפעיל  יכולים  שלא  מנהלים  של  קשה  מצוקה  על  יודע  אני 
המתקנים בגלל חוסר תקצוב לביצוע התיקונים הנדרשים ורכישת 
זה דבר שאסור להשלים  מתקנים חדשים עפ"י התקנות החדשות. 
איתו. כפי שכבר אמרתי, בסופו של דבר זה בא ישירות על חשבונו 

של התושב". 
ומי אחראי לכך?

"בישיבת ההנהלה האחרונה דנו ארוכות בנושא קריטי זה ואין ספק 
על  המתקנים  בטיחות  בנושא  האחריות  את  להטיל  שאי-אפשר 
מנהלי המחלקות לספורט. הגורמים המוסמכים ברשויות הם אגף 
ההנדסה ואגף שיפור פני העיר שממילא אחראים על כלל המתקנים 
המש"מ,  מנכ''ל  עם  להיפגש  עתידה  ההנהלה  ברשות.  הציבוריים 
מר שלמה דולברג והנציגים המקצועיים וכן עם ממלא מקום ראש 
מינהל הספורט, מר עופר בוסתן על מנת להסדיר עניין זה ולהנחות 

את המנהלים בהתאם". 

***

מ-300  למעלה  משתתפים  באילת  השנה  שיתקיים  השנתי  בכנס 
נחשב  השנתי  הכנס  לספורט.  במחלקות  תפקידים  ובעלי  מנהלים 
לאחד האירועים המרכזיים והמקצועיים של הספורט ברשויות וזוכה 
להכרה ולהערכה רבה. "ההנהלה שקדה על הכנת תכנית מקצועית 
והחברות.  החברים  של  והנאה  לגיבוש  אפשרות  לצד  ומעניינת, 
ההשתלמות המקצועית מאפשרת להכיר טוב יותר את הנעשה בכל 
רשות, לפגוש חברים חדשים ולהעשיר את הידע. אני מוצא חובה 
נעימה להודות לכל חברי ההנהלה על מסירותם והשקעתם במהלך 
האיגוד,  ולמזכיר  לספורט  המחלקות  מנהלי  לרווחת  השנה  כל 
שבתאי פיקר על חריצותו ומקצועיותו. תודה מיוחדת למ"מ ראש 
מינהל הספורט, מר עופר בוסתן ולכלל צוות המפקחים והעובדים 
למר  ובראשם  המקומי  השלטון  מרכז  לצוות  הספורט,  במינהל 
לשרת  שלוחה  ותודתנו  ברכתנו  דיין.  רות  והסמנכ''לית  קוניק  רן 
התרבות והספורט, ח"כ מירי רגב ולמנכ"ל משרד התרבות והספורט, 
מר יוסי שרעבי. אני תקווה כי כל השותפים יחברו יחדיו להעצים את 

הספורט בישראל כי אזרחי המדינה בהחלט ראויים לכך".

חברי ההנהלה ובעלי תפקידים באיגוד: 

שאול דוד- יו"ר האיגוד, יבנה.
חנן דנציגר- יו"ר העמותה- מודיעין, 

מכבים, רעות.
מיקי רוזנברג- אשדוד.

ניסים רון -גזבר-רמלה.
גלעד שיפר- דובר, מ.א. חבל מודיעין.

מוחמד נסאר- עארבה.
טלי גולן-רמת ישי.

מאיר ברנשטיין- רעננה.

אלעמור עדנאן- כסיפה.
רינה דור- אריאל.

יצחק בן דור- הוד השרון.
אושרת זכריה- בית אריה.

ארי מוסקוביץ-מ.א. גליל תחתון.
חאמד אלקיעאן- חורה.

אמיר בן עזר-שוהם.
שבתאי פיקר- מזכ"ל האיגוד.

בת אל גרבי- חברת איגוד.

ראיון



פברואר 2016מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל 18עמ'

ראיון מיוחד

"ספורט הוא מחולל שינוי 
חברתי ולכן אדאג להרחיב 

את מעגל העוסקים בספורט 
באופן משמעותי" 

בראיון ראשון למגזין מחלקת הספורט מספרת רגב על תכניותיה, על סדרי העדיפויות 
ועל תפישת עולמה בכל הקשור לשותפות הפורה עם ראשי הערים לקידום הספורט 

בישראל, בעיקר בפריפריה. קבלו אותה! 
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ראיון מיוחד

חודשים  שמונה  את  רגב  מירי  השרה 
מה  רבה,  עשייה  ומאחורייך  בתפקיד 

מוביל אותך?
"אני מחויבת לשינויים חברתיים וצמצום 
הפריפריה  לחיזוק  בישראל,  פערים 
היום  סדר  וזה  והחברתית  הגאוגרפית 
התרבות  במשרד  גם  ומעולם,  מאז  שלי 
והספורט. ולכן אני חשה תחושת שליחות 
והספורט  התרבות  לקידום  ואחריות 
עם  חברתי.  לשינוי  ככלי  בישראל 
כניסתי לתפקיד, מצאתי שהמדיניות של 
ומחלישה  החזקים  את  מחזקת  המשרד 
של  מציאות  מנציחה  ובכך  החלשים  את 

פערים חברתיים ובאתי לשנות את זה. "
השנה  יפעל  הספורט  משרד  כיצד 

לקידום הספורט בישראל?
"האתגר הגדול הוא להנגיש את הספורט 
לכל תושב במדינת ישראל ולכן הרשויות 
למימוש  שלי  המרכזיות  השותפות  הן 
החזון הזה. מתחילת כהונתי הגדלתי את 
לרשויות  לסייע  שתפקידו  הספורט  סל 
המקומיות בייזום פרוייקטים ושיניתי את 
כל אמות המידה לחלוקת התקציבים של 
הטוטו בכדי להרחיב באופן משמעותי את 

הורדת  תוך  בישובים  הספורט  תשתיות 
חסמים כמו חובת המצ'ינג."

החדשה  המתקנים  בתכנית  יש 
"מאלפים לאלופים" המון בשורות, מה 
המשמעות עבור הרשויות המקומיות?

מליארד  שלושה  של  בעלות  התוכנית 
ש״ח תשנה את פני הספורט הישראלי 

בעשור הבא:
1. ביטול המצ'ינג - לא עוד השתתפות 
 1-6 בלמ״ס  רשויות  של  תקציבית 
כתנאי  לאומית  עדיפות  ובאיזורי 

לקבלת מימון מלא לאולם או מגרש. 
עוד  לא   - למגרש  זכאית  עיר  כל   .2
מלא  למימון  כתנאי  תחרותית  קבוצה 

למגרש או אולם.
3.מתן אפשרות לרשות להמיר תקציבי 
למגרשים  שיפוץ  בתקציבי  בניה 

והשמשתם.
4. הקמת של למעלה מ - 200 מגרשי 
מקצועית,  תאורה  עם  סינטטי,  דשא 
ישוב  לכל  ותשתיות  איכותית  גדר 

בלמס 1-6 ובאיזורי עדיפות לאומית.
ספורט  מתקני  במימון  השתתפות   .5
והנגישים  הזמינים  הציבורי  במרחב 

לכל אדם.
6. תקצוב אולם ספורט חדש בכל עיר 

בישראל.
100 מיליון ש״ח לשדרוג  7. לראשונה 

מגרשי כדורגל מוזנחים.
אולמות  חמישה  של  הקמה   .8

התעמלות ראשונים מסוגם.
9.הגדלת התקציב לציוד עבור הספורט 

ההישגי 
לכדורגל  עצומה  דחיפה  מתן   .10
לבתים  ש״ח  מיליון   100 הזרמת   ע״י 
לאולמות  ש״ח  מיליון   175 לאומים, 
ש״ח  מיליון   175 העל,  לליגות 

לאצטדיון נוסף.
בתקציב  נוספים  ענפים  עידוד   .11
הספורט  כמו   ש״ח  מיליון   100 של 
המוטורי שלא זכה לתקצוב משמעותי 

בעבר.

כך אומרת שרת 
התרבות והספורט, 

ח"כ מירי רגב 
המחוללת שינוי 

ופריצות דרך בספורט. 
היא כבר הגדילה את 
תקציבי סל הספורט, 
ההכנות האולימפיות, 
התשתיות והליגות 
הנמוכות וכן הביאה 
את חוק וינגייט וחוק 
המאמנים לישורת 
הסופית והיא לא 
מתכוונת לעצור 

פה - היא מתחייבת 
להרחיב את פרויקט 
הפרחים ולהשיק 
תכניות נוספות 
חדשות וייחודיות.
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הבאנו בשורה אמיתית לספורט הישראלי- 
המבקשת  ואמיתית  יסודית  רפורמה 
התוויתי  אותה  המדיניות  את  להגשים 
ערכים  בין  שילוב   – למשרד  כניסתי  עם 
פיתוח  תוך  במשאבים,  חלוקתי  צדק  של 

ושגשוג של הספורט ההישגי בישראל. 
ההלימה בין שני הערכים, כך אני מאמינה, 
הספורט  את  להצעיד  וצריכה  יכולה 

והחברה הישראלית קדימה. 
אני מאמינה שלמדינה יש חובה ואחריות 
בתחום  כמו  אזרחיה  כלפי  מוסרית 
הערך  את  מקדמת  אני  בו  התרבות 
גם  נוהגת  אני  כך   , התרבותי  הצדק  של 
על  הישראלי  לספורט  הנוגעות  בסוגיות 

כל ענפיו וסוגיו. 
בסיס  את  מרחיבים  בעצם  אנחנו 
הפירמידה ומאפשרים להמונים להשתתף 
המספרים  חוק  לפי  וכך  עממי  בספורט 
הגדולים נגדיל גם את הפוטנציאל להגדיל 
המקצועי  הספורט  בתחום  העוסקים  את 

עם דגש על כך שלכולם תינתן ההזדמנות 
ומקצועי  עממי  בספורט  לעסוק  שווה 

באופן שווה וללא תנאים מפלים. 
הוא  התרבות  כמו  לתפיסתי הספורט 

ראיון מיוחד

כל מה שרציתם לדעת על 
שרת התרבות והספורט, 

ח"כ מירי רגב
במאי  ב-26  נולדה  רגב,  )מרים(  מירי 
סיעת  מטעם  הכנסת  וחברת   ,1965
הליכוד. נולדה וגדלה בשם מרים סיבוני 
יוצאי מרוקו, למדה  גת להורים  בקרית 

בתיכון "רוגוזין" בקריית גת. 

"צברית  בתואר  זכתה   17 בת  בהיותה 
השנה" מטעם השבועון "מערבי לנוער". 

בעלת תואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי 
בוגרת  עסקים ,  במנהל  שני  ותואר 

המכללה הבין-זרועית לפיקוד ולמטה.

התרבות  שרת  בולטים:  תפקידים 
והגנת  הפנים  ועדת  יו"ר  והספורט, 
הסביבה, חברה בוועדת החוץ והביטחון, 
דוברת צה"ל, צנזורית הצבאית הראשית.

בתעשייה  מהנדס  רגב,  לדרור  נשואה 
ילדים.  לשלושה  ואם  האווירית, 

מתגוררת בראש העין.
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למעשה  היום  חברתי, עד  כלי לשינוי 
החזקים  את  חיזקה  התקציבים  חלוקת 
זה  היום  אבל  החלשים.  את  והחלישה 
תזכה  ישראל  במדינת  רשות  כל   – נגמר 
ורשויות  איכותי  למענה  הזאת  בתכנית 
יקבלו  לאומית  ובעדיפות   1-6 בלמס 
מתקנים ללא מצ'ינג משום שאני מאמינה 

באפליה מתקנת. 
שהצגנו  מהבשורות  אחת  כל  מאחורי 

ניצב חזון חברתי – לאומי:
צמצום פערים חברתיים, חיזוק הפריפריה 
 , ישראל  במדינת  והחברתית  הגאוגרפית 
הרחבת מעגל העוסקים בספורט,  הנגשת 
יצוא  וענף  כשגריר  הספורט  הספורט, 
השוטטות  תופעת  צמצום  וכמובן  מוביל 

והאלימות בקרב ילדים ונוער. 
חשיבה  עומדת  התכנית  מאחורי 
הנגשת   - רחוק  לטווח  אסטרטגית 
מתקנים לכלל הציבור למקסום פוטנציאל 
תשתיות  הקמת  בישראל,  הספורטאים 
ייעודיות להצמחת ספורטאים אולימפיים 
והקמת  מאות מגרשים לשיפור פני ענף 

הכדורגל.
איך את מתכוונת לאפשר את צמיחתם 

של ספורטאים מצטיינים?
מובילה  אני  אותה  "המדיניות  כאמור, 
שעיקרה  תפישה  על  מתבססת  בספורט 
תקציבים,  יותר  לאלופים":  "מאלפים 
יותר  משתתפים  יותר  מתקנים,  יותר 
מאמנים איכותיים  = יותר אלופים בעלי 
הישגים בזירה הבינ"ל. אנחנו מקדמים את 
בשני  מצטיינים  ספורטאים  של  צמיחתם 
רובדים שפועלים במקביל – הראשון הוא 
הרחבה דרמטית של תשתיות, בין השאר 
המיועד  וציוד  במתקנים  ישירה  תמיכה 
נוגע  השני  הרובד  הישגיים.  לענפים 
הספורטאי  לפתח  ומטרתו  האנושי  להון 
מעמד  המקצועית,  המעטפת  חיזוק  דרך 
המאמן, איכותו וסביבת העבודה התומכת 

