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

הוצאות הפקתו.

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

ומובאות על דעתם.

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

בלי לקבל רשות המערכת בכתב.
*כל הזכויות שמורות.
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טלפון: 08-9450478, נייד: 052-2536717.

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

של הצלמים לפרסום תמונותיהם במגזין

גליון 13

חברי ההנהלה ובעלי תפקידים באיגוד:

מנהלים יקרים, 

עניין  עוררו  זה  מגזין  של  הקודמים  הגיליונות 
הספורט  במחלקות  התפקידים  בעלי  בקרב  רב 
המגזין  למערכת  הגיעו  רבות  ופניות  וברשויות 
וחשפו עשייה עצומה 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 
את  ולהגביר  להעשיר  נועדה  אשר  המבורכת 

המודעות לפועלכם. 

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

והרשויות. 

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

שימושי, יעיל, חיוני ומרתק ביותר עבורכם.  

בברכה, 
מיכה חמו 
עורך

ברכות

u שאול דוד- יו"ר האיגוד, יבנה.

u חנן דנציגר- יו"ר העמותה- מודיעין מכבים רעות.

u ניסים רון- יו"ר ועדת כספים-רמלה.
u ארי מובסוביץ- יו"ר ועדת אירועים- מ.א. גליל תחתון.

u מאיר אליהו- יו"ר ועדת מיתקנים- לוד.

u רינה דור- ועדת כספים דוברת האיגוד, אריאל.
u מוחמד נסאר- ועדת מיתקנים-עראבה.

u אושרת זכריה- ועדת אירועים- בית אריה.

u מורן מסיקה אידלמן- באר שבע.

u יצחק בן דור- ועדת כספים, הוד השרון.
u מאיר ברנשטיין- ועדת כספים- רעננה.

u טלי גולן- ועדת ארועים, רמת ישי.

u אמיר בן שמחון -ועדת קשרי חוץ, קריית גת.

u יצחק עובדיה- ועדת מיתקנים- רחובות.
u מיקי רוזנברג- ועדת כספים, אשדוד.

u עמוס פרישמן- ועדת מיתקנים, גבעתיים.

u שבתאי פיקר- מנכ7ל האיגוד

חברי ועדת ביקורת:
u ארי ביאר- רעננה

u פיני עייש- קרית עקרון

u אריק זמייטיס- נס ציונה

ברכת יו"ר איגוד מנהלי מחלקות הספורט
חברים יקרים, 

שנת 2018 צפויה להיות שנה של אתגרים רבים ולמנהלי המחלקות 
לספורט ברשויות המקומיות תפקיד מכריע בעיצוב תרבות הפנאי 
במידת  וגדל  הולך  משמעותי  מרכיב  מהווה  הספורט  ביישובם. 
תחושת שביעות הרצון של התושבים ולכולנו תפקיד חשוב ביצירת 

תחושה זו.
הנהלת איגוד מנהלי מחלקות הספורט פועלת במסירות ובהתנדבות 
מלאה תוך תחושת שליחות ואחריות. אני גאה על שהצלחנו ליצור 
מערכת של אמון מול כלל הגורמים, תודות לעבודה קשה ונחושה. 
המקומי,  השלטון  מרכז  מול  חבריה  את  מייצגת  האיגוד  הנהלת 
להסדר  המועצה  החינוך,  משרד  והספורט,  התרבות  משרד 
ועוד.  ההתאחדויות  השונים,  הספורט  מרכזי  בספורט,  ההימורים 
בשנה האחרונה הצטרף לשורותינו ד"ר יהושע שוקי דקל, לשעבר 
האיגוד.  יעדי  לקידום  אסטרטגית  תכנית  בגיבוש  בידנו  מסייע  אשר  הספורט,  מינהל  ראש 
בהזדמנות זו שלוחה תודתי האישית לחברי ההנהלה המסורים על החוכמה, התבונה והטיפול 

בצרכים של המנהלים ובקידום מעמד המנהלים.         
הישראלי,  הספורט  לקידום  פעילותה  על  רגב  מירי  ח"כ  והספורט,  התרבות  לשרת  תודתי 
הספורט,  מינהל  לראש  מיוחדת  תודה  שרעבי,  יוסי  מר  והספורט,  התרבות  משרד  למנכ"ל 
מר עופר בוסתן, לסגן יו"ר מינהל הספורט, מר אבי בנבנישתי, יו"ר מרכז השלטון המקומי, 
קוניק  רן  מר  הספורט,  ועדת  יו"ר  ובראשם  המקומי  השלטון  מרכז  לצוות  ביבס,  חיים  מר 
מנהלי  לכל  וכמובן  התמיכה  על  הספורט  מינהל  למפקחי  דיין-מדר,  רות  גב'  והסמנכ''לית 
מחלקות לספורט על הרוח הגבית. תודה אישית למזכיר האיגוד, מר שבתאי פיקר ולחברי 

ההנהלה השותפים לעשייה ולהצלחה.    
אין לי ספק כי כל השותפים יחברו יחדיו להעצים את הספורט בישראל כי אזרחי המדינה 

ראויים לכך.
אני מאחל לכולכם כנס פורה ומהנה.

