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הצלמים לפרסום תמונותיהם במגזין

גליון 12

ברכת יו"ר איגוד מנהלי מחלקות הספורט

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

ונחושה. 
למנהלי המחלקות לספורט ברשויות המקומיות 
הפנאי  תרבות  עיצוב  על  מכרעת  השפעה 
ביישובם. הספורט מהווה מרכיב משמעותי הולך 

וגדל במידת חושת שביעות הרצון של התושבים.
המקומי,  השלטון  מרכז  מול  חבריה  את  מייצגת  האיגוד  הנהלת 
משרד התרבות והספורט, משרד החינוך, המועצה להסדר הימורים 
בספורט, מרכזי הספורט השונים, ההתאחדויות ועוד. אני חב תודה 
והטיפול   התבונה  החוכמה,  על  המסורים  ההנהלה  לחברי  גדולה 

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

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

חברי ההנהלה ובעלי תפקידים באיגוד:

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

    מכבים רעות.
3.  ניסים רון- יו"ר ועדת כספים, רמלה.

4.  יצחק בן דור- ועדת כספים,הוד השרון.
5.  טלי גולן- אירועים, רמת ישי.

6.  רינה דור- אירועים, אריאל.
7.  מאיר ברנשטיין- ועדת כספים, רעננה.

8.  מוחמד נסאר- עארבה.
9.  מיקי רוזנברג- ועדת כספים, אשדוד.

10. יצחק עובדיה- רחובות.
11. מורן מסיקה- באר שבע.

12. אושרת זכריה- בית אריה.
13. חאמד אלקיעאן- חורה.

14. אלעמור עדנאן- כסייפה.
15. ארי מובסוביץ- מ.א. גליל תחתון.

16. עמוס פרישמן- גבעתיים.

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

ברכות



3פברואר 2017מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל עמ'

מנכ"ל משרד התרבות והספורט
 

מנהלים ומנהלות יקרים,
ברשויות  הספורט  מחלקות  מנהלי  כנס 
ביותר  הטובה  ההזדמנות  הינה  המקומיות 
והפעילות  העשייה  כלל  על  תודה  לכם  לומר 

הרבה. 
זוהי גם ההזדמנות לאחד שפה, יעדים ומטרות 
תחת אלומת האור של מגדלור החזון והתוכנית 

האסטרטגית. 
יש  בה  הזדמנות  כל  על  וגאה  שמח  אני 
ביכולתנו להגיע למפגש בלתי אמצעי עמכם, 
מנהלי מחלקות הספורט ברשויות המקומיות, 
תרבות  את  שמביאה  הרכבת  של  הקטר  נהגי 
הספורט ובשורת המשרד לכלל האוכלוסיה: בערים, ביישובים ובפריפריה.
בשנה האחרונה דאגנו להגדלת תקציבי הספורט, העממי והתחרותי-הישגי, 

ואנו ממשיכים לפעול להנגשתו לכלל האוכלוסייה. 
בימיה האחרונים של השנה החולפת, חתמה שרת התרבות והספורט על 
תכנית המתקנים שאת פירותיה נזכה לראות כבר בחודשים הראשונים של 
השנה הנוכחית.  תכנית זו, הינה תכנית חברתית במהותה, וייעודה העיקרי 
הינו הסרת החסמים שפגעו ביכולות של הרשויות לממש זכאותן, להעמיד 
מתקני ספורט למען התושבים ומתן מענה והנגשת הספורט לכל הגילאים.  
להקמת  לעבוד  והדחפורים  הטרקטורים  החלו  כבר  מהמועצות  בחלק 
מגרשי הכדורגל הסינטטי )שחב"ק( ובמועצות אחרות כבר החלו בהנחת 
אבני פינה לאולמות ספורט ומתקנים נוספים – כל אלה חלק מאותה יוזמה, 
שיחד עם המועצה להסדר ההימורים בספורט ושותפים נוספים,   עמלנו 

קשות להביאה למימוש.
לכלל  פעילויות  לעידוד  הספורט  סל  תקציב  את  הגדלנו  השנה  גם 
אופניים,  מועדוני  מ-150  למעלה  כבר  הקמנו  לדוגמא,  כך  האוכלוסייה, 
"מפעלות  בשת"פ  פרויקט  הוגן,  בכדורגל  ישראל  אליפות  שכונות,  ליגת 
חינוך", קבוצות הליכה, פטאנק לאזרחים ותיקים, כדורשת לנשים, פעילות 
לאוכלוסיות בעלי מוגבלות פיזית ונפשית וכן דאגנו להגדלת תקציב "פרחי 
ספורט", אתנה ותוכנית "אפשריבריא". סל הספורט הוגדל מ-30 מליון ₪ 
ל-40 מיליון ₪ כמו כן תוקצבתם על פעילות "פרחי הספורט" בסכום של 
21 מיליון ₪ לטבת הקמת קבוצות ספורט בענפים המועדפים - ובשנת 

2017 יוגדל סל הספורט לכ-50 מיליון ₪. 
למרות כל אלה, על פי הסקרים האחרונים, ישראל ממשיכה להוביל באחוז 
ההשמנה בקרב ילדים ובנתונים הרחוקים מלהחמיא בכל הקשור לפעילות 
ספורטיבית בקרב ילדים ובני נוער. נתונים אלה אמורים לשמש כתמרור 
אזהרה וזוהי חובתנו המוסרית והמקצועית לשנות את המציאות העגומה 
ובעיקר  יותר  בריא  חיים  לאורח  יזכה  בישראל  ילד  שכל  לכך  ולדאוג 

ספורטיבי יותר.
אנו רואים חשיבות רבה בהגדלת מספר האזרחים – בכל הגילים - העוסקים 
ואנו  ביותר,  חשוב  הוא  זה  בתחום  ותפקידכם  גופנית,  ופעילות  בספורט 
עושים כל שניתן על מנת לסייע בידי הרשויות המקומיות בהשגת מטרה 

זו.
בינממשלתית  בפעילות  המשרד  פעילות  מיקדנו  האחרונות  בשנתיים 
וליישובים בעלי  ובדגש על שיתופי פעולה עם משרד החינוך, הבריאות 
ויישובי הנגב והגליל. לצורך כך, אנו פועלים  עדיפות לאומית, פריפריה 
לקידום פעילות חינוכית לגיל הצעיר בתוך בתי הספר והן פעילות לקידום 
מערך  במסגרת  העבודה  במקומות  ואף  הצעיר  לגיל  בריא  חיים  אורח 
ליצירת  לפעול  ממשיכים  אנו  בנוסף,  לגמול.  המוכרות  ההשתלמויות 
ככל  רחב  לציבור  המאפשרים  הערים,  במרחבי  וספורט  תרבות  אירועי 

האפשר להינות מההיצע שהעיר מקנה.  
בקידום  והעשייה  הפעילות  על  הספורט,  מחלקות  מנהלי  לאיגוד  תודות 
מנהל  עם  הפעולה  שיתופי  ובהעמקת  המחלקות  מנהלי  של  מעמדם 
ולהודות  הרבה  הערכתי  את  גם  לציין  ברצוני  זו,  בהזדמנות  הספורט. 
לסגני ראש מינהל הספורט, עופר בוסתן ודודו מלכא, למפקחים ולעובדי 

המינהל, על מסירותם והשקעתם הרבה בקידום מטרותינו המשותפות. 

                                                     בכבוד ובהערכה רבה
                                                     יוסי שרעבי
מנכ״ל משרד התרבות והספורט 

 

ברכות

ברכת שרת התרבות והספורט

מנהלות ומנהלים יקרים,
שלום וברכה,

עבודתכם  על  אתכם  לברך  שמחה  אני 
שהיא  הפרי  ועל  והאיכותית  המקצועית 
אלו  אתם  המחלקות,  מנהלי  אתם,  נושאת. 
שעל כתפיכם מוטלת עיקר העשייה והמלאכה 
המרובה לקידום וטיפוח בריאות הגוף והנפש 

של תושבי הרשויות המקומיות.
עם כניסתי לתפקיד הצהרתי שאדאג להגדיל 
והתחרותי- העממי  הספורט,  תקציבי  את 

הישגי – וכך עשיתי.
השנה חרטנו על דגלנו קידום תכנית המתקנים שמטרתה הקמת אולמות 
הארץ  רחבי  בכל  נוספים  ומתקנים  סינטטיים  כדורגל  מגרשי  כדורסל, 
ובדגש על הפריפריה והיישובים המוחלשים. תכנית זו אמורה להקל על 
הרשויות לממש זכאותן לבנות מתקני ספורט ברמה איכותית כך שאלפי 

ילדים, בני  נוער ומבוגרים יזכו להשתמש ולהנות מהמתקנים הללו.
משרד התרבות והספורט ממשיך בקידום תכנית "מאלפים לאלופים", כך 
אלפי  עשרות  הספורט  פעילות  למעגל  לצרף  נמשיך  הקרובות  שבשנים 
וחלקם  עממי  בספורט  העוסקים  חובבים  יהיו  חלקם  נוער.  ובני  ילדים 

יהפכו לספורטאים שישאפו להשתלב בספורט ההישגי- תחרותי.
ממשחקי  שלנו  האולימפית  הנבחרת  של  שחזרתה  ובטוחה  סמוכה  אני 
של  משמעותיים  והישגים  ארד  מדליות  שתי  עם  בריו  האולימפיאדה 
גמרים אולימפיים, תביא לעידוד של בני הנוער לפנות לאפיקים תחרותיים 

והישגיים.
הפרויקטים  בעשרות  הפעולה  שיתוף  על  לכולכם  להודות  ברצוני   
ובמפעלים  באירועים  והן  ישראל  ספורט  בשבוע  הן  שלנו,  המשותפים 
הרבים שעברנו במהלך השנה החולפת: צעדות, מרוצים, טורנירים ואירועי 

ספורט עממיים אחרים הנערכים ברחבי הארץ.  
המחלקות  מנהלי  אתם,  האתגרים.  בה  ורבים  לפנינו,  עוד  ארוכה  דרך 

ברשויות המקומיות שותפים חשובים שלנו במשרד הספורט.
מאחלת לכולכם שתמשיכו להפיץ את בשורת הספורט ותזכו להעניק את 

האפשרות להשתלב בפעילות ספורטיבית, לצעירים ולבוגרים.
בהזדמנות זו אני מברכת גם את ראשי הרשויות, הפועלים יחד להנגשת 
הספורט לכולם בכל מקום ובכל פינה ומוודאים כמונו שהספורט יהווה 

דרך חיים. 

בברכה חמה,

ח"כ )תא"ל במיל.( מירי רגב
שרת התרבות והספורט

 

רוצים להופיע בגיליון הבא?
שילחו למערכת עיתון

כתבות, הצעות ורעיונות
ותופיעו  בעיתון  הבא

rommedia@walla.co.il
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ברכת יו״ר מרכז השלטון המקומי ראש עיריית 
מודיעין מכבים רעות

ומגזרים;  תרבויות  בין  גשר  הוא  ספורט 
שלנו,  היומיום  בחיי  חשוב  מרכיב  הוא 
לנו לשאוף  גורם  תורם לתחושת קהילתיות, 
נחישות  התמדה,  ערכי  לנו  ומקנה  להישגים 

ושיתוף פעולה.
הרשויות המקומיות הן הזרוע הביצועית של 
מיליון  ל8.5  לספק  ודואגות  ישראל  מדינת 
הספורט  תחום  צרכיהם.  כל  את  תושבים 
ידי  על  רבה  במידה  מנוהל  ישראל  במדינת 
השלטון המקומי אם באמצעות אגפים ומחלקות ספורט עירוניות, 
חברות, ועמותות עירוניות שמעניקות לנו את התשתיות הנדרשות 

לקיום הספורט במדינת ישראל.
מספר  השנה  הניב  והספורט  התרבות  משרד  עם  הפעולה  שיתוף 
בריא  חיים  אורח  לעידוד  לאומית  מתכנית  החל  מבורכות,  יוזמות 
ופעיל ברשויות, נציגות לשלטון המקומי במועצה הלאומית לספורט, 
ענפי  שמעודד  ספורט"  "פרחי  לפרויקט  לרשויות  מוסדר  תקצוב 
ספורט בעבור אנשים עם מוגבלויות, סלילת שבילי הליכה ואופניים 
ועוד. כמו כן, מתקיימים שיתופי פעולה עם שרת התרבות והספורט 
בניית  ולהרחבת  ספורט,  מתקני  ובינוי  באחזקת  הרשויות  לתקצוב 

תשתיות ופעילויות ספורט בערי הפריפריה.
קידום  למען  ולפעול  להמשיך  מתחייב  המקומי  השלטון  מרכז 
הספורט בישראל בשיתוף פעולה עם כלל הגורמים, לטובת הציבור 

בישראל.
מאחל לכם כנס מהנה ופורה

חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

ברכת יו"ר ועדת הספורט במרכז השלטון המקומי.
מנהלי מחלקות הספורט ,

ברכות חמות לרגל פתיחת הכנס השנתי של מנהלי מחלקות הספורט 
ברשויות המקומיות לשנת 2017

באמצעותכם,  מובילות   , המקומיות  הרשויות 
אנשי המקצוע , את מדיניות הספורט בשלטון 

המקומי.
ובשנים האחרונות אנחנו עדים לשינוי מעמיק 
שחל ברשויות בתחום הספורט, ביטוי לכך אנו 
רואים בתשתיות והקצאת משאבים לפעילות. 
.אתם מנהלי מחלקות הספורט חוליה חשובה 
בספורט  ואם  קהילתי  ספורט  בקידום  אם  הספורט.  ערכי  בקידום 

ההישגי.  
בוועדת הספורט של השלטון המקומי, אנו פועלים בשיתוף פעולה 
מובנה עם איגוד מנהלי מחלקות הספורט הפועלים בשימכם לקידום 

הספורט.
ועדת הספורט פועלת לקידום מדיניות ספורט של השלטון המקומי, 

למינוי נציגות במועצות הספורט, כגון הטוטו .
לתואר  תכניות  באמצעות  הספורט  מחלקת  מנהל  מעמד  לחיזוק 
ראשון ושני בניהול ספורט, פיתוח קורסים נבחרים בניהול מתקני 
ספורט, קידמנו חקיקה, בשיתוף חה"כ יואל רזבוזוב , יו"ר השדולה 

לספורט בכנסת , לביטול כפל ביטוח בספורט.
פעלנו במרץ עם שרת הספורט, חה"כ מירי רגב, לקידום מדיניות 
צורך  ללא  ספורט  מתקני  לבינוי  לרשויות  מלא  תקצוב  שתקצה 
לקידום  פעולה  בשיתוף  לפעול  נמשיך   2017 בשנת  במאט'שינג. 
הרשויות  את  לברך  רוצה  אני  זו,  בהזדמנות  בישראל.   הספורט 
הזוכות בפרס הספורט על מחויבותן יוצאת הדופן לקידום הספורט.

אני מאחל לכם כנס פורה ושנת ספורט מוצלחת.
רן קוניק,
ראש העיר גבעתיים 
יו"ר ועדת הספורט , מרכז השלטון המקומי.

 

 

ברכות

ברכת סגן ראש מינהל הספורט
ברשויות  הספורט  מחלקות  מנהלי  כנס 
שנים  ורבת  מבורכת  מסורת  הינו  המקומיות 
ומהווה אבן דרך חשובה ביותר בקידום שיתוף 
הפעולה בין משרד התרבות והספורט - מינהל 
ומחלקות  המקומיות  הרשויות  לבין  הספורט 

הספורט בהן.
אני שמח וגאה על כל הזדמנות בה יש ביכולתנו 
לקיים מפגש בלתי אמצעי עם מנהלי מחלקות 
כמה  אחת  על  המקומיות,  ברשויות  הספורט 
המשותפים  והאתגרים  המטרות  לנוכח  וכמה 
מפגשים  הקרובות.  בשנים  לפנינו  העומדים 
מפקחי  לבין  הספורט  מחלקות  מנהלי  בין  המתקיימים  והדיונים  אלו 
שפה  ליצור  לנו  מאפשרים  עצמם,  לבין  ובינם  הספורט,  מינהל  ועובדי 
אחידה וראייה אסטרטגית משותפת, ובסופו של דבר, לקדם במשותף את 

הפעילות הגופנית והספורט במדינה.
תכנית "פרחי ספורט" אותה יזם ומקדם מינהל הספורט, נועדה בין היתר 
לקדם מסר וחשיבה פרואקטיבית. הדגש בתכנית הוא על חיזוק מרכיבים 
ספורטיבית,  פעילות  ובאמצעות  במסגרת  ותרבותיים  ערכיים,  חברתיים, 
תוך מתן דגש על מקצועיות והטמעת האהבה לעיסוק בספורט בהתמדה 
על פני שנים רבות. התכנית מעבירה מסר חד וברור, לפיו רצוי וכדאי לבצע 
פי  על  וההנאה,  הבריאות  קידום  לשם  בספורט  ולעסוק  גופנית  פעילות 
צרכי הילד/ה בגילאים השונים. במסגרת תכנית זו כבר פועלים ומתאמנים 
גם  ולהתרחב  להמשיך  צפויה  והיא  נוער,  ובני  ילדים  של  רבים  אלפים 
השנה, לרבות בענף הכדורגל ולרבות באמצעות תמיכה מוגדלת לקבוצות 

קיימות של בני נוער )"שלב ג'" של התכנית(.
בנוסף, משרדנו רואה חשיבות רבה להגדלת מספר האזרחים – בכל הגילאים 
– העוסקים בספורט ובפעילות גופנית. תפקיד הרשויות המקומיות בתחום 

זה הוא חשוב ביותר, ואנו עושים כל שניתן על מנת לסייע בידיכם. 
גם  ממשיך  רגב,  מירי  חה"כ  השרה  בראשות  והספורט,  התרבות  משרד 
השנה בהשקעה חסרת תקדים במסגרת תמיכה בקידום הספורט התחרותי 
ובתרבות הספורט )ספורט עממי( ברשויות המקומיות, בעיקר באמצעות 
הגדלת תקציב "סל הספורט" לרשויות והתכנית הלאומית החדשה למתקני 

ספורט 2027.
תכנית זו מביאה לידי ביטוי את מחויבות השרה, המנכ"ל והמשרד לקידום 
תשתיות ומתקני ספורט ברשויות המקומיות, הן אלו המיועדים לפעילות 
קהילתית והן המיועדים לספורט תחרותי-הישגי. במסגרת התכנית אושר 
ההימורים  להסדר  המועצה  מרווחי  מיליארד ₪  מ-3  יותר  של  תקציב  
בספורט לתמיכה בהקמת מתקני ספורט חדשים בכל רחבי הארץ ב-12 
השנים הקרובות, תוך מתן דגש וחשיבה על צמצום הפערים בין הרשויות 
מתקנים  ובניית  פיתוח  ועל  לפריפריה,  המרכז  ובין  לחלשות  החזקות 
החשיכה,  בשעות  לרבות  כולו,  הציבור  של  חינם  לשימוש  המיועדים 
במרבית  מוארים  סינטטי  דשא  מגרשי  לבניית  זכאות  הענקת  באמצעות 
אנו  אלו  בימים  משלים.  למימון  דרישה  כל  ללא  המקומיות  הרשויות 
פועלים למימוש מהיר ככל הניתן של חלק עיקרי זה בתכנית, שיאפשר 

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

את תרבות הספורט בישראל.
ברצוני להעביר את הערכתנו ותודתנו לאיגוד מנהלי מחלקות הספורט, 
על הפעילות והעשייה בקידום מעמדם של מנהלי המחלקות, ועל העמקת 

שיתוף הפעולה עם מינהל הספורט.
למפקחים  ולהודות  הרבה  הערכתנו  את  גם  לציין  ברצוני  זו,  בהזדמנות 
בקידום  הרבה  והשקעתם  מסירותם  על  המינהל,  ולעובדי  המחוזיים 

מטרותינו המשותפות.

ברגשי כבוד,
עופר בוסתן
   סגן ראש מינהל הספורט
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גם כדי להצטיין במוזיקה

צריך השראה

יש מקום להשראה

סיור מעורר השראה לכל המשפחה!
של  השיא  ורגעי  האולימפיים  המחוזות  אל  מרתק  אינטראקטיבי  מסע 
המשחקים, החל מיוון העתיקה ועד ימינו. הסיור בן השעה כולל מיצג מרגש 
עם המדליסטים הישראליים והבינלאומיים ואזור התנסות הכולל עמדות 

זינוק, כוח, ריכוז וחידונים אינטראקטיביים.

לתיאום ביקור ניתן לפנות למנהל החוויה האולימפית, 
kobi@nocil.co.il | 054-4371072 :קובי סולומון *3797

לסיור מודרך חייגו:
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של  השיא  ורגעי  האולימפיים  המחוזות  אל  מרתק  אינטראקטיבי  מסע 
המשחקים, החל מיוון העתיקה ועד ימינו. הסיור בן השעה כולל מיצג מרגש 
עם המדליסטים הישראליים והבינלאומיים ואזור התנסות הכולל עמדות 

זינוק, כוח, ריכוז וחידונים אינטראקטיביים.