מהתזונאי ועד הפיזוטרפיסט.  
ספורט"  "פרחי  של  הפרויקט  האם 
לבנת  השרה  שהובילה  במתכונת 

יימשך גם בתקופת כהונתך?
מטרת  את  ליישם  מתכוונת  בהחלט  אני 
מספר  להגדלת  הספורט  פרחי  פרוייקט 
זאת,  עם  בספורט.  העוסקים  הילדים 

שיפורים  מקצה  לבצע  לנכון  מצאנו 
אותה  ונציג  הפרחים  בתכנית  משמעותי 

בהמשך. 
מתכוונת  שאת  הפעולה  שיתוף  מהו 
ברשויות  הספורט  לקידום  ליזום 

המקומיות?
עד היום, משרד הספורט מיקד את פעילתו 
לצד  איגודי הספורט. לתפישתי,  מול  אל 
המקומית  הרשות  הספורט  איגודי  חיזוק 
הספורט  לקידום  מרכזי  שותף  הינה 
והנגשתו לכל אזרח, מכל מגזר,  בישראל 
לחיזוק  אפעל  לכן,  הארץ.  חלקי  בכל 
הספורט  מחלקות  מנהלי  של  מעמדם 

ברשויות המקומיות.
הנשים  ספורט  לקידום  באשר  מה 

בישראל?
של  והעצמה  לקידום  רבות  פועלת  "אני 
ערוצים.  במספר  בישראל  הנשים  ספורט 
הצעת  להביא  מתכוונת  אני  ראשית 
הנשים  ספורט  את  לתקצב  ממשלה 
באמצעות "אתנה" לעשור הקרוב בסכום 
שקלים.  מיליון   120 מיליון(   90( של 
תקציב  מעמידים  אנחנו  לכך,  בנוסף 
לתמיכה בתוכניות ספורט יעודיות לנשים 
כגון מאמאנט וכדורשת בפעם הראשונה. 
למנהלת  התקציב  את  הגדלנו  השנה 

ענף  בו  רואה  שאני  לנשים  הכדורסל 
מצליח שצריך לחזק אותו. 

הענקת  של  ביוזמה  ימשיך  משרדך  האם 
פרס הספורט לרשויות המקומיות?

לקשר  עדות  הוא  השרה  פרס  " בוודאי, 
ההדוק בין המשרד ובין הרשות המקומית 
אני מתכוונת גם להרחיב ולהעצים אותו."
הקדנציה  שתראה  תרצי  כיצד  לסיום, 

שלך ומה ייחשב בעינייך כהצלחה? 
את  שכשאסיים  ומאמינה  מקווה  אני 
אולימפי  כפר  מאחורי  אשאיר  תפקידי 
מדינה  בוינגייט,  ומצליח  משגשג 
נגישים  שיהיו  ספורט  במתקני  שתתמלא 
ולרוחבה של ישראל,  לכל אזרח לאורכה 
הבטחות  יותר,  ואופטימי  מוצלח  כדורגל 
אולימפיות גדולות, יחידת שיטור פעילה 
שתורמת למיגור האלימות בספורט, פחות 
מהנה   צפייה  וחווית  במגרשים  אלימות 
קלפים  בינהם  יחליפו  שהילדים  וכמובן 
עם דמיות של נשים ספורטאיות. הצלחנו 
זו  גדולים,  שינויים  לעשות  קצר  בזמן 
הזדמנות להודות לאנשי המשרד ולמנכל 
מצויינת  עבודה  על  בראשם  יוסי שרעבי 
ומסירות לחברה. כשעובדים קשה רואים 

תוצאות ויש לנו במה להתגאות." 

ראיון מיוחד
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העיר רחובות עוברת מהפכה תודעתית חשובה ומעודדת עיסוק של 
לתר חינוך  באמצעות  בריא  חיים  מאורח  כחלק  בספורט  יתושביה 

בות ולמצוינות בספורט והטמעת הרגלי פעילות גופנית בקרב כל 
קבוצות הגיל, החל מפעילויות בגני הילדים , נערים , נוער, בוגרים 

ומבוגרים .
אלפי ילדים ובני נוער משתתפים במערך החוגים העירוניים של אגף 
מתקיימת  החוגית  הפעילות  עובדיה.  איציק  של  בניהולו  הספורט 
בבתי הספר ובמרכזי הספורט בשעות אחה"צ במקביל לפעילות של 
ענפי הספורט התחרותיים, כגון, ביה"ס לכדורגל, ביה"ס לכדורסל 
יבנים ובנות וקבוצות ליגה תחרותיות, ביה"ס לכדור-יד, ביה"ס להת

עמלות קרקע ואקרובטיקה, כדורעף, שחייה, כדורשת נשים, מועדוני 
ג'ודו, או-שו, היאבקות וענפי אמנויות לחימה נוספים.

"הרחבת הפעילות של אגף הספורט באה לידי ביטוי בפיתוח מואץ 
של מתקני ספורט ונופש איכותיים וזמינים לרווחת התושבים", אומר 
מנכ"ל העירייה, דורון מילברג. העירייה משקיעה מידי שנה מיליוני 
והתוצאות לא מאחרות  והנופש  שקלים בפיתוח תשתיות הספורט 

לבוא.  
 22 מרכז ויסגל לספורט ונופש אשר נחנך לאחרונה בהשקעה של 
מיליון ₪  הוא מרכז נופש חדיש ומודרני המשתרע על פני שטחים 
ירוקים. המרכז הוקם מחדש לרווחת תושבי העיר ולהנאתם ובמרכז 
יהספורט שתי מתחמי בריכות, בריכת שחייה עירונית מחוממת הפ

תוחה בכל חודשי השנה ובריכת שחייה קיצית לרחצה נפרדת.
במקביל החלו העבודות להקמת שני מגרשי כדורגל דשא סינתטי 

המהפכה הספורטיבית 
של העיר רחובות 

בעיר רחובות אוהבים ספורט ומשקיעים בשנים האחרונות מיליוני שקלים בפיתוח 
תשתיות וענפים חדשים. המרוויחים העיקריים הם תושבי העיר שמצביעים 

ברגליים ואלפים כבר הצטרפו למהפכה הספורטיבית והבריאותית שמוביל ראש 
העיר, רחמים מלול ומנהל אגף הספורט, איציק עובדיה.   

שיתנו מענה לילדים, נערים ונוער הפעילים בענף הכדורגל.
בן  עירוני  טניס  מרכז  להקמת  העבודות  החלו  העירוני  בספורטק 
ישישה מגרשים מקצועיים וכמו כן, החל התכנון להקמת מתקן את

המשמש  "אמי"ת"  הספורט  בהיכל  הטניס.  למרכז  בסמוך  לטיקה 
רחב  שיפוץ  הסתיים  רחובות  עירוני  מכבי  הכדורסל  קבוצות  את 
יהיקף הכולל חידוש של הפרקט ומיזוג האולם. כמו כן שופצו וחו

דשו מגרשי הספורט בבתי הספר ובמתקנים בוצעו בדיקות בטיחות 
קפדניות.

רבי מש עירוניים  אירועי ספורט  קיימו  י"במהלך השנה האחרונה 
תתפים, כך לדוגמא צעדת רחובות , מרוץ השישה, מסע האופניים 
י"רוכבים בעצמאות", מרוץ לילה לבן, אליפות רחובות הפתוחה בט

ניס, מרוץ גולני, אליפויות וטורנירים בענפי הספורט השונים ועוד", 
איציק עובדיה, שהחל תפקידו  בגאווה מנהל אגף הספורט  מספר 
2012 וזוכה לתמיכה ולרוח גבית של ראש העיר ומי  בראשית שנת

נהלת החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש, יוספה חליבה. 
בחוגים ובענפי הספורט ההישגי פעילים כ- 5,000 ילדים ובני נוער. 
טאקוונדו  האבקות,  ג'ודו,  כדור-יד,  כדורסל,  כדורגל,  התעמלות, 
)מרכז מצוינות(, טניס, כדורעף, כדורשת, שחייה, אגרוף תאילנדי 

ועוד הם רק חלק מהרשימה. 

איציק עובדיה
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בליגה משתתפות כ-150 אימהות מעשרה בתי 
התמודדו   3-4 מקום  על  בעיר.  יסודיים  ספר 
לאחר  פרחי המדע.  ובי"ס  רמון  בי"ס  קבוצת 
משחק מותח, זכתה קבוצת בי"ס רמון במקום 
הרביעי.  במקום  המדע  פרחי  ובי"ס  השלישי 
שז"ר  בי"ס  קבוצת  גברה  הגמר  במשחק 
הראשון. במקום  וזכתה  גוריון  בן-  בי"ס  על 
וזהר היה גדוש בחברים  אולם הספורט אוסי 
את השחקניות.   לעודד  שהגיעו  ובני משפחה 
העיר,  ראש  בנוכחותם  כיבדו  הערב  את 
יוספה  האימהות,  את  שבירך  מלול,  רחמים 
איציק  העירונית,  החברה  מנכ"לית  חליבה, 
מועצת  וחברת  הספורט   אגף  מנהל  עובדיה 
העיר, ד"ר רוני באום, אשר יזמה וקידמה את 
הבאת הליגה לרחובות. לאחר המשחק הוענקו 
גביעים לשחקניות ומאמנות שהצטיינו במהלך 
עצמן. השחקניות  בחירת  פי  על  העונה, 
ד"ר רוני באום: "ערב סיום העונה היה מותח 
ומרגש. אני מברכת את קבוצת אימהות שז"ר 
לאיציק  גם  מגיעה  ענקית  תודה  זכייתן.  על 
עובדיה מנהל אגף הספורט שללא הירתמותו 
– לא הייתה קמה הליגה ברחובות. זר תודות 
גם לאלכס בר מכר, רכז הליגה שעושה עבודה 

האימהות  לכל  ענקית  תודה  וכמובן  נפלאה. 
לציין  רוצה  אני  מאמאנט.  לליגת  שהצטרפו 
ידי  על  ליגת מאמאנט  נבחרה  אלו  בימים  כי 
תדמית  בשיפור  חלק  לקחת  החוץ  משרד 

התרומה  נושא  את  מייצגת  כשהיא  ישראל 
שאימהות  ספק  לי  אין  בקהילה.  והיזמות 
מאמאנט רחובות תהיינה שגרירות מצוינות".

אימהות אלופות בליגת מאמאנט 
הראשונה ברחובות

הישגים לחניכי הקראטה 
בתחרות ארצית

השתתפו  דרום   i.s.k.a הקראטה  מועדון  חניכי 
שבע  באר  באליפות   )16.1( לאחרונה 
מקומות  בארבעה  וזכו  בקראטה  הפתוחה 
קבוע  באופן  מתאמנים  החניכים  ראשונים. 
ארבעה  השתתפו  בתחרות  'תקוותנו'.  במרכז 
איתן  אמסטרדמר,  נוגה   – מרחובות  חניכים 
עוד  עם  יחד  יניב,  ודביר  מנג'ם  שקד  ברלר, 
הארץ. רחבי  מכל  בכירים  ספורטאים   250
גבוהה,  ברמה  יריבים  מול  רבים  קרבות  לאחר 
המקומות  את  קטפו  מרחובות  הספורטאים 
אמסטרדמר  נוגה  שלהם.  במקצים  הראשונים 
זכתה במקום הראשון בקרבות עד גיל 14 ובמקום 
הראשון בתחרות ה-'קאטה', איתן ברלר זכה במקום 
הראשון במקצה ה-'קאטה' עד גיל 8 ודביר יניב 
סיים במקום השלישי במקצה ה-'קאטה' עד גיל 8. 
גאה באלופים של  "אני  וילציק:  המאמן, מיכאל 
הוביל  ספק  שללא  שהושקע,  ובמאמץ  רחובות 
עובדים  הספורטאים  הראשונים.  למקומות 
במטרה  'תקוותנו',  ובמרכז  בביתם  יום  מידיי 
להגיע לרמה גבוהה מול יריבים קשים ואכן הם 
הכבוד!".  כל  הזאת.  בתחרות  במשימה  עמדו 

כבר בעונת הפתיחה השתתפו בליגה כ-150 אימהות מעשרה בתי ספר יסודיים 
בעיר. שז"ר גברה על בן גוריון במשחק מותח, כשבקהל מעודדים הילדים והאבות.
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הישגים ר לקצור  ממשיכה  מלה 
וברחבי  בארץ  הספורט  בזירות 
גורפים  כשספורטאיה  העולם 
ראשונים  ומקומות  גביעים 
בשורה ארוכה של תחרויות בענפי 
הספורט השונים.   ב-2011 הייתה 
של  הנשים  כדורסל  קבוצת  זו 
אליצור רמלה שעשתה היסטוריה וזכתה בגביע 
והטניסאי  חלפה  שנה  היוקרתי.  היורוקאפ 
באליפות  זכה  עוליאל,  ישי  והמוכשר  הצעיר 
אותו  היסטורי  הישג   ,12 לגלאי  בטניס  העולם 
באליפות  גם  כשזכה   2015 באוגוסט   שכפל 

העולם לגלאי 14.
צבי  האולימפי,  הסגל  חבר  האתלט  זכה  ב-2014 
בלון באליפות ישראל  100 מ'  שליחים, והג'ודקא 
 100( בג'ודו  ישראל  באליפות  זכה  רודלסן  גרגורי 
ק"ג(, שניהם תושבי העיר.  וטניסאי מרכז הטניס 
זכו  כאשר  נוסף,  בדאבל  ב-2015  גרפו   רמלה 
ובגביע  ה-17  בפעם  בטניס,  ישראל  באליפות 
המיוחד  הישגם  על  ה-13.  בפעם  בטניס  המדינה 

של ספורטאי מרכז הטניס, עוד נחזור.
הישגו  ספק  ללא  הוא  השנה  הישג  כי  דומה,  אך 
אטיאס  רון  הטקוונאדו  לוחם  של  המיוחד 
הראשון  לספורטאי  כשהפך  היסטוריה  שעשה 
הנכסף  בכרטיס  וזכה  חלומו  את  בגברים שמימש 

רמלה, קרובה ללב שלך.