בברכת הספורט,
שאול דוד
יו"ר איגוד מנהלי מחלקות הספורט
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ברכות

ברכת מנכ.ל משרד התרבות והספורט
 

חברים יקרים,
מנהלי  בכנס  חלק  לקחת  שמח  אני 
המתקיים  המסורתי  הספורט  מחלקות 
מדי שנה, המהווה הזדמנות פז לכולכם 
לעצמכם  ולסמן  שפה  לאחד  להתכנס, 
בסיס  על  משותפים  ויעדים  מטרות 
והספורט  התרבות  משרד  מדיניות 
והתוכניות האסטרטגיות שלו, ללמוד זה 
ולהתעדכן  חדשות  יוזמות  להכיר  מזה 

בהתפתחויות ברשויות השונות. 
בחודש שעבר אישרה המועצה הלאומית 
של  בסך  הקרובה  לשנה  המתקנים  תוכנית  תקציב  את  לספורט 
כרבע מיליארד ₪! ולפני מספר שבועות אושר תקציב שנת 2019, 
השקלים,  מיליארד  את  הספורט  תקציב  יחצה  שלראשונה  כך 

לאחר שהגדלנו את תקציב משרד הספורט בלמעלה מ-30%.  
במבנה  הרפורמה  גם  הפרק  על  עמד  ההסדרים  חוק  במסגרת 
עולם הספורט הישראלי. לראשונה, מדינת ישראל לוקחת אחריות 
המדינה  של  לתקציב  יזכה  לכך שהספורט  ודואגת  הספורט  על 
ללא כל תלות ברווחים של המועצה הלאומית להימורים בספורט 

)הטוטו(.
החלטה זו מחייבת את כולנו להתאים עצמנו למדיניות המשתנה 
ולדאוג שכל גופי הספורט והרשויות המקומיות יזכו למענה מיידי 

ומיטבי כפי שקיבלו עד כה.
המתקנים  מהפכת  של  לניצניה  עדים  אנו  האחרונים  בחודשים 
שאת   ,2027 הלאומית  המתקנים  מתוכנית  כחלק  המתממשת 
פירותיה העיקריים נראה ביתר שאת כבר במהלך השנה הקרובה 
ואשר עקרונותיה ברורים לכולנו: הסרת חסמים שפגעו ביכולות 
למען  ספורט  מתקני  ולהעמיד  זכאותן  לממש  הרשויות  של 
התושבים בפיזור גיאוגרפי מירבי לשם הנגשת המתקנים לכמה 
שיותר תושבים, המבקשים לקחת חלק בספורט העממי וההישגי. 
אנו במשרד, רואים ברשויות כשותף מלא לצמצום פערים והנגשה 
של תרבות הספורט ומתקני הספורט לכלל היישובים בארץ: צפון, 
דרום, יהודה ושומרון, יישובים חרדיים וערבים כאחד, כשהנטל 
העיקרי למשימה זו היא מוטלת כמובן לפתחכם, מנהלי מחלקות 

הספורט בערים, בישובים ובפריפריה. 
הנתונים האחרונים, המעידים על המשך תופעת ההשמנה בקרב 
התקציבי  הגידול  בצד  מלהחמיא.  רחוקים  נוער  ובני  ילדים 
מעמיקות  חינוכיות  פעולות  נדרשות  האדירה,  וההשקעה 
שהינה  החינוך  במערכת  הספורט  פעילות  הרחבת  באמצעות 
תנאי ליכולת להרחיב את בסיס הפירמידה כך שתתאפשר צמיחת 

הספורט העממי, ההשגי והתחרותי. 
זוהי חובתנו כנציגי ציבור. להנגיש ולדאוג לאותם אזרחים, שיוכלו 
לצרוך וליצור תרבות וספורט. זוהי חובתנו המוסרית והאזרחית 
העוסקים   – הגילאים  בכל   – האזרחים  מספר  להגדלת  לדאוג 
בספורט ופעילות גופנית ולאפשר תרבות טובה וספורט מקצועי 
לכלל האזרחים כך שתינתן ההזדמנות לילדים מגיל הרך לעסוק 
ולממש  להגשים  שיוכלו  בכדי  והישגי  תחרותי  עממי,  בספורט 

עצמם.
זוהי הזדמנות להודות לכם, מנהלי מחלקות הספורט, על הפעילות 
והעשייה בקידום מעמדם של מנהלי המחלקות ובהעמקת שיתופי 
הפעולה עם המשרד ומנהל הספורט. ברצוני לציין גם את הערכתי 
הרבה ולהודות לעובדי מנהל הספורט ולמפקחים על מסירותם 

והשקעתם הרבה בקידום מטרותינו המשותפות.

ברגשי כבוד
יוסי שרעבי
מנכ"ל

ברכת שרת התרבות והספורט

מנהלים ומנהלות יקרים!
אני שמחה לברך אתכם על עבודתכם 
המקצועית והאיכותית ועל הפרי שהיא 
נושאת. אתם מנהלי מחלקות הספורט, 
אתם אלו שעל כתפיהם מוטלת עיקר 
לקידום  המרובה  והמלאכה  העשייה 
וטיפוח בריאות הגוף והנפש של תושבי 

הרשויות המקומיות. 
עם כניסתי לתפקיד, הצהרתי כי אפעל 
להגדיל את תקציבי הספורט, העממי, 
התחרותי וההישגי וכך עשיתי. לראשונה מדינת ישראל תיקח 
בהישג  מדובר  שיא..  בתקציב  הישראלי  הספורט  על  אחריות 
היסטורי וחסר תקדים, המביא לגידול דרמטי בתקציב הספורט 
,. בטוחני כי תקציב זה יאפשר להביא את הספורט   הישראלי 
ולייצג את מדינת  ביותר בעולם  הישראלי למקומות הגבוהים 

ישראל בכבוד לאומי ובינלאומי ראשון במעלה. 
משרד התרבות והספורט ממשיך בקידום תכניות רבות ביניהם, 
תכנית מאלפים לאלופים כך שבשנים הקרובות נמשיך לצרף 
למעגל פעילות הספורט עשרות אלפי ילדים ובני נוער, חלקם 
יהיו חובבים העוסקים בספורט עממי וחלקם יהפכו לספורטאים 