לתיאום ביקור ניתן לפנות למנהל החוויה האולימפית, 
kobi@nocil.co.il | 054-4371072 :קובי סולומון *3797

לסיור מודרך חייגו:
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את טופסי ההרשמה לכנס שלחנו למעלה 
מחודשיים לפני הכנס ע"מ להקל עליכם 
הוכיח  וזה  לכנס  יציאה  אישור  בקבלת 
מספר  עדיין  היו  זאת  למרות  עצמו, 

מנהלים /ות שנרשמו ברגע האחרון.
מספר  וקידמנו  הרבה  עשינו  הזו  בשנה 

נושאים חשובים כפי שתקראו בהמשך.
נושא   2017- לשנת  חדשים  שכר  הסכמי 
רון-חבר  ניסים  לכולם,  הנוגע  חשוב 
מנהלי  באיגוד  גם  חבר  האיגוד  הנהלת 
הנהלת  עם  וביחד  ונוער  חברה  איגוד 
אהרוני  רונן  ועו"ד  ההוא  האיגוד 
חשובים  להשגים  הגיעו  מההסתדרות 

בתחום
שיפור השכר החל מינואר 2017.

המלצתי: עליכם להפגש עם מנהלי כ"א 
ברשות ולבדוק את זכויותיכם.

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

משרד הפנים, כיבוי אש, משרד החינוך.
אין אחידות בתחום הפרוץ  מאד. נמשיך 

לעקוב אחר מה שקורה ונעדכן אתכם
בכל ידיעה שנקבל.

לדרך  יצאה  לספורט-  הלאומית  המועצה 
עודד  מר  עומד  בראשה   ,2014 במאי 
טירה. מהתגובות שאנו שומעים וקוראים 
שהמועצה  הקשיים  על  בעיתונות 
מועצת  של  עבודתה  דרך  על  מערימה 
שמטילה  הקיצוצים  כל  וכן  ההימורים 
הממשלה על הספורט בישראל וכן ביטול 
חלק מהגרלות הפיס והטוטו- המשמעות 
קיצוץ נרחב בהכנסות 2 גופים אלה שהם 
בעצם בוני המיתקנים המרכזיים במדינה, 
זה לא מבשר טובות כי זה יעכב העברת 
לבנות/ סיימו  שכבר  לרשויות  כספים 

בניית  ולתכנן  אחר  או  זה  מיתקן  לשפץ 
מיתקנים חדשים.

ולא  הקורה  אחרי  במעקב  נמשיך  אנו 
ניתן לעיכובים בירוקרטים לעכב העברת 

הכספים.
נציגות בדעה מייעצת- ביקשנו שתהייה 

במועצה-מחכים  מטעמנו  משקיף 
לתשובתם.

לימודי תואר שני- בעקבות פנייה ובקשה 
שני-  תואר  לימודי  אפשרות  לבדוק 
נציג  שבע.  באר  אוניברסיטת  עם  סגרנו 
תכנית   את  בכנס  יציג  האוניברסיטה 
הרשמה  שתהייה  מקווה  הלימודים. 

מכובדת כי זה יהיה התנאי לפתיחת כתה 
הומוגנית.

ספורט-בימים  מיתקני  לממוני  קורס 
"וינגייט"  מכללת  בשלוחת  נפתח  אלה 
עמלנו  שעליו  הקורס  בת"א  יוסף  בהדר 
בקידומו ביחד עם ד"ר יהושע דקל-הוגה 
רעיון הקורס. 30 תלמידים נרשמו והחלו 
בקורס שנמשך 10 מפגשים. עד כה רמת 

שביעות הרצון מהקורס גבוהה מאד.
זה הקורס הראשון בארץ !!! כולי תקווה 
הראשון,  הקורס  הצלחת  שבעקבות 

יפתחו עוד קורסים נוספים.
לימודי תעודה לקורס מינהל ספורט המיועד 
משגב-  במכללת  בצפון  לחברינו  בעיקר 
מנהל  חלאיילה  אחסן  מר  עם  בשת"פ 
מאד.  גבוהה  רמה  על  קורס  המכללה. 
את  להכיר  שרוצה  למי  מאד  ממליצים 
עולם הניהול בקורס  של כ- 200 שעות.

.שת"פ עם מרכז השלטון המקומי }מש"מ{- 
עם   מצוין  פעולה  לשת"פ  זוכה    אני 
מנכ"ל מש"מ מר שלמה דולברג, מר רן 
קוניק –ראש עיריית גבעתיים ויו"ר ועדת 
דיין-מדר-הממונה  רות  הספורט.עו"ד 
למלוא  זוכים  אנו  במש"מ–  הספורט  על 

הגיבוי מהם.
אתר האיגוד באינטרנט- השקענו לא מעט 
כסף בבניית האתר ואנו מכניסים בו המון 

מידע רלוונטי עבורכם

מזה חצי שנה אני מעביר אליכם הודעות 
באמצעות  גם  }ולפעמים  ישיר  בדוור 
המפקחים{, עקבו אחר המידע. מי שלא 
מקבל ממני-עדכנו אותי בכתובת הדוא"ל 

שלכם ואצרף אתכם לרשימת הדוור .
כיתבו לאתר  ועדכנו מידע שיכול לעניין 
אירועים,תמונות  כולם-כתבות,  את 

מהשטח.
מ.א.  רשויות-הרצליה,  מספר  יש 
,עראבה,  עליון,רהט  שומרון,גליל 
ששולחים מידע שוטף על הנעשה אצלם- 
אז למה לא להשתמש באפשרות זו ע"מ 

לקדם עצמכם?
WWW.IMMS.CO.IL:כתובת האתר

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

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 2017.

אני מבקש לשלם את דמי החבר אך ורק 
ההמחאות  ,שלחו  כן  זה.כמו  לחשבון 
עלי  מקשה  זה  רשום-  ולא  רגיל  בדואר 

מאד.
מבצעים  כבר  הרשויות  במרבית  כיום- 
ביותר-  היעילה  הדרך  בנקאית-  העברה 
את  ההפקדה  ביצוע  אם  מיד  שלחו 

האסמכתא.
שילמתם  שהינכם  התופעה  חוזרת  שוב 
עד הכנס אחרי ינואר עבור 2016 ואתם 
טעות.   !!!2017 עבור  ששולם  חושבים 
התשלום  מבקש שתסדירו  אני  סתם  לא 
במהלך 2017 בלבד וכך תמנעו אי הבנה.
שהינכם  לאגרה  תמורה  יש  שקראתם   כפי 

משלמים.

לסיום, תודות ל: מר חיים ביבס ראש עירית 
מודיעין מכבים רעות  ויו"ר מש"מ .

ושיקדם  פורה  לשת"פ  ממנו  מצפים 
מעמדנו.

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

רקורד מתאים לסייע לנו
לעופר בוסתן- מ"מ ראש מינהל הספורט, 
המינהל  ולמפקחי  במינהל  ימיננו  יד 
המסורים,  עו"ד רות דיין מדר-במש"מ. 
עובדי  רונן אהרוני- ראש חטיבת  לעו"ד 

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

המסור.

המפמ"ר  לתפקיד  נכנס  אלה  בימים 
}מפקח מרכז{ במשרד החינוך, מר  גיא 
דגן ששימש כמפקח מחוז מרכז במשרד 
מאד  החשוב  לתפקיד  וקודם  החינוך 

במערכת החינוך.
 גיא, הנהלת האיגוד מאחלת לך הצלחה 
ומקוים לשת"פ מלא עימך למען  מלאה 

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

}וגם מכספם{ למען השגת היעדים.

שבתאי פיקר-מזכ"ל האיגוד.

משולחנו של מזכ”ל האיגוד

מאת : שבתאי פיקר- מזכ”ל האיגוד

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

דבר המזכ״ל 
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לגורם ב לספורט  המחלקות  מנהלי  הופכים  האחרונות  שנים 
משמעותי יותר ויותר בעיצוב תרבות הפנאי ברשויות. הערים 
וקידום  הספורט  בפיתוח תשתיות  מיליוני שקלים  משקיעות 

אורח חיים בריא. 
הנהלת איגוד מנהלי מחלקות הספורט ברשויות המקומיות פועלת 
יחד מזה מספר שנים ומורכבת ממנהלים בכירים וותיקים. "ההנהלה 
מאד מגובשת, עושה את העבודה בהתנדבות ובאהבה", אומר יו"ר 
"ההנהלה  להצלחה.  חשוב  מפתח  בכל  שרואה  דוד  שאול  האיגוד, 
מייצגת את המנהלים מול המרכז שלטון המקומי, משרד התרבות 
והספורט, משרד החינוך, המועצה להסדר הימורים בספורט, מרכזי 
של  בשיטה  פועלים  אנו  ועוד.  ההתאחדויות  השונים,  הספורט 
'ועדות מומחים' כגון ועדת מתקנים, ועדת כוח אדם, ועדת ארגון 
יסודי ומעמיק בכל  ועוד. במסגרת הוועדות אנחנו עוסקים באופן 
הנושאים העומדים על סדר היום של חיי המחלקה לספורט, ומנחים 
הספורט,  משרד  הנהלת  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  המנהלים  את 

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

ללמוד ולחזק את הקשר.
אחד הדברים החשובים העומד בראש סדר העדיפויות הוא הצעת 
החוק לקידום מעמד מנהל המחלקה. "האיגוד שם כמטרה עליונה 
לעגן את הנושא בחקיקה בכנסת. אין לי ספק שאת העניין צריכה 
להוביל שרת התרבות והספורט, הגב' מירי רגב. חוק זה יסדיר, אחת 
ולתמיד, את מעמד מנהל המחלקה, שכרו, תנאי העסקתו, סמכויותיו 

וחובותיו. בהובלתו של חברנו ניסים רון הצלחנו להגיע להבנות עם 
נציגי ההסתדרות בנושא השכר ואני ממליץ לכולם לפנות למנהלי 

כח אדם ברשויות".    
למה חשוב לקדם חוק שכזה ומה הוא יתרום?

"חוסר האחידות בהשקעות בספורט בין הרשויות הוא דבר שלא ניתן 
להשלים איתו והנפגעים העיקריים הם התושבים. הספורט היום הוא 
אחד הנושאים הכי חשובים בחיי קהילה ועיר. מנהל מחלקת הספורט 
מקצוען הוא מכפיל כוח לראש העיר. כיום יותר ויותר ראשי ערים 
רואים בספורט מנוף והעצמה לעיר ומקצים משאבים רבים לקידום 
מטרות אלה. בסופו של יום התושב, בכל עיר בישראל, מצפה לקבל 
את  להשוות  יש  ולכן  ביותר,  המקצועי  ביותר,  הטוב  השירות  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 

״התושבים עומדים במרכז ורשות שיודעת להעצים את הספורט מקבלת תושב מרוצה יותר 
ובריא יותר", כך אומר יו"ר איגוד מנהלי המחלקות לספורט,

 שאול דוד, המוביל מהלך להעצמת מנהלי המחלקות.  

חדשות

שאול דוד, 
יו"ר איגוד מנהלי 
מחלקות הספורט:

"איגוד 
חזק 

עושה את
 הספורט 
טוב יותר"
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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 לרשויות".
באישורי  מחסור  בשל  פעילים  שאינם  מתקנים  בישראל  יש  האם 

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?

שאי-אפשר  ספק  ואין  זה  קריטי  בנושא  דנו  ההנהלה  "בישיבת 
להטיל את האחריות בנושא בטיחות המתקנים על מנהלי המחלקות 
ואגף  ההנדסה  אגף  הם  ברשויות  המוסמכים  הגורמים  לספורט. 
הציבוריים  המתקנים  כלל  על  אחראים  שממילא  העיר  פני  שיפור 

ברשות". 

******
מ-300  למעלה  משתתפים  בטבריה  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 
ראש  לסגן  מיוחדת  תודה  ומקצועיותו.  חריצותו  על  פיקר  שבתאי 
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. בהזדמנות זו ארצה לברך את חברנו גיא דגן שמונה 
לתפקיד המפקח הראשי על החינוך הגופני במשרד החינוך ומסייע 
את  להעצים  יחדיו  יחברו  השותפים  כל  כי  תקווה  אני  רבות.  לנו 

הספורט בישראל כי אזרחי המדינה בהחלט ראויים לכך".

 

מנהל טוב 
-הצלחה אירגונית

מאת : מאיר ברנשטיין
מנהל מחלקת הספורט בעיריית רעננה

לתת סמכות לדרוש אחריות
מחלקת  רשות  מנהל 
למנהל  משול  ספורט 
מוטל  תאגיד.  של 
מדיניות  להגשים  עליו 
כך  ולשם  מסוימת 
הצוות  את  לרתום  עליו 
מבחינתו  ביותר  הטוב 
את  לבצע  יוכלו  עימו   -

המשימות.
אינו  התוצאה"  "מבחן 
הוא  סתמית.  אמירה 
אנו  כאשר  מחייב!!! 
זה או  מטילים על עובד 
אנו  משימה  לבצע  אחר 
יגזור  הוא  כי  מקווים 
הרכיבים  את  לאחור 
להשגה  הנדרשים  
את  יעשה  צוותו  ועם 
הביצועים הטובים ביותר 
על בסיס שיקולים מקצועיים אך גם על סמך נאמנות ולויאליות 

אישית. 
אותם  לפרוט  יש  ביצוע,  מדדי  גם  מראש  מניח  התוצאה  מבחן 

לשורות של מדדים ואבני דרך ולבחון אותם על פיהם.
הכל,  אחרי  סמכות".  ללא  אחריות  "אין  אמר–  ז"ל  רבין  יצחק 
אחריות היא אוסף של מדדים המעריכים את תפקודו והחלטותיו 

של בעל התפקיד.
כשאנו מטילים אחריות על מישהו אנחנו בעצם מבהירים לו על 

פי מה נמדוד אותו.
יש לתת לו סמכויות ועל סמך זאת לבחון אותו, קלה כחמורה, 

על פי הישגיו.
סדר יום למנהל

בעידן של עודף מידע והפרעות אינסופיות בתפקידנו כמנהלים 
אני ממליץ על מספר הצעות לארגון סדר היום שלנו:

מיון המשימות והאפשרויות:
1. לעשות 2. להעביר למישהו אחר

3. לדחות 4. לוותר
מדד הזמן:

פיטר דרוקר בספרו  the effective executive"" המליץ לשמור 
לטלפון.  עונה  לא  הוא  בו  זמן  ומחשבה,  להרהור  שעות  ביומן 

השבת שיחות תעשה פעמיים ביום בזמן קבוע.
זמן  וגם להן להקדיש  היום מהודעות קופצות  להתעלם במהלך 

קבוע במהלך היום.
בשעות הבוקר הסוללות שלנו )אנרגיות( טעונות ומומלץ לקבל 
שקשה  החלטות  )גם  היום  בתחילת  החשובות  ההחלטות  את 

לקבלן או איננו רוצים לקבלן(.
עיצמו  למוסיקה,  הקשיבו  לסיבוב,  צאו  שעתיים,  מדי  הפסקה 

עיניים.
או  נייר  על  אותן  ורשמו  טורדניות  ממחשבות  המוח  את  רוקנו 

באפליקציית to do , אזי נוכל להתמקד במה שאנחנו רוצים.
אם רק רוצים יש מה לעשות מול עומס המידע. העיקר זו משמעת 
עצמית, השארת זמן למחשבה, לוותר על מה שלא חשוב ולהתנתק 

מפעם לפעם.

חדשות
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הספר,  בבתי  ספורט  מפעלי  הילדים,  בגני  וכושר  תנועה  שיעור 
ליגות הורים, כיתות ספורט, מלגות לספורטאים צעירים ומצטיינים, 
ספורטיאדה  תחרויות,  טורנירים,  ספורט,  חוגי   200 מ-  למעלה 
לוותיקי העיר ולמעלה מ- 60 אירועים עירוניים מרובי משתתפים- 
כל אלו ופעילויות רבות נוספות מתרחשות מידי שנה בשנה בעיר 

הצעירה הוד השרון. 
הנרחב  הפעילויות  מגוון  כי  מספרים  העירונית  הספורט  ברשות 
ענפי  של  נרחב  במגוון  ומתקיימות  הגילאים  כל  לבני  המיועדות 
נועדה  אשר  מקיפה  אסטרטגית  אב  מתוכנית  חלק  הינן  ספורט, 
להעצמת איכות חיי תושבי העיר, תוך עידוד העיסוק בספורט ואורח 
נרחב של התושבים  נוצרה בשיתוף  כולה  החיים הבריא. התוכנית 
שנה  מידי  המקפיד  אדיב  חי  העיר,  ראש  של  להנחייתו  ובהתאם 

להקצות את המשאבים הנדרשים למימושה. 
הילדים,  גני  מגילאי  כבר  המיושמת  המקיפה,  התוכנית  במסגרת 
דרך בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים ועד לתושבי 
של  נרחב  מגוון  השנה  לאורך  העירייה  מקיימת  הוותיקים,  העיר 
חינוך  שיעורי  ספורט,  ימי  דוגמת  ממוקדים  יעד  לקהלי  פעילויות 
גופני, מפעלי ספורט בבתי הספר, ליגות כדורגל, כדורסל וכדורשת 
למבוגרים,  הציבוריות  ובגינות  בפארקים  ספורט  שיעורי  להורים, 
ספורטיאדה לוותיקים ועוד, לצד אירועי דגל בהם משתתפים מידי 
שנה אלפים מתושבי העיר ואורחיהם והקמתם של מתקני ספורט, 

אולמות ומתחמי פעילות ברחבי העיר. 
ראש העיר, חי אדיב: "תוכנית האב העירונית לספורט ואורח חיים 
בריא בעירנו, אותה מיישמת לאורך השנה רשות הספורט העירונית 
מסוגה  מובילה  דגל  תוכנית  מהווה  בן-דור  איציק  של  בהובלתו 
בישראל. התוכנית מעשירה את העיסוק בספורט, במגוון נרחב של 
ענפים בקרב כלל תושבי העיר מפעוט וועד וותיק לצד קיומם של 

אירועים אשר הפכו למסורת עירונית מעוררת גאווה". 
דור: "העיר הוד השרון  בן  מנהל רשות הספורט העירונית, איציק 
התחרותי  העממי,  בספורט  מובילה  כעיר  עצמה  למתג  ממשיכה 
והייצוגי, בענפים הקבוצתיים והאישיים תוך קידום מגוון אירועים 
להנאתם ורווחתם של תושבי העיר בהתאם לתוכנית האב שיצרנו 
במתקני  נרחבת  השקעה  כוללת  התוכנית  העיר.  ראש  ולהנחיית 

הספורט ברחבי העיר ובבתי הספר".

עשרות אירועים- אלפי משתתפים
מרוץ ל.ש.י.ר: מתקיים מזה 19 שנים לזכרם של בוגרי תיכון הדרים 
בעיר יפתח שלפוברסקי, משה סבן, רונן חיון וליאור שי ז"ל משאר 
ישוב להוד השרון בהשתתפות תלמידי שכבת י"ב, בני המשפחות, 
מתקיימת  הייחודי  למרוץ  העירייה.  ונציגי  החינוכיים  הצוותים 
לוקחים התלמידים חלק  תקופת הכנה של כארבעה חודשים בהם 
המרחק  את  לגמוא  להכשירם  במטרה  למרחקים  ריצה  באימוני 

הוד השרון מציגה מודל של תוכנית אסטרטגית לקידום הספורט 
ואורח החיים הבריא מגני הילדים ועד לתושבי העיר הוותיקים

מזניקים את הספורט- 
חיים בתנועה 

בשנים האחרונות הפכה העיר הוד השרון, עיר הקהילה הירוקה, למודל כלל ארצי בקידום 
הספורט ואורח החיים הבריא בקרב תושבי העיר בני כל הגילאים. התוכנית המקיפה הינה פרי 

יוזמת ראש העיר, חי אדיב ומנהל רשות הספורט העירונית, איציק בן דור 
 ואבי בן בנישתי מפקח מחוז מרכז אשר הגדירו את מימושה כיעד אסטרטגי למען התושבים 

חדשות
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בשלושה ימים. 
צועדים עם רון בלב: זו השנה ה-20 לצעדת הוד השרון המסורתית 
לציון יום השנה ה-30 לנפילתו בשבי של הנווט, רון ארד תושב העיר.  
שילוב של פעילות ספורטיבית בריאה והכרות מהנה עם העיר הוד 
השרון ואתריה, תוך מפגש עם תושבי העיר וציון יום השנה לנפילתו 
בשבי, של רון ארד המהווה תזכורת למחויבות הלאומית והאנושית 
לחייל, ללוחם, למפקד ולחבר שיצא למשימה עבור מדינת ישראל 

ולא שב עד היום.
הפך  והוא  ה-8  השנה  זו  המרוץ,  נערך  השנה  השרון:  הוד  מרוץ 
למסורת עירונית בה לוקחים חלק אלפי משתתפים אשר בוחרים בין 
שלושה מקצים: 10 ק"מ ריצה תחרותית, 5 ק"מ ריצה תחרותית ו- 2 

ק"מ ריצה עממית להורים וילדים.
אוגוסט.  בחודש  שנה  מידי  המתקיים  ייחודי  אירוע  ירח:  ליל  טיול 
בשעות הערב בליל ירח מלא נפגשים אלפי צועדים למסלול חוויתי 
מרכזיים  ואתרים  העירוני  הטבע  בנקודות  העובר  ביופיו  ומרהיב 

בעיר. במסגרת האירוע נהנים המשתתפים גם מכיבוד ושירה בציבור. 
טריאתלון הילדים: מאות ילדים מרחבי הארץ משתתפים מידי שנה 
מזה 8 שנים בטריאתלון הילדים שנערך בעיר הוד השרון ולקחו חלק 

בתחרויות שחייה, אופניים וריצה.
כדורסל  רגל,  בקט  הורים  ליגות  מאמאנט,  ליגת  הורים:  ליגות 

וכדורשת הפועלים בעיר כחלק מתוכנית האב העירונית 
לבעלי צרכים מיוחדים: מתקיימים מידי שבוע חוג ריקודים "רוקדים 
על גלגלים: למשתתפים בכיסאות גלגלים וחוג כדורגל לילדים עם 

מוגבלויות 
העצמה נשית: מידי שנה לצד מגוון הפעילויות הספורטיביות בעיר 
מזמינה העירייה נערות ונשים לקחת חלק בחוג הגנה עצמית ללא 

עלות 
הפנינג ספורטיבי ומהנה של רכיבה על  הפנינג אופניים משפחתי: 
אופניים המתקיים ברחבי העיר זו השנה השלישית וזוכה להצלחה 

מרובה עם השתתפותן של מאות משפחות .
חינוך גופני לילדי גני הילדים: במסגרת פרויקט חנ"ג לילדי גני ילדים 
בהוד השרון, מקיימים רשות הספורט העירונית ומדור גני הילדים 
ספורטיבית,  חוויה  עם  החובה  גני  לכל   שיא  ימי  החינוך  שבאגף 

המביאה לידי ביטוי את העשייה החינוכית בתחום 

הספורט בהטמעת אורח חיים בריא לילדים מגיל הגן.
אירועי קיץ ספורטיביים: יוגה בשקיעה, טיול ליל ירח, הפנינג חוגים 
ועוד הם חלק מאירועים ספורטיביים לכל המשפחה במהלך חודשי 

הקיץ יולי-אוגוסט.
 