  רמלה מייצרת 
אלופים בספורט

 העיר רמלה 
מעודדת אורח חיים 

בריא וספורטיבי 
ומשקיעה 

משאבים רבים 
בבניית תשתיות 
ספורט, פיתוח 

וקידום ספורטאים 
מצטיינים ושדרוג 

מתמיד של 
מחלקות הנוער 
והילדים בענפי 

הספורט השונים. 
בשנה שחלפה 
גרפו ספורטאי 
העיר הישגים 

רבים בהם הישגו 
ההיסטורי של 

לוחם הטקוואנדו 
רון אטיאס, 
תושב העיר 

שזכה  בכרטיס 
ההשתתפות 
לאולימפיאדת 

ריו. ראש עיריית 
רמלה, יואל לביא: 
״זהו הישג מדהים, 
כבוד גדול למדינה, 

לעיר ותושביה. 
ברכות לרון שעשה 

רון אטיאס לוחם הטאקוונדו מרמלה עם ראש עיריית רמלההיסטוריה".   

רמלה
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אטיאס  ריו.  באולימפיאדת  להשתתפות 
לוחם מרכז שרעבי רמלה, הבטיח באחרונה 
את השתתפותו באולימפיאדת ריאו  2016, 
זהב בתחרות המיונים  זכה במדליית  כאשר 
האולימפית,  אירופה  אליפות  היוקרתית 

שנערכה באיסטנבול.
רון זכה במדליית הזהב לאחר שניצח ארבע 
יריבים ולוחמים מהטובים ביותר באירופה!      
בהתרגשות:  אטיאס  רון  אמר  זכייתו  עם 
״אני נרגש  מאוד מההישג, זו הייתה תחרות 
קשה. כל חיי המקצועיים חלמתי על הרגע 
הזה, מגיל צעיר המטרה שלי הייתה לזכות 
באליפות אירופה האולימפית ולזכות בכרטיס 
להתאחדות  רבה  תודה  לאולימפיאדה. 
יואל  העיר  לראש  לטקוואנדו  הישראלית 
האחרונות ולניסים  בשנים  בי  שתמך  לביא, 
על  רמלה  של  הספורט  מחלקת  מנהל  רון 
העזרה וכמובן לספונסר שלי צוות 3".                                                       
על  בירך  לביא,  יואל  רמלה  עיריית  ראש 
כבוד  מדהים,  הישג  ״זהו  ואמר:  ההישג 
לרון  ותושביה. ברכות  גדול  למדינה, לעיר 
של  הראשון  לנציג  והפך  היסטוריה  שעשה 
כשזכה  )בגברים(  בענף  פעם  אי  ישראל 
במקום הראשון בתחרות המיון האירופאית 
האולימפיים  למשחקים  היוקרתית 
של  מאמנו  את  גם  בירך  בריו״.  לביא 
ישראל  נבחרת  מאמן  שרעבי  רון,  יחיעם 
ברמלה,  הלחימה  מרכז  ומנהל  בטקוואנדו 
ברמלה  אלופים.  המרכז  מתוכו  המצמיח 
העיסוק  את  להרחיב  מנת  על  הוקם 
בעלי  מקומיים  ספורטאים  ולהוביל  בענף 
פוטנציאל לאולימפיאדה.  לביא: ״אני שמח 
שהחתירה  הוכיחו  וההתמדה  שההשקעה 
למצוינות מביאה הישגים. כפי שצפיתי,  אני 
טקוואנדו  לוחמי  על  נשמע  שעוד  מאמין 
ברמה  הצלחות  שיירשמו  מרמלה  נוספים 

הבינלאומית״.              
ברמלה  ואירועים  ספורט  מחלקת  מנהל 
ניסים רון, בירך על ההישג  וציין, כי במרכז 
הלחימה ברמלה מתאמנים מספר ספורטאים 
זוכת  מרקין  אניה  בהם:  מצטיינים  רמלאים 
הארד באליפות אירופה, גילי לייבוביץ אלוף 

אירופה לנוער ועוד. 
ניסים רון: "טקוואנדו הוא תחום של אמנות 
ספורט  כענף  הנחשב  קוריאנית  לחימה 
ובשנים  העולם  ברחבי  מאוד  פופולארי 

עיר  היא  רמלה  בישראל.  גם  האחרונות 
ובספורטאים  בכלל  בספורט  שתומכת 
שרעבי  הלחימה  מרכז  בפרט.  מצטיינים 
הוקם בתמיכת ראש העיר על מנת להרחיב 
ספורטאים  ולהוביל  בענף  העיסוק  את 
מקומיים לקראת האולימפיאדה. אנו עושים 
ככל שביכולתנו לתמוך ולעודד את ספורטאי 

המרכז להצלחה והישגים".    

יש אליפות ויש גביע
ממשיכה  רמלה  של  הטניס  מרכז  קבוצת 
ב-2015  כשזכתה  וצלחות  גביעים  לקצור 
 17 ה-  בפעם  בטניס  המדינה  באליפות 
ה-13.          בפעם  המדינה  ובגביע  בתולדותיה 
מרכז  טניסאי  השיגו  האליפות  צלחת  את 
במשחק  מדהים  ניצחון  עם  ברמלה  הטניס 
הגמר, 2:0 על קבוצת הטניס הפועל עירוני  רון אטיאס לוחם הטאקוונדו מרמלה. מתקבל בפרחים בשדה התעופה

רמלה
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לוד.  
יואל לביא, ברך את שחקני  ראש עיריית רמלה, 
על  העמותה  וחברי  המקצועי  הצוות  רמלה, 
ההישג המיוחד. לביא: "זהו הישג מדהים! 17 פעם 
אלופים! מרכז הטניס רמלה מביא כבוד גדול לעיר 
ומהווה דוגמא והשראה לאלפי ילדים ובני נוער. 
את  רמלה  טנסאי  הביאו  האליפות  לפני  כשבוע 
גביע המדינה לעיר בפעם ה-13 ובפעם השביעית 
פשרות  וללא  משובח  טניס  בתצוגת  ברציפות.  
הצליחו לנצח טניסאי רמלה אמיר ויינטרוב ונועם 
אוקון את שחקני לוד דודי סלע ובר בוצר. משחקי 
הגמר היו צמודים כאשר ויינטרוב ניצח את סלע 
את  ניצח  ואוקון   7:5  ,7:6  ,3:6 מערכות  בשלוש 

בוצר בשתי מערכות צמודות 7:6, 7:5.        
ג'ורג  ד"ר  ברמלה  הטניס  מרכז  עמותת  יו"ר 

אליצור נווה דוד רמלה נשים בכדורסל בוגרות אלופת המדינה.       
 ב-2010-11 זכתה בטריפל - אליפות אירופה ליגה וגביע המדינה

9 פעמים בעבר אלופת המדינה.
 5 פעמים מחזיקת גביע המדינה

אליצור נווה דוד רמלה גברים בליגה השנייה
טאקוואנדו -  למועדון  שרעבי רמלה הצלחות בינלאומיות, ספורטאי 
העיר מייצגים את נבחרת ישראל בכבוד! ספורט הטאקוואנדו הינו 

ענף אולימפי!
רשימת הישגים מועדון "עצמה שרעבי אומנויות לחימה רמלה" :

גילי חיימוביץ: אלוף אולימפי לנוער – אולימפיאדת סינגפור.
אלוף אירופה לנוער.

רון אטיאס: אלוף אירופה האולימפית – טורקיה 2016.
ספורטאי אולימפיאדת ריו 2016.

אלוף אירופה קדטים, מדליית כסף באליפות אירופה נוער.
אדי שרבנסקו: מדלית ארד אליפות אירופה עד גיל 21, 2015.

דימה נגייב: מדלית ארד אליפות אירופה לקדטים.
אניה מירקין: מדלית ארד אליפות אירופה בוגרים.
כדן שפריר: מדלית ארד אליפות אירופה קדטים.

גדי חיימוביץ: אלוף ישראל הבינלאומית 2015, אלוף סרביה 2015.
לינוי שביט: מדלית ארד באליפות אירופה לקדטים. 

איתמר סלומון: מדלית ארד אליפות אירופה לקדטים, מדלית כסף 
בקרואטיה.

כסף  מדלית  ויוון,  קרואטיה  באליפויות  זהב  מדלית  אוני:  איתי 
באוסטריה.

נמרוד קרביצקי: מדלית זהב ביוון, מדלית ארד בקרואטיה )בוגרים(.
אבישג סמברג: מדלית כסף באליפות קרואטיה.

ישי עוליאל הינו טניסאי מצטיין תושב העיר המתאמן במרכז הטניס 
העירוני ברמלה.

ישי מדורג בצמרת הטניס בישראל לגילו ואובחן ע"י טובי המאמנים 
בארץ ובחו"ל ככישרון פנומנאלי בעל יכולת אתלטית וטכנית יוצאת 

דופן.
לצורך  רבות  לנסיעות  עוליאל  ישי  יוצא  מצטיין  טניסאי  בהיותו 

תחרויות ומחנות אימונים ברחבי העולם,
יחד עם מאמנו האישי ג'אן פוצטר תושב העיר רמלה המלווה את 

ישי מגיל 5 

בשנת  2014 זכה הטניסאי הרמלאי המחונן ישי עוליאל באליפות 
העולם בטניס האורגבול שנערכה במיאמי פלורידה ארה"ב.

הטניסאים  מתשעת  לאחד  עוליאל  ישי  הפך  הזכייה  בעקבות 
היוקרתי  בטורניר  תארים  בשני  לזכות  שהצליחו  בעולם  היחידים 

בגילאי 12 ו 14.
ההישג המדהים הציב את ישי בשורה אחת עם טניסאים מהשורה 
הראשונה בעולם בניהם אנדי רוציק, טומי אס, מרטין דל פוטרו 

ועוד.
בחודש אוגוסט 2015 זכה הטניסאי הרמלאי  ישי עוליאל  בהישג 
מדהים כשחזר עם שתי מדליות כסף ביחידים ובזוגות באולימפידת 

הנוער שנערכה בגאורגיה.
ישראל  והעיר  של  מדינת  כבוד  של  שגריר  משמש  אוליאל  ישי 

רמלה בארץ ובעולם ומהווה מודל לחיקוי.
אופק שימנוב הינו טניסאי רמלאי מצטיין המתאמן במרכז הטניס 
בישראל  הראשון  במקום  מדורג   10 ה  בן  אופק   .5 מגיל  העירוני 

לגילו ומחשב 
לפוטנציאל ולכשרון ברמה גבוהה מאוד.בחודש יוני 2015 השתתף 
במקום  וסיים  בקרואטיה  שנערכה  בטניס  העולם  באליפות  אופק 

התשיעי .
ישראל  את  לייצג  שימנוב  אופק  נבחר   2015 אוקטובר  בחודש 
באליפות העולם לנוער שנערכה בטורקיה בכרטיס לאליפות העולם 
זכה אופק לאחר שסיים במקום הראשון בשלושה טורנירים מוקדמים 
בהם נטלו חלק מיטב הטניסאים בארץ לגילו.מרכז הטניס ברמלה 

משקיע משאבים בטיפוח וקידום מצוינות בענף הטניס 
אשר  לאומית  והבין  הלאומית  ברמה  טניסאים  להצמיח  ממשיח 

הולכים בדרכו של אלוף העולם ישי עוליאל.
קבוצת מרכז הטניס רמלה ליגת על בוגרים זכתה השנה באליפות 
המדינה בטניס ובגביע המדינה והשלימה דאבל 13 פעמים מחזיקת 
גביע המדינה ובאליפות המדינה זו הזכייה ה 17 בתולדות מועדון 

הטניס ברמלה בשני העשורים האחרונים .
אתלטיקה 

צבי בלון אלוף ישראל 100 מ' 2014 וחבר הסגל האולימפי
ג'ודו

גרגורי רודלסן אלוף ישראל )100 ק"ג(

גאים בשחקני רמלה שהביאו  "אנו  קאקונדה: 
כבוד  זה  אליפות.  וגם  גביע  גם  דאבל,  לנו 
גילו  רמלה  שחקני  ברמלה,  לספורט  גדול 
מנהל  מיוחד".  דאבל  לנו  שהביאה  נחישות 
ומנהל  רון,  ניסים  ואירועים,  ספורט  מחלקת 
ברכו את  בוקובזה  טירן  מרכז הטניס ברמלה 
לצוות  והודו  הנפלא  ההישג  על  השחקנים 
הטניס  לקידום  העמותה  ולחברי  המקצועי 

ברמלה. 