שישאפו להשתלב בספורט ההישגי- תחרותי. 
להצדיע  נפלאה  הזדמנות  הן   70 ה-  העצמאות  יום  חגיגות 
אחרת  חברה  מכל  יותר  מדינתנו.  של  המפוארים  להישגיה 
של  עמוק  שילוב  היום  של  הישראלית  בחברה  יש  בעולם, 
מורשת וחדשנות, של ישן ושל חדש, של דת ומודרנה, של רוח 
וחומר- ואולי זה סוד כוחה, סוד כוחנו.. שאיפתנו היא כי בכל 
תחום מדינת ישראל תהיה פורצת דרך וגבולות ובפרט בספורט 
ומובילות  להישגיות  אמיתי  חברתי  מניע  שהם  ובתרבות 

חברתית. 
וגדול  חשוב  בינלאומי  אירוע  ישראל  מדינת  תארח  השנה, 
מאירועי הספורט בעולם- הגי'רו דה איטליה המגיע לירושלים 
מארחת  מדינה  להיות  שלנו,  גדולה  זכות  זוהי  ישראל.  בירת 
לאירוע ספורטיבי כל כך חשוב וגדול. הגי'רו דה איטליה יתקיים 
מיליארדי  עבור  קדושים  ומקומות  היסטוריים  אתרים  במגוון 
מאמינים בדתות השונות. המסע של רוכבי האופניים בשבילי 
ארץ הקודש שלנו, יהפוך לא רק למרוץ ספורטיבי אלא למסע 
בזמן בין תקופות מרתקות שידעה הארץ הזו מזה אלפי שנים. 
אני בטוחה שזו תהיה חוויה מרגשת ומרתקת עבור כולם. משרד 
הספורט  אירוע  אירוח  על  בראשותי שמח  והספורט  התרבות 

הבינלאומי החשוב הזה. 
בעשרות  הפעולה  שיתוף  על  לכולכם,  להודות  ברצוני 
הפרויקטים המשותפים שלנו הן בשבוע הספורט ישראל וביום 
ההליכה הבינלאומי, והן באירועים ובמפעלים הרבים שעברנו 
חנוכת  טורנירים,  מרוצים,  צעדות,  החולפת:  השנה  במהלך 
דרום,  ועד  מצפון  הארץ  ברחבי  חדשים  ואולמות  מגרשים 
ורבים בה האתגרים,  ממזרח למערב. דרך ארוכה עוד לפנינו 
שותפים  המקומיות  ברשויות  הספורט  מחלקות  מנהלי  אתם 
שתמשיכו  לכולכם  מאחלת  הספורט.  במשרד  שלנו  חשובים 
האפשרות  את  להעניק  ותזכו  הספורט  בשורת  את  להפיץ 

להשתלב בפעילות ספורטיבית לצעירים ובוגרים. 
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
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ברכת יו7ר מרכז השלטון המקומי
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות

מנהלי אגפי ומחלקות הספורט, 
בישראל:  המקומיות  הרשויות  לכלל  בית  מהווה  המקומי  השלטון  מרכז 
בכל  הגדולות,  ועד  הבינוניות  דרך  מהקטנות, 
הוא  הספורט  תחום  הארץ.  רחבי  ומכל  המגזרים 
מרכיב חשוב ומשמעותי בחיי החברה והקהילה של 
חינוכי,  כלי  הוא  בישראל. הספורט  ויישוב  עיר  כל 
מסגרת חברתית משפיעה המסייעת בקידום ופיתוח 
הנוער  ובני  בכלל,  בספורט  העוסקים  האנשים 

והילדים בפרט, תחרותי ועממי כאחד.  
תחום הספורט במדינת ישראל מנוהל ומובל ברובו 
באמצעות  אם  המקומי,  השלטון  ידי  על  הגדול  
אגפים ומחלקות ספורט עירוניים, ואם באמצעות חברות ועמותות עירוניות 
הכוללות מאות אלפי משתתפים. לכן אנחנו נפעל להגדלת כח ההשפעה 
חלוקת  אופן  ואת  המדיניות  את  הקבועים  בגופים  המקומי  השלטון  של 
המשאבים על מנת לוודא כי הם מגיעים למקומות הנכונים ובאופן הוגן 

ושוויוני. 
לקידום הספורט  הגורמים  כלל  עם  ומוצלח  פורה  פעולה  לנו שיתוף  יש 
ברשויות: משרד הספורט, שרת התרבות והספורט, המנכ"ל, מפעל הפיס, 
מספר  ברשויות.  הספורט  לקידום   לספורט,  הלאומית  והמועצה  הטוטו 
שיתופי פעולה בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי עומדים על הפרק 
חלוקת  הספורט,  מתקני  את  ישדרגו  ספק  שללא  לדרך,  יציאה  לקראת 

המשאבים ואופן ניהול הספורט במדינת ישראל. 
ברצוני להודות לכם על העבודה הקשה והמאמצים הרבים שאתם משקיעים 
להיווסדו של השלטון המקומי,  80 שנה  אנו מציינים  בעבודתכם. השנה 
בישראל,  הספורט  בפיתוח  נעסוק  החכמה  העיר  מודל  מקידום  וכחלק 
MUNI- במסגרת הוועידה השנתית של השלטון המקומי ויריד החדשנות

EXPO. הוועידה תתקיים ב-13-14 בפברואר בגני התערוכה בתל אביב, 
ואני מזמין אתכם להשתתף בה.