הועד  עם  השרון  הוד  עיריית  של  משותף  פרויקט  "אולימפיזם"  
האולימפי שמטרתו לחשוף את תלמידי בתי הספר היסודיים לחינוך 

למצוינות ולערכים אולימפיים.
במסגרת זו התלמידים מקבלים מספר מפגשים עם ספורטאים ואנשי 
מקצוע מתחום הספורט אשר בסיומו מתקיים יום-שיא הכולל סיור 

בחוויה האולימפית בהדר-יוסף
והרצאה של מדליסט אולימפי.

חדשות

בתמונה מפגש של גילי לוסטיג יו"ר הוועד האולימפי,
 ראש עיריית הוד השרון מר חי אדיב ומנהל רשות הספורט מר יצחק 

בן-דור שהתקיים בחוויה האוליפית.
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בליוויו  הספורט  למינהל  בנוסף 
ותמיכתו של המפקח אבי בנבנישתי 
של  ותמיכה  לעידוד  האירוע  זוכה 
התיירות,  משרד  הרצליה,  עיריית 
תיירות  לפיתוח  העירונית  החברה 
נשים  להעצמת  העמותה  בהרצליה, 
ואחרים.  הטריאתלון  איגוד  בספורט, 
השתתפות  המארגנים   צופים  השנה 
בגילאי  נשים  מ-1,500  למעלה  של 
וירוצו  ידוושו  ישחו,  80 אשר  ועד   8
היא  שלה  הדגל  שסיסמת  בתחרות 

"כל אחת מנצחת". 
מחלקת  מנהל  גורנשטיין,  מיקי 
מציין  הרצליה  בעיריית  הספורט 
כולל  הרצליה  נשים  טריאתלון  כי 

וגם  ולשלשות  לבודדות  מקצים 
מקצה אולימפי. מתחמי התחרות יהיו 
במיוחד  שייסגר  מאובטח  במסלול 
יגיעו  רבים  מתנדבים  האירוע.  עבור 
במטרה לסייע במורכבות הלוגיסטית 

ולעודד את המשתתפות. 
במסורת  ממשיך  נשים  טריאתלון 
ולתמוך  לעודד  במטרה  שנים  רבת 
המשתתפות  נכות  בעלות  בנשים 
כפארה-טריאתלטיות.  המקצים  בכל 
נערות  ילדות,  ישתתפו  בטריאתלון 
חובבות  ספורטאיות,  ומבוגרות, 
לא עסקו  נשים שמעולם  וכן  ספורט 
בספורט, נשים במגוון קשת היכולת, 

נשים עם אתגרים פיזיים ועוד. 

הרצליה: כל אחת מנצחת 
בטריאתלון נשים ה- 24

הטריאתלון בעיר הרצליה ע"ש תמר דבוסקין הוא אירוע ספורט הגדול ביותר לנשים 
בישראל, והוא יוצא לדרך בפעם ה- 24. ב-27 במאי 2017 יתקיים בחוף אכדיה דרום 

)טיילת הרצוג( אירוע הדגל של משרד התרבות והספורט 
המקדם את טריאתלון נשים מאז ימיו הראשונים. 

צילומים: באדיבות עיריית הרצליה

חדשות
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טריאתלון נשים מתקיים לזכרה של תמר דבוסקין, טריאתלטית, כבדת 
שמיעה וספורטאית בנשמתה אשר נהרגה בעת אימון אופניים. את 
האירוע מובילים סוזי ודני דבוסקין אשר הפכו את האירוע למפעל 
והרשמה  לפרטים  בספורט.  נשים  והעצמת  ביתם  להנצחת  חיים 

באתר www.women-tri.com או באתר חברת שוונג. 

טראיתלון הרצליה- ארבעה המקצים: 
1. ילדות ושלשות: שחייה - 200 מטר, אופניים 4 ק"מ, 

   ריצה 1 ק"מ.
שחייה - 500 מטר, אופניים 2. עממי ושלשות:  

   10 ק"מ, ריצה 2.5 ק"מ.
3. ספרינט ושלשות: שחייה - 750 מטר, אופניים 20 ק"מ, 

    ריצה 5 ק"מ.
4. אולימפי ושלשות: שחייה - 1500 מטר, אופניים 40 ק"מ,   

    ריצה 10 ק"מ.

חדשות
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הו החומר שממנו נבראים מ
תשאלו  אם  אלופים? 
הצעיר  הטניסאי  את 
לוחם  ואת  עוליאל  ישי 
אטיאס,  רון  הטקוואנדו 
שניהם יודו שעם כל הכבוד 
לכישרון המולד ולפוטנציאל שהתגלה בגיל 
צעיר על מגרש האימונים ברמלה, המתכון 
הוא אימונים מפרכים והתמדה בלי סוף. כמי 
שצלחו תחרויות בגדול, קטפו הישגים וחזרו 
יודעים שגם  ניצחונות, הם  הביתה מעוטרי 
כשמגיעה שמחת ההישג, אין זמן להתרפק 
כמו  בספורט,  הדפנה.  זרי  על  ולנוח  עליה 
בספורט, מיד חייבים לסמן את האתגר הבא. 

השאיפה: מדליה אולימפית
האולימפי  למינימום  זכה   ,21 אטיאס,  רון 
אלוף  כסגן  והוכתר  באירופה  בניצחונות 
האולימפית,  אירופה  ואלוף   2016 אירופה 
ההשתתפות  כרטיס  את  לו  שהקנה  מה 

הנכסף לאולימפיאדה. 
הייתה  העולם  מכל  הספורטאים  ''בממלכת 
הייתי",  אווירה שונה מכל מקום אחר שבו 
כל  אותי.  חנקה  "ההתרגשות  מספר,  הוא 
הזמן הייתי בהרגשה שהנה, הגשמתי חלום. 
הגעתי כספורטאי לאולימפיאדה, לייצג את 

רמלה ואת מדינת ישראל. זה חלום''.
כבר כשהיה בן ארבע החל אטיאס להתאמן 
לענף  לעבור  ביקש  הזמן  ועם  בקראטה, 
שיוכל להוביל אותו לאולימפיאדה. הבחירה 
נפלה על טקוואנדו. "התחלתי להתאמן בגיל 
מאוד צעיר", הוא אומר, "לאט, לאט הבנתי 
שזה מקומי ושמכאן אצמח כדי להשיג את 
ולהשתתף  אירופה  אלוף  להיות  שאיפותיי: 
הושגו  אני שמח שהמטרות  באולימפיאדה. 

ממש על פי התוכנית''. 
באירוע  העוצמתיות  התחרויות  של  טעמן 
הספורט הגדול מכולם עדיין טרי בזיכרונו. 
צמודה  בצורה  בכפר  עלינו  שמרו  ''בריו 

והתנהגנו  בטוחים  מאוד  היינו  ואחראית. 
היחידה שלי  "האכזבה  הוא מספר,  כרגיל", 
נגד  ההפסד  כמובן  הייתה  חשובה  והמאוד 
הייתי  אחרים,  ולדעת  לדעתי  הברזילאי. 
לפגוע  הצליח  הברזילאי  ממוקד.  מאוד 
נקודות.  שלוש  לו  שהקנה  מה  בראש,  בי 
החלו  אז  ובדיוק  ולצמצם,  ללחוץ  התחלתי 
נקודות  האלקטרונית.  במערכת  תקלות 
החלו לעלות ללא שום קשר לחוקי המקצוע 
או למהלך הקרב. בשלב מסוים החליפו את 

המגן שלי אבל זה היה כבר מאוחר''. 
אטיאס מאוד רצה לשוב הביתה עם מדלייה, 
אבל  גדולה,  הייתה  מודה,  הוא  והאכזבה, 
לדבריו הוא התעשת, למד מהטעויות וסימן 
את היעד הבא: יפן 2020. "התבגרתי", הוא 
אומר, "ואני מודע היטב לאתגרים שהצבתי 
לעצמי. אין ברירה, הדרך ארוכה, האימונים 
השורה  אבל  זמן,  יש  תמיד  לא  קשים, 
ביפן  לאולימפיאדה  להגיע  היא  התחתונה 

ברמלה מכוונים גבוה, 
מגיעים 

רחוק

הם מגיעים להישגים מדהימים, שוברים את השיאים של עצמם ושואפים להרבה יותר 
מזה * הטניסאי המחונן ישי עוליאל ואלוף הטקוואנדו רון אטיאס מרמלה מביאים 
הרבה גאווה לעיר, וידם עוד נטויה  * ראש עיריית רמלה, יואל לביא: "ההישגים הם 

תוצר של השקעה של שנים לקידום ספורטאים מצטיינים, עידוד הספורט החל מהגיל 
הרך ועד בוגרים. אני מאמין שנזכה לראות את השניים על הפודיום

 במעמדים בינלאומיים רבים מניפים את דגל ישראל"

חדשות
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ואמשיך  ארפה  לא  אני  שנים.  ארבע  בעוד 
בדרכי. אמנם יפן עוד רחוקה, אבל תמיד יש 
אני  ואליפויות כשדבקים במטרה.  תחרויות 
מקווה לא לאכזב בעוד ארבע שנים, לזכות 

במדליה ולשמח את כולם".
התקווה הגדולה של הטניס

ישי עוליאל רק בן 16, אבל רשימת ההישגים 
הולכת  לקצור  שהספיק  הבינלאומיים 
במספר  עוליאל  השתתף  השנה  ומתארכת. 
נאים,  הישגים  רשם  בחו''ל, שבהן  תחרויות 
בזוגות  גארוס  הרולאן  אלוף  ובראשם: 
הוא  בפריז,  האחרון,  יוני  בחודש  לנוער. 
עשה היסטוריה אישית כשזכה בתואר גראנד 
סלאם בטורניר הזוגות עם בן זוגו למשחק, 
ניצחו  זוגו  ובן  עוליאל  ריקל.  הצ'כי פטריק 
את הברזילאי אורלנדו לוץ והקוריאני ויוסונג 

צ׳אנג 3:6. 4:6. 
כאחת  אותו  סימן  עוליאל  של  ניצחונו 
היום  בישראל.  הגדולות של הענף  התקוות 
המבטיחים  הטניסאים  לאחד  נחשב  הוא 
ההתמדה,  לחשיבות  שמודע  וכמי  ביותר, 
הוא מקדיש את מירב זמנו לאימונים במגרש 

הטניס. 
נהג  עוליאל  חמש.  בן  כשהיה  התחיל  זה 
להגיע למרכז הטניס ברמלה יחד עם אחותו. 
מדי פעם היה אוחז במחבט ומכה בו, סתם 
טירן  המרכז,  מנהל  הבחין  אחד  יום  ככה. 

הילד  של  הדופן  יוצאת  ביכולתו  בוקובזה, 
עם  בכישרון  שמדובר  מיד  והבין  הקטן, 
פוטנציאל אדיר.        ואכן, כך היה. בוקובזה 
גילו  בני  עם  ויחד  מאמן,  לעוליאל  הצמיד 
יצא הילד הצעיר אל המסע לעולם הטניס. 
כפרויקט,  אותו  לקח  פוצ'טאר  ג'אן  המאמן 
ההישגים  למרות  נפרדו.  לא  השניים  ומאז 
הרבים, עוליאל לא מאבד פוקוס. הוא יודע 
שהכל טמון בהתמדה. "אמשיך לעבוד קשה 
ולהתמיד כדי לייצג את מדינת ישראל ואת 
מאחורי",  הזמן  כל  שעומדת  העיר  רמלה, 

הבטיח.            
כי  ציין  לביא,  יואל  רמלה  עיריית  ראש 
טיפוח  של  תולדה  הם  הספורטאים  הישגי 
אורח  עידוד  תוך  מצטיינים  ספורטאים 
העיר  תלמידי  בקרב  וספורטיבי  בריא  חיים 
והאוכלוסייה הבוגרת. לביא הדגיש, כי  הוא 
מאמין בחינוך על ערכי הספורט וכי העירייה 
ספורט,  תשתיות  בפיתוח  רבות  משקיעה 
אולמות ספורט )בקרוב ייפתח אולם ספורט 
גדול ומודרני בקריית האומנים. אולם שיכיל 
חדרי ספר רבים לרבות חדר כושר מודרני( 
ובקידום ענפי הספורט השונים בקרב ילדים, 
בני נוער ובוגרים. לביא: "ההישגים הם תוצר 
ספורטאים  לקידום  שנים  של  השקעה  של 

מצטיינים, עידוד הספורט החל מהגיל הרך 
את  לראות  שנזכה  מאמין  אני  בוגרים.  ועד 
השניים על הפודיום במעמדים בינלאומיים 

מניפים את דגל ישראל".
מנהל מחלקת ספורט ואירועים, ניסים רון, 
העיר  התברכה  האחרונות  בשנים  כי  ציין 
בענפי  ואלופים  הישגים  של  בשפע  רמלה 

ג'ודו,  טאקוואנדו,  )טניס,  רבים  ספורט 
כדורסל ועוד( וכל זאת תוך הכפלת פעילות 
של  ארוכה  שורה  וקיום  בעיר  הספורט 
ותחרותיים  בינלאומיים  עממיים,  אירועים 
לכל הגילאים. רון: "מדובר בהשקעה עירונית 
העיר  ראש  בהובלת  שנים  רבת  מאומצת 
רבים  רמלה משקיעה משאבים  לביא.  יואל 
לקידום הספורט לרווחת תושבי העיר החל 
החינוך  במערכת  לקשישים,  ועד  הגן  מגיל 
נושא  את  פורמאלית.  והבלתי  הפורמאלית 
הספורט מובילה העירייה באמצעות מחלקת 
מחלקות  עם  פעולה  בשיתוף  הספורט, 
מרשימים  וישי  רון  של  ההישגים  נוספות.  
ואין ספק שהם בדרך הנכונה להצלחה. אנו 
המאמנים  עם  וביחד  השניים  את  מלווים 
ככל  עושים  אנו  המקצועיים,  הגורמים  וכל 
יכולתנו לתת להם את הכלים בהצלחה. אני 
לעוד הרבה  יגיעו  ישי  וגם  רון  מאמין שגם 

הישגים בינלאומיים".

"מהו החומר שממנו נבראים אלופים? אם תשאלו את 
הטניסאי הצעיר ישי עוליאל ואת לוחם הטקוואנדו רון 
אטיאס, שניהם יודו שעם כל הכבוד לכישרון המולד 

ולפוטנציאל שהתגלה בגיל צעיר על מגרש האימונים 
ברמלה, המתכון הוא אימונים מפרכים והתמדה בלי סוף"

חדשות
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הוא מ רוזנברג  יקי 
ואין  העיר  מאושיות 
בעוד  גם  כי  ספק 
שנים רבות שמו יהיה 
של  בקורותיה  חקוק 
העיר והספורט בפרט. האיש שהיה 
בכל  שנים  עשרות  במשך  נוכח 
אירוע ספורט בעיר נגע בהיסטוריה 
בעיקר  אך  באשדוד  הספורט  של 
כל  של  פניהם  על  באנשים.  נגע 
האורחים שהגיעו להוקיר תודה על 
פועלו ועשייתו של רוזנברג לתחום 
ניכר מבט  וענפי הספורט השונים, 
של  הפרידה  בערב  ההתרגשות 
שחותמו  האיש  האגדי,  המנכ"ל 
בכל  אלא  באשדוד  רק  לא  מוטבע 

מדינת ישראל.
העיר  ראש  במעמד  נערך  הערב 
וחבר אישי של רוזנברג, ד"ר יחיאל 
והממונה  העיר  ראש  מ"מ  לסרי, 
בוטרשוילי,  משה  הספורט,  על 
מנכ"ל רשות הספורט המכהן יורם 
אסרף, בני משפחה, אורחים, חברים 
לספורט.   העירונית  הרשות  ועובדי 
כולם כאחד ניצבו התכנסו להיזכר, 
היסטוריית  את  ולכבד  להוקיר 

הספורט של העיר אשדוד. 
צעדיו  את  החל  רוזנברג  מיקי 
הראשונים באשדוד לפני 39 שנים, 
בעיר  הספורט  למען  רבות  עשה 
רבים  פרויקטים  ויוזם  לחלוץ  והיה 

אחרי 39 שנים הלב 
של אשדוד אומר שלום 

מיקי רוזנברג 
איש ואגדה

צמרת הספורט 
והתרבות בעיר 

אשדוד ואורחים 
נכבדים מכל רחבי 

הארץ התכנסו 
בחודש דצמבר 

האחרון בבית 
האמנים בעיר 

לאירוע הוקרה מרגש 
למיקי רוזנברג, 

איש הספורט, הרוח, 
הגוף והנפש- שפעל 

למעלה מ-39 שנה 
בספורט אשדוד 

וכיהן כמנכ"ל רשות 
הספורט העירונית.

חדשות
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ענפי  בכל  ונגע  פיתח  רוזנברג  בעיר. 
והעלה  תקציבים  גייס  בעיר,  הספורט 
מיקי  הארצית.  המפה  על  אשדוד  את 
והוביל  לחיקוי  ומושא  החנית  חוד  היה 
בראש  ובולטים.  משמעותיים  פרויקטים 
עירונית  ספורט  רשות  הקמת  ובראשונה 
עצמאית, הקמת מרכז ימי מפואר לשייט 
ספורט  אירועי  קיום  בארץ,  מהמובילים 
מירוץ  כמו  בתודעה  שנחקקו  מרכזיים 
השנתי,  ההליכה  יום  המסורתי,  אשדוד 
והמתקנים  הספורט  תשתיות  פיתוח 
הקריה,  העירוני  הספורט  היכל  ובכללם 

אולם הספורט לכדור יד במקיף ט' ועוד.
ביטוי  לידי  באה  המרגש  הערב  במהלך 
הדרך  על  למיקי  הגדולה  ההערכה 
על  והשפעתו  העשייה  את  הוביל  בה 

ספורטאים ותושבי העיר אשדוד כולם.
על  סיפר  לסרי  יחיאל  ד"ר  העיר,  ראש 

דרכו המשותפת עם רוזנברג ועל עבודתם 
המשותפת במשך שתי קדנציות, יחד הפכו 
הספורט  את  והצעידו  למציאות  חלום 
לגבהים חדשים. ניכר כי ראש העיר התרגש 
שכן הוא מאוד אוהב את מיקי ומעריך את 
בשנים  שהוביל  המהפכה  ואת  פעילותו 
האחרונות בתחום הספורט ובעיקר באורח 
החיים הבריא והביא לאשדוד זכייה בפרס 
הראשון כעיר מודל של המשרד התרבות 
ואנחנו  בעיר  חותמך  "הטבעת  והספורט. 
אשדוד.  תושבי  בשם  תודה  לך  אומרים 
אתה איש ספורט בכל רמ"ח איבריך, איש 

אותך",  זוכר  שאני  מאז  וספורט  משפחה 
אמר ד"ר לסרי.