רמלה

ברמלה הכל גבוה יותר, חזק יותר, רחוק יותר
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לארץ  עלה  ה-23  בן  סורמנט  אלן 
לתחום  ונחשף   15 בגיל  ממקסיקו 
הג'יוג'יטסו בבית הספר לאומנויות 
ילחימה במועצה האזורית חוף אש

קלון. לפני שידע לדבר עברית כבר 
פיתח את היכולות המקצועיות שלו 
יחד עם המאמן אריאל אברג'ל. עם 
הניצחונות החלו להגיע גם הישגים 
ואלן קטף את התואר אלוף ישראל 
ההצלחה  בעקבות  בג'יוג'יטסו.  
העו לאליפות  הוזמן  יהמקצועית 

לם מטעם איגוד ה- JJIF שתיערך 
החודש בתאילנד. 

הג'יוג'יטסו הוא ספורט תחרותי אך 
הל אומנות  מטרת  אולימפי.  ילא 

והכנעות.  ריתוקים  היא  הזו  חימה 
אלן מתאמן פעמיים ביום ובמקביל 
לומד במכינה ועובד במשמרות, על 

לאימונים.  זמן  לעצמו  לפנות  מנת 
המדי מטעם  מתוקצב  ואינו  יהיות 
ינה, מחפש חסות שתאפשר לו לה

גיע לכל האימונים והתחרויות.
אלן  של  ביכולות  מאמין  אני   "
אריאל  מציין  הוכיח",  שכבר  כפי 
"הזמנה  הישיר.  המאמן  אברג'ל, 
לאליפות עולם זו הוכחה לכישוריו. 
אני מכיר את אלן ויודע שאי אפשר 

לעצור אותו."
אש בחוף  הקהילתי  המרכז  ימנהל 

בדיוק  הוא  "אלן  דהרי:  יוסי  קלון, 
בית  את  פתחנו  לשמה  הדוגמא 
יהספר לאומנויות לחימה בחוף אש
יקלון. מקום בו הוא יכול להכיר ול
יפתח  את הכישורים שלו. אני מק
ווה שיהיו לנו עוד אלנים נוספים..."

התאמן בג'יוג'יטסו 
לפני שידע לדבר עברית
 והוזמן לאליפות עולם 

עובדים מצטיינים 
במרכז הקהילתי חוף אשקלון

צילום: אלבום פרטי

נערך  אשקלון  חוף  הקהילתי  במרכז 
הבלתי  הפעילויות  של  שנה  סיכום  אירוע 
פורמאליות במועצה האזורית חוף אשקלון 
והוענקו תעודות הוקרה לעובדים מצטיינים. 
"ההון  דהרי  יוסי  הקהילתי:  המרכז  מנהל 
והיתרון  החוזקה  הוא  פה  שיש  האנושי 

המשמעותי שלנו."

חוף  האזורית  במועצה  הקהילתי  המרכז 
של  הביצועית  הזרוע  את  מהווה  אשקלון 
תרבות  לפעילויות  הקשור  בכל  המועצה 
היום.   ומעונות  נוער  חוגים,  ספורט,  ופנאי, 
סיכום  הוצג  ובו  חגיגי  ערב  נערך  אמש 
פרידה  טקס  נערך  השנתית,  הפעילות 
הוענקו  וכן,  לגמלאות  שפרשו  מעובדים 

לשנת  מצטיינים  לעובדים  הוקרה  תעודות 
 .2015

תחומי  מתוך  נבחרו  המצטיינים  העובדים 
העיסוק השונים של המרכז הקהילתי ועל פי 
קריטריונים כגון: מסירות, התמדה ותרומה 

ערכית מיוחדת בקרב התושבים. 
צבי-מנהל  איציק  הם:  הנבחרים  העובדים 
נוער  מדריך  ברגר-  שחר  הספורט,  תחום 
חוגי  אברג'ל-מדריך  אריאל  העשרה,  בנתיב 
אומנויות לחימה חוף אשקלון, סיגל עטיה- 
ואביבה  ברכיה  במושב  יום  מעונות  מנהלת 

ווסה-מטפלת במעון ברכיה. 
הערב המרגש הסתיים במופע סטנדאפ של 

הקומיקאי בן בן-ברוך וארוחת ערב חגיגי
יאיר  אשקלון,  חוף  האזורית  המועצה  ראש 
"העשרה  ואמר:  הנוכחים  את  ברך  פרג'ון, 
והרחבת אופקים של האוכלוסייה היא חלק 
והקניית  התרבות  החינוך,  כי  מהראייה 
ערכים אינם נפסקים בשעה טכנית מוגדרת.  
משמעותית  פורמאלית  הבלתי  הפעילות 
אחד  כל  ולאפשר  הערכי  הבסיס  להקניית 

להגביה- עוף. על כך תודתי והערכתי."

חדשות
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אשדוד

מרגשת, 
אטרקטיבית 
וספורטיבית

אשדוד
עושה ספורט
העפלתה של מכבי אשדוד לגמר גביע המדינה בכדורסל הפתיעה אולי את עולם הספורט 

הישראלי אך לא הפתיע כלל וכלל את הרחוב הספורטיבי באשדוד. בשנים האחרונות, בתמיכתו של 
ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי,  ובניהולו של מיקי רוזנברג מתחוללת בעיר החמישית בגודלה בישראל 

מהפכה ספורטיבית של ממש והפיכתה ''לעיר בריאה'' עם מסלולי הליכה, חינוך לתזונה נכונה, 
תכנית 'אורח חיים בריא', הרקדות המוניות, אימוני יוגה וטאי-צ'י המצטרפים לאירועים ארציים 

ובין-לאומיים בהם שייט, מרוץ אשדוד, טריאתלון, מסע אופניים, התעמלות אומנותית ועוד. עכשיו 
מתכננים בעירייה בניית "קריית הספורט", תעסוקה ומגורים שתמנף את העיר לפסגות חדשות.  

צילום לימור אדרי
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וברשות ב אשדוד  עיריית 
בניהולו  לספורט  העירונית 
מביטים  רוזנברג  מיקי  של 
קדימה. בעיר אשדוד, אחת 
והמתקדמות  היפות  הערים 

מבינים  בארץ, 
חיים  אורח  כי 
חיים  לאיכות  המפתח  הוא  בריא 
טובה יותר. נדמה כי גם לעובדה 
רופא  עומד  העיר  שבראשות 
יש  לסרי,  יחיאל  ד"ר  מומחה, 
העירונית  בתפיסה  חשוב  משקל 
ובשרטוט המטרות. כשראש העיר 
גם  היא  בספורט  שהשקעה  מבין 
תושביו,  של  בבריאות  השקעה 
תוססת  חזקה,  לעיר  המתכון  זה 

ואנרגטית. 
המדיניות  של  הפועל  אל  המוציא 
מיקי  הוא  העיר  ראש  של  האסטרטגית 
לספורט  העירונית  הרשות  מנהל  רוזנברג, 
המוערכים  הספורט  מאנשי  אחד  באשדוד, 
בישראל, בעל ניסיון של כ-40 שנה. בזכות 
קשריו הענפים ונועם הליכותיו הוא מצליח 
העשייה.   את  ולמנף  המשאבים  את  לאגם 
רוזנברג זוכה לתמיכה מלאה של המערכת 
העירונית ושל מחזיק תיק הספורט ברשות, 
אשדוד  מככבת  בזכותם  בוטרשווילי.  משה 
הספורט  ענפי  בכל  האחרונות  בשנים 
רבות  משקיעה  הרשות  כאשר  המקצועני 
בקידום הספורט העממי והפעילות הגופנית 
זכתה  בכדי  לא  גיל.  ולכל  העיר  רחבי  בכל 
והספורט  התרבות  שרת  בפרס  אשדוד 

ובתואר עיר הספורט של ישראל.

מגשימים את החזון
אחד  את  להקים  עתידה  אשדוד  עיריית 
בישראל-  והיפים  היוקרתיים  הקומפלקסים 
אחד  ותעסוקה.  מגורים  ספורט,  קריית 
התכנית  קידום  עם  והמטרות  היעדים 
והאזור  המוצעת הוא לאפשר פיתוח העיר 
עירוני  מוקד  שיהווה  כך  עתידית,  בראייה 
הכוללת  מגוונת  פעילויות  המשלב  מרכזי, 
מדובר  ספורט.  וקריית  תעסוקה  מגורים, 
אטרקטיבית  עירונית  סביבה  בפיתוח 
המרחב  הבנויה,  הסביבה  בין  המשלבת 
קיימת  סביבה  לבין  לכיש  פארק  הפתוח, 
בין  מאוזן  עירוב  יצירת  תוך  וחדשה, 
בסביבה.  והמתוכננים  הקיימים  השימושים 
הספורט  וקריית  המתוכנן  השטח  שילוב 
ברצף  הירוק",  העירוני  ה"שלד  בתשתית 
השטחים הפתוחים והירוקים המלווים אותה 
עירוניים  וקשרים  ולצירים  לחוף  לפארק, 

סמוכים.
"הרעיון העומד בבסיס התכנית הוא פיתוח 
והספורט  הבידור  הבילוי,  הפנאי,  תרבות 
אל  הסביבה  תושבי  משיכת  תוך  בעיר, 
לסרי  ד"ר  העיר,  ראש  מסביר  העיר", 
קריית  הקמת  מקדמים  "אנו  כי  ומוסיף 
כדורגל  אצטדיון  חדישה שבמרכזה  ספורט 
לעד 25,000 צופים ביציעים מקורים ושאר 
מתקני ספורט כגון היכל ספורט לכדורסל, 
מגרשי אימון לכדורגל, מגרשי טניס ובריכת 

שחייה". 
ותקנים  לדרישות  יותאמו  המתקנים 
של  קיום  לאפשר  על-מנת  בינלאומיים 
יתוכננו  "המתקנים  ותחרויות.  חוץ  משחקי 
לאירועים  בהם  השימוש  שיתאפשר  כך 
ומציין  רוזנברג,  אומר  הצורך",  לפי  שונים 
להתחזקות  יתרום  המגורים  שכונת  תכנון 
ויעלה  לה  הסמוכות  השכונות  והתחדשות 

את רמת החיים באזור".

גולשים גם בלילה
יכולה  בעולם  מסוגה  המיוחדת  התחרות 
להתקיים בישראל רק באשדוד בזכות עמודי 
התאורה לאורך חוף גיל שנחשב לחוף של 
רחבי  מכל  גולשים  אליו  ומושך  הגולשים 

הארץ. 
בארץ  הגולשים  כל  בקרב  פרחה  השמועה 
לאשדוד  רבים  הגלישה  חובבי  ומשכה 
לאחר  גם  בעיר  לגלוש  שאפשר  בידיעה 
חימום  תנורי  ועם  זרקורים  לאור  חצות. 
התחרות  פברואר  חודש  בתחילת  נערכה 
שנמשכה אל תוך הלילה. ניתן היה להבחין 
מזג  המשתתפים,  בקרב  הרבה  בהתרגשות 
גלים  הגולשים,  פני  את  קידם  נאה  אוויר 
בגובה בינוני, מאות צופים ואפילו צוות של 

ערוץ 2 שהגיע לסקר.
דאגה  הגלישה  לקידום  העמותה 
חימום,  בפטריות  הצופים  את  לפנק 
חולקו קפה ותה וילדי הגולשים עזרו 
 -40 כ  בחלוקת קרמבואים מתוקים. 
מטובי גולשי העיר השתתפו בתחרות 

וצוות השופטים הגיע מתל אביב.

הקהילה החרדית 
והספורטיבית 

מחייבת  בעיר  המגוונת  האוכלוסייה 
את הרשות לאפשר לקהל רחב יותר 

אשדוד
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החזון ספורטיבי של ד"ר לסרי
יחיאל  ד"ר  אשדוד,  העיר  ראש 
העירוני  "החזון  כי  מציין  לסרי 
הוא להביא לידי כך שכל אזרח 
בפעילות  יעסוק  אשדוד  בעיר 
תשתית  הכשרנו  אנו  גופנית. 
גם  להכשיר  ונמשיך  מתאימה 
בעתיד. רשות הספורט בניהולו 
של מיקי רוזנברג גיבשה תוכנית 
האוכלוסייה.  לכלל  הפונה 
שהאחריות  בכך  להכיר  חייבים 
על  מונחת  בריא  חיים  לאורח 
המקומית  הרשות  של  כתפיה 
טווח  ארוך  אסטרטגי  וכיעד 
תשומת  את  למקד  החלטתי 
של  החיים  איכות  בתחומי  הלב 

התושבים".
בעקבות כך, הוחלט להנגיש את 
מתקני הספורט לתושבים. מעל 
30 גני ספורט פתוחים, הכוללים 
מהמתקדמים  כושר  מתקני 
העיר,  רחבי  בכל  הוצבו  ביותר, 

הוקמה טיילת ספורט רציפה באורך כ- 5 ק"מ, הכוללת שבילי אופניים, שבילי הליכה וגני 
כושר הפרוסים לכל אורך הטיילת. שופצו ושוקמו שבילי הליכה נוספים ברחבי העיר, וכן 
מעל 20 מגרשי ספורט הממוקמים בשטחי מוסדות הלימוד. "המגרשים שלנו הפכו להיות 
עמודי  הוצבו  וכדור-עף,  קט-רגל  מגרשי  הוקמו  הים  בחוף  הערב,  בשעות  גם  פעילים 

תאורה ורבים פוקדים בשעות הלילה את מגרשי החוף", מציין רוזנברג. 
בעירו מהווה חלק מרכזי בתחום  החינוך  כי מערכת  ובסיפוק  בגאווה  מציין  לסרי  ד"ר 
אנו  גופנית.  ופעילות  נכונה  תזונה  בנושא  שיעורים  הספר מתקיימים  ''בבית  הבריאות. 
באמת מאמינים כי ניתן לשנות את הרגלי התושבים וניתן להשיג זאת ע"י פעילות גופנית 
ותזונה נכונה. מחקרים מוכיחים שהילדים מהווים גורם משפיע בנושאים רבים, לרבות 
ספורט ותזונה. דרכם ניתן להעביר את המסר גם להורים, וביחד, ליצור את השינוי. בנוסף, 

חינוך מגיל צעיר להרגלים בריאים, יהווה תשתית למודעות גבוהה יותר בעתיד". 
הממונה על הספורט ויו"ר הנהלת רשות הספורט, משה בוטרשוילי אומר כי "זוהי תוצאה 
מבורכת של עבודה יומיומית מפרכת ועקבית של צוות רשות הספורט בראשותו של מיקי 
לתועלת  פירות  מניבה  וההשקעה  שזרענו  מה  את  לקצור  עתה  מתחילים  אנו  רוזנברג. 
תושבי העיר. נמשיך להעמיק את השקעותינו ומאמצינו בתחום הגברת מודעות לחשיבות 

הפעילות הגופנית". 