 שלכם, 
חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
יו"ר מרכז השלטון המקומי

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

הספורט בהן.
אני שמח וגאה על כל הזדמנות בה יש 
אמצעי  בלתי  מפגש  לקיים  ביכולתנו 
עם מנהלי מחלקות הספורט ברשויות 
וכמה  כמה  אחת  על  המקומיות, 
לפנינו בשנים  והאתגרים המשותפים העומדים  לנוכח המטרות 
הקרובות. מפגשים אלו והדיונים המתקיימים בין מנהלי מחלקות 
הספורט לבין מפקחי ועובדי מינהל הספורט, ובינם לבין עצמם, 
מאפשרים לנו ליצור שפה 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 
ערכיים,  חברתיים,  ספורט  פרחי  לצמצם  מרכיבים   חיזוק  על 
מתן  תוך  ספורטיבית,  פעילות  ובאמצעות  במסגרת  ותרבותיים 
דגש על מקצועיות והטמעת האהבה לעיסוק בספורט בהתמדה 
על פני שנים רבות. 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. 
רגב,  מירי  חה"כ  השרה  בראשות  והספורט,  התרבות  משרד 
תמיכה  במסגרת  תקדים  חסרת  בהשקעה  השנה  גם  ממשיך 
עממי(  )ספורט  הספורט  ובתרבות  התחרותי  הספורט  בקידום 
"סל  תקציב  הגדלת  באמצעות  בעיקר  המקומיות,  ברשויות 

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

לכלל הציבור במדינה.
מינהל הספורט ימשיך לקדם את חזונו, לאפשר לכל אדם בישראל 
את הזכות למימוש עצמי באמצעות ספורט ופעילות גופנית, ואנו 
נעשה ככל יכולתנו על מנת להטמיע את החשיבות שבקיום אורח 
ככל  רחבות  אוכלוסיות  בקרב  החיים,  לאורך  ובריא  פעיל  חיים 
ספורט  ובמתקני  בפעילויות  ולתמוך  להשקיע  נמשיך  האפשר. 
ברשויות המקומיות, במטרה לקדם את תרבות הספורט בישראל.
מחלקות  מנהלי  לאיגוד  ותודתנו  הערכתנו  את  להעביר  ברצוני 
מנהלי  של  מעמדם  בקידום  והעשייה  הפעילות  על  הספורט, 

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

הרבה בקידום מטרותינו המשותפות.

ברגשי כבוד,
עופר בוסתן
  ראש מינהל הספורט
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חברת מבט קדימה ניהול וייזום בעלת ניסיון רב בהובלת פרויקטים 
וניהול בתחומי הספורט, קהילה ותרבות ברשויות  מוניציפליות.

ברכות
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משולחנו של מנכ“ל האיגוד
מאת : שבתאי פיקר- מנכ“ל האיגוד

דבר המנכ8ל 

חברים יקרים,
שנה חלפה לה במהירות מהכנס השנתי 
המוצלח בטבריה והנה אנו נפגשים שוב 
אירוח  לנו  שמציעה  המדהימה  באילת 
נהדרת  תכנית  עם  מצוין  במלון  נהדר 
העירייה  של  מאד  נדיב  וסיוע  ומגוונת 
להודות  המקום  זה  הספורט.  ומינהל 
לראש העיר אילת, מר מאיר יצחק-הלוי, 
למנכ"ל  לנקרי,  אלי  מר  מקומו,  לממלא 
העירייה, מר פיליפ אוזן וכמובן לחברנו 
רשות  מינהל  מלכה,  יעקב  מר  היקר, 
רבות  לנו  שמסייע  העירונית  הספורט 

להצלחת הכנס.
בשנה החולפת הנהלת האיגוד המשיכה 
במספר  למענכם  המבורכת  בעשייתה 
תחומים. קידמנו מספר נושאים חשובים: 

הסכמי שכר חדשים לשנת 2017
נושא חשוב זה נוגע לכולנו! מר ניסים רון, 
מנהלי  איגוד  וחבר  האיגוד  הנהלת  חבר 
איגוד חברה ונוער בשיתוף ובסיוע עו"ד 
רונן אהרוני מההסתדרות הגיעו להישגים 
השכר  שיפור  הכוללים  בתחום  חשובים 
רשות(.  )לעובדי   2017 מינואר  החל 
אמליץ לכולכם להיפגש עם מנהלי אגף 

כח אדם ברשות ולבדוק את זכויותיכם.

בטיחות מיתקני ספורט
מאחר  ומורכב  רגיש  כך  כל  הנושא 
בו  קשורים  ממלכתיים  גופים  ומספר 
לרבות משרד הכלכלה, משטרת ישראל, 
משרד הפנים, כיבוי אש ומשרד החינוך. 
לצערנו עדיין אין אחידות בתחום זה ואנו 
ונעדכנכם.  נמשיך לעקוב אחר נושא זה 
דיווח  המחלקות  ממנהלי  לקבל  נשמח 
שלכם  ברשות  במתקנים  בעיות  על 
המצריכים התערבות שלנו מול המשרדים 

הרלבנטיים.

המועצה הלאומית לספורט
המועצה יצאה לדרך במאי 2014 בראשה 
עומד מר אנדרי אוזן. אנו עתידים להיפגש 
עמו בקרוב ונמצא דרך לשיתופי פעולה 
במועצה  חברים  להיות  ובעיקר בקשתנו 

ו/או בוועדה מייעצת.

קורס ממונה מתקני ספורט
השני  הקורס  מסתיים  אלה  בימים   
המכללה  של  ירושלים  בשלוחת 
הקורס  יפתח  אלה  בימים  ב"וינגייט". 
השלישי בשלוחת מכללת "וינגייט" בהדר 
עם  יחד  בקידומו  עמלנו  בת"א.  יוסף 
רעיון  את  שהגה  יהושע דקל  ד"ר  חברנו 
ייחודי לעובדיכם  הקורס. מדובר בקורס 

ברשות.  הספורט  מתקני  על  האחראים 
רבים  משאבים  משקיעה  הרשות  כידוע 
הבעיה  אך  מרשימים  מיתקנים  בבניית 
זמן,  לאורך  המיתקן  בשימור  מתחילה 
ניקיון, בטיחות, הנגשה ועוד. אנו מצפים 
חלק  לקחת  העובדים  את  לעודד  מכם 

בקורס חשוב זה.