רשות  של  שמה  רוזנברג  של  בזכותו 
ומכל  למרחוק  יצא  העירונית  הספורט 

הארץ הגיעו לעיר בכדי לראות וללמוד.
המשנה לראש העיר והממונה על הספורט, 
רוזנברג  את  ליווה  בוטרשווילי,  משה 
במשך שתי קדנציות והצעיד יחד אתו את 
הספורט בעיר לשיאים חדשים אמר: "אי 
אפשר להיות גנרל טוב לבד ולך, היה צבא 
ומנוסה. אין אדם שלא מכיר  שלם, נאמן 
במשך  לפניך  ילך  עוד  שלך  והשם  אותך 

הרבה שנים".
יו"ר  דוד  שאול  העניק  הערב  במהלך 
ברשויות  הספורט  מחלקות  מנהלי  איגוד 
הספורט  מחלקת  ומנהל  המקומיות 
חברי  בשם  למיקי  תשורה  יבנה  בעיריית 
האיגוד ולאחריו הוצג סרטון המתאר את 

שנות פעילותו הרבות. 
שהותיר  הגדולות  לנעליים  שנכנס  מי 
הספורט,  רשות  מנכ"ל  בתפקיד  רוזנברג, 
הספורט  את  "הצמחת  אמר:  אסרף  יורם 
רשות  העיר.  של  לצמיחתה  במקביל 
הוא משהו  הזה  התפקיד  ובכלל  הספורט 
נתינה  והרבה  לשמחה  מקום  בו  שיש 
אנחנו  לתושב,  הרבה  שנותנת  ועשייה 
את  ואקבל  והלוואי  בה  בדרך  נמשיך 
שנוכל  כדי  קיבל  שמיקי  כמו  התמיכה 
להביא הצלחות לפחות כמו שמיקי הביא 

והשיג". 
את הערב הנחה כדורגלן העבר האשדודי, 
שרה  העברי  הגדוד  להקת  חזן,  אלון 
סרטונים  שודרו  במהלכו  שירים  מחרוזת 
ועובדי  מיקי  עבור  במיוחד  שהוכנו 
שיר  עבורו  הקליטו  אף  הרשות  ועובדות 

שהוכן במיוחד.
בסיום הערב סיפר רוזנברג כי "חזונו של 
התחבר  במרכז  התושב  לפיו  העיר  ראש 
הפעילות  כי  ההבנה  שלי,  חזוני  עם 
ולמהפך  משמעותי  שינוי  תוביל  הגופנית 
מיקי  אשדוד".  בעיר  ובתודעה  בחשיבות 
ואלה  הנוכחים  לכל  בהתרגשות  הודה 
שליוו ופעלו לצדו לאורך השנים והבטיח 
העשיר  מניסיונו  ולתרום  ללוות  להמשיל 

ככל שרק יידרש. 

חדשות
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אנשים המתמודדים  זה אפשרי!  בריא-  חיים 
סיכון  ברמת  נמצאים  נפשית  מגבלה  עם 
עת.   בטרם  ותמותה  פיסי  לחולי  גבוהה 
לפני  הוקמה  אלו,  קשים  נתונים  רקע  על 
משרד  של  ביוזמה  ייחודית  ליגה  כשנתיים 
התרבות והספורט, בהובלתה של דורית נבון 
מפקחת מחוז תל-אביב, ומיכל ויירון, מקדמת 
לשיפור  אנוש,  בעמותת  והספורט  הבריאות 

מצבם הפיסי והחברתי של נפגעי הנפש.
הכדורסל  קבוצות  ליגה-  'עושים  היוזמה, 
חלק  לקחת  למתמודדים  מציעה  אנוש',  של 
המותאמות  חובבניות  כדורסל  בקבוצות 
ארבע  הוקמו  התכנית  במסגרת  ומונגשות. 
קבוצות כדורסל בערים תל אביב, בת-ים, רמת 
מתמודדים  מאמנים  הקבוצות  את  ולוד.  גן 

בעלי תעודות הכשרה לתחום. 
פרויקטים מסוג זה הינם פורצי דרך בהטמעה 
שכן  מתמודדים  בקרב  פעיל  חיים  אורח  של 
גופנית  בפעילות  עסקו  לא  השחקנים  כל 
בא  התכנית  של  הייחודיות  השנים.   במשך 
לידי ביטוי בהנגשת ענף הכדורסל באמצעות 
המאמץ  התאמת  נוחות,  פעילות  שעות 
הגופני לרמת כושר נמוכה, הזדמנות לקבוצת 
שווים ללא צורך בהסתרה של מחלת הנפש 
וחיזוק תחושת מסוגלות ויכולות. "השתתפות 
בתכנית אינה כרוכה בתשלום היות והשחקנים 
משתכרים ברובם מתוך קצבת נכות", מספרת 
"היוזמה מאפשרת  כי   ומוסיפה  ויירון  מיכל 
הכולל  כדורסל  לחוג  נורמטיבית  השתייכות 
שימוש במתקני העיר, מדים מייצגים ומשחקי 

  משרד התרבות והספורט 
ועמותת ''אנוש'' מפעילים 

תכנית כדורסל ייחודית 
למתמודדים עם 

מגבלה נפשית

אוכלוסיית המתמודדים עם 
מגבלה נפשית בישראל 
מאופיינת בבידוד חברתי 

וסטיגמה המקשה על 
שילובם בקהילה. מינהל 
הספורט ועמותת אנוש

 ''עושים ליגה'' ומעלים חיוך 
מנצח אצל המשתתפים. 

חדשות
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אימון עם קבוצות אחרות". 
המרכז  מחוז  מפקחת  נבון,  דורית 
רואה  והספורט  התרבות  במשרד 
בתכנית הזדמנות להנגיש את הספורט 
ולשלב את האוכלוסייה בעלת הצרכים 
הגאווה  "ההתרגשות,  המיוחדים. 
ותחושות הסיפוק של השחקנים מניבות 
השיקום  בתחום  מרשימות  תוצאות 
ובהטמעה של אורח חיים בריא. קיימים 
בין  רבים למשתתפים,  הצלחה  סיפורי 
לספסל  חזרה  עבודה,  במציאת  אם 
חדשים  חברים  רכישת  ואף  הלימודים 

לאחר שנים של ניתוק חברתי", מספרת 
נבון בהתרגשות.

טורניר כדורסל מרשים נערך לאחרונה 
שמעון  של  בהובלתו   אביב  בתל 
אמסלם, קפטן הפועל תל אביב ושחקן 
נבחרת ישראל לשעבר. בעקבות הצלחת 
רב  מספר  התקבלו  והטורניר  התכנית 
נוספים  ויישובים  מערים  פניות  של 
התכנית  בהפעלת  המעוניינים  בארץ, 
צפויות  הקרוב  בזמן  ביישוביהם. 
נוספות  קבוצות  פעילותן  את  להתחיל 

בערים ראשל"צ, חיפה והרצליה.

חדשות

ראש העיר טייבה עו"ד שועאע מנצור, חבר הכנסת אחמד טיבי, 
דובר העירייה, פאלח חביב ומנהל קבוצת בני טייבה יוסף סבית 
ומכובדים נוספים ערכו סיור באצטדיון העיר טייבה לאחר שיקומו 
ועבודות הפיתוח המשמעותיות שבוצעו בו בהשקעה כוללת של 7 
מיליון ₪ אותם גייס חבר הכנסת טיבי. שדרוג האיצטדיון מבטא 
מנת  על  בראשה  והעומד  העירייה  שמשקיעה  הרב  המאמץ  את 

למנף את הספורט בעיר ואת ענף הכדורגל בפרט. 
במקביל החליטה העירייה לתמוך בקבוצות הכדורגל בעיר ולסייע 
מחזי "בטייבה  כי  בנושא  אמר  חביב  פאלח  העירייה  דובר  ולה. 

רים עטרה ליושנה והעירייה עושה רבות בתחום הספורט ומשקיעה 
מאמצים כבירים בתהליך מינוף התחום והחזרתו לבמה המרכזית. 
טייבה היה שייכת בעבר לצמרת הקבוצות בליגה לאומית )ליגת העל 
כיום( ואין שום סיבה שלא תהיה לנו קבוצה בליגה הזאת שתייצג 
ואותנו בכבוד רב". ראש העיר, עו"ד שועאע מנצור הוסיף כי "לעי

רייה יש מטרה לפעול למינוף הצעירים ובני הנוער ביישוב. הספורט 
מדבר אליהם רבות ויש לנצלו עד תום. אני שמח על הצעד החשוב 

שביצענו ונמשיך להשקיע בספורט".

עיריית טייבה: מחזירים לתחייה
 את הספורט העירוני 

שמעון אמסלם, קפטן הפועל תל אביב
 ושחקן נבחרת ישראל לשעבר

מיכל ויירון, מקדמת הבריאות והספורט בעמותת 
אנוש דורית נבון מפקחת מחוז תל אביב
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3 הוכתר בהצלחה גדוומ -רוץ לוד ה
ולה עם אלפי משתתפים מלוד ומ

חוצה לה, בהפנינג ספורט ססגוני, 
העיר  שידעה  ביותר  מהגדולים 
ולוד. המרוץ התקיים בהצדעה לכוחות הבי
וטחון וברוח זו הצטרפו מאות לוחמות ולוח

מים מכל יחידות מג"ב ברחבי הארץ. "כבוד 
גדול נפל בחלקנו לרוץ בעוצמה כזו יחד עם 
הגבול,  משמר  מפקד  אמר  העיר",  תושבי 
וניצב יעקב )קובי( שבתאי. "זהו האירוע הס

ססגוני,  המוני,  גדול,  הכי  העירוני  פורטיבי 
צבעוני ומלהיב שמקיימת העיר לוד", אמר 
ראש העיר עו"ד יאיר רביבו, "מדהים לראות 
קהל  בהשתתפות  רצים  מ-3,300  למעלה 
החד פניה  הם  אלו  תושבים,  של  ואלפים 

ורצה  מכוונת  שחושבת,  עיר  לוד,  של  שות 
קדימה". המרוץ כלל מקצים ל-10 ו-5 ק"מ 
המיועדים לספורטאים שמתאמנים על בסיס 
2 ק"מ ו"מרוץ אפו -קבוע, וכן מקצה עממי ל
ורוחים" לילדים. הארגון היה מופתי וכל מש

תתף שסיים את המקצה בו השתתף, קיבל 
מדליה על קו הסיום.

ראש העיר הודה למאיר אליהו, מנהל אגף 
והספורט בעיריית לוד ולכל הגורמים השות

פים שתרמו להצלחת המרוץ. 

היסטוריה : הוקמה קבוצת 
כדורסל נשים בלוד 

בתמיכה ובעידוד אגף הספורט בעיריית לוד 
הוקמה  לוד  עירוני  הפועל  אגודת  ובשיתוף 
וקבוצת כדורסל נשים, לראשונה בעיר. הק

בוצה תקרא הפועל עירוני לוד והיא משחקת 
בליגה א׳ נשים.

גובשה קבוצה המונה  יחסית  זמן קצר  תוך 
הדרך  ברכת  את  שקיבלה  שחקניות   20 כ- 
לקפטנית  רביבו.  יאיר  עו"ד  העיר  מראש 
שרייבר  אורית  השחקנית  מונתה  הקבוצה 
המרכזיים שדחפו  מהגורמים  אחד  שהייתה 
ולהקמת הקבוצה. לאחר גיבוש, הכנות והת

רגשות גדולה יצאה השבוע הקבוצה למשחק 
ליגה ראשון נגד הפועל ראשון לציון, בסיומו 
יצוין   .31-18 בתוצאה   לוד  עירוני  ניצחה 
כי עבור חלק מהשחקניות היה זה המשחק 
והרשמי הראשון והיה ניתן לחוש את ההת

רגשות. פיני חן רכז הכדורסל שסייע רבות 
ניצ ולגיבוש הקבוצה ברך את הקבוצה על 

חונה הראשון. 

אלופי ישראל באיגרוף לנוער 
וקדטים מלוד

ישראל  אליפות  ים  בבת  נערכה  לאחרונה 
לנוער וקדטים )גילאים 14-15, 16-17(. את 
ספורו  4 ייצגו לוד  מכבי  האיגרוף   מועדון 

ריאש  אבו  מלק  קדטים:  בקטגוריית  טאים, 
יריו גבר על  ק"ג   52  שהתחרה במשקל עד

ביו ובשלב הגמר הפסיד בנקודות והסתפק 

הצלחה אדירה למרוץ לוד ה-3 עם שיא משתתפים בהם מאות לוחמים ולוחמות מכל יחידות 
מג"ב. ראש העיר יאיר רביבו: "לוד רצה קדימה, ככה ממתגים עיר בתרבות ובספורט". 

לוד רצה קדימה 
בהצדעה לכוחות הביטחון 

אלופי ישראל באיגרוף לנוער וקדטים מלוד

חדשות
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של  הגדולה  ההפתעה  את  כסף.  במדליית 
והמועדון הלודאי רשם יוסף אבו גאנם, הס

גם  הארבעה,  מבין  מנוסה  הפחות  פורטאי 
הוא בקטגוריית קדטים במשקל עד 66 ק"ג, 
כאשר גבר בנוק אאוט טכני בקרב הראשון, 
בשאר הקרבות ניצח בנקודות יריבים מעכו 
וומבת ים, וזכה בתואר אלוף ישראל. בקטגו

ריית נוער הצליחה אודליה בן אפריים )עולה 
חדשה שהגיעה מצרפת לפני כ 8 חודשים(, 
ולגבור על יריבה מירושלים בשלב הגמר, ול

זכות בתואר אלופת ישראל במשקל עד 57 
וק"ג. אודליה היא הספורטאית הראשונה שי

צגה את המועדון הלודאי בענף וגם הצליחה 
לזכות באליפות.

הספו ריאש,  אבו  מוחמד  נוסף,  והתמודד 
הצליח  במועדון,  הרב  הניסיון  בעל  רטאי 
לשחזר את הישגו משנה שעברה כאשר גבר 
על כל יריביו ללא שום בעיה והצליח לזכות 

באליפות ישראל במשקל עד 64 ק"ג.

הצלחה לספורטאי לוד 
בתחרות ארצית בפטאנק

שהתקיימה  בפטאנק  ארצית  בתחרות 
לוד  העיר  שחקני  לראשונה  בנתניה,הגיעו 
ומשכונת גני אביב למקומות הראשונים. מו

כשנה  לפני  שניפתח  פ.ל.א  הפטאנק  עדון 

קוצר  לוד,  ועיריית  הספורט  אגף  בסיוע 
הצלחות והישגים. במקום ראשון בקטגורית 
שני ילדים ובוגר זכו ורוניקה מקסימוב, נוי 
קורסונסקי, ויואב דרור. במקום השני: יגאל 
גנצבורג ושלומי חכם. בקטגורית שני בוגרים 

וילד זכה במקום הראשון מיו אלמור.
את  ציין  הספורט  אגף  מנהל  אליהו  מאיר 
חשיבות העצמת ספורט הנשים בעיר והודה 
ולעמותת הכדורסל של הפועל לוד על שהרי

מו את הכפפה והקימו את הקבוצה. כן הודה 
לראש העיר ולמחזיק תיק הספורט אריה לוי 
על התמיכה. מאיר ציין את עבודתו המסורה 

של מאמן הקבוצה קארל נברסון.

קבוצת עירוני לוד בכדורסל, ניצחון ראשון

חדשות
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וכפר סבא היא עיר השואפת להיות מובילה בספורט ובתרבות הפ
עם  ובריאה,  פעילה  קהילה  ולפיתוח  למצוינות  חתירה  תוך  נאי, 
ראש  של  בראשותו  העירייה  הנהלת  ירוקה.  ובסביבה  חיים  איכות 
העיר, יהודה בן-חמו וסגנו ומחזיק תיק הספורט צביקה צרפתי שמו 
המקצועי  הספורט  לקידום  רבים  משאבים  להשקיע  למטרה  להם 
הפעילות  של  ובתרומה  בחשיבותו  ההכרה  מתוך  כאחד  והחובבני 

הגופנית ליצירת "נפש בריאה בגוף בריא".
וכפר סבא היא עיר עם מותג מיוחד בספורט העממי קהילתי ובספו

רט התחרותי - ייצוגי. "כל ילדה וילד יכולים למצות את שאיפותיהם 
והתנו וואת הפוטנציאל האישי שלהם למצוינות בתחומי הספורט 

עה", אומר שאול מיטלברג, מנהל רשות הספורט. בשנת 2013 זכתה 
העיר בפרס שרת הספורט לרשויות מקומיות גדולות.

הספורט מתחיל בתשתיות
ובשלושת השנים האחרונות נרשמה התפתחות אדירה של בניית מת

קני ספורט חדשים בעיר: 6 אולמות ספורט חדשים, כאשר אחד מהם 
הינו היכל ספורט ע"ש אריק אינשטיין עם סטנדרטים גבוהים לקיום 
משחקי כדורעף בליגה האירופית. בעיר נבנה מתחם סקייטפארק, 
מסלול אופניים פנטרקס, מסלול כושר שייפארק, 14 מתחמי כושר 
פתוחים, מגרשי קטרגל סינתטיים, ספורטאק חדש בשכונה הירוקה 

ומרכז טניס טוטו. 

כולם עוסקים בספורט
ובמהלך השנה מתקיימים ברחבי העיר שפע של פעילויות המותא

 כפר סבא – עיר בתנועה 

הספורט בכפר-סבא מהווה חלק מרכזי מתרבות הפנאי ואורח חיים ספורטיבי ובריא 
לתושבים הוא הקו המנחה רשות הספורט העירונית בניהולו של שאול מיטלברג. 

מרכז טניס טוטו כפר-סבא

מרוץ כפר סבאקרן השגית

היכל הספורט עש אריק 
אינשטיין

חדשות
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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

מות לכל המשפחה. ליגת הורים בכדורגל )אבארגל(, ליגת מאמאנטו
כדורשת, ליגת הורים בטניס שדה, ליגת כדורסל בתי כנסת, קבוצות 
2,200 ספוו  מודרכות להליכה, ריצה ועוד. מועדון הכדורסל מונה כ-
רטאים, מועדון הסייף מונה כ- 250, מועדון הכדורעף מונה כ- 700, 
ליגת מאמאנט ואיגוד הכדורשת עם כ- 500 משתתפים. בנוסף בעיר 
19 אגודות שונות המפעילות 14 ענפי ספורט מגוונים המאו  פועלות

בספורט התחרותי,  ספורטאים המשתתפים   5,000 מ-  למעלה  גדים 
ו-2000 ספורטאים בענו 3000 ספורטאים בענפי הספורט האישיים 
פי הספורט הקבוצתיים, בקבוצות בוגרים, נוער ובתי ספר לספורט. 
במרתון  טיורי  מאור  ריו:  לאולימפיאדת  נציגים   2 יצאו  מכפר-סבא 
וויקטרינה לבינה בהתעמלות אומנותית. מידי שנה מתקיימים בעיר 
–כ-10,000  כפר-סבא  מרוץ  מרכזיים:  עממים  ופרויקטים  אירועים 
ורצים, אירוע מתגלגלים – מסע אופנים לכל המשפחה, פסטיבל ספו
ומאמ למורים  לספורטאים  הוקרה   – השגית  קרן  טקס  עממי,  ורט 

נים מצטיינים, יום ספורט עממי בינלאומי, סטריטבול בכיכר העיר, 
פרוייקט פרחי ספורט, פרויקט זוזו, פרויקט שחייה לכיתות ד' - כל 

ילדי כפר-סבא לומדים לשחות, פרויקט ערכים בספורט בשיתוף עם 
מועדון בית"ר כפר-סבא ועוד.

אופניים מתגלגליםפסטיבל ספורט הישגי

סטרייטבול בכיכר העיר

חדשות
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לחופה  השוכנת  היחידה  העיר  היא  טבריה 
ובעלת  תושבים   49,000 מונה  הכנרת,  של 
מ-2,000  למעלה  של  ומורשת  היסטוריה 
תיירות  למרכז  העיר  הפכה  בכדי  לא  שנה. 
חשוב המבוסס על קרבתה לכנרת וחשיבותה 
העיר  יחד.   גם  ולנצרות  ליהדות  הדתית 
נוסדה בשנת 20 לספירה ונקראה על שמו של 
הקיסר הרומי טיבריוס. בהיסטוריה היהודית, 
הקודש.  ערי  מארבע  לאחת  נחשבת  טבריה 
הקנו  באזור  שנרקמו  והאירועים  ההיסטוריה 
רבה  חשיבות  טבריה  ולעיר  הלאומי  לאגם 
ברמה הבינלאומית, כאשר האתרים הקדושים 
האגם  חופי  לאורך  הממוקמים  והייחודיים 
משמשים מקום עלייה לרגל לרבבות מבקרים 
ספורט  לתיירות  משיכה  ומוקד  ומטיילים, 

ונופש.
"בימים אלה נמצאת טבריה נמצאת בתהליכים 
מואצים לפיתוח שכונות חדשות אשר קולטות 
אשר  צעירות  ומשפחות  חוזרים  תושבים 
בגאווה  מספר  בגליל",  להיקלט  מעוניינות 
ראש העיר יוסי בן-דוד שתוך זמן קצר הצליח 
החיים  תחומי  בכל  משמעותי  שינוי  לחולל 
ופועלת  עיר. "טבריה נהנית מהגירה חיובית 
בתחום הדיור תוך דגש על בניית בתים צמודי 
מתהליך  כחלק  ביתך".  "בנה  בשיטת  קרקע 
לבנייה  מגרשים  מאות  משווקים  כיום  זה, 
בסטנדרט גבוה ובמחירים נוחים", הוא מספר. 