ההה 

בניית פמפ טרק - מתחם רכיבה אתגרי - ניתן   

לקבל מימון של עד חצי מיליון ש״ח מקרן 

"ווינר לקהילה" של הטוטו

תכנון ופיתוח תשתיות רכיבה ומסלולי אופניים   

בשטחים הפתוחים: )בנינו 200 ק"מ של 

שבילים!(

תוכניות אב לאופניים במרחב העירוני בשיתוף   

אדריכל אוטו פרידמן

תכנון והקמת מתחמי רכיבה, פארק אופניים   

אתגרי, מסלולי BMX אולימפיים

הפקה וארגון של מסעות עממיים   

מרובי משתתפים

הפקה וארגון של תחרויות אופניים בכביש /   

בשטח )XC / מרתון(

שירותי הפקה / סימון מסלולים / ביטוח   

מתאים / רכבי שטח / מדריכי רכיבה ועוד

שיווק ופרסום האירוע וגיוס רוכבים  

אופניים.
השטח שלנו

Bike Park Israel

 תכנון ובניית
תשתיות רכיבה

הפקת אירועים 
ותחרויות רכיבה

f  Bikeisrael    doronmtb@gmail.com    054-644-0913 - ליצירת קשר: דורון

בייק פארק מודיעין: בנינו את הפארק האתגרי הגדול בארץ!
9 דונם עם 5 מתחמי רכיבה. סירקו את הברקוד לסרטון מהפארק
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ספורט  ומפעילות  מהשירותים  ליהנות 
ומרשימה  דופן  יוצאת  דוגמה  בפרט. 
במגזר  לראות  ניתן  זו  ליוזמה  לשיתוף 
את  ופוקד  ברגליו  בעיר המצביע  החרדי 

מסגרות הספורט בעיר. 
מתנ"ס מעלה הציב לעצמו מטרה ברורה 
המיטב  את  החרדית  לקהילה  להעניק 
בפעילות בכלל ובפעילות גופנית בפרט. 
לחולל  וכזכות  כחובה  רואה  המתנ"ס 
"כידוע  וספורטיבית.  בריאותית  מהפכה 
הספורט לענפיו המיוחדים היו מעין טאבו 
עבודה  לאחר  חרדים.  ונוער  ילדים  בפני 
נוצרה  להם  שאיכפת  אנשים  של  קשה 
בשנה האחרונה פריצת דרך משמעותית 
חוגי  וכן  לילדים  חוגי התעמלות  ונפתחו 
ועוד.  ספורט, אומנות לחימה, טאקוונדו 
"התועלת הנפשית והגופנית שחוגים אלה 
חיזוק  עצמי,  בטחון  לחיזוק  מעניקים, 
הקשב והריכוז, משמעת, דחיית סיפוקים, 
לחיזוק  התורמת  בצוות  עבודה  וכן 
רכז  בסיפוק  אומר  הלימודית",  היכולת 

התחום במתנ"ס יאיר רינסקי. 
החוגים מעוברים ע"י מאמן חרדי מקצועי 
בעל ניסיון בהדרכה ואימון. תוך שלושה 
נפתחו  החוגים  הקמת  מיום  חודשים 
שישה קבוצות המונות כ- 60 מתאמנים. 
"זהו סיפור של הצלחה יוצא דופן המשקף 
גופנית  לפעילות  והכמיהה  היכולת  את 
השתתפותה   רוזנברג.  מסביר  איכותית", 
ותרומתה של מחלקת הספורט במיזם זה 

חשובה לאין ערוך.

הישגים נאים גם בספורט 
התחרותי 

למהפכת  מעבר  אשדוד  על  כשמדברים 
הרי  בעיר,  שמתרחשת  העממי  הספורט 
שדגש מיוחד מוקדש לפעילות ההישגית, 
שכולם  הכדור  ענפי  לטיפוח  ומעבר 
והן  גברים  הן  העל,  בליגת  נמצאים 
על  מיוחד  דגש  שמים  באשדוד  הנשים, 
השחייה  המים:  בענפי  המצוינות  פיתוח 

והשייט.
בית הספר למצוינות בשחייה, המונה כ- 
800 חניכים, מצליח מידי מחזור אולימפי 
ישראל  את  שמייצגים  ספורטאים  לפתח 
יעקב  בורוכובסקי,  ורד  באולימפיאדה. 
הם  צעירים  אלופים  מעט  ולא  טומרקין 

רק חלק מההצלחה האשדודית.
השנה נפתחה קבוצת כדור-מים במסגרת 

בית הספר לשחייה, אשר כבר החלה להשתתף 
צורנית  שחייה  קבוצת  וכן  הליגה,  במשחקי 

מהמובילות בארץ.
מרכז השייט ממוקם במרינה באשדוד ונחשב 
מאופיין  המרכז  בישראל.  המובילים  לאחר 
תפעולית  וביכולת  ומשוכלל,  נאה  במבנה 
כולל  לימודי  במרכז  מדובר  ונוחה.  נעימה 

לחינוך ימי בשיתוף משרד החינוך עם למעלה 
מ- 2,000 תלמידים לשיעורי ימאות בדגמים 
 100 כ-  מונה  ההישגית  היחידה  השונים. 
התחרותיים  בדגמים   21 עד   7 מגיל  חניכים 
ואשדוד גאה להציג את אלוף ישראל לנוער 

ובוגרים בדגמי הלייזר.

ראש העיר, דר יחיאל לסרי

אשדוד
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ההה 

בניית פמפ טרק - מתחם רכיבה אתגרי - ניתן   

לקבל מימון של עד חצי מיליון ש״ח מקרן 

"ווינר לקהילה" של הטוטו

תכנון ופיתוח תשתיות רכיבה ומסלולי אופניים   

בשטחים הפתוחים: )בנינו 200 ק"מ של 

שבילים!(

תוכניות אב לאופניים במרחב העירוני בשיתוף   

אדריכל אוטו פרידמן

תכנון והקמת מתחמי רכיבה, פארק אופניים   

אתגרי, מסלולי BMX אולימפיים

הפקה וארגון של מסעות עממיים   

מרובי משתתפים

הפקה וארגון של תחרויות אופניים בכביש /   

בשטח )XC / מרתון(

שירותי הפקה / סימון מסלולים / ביטוח   

מתאים / רכבי שטח / מדריכי רכיבה ועוד

שיווק ופרסום האירוע וגיוס רוכבים  

אופניים.
השטח שלנו

Bike Park Israel

 תכנון ובניית
תשתיות רכיבה

הפקת אירועים 
ותחרויות רכיבה

f  Bikeisrael    doronmtb@gmail.com    054-644-0913 - ליצירת קשר: דורון

בייק פארק מודיעין: בנינו את הפארק האתגרי הגדול בארץ!
9 דונם עם 5 מתחמי רכיבה. סירקו את הברקוד לסרטון מהפארק
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ברוכים הבאים לאילת

אילת עיר ספורט 
בינלאומית

אילת, שערה הדרומי של מדינת ישראל, היא נווה מדבר לחוף הים האדום, 
נקודת מפגש של השמש, המדבר והים, צומת דרכים בין ארבע מדינות, עיר תיירות 
וספורט בינלאומית, אשר מתגוררים בה 63,000 תושבים ומתארחים בה מדי שנה, 
כשלושה מיליון נופשים מהארץ ומהעולם. בשנים האחרונות עוברת העיר אילת 

מהפיכה בתחומים רבים, בין המובילים שבהם הוא תחום הספורט עם הפיכת העיר 
אילת לעיר ספורט בינלאומית המארחת אליפויות בינלאומיות במגוון ענפי ספורט 
ואלפי ספורטאים מהארץ ומהעולם. רק בחודש החולף, פקדו אלפי ספורטאים את 
העיר אילת, עיר הספורט הבינלאומית, שאירחה את תחרות הישראמן – איש הברזל 

של ישראל, טורניר כדורסל בינלאומי, אליפות אירופה בטניס לנשים
 – גביע הפדרציה ובסוף החודש תארח את אליפות העולם בגלשנים. 

לצד המדבר, הים ומתקני ספורט מתקדמים, עתידה להיבנות באילת קריית ספורט 
בינלאומית שתהווה מרכז ספורט עירוני, לאומי ובין-לאומי כולל אצטדיון כדורגל, 

חמישה מגרשי אימונים, ארבעה מגרשים משולבים, 
היכל כדורסל רב תכליתי, חדרי כושר וספא. 
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ברוכים הבאים לאילת

שמב הטבעיים  המשאבים  יזכות 
השקעה  לצד  אילת  העיר  ציעה 
במתקני הספורט ובזכות מאמצים 
רבים של הנהלת העירייה והעומד 
בראשה – מאיר יצחק הלוי, זכתה 
יהעיר אילת בהכרה רשמית מטעם ועדת הש

משרד  בשיתוף  והגליל,  הנגב  לפיתוח  רים 
לבקשת  אישרו  אשר  והספורט,  התרבות 
העירייה, תכנית למיצוב אילת כעיר תיירות 
משרד  של  בתמיכה  וכן  בינלאומית  וספורט 
התיירות באירועי הספורט. ההכרה האמורה 
 32991 שמספרה  ממשלה,  בהחלטת  עוגנה 

מיום 15.3.2011.
יהעיר הוכיחה שהיא יודעת לעשות זאת בסטנ

דרטים בינלאומיים גבוהים עם אירוח אליפות 
אירופה בכדורסל לנערות שהיווה את אירוע 
ואשר  באילת  הבינלאומי  לספורט  הפתיחה 
אירועי  עשרות  עוד  העירייה  הביאה  אחריו 
יספורט בינלאומיים, ביניהם: אירוח גביע הפ
אלי הרביעית,  בפעם  לנשים  בטניס  ידרציה 

פתוחים,  במים  לשחייה  ועולם  אירופה  פות 
מרוץ  ישראמן,  בטריאתלון,  אירופה  אליפות 
הים  מדברי, משחקי  חצי  מרתון  הפורמולה, 
יהתיכון בכדור יד, אליפות אירופה ברידג' וש

חמט, אליפות עולם בהרמת משקולות ועוד. 
המת מסורתיות  תחרויות  לצד  כמובן  יאלה 

רבות,  שנים  כבר  באילת  שנה  מידי  קיימות 
דוגמת הטריאתלון, הספורטיאדה, מחוזיאדה, 
משחקי אילת בענפים לא אולימפיים, טורנירי 

טניס, קריעת ים סוף ועוד רבים וטובים. 
בינלאומית  ספורט  כעיר  אילת  של  מיצובה 
אלפי  אירוח  עם  התיירותי  בהיבט  גם  תורם 
הת במהלך  ומהעולם  מהארץ  יספורטאים 

לינות  הוכפל מספר  5 שנים  חרויות. במשך 
הספורטאים באילת מ 125,000                  ל 
250,000 לינות בשנה הודות לאירוח האליי - 
פויות. זאת ועוד, אירוח התחרויות תורם גם 
לפעי כך  בזכות  שהצטרפו  העיר  ילתושבי 
בתח משתתפים  ואף  שונות  ספורט  ילויות 

רויות ובאליפויות. 
ספור פעילות  באילת  מתקיימת  אלה  ילצד 

טיבית ענפה של תושבי העיר, נוער ובוגרים 
החוגים  המקצועיות,  הספורט  עמותות  דרך 
ועוד אירו יופעילות הפנאי הקהילתית. זאת 

בעיר  הבינלאומיים המתקיימים  הספורט  עי 

הביאו לגידול דרמטי בעיסוק בספורט בעיר 
כחלק  עוד  כאחד.  ומבוגרים  צעירים  בקרב 
ופ בריא  חיים  לאורח  ימעידוד תושבי העיר 

פארקי  העירייה  הקימה  ספורטיבית  עילות 
ספורט תחת כיפת השמיים ומסלולי אופניים 
באזור התיירות וברחבי העיר לטובת תושבי 

העיר ואורחיה. 
אילת,  העיר  שמציעה  הטבעיים  המשאבים 
לצד  ידיים  רחב  ומדבר  ים  שמש,  ביניהם 
ובניית  הספורט  במתקני  האדירה  ההשקעה 
בינלאומיים,  בסטנדרטים  חדשים  מתקנים 
בינ ליעד  אילת  העיר  את  ספק  ללא  יהפכו 

לאומי מועדף לא רק לנופש אלא גם לאירוח 
אליפויות ספורט מכל העולם.