לימודי תעודה בקורס מינהל 
ספורט 

בצפון  לחברינו  בעיקר  מיועד  הקורס 
פעולה  בשיתוף  ונערך  משגב  במכללת 
מנהל  חלאיילה,  אחסן  מר  עם  מלא 
גבוהה  ברמה  בקורס  מדובר  המכללה. 
מאד ואנו ממליצים מאד להיחשף לעולם 

הניהול בקורס בן כ- 200 שעות.

שיתוף פעולה עם מרכז
השלטון המקומי

לתמיכה,  זוכים  שאנו  לבשר  שמח  אני 
גיבוי ושיתוף פעולה מצוין עם מר שלמה 
דולברג, מנכ"ל מש"מ, מר רן קוניק, ראש 
הספורט,  ועדת  ויו"ר  גבעתיים  עיריית 
עו"ד רות דיין-מדר, הממונה על הספורט 

במש"מ.  
דהאן-גדש  אילנית  לגב'  מיוחדת  תודה 
דורה  לעדי  ההדרכה,  מחלקת  מנהלת 
המסורות  המחלקה  עובדות  ולנירה, 
שמסייעות לנו מידי שנה בהכנת הכנסים. 

אתר האיגוד באינטרנט
ואנו  דינמי  אתר  בהקמת  רבות  השקענו 
עבורכם.  המיועד  רב  מידע  בו  מכניסים 
בשנה האחרונה העברנו אליכם הודעות 
באמצעות  ולעיתים  ישיר  בדיוור 
אחר  לעקוב  ממליץ  אני  המפקחים. 
המידע ומי שלא מקבל עדכונים מתבקש 
באמצעות  בהקדם  קשר  איתי  ליצור 

הדואר האלקטרוני. 

כיתבו לאתר  
במידע  המנהלים  ואת  אותנו  עדכנו 
שיכול לעניין את כולם- כתבות, אירועים, 
www. :תמונות מהשטח. כתובת האתר

sportm.org

מגזין הספורט
מגזין  את  בידיכם  מחזיקים  אתם 
בשלל  ועדכונים  מידע  הכולל  האיגוד 
זוהי  עבורכם.  רב  בעמל  ומופק  נושאים 
לכתוב  אתכם  להזמין  נהדרת  הזדמנות 
מקיימים,  מיוחדות שאתם  פעילויות  על 
מאמרים מקצועיים ואנו נשמח לפרסמם. 
בהזדמנות זו שלוחה תודתנו לעורך, מר 

ומסייע  האיגוד  את  המלווה  חמו,  מיכה 
בשיווק ובקידומו. 

דמי חבר לאיגוד
על-מנת  לעמותה  בנק  חשבון  פתחנו 
להקל בגביית דמי החבר לאיגוד ולשלם 
לספקים את התשלום בזמן. פרטי הבנק: 
מספר   ,476 סניף   )12( הפועלים  בנק 
תמצאו  האיגוד  באתר   .383880 חשבון: 
לביצוע  הדרושים  המסמכים  כל  את 
לשנת  תשלום  דרישת  כולל  התשלום 

.2018
החבר  דמי  תשלום  את  להסדיר  אבקש 
יש  ההמחאות  את  בלבד.  זה  לחשבון 

לשלוח בדואר רגיל - לא בדואר רשום.
הרשויות  במרבית  כי  לציין  חשוב 
העברה  כיום  מבצעים  המקומיות 
והבטוחה  היעילה  הדרך  זוהי  בנקאית. 
ההפקדה  ביצוע  אם  מיד  שלחו  ביותר- 

את האסמכתא.

יש תמורה לאגרה
שהינכם משלמים! 

להודות  מבקשת  האיגוד  הנהלת  לסיום, 
מודיעין-  עירית  ראש  ביבס,  חיים  למר 
מצפים  אנו  מש"מ,  ויו"ר  מכבים-רעות 
וקידום  פורה  פעולה  לשיתוף  ממנו 
ראש  קוניק,  רן  למר  תודה  מעמדנו. 
ספורט   ועדת  ויו"ר  גבעתיים  עיריית 
כמנהל  דרכו  שהחל  במש"מ  ותרבות 
כיו"ר  מחלקת ספורט בגבעתיים ושימש 

איגוד הטניס שולחן ועוד. 
מינהל  ראש  בוסתן,  עופר  למר  תודה 
המסורים,  המינהל  למפקחי  הספורט, 
לעו"ד רות דיין-מדר, לעו"ד רונן אהרוני, 
בהסתדרות  חינוך  עובדי  חטיבת  ראש 
החדשה, למר יצחק לארי, מנכ"ל הטוטו, 
המיתקנים  קרן  מנהל  שביט,  יואל  למר 
המפקח  דגן,  גיא  למר  המסור,  ולצוותו 
הארצי על החינוך הגופני מטעם משרד 
לו  מאחלת  האיגוד  הנהלת  החינוך- 
פעולה  לשיתוף  ומקוים  מלאה  הצלחה 
והחינוך  הספורט  קידום  למען  מלא 

הגופני בישראל.
המסורים  ההנהלה  לחברי  מיוחדת  תודה 
הספורט  מחלקות  מנהלי  איגוד  של 
העושים  דוד  שאול  מר  של  בראשותו 
ומשקיעים  מלאה  בהתנדבות  עבודתם 
ממרצם, מזמנם ואף מכספם למען השגת 

היעדים לרווחת כולנו.