תיירות, תרבות ופנאי
34 בתי מלון בהם מלונות בוו  בעיר פועלים
נוער  טיק מפוארים לצד פנסיונים ואכסניות 
עם ממוצע לינות של 2.4 מיליון בשנה, דבר 
הגדול  השינה"  ל"חדר  טבריה  את  ההופך 

ביותר בצפון.
שיווק   – חדשים  מלונות  של  בניה  תנופת 

באזור  חדשים  ריזורט  מלונות   8 של  ובנייה 
העיר  מן  הצפונית  ביציאה  החדש  המלונאי 
על שטח של 133.000מ"ר. בהמשך מתוכננים 
חדרים  ותוספת  מלון  בתי  שבעה  עוד  לקום 
למלונות קיימים. מגוון האתרים ההיסטוריים 
והקרבה לאגם הכנרת פיתחו שפע קולינארי 
לעיר  הייחודיים  וניחוחות  טעמים  ומגוון 
הפרוסות  המסעדות  בשלל  ומוצעים  טבריה 
של  רחב  מבחר  העיר  מציעה  בנוסף  בה. 
סיורים ומסלולי טיול באתרי התיירות ושפע 
של אטרקציות תיירותיות לצד אתרי מורשת 
מבקרים,  מרכזי  וטבע,  ארכאולוגיה  ותרבות, 
ריצה  הליכה  מסלולי  ואתגרי,  ימי  ספורט 
ורכיבת אופניים בשביל סובב כנרת, מעיינות 

מרפא וספא, פסטיבלים ואירועי תרבות.
מוסדות  מקיפים  העירוניים  התרבות  מפעלי 
מרכזים   6 שעיקרה:  מגוונת,  ופעילות 
קהילתיים המציעים יריעה נרחבת של חוגים 

היכל  הפנאי,  תרבות  להעשרת  וסדנאות 
התרבות "יד שטרית" - מהווה בית תרבות רב 
תחומי ומאגד תחתיו אולם תיאטרון וקולנוע, 
ספרייה מרכזית ועוד. בנוסף, לרשות הציבור 
וויצו  "קונסרבטוריון   - עירוני  תזמורת  בית 
"בימת   – הבמה  לאומנויות  ומרכז  טבריה" 
העיר " ,מתחם בית יד לבנים החדש וסימנטק 

טבריה החדש".

טבריה משקיעה בספורט
ראש העיר תומך ומשקיע בספורט, מטפח את 
בו מנוף חשוב לפיתוחה של  ורואה  הענפים 
דורון  עומד  לספורט  המחלקה  בראש  העיר. 
מפת  על  טבריה  את  להציב  שמצליח  עמיר 

הספורט הארצית. 
מרתון ווינר טבריה הבינלאומי חוגג 40 שנה

מרתון  הוא  בעיר  הבולט  הספורט  אירוע 
הכנרת המכונה גם "מרתון טבריה הבינלאומי", 
ינואר,  חודש  בראשית  שנה,  מדי  המתקיים 
משנת 1977. מרתון טבריה הבינלאומי נחשב 
לאחד המרתונים הוותיקים בעולם ומוכר ע"י 
ארגון המרתונים הבינלאומי. הריצה בו נערכת 
במקביל לקו המים לצד נופיה הקסומים של 

הכנרת והגולן. 

תחרות ליגת הטריאתלון 
הארצית  

הראשונה  התחרות  את  אירחה  טבריה  העיר 
שנערכה   2016 לעונת  הטריאתלון  ליגת  של 
של  בשיתופה  נערכה  התחרות  גיא.  בחוף 
בישראל.  הטריאתלון  ואיגוד  טבריה  עיריית 
אליפות  בטבריה  תיערך  הבא  השנה  במהלך 
המכ משחקי  במסגרת  בטריאתלון  וישראל 

בייה.

טבריה 
עולה 
ליגה

העיר טבריה גאה לאחר את כנס השנתי של איגוד מנהלי מחלקות 
הספורט ברשויות המקומיות. זוהי הזדמנות להפנות זרקור אל העשייה 

הענפה בעיר עם היסטוריה בת 2,000 שנה עם עתיד מבטיח. 

העיר טבריה גאה לאחר את כנס השנתי של איגוד מנהלי מחלקות 
הספורט ברשויות המקומיות. זוהי הזדמנות להפנות זרקור אל העשייה 

הענפה בעיר עם היסטוריה בת 2,000 שנה עם עתיד מבטיח. 

רה״ע יוסי בן דוד. צילום גילי אליהו

ברוכים הבאים לטבריה
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משחה ספידו הבינלאומי 
 שחזור צליחת הכנרת

ובכנרת  בטבריה  הבינלאומי  ספידו  משחה 
התקיים בשנה החולפת בסוף שבוע ספורטיבי 
של שחייה במשך יומיים. הייחוד במשחה הזה 
השחייה,  מסלולי  שבמסגרת  העובדה  היא 
לרוחבה.  הכנרת  את  המשתתפים  חוצים 
חלק  נטלו  שבה  בתחרות  השחייה  מסלולי 
תחרותיים  מסלולים  היו  שחיינים   2500 כ 
מקצועיים של 10 ק"מ  זינוק מחוף לבנון, 3 
ק"מ זינוק מחוף השיקמים ו 1.5 ק"מ מחוף 

חמי טבריה.

תחרות ישראל בינלאומית 
לנשים

זו השנה השנייה ברציפות בה נערכת בטבריה 
תחרות טניס פיוצ'ר בינלאומית לנשים אשר 
בתחרות   .   WTAמקצועי דירוג  מקנה 
העולמית  הטניס  התאחדות  בחסות  הנערכת 
העולם  מרחבי  שחקניות  עשרות  משתתפות 

ומיטב הטניסאיות מישראל. 

אליפות ישראל בשחמט 
אליפות השחמט של ישראל לבוגרים הגיעה 
לטבריה לראשונה והיא תיערך במשך עשרה 
ימים במלון רימונים מינרל בטבריה. אליפות 
טובי  מתמודדים  שבה  בשחמט  ישראל 
השחמטאים הארץ מתקיימת בחסות עיריית 
מפעל  לשחמט,  הישראלי  האיגוד  טבריה, 
קרן  מינרל,  רימונים  מלון  קרב,  קרן  הפיס, 

אדליס, וקניון ביג פאשן דנילוף בטבריה.

צעדת טבריה
חלק  נטלו  טבריה,  העיר  מתושבי  רבים 
שנערכה  השלישית  וקק"ל  טבריה  בצעדת 
בחול המועד פסח ביער שוויץ. בכך מחדשת 
ומבורכת  מכובדת  מסורת  טבריה  עיריית 
בעיר  שהתקיימה  האחרונה  שהצעדה  לאחר 

היתה רק במהלך שנת 2012. 

ביה"ס לכדורגל
מחלקת הספורט של עיריית טבריה מפעילה 
את בית הספר לכדורגל, שבו משתתפים מדי 
הילדים  ו'.   – א'  מכיתות  ילדים   200 כ  שנה 
ומתאמנים פעמיים בשבוע באצטדיון הכדור

גל העירוני. בית הספר מנוהל מקצועית ע"י 
שמוליק ברג'יק עם צוות של שישה מאמנים.

המרכז לחינוך ימי
כחלק מהתכנית הלימודית העירונית בטבריה, 

פועל המרכז לחינוך ימי אשר חרט על דגלו 
החיים  רובד  בכל  למצוינות  מרכז  להוות 
ימי  לחינוך  המרכז  הספורט,  תחום  דרך 
מפעיל קבוצות חתירה לגילאים שונים ברמה 

התחרותית. 

אליפות העולם למרוצי שדה
העולם  אליפות  התקיימה  בטבריה  לראשונה 
למירוצי שדה לבתי ספר, נציגים של מוסדות 
חינוך מכל רחבי העולם הגיעו לטבריה וערכו 

במסגרת התחרות מירוצי ניווט בתא השטח 
של יער שוויץ.

אליפות ישראל לנוער בקראטה 
חג  במהלך  לראשונה  אירחה  טבריה  העיר 
החנוכה את אליפות ישראל בקראטה מסורתי 
שנערכה  האליפות   .2015 לשנת  נוער  לבני 
באולם הספורט של מתנ"ס פירסט, התקיימה 

לזכרו של יעקב דויטש ז"ל שהיה חבר איגוד 
ואהוב  מוערך  קראטה  ומאמן  הקראטה 
לעולמו  והלך  והגולן  כנרת  סובב  אזור  בכל 

במפתיע בטרם עת. 

מתקני ספורט
 2 )נוספו  הישן  העירוני  הכדורגל  אצטדיון 
מרכז  מקומות(,   400 עם  חדשים  יציעים 
אתגרי  פארק  העירונית,  הבריכה  הטניס, 
 , וסל  רגל  קט  מגרשי  ברקו,  ע"ש  בטבריה 
של  הקמה  ישנה  בתכנון  ספורט.  אולמות 
באזור  העיר  במערב  חדשה  ספורט  קריית 
טבריה עלית שתכלול אצטדיון כדורגל חדש 
כבר בשלב ההקמה, מקורה  הנמצא  ומודרני 
עם תכולה של 5000 מקומות, מרכז קונגרסים 
מגרש  אתלטיקה,  אצטדיון  כדורסל,  ואולם 
חצי  ובריכה  וסקווש  טניס  מגרשי  אימונים, 

אולימפית. 

מרכז הטניס
במרכז הטניס בטבריה שישה מגרשים ומגרש 
מועדון  מקורה,  אימון  קיר  מקורה,  נוסף 
כיתת  ניידים,  מקלטים  שלושה  לילדים, 
לנכים.  וגישה  ושירותים  מקלחות  לימוד, 
נוער  לילדים,  מגוונות  טניס  תוכניות  במרכז 
ומבוגרים: תוכנית לגני ילדים ופיתוח מוטורי 
 ,6-8 לגילאי  טניס  מיני  תוכנית   ,3-6 מגיל 
טניס לגילאי 8-18 ותוכנית תחרותית לילדים 
מצטיינים המשלבת גם אימוני כושר ואימונים 
וקרדיו  טניס  חוגי  יש  למבוגרים  מנטליים. 

טניס. 

המכביה
את   2017 שנת  במהלך  תארח  טבריה  העיר 
לעיר  הטריאתלון,  בענף  המכביה  משחקי 
יגיעו מאות ספורטאים יהודיים מרחבי תבל, 
שיחתרו במשחקים ויתארחו במלונות העיר. 

ליגת מאמאנט
בשיתוף  לספורט  המחלקה   - טבריה  עיריית 
המתנ"סים  ורשת  הפועל  ארגון  "מאמאנט", 
ולקחת  להצטרף  אתכן  מזמינים  העירונית, 

חלק במהפכה הספורטיבית החדשה
בישראל,  הגדולה  הנשים  בליגת  ולהשתלב 
במס המשחקים  בכדורשת.  האמהות  וליגת 

קהילתי  מרכז  בניהול  הליגה מתקיימים  גרת 
"אופק".

ספורטיאדת הבאולינג
עובדי  של  הארצית  הבאולינג  אליפות 
מדובר  בטבריה.  שוב  מתקיימת  ההסתדרות 
משתתפים,   1500 של  גודל  בסדר  באליפות 
שיגיעו ללון במספר בתי מלון בעיר במשך כל 

ימי האליפות. 

ברוכים הבאים לטבריה
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דמה שאת ד"ר יהושע )שוקי( דקל אין צורך להציג. כל מי ז
שחי ונשם ספורט ב-40 השנים האחרונות מכיר את האיש 
הספורט  על  משפיעים  הכי  הארגונים  כל  בראש  שעמד 
בישראל. בעברו שימש בשורה מרשימה של תפקידים: יו"ר 
דירקטוריון מכון וינגייט, המכון הלאומי לספורט בישראל, מ"מ יו"ר 
המועצה להימורים בספורט – הטוטו, יו"ר קרן המתקנים לספורט 
בטוטו – ווינר, שותף ומכין התוכנית לפיתוח מתקני ספורט בטוטו 
יועץ  לספורט,  הווינר  ותכנית  העשור"  "תכנית  וביניהם  ווינר,   –
ומתקנים  קהילתיים  פיס  אולמות  לבניית  הפיס  למפעל  מקצועי 
הנשיא  סגן  האקדמאי(,  הספורט  )איגוד  אס"א  יו"ר  לספורט, 
  ,I.S.F בתי-הספר-  לספורט  הבינלאומית  בהתאחדות  העולמי 
מנכ"ל וראש מכללת אוהלו – המכללה לחינוך, לתיירות ולספורט 

בעמק הירדן וכיום יועץ עסקי בכיר לרשויות שונות. 
דקל משתף פעולה עם איגוד מנהלי מחלקות הספורט ברשויות 
המקומיות ומסייע ככל שנדרש. בראיון למגזין הוא מבקש לחזור 

הישראלי.  הספורט  להצלחת  שלו  הדרכים''  ''מפת  את  ולשרטט 
המעניין הוא שכבר בחודש מרץ 1993 הוא כתב ופירסם מאמר 

בעיתון ''דבר'' המיתולוגי ונדמה שהדברים רלבנטיים גם היום. 
המדליות האולימפיות בג'ודו - אסון או אתגר וחזון?

הספורט  עתיד  אודות  במחשבות  אתכם  לשתף  לנכון  "מצאתי 
בארץ", אומר דקל ומוסיף כי "אני מפנה למאמר שכתבתי בטור 
השבועי שהיה לי במדור הספורט בעיתון "דבר" לפני כ- 24 שנים, 
שבעמק  באוהלו  ולספורט  לחינוך  המכללה  ראש  בהיותי  עוד 
הירדן שעל שפת הכנרת. המאמר נכתב לאחר ההישגים האדירים 
באולימפיאדת ברצלונה, ולאחר השמחה הגדולה )ובצדק( שהייתה 
בארץ. לצד השמחה ותחושת הגאווה הבהרתי שאם לא יהיה חזון 
לספורט ולא תהיה מדיניות ברורה אנו עלולים להיסחף לפתרונות 
מהירים ולקיצורי דרך שיהיו "אסון" לספורט ההישגי, דבר שיהיה 
וארוך  איתן  בסיס  על  ספורט  אמיתי של  לפיתוח  לרועץ  בעתיד 

טווח".

דוקטור ספורט

ד"ר יהושע )שוקי( דקל 
כבר ראה הכל בספורט 
הישראלי. לאחר שמילא 

שורה של תפקידים 
בכירים במשרדי ממשלה, 
במוסדות ובגופים שונים 

הוא יכול להצביע על 
כל הסיבות להצלחה, 

ובעיקר לחוסר ההצלחה.  
מי שהיה מנהל רשות 

הספורט והחינוך הגופני 
בישראל, סמנכ"ל משרד 
החינוך, המדע, התרבות 
והספורט וראש מינהל 

הספורט, יזם את תכנית 
המתקנים הלאומית 

לספורט בישראל בשנת 
2000 ושימש כיועץ בכיר 
לקידום ולפיתוח הספורט 
במרכז השלטון המקומי 
הוא משרטט את הדרך 
להצלחה. והאמת היא 

שכבר לפני 24 שנים הוא 
ראה את הנולד - וגם 

כתב עליו. 
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"והנה היום, כמעט לאחר 25 שנים, באולימפיאדת ריו אנחנו עם 
שתי מדליות ארד, בעוד שבברצלונה הייתה לנו מדלית כסף לנשים 
ומדלית ארד לגברים. במבחן התוצאה הישגים פחות טובים! חלילה 
איני מקל ראש בהישגיהם של ירדן ג'רבי ואורי ששון, בטוחני כי 

אלו הם הישגים גדולים ואני גאה בהם ושמח בשמחתם".
דקל אומר כי בענפי הים כמו הגלישה היו לישראל הישגים גדולים: 
מדלית זהב לגל פרידמן, ומדלית ארד לחותר מישה קולגונוב. אכן 

היו אלו הישגים אדירים, אך מה נעשה מאז?
תשתיות  את  פיתחנו  לא  אולי  דרך,  קיצורי  חיפשנו  כן  "אולי 
הספורט מהגיל הצעיר בבתי הספר היסודיים. יש הטוענים שבבתי 
הספר יש חינוך גופני ואין ספורט. כבר שנים בעולם שמים דגש 
 To  Sport Education  From Physical ,"על "חינוך לספורט
Education. הגיע העת לחשוב אחרת ולפעול בשילוב ידיים של 
מערכת החינוך עם מערכת הספורט. לצערי בשנים האחרונות יש 
נתק בין החינוך הגופני בבתי הספר לספורט המקצועי באגודות. 
הספורט  לאגודות  הספר  בתי  בין  ורצף  קשר  שיהיה  חשוב 
לדעתי  ענף.  לכל  מומחים  מקצוע  אנשי  יש  שבהן  המקצועיות 
מעשה  "סוף  וכאמור  חדשה,  חשיבה  ולעשות  להיערך  הזמן  זה 
במחשבה תחילה". לקיים חשיבה מעמיקה עם גורמים מקצועיים, 
ללמוד את התוצאות וההישגים שהיו באולימפיאדות האחרונות, 
להפיק את הלקחים וגם ללמוד ממדינות בעולם בסדר גודל של 
ישראל עם משטר דומה לשלנו ושהגיעו להישגים גדולים. ללמוד 

מהטובים".
ויעדים  מטרות  חזון,  ונגבש  נתכנס  כי  "חשוב  מסכם:  דקל 
מדידים עם הכנתה של תוכנית ספורט ארוכת טווח ורב שנתית 
למדינת ישראל. עלינו לכוון לעתיד לאולימפיאדה שאחרי טוקיו 
. אני סבור שאת   2028 ואולימפיאדת   2024 לאולימפיאדת שנת 
אולימפיאדת טוקיו כבר איבדנו וזה מאוחר. לקראת טוקיו 2020 
צריך ''לעשות חושבים'', להשתתף במספר ענפים מצומצם שבהם 

יש סבירות גבוהה להצלחה".

מגזין
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רק
הטוטו 

יכול

מגזין

כספי הטוטו יכולים 
לעשות נפלאות 
בתחומי הספורט 
בישראל ולא רק 

בספורט ההישגי, אלא 
גם ובעיקר 

בספורט העממי. 
"זה יכול לשנות 

תרבות של עם ואם 
אתה שואל אותי אנו 
זקוקים למנוף הזה", 
אומר איציק לארי, 
מנכ"ל המועצה 

להסדר ההימורים 
בספורט-הטוטו.



29פברואר 2017מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל עמ'

תוך כמה שנים, שינה הטוטו ב
בישראל  הכדורגל  נוף  את 
בפרט ועולם הספורט בכלל. 
את  פקדנו  מזמן  לא  עד  אם 
הקופסא  אצטדיון  האורווה, 
ועוד מספר מגרשים מיושנים 
בארץ, היום קהל האוהדים נהנה ממגרשים 
האם  עצמם.  בפני  חוויה  שהם   - חדישים 
זקוק  היה  שלו  השינוי  בתחילת  מדובר 
כל כך הכדורגל בישראל? תשובות לכך - 

בעוד מספר שנים.
ביותר  האהוב  הספורט  ענף  הוא  כדורגל 
בישראל. מאות אלפי אוהדי כדורגל מכורים 
לו ועוקבים מדי יום אחר הנעשה בקבוצות 
ליגות הבכירות במדינה. חלקם אף מקפיד 
קבוע  באופן  הכדורגל  מגרשי  את  לפקוד 
הרותח,  ליציע  ההגעה  על  שמוותר  ומי 
צפייה  באמצעות  במשחק  חלק  לוקח 
גם  פיצוחים.  בליווי  הספה  על  בטלוויזיה 
בפולחן  שמדובר  מבינים  אלה  וגם  אלה 
חוצה מין, דת, מוצא וגיל. סוג של קיבוץ 
נאלצו  שנים  מספר  לפני  עד  גלויות.  
אוהדי הכדורגל לראות משחקים במגרשים 
שבורים,  מושבים  עם  לעתים  מיושנים, 
שונות  בעיות  עם  חניה,  מקומות  ללא 
בשירותים ומה לא. בין אלה בלטו אצטדיון 
תקוה,  בפתח  האורווה  בנתניה,  הקופסא 
וסרמיל המיושן בבאר שבע והרשימה עוד 
קפיצת  את  עשו  שבאירופה  בזמן  ארוכה. 
המדרגה כבר לפני שנים רבות, אצטדיונים 
בישראל,  אצלנו  כאן  ומפוארים,  חדישים 

כמו בתחומים רבים, נשארו קצת מאחור.
חיכו  לו  השינוי  הגדול.  השינוי  הגיע  ואז 
למגרשים  המגיעים  אלו  במיוחד  רבים, 
בהקמת  להשקיע  החל  הטוטו  שבת.  מדי 
אצטדיונים חדשים בישראל והתוצאות לא 
המושבה,  כמו  אצטדיונים  לבוא.  איחרו 
וטוטו טרנר  נתניה, סמי עופר  טוטו עכו, 
בישראל  הכדורגל  נוף  את  ושינו   - קמו 
מקצה לקצה. כך למשל, בשנת 2011 הטוטו 
אצטדיונים  שני  של  להקמתם  שותף  היה 
תקוה  בפתח  "המושבה"  אירופית.  ברמה 
שקלים  מיליון   30 הטוטו  השקיע  שבו 
מיליון  כ-20  הושקעו  שבו  עכו"  ו"טוטו 
האצטדיון  נחנך  מכן  לאחר  שנה  שקלים. 
בנתניה בהשקעה של 35 מיליון שקלים וב-
2013 הושקעו 63 מיליון שקלים בשיפוץ 

אצטדיון טדי והקמת היציע הנוסף.
האצטדיונים  אחד  הוקם   2014 בשנת 
סמי   - ישראל  מדינת  שידעה  המרשימים 
עופר בחיפה - בהשקעה חסרת תקדים של 
135 מיליון שקלים. בשנה שעברה התווסף 
לרשימת האצטדיונים עוד מגרש מכובד - 
טוטו טרנר בבאר שבע - בהשקעה של 65 
רבים  אצטדיונים  כן,  כמו  שקלים.  מיליון 
דוגמת  נרחב,  לשיפוץ  זכו  הארץ  ברחבי 

אצטדיון טוטו לוד, רמלה, הרצליה ועוד.
המועצה  מנכ"ל  לארי,  איציק  את  תפסנו 
להסדר ההימורים בספורט-הטוטו, לשיחה 

על התוכניות העתידיות של הטוטו. 
מה היקף הפעילות הכלכלית שלכם?