ראש העירייה, מאיר יצחק-הלוי

קריית ספורט הדמיה

טריאתלון אילת
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חדשות

  מרוץ אייל רמת השרון
 המרוץ הכי מפנק בישראל

מרוץ אייל לזכרו של אייל שמואלי ז"ל מרקיע שחקים בכל שנה ומפתיע בגדול!! 

יהמרוץ מהווה אירוע הנצחה ההולם את דמותו של אייל שאחד מת
חביביו היה ספורט הריצה והמבטא את דרך חייו. אייל התאמן ורץ 
באגודת הספורט וגם את שירותו הצבאי עשה כמדריך כושר צבאי. 
זהבה  העל  ומאמנת  רמה"ש   הספורט  אגודת  ע"י  מאורגן  המרוץ 

שמואלי , לזכרו של בנה, אייל , שנפטר מדום לב בטרם עת .
 10 ה  רצי  לכל  אתגר  ק"מ,   -15 ה  בריצת  בארץ  ייחודי  המרוץ 
כן  והמרתונים בארץ. כמו  והכנה למתאמנים לחצאי המרתון  ק"מ 
ומרוצים  ק"מ   2 ו  ק"מ   ל-5  מתקיימים מקצים תחרותיים קצרים 

עממיים.
בישראל,   הספורט  לקידום  חיים  מפעל  פרס  זוכת  שמואלי,  זהבה 
והאיכותיים  הגדולים  מהמרוצים  לאחד   המרוץ  את  להפוך  דאגה 
יבארץ, עם פרסים כספיים לעשרת הרצים הראשונים, פרסים לרא
ישונים בקטגוריות ושי אישי לכל משתתף כולל חולצה מנדפת איכו

תית
יכל המשתתפים כולל המעודדים נהנים מהפנינג ססגוני לכל המש

פחה עם דוכנים, "מתנפחים" וכיבוד כיד המלך.
אגודת הספורט רמת השרון גאה בכל מאות התושבים ואלפי הרצים 

מכל קצוות המדינה אשר לוקחים חלק במרוץ אייל מידי שנה.

הורים שכולים  וחיילים מהחטיבה שנפצעו 
בשירים  נפתח  הטקס  איתן.   צוק  במבצע 
מרגשים של הזמרים בן נריה אלקלעי וחן בן 
אליהו. בהמשך עלו תלמידות מתיכון אורט 
האחרונה  השנה  את  הקדישו  אשר  בחולון, 
איתן,  צוק  חללי  להנצחת  שכבתי  לפרויקט 
אשר  לשחר  שכתבו  מרגש  מכתב  והציגו 
ראש  החיים.  את  ולנו   להן  ציווה  במותו 
החיים   " דברים:  נשא  גורקי  טל  המועצה 
נחישות,  הרבה  צריך  פשוטים.  אינם  בארץ 
כדי  אומץ  קצת  ואפילו  סבלנות  רוח,  קור 
לחיות פה, אבל אם יש תכלית אמיתית ציונית 

לחיים במדינת ישראל אלה אירועים כמו המרוץ הזה. ההתגייסות, 
אלה  הציבור-  של  ההזדהות  ההשתתפות,  המעורבות,  ההתנדבות, 
אלברט  אמר  כבר  כך  על  ישראל.  במדינת  רק  שקורים  דברים 
לקראת  ראויים".  חיים  הם  הזולת  למען  חיים שהם  איינשטיין,"רק 
הזמן  סיפרה,"  היידי  הבמה.  ועופר,על  היידי  ההורים  עלו  סיום  
הופך את הדברים לקשים יותר, אנו יודעים ששחר שלנו לא יחזור 
והגעגועים  רבים". ההורים הודו  למארגנים והזמינו אותם  לעלות 
לבמה לקול מחיאות הכפים של תושבי פרדסיה הגאים והנרגשים. 
לזכר  לבן לשמים  כחול  בלונים בצבע  ועופר  היידי  בסיום הפריחו 

חללי צוק איתן ולזכר שחר שלהם, שחר של פרדסיה כולה.  

זוכרים את שחר: למעלה מ-1400 משתתפים במרוץ השני

 למעלה מאלף וארבע מאות איש, רובם תושבי פרדסיה, השתתפו 
היום במרוץ השני לזכר סמ"ר שחר תעשה ז"ל, בן פרדסיה  אשר 
נפל במבצע צוק איתן בתקרית הנגמ"ש בשג'איה.  ההמונים- 400 
איש יותר מהמרוץ הקודם שהתקיים לפני כשנה, הגיעו לכבד את 
זיו  ידי  על  אורגן  המרוץ  המורכב.  הביטחוני  המצב  אף  על  זכרו 
רן- חבר המשפחה ותושבים נוספים מהיישוב, ובסיוע ארגוני של 
המועצה וקנטרי פרדסיה. במסגרת המרוץ התקיימו מסלולי צעדה, 
הזניקו  ועופר  היידי  שחר:  של  הוריו  אופניים.  על  ורכיבה  הליכה 
את המרוץ והצטרפו לצועדים הרבים.  לאחר המרוץ התקיים טקס 
לזכרו בקנטרי פרדסיה, בהנחיית איריס אילון,  בו לקחו חלק גם  

לזכרו של שחר תעשה ז"ל בפרדסיה

המרוץ השני לזכר שחר תעשה ז"ל )צילום: מועצה מקומית פרדסיה(.
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אשדוד
הנהלת איגוד מנהלי מחלקות הספורט                      

ברשויות המקומיות בישראל

מאחלים: 
שאול דוד- יו”ר

וחברי הנהלת האיגוד

מברכת את המנהלים והמנהלות החדשים לרגל כניסתם לתפקיד 
ומאחלים לחברינו הפורשים הצלחה בהמשך הדרך 

לד"ר אורי שפר
בימים אלה פרשת לגמלאות לאחר 8 שנים בהן כיהנת כראש מינהל הספורט-

תפקיד חשוב מאין כמוהו בעיצוב הספורט במדינה.
לפני כן ביצעת תפקידים נוספים בספורט :

מנהל בי"ס למאמנים במכון וינגייט,מנכ"ל מכון "וינגייט",
מנהל היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים, חבר הנהלת המועצה להסדר 

הימורים בספורט, חבר בועדות בין לאומיות בספורט העולמי 
אין ספק שביצעת תפקידים בכירים ביותר שעיצבו 

את הספורט הישראלי בעשרות שנים לאחור.
העברת חוקים חשובים בספורט הישראלי כגון: 

חוק הספורט, חוק איסור אלימות בספורט, היית ביו יוזמי הקמת 
המועצה הלאומית לספורט.פרוייקט "פרחי ספורט".

בביצוע תפקידים אלה יש משמעות חשובה בבניית הספורט
 ואתה בנסיונך הרב עיצבת רבות אבני דרך בספורט בישראל.

הנהלת האיגוד בראשות יו"ר האיגוד, שאול דוד
מבקשת להודות לך על עשייתך המבורכת למען קידום הספורט בארץ, 
על שיתוף הפעולה עם האיגוד בשנים בהן כיהנת כראש מינהל הספורט.

אנו מאחלים לך ולב"ב שתזכה לרוב נחת עם המשפחה כי מעכשיו
 יוותר לך זמן פנוי למשפחה, לתחביבים.

תודה על תרומתכם ופועלכם  למען קידום הספורט בישראל!

 מנהלים חדשים :
1. אורלי כהן בגדרה

2. שי מיימון במטה בנימין
3. איציק קורנפיין בירושלים

4. שריאל אבקסיס בנחל שורק

5. זיו הרנוי באלקנה
6. ישראל מלמד בביתר עלית

7. מרסלו בורדמן
8. מורן מסיקה
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התאחדות לספורט תחרותי לא-אולימפי ''אילת'' מהווה ה
שירותים  מספקת  הלא-אולימפיים,  לענפים  ארגון-הגג 
מגוונים לעשרות ענפי ספורט מגוונים ומהווה קשר בין 
עידוד  בצד  אלופים,  וטיפוח  בספורט  מקצועני  עיסוק 
לעסוק  הנהנים  הספורטאים,  אלפי  אצל  הספורטיבית  העשייה 

בספורט לסוגיו כחלק בלתי נפרד משגרת יומם.
שדואג  החזק  האיש  הוא  קפלן,  אריק  "אילת",  התאחדות  נשיא 
לקדם את ענפי הספורט שמביאים כבוד לישראל. קפלן וצוותו 
מסתכלים בסיפוק על הישגי הספורטאים בשנים האחרונות ובד-
עליית- בחובו  הטומן  העתיד  עבר  אל  באופטימיות  צופים  בבד 
ובעיקר,  בציוד  בתשתיות,  במאמנים,  בהשקעה  נוספת  מדרגה 

כמובן- בספורטאים עצמם. 
"ספורטאי "אילת" השיגו הישגים מצוינים בארץ ובעולם ואנחנו 
עמלים סביב לשעון בשביל האיגודים ולמען הספורטאים. הקמנו 
ממיליון  למעלה  להם  מעניקים  ואנחנו  לספורטאים  מלגות  קרן 
₪ בשנה. היחידה לספורט תחרותי שלנו עוסקת בטיפול וקידום 

מקצועי של הענפים.

ומסייעים  המינהלי  בחלק  גם  לספורטאים  בית  מהווים  אנחנו 
ותקצוב  סיוע  לקבלת  השונים  המוסדות  מול  שלנו  לאיגודים 
להמשך הפעילות. 'אילת' תומכת ומטפחת את המאמנים ואנשי 

התאחדות לספורט תחרותי לא-אולימפי 

''אילת'' הבית
של האלופים

ההתאחדות הישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי ''אילת'' הוקמה בשנת 1996 במסגרת 
רה- ארגון במבנה הספורט בישראל והיא הגוף הגדול בישראל המאגד ודואג לכלל ענפי 

הספורט שאינם מיוצגים בספורט הישראלי. רגע לפני משחקי ''אילת'' ה-11 נפגשנו לשיחה 
עם נשיא ההתאחדות, אריק קפלן ששם את הספורט הלא-אולימפי על המפה!  

מה המשותף לאליפות אירופה לנוער בכדורת? לאליפות העולם בסקי מים?  לתחרות 
יוקרתית ביבשת אמריקה בגולף? ולמדלייה באליפות אירופה בקיק-בוקס?  התשובה היא   

"התאחדות אילת" !

מגזין
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מקצוע, דרך השתלמויות, שכר למאמנים, אירוח מרצים ומאמנים 
מחו"ל, הכנת משלחות לקראת תחרויות ספורט בינ"ל, קיום קורסי 
בדיקות  ביצוע  ומאמנים,  מדריכים  וקורסי  ימי-עיון   , העשרה 
כושר גופני, מאמץ פיזי ועוד  לספורטאים, עידוד, סיוע וטיפוח 

ספורטאים צעירים ועוד".
ממשלתיים  גורמים  מול  האיגודים  לייצוג  פועלים  גם  ב"אילת" 
ההימורים  להסדר  המועצה  במליאת  ייצוג  שונים,  ומוסדיים 
בספורט )טוטו(, סיוע כספי מקרן המיתקנים לטובת האיגודים, 
ייצוג משפטי ומתן סיוע משפטי להגנת זכויותיהם של החברים 
בעמותה מול הרשויות השונות  ועוד הרבה פעילויות שוטפות, 

אשר חוסכות לאיגודים משאבים רבים. 
קפלן מוסיף כי עד כה הכשרנו למעלה מ-1000 מדריכים במגוון 
רחב של ענפים, קיימנו קורסי מאמנים ובקרוב נקיים קורס בנושא 
תורת האימון. הרעיון הוא להביא את מיטב המאמנים והמדריכים 

בעולם לחממה הישראלית". 
מינהל  ע"י  כולם  המוכרים  איגודים,   30 כיום  חברים  ב"אילת" 
הספורט וע"י ההתאחדויות הבינ"ל בענפים השונים. כ-22 אלף 
ספורטאים לא-אולימפיים מאוגדים תחת ''אילת'' ומהווים גרעין 

עוצמתי ופעיל. 
בין היתר תמצאו באילת את התאחדות או-שו )קונג פו( בישראל, 
הג'יו  התאחדות  הגלגיליות,  איגוד  לברידג',  ישראלית  התאגדות 
 – לישראל  התעופה  קלוב  אווירית,  לגלישה  האגודה  ג'יטסו, 
רחיפה,  למצנחי  האגודה  הישראלי,  המטפסים  איגוד  דאייה, 
גולשי הגלים, התאחדות כדורת דשא, התאחדות הכדורת  ארגון 
בישראל, התאחדות הסקווש, איגוד צניחה חופשית, איגוד הסמבו, 
התאחדות הקראטה, התאחדות הקריקט, איגוד הניווט, התאחדות 
הסופטבול,  התאחדות  ספורטיבי,  לטיפוס  האיגוד  חבל,  משיכת 
 - לישראל  התעופה  קלוב  הפטנק,  התאחדות  מים,  סקי  עמותת 
קלה,  ספורטיבית  לתעופה  האגודה  הפוטבול,  איגוד  טיסנאות, 
האגודה לתעופה כללית, התאחדות ישראלית לריקודים סלוניים, 
לקנדו  הישראלית  העמותה  בישראל,  בוקס  הקיק  סוגי  עמותת 

ובודו, איגוד השחמט בישראל. מרשים!
הנשיא קפלן: "בענפים הלא-אולימפיים עשרות אלפי ספורטאים 
אנו  ותומך.  מקצועי  חם,  ובית  ''מטרייה''  מאיתנו  המקבלים 
דרך  ישראל  אזרחי  לכלל  הללו  הענפים  לחשיפת  רבות  פועלים 

התקשורת ואני מקווה כי גם בישראל תתפתח תרבות של פרגון 
ועידוד הענפים הללו. בסופו של יום ספורטאים אלה מייצגים את 
מדינת ישראל בכל רחבי תבל, מהווים שגרירים למדינה וחושפים 
את ישראל היפה והטובה. בכל פעם שנציג ישראלי זוכה במדליה, 
לכולנו  יש  הלאומי  ההמנון  מושמע  וברקע  הפודיום  על  עולה 
דמעות בעיניים. הספורט הלא-אולימפי הוא גשר לאומות ומחבר 

בין בני אדם ואנו נמשיך להשקיע בקידום ערכים אלה".       
משחקי "אילת" הבינלאומיים ה-11, בדיוק כמו בכל שנה 

יתקיימו בין התאריכים 9-12/3/2016 בעיר אילת. 
לפתוח יומנים ולרשום. כולנו נהיה שם!