שבתאי פיקר-מנכ"ל האיגוד
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אשדוד
הנהלת איגוד מנהלי מחלקות הספורט                      

ברשויות המקומיות בישראל

שלכם
שאול דוד- יו”ר

וחברי הנהלת האיגוד

מנהלים חדשים : 
קדימה-צורן- אידיל גולדה. 

סביון-  עמיר עוזי.
ראשון לציון- אסי דרעי.

הר חברון- לוטם מיטשל.
קרני שומרון- אריק סובעי.
חוף השרון- לירז בן מלך
כפר יונה- סיגל אדמתי.

כפר קמא- מוסא בושנק  
יבנאל- בני גוזלן  

איכסאל-מחמד ח'טיב
מסעדה רמת הגולן - אמין סאלח.

 

מנהלים פורשים:
קדימה –צורן- עמית ראובן

לוד- רחל גז
מועצה אזורית הר חברון- יוחאי סביון

קרני שומרון- יהודה קוזניץ
כפר יונה- ישראל ויזל

רמת ישי- טלי גולן (חברת הנהלה)

הנהלת איגוד מנהלי מחלקות הספורט ברשויות המקומיות בישראל מברכים
את המנהלים והמנהלות לרגל כניסתכם לתפקיד החדש ומאחלים לכם 
הצלחה בתפקידכם המאתגר למען קידום הספורט ברשויות ובישראל.

נאחל הצלחה רבה לחברנו אשר סיימו תפקידם ויוצאים לדרך חדשה

תודה מיוחדת לחברת ההנהלה, טלי גולן, עם סיום תפקידה 
כמנהלת מחלקת הספורט ברמת ישי.

תודה על 11 שנות עשייה ברוכה ונמרצת בהנהלת האיגוד.  
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פשר לדמות את עופר בוסתן א
מכונית  של  טורבו  למנוע 
עם  אבל  בפורמולה  מרוץ 
ויחיד:  אחד  בולט  יתרון 
שומר  מרעיש,  לא  המנוע 
נסיעה  לנהג  ומאפשר  נמוך  פרופיל  על 
מהנה ומוצלחת. בעבודה שקטה ויסודית 
מצוי בוסתן בשנים האחרונות בכל מוקדי 
הישראלי,  בספורט  ההחלטות  קבלת 
אבל יותר מכל מהווה כוח מניע לאנשיו 

ולעוסקים במלאכה.  
עופר בוסתן הוא בעל תואר שני בניהול 
חינוכי ובעל ניסיון עשיר בשירות הציבורי, 

האיש הנכון 
במקום הנכון:

עופר בוסתן 
נבחר לתפקיד
ראש מינהל 

הספורט החדש
עופר בוסתן מונה בתחילת שנת 

2017 לראש מינהל הספורט 
במשרד התרבות והספורט. 

בוסתן, שצמח בתוך המערכת 
גבר על מועמדים אחרים 

והחליף את ד"ר אורי שפר. 
איגוד מנהלי מחלקות הספורט 
מאחל לעופר הצלחה בתפקיד

חדש במינהל
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הספורט  ובעולם  החינוך  במערכת 
במינהל  דרכו  את  החל  הוא  הישראלי. 
עשה  דרכו  רוב  ואת  ב-1994  הספורט 
הספורט  מינהל  כמפקח  שטח  בתפקידי 
סגן  לתפקיד  מונה  בהמשך  צפון.  במחוז 
מנהל ראש המינהל אותו מילא בהצלחה 

רבה. 
מברכת  “אני  אמרה:  רגב  מירי  השרה 
איש  הוא  בוסתן  עופר  המינוי,  על 
הניהולית  השדרה  מתוך  שצמח  ביצוע 
כימים  לילות  עשה  עופר  המשרד.  של 
והנגשתו  לקידומו של הספורט הישראלי 

לכלל הציבור”.
כאמור, פעילותו ותרומתו לקידום הספורט 
ההחלטות  מקבלי  מעיני  נעלמה  לא 
ובראשם השרה רגב אשר בחרה בבוסתן 

מתוך מועמדים מצוינים נוספים. 
הספורט  את  היטב  מכיר  בוסתן  עופר 
הישראלי והוא שואף לפתח את מודעות 
ספורט  אירועי  ארגון  באמצעות  הציבור 
והמועצות.  הרשויות  בכל  ענפים  במגוון 
פעילותו תתמקד בענפי ספורט עם דגש 
משחים,  מרוצים,  צעדות,  כגון  אישי 
פסטיבלים, מוקדי הפעלה, אירועי ניווט, 
פעילויות  לצד  ועוד  אופניים  מסעות 
דגש  עם  ספורט  בענפי  שמתמקדות 
וכדורעף.  כדורגל  כדורסל,  כגון  קבוצתי 
את  לכוון  בוסתן  ישאף  החדש  בתפקידו 
באוכלוסייה:  שונות  לקבוצות  הפעילות 

פריפריה  תושבי  ילדים,  גברים,  נשים, 
ואנשים בעלי צרכים מיוחדים.