"הטוטו כתאגיד מתנהל ביעילות מרשימה. 
מדובר בארגון שמגלגל מידי שנה כשלושה 
הארץ  בכל  שפרוס  שקלים,  מיליארד 

בטווח  ועוסק  תחנות   1,500 באמצעות 
שיווק  מטכנולוגיה,   - נושאים  של  רחב 
וסטטיסטיקה  כספים  דרך  ולוגיסטיקה, 
ועד ניהול סיכונים, ואת כל זה הוא עושה 
בסך  עובדים   160 רזה.  מאוד  מטה  עם 
הכל. מדובר באמת בארגון יוצא מן הכלל".

ומשקיעה  קיום  בצרכי  העסוקה  במדינה 
מיליארדים בביטחון, יש מקום גם לספורט?

בביטחון  רק  לעסוק  יכולה  לא  "מדינה 
ספורט  תרבות,  זה  ספורט  בכלכלה.  או 
אינטגרציה  זה  ספורט  בנוער,  טיפול  זה 
מי  הישראלית.  החברה  חלקי  כל  של 
להריע  באים  בנגב  הבדואים  איך  שרואה 
יודע על מה  להפועל באר-שבע בכדורגל 
עושים  הטוטו  שכספי  מה  זה  מדבר.  אני 
וזה התפקיד שלנו - לגייס כספים לטובת 
מעל  שעסוקה  במדינה  הספורט.  קידום 
הראש בסוגיות של ביטחון, חינוך ורווחה, 
ייעודיים  כספים  שינתב  אחר  מישהו  אין 

לספורט".
קח לדוגמא את תכנית המתקנים הלאומית 
והספורט,  התרבות  משרד  של  החדשה 
מיליארד  שלושה  של  השקעה  הכוללת 
ספורט,  ואולמות  באצטדיונים  שקלים 
חלקה  כאשר  שנים,   12 פני  על  שפרוסה 
כבר הוגשם. אנו מדינה שתחגוג בקרוב 70 
לנו  שתהיה  חייבים  ואנו  להיווסדה  שנה 
לבנות  חייבים  מתקדמת.  ספורט  תרבות 
ומודרנית  גבוהה  ברמה  תרבות  חיי  כאן 
מודרניים  אצטדיונים  התושבים.  לרווחת 
זה חלק בלתי נפרד מזה. לא כולם יכולים 
להרשות לעצמם לצפות בריאל מדריד מול 

בארסה בחו"ל. 
בספורט  שההשקעה  דואג  הטוטו  כיצד 

תגיע לכלל האוכלוסיה בישראל?
ענפי  את  להנגיש  היא  שלנו  "המטרה 
שיותר  לכמה  הספורט  ומתקני  הספורט 
שהם  ונוער  לילדים  בעיקר  אוכלוסיות, 
בענף  בנבחרת  משתתף  כשילד  העתיד. 

ספורט כלשהו, לא חשוב אם זה שחייה או 
כדורגל, הוא לומד מה זו עבודת צוות, מה 
זה מאמץ ומה זו משמעת, ומביא את כל 
הנוער האלה  בני  זה הביתה. העיצוב של 
האופן  ועל  כולנו  של  העתיד  על  ישפיע 
מאמין  אני  כבוגרים.  יתנהגו  הם  שבו 
החברה  על  הספורט  של  בהשפעה  גדול 

בישראל". 
המימון  הוא  הגדולות  הבעיות  אחת  אבל 
לא  חלשות  ורשויות  )מצ'ינג(  המשלים 

מסוגלות להשתתף בפיתוח הספורט?   
התרבות  שרת  למדיניות  "בהתאם 
והספורט, מירי רגב, אנו שמים דגש מיוחד 
לבשר  שמח  אני  בפריפריה.  ספורט  על 
האחרונה  התקופה  של  ההישגים  שאחד 
הוא ביטול המצ'ינג, שגרם לכך שרשויות 
נמוך  סוציו-אקונומי  ממעמד  מקומיות 
היום  מתקנים.  על  כסף  לשים  יכלו  לא 
של  מהעלות   100% לתקצב  יכולים  אנו 
הקמת מתקן ספורט וזה ישנה את המצב 

בפריפריה".

בזכות האצטדיונים ישראל 
זכתה בחשיפה עולמית

נעלמו  לא  בארץ  החדישים  האצטדיונים 
באירופה.  הכדורגל  בכירי  של  מעיניהם 
ישראל עלתה על מפת הכדורגל האירופאי 
החדשים  באיצטדיונים  אירחה  כאשר 
הטורנירים  משחקי  את  והמשופצים, 
אירופה  )אליפות   U21 יורו  הבינלאומיים 
לנבחרות צעירות( ויורו נשים  U19)אליפות 
נשים(.  כדורגל  צעירות  נבחרות  אירופה 
ספורטיבית  להתעניינות  שזכו  טורנירים 
ושודרו בשידור  ותקשורתית מכל העולם, 
ובעולם,  באירופה  אב  בתי  למיליוני  חי 
שחשפו את פניה היפות של מדינת ישראל.  
אביב  תל  מכבי  של  הבית  משחקי  בנוסף 
באצטדיון  שהתקיימו  האלופות  בליגת 

מגזין
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של  הבית  משחקי  והעונה  עופר,  סמי 
שהתקיימו  האירופית  בליגה  ב"ש  הפועל 
כבוד  העניקו  טרנר,  טוטו  באיצטדיון 
למדינה, ולצופים חווית כדורגל אירופאית, 
זה  בלי לצאת מגבולות הארץ. דבר  וזאת 
בא לידי ביטוי גם בעלייה המתמדת במספר 
שעברה  בעונה  שכבר  במגרשים,  הצופים 
נרשם שיא חדש לכמות הצופים בכדורגל 
הישראלי - 1,548,337 צופים במגרשי ליגת 
Winner   המהווים גידול של למעלה מ 
31% ביחס לעונת 2013/14. זאת ועוד   –
בזכות האצטדיונים החדשים - סמי עופר 
קבוצות  שבע,  בבאר  טרנר  וטוטו  בחיפה 
מכבי חיפה והפועל באר שבע הכפילו ואף 
יש  והמנויים.  הצופים  מספר  את  שילשו 
האומרים כי איצטדיון טוטו טרנר, שנבנה 
כאמור בסיוע הטוטו, הינו אחד הגורמים 
המרכזיים לזכייה באליפות ההיסטורית של 

הפועל באר שבע. 

מיתוג חיובי למדינת 
ישראל

נושא ההסברה ושיפור תדמיתה של מדינת 
רבים  מעיני  שינה  מדיר  בעולם  ישראל 
האחרונות,  בשנים  במלאכה.  העוסקים 
לשיפור  מהעוגנים  לאחד  הספורט  הפך 
מארחת  ישראל  כאשר  ישראל,  תדמית 
שונים,  בענפים  ואירופה  עולם  אליפויות 
לצד טורנירים בינ"ל יוקרתיים, והכל בזכות 
בסיוע  שנבנו  החדישים  ספורט  מתקני 
לתמיכה  והודות  שונות  בערים  הטוטו 
התחרויות  לקיום  מעניק  שהטוטו  ישירה 
בישראל. בעולם כבר הבינו מזמן - אירועי 
ספורט בינלאומיים הם אטרקציה המושכת 
תיירים, ולא רק בימי התחרות. בנוסף, הם 
באזור  התקשורתי  העניין  את  מגבירים 
הבינלאומיים  והצוותים  נערכים,  הם  בו 
הופכים  הספורט  לתחרויות  שמגיעים 
המארחת.   המדינה  של  שגרירים  להיות 
ספורט  אירועי  אירוח  ישראל,  עבור 
בינלאומיים הוא בעל חשיבות רבה אף יותר 

- בשנים האחרונות נערכו במדינה אליפות 
שנערכה  אומנותית  בהתעמלות  אירופה 
בהיכל טוטו חולון, אליפות אירופה בג'ודו, 
 ,21 גיל  עד  בכדורגל  אירופה  אליפות 
אליפות אירופה בבריכות קצרות, אליפות 
אירופה בכדורגל נשים עד גיל 19, אליפות 
אירופה בהרמת משקלות, אליפות העולם 
בשיט ועוד, שהציבו את ישראל על מפת 
ישראל  הקרוב  בקיץ  העולמית.  הספורט 
אף צפויה לארח את אחד הבתים בטורניר 
היורובסקט היוקרתי. המנכ"ל איציק לארי 
המשודרים  אלה,  "אירועים  כי  מסביר 
את  ממתגים  צופים,  למיליוני  חי  בשידור 
בתקשורת  אזכורה  את  ומגדילים  ישראל 
העולמית בהקשרים חיוביים. וכך תשתיות 
הטוטו  בסיוע  שנבנות  החדישות  הספורט 
ציבור  ליחסי  מקפצה  להיות  הופכות 
בעולם.  ישראל  מדינת  של  חיובי  ופרסום 
ישראל  מדינת  ושל  הטוטו  של  ההשקעה 
והבאתם  ספורט  מתקני  ושדרוג  בפיתוח 
לרמה בינלאומית היא אמנם עסק יקר, אך 
ישיר  באופן  תורמים  החדשים  המתקנים 
תדמיתה  לשיפור  והן  לכלכלה  הן  ועקיף 
של  ההקמה  למשל,  בעולם.  ישראל  של 
 2006 בישראל בשנים  אצטדיונים חדשים 
2015 תרמה לתוצר הגולמי של מדינת   –
ישראל כשני מיליארד ש"ח לפחות". אמנם 
תופיע  שישראל  עד  ארוכה  עוד  הדרך 
כפריפריה,  לא  העולמית  הספורט  במפת 
תשתיות  בעל  איתן  ספורט  כמרכז  אלא 

מפותחות, אבל בהחלט יש לאן לשאוף. 

תוכנית המתקנים 
הלאומית החדשה

אלפי  מקים  הטוטו  האחרונות  בשנים 
ילדים  לאימון  המיועדים  חדשים  מתקנים 
בפריפריה:  בעיקר  ולקהילה,  נוער  ובני 
הספר,   לבית  הצמודים  ספורט  אולמות 
בכל  ספורט  פעילות  קיום  המאפשרים 
הענפים, ומהווים עוגן ספורטיבי בקהילה. 
מתקנים ייעודיים לענפי ספורט ספציפיים 

כגון טניס, אתלטיקה שחייה ועוד.  מתקנים 
פתוחים בקהילה בהם ניתן להתאמן באופן 
חופשי – מגרשי מיני פיץ' בכדורגל, מתקני 
עם  יחד  "הטוטו,  ועוד.  גלגיליות  כושר, 
משרד התרבות והספורט, הצליחו בשורה 
מסוג  מתקנים  בניית  לעודד  החלטות  של 
זה באמצעות שחרור כספים מהיר, הכנת 
מול  ועבודת שיווק  תיקי מוצר מפורטים, 
הפקנו  השנים  עם  המקומיות.  הרשויות 
ושינויים נדרשים  לקחים, עשינו התאמות 
ההכנסות  את  להכפיל  הצלחנו   – ובעיקר 
את  להציג  לנו  שמאפשר  מה  הטוטו,  של 
של  החדשה  הלאומית  המתקנים  תכנית 
בעיקר  מענה  נותנת  התוכנית  ישראל. 
מיוחד  דגש  ושמה  הפריפריה,  ליישובי 
בהתאם  ונוער,  ילדים  בקרב  ספורט  על 
מירי  והספורט,  התרבות  שרת  למדיניות 
בסיס  את  להרחיב  מנת  על  והכל  רגב,  
הפירמידה של העוסקים בספורט בישראל,  
ולתת לכל ילד וילדה במדינת ישראל  את 
למקום  סמוך  בספורט  לעסוק  האפשרות 

מגוריו", אומר לארי בגאווה.  
היא  החדשה  הלאומית  המתקנים  תוכנית 
כאשר   ,2020 המתקנים  לתוכנית  המשך 
החסמים  הסרת  הן  העיקריות  מטרותיה 
שהיו עד כה לבניית מתקני ספורט חדשים, 
מסביב  הציבור  לכלל  מתקנים  זמינות 
תשתיות  של  דרמטית  הרחבה  לשעון, 
בעיקר  והתחרותי  העממי  הספורט 
בספורט  ההשקעה  והגדלת  בפריפריה, 
מעל  על  עומד  התוכנית  תקציב  ההישגי. 
3 מיליארד ₪, שיתפרסו על פני 12 שנה, 
הטוטו.  כספי  על  למעשה  מתבסס  והוא 
בתוכנית  העדיפויות  וסדרי  המידה  אמות 
נקבעו על ידי מהמועצה הלאומית לספורט 
והספורט  התרבות  שרת  ידי  על  ואושרו 

ושר האוצר. 
לארי מציין כי תוכנית המתקנים הלאומית 
בשורות  מספר  עימה  מביאה  החדשה 
דשא  כדורגל  מגרשי   200 "כ-  חדשות. 
סינטטי לקהילה )"שחבק"( ייבנו בהשקעה 
של 118 מליון ₪, אפשרות בניית אולם/

מגרש כדורגל ללא מימון משלים )מאצ'ינג(, 
מגרשי  לשדרוג   ₪ מיליון   100 הקצאת 
כדורגל שאינם מאושרים לשימוש על ידי 
ההתאחדות לכדורגל והמנהלת. לכל רשות 
מעל 5,000 תושבים תינתן זכאות למגרש 
זכאויות  מ-150  יותר  למעשה   – כדורגל 
 .₪ מיליון   565 של  בהשקעה  חדשות 
תאורה  של  בשדרוג  או  בהשלמה  תמיכה 
במתקנים לקהילה בהשקעה של 45 מיליון 
הפרויקטים  יימשכו  בתוכנית  עוד    .₪
הקיימים, ביניהם השקעה של 135 מיליון 
₪ בבניית מתקני ספורט פתוחים לשימוש 
הציבור הרחב )ווינר לקהילה( כגון מגרשי 
מיני פיץ, מסלולי הליכה, סקייטבורד ועוד, 
השקעה של 565 מליון ₪ בהקמת מגרשי 
 110 של  והשקעה  בכדורגל  נוער  אימון 
ספורט  וציוד  ספורט  במתקני   ₪ מיליון 

לאוכלוסיות מיוחדות". 

עוד על פועלו של הטוטו לקידום הספורט 
הפייסבוק  בדף  להתעדכן  ניתן  בישראל 

"טוטו למען הספורט". 

מגזין
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הכנסת תיקנה את חוק הספורט בעניין ביטוח 
ומי  מבוטח  מי  לדעת?  צריך  מה  ספורטאים. 
ולמה  החדש  החוק  שיוצר  הבעיות  מה  לא? 

הגדילו חברות הביטוח את הפרמיה? 
אוגוסט  בחודש  ביום  קיבלה  ישראל  כנסת 
בעניין  הספורט  לחוק  התיקון  את   2016
לסעיף  בתוספת  מדובר  ספורטאים.  ביטוחי 
הספורטאים  ביטוח  חובת  את  הקובע  לחוק   7
)ביטוח(  הספורט  תקנות  הותקנו  ומכוחו 
התשנ"ה-1994.החל מנובמבר 1994 היו בתוקף 
 7 סעיף  מכוח  (אשר  )ביטוח  הספורט  תקנות 
לחוק הספורט חייבו לבטח את כלל הספורטאים 

הנוטלים חלק בתחרויות ספורט מאורגנות.
במציאות, היו ביטוחים כפולים לילדים שממילא 
חוק  מכוח  יב'  סיום  ועד  גן  מגיל  מבוטחים 
חינוך חובה, שחקנים מבוטחים בביטוח לאומי 
כעובדים ובליגה למקומות עבודה הספורטאים 
היותם  בצד  המעביד,  ידי  על  גם  מבוטחים 
עובדים. עובדות אלה הביאו חברי כנסת מכלל 
לתיקון  חוק  הצעת  להגיש  הפוליטית  הקשת 
כהצעת   2016 יולי  בחודש  פורסמה  וזו  החוק 
מחובת  פטור   10 מס'  )תיקון  הספורט  חוק 
החוק התקבלה  ביטוח התשע"ו-2016(. הצעת 

והתיקון נכנס לספר החוקים ביום 2.8.16.
משמעות התיקון והמצב החדש: 

הייתה  אשר  ספורטאים  של  הביטוח  חובת  א. 

הרשומים  הספורטאים  כלל  על  קיימת 
בהתאחדויות צומצמה ושונתה משמעותית.

ב. כלל הספורטאים שהינם תלמידים ומבוטחים 
בביטוח תאונות אישיות מכוח חוק לימוד חובה 
לא יבוטחו מכוח הוראות חוק הספורט. נדמה 
ההורים  על  בעיקר  משמעותית  הקלה  שזו 
הספורטאים  לילדיהם  הביטוח  את  שמימנו 
וכמובן גם על אגודות שעשו זאת  עבור הילדים.
ג. אין צורך לבטח מכוח הוראת חוק הספורט 

את המשתתפים בליגה למקומות עבודה.
שכר  בגובה  החודשי  ששכרם  ספורטאים  ד. 
המינימום ומעלה לא יהיו חייבים בביטוח מכוח 

הוראות חוק הספורט. שכר המינימום נכון ליולי 
2016, הינו 4,825 ₪ לחודש.

ההורים  עם  ההטבה  בצד  התיקון,  אולם 
ומבוכה  לבלבול  גרם  צעירים,  לספורטאים 

ועדיין מחייב שינויים לא מעטים.
לא מעט בעיות נוצרו בעקבות התיקון ואלה 

הם עיקרם:
א. ביטוח התלמידים אינו כולל החזר הוצאות 
אישיות  תאונות  בביטוח  שקיים  כפי  רפואיות 

מכח חוק הספורט.
ב. בשל מיעוט מבוטחים, העלו חברות הביטוח 
באופן  ספורטאים  לביטוח  הפרמיה  גובה  את 

משמעותי.
בין הענפים  בביטוח החובה  כל אבחנה  אין  ג. 
ובין  להיפצע  הסיכון  ברמת  בהתחשב  השונים 
ששניהם  לחובבים  מקצוענים  ספורטאים, 

נדרשים לאותו ביטוח.
ביטוח  לו  יהיה  שלא  מי  שיהיה  הסבירות  ד. 
שינוי  בשל  משמעותית  גדלה  פציעה  בעת 
מחייל  לחייל,  )מתלמיד  עונה  במהלך  סטטוס 
לנמוך  גבוה  שכר  המקבל  מבוגר  למשתחרר, 

וההיפך, אופן חישוב השכר השנתי וכיו"ב(.

הכותב הינו מומחה למשפט ספורט
 עסקים ועמותות

ביטוח ספורטאים-השינוי והאתגרים
מאת : עו"ד איל יפה

משטחי דשא סינטטי
למגרשי כדורגל  

משטחי פרקט 
לאולמות כדורסל 

משטחים 
למסלולי ריצה

משטחים
לחדרי כושר ומחול

הפתרון למשטחים מקצועיים לספורט

כרמל ספורט מביאה לישראל את החברות המובילות בעולם בתחום משטחי הספורט המקצועי. 
Robbins מארה"ב - החברה המובילה בעולם ברצפות פרקט לאולמות כדורסל ומחול, 

רצפות מיוחדות לחדרי כושר ומשקולות, ומסלולי ריצה.  
 Greenfields מהולנד - יצרן הדשא הסינטטי המוביל בעולם במגרשי כדורגל )עפ"י פיפ"א(.