זרקור אישי
אריק קפלן

נשיא התאחדות אילת

משפחה: נשוי למיכל )מורה(4+ ילדים )2 חיילים(
השכלה: תואר שני במינהל ציבורי, אוניברסיטה העברית
מוזיקה: נהנה לשמוע את בני החייל- נגן מצטיין בצה"ל.

ספר: ''היום איננו כלה'', ''בעל זבוב''
התנדבות: מ"מ יו"ר ארגון הורים בירושלים

רכב: מיצובישי 
מנטור: אבא שלי, הקים את מערכת החינוך בערד, מנהל 

מחוז במשרד החינוך ''למדתי ממנו רבות''.
מוטו: ''להאמין בצדקת דרכך, לעולם לא לוותר"

עיסוקים קודמים: יועץ לשרי הספורט במשרד ראש הממשלה

מגזין
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מטעם  קבלה  ומבחני  ראיונות  לאחר 
בקפידה  נבחרה  האמריקאית  השגרירות 
ספורט  מחלקות  מנהלי   14 של  משלחת 
לייצג  הדרום,  ועד  מהצפון  וערבים  יהודים 
האמריקאית  השגרירות  מטעם  ישראל  את 

בוושינגטון ובצפון קרוליינה.
בין חברי המשלחת הייתה גם טלי גולן חברת 
הספורט  מחלקות  מנהלי  איגוד  הנהלת 
ומנהלת מח' ספורט מרמת ישי, שרון ברנע 
 - יוסף  מוחמד  עליון,  גליל  הספורט  מ.מ 
דבוריה, שריאל אביקסיס  - נחל שורק , פזית 
אילנה איתח  - שפיר,  לוי  גדרה, מרב   - כץ 
- אופקים,  שי טפליצקי  - קרית ים, מרים 
 – – תל שבע, סאפי –מרר, מידו  גנאים  אבו 
,הישאם – מנהל יח' נוער ומנהל מתנ"ס נחל 

שורק שי רייכנר.
במסגרת שיתוף פעולה יוצא דופן בין החברה 
יצאה  האמריקאית,  והשגרירות  למתנ"סים 

המשלחת למשך שבועיים.
בשגרירות האמריקאית ראו ביציאת המשלחת, 
מגמה להידוק וחיזוק היחסים הבינלאומיים, 
יהודים  האמריקאים,  בין   פעולה  שיתוף 
וערבים. כל זאת תוך כדי הקמת פרויקטים 
רעיונות  הבאת   , השונים  הספורט  בתחומי 
חדשים לארץ, יצירת קשרים ויחסים  להקמת 
פרויקטים בתחום הספורט בין היהודים לבין 

הערבים בישראל.
הרעיון המרכזי מטעם השגרירות הוא תמיכה 
שזהו    Sport United עם  פעולה  ושיתופי 
הגוף המקשר מטעם השגרירות האמריקאית 

בישראל.
המשלחת  את  אירחה   , מייסון  אוניברסיטת 
 , שונים  בתחומים  הרצאות  קיבלו   שם 

נהנו מפעילויות אתגריות, רכשו ארגז כלים 
ורעיונות.

גם  המשלחת  התארחה  הנסיעה  במסגרת 
גופים  ע"י  המופעלות  קהילתיות  במסגרות 
חוו את  גופים ממשלתיים,  ע"י  והן  פרטיים 
הספורט  מתקני  בקהילות,  יום  היום  חיי 

והאפשרויות.
היתה  והמדוברות,  החוויות המיוחדות  אחת 
נגד  וושינגטון     N.B.A למשחק  הזמנה 
הכדורגל  גביע  וגמר  גמר  חצי  וכן,  יוסטון, 

נשים של המכללות  בארה"ב.
הוזמנה  האמריקאית  השגרירות  כאורחי 
שם  האמריקאי,  החוץ  למשרד  המשלחת 
מקיימת  אותם  ייחודיים  לפרויקטים  נחשפו 
שיתופי  ליצור  מעוניינת  ואשר  השגרירות 
חברי  עם  גם  כספית  לתמוך  ואף  פעולה 
ייחודים  פרויקטים   שיציגו  המשלחת 

בהדגשה על פעילות יהודים ערבים.
למנהל  להודות  מבקשים  המשלחת  חברי 
השגרירות  מטעם  שלם  ,ספי  הפרויקט 
יציאתה  טרם  הקבוצה  את  שליווה  בישראל 

וקיבל אותה בחזרתה לארץ.
תודה לגב' קלי דיוויס מנהלת הפרויקט מטעם 
משרד החוץ האמריקאי, שאף הבטיחה לבוא 
בעשייה  מקרוב  ולצפות  בישראל  ולבקר 

ובשיתופי הפעולה.
חברי  במינה,  מיוחדת  חוויה  הייתה  זו   "
לפני  השני  את  אחד  הכירו  לא  המשלחת 
הנסיעה. חזרנו כמשפחה. נהנו, חווינו, למדנו 
וכעת כל שנותר לנו הוא לשתף גם את מנהלי 
באפשרויות  הארץ  בכל  ספורט  המחלקות 
ופרויקטים  פעולה  לשיתופי  הקיימות 
השגרירות  מטעם  המפורסמים  ייחודיים 
האמריקאית. תוכלו להיכנס לדף הפייסבוק 

ולצפות בחלק מהחוויות הספורטיביות

שיתוף פעולה בין 
אמריקאים יהודים וערבים

דו-קיום
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מנהל מחלקת הספורט, אבי לוגסי הודה לעמיתיו העושים במלאכה, 
וראש  דהן  חן  המתנ"ס,  מנהל  זוהר,  יחיאל  העיר,  לראש  ובראשם 
מהישיבה   דרכא   ספר  בית  לתלמידי  דורון,  יוחנן  החינוך,  מינהל 

התיכונית והצבי  ולמורים לחינוך  גופני  על שיתוף הפעולה.

את המיזם מוביל מפעל הפיס שמפגיש את קבוצות ליגת העל עם 
מאבק  לחוש  זכו  נתיבות  תלמידי  הארץ.  רחבי  מכל  תיכוניסטים 
הכדורסל  שחקני  של  חוויותיהם  על  לשמוע  ובעיקר  הכוכבים 
שחקני  הספורט.  שמקנה  הערכים  לעולם  ולהיחשף  המקצועני 
אשדוד הצטלמו עם התלמידים המקומיים, חילקו חיוכים וחתימות. 
המוצלח  הארגון  את  שיבח  פרי  שלומי  הליגה,  מנהלת   סמנכ"ל  

והמקצועי של מחלקת הספורט העירונית בניהולו של אבי לוגסי.
תחת  ספורט  אירועי  של  רחב  מגוון  על  שקדו  הספורט  במחלקת 
גבוה". הפעילות  להילוך  "נתיבות מעבירה את הספורט  הסיסמא  
ואכן  ומבוגרים  נוער  בני  לילדים,  מענה  ולספק  לאתגר  נועדה 
וליהנות  ובאו  לקריאה  נענו  תושבים  מאות  האחרונים  בחודשים 
הספר  בית  את  נתיבות  אירחה  היתר,  בין  ספורט.  אירועי  ממגוון 
את  "הכר  פרויקט  במסגרת  לטורניר  אופקים   מהעיר  לכדורסל 
כ-120  השתתפו  בטורניר  והספורט.  התרבות  משרד  של  השכן" 
אלון משה  למאמן  הודו  הורי השחקנים  ונתיבות.  ילדים מאופקים 

ולצוות מחלקת הספורט על הארגון. 
של  הלאומי  בפרויקט  חלק  לקחה  נתיבות  של  הכדורסל  נבחרת 
באווירה  נערכו  המשחקים  חולון.  בעיר  שהתקיים  ספורט"  "פרחי 
ספורטיבית והוגנת והשחקנים הצעירים נפגשו עם שחקני כדורסל 

מפורסמים. 

נתיבות אירחה את מכבי 
אשדוד באר-טוביה מליגת העל
שחקני מכבי אשדוד באר-טוביה מליגת העל היו אורחי המחלקה 

לספורט בעיריית נתיבות, קיימו משחק ראווה מול תלמידי בתי הספר 
התיכוניים שלא התרגשו ונתנו פייט לקבוצה האורחת. 

משחק ליגת העל 
בכדורסל נתיבות.

נתיבות
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"פרחי ספורט" בגלבוע  

לתכנית  משתייך  הגלבוע  האזורית  שהמועצה  השנייה  השנה  זו 
הלאומית "פרחי ספורט" שמטרתה להגדיל את כמות הספורטאים 

בענפי הספורט שנבחרו.
למרכזי  להצטרף  הצעירים שלנו  לילדים  נותן אפשרות   הפרויקט 
החדשות  הקבוצות  הקמת  בגלבוע   ואיכותיים.  פעילות מקצועיים 
בנויה מילדים שלא עסקו בענף בעבר. בגלבוע 9 קבוצות בענפים 

כדורסל בנות, ג'ודו בנים, טניס, אופני הרים והתעמלות.

"פרחי ספורט" בשומרון  

למועצה  ליד  ככפפה  התאים  ספורט  פרחי  של  הלאומי  הפרויקט 
ביישובי  תאוצה  צובר  אשר  הספורט  בפיתוח   שומרון  אזורית 
של  קבוצות   7 שעברה  בשנה  הקימה  הספורט  מחלקת  המועצה. 
 70 מ  למעלה  הכדורסל  באיגוד  ורשמה  המועצה  ביישובי  פרחים 

פרחי כדורסל.
בעונה זו פעילות 8 קבוצות של פרחי כדורסל  ב-10 ישובים )ישובים 
ל-90  ומעל  הפעילות(  מתקיימת  שבו  לישוב  מצטרפים  קטנים 
ספורטאים הרשומים באיגוד הכדורסל. קבוצות פרחי הספורט של 
השומרון מאומצות ע"י קבוצת ליגת העל של בני הרצליה ומזומנות 

למשחקי הקבוצה לעודד ולראות כדורסל מקצועני. 

"פרחי ספורט" בתל אביב יפו

התכנית הלאומית
"פרחי ספורט" 

זו השנה השנייה שפרויקט פרחי ספורט פועל ב-166 רשויות. מספר הקבוצות עלה 
לכ-1024 קבוצות, 11,773 ספורטאים, מתוכם 5233 ספורטאיות. מטרת התכנית המקצועית 

הינה ליצור חוויה שונה של אימון אשר מתבססת על אהבת הספורט, התמדה והמשכיות 
לאורך השנים בעיסוק בספורט. במודל לטווח ארוך, נושא ההמשכיות וקליטת הספורטאים 

במועדונים ובאגודות חשוב מאוד ומהווה את המשך הצלחת התכנית הלאומית, כחלק מעידוד 
מגמה זו מתוגמלים המאמנים עבור המשכיות הילדים. האירוע השנתי השנה יתקיים בתאריך 

14/04/16 במכון וינגייט בהשתתפות של כ-11,000 ספורטאים.

מגזין
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וביפו  העיר  בדרום  לפעילות  דגש  ניתן  העירייה  ממדיניות  כחלק 
וקידום פעילות נשים.