את צעדיו הראשונים בעולם הספורט עשה 
קרבי.  כושר  כמדריך  שירת  שם  בצה"ל 
לאחר קורס קצינים שירת בחטיבת גולני 
בהתנדבות  במילואים  משרת  היום  ועד 
בתפקיד בכיר ביחידה לוחמת. הוא בוגר 
תואר ראשון בחינוך גופני מאוניברסיטת 
במנהל  שני  ותואר  באנגליה  קאסל  ניו 
חינוכי. לפני כן למד הוראת חינוך גופני 

במכללת "אוהלו".  
ה-80  ובשנות  מ''השטח''  צמח  בוסתן 
גופני  לחינוך  כמורה  שימש  המוקדמות 
בקיבוץ עין דור ובעפולה. בהמשך שימש 
בעיר  זאב"  "בית  ספר  בית  מנהל  כסגן 

מגוריו עפולה ובמחצית שנות ה-90 

חדש במינהל
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הספורט  מפעלי  מחלקת  כמנהל  שימש 
באותם  לבתיה"ס.  הספורט  והתאחדות 
שנים שימש עופר כמאמן כדורסל בקבוצת 
עבר   1997 בשנת  ונערים.  נוער  בוגרים, 
מ-14  למעלה  ושימש  פיקוח  לתפקידי 
שנים  כמפקח חינוך גופני וספורט במחוז 
חיפה והצפון. בשנת 2008 מונה לתפקיד 
סגן ראש מינהל הספורט במשרד התרבות 

והספורט. 
להערכה  בוסתן  זכה  השנים  במהלך 
ו-2006   2000 בשנים  פעילותו.  על  רבה 
הוענק לו פרס מנכ"ל משרד ובשנת 2008 
בשנה  במשרד.  מצטיין  צוות  בפרס  זכה 
לאחר  מיוחד  לכבוד  עופר  זכה  שעברה 
המצטיין  המנהל  פרס  את  לקבל  שנבחר 
שירות  נציבות  פרס  ואת  התיכון  בדרג 
עופר  זה.  בדרג  מעולה  כמנהל  המדינה 
שימש באין-ספור תפקידים בחינוך הגופני 
והספורט בישראל.  בין היתר שימש כחבר 
רשות  של  הקלה  האתלטיקה  בוועדת 
לאליפות  ישראל  ראש משלחת  הספורט, 
באיטליה  בכדורגל  לבתיה"ס  העולם 
)1999(, חבר בועדת הספורט של החברה 
, התרבות  למתנ"סים, נציג משרד המדע 
והספורט בוועדה הבינ-משרדית למלחמה 
באלימות, ראש משלחת ישראל לאליפות 
העולם בהתעמלות בהונגריה, חבר הנהלת 
מכון וינגייט, חבר בצוות המשרדי  בועדת 
ונציג  הציבור  בשירות  ומצוינות  "איכות 
המשרד בוועדת הספורט במרכז השלטון 

המקומי.
כי  הספורט  מחלקת  למגזין  אמר  בוסתן 
הספורט  את  לקדם  שביכולתו  כל  יעשה 
הרשויות  עם  הפעולה  שיתופי  ואת 
שהצבנו  המטרות  "אחת  המקומיות. 
האזרחים  מספר  את  להגדיל  היא  לפנינו 
הפעילים העוסקים בפעילות ספורטיבית 
קבועה, ליזום ולעודד קיום אירועי ספורט, 
ליגות אזוריות ומקומיות וטורנירים שונים 
ברשויות המקומיות. המשרד יסייע לאגם 
לבניית  ממשלה  משרדי  של  משאבים 
ובאולמות,  בטבע  ופנאי  נופש  מתקני 

נסייע  אופניים,  מסלולי  הליכה,  מסלולי 
במיתוג רשויות לפי אירועים עפ"י ענפים, 
והשיווק  ההסברתית  הפעילות  את  נגביר 
בכל  ארציים  סקרים  על  התבססות  תוך 
לתרבות  נתונים  מסד  להכנת  הגילאים 

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

בישראל".
ברשויות  הספורט  מחלקות  מנהלי  איגוד 
על  בוסתן  עופר  את  מברך  המקומיות 
שיתוף  המשך  ומאחלים  לתפקיד  המינוי 

פעולה פורה לקידום הספורט ברשויות. 

ברכת מכבי ישראל לכנס השנתי 
של איגוד ומנהלי מחלקות הספורט 

ברשויות המקומיות.

מכבי ישראל הרחיבה במהלך השנה האחרונה את שרותיה לקבוצות. 
בשנה האחרונה פותחו והוקמו מיזמים חדשים

בלעדית לאגודות מכבי, כגון: אפליקציה, סדנאות מנטליות, 
קרן למתקנים וציוד, יועץ משפטי מלווה, רואה חשבון מלווה ועוד. 

איחולינו לכנס מעשיר,
בברכת המכבים - חזק ואמץ!

מכבי ישראל

נאור גלילי, מנכ"ליורם אייל, יו"ר

חדש במינהל
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ברכת מכבי ישראל לכנס השנתי 
של איגוד ומנהלי מחלקות הספורט 

ברשויות המקומיות.

מכבי ישראל הרחיבה במהלך השנה האחרונה את שרותיה לקבוצות. 
בשנה האחרונה פותחו והוקמו מיזמים חדשים

בלעדית לאגודות מכבי, כגון: אפליקציה, סדנאות מנטליות, 
קרן למתקנים וציוד, יועץ משפטי מלווה, רואה חשבון מלווה ועוד. 

איחולינו לכנס מעשיר,
בברכת המכבים - חזק ואמץ!

מכבי ישראל

נאור גלילי, מנכ"ליורם אייל, יו"ר
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אליפות  השנה  נערכה  בישראל  לראשונה 
פאמפטרק שהתקיימה בעיר אריאל שהרימה 
אקסטרים  במתקן  והתחדשה  הכפפה  את 

מרשים שנבנה בעיר. 
וסחפה  גבוהה  לרמה  התעלתה  האליפות 
התחרות  ברוכבים.  לצפות  שהגיע  רב  קהל 
המסלול  הקפת  זמני  מדידת  על  מבוססת 

ועל מיומנויות מיוחדות של הרוכבים.
 המתקן באריאל אתגרי במיוחד ונבנה בסיוע 

קרן המתקנים של הטוטו ועיריית אריאל.
מכל  רבים  ילדים  הגיעו  המיוחד  לאירוע 
רחבי הארץ. אחד הרוכבים על המשטח היה 
אלי שבירו  אריאל,  עיריית  מראש  אחר  לא 
רכיבה  יכולת  והפגין  אישית  דוגמא  שנתן 
מרשימה.  שבירו, פעיל ספורט אתגרי בפני 
על  הרכיבה  את  למתחרים  הדגים  עצמו 

המסלול וזכה לתשואות.
האיפות כללה תחרות מרהיבה של קפיצות 
בה  ונראו  מוגבהות  רמפות  על  אופניים 

קפיצות אקרובטיות עוצרות נשימה.  