 Conica משוויץ - היצרן המוביל במסלולי ריצה מקצועיים וריצפות פוליאוריתן. 

אולם תצוגה: סוטין 4, פ"ת. טל: 03-9081944
נייד: 054-4421643, פקס: 03-9081946

ziv@carmelgroup.co.il - מייל

כרמל ספורט: מוצרים, ניסיון, ידע והציוד המתקדם בעולם. 
ליווי מקצועי משלב התכנון ועד גמר ביצוע. שירות תמיכה ואחזקה. 
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ראש ב השתתפו  החגיגי  טקס 
העיר, צבי גוב-ארי, מ"מ וסגני 
ויצמן  אהוד  ד"ר  העיר,  ראש 
העירייה,  מנכ"ל  חזות,  ומשה 
דוד שטרית, חברי מועצה, בני 
איגוד  ראשי  קליין,  משפחת 
הכדורסל בישראל, שחקני מכבי ת"א בעבר- 
ומוטי ארואסטי, אולסי פרי, מוטי דניאל ושו

קי שוורץ ואורחים נוספים. 
עי ביוזמת  הוקם  החדש  הספורט  והיכל 

 ₪ מיליון  כ-23  של  בהשקעה  יבנה  ריית 
)מתוכם סיוע של כ-3 מיליון ₪ מהמועצה 
ההיכל  בספורט-טוטו(.  ההימורים  להסדר 
ישמש  והוא  ישיבה  כ-1,000 מקומות  מונה 
העיר  של  הכדורסל  מועדון  קבוצות  את 
אישרה  העירייה  מועצת  שונים.  ולאירועים 
פה אחד את ההצעה לקרוא להיכל ע"ש רלף 
ומגדולי מאו כדורסלן   ,)1931-2008 )קליין 

מני ישראל ואירופה בכל הזמנים. 
ראש העיר, צבי גוב-ארי ציין בטקס כי יבנה 
ומנוהל  מפותח  בה  לדרך  דוגמה  מהווה 
נושא הספורט והכדורסל בפרט וכי למעלה 
עוסקים  הגילאים  בכל  מ-1,000 ספורטאים 
הצ מצויינות,  של  ערך  בו  הטומן  ובתחום 

טיינות אישית ומחוייבות קבוצתית. "עבורנו 
השאיפה  את  לחלוטין  חופף  הענף  פיתוח 
ולמצוינות ואנו נמשיך בפיתוח מתקנים ואמ

צעים לרווחת בני העיר". ראש העיר הודה 
לאנשי מכבי ת"א ולאנשי המחלקה לספורט 

על שיתוף הפעולה  דוד  בניהולו של שאול 
וקיום האירוע. 

דורון ג'מצי, נציג מכבי ת"א אמר בטקס כי 
ו"רלף ז"ל היה מהאחראים העיקריים להתפ

תחותו של ענף הכדורסל בישראל ואף זכה 

יבנה מתחדשת:
 נחנך היכל הספורט 
העירוני ע"ש רלף קליין
בטקס חגיגי נחנך ביבנה היכל הספורט העירוני ע"ש רלף קליין, במשחק ראווה 
בין קבוצת ותיקי אליצור יבנה לדורותיה לבין קבוצת הוותיקים של מכבי ת"א. 
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חדשות

קליין  לספורט.  ישראל  בפרס   2006 בשנת 
לזכייה   1977 בשנת  ת"א  מכבי  את  הוביל 
והיסטורית של קבוצה ישראלית בגביע אירו

פה לאלופות ושנתיים לאחר מכן את נבחרת 
וישראל לזכייה במדליית כסף באליפות אירו

פה בכדורסל. אנחנו נרגשים להיות שותפים 
לכם  ומודים  ביבנה  הנפלא  ההיכל  לחנוכת 

שהזמנתם אותנו להיות חלק מהחגיגה".   
במשחק בין קבוצת הוותיקים של מכבי ת"א 
כוכבי  השתתפו  יבנה  אליצור  קבוצת  לבין 
העבר דורון גמצ'י, רוני בוסני, אלון בן-זקן, 
ציון קובה ועוד. בשורות יבנה שיחקו מוטי 
שוורץ, עמוס ביסמוט, דני אבנהיימר, ליאור 

גלעד, חיים מאיר, שלום שבת, יניב אנג'ל, גל 
שילר  ועודד  אבי  פלד, האחים  ניסים  רווח, 
היה  יבנה  במדי  מיוחד  אורח  שחקן  ועוד. 
הזמר היבנאי מוקי )דני ניב( ששיחק בעבר 
במחלקת הנוער של  אליצור. אגב, במשחק 

עצמו נצחו הצהובים בתוצאה 29-56. 

בחופשת הקיץ יזמה מחלקת הספורט בשיתוף עם 
במקום  אל.  בית  לנוער  יצירתי  פרויקט  המתנ"ס 
פעי המחלקה  יזמה  בחופשה  ישתעמם  ושהנוער 

לות במסגרתה בני הנוער פעלו והקימו ''חוף ים'' 
ומגרש כדורעף ביישוב.

המחלקה,  שהובילה  למשימה  נרתמו  הנוער  בני 
יישרו את השטח, גידרו, הביאו חול והקימו מגרש 
ולב שחייה  בריכת  בנו  בנוסף  חופים.  עף  וכדור 

חוף  וחנכו  חופים  כדורעף  טורניר  גם ערכו  סוף 
ים לטובת התושבים. בפרויקט ובטורניר הכדורעף 
חני חיילים,  עולים,  היישוב,  תושבי  חלק  ולקחו 

עובדי התחזוקה במועצה,  לספורט,  כי המחלקה 
חברי המתנ"ס ובני נוער.

הים של בית אל- צל"ש 
למחלקת הספורט



פברואר 2017מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל 34עמ'

חדשות



35פברואר 2017מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל עמ'



פברואר 2017מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל 36עמ'

מגזין



37פברואר 2017מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל עמ'

מגזין



פברואר 2017מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל 38עמ'

להלן סקירה קצרה על מדיניות הספורט של 
הספורט  וועדת  ופעילות  המקומי  השלטון 

לשנת 2016 .

הספורט – זכות יסוד לכל תושב 
בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי מעמיק 
המקומית  הרשות  של  התפקיד  בתפיסת 
בספורט. הרשות המקומית רואה את תחום 
תרבות  לפיתוח  מתפקידה  כחלק  הספורט 
הפנאי של התושב, ושואפת לפתח מדיניות 
ליהנות  תושב  לכל  המאפשרת   כוללת 

מפעילות ספורט בטיחותי ותיקני, החל 
חיים  לאורח  התורמת  פנאי  מפעילות 
ועד  קהילה  קשרי  ומחזקת  בריא 
במתקני  הישגי  ספורט  לפעילות 

ספורט.  
תפיסת מדיניות זו שואפת לתת מענה 
לכל טווח הגילאים, החל מהספורט 

הקהילתי וכלה בספורט התחרותי.
 , זו  למדיניות  מעשי  ביטוי 
הרשויות  בתמיכת  לראות  ניתן 
קהילתית  ספורט  בפעילות 
"מאמאנט":אמהות  דוגמת 
כאשר  רשת  בכדור  המשחקות 
ספורט  "פעילות  הוא  הדגש 
אולמות  פתיחת  קהילה".  תומכת 

הערב  לשעות  עד  הספר  בבתי 
כדור  פעילות  מאפשרת  המאוחרות 

רשת בערב, עבור האמהות של תלמידי 
בית הספר.  דוגמא נוספת, היא פעילות 

לאזרחים ותיקים בשעות הבוקר,  לדוגמא, 
ה"פטאנג", שהוטמעה יחד עם הרשויות ע"י 
מתווספים,  לכך  ותיקים.  לאזרחים  המשרד 
מתקני  אופניים,  מסלולי  הליכה,  מסלולי 

כושר ופארקים אתגריים לילדים ונוער.
 לצד פעילות ספורט קהילתית זו, אנו רואים 
את הרשויות מפתחות את הספורט ההישגי 
אולמות  של  תקניות  תשתיות  באמצעות 
ספורט  באגודות  תמיכה  ספורט,  ומתקני 
תומכות  ותשתיות  במלגות  סיוע  עירוניות, 

לספורטאים מצטיינים ועוד.  
בפעילות  תומכות  אף  המקומיות  הרשויות 
ריקודים  כגון  ייחודיים  בתחומים  ספורט 
סלונים, גלגליות, סייף, כאשר לולא תמיכת 
אם  ספק  אלו,  אישיים  בתחומים  הרשויות 

ענפים אלו היו מתקיימים. 
כמובן שבכל הפעילויות המצוינות לעיל אנו 
בטיחות   בתקני  בעמידה  להקפדה  דואגים 

ותחזוקת מתקנים ראויה, בהתאם להוראות 
החוק ומכון התקנים.

גבוהות  פסגות  לכבוש  בכדי  לנו,  חסר  מה  אז 
יותר בספורט???

מדיניות הספורט הלאומית
לכלל  משותפת  מדיניות  שתגובש  חיוני 

השותפים 

משרד  הספורט:  לקידום  המשמעותיים 
הבריאות,  משרד  הספורט,  משרד  החינוך, 
המקומיות,  הרשויות  הטוטו,  הפיס,  מפעל 
מרכזי הספורט, וינגייט, אקדמיה, התאחדות 

אילת, הפרא-אולימפי והוועד האולימפי. 
הם  הללו  הגופים  כל  בין  המקשר  החוט 
רבות  לעיתים  כאשר  המקומיות,  הרשויות 
ולא  מקבילים  בקווים  מתקיימת  העבודה 
כמערכת משותפת המזינה אחת את השנייה 
משמעותיים  הישגים  לעבר  יחד  ומתקדמת 

בספורט. 
החלטה  בהעדר  לראות  ניתן  לכך  ביטוי 
האחריות  מי  של  הקובעת  ממשלתית 

ספורט  אולמות  לבניית  המיניסטריאלית 
או  החינוך  משרד  של  האם  הספר:  בבתי 
של משרד הספורט? כיום ישנו מחסור של 
כ 5000 אולמות ספורט בבתי הספר ברחבי 
שמשרד  פרדוקסאלי  מצב  נוצר  הארץ. 
החינוך דורש בפרוגרמה להקמת בית הספר 
מקום ייעודי לאולם ספורט אך אינו מתקצב 
הלוואי  מתוצרי  אחד  זהו  ספורט.  אולמות 
של הפרדת הספורט ממשרד החינוך בשנת 

 .1994
המתקיימת  הספורט  פעילות  בנוסף, 
מרצף  חלק  אינה  הספר  בבתי 
המתקיימת  הספורט  פעילות 
הלימודים  שעות  לאחר  ביישוב 
ועד לשעות הלילה המאוחרות. 
עבודת מטה רציפה בין משרד 
הספורט  משרד  החינוך, 
הינה  המקומי,  והשלטון 
תנאי הכרחי ליצירת תשתית 
ופיתוח  משאבים  איגום  של 
לאומית  ספורט  מדיניות 
שתאפשר  ורציפה,  אחידה 
משמעותיים  להישגים  הגעה 

בספורט.
לקידום  ראשונים  ניצנים 
למצוא  ניתן  זאת,  תפיסה 
בתכנית הלאומית פרחי ספורט, 
בבתי  ד'-ה'  בכיתות  המתקיימת 
שותפים  ההיגוי  בוועדת  הספר. 
הספורט,  משרד  ולמימון:  לחשיבה 
משרד החינוך, משרד האוצר, השלטון 
סביב  משותפת  ישיבה  והטוטו.  המקומי 
מדיניות  בהכרח  מייצרת  אחד  שולחן 

משותפת בספורט.     
שיתקיים  יכול  זו  לתפיסה  הוליסטי  מענה 
ומפעל  החינוך  משרד  צירוף  באמצעות 
לספורט,   הלאומית  במועצה  כחברים  הפיס 
מדיניות  ולייצר  משאבים  לאגם  שתפקידה 

משותפת בספורט. 
מדיניות הספורט בתוך הרשות 

מחלקות  מנהלי  באמצעות  הערים,  ראשי 
בין  המקשרת  החוליה  הם  הספורט, 
צרכי  את  וממפים  מכירים  הגופים,  כלל 
הייחודיים  תחומים  ומפתחים  התושבים 
נתניה-  העיר  לדוגמא,  בספורט.  לרשות 
מוא"ז  חופים,  ספורט  עיר  להיות  הפועלת 
אתגרית  ספורט  פעילות  -המקיימת  מגידו 
סלוניים,  ריקודים  אשדוד-  באופניים, 

זכות יסוד לכל תושב
מדיניות השלטון המקומי בספורט-

מדיניות הספורט במרכז השלטון המקומי מנוהלת ע"י יו"ר ועדת הספורט, מר רן קוניק,
 ראש העיר גבעתיים, איש ספורט וערכים. לצדו שותפים איגוד מנהלי מחלקות הספורט ברשויות, 

התורמים מניסיונם ומקצועיותם לקידום הספורט. 

עו״ד רות דיין - מדר מומנה על הספורט, מנהל חינוך וחברה במש״מ

מגזין
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ועוד  גלגיליות   – גן  רמת  סייף,  מעלות- 
דוגמאות רבות וטובות. 

בה  ברשות,  ארוגנטית  לעבודה  עדים  אנו 
בקידום  חלק  ולוקחת  מסייעת  מחלקה  כל 
הספורט ביישוב ומתקיימת חשיבה משותפת 
וקהילה,  רווחה  חינוך,  כלל המחלקות-  עם 
ותיקים,  אזרחים  בריאות,  וקליטה,  עליה 
וקהילתי,  עירוני  שיטור  והנדסה.  תשתיות 
בטיחות מתקנים, נגישת, ומחלקת אירועים, 

לדוגמא: תאורה וספורט
התאורה  לעניין  הרשות,  של  הדעת  שיקול 
נראית  לכאורה  והלילה,  הערב  בשעות 
ידוע  אך  הספורט,  לתחום  רלוונטית  כלא 
התושב  את  מזמינים  מוארים  אזורים  כי 
לקיים פעילות ספורט בשעות הערב, הלילה 
וריצה   הליכה  שבילי  המוקדמות.  והבוקר 
בהכרח  תתרום  מותאם  וגינון  תאורה  עם 

לתחושת הבטיחות והמוגנות של התושב.
מערכתית  בחשיבה  אלו,  מעין  שיקולים 
ארגונית של עיר, הינם קטליזטור משמעותי 
של  רציפה  עירונית  ספורט  פעילות  לקיום 
התושבים, כחלק מתרבות הפנאי והקהילה, 

המעודדים אורח חיים בריא ופעיל. 
לדוגמא: נגישות  וספורט 

למחלקות  המשיק  לנושא  נוספת  דוגמא 
הינה  הספורט,  על  השפעה  לו  ויש  אחרות 
מוגבלות.  עם  לאנשים  ההנגשה  תחום 
לפעילות  הגעה  מאפשרת  כללית  הנגשה 
והציוד  המתקנים  והנגשת  הספורט, 
מוגבלות  עם  לאנשים  תאפשר  במתקנים-  
ומשותפת  נפרדת  ספורט  פעילות  לקיים 
המיטיבים  ומספקים  מלאים  חיים  ולחיות 

עימם.    
לדוגמא: בריאות וספורט

פעולה  שיתוף  ופעיל-   בריא  חיים  אורח 
בריאות  לקידום  המחלקה  עם  מתקיים 
ומחלקת הספורט, לקידום אורח חיים בריא 
אופניים,  שבילי  הליכה,  שבילי  באמצעות 
אחר  הספר  בבתי  ספורט  אולמות  פתיחת 
חינוך  בריאה,  לתזונה  חינוך  הצהריים, 

להתנהגויות בריאות בקרב בני נוער ועוד.
אז מה עשינו בכדי לקדם תפיסות אלו: 

✓ להלן סקירה מתוך פעילות וועדת הספורט 
איגוד  בשיתוף  המקומי,  השלטון  מרכז  של 
מנהלי מחלקות הספורט ברשויות  ומשרד 
זו:המועצה  מדיניות  לקידום  הספורט, 
ליו"ר  במכתב  פנינו   לספורט-  הלאומית 
המועצה הלאומית בספורט, מר עודד טירה 
נוספים  שותפים  לצרף  למועצה  והמלצנו 
לאיגום  הפיס  ומפעל  החינוך  משרד  כגון 

משאבים ורצף בפעילות הספורט.
להסדר  במועצה  מקומי  שלטון  נציג   ✓
למנכ"ל  במכתב  פנינו   - בספורט  הימורים 
לפעול  שרעבי,  יוסי  עו"ד  הספורט,  משרד 
לצירוף נציג שלטון מקומי להרכב המועצה 
חלוקת  אופן  את  קובעת  המועצה  בטוטו,. 
מתקני  בינוי  עבור  לרשויות  התקציבים 
ואולמות ספורט ומן ההכרח כי נציג השלטון 

המקומי יהא חלק בהרכב.
ותקציביים  משפטיים  חסמים  הסרת   ✓
דיונים  קיימנו  לרשויות-  הטוטו  בדרישות 
עם המנכ"ל והצוות המקצועי של המועצה 
על  להקלה   , בספורט,  הימורים  להסדר 
על  לזכויות  הנוגעות  משפטיות  דרישות 

הקרקע במתקני כושר  וביקשנו זירוז הליכי 
יכולת  נעדרות  ברשויות  במיוחד  תקצוב 
במימון ביניים. זה המקום להודות להנהלת 
עם  עבודתם  על  המקצועי  והצוות  הטוטו 

הרשויות
שני  לתואר  מסלול  פיתוח  אקדמיה-   ✓
מקומי-  לשלטון  בדגש  ספורט  בניהול 

אוניברסיטת באר שבע.
ברשויות,  ספורט  מתקני  לניהול  קורס   ✓
לקורס  תכנית  פיתחנו  וינגייט-   בשיתוף 
וספורט  תרבות  מתקני  מנהלי  עבור 
התוכנית  של  העבודה  תפיסת  ברשויות. 
היא שיש לנהל את מתקני הספורט באופן 
מקצועי ומודע ויש לראות במתקני הספורט 
בו.   המתקיימת  לפעילות  עירוני  משאב 
הינו ד"ר  והמרכז האקדמי,  מפתח התכנית 
הספורט  מנהל  ראש  לשעבר  דקל,  שוקי 
במשרד הספורט, עם תפיסת מדיניות רחבה 

בספורט.
✓ שיתוף פעולה עם יו"ר השדולה לספורט 
כפל  לביטול  שהוביל  רזבוזוב   יואל  ח"כ 
ביטוח לתלמידים העוסקים בספורט. מנכ"ל 
וכלכלה,  למשק  חברה  של  הביטוח  חברת 

יונתן אופיר, סייע בניתוח הנתונים.
BOT  של  בניה קלה, חכמה,   ✓

עלויות  על  שתקל  בניה  ספורט-   מתקני 
והטוטו.  ידי מפעל הפיס  ותוכר על  הבניה 
בעולם  שפותחו  במודלים  נעזרים  אנו 

ומתייעצים עם  החברה למשק וכלכלה. 
מחקר בספורט- הוחלט במרכז השלטון   ✓
הספורט  בתחום  מחקר  לקיים  המקומי, 
ולבחון את מידת השפעת השלטון המקומי 

על הספורט במדינת ישראל. 
✓ המועצה לקידום נשים ונערות בספורט- 
המועצה,  עם  משותפים  לדיונים  בהמשך 
הרשויות  את  לתקצב  החלטה  התקבלה 
בספורט  ונערות  נשים  לקידום  בפעילות 
מתוך הבנה שפעילויות הספורט הראשונות 
ובאמצעות  ידי  על  מתקיימות  בנות  בקרב 
הרשות המקומית. שיתוף פעולה מובנה בין 
תסייע  הספורט  ואגודות  למועצה  הרשות 
לחשיפה לענפי הספורט בגילאים מוקדמים 
דוגמא  זו  הנערות.   בזמן  הנשירה  וצמצום 
משותפת  ומדיניות  משאבים  לאיגום  טובה 
המועצה,  ליו"ר  תודה  תוצאות.  שמניבה 
מיכל כפרי ולמנכ"לית המועצה, עמרית על 

עבודה ודרך משותפת .
✓ תקצוב פרחי הספורט לרשויות - הסדרת 
פניה  לרשויות,  התקציב  העברת  מנגנון 

למנכ"ל משרד התרבות והספורט להסדרת 
הרשויות  לתקצוב  הזמנים  ולוח  מנגנון 

בתכנית הלאומית "פרחי ספורט". 
קיום   - ברשויות  ציבוריים  כושר  מתקני   ✓
דיונים עם מכון התקנים, להאריך לתקופה 
להתארגנות  הזמן  פרק  את  שנים   4 של 
להתאמת מתקני הכושר בשטחים הציבוריים 

לדרישות התקן . 
הלאומית,  התכנית  בדיוני  השתתפות   ✓
אורח  לקידום  התכנית  והטמעת  לתקצוב 

חיים בריא ופעיל ברשויות. 
הלאומית  התכנית  בדיוני  השתתפות   ✓
שומרי  להכשרת  דרישה  אובדנות,  למניעת 

סף ומאמנים בתחום הספורט .    
להשלמת   922 ממשלה  החלטת  ביצוע   ✓
הערבי  במגזר  ספורט  מתקני  של  הבניה 
לרשויות שהחלו בבניה אך לא סיימו בשל 

קשיים במימון. 
בספורט  לרשויות  השרה  בפרס  נציגות   ✓

-2017 ברכות לרשויות הזוכות.
✓ נגישות בספורט, העלאת המודעות בקרב 
לנגישות  חוק  פי  על  לחובתם  הרשויות, 
מוגבלות  עם  אנשים  עבור  ספורט  מתקני 

לרבות פעילות ספורט משותפת. 
✓"קרן שלם" הינה קרן של הרשויות 

המקומיות המסייעת להטיב את חייהם של 
ילדים ובוגרים עם לקות בהתפתחות שכלית, 
ומסייעת לרשויות תקציבית בקיום פעילות 

ספורט משותפת, לרבות ציוד מותאם. 
למצוינות  הלאומי  המכון  חוק  הצעת   ✓
במכתב  -פנינו   2017 וינגייט  בספורט- 
מקומי  שלטון  נציג  לצרף  הספורט  לשרת 
לאיגום  חשיבות  ישנה  המועצה.  להרכב 
כוחות מחשבתי ותקציבי בן המכון לרשויות. 
ניתן להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי    
www.masham.org.il/ ולעיין במסמכים, 
תכתובות,  קולות הקוראים, בחקיקה, תכנית 

הקורס והחלטות הממשלה.  
סוגיות  ולהציף  משוב  מכם  לקבל  נשמח 
מענה:  ומתן  בחינה  הדורשות  נוספות 

   ruthd@masham.org.il
הוועדה  פעילות   , לראות  שניתן  כפי 
מתקיימת בשילוב כוחות של כלל השותפים 
מדיניות  בארץ.  הספורט  לקידום  הפועלים 
נאים  להישגים  תוביל  בהכרח  זו  משותפת 

בספורט ולגאווה ישראלית  
משותפת  עבודה  על  החברים  לכל   תודה 

לקידום הספורט.
כנס פורה. 