בשנת  כי  הוחלט  לפרויקט,  הרלוונטיים  הענפים  כלל  מיפוי  לאחר 
הפעילות הראשונה ייקחו חלק חמישה ענפי ספורט  )טניס, ג'ודו, 
כדוריד, סקי מים בכבלים וכדורסל בנות (. שנת הפעילות הראשונה 
בנות(  קבוצות   11 )מתוכם  קבוצות   26 באמצעות  התקיימה 

בהשתתפות  260 ספורטאים.
לקראת שנת הפעילות השנייה הוחלט לצרף שני ענפים - כדורעף 
ושייט, כשמספר הקבוצות כמעט מוכפל ומגיע ל-48 קבוצות )מתוכן 
20 קבוצות בנות(. בנוסף, נפתחו מספר מוקדי פעילות גם בצפון 
העיר כך שמספר המשתתפים בפרויקט עומד כיום על למעלה מ- 

500 בנים ובנות. 
מהיקף  גדולים  ואיכותי  מקצועי  באופן  וקיומו  הפרויקט  הוצאות 
אי לכך התגייסה המחלקה לספורט  התמיכה של מינהל הספורט, 
והקצתה סכום משמעותי נוסף אשר מתחלק בין הקבוצות השונות 

המשתתפות בו. 

פרחי ספורט בענף אתלטיקה 

מלכת הספורט קיבלה בזרועות פתוחות את פרויקט פרחי הספורט, 
ההכרה של כל אנשי המקצוע שהאתלטיקה היא בעצם הבסיס לכל 
הבסיס  הקניית  עם  היטב  משתלבת  אחר,  ספורט  בענף  פעילות 
בענף האתלטיקה אצל בני 10 11- שנמנים על ילדי הפרויקט. כ-40 
קבוצות ב-21 רשויות ברחבי הארץ וכ-400 ילדים מתאמנים אצל 
28 מאמנים. האיגוד פועל בנמרצות יחד עם מכללת וינגייט לפתיחת 
המועמדים  באיתור  ומטפל  באתלטיקה  ומדריכים  מאמנים  קורסי 
רשויות  מספר  עם  עובדים  באיגוד  הללו.  לקורסים  המתאימים 
מחבק  האתלטיקה  איגוד  בתהליך.   אותם  ומלווים  רצון  שהביעו 
בחום את פרויקט פרחי הספורט, רואים את הספורטאים הפעילים 
רב  סיפוק  נהנים מהפעילות, המאמנים מקבלים  הארץ  רחבי  בכל 
בהתפתחות  הפוטנציאל  את  לראות  וניתן  הפרויקט  עם  מהעבודה 

וצמיחה.

"פרחי ספורט" שפרעם 

הספר  בבתי  ספורט  פרחי  של  פרויקטים  שני  מתקיימים  שפרעם 
30 כיתות. הפרויקט עובד בצורה  היסודיים )שלב א( בהשתתפות 
מצוינת ומהווה בסיס מצוין לילדים להתנסות בספורט בצורה מהנה 
שלא  בענפים  ההצלחה  את  לחוות  הזדמנות  לילדים  נותן  ויעילה, 
ולילדים  למפעילים  עוזר  הוא  בנוסף,  בעבר.  התנסו  לא  או  הכירו 
יכולת  מיעוטי  לילדים  הזדמנות  ונותן  חדשים  ענפים  לפתוח 
"ב"  שלב  ספורט  בפרחי  בפרט.  ובספורט  בכלל  בחברה  להשתלב 
ג'ודו  כדורעף,  כדורסל,  כגון שחייה,  בענפים  קבוצות  פועלות  18 
ואופניים.  הפרויקט ענה על הדרישות של האוכלוסייה ובשפרעם 

גאים להיות חלק ממנו.

"פרחי ספורט"  קריית-ים 

ספורט  פרחי  בפרויקט  משתתפים  ים  בקרית  ג'-ד'  כיתות  תלמידי 
3 קבוצות כדורסל בנים, קבוצת כדורסל בנות,   ב' פועלות  ובשלב 
קבוצת ג'ודו,  כדורעף )בנים ובנות(, שייט )בנים בנות( עם כ-110 
המאפשרת  ברשות  רבה  חשיבות  קיימת  לפרויקט  ספורטאים. 
ספורט.   למסגרות  ילדיהם  את  להכניס  יותר  רבות  למשפחות 
בפעם  קרית-ים  אירחה  בו  מחוזי  שיא  אירוע  התקיים  לאחרונה 

הראשונה את ליגת האיגוד ו"פרחי ספורט" בג'ודו.

מגזין
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העיר באר-שבע נמצאת בעיצומו של תהליך היסטורי, מחולל שינוי, 
למובילה  העיר  של  והפיכתה  איכותי  מטרופולין  בניית  שבמרכזו 
בתחום הספורט. עיריית באר-שבע מקימה מתקני ספורט ותרבות 
של  ומעניין  עשיר  תוכן  יוצקת  ,בהם  העיר  ברחבי  מגוונים  פנאי 
חודשים  כחמישה  לפני  המשפחה.  בני  לכל  והפעלות  חוגים  מגוון 
נחנך בקריית הספורט בבאר-שבע אצטדיון עירוני חדש, 'אצטדיון 
טוטו באר-שבע ע"ש יעקב טרנר', בו 16,363 אלף מקומות ישיבה . 
האצטדיון הוקם בסטנדרט בינלאומי גבוה ומארח את משחקי ליגת 
ומשחקים  אירופאיות  בליגות  וצפוי לארח משחקים  העל בכדורגל 

בינלאומיים. 

אצטדיון טוטו באר שבע ע"ש יעקב טרנר

האצטדיון החדש מצטרף להיכל "הקונכיה" שבקריית הספורט, היכל 
, כדוריד,  רב תכליתי בו 3,000 מושבים, המארח משחקי כדורסל' 
הראשונה  מהשורה  אמנים  הופעות  לצד  נוספים,  וענפים  כדורעף 

בארץ, לרבות הפסטיגל ושאר הפקות של חגי חנוכה. 

היכל ה"קונכיה"

הכדורגל  לקבוצות  מתקדמים  אימונים  מגרשי  הוקמו  אלה  לצד 
הפועלות בבאר-שבע.  עוד מקדמת העירייה הקמת מתחם בריכות 
שחיה ופארק מים. בשנים האחרונות הוקם מתחם סקייטפארק גדול 
ייחודי, לרוכבי הסקייטבורד וחובבי הספורט האתגרי. לצידו מתוכנן 

לקום מתחם BMX  אתגרי לרוכבי אופניים.
 

מתחם ספורט אקסטרים ייחודי

גם  ביטוי  מוצאת  מגוונת  ספורטיבית  ופעילות  הפנאי  תרבות   
במרכזים שכונתיים מתנ"סים) חדשים שהוקמו בשנים האחרונות: 
"רמות ספורטיב", "מתנ"ס" נווה זאב ו"מתנ"ס נווה נוי", המצטרפים 
של  מגוון  מתקיימים  בהם  בעיר,  ושכונתיים  קהילתיים  למרכזים 
כל  והאמנות.  התרבות  היצירה,  הספורט,  בתחום  והפעלות  חוגים 
תושב בעיר, החל מהגיל הרך ועד לגיל השלישי, יכול למצוא פעילות 
מעניינת, מעשירה וחוויתית מתוך עשרות ומאות אפשרויות שונות.

באר שבע מהפכה
של ספורט!

חדשות
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רמות ספורטיב

עוד בתוכניות חוד החנית של עיריית באר-שבע בשיתוף עם ממשלת 
ישראל, JNF ארה"ב, קרן קיימת לישראל ורשות הניקוז הינו הקמה 
ופיתוח של פארק נחל באר-שבע. מאות מיליוני שקלים מושקעים 
8 ק"מ,  דונם, המשתרע לאורך   5300 כ-  בהקמת הפארק, שגודלו 
והליכה,  אופניים  שבילי  סלילת  כבישים,  סלילת  בפיתוח תשתיות, 
עצים,  מאות  ונשתלו  בוסתנים  בו  הוקמו  כן,  כמו  וכו'.  תאורה 
מים  על-ידי  המושקת  אקלים  מותאמת  שונה,  וצמחיה  מדשאות 
מושבים עוגן מרכזי נוסף מוקם בימים אלה: אגם פארק נחל באר-
שבע, בגודל של 90 דונם במתחם המשתרע על פני כ -670 דונם. 
העבודות להקמתו יושלמו בתוך כשלוש שנים. המתחם יכלול לצד 
האגם: מדשאות, חורשות, אתרי פיקניק, מסעדות, סירות להשכרה 
ומתחמי בילוי ופנאי. המים באגם יהיו מים מושבים ממכון טיהור 
עם  יחד  העירייה,  תמשיך  הקרובות  בשנים  העיר.  של  השפכים 
שותפיה, להקים עוגני תיירות ובילוי בפארק: פארק מתחם ספורטק 
רכבת  תחנת  מגוונים,  ספורט  מגרשי  שיכלול  דונם   250- כ  בגודל 
בסמוך למתחם האמפי-פארק, שחזור הגשר הטורקי וביצוע טיילת 
מוארת וייחודית ועוד. בכוונת העירייה בתוך מספר שנים להתחיל 
ולגבש תכנית לשיקום נחל באר-בכוונת העירייה בתוך מספר שנים 
להתחיל ולגבש תכנית לשיקום נחל באר- שבע והזרמת מים בערוץ 
הנחל לאורך כ -8 ק"מ (דוגמת המודל שבוצע בהצלחה בסן אנטוניו, 
שבטקסס ארה"ב). לאורך הנחל יפותחו מוקדי תיירות, ספורט ימי, 

בילוי ופנאי.

הדמיה להזרמת מים בתוואי נחל באר שבע

הדמיה: האגם בפארק נחל באר-שבע

אנו מזמינים אתכם לבקר בעירנו לראות ולהתרשם מתנופת הספורט 
בעיר 

במאה העשרים,  המנהיגים  גדול  אמר  בישראל"  העם  ייבחן  "בנגב 
דוד בן גוריון. המבחן הוא של כולנו והחזון מתממש לנגד עינינו! 

באר שבע בירת ההזדמנויות של ישראל.

חדשות

המחלקה לספורט ומחלקת גני הילדים חברו יחדיו לקיום פעילויות 
ימגוונות לילדי הגנים העירוניים, במטרה להגביר את המודעות לס

פורט ולהביא להטמעת הרגלים לאורח חיים בריא, כבר מהשלבים 

המוקדמים בגיל הרך. 
י"למערכת החינוך תפקיד מרכזי בה

אורח  ויצירת  בריאים  הרגלים  קניית 
הרך",  בגיל  ילדים  בקרב  בריא  חיים 
אמר השבוע ראש העיר, צבי גוב-ארי 
יוהוסיף כי "אנו בהחלט מאמינים בכו

שינוי  סוכני  לשמש  הילדים  של  חם 
באמצעות ההשפעה על הוריהם ועל 

בני המשפחה". 

התכנית העירונית לאורח חיים בריא עוסקת בהקניית הרגלים מגיל 
צעיר אשר תבטיח הפיכתם לדפוסים קבועים וליצירת אורח חיים 
יהמקדם בריאות. במערכת החינוך הקדם יסודית ביבנה מקדמים תכ

נית לתזונה מאוזנת, מגוונת ומותאמת לילדים- העדפת מזון ובחירה 
מושכלת בחברת השפע, העדפת שתיית מים על משקאות ממותקים, 
עידוד אכילת פירות וירקות, הימנעות ממאכלים עתירי שומן ועתירי 
הקשר  והידוק  גופנית,  פעילות  ועידוד  מסך  שעות  הפחתת  סוכר, 

שבין תזונה ובריאות.
בריא  חיים  לאורח  התכנית  בהובלת  לשותפים  הודה  העיר  ראש 
הילדים  גני  דוד, מחלקת  בניהולו של שאול  לספורט  -  המחלקה 
בניהולה של רוחמה בן-אליעזר, רכזת התכנית, אורלי גיירו, הגננות 

והסייעות. 

עובר בגנים אורח חיים בריא ביבנה
גני הילדים ביבנה משתתפים בתכנית לקידום "אורח חיים בריא" 

המופעלת ביוזמה ובתמיכה של ראש העיר, צבי גוב-ארי. 
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שלושת 
המוסקטרים

חנן עשה 
מנוי 

למחלקת 
הספורט

חן העוזרת 
האישית של 

השרה
 ויו״ר האיגוד 

שאול דוד
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עשייה 
סביב 
השעון

קצין
וג׳נטלמן
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מעיין 
הדוברת 
הנמרצת

של השרה
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בדרך 
לאילת
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 רוצים להיות חלק מהעשייה?
 למידע נוסף ולפרטים צרו קשר עם אגף קרן המתקנים בטלפון: 03-9208832

או באתר האינטרנט winner.co.il )בעמוד - קרן המתקנים(

הטוטו בשיתוף הרשויות המקומיות
מטפחים את הספורט בישראל

אצטדיוני כדורגל עשרות מגרשי טניס

עשרות אולמות כדורסלמאות מגרשי דשא סינטטי

 המכירה אסורה
 למי שטרם

מלאו לו 18 שנה

+18
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קמן 
גלי

 רוצים להיות חלק מהעשייה?
 למידע נוסף ולפרטים צרו קשר עם אגף קרן המתקנים בטלפון: 03-9208832

או באתר האינטרנט winner.co.il )בעמוד - קרן המתקנים(

הטוטו בשיתוף הרשויות המקומיות
מטפחים את הספורט בישראל

אצטדיוני כדורגל עשרות מגרשי טניס

עשרות אולמות כדורסלמאות מגרשי דשא סינטטי

 המכירה אסורה
 למי שטרם

מלאו לו 18 שנה

+18