 וועידת השלטון המקומי 2017

מגזין
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עראבה מציגה: 
קידום הספורט דרך 

תמיכה ביוזמות
מחלקת הספורט בעיריית עראבה בניהולו של חבר האיגוד, מוחמד נאסר, מהווה 

סמל לעשייה ולקידום תרבות הספורט בעיר ובחברה הערבית בכלל. שותפות ותכנית 
אסטרטגית הובילו לעשרות תכניות ופעילויות למען הקהילה המקומית. 

חדשות
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מגזין

השונים  הספורט  בתחומי  שונות  ספורט  יוזמות  וקידום  פיתוח 
הפורמליים והבלתי פורמליים הפכו לחלק מרכזי מתכנית העבודה 
השנתית. "תכנית הספורט היישובית עודכנה לאחרונה עד שנת 2040 
ובאמצעותה אנו מקדמים עשרות קבוצות ייצוגיות ועממיות בענפי 
לעמותות  שקלים  אלפי  במאות  לתמיכה  בנוסף  השונים  הספורט 
הספורט", אומר נאסר. מנהל המחלקה זוכה לתמיכת הנהלת העירייה 
יוזמות  בעשרות  ותומכים  בעראבה  מפתחים  וכך  בראשה  והעומד 
ותוכניות ספורט. לעשייה שותפים מאמנים, רכזים, מדריכים, חברי 
הנהלת הקבוצות, מועדוני ספורט בבתיה"ס,  הורים, נציגי העירייה 
בוועדת הספורט, עמותות ספורט ונציגות הנשים. בוועדות מוצגות 
היוזמות למען קידום הספורט והבריאות לאוכלוסיות השונות כולל 
סקירת החזון, יעדים ומקורות המימון. "היוזם צריך להיות 'משוגע' 
להצלחת היוזמה שלו", אומרים בעראבה. רק כך יקבל את תמיכת 

מנהל מחלקת הספורט והעירייה.
בעראבה: השכלה  ותוכניות  יוזמות  קודמו עשרות  בעשור האחרון 
לילדי  ספורט  פרחי  ה-'ו',  בכיתות  בתיה"ס  לילדי  ''זוזו''  תנועתית 
בתיה"ס בכיתות ג'-ד', מועדוני ספורט בכל בתי הספר, ספורט לחיים 
כדור-עף,  15 קבוצות,  ב' עם  מגן הכבוד, פרחי ספורט שלב   ,S4l
שחייה, כדור-סל, אתלטיקה, אופני הרים, כדור-רגל, תוכנית "ריאל 
לגילאי  כדור-סל  ניצני  בי"ס  הקמת  רחוק,  הולכות  נשים  מדריד", 
לביטחון  ומשרד  הרווחה  מחלקת  בשיתוף  מוארים  מגרשים  א'-ד', 
פנים, עיר ללא אלימות, מוטב יחדיו לילדי השכונות, רכיבת סוסים 
לחיזוק הדימוי העצמי, קייטנת ספורט קיץ, קאבוירה לאיזון היכולת 
הגופנית, הליכה נורדית לאוכלוסייה הוותיקה, זומבה ושמחת חיים, 
גופנית  פעילות  שונות,  תרבויות  בין  לדו-קיום  פייס  אולטימייט 
ואחזקת  שיפוץ  השנה,  לאורך  שכונות  אליפות  הרמדאן,  בחודש 
בבתיה"ס  כושר  וחדרי  ספורט  תשתיות  והקמת  ספורט  מתקני 
ועמותת  הספורט  מחלקת  מנהל  בשיתוף  בתיה"ס  מנהלי  ביוזמת 
הפועל לקידום הספורט, פסטיבל וטקס פתיחת עונת הספורט ועוד. 
היוזמות הבולטות שזכתה להצלחה רבה היא הקמת מועדון  אחת 
אופני הרים, אתגרי אופניים לכולם אשר מהווה סמל ומותג לשאר 
היוזמות ומועדוני האופניים השונים בחברה הערבית בפרט ובישראל 
בכלל. בעראבה הוקם בית חם למועדון ביוזמת מאמן המועדון אחמד 

זידאן, אלוף ישראל וזוכה במקומות הראשונים במירוצי הכבישים, 
החם  בבית  ובינלאומיות.  לאומיות  בתחרויות  להשתתפותו  בנוסף 
אשר הקים זידאן יחד עם הרוכבים במועדון בתמיכת מנהל מחלקת 
הספורט ועמותת הפועל לקידום הספורט בעראבה ותורמים נכבדים 
במקום  ולינה  אימון  מחנות  עיון,  ימי  צוות,  ישיבות  מארגנים  הם 
לעשרות רוכבים מעראבה והאזור המשתתפים במסעות ואימוני ליל. 
לאחר יום קשה ומפרך הם מוצאים מנוחה, ארוחה וכוס תה בריאותי 

בהשגחת המאמן והשף אחמד זידאן.

מוחמד נאסר, מנהל המחלה לספורט, כיצד נולד הרעיון?
גבוהים  ועבודה  אימון  מוסר  בעל  אדם  הוא  זידאן  אחמד  "המאמן 
ביותר, הרבה מעל הממוצע המקובל בארץ. זידאן בא אליי עם יוזמה 
לבנות בית חם עבור אוכלוסיית רוכבי האופניים בעראבה והחברה 
וזאת  קלים  בניין  וחומרי  עץ  עשוי  בבית  מדובר  בכלל.  הערבית 
המשולבים  המגרשים  בשטח  הקיים  והמחסן  המלתחות  בנין  מעל 
את  לבצע  אחראים  והמתנדבים  הרוכבים  זידאן,  אחמד  בעראבה. 
העבודות במלואן עד למסירה מלאה. כמנהל מחלקת ספורט ראיתי 

חשיבות לקדם יוזמות ורעיונות של אנשים עם חזון וכך היה".
עלות הפרויקט בסיום העבודות כולל האבזור היה כ-40,000 ₪ . 
באדיבותו של איש עסקים מקומי )בעל החנות ממנו נרכש הציוד( 
הוזלת  למען  מההוצאה   50% של  בגובה  משמעותית  הנחה  ניתנה 
ואיגום  חברתית  למעורבות  יפה  דוגמה  "זוהי  הסופית.  העלות 
משאבים שהצלחנו לעשות וזו הזדמנות נהדרת להודות לבעל החנות 
על התמיכה והשותפות לדרך העשייה. המטרה שלנו במחלקה ובעיר 
היא לתת שירות טוב יותר לאוכלוסייה בדרך של עשייה ושייכות. 
אני מאמין כי יוזמה כנה משנה דרך לחיים טובים יותר", סיכם נאסר. 

חדשות
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מועצה של אלופים
״תוצרת ברנר״

במועצה האזורית ברנר עושים ספורט ומחברים את הקהילה בפעילות ייחודית 
וחדשנית שמהווה מודל למועצות ברחבי הארץ. תושבי המועצה השתתפו 
בפעילות ספורטיבית תחת הכותרת ''מועצת האלופים'' ונהנו מכל רגע. 

שיתוף פעולה נפלאה בין מדור התרבות 
רכטמן  מוניקה  של  בניהולה  במועצה 
דרי  אבי  בהנהלת  הספורט  מדור  לבין 
קהילתית  מסורת   של  לתחילתה  הביא 
נוספות  גם למועצות  שצפויה להתרחב 

ברחבי הארץ 
קיימה  האחרון  אוקטובר  בחודש 
"מועצת  את  ברנר  האזורית  המועצה 
- אירוע ספורט בהשתתפות  האלופים" 
במרץ  המתכוננים  היישובים  תושבי 
הוקמה  יישוב  בכל  התחרות.  לקראת 
נבחרת המונה כ-50 תושבים בגילאי 15 
עומד/ת  הנבחרת  בראש  כאשר  ומעלה 
של  התרבות  רכז  כלל  )בדרך  'קפטן' 

היישוב(. 
שיא הפעילות מתקיים ביום האירוע בו 
השונים  בענפים  תחרויות  מתקיימות 
הצובר  היישוב  הישובים.  נבחרות  בין 
את מספר הניצחונות הרב זוכה בתואר 
המיועד  אירוע  זהו  האלופים".   "אלוף 
במקצה  משתתפים  והילדים  למבוגרים 
זה  מקצה  עבור  וגם  הנבחרות  עידוד 
לתחרויות  במקביל  נקודות.  צוברים 
ולקהל  למשפחות  הפנינג  מתקיים 

הרחב.
שיתוף  של  קשר  מתוך  נולד  הרעיון 
ויצירת  ליישובים  המועצה  בין  פעולה 
קהילות".  של  "קהילה  ברנר-  קהילת 
במועצה כבר נערכים למועצת האלופים 

3 שיתקיים במהלך שנת 2017. 
מנהלת המחלקה לחינוך משלים וקהילה 
בברנר, ריקי בלומנפלד ריינהרץ, ציינה 
כי "לקחנו אירוע דומה שהתקיים באחד 
המושבים, הרחבנו את ממדיו, ערכנו בו 
התאמות ליצירת מעגלי שיתוף פעולה 

והתוצאה הייתה נפלאה". 
שידלוב  דורון  ברנר,  המועצה  ראש 
מספר כי "המטרה היתה לקיים אירועים 
יחידה  גאוות  יגבשו  אשר  קהילתיים 
ותיווצר זהות מועצתית מיוחדת. בזכות 
הצלחנו  המקצוע  גורמי  של  פועלם 
וחווייתית  אטרקטיבית  תכנית  לגבש 
הסוחפת תושבים רבים לעסוק בספורט 
כחלק מהחזון שלנו לפיתוח אורח חיים 

בריא ופעיל לכל גיל".
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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 2017 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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הפרויקט נועק לקדם את ענף הכדורסל בנות על ידי חשיפתו, הגברת 
לפעילויות  התלמידות  גיוס  וההורים,  התלמידות  בקרב  המודעות 

השונות ולחוגים, שימורן וקידומן המקצועי.
לאחר שנתיים של פעילות ענפה מונה הפרויקט כ-270 בנות בגילאי 
7 – 13 המתאמנות בחוגים שהוקמו בשלושת היישובים. המעורבות 
שבע  הועסקו  כאשר  והניהול,  ההדרכה  לסגל  גם  ''פלשה''  הנשית 
הפרויקט,  בעזרת  מקצועית  הכשרה  שקיבלו  נוספות  מדריכות 
ובנוסף נכנסו למעגל הניהולי ציבורי חמש נשים יוזמות ומשפיעות.
בסמה חליליה, רכזת הפרויקט, שוקדת על ביצוע אירועים ומפגשים 
מקומיים ואזוריים גם לבנות וגם לאמהות שמטרתן הגברת המודעות 
בבתיה"ס  שאורגנו  מוצלחים  חשיפה  "ימי  בענף.  הבנות  ושימור 
הניבו פירות. בנות שמעולם לא נחשפו לענף הכדורסל השתתפו, 
נהנו ואהבו את המשחק. חלק גדול מהן הביעו רצון ונכונות להמשיך 

ולקחת חלק בפעילויות", מספרת חליליה.
פרויקט "מאמנת אורחת" בביה"ס רשם תוצאות מעודדות לקידום 
אתנה".  "שגרירת  לפרויקט  ערך  שווה  נחשב  הפרויקט  הענף. 
היוותה  ובעיקר  הבנות  של  ליבן  אל  לדבר  ידעה  אורחת  המאמנת 

מודל על לחיקוי. 
אחת לשבוע מתקיימים מפגשי העשרה לבנות המצטיינות, כאשר 
הסעות  ראויים,  ומתקנים  אולם  לרשותן  להן  מעמיד  הפרויקט 
משלושת היישובים ומעסיק מאמן בכיר לאימונים ברמה מתקדמת.

השותפות  האגודות  הצליחו  מסיבית  פעילות  של  שנתיים  לאחר 
להעמיד שלוש קבוצות ליגה חדשות ויציבות לילדות ושתי קבוצות 

נערות נרשמו באיגוד. 

הפרויקט ממשיך ללוות את הבנות גם במסגרת הליגה עד גיל 14, 
במטרה לתרום את חלקו בשימורן במעגל הספורט התחרותי. 

מחסומים  מהווים  אשר  חברתיים  להיבטים  גם  נוגע  הפרויקט 
"שינוי  הערבית.  בחברה  הנשית  הספורט  פעילות  בפני  ומכשולים 
הפרויקט.  בפעילות  הגדולים  האתגרים  לאחד  נחשב  העמדות" 
מאחורי הפעילות האדירה הזו עומדת ועדת היגוי המורכבת ממנהלי 
מחלקות הספורט בשלושת הישובים, מנהלי האגודות, הורים ונשים 

מובילות בחברה.

חדשות

פרויקט אתנה ביפיע – 
תנופה אדירה 
לספורט הנשים

פרויקט "אתנה" אזורי בענף הכדורסל בנות פועל השנה בהצלחה רבה 
במועצה המקומית יפיע, אכסאל ודבוריה.
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אשדוד
הנהלת איגוד מנהלי מחלקות הספורט                      

ברשויות המקומיות בישראל

שלכם
שאול דוד- יו”ר

וחברי הנהלת האיגוד

מנהלים חדשים : 
1. מיכה פולק - אלקנה

2. גבריאל בן סמיאן שוהם 
3. דפנה ג'רסי - גוש עציון

4. אורן צאל - אפרת
5. גיא ניסימוב - חבל מודיעין

6. אורית הרשטיג- מ.א. מגילות
7. סמדר בלדיגה – מ.א. חוף אשקלון

8. קארין נוימן – חריש
9. בת אל ג'רבי- ראשון לציון

10. רמי קצוני- סביון
11. לירן שטראובר- עמק לוד

מנהלים פורשים:
1. אהוד עידו - מבשרת ציון

2. אמיר בן עזר - שוהם
3. כפיר כהן - גוש עציון
4. יואב שוגרמן - אפרת

5. גלעד שיפר - חבל מודיעין
6. איציק צבי – מ.א. חוף אשקלון

7. אשחר רינות- מ.א. אשכול
8. סמירה ותד- גת המשולש

9. יוחאי סביון- מונה לתפקיד מנהל   
    אגף משאבי אנוש במ.א חברון

10. יוסף עסלי- כפר קרע
11. אמיר סולרסקי- ראשון לציון

מברכים את המנהלים והמנהלות החדשים
 לרגל כניסתם לתפקיד

 ומאחלים לחברינו הפורשים הצלחה בהמשך הדרך

תודה על פועלכם ותרומתכם למען קידום הספורט ברשויות המקומיות!
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מגן הכבוד

במהלך האירוע העניק הנשיא גם את "אות 
'הפועל כפר  הכבוד" למועדון פורץ הדרך 
סבא', אשר הציג עשייה משמעותית ופורצת 
הקודמות  בשנים  לעשייתו  ביחס  דרך 
ובעשייה  ובגזענות  באלימות  במאבק 
הליגות  מנהלת  כן,  כמו  וערכית.  חברתית 
הכבוד  "מגן  תעודת  העניקה  בכדורגל 
לאוהדים" לקהל האוהדים של הפועל כפר 
סבא, "הלב הירוק", על הצטיינותו ביצירת 
חווית משחק חיובית וקידום עשייה לעידוד 

הסובלנות. 
למנהלת  משותף  מיזם  הוא  הכבוד"  "מגן 
לכדורגל,  ההתאחדות  בכדורגל,  הליגות 
הטוטו, המועצה למניעת אלימות בספורט 
למועדון  מוענק  הכבוד  מגן  הנשיא.  ובית 
המצטיין  העל  ליגת  ממועדוני  אחד 
העשייה  ובעל  וערכית  חברתית  בעשייה 
המשמעותית ביותר לטובת מאבק באלימות 

ובגזענות. 
במיטבו,  "ספורט  כי  הנשיא  אמר  בנאומו 
לעצמנו",  מאחלים  שאנו  לעולם  ראי  הוא 
האימון  המאמץ,  שבו  עולם  "זהו  הבדל והוסיף:  בלי  כפיים,  על  נישאים  והכישרון 

כדי להשתתף  מין. עולם שבו  או  גזע  דת, 
על  לשמור  מחויבים  כולם  במשחק, 
ליריב שלך הוא  כבוד  החוקים. עולם שבו 
רק  לנצח  אפשר  שבו  עולם  בסיסי.  תנאי 
כשכל אחד עושה את מה שהוא הכי טוב 
את  לעשות  בקבוצה  לאחרים  ומסייע  בו, 
שלהם. זה העולם שבו אנחנו חולמים לגדל 

את ילדינו, גם מחוץ למגרשים". 
לתואר:  מתרחב  הכבוד  מגן   2017 בשנת 
"מגן הכבוד- ״הדור הבא״ שנולד מתוך רצון 
וערכית  חינוכית  ארגונית,  תשתית  לבסס 
בכלל  והילדים  הנוער  עבור  משמעותית 
הליגות וכן מתוך הצורך להתמודד עם גילויי 
אלימות במשחקי הנוער והילדים. מחלקות 
הנוער שייבחרו יקבלו כלים לטובת העצמת 
הפעילות החינוכית והערכית שלהן. הליווי 
סדנאות  שלוש  יכלול  והאישי  הקבוצתי 
ביקורי  השנה,  לאורך  מעשיות  קבוצתיות 
שטח ושימוש בחומרים מקצועיים לעבודה 
ההשתתפות  ועוד.  מאמנים  הורים,  עם 
במיזם תזכה למימון על ידי משרד התרבות 
הספורט  מחלקות  ובאמצעות  והספורט 

ברשויות המקומיות.

הענקת מגן הכבוד 2016

נשיא המדינה, ראובן ריבלין העניק את "מגן הכבוד" למועדון הכדורגל מכבי חיפה 
אשר הצטיין בעשייתו למאבק באלימות ובגזענות לצד עשייה חברתית וערכית. זו 

הייתה השנה השנייה בה העניק נשיא המדינה את "מגן הכבוד", 
אשר שם לו למטרה לבסס עשייה חברתית ומיגור אלימות וגזענות 

כסטנדרט מערכתי ומוסדי בכדורגל הישראלי.

חדשות
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בני יהודה

20-ישראל והמכביה הברכת מכבי 

ומנהלי מחלקות הספורט ברשויות  לאיגוד 

.לרגל הכנס השנתי המסורתי, המקומיות

.20-שנה זו היא שנת המכביה ה

אשר מתקיימים בפריסה  , במשחקי המכביה

ייקחו חלק  , ארצית מעכו ועד באר שבע

.ספורטאים מהארץ ומהתפוצות11,000

אנו גאים לקדם את הספורט העממי  

.והתחרותי בשיתוף הרשויות המקומיות

.איחולינו לכנס פורה

בברכת המכבים

ואמץחזק 

ר"יו-יורם אייל 
ל"מנכ-נאור גלילי 

מכבי ישראל

ר הוועד המארגן"יו-אמיר פלד 
ט"רמ-אורי מנחם 
20-המכביה ה
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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