את האירוע המרשים הפיקה ויזמה מחלקת 
הספורט בעיריית אריאל בניהולה של רינה 

ובחסות   GO RIDE חברת  בשיתוף  דור, 
מינהל הספורט.

אריאל על המסלול
העיר אריאל על מפת הפאמפטרק – העיר בשומרון משקיעה במסלול רכיבה 

אתגרי ממנו נהנים ילדים ומבוגרים רבים שרוכבים במסלול מעגלי.

חדשות מקומיות
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בחודש  השתתפו  ואורחים  תושבים  מאות 
בעיר  מסוגו  מיוחד  באירוע  השנה  ינואר 
שהופק  באריאל"  בריא  "הכי  הכותרת  תחת 
ע"י מחלקת הספורט העירונית בניהולה של 
רינה דור בשיתוף המעמד לקידום האישה. 
ופעילויות  סדנאות  התקיימו  היום  במהלך 
יוגה,  כגון  בריאות  בנושאי  מגוונות  ספורט 
קונג,  וצ'י  במים  התעמלות  פלדנקרייז, 
בדיקות גובה, משקל ולחץ דם ובדיקות מסת 

.BMI השריר
את האירוע חתמה גורו הדיאטות חלי ממן 

שסיפרה על דרכה להצלחה.
הצלחה  נחל  באריאל"  בריא  "הכי  פסטיבל 
בין  פעולה  שיתוף  של  תוצאה  והוא  רבה 
הקאנטרי  בעיר:  הפועלים  רבים  גורמים 
לאירוע,  הצוות  את  וגייס  שעריו  שפתח 
צוות קופ"ח "מכבי שירותי בריאות" שביצע 

בדיקות למשתתפים, הרצאות וכיבוד בריא, 
וצוות  מהשורש"  ריפוי  "בראשית  קליניקת 
בבריאות,  מלא  ודוכן  המעסים  המטפלים, 
שסייע  אריאל  הדובדבן"  "ניצת  סניף   

בכיבוד ועוד. 
לכלל  הודתה  הספורט  מחלקת  מנהל    
על  והספורט  התרבות  ולמשרד  השותפים 

הסיוע בהפקת האירוע.

נשים עושות אקסטרים
הגיעו  הארץ  רחבי  מכל  נשים  עשרות 
לפעילות  באריאל  המנהיגות  לפארק 
העצמה לנשים שהתקיימה במסגרת שבוע 

האישה הבינלאומי.
הפעילות בפארק שילבה פעילות אקסטרים 
 , מ'   17 מגובה  קפיצות  גובה,  מתקני  על 
10 מ' ועוד  שיתוף פעולה קבוצתי בגובה 

פעילויות אקסטרים מגוונות ועשירות.
בסיום האירוע סיפרו הנשים שנהנו מחוויה 
גבולות  ומתיחת  העצמה  של  מיוחדת 

היכולת. 
ראש  עם  חגיגי  בצילום  נפתח  האירוע 
המשתתפות  את  שברך  שבירו  אלי  העיר, 
אנרגטית  פיטסטיקס  בפעילות  והמשיך 
בתחנות  הנשים  השתתפו  בהמשך  לכולן. 
נהנו מלימוד  ברחבי הפארק,  ספורטיביות 
פילטיס  פעילות  לנשים,  עצמית  הגנה 
האירוע  של  קיומו  נוספות.  ופעילויות 
עיריית  של  לתמיכה  הודות  התאפשר 

אריאל ומינהל הספורט. 

העיקר הבריאות

חדשות מקומיות
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חדשות

מינהל  ראש  בוסתן,  עופר  עם  פגישות  נערכו  הביקור  במסגרת 
הספורט ועם גאזי נוג'ידאת, מפקח מחוז צפון. כמו כן נערכו פגישות 
עם שני ראשי רשויות מובילות במגזר הערבי בצפון- ראש עיריית 
נצרת, מר עלי סאלם וראש עיריית סכנין, מר מאזן גנאיים. כמו כן 
נערך גם ביקור במכללת "משגב" לספורט ונפגשנו עם מר אחסאן 
חליילה – מנהל המכללה. המארחים קיבלו את חברי האיגוד בחום 

רב ובאירוח מופתי ולבבי.
הנהלת האיגוד מקיימת את ישיבות ההנהלה מדי חודשיים בממוצע 
לאפשר  היא  המטרה  אחרת.  ברשות  מתקיימת  פגישה  כל  כאשר 
הרשות  ראש  ואת  המחלקה  מנהל/ת  את  מקרוב  להכיר  לחברים 

ולהיחשף לפעילות הספורט והמתקנים ביישוב המארח. 

ביקור מקצועי בצפון 
הנהלת האיגוד מסיירת בשטח

מטרת הביקור הייתה להיערך לקראת הכנת תכנית רב-שנתית של פעילות האיגוד ולהכיר 
את המגזר הערבי המהווה אחוז משמעותי בקרב מנהלי המחלקות לספורט. 



15פברואר 2018מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל עמ'



פברואר 2018מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל 16עמ'

מרוץ לילה
כפר סבא

חדשות מקומיות

שנת  נעלה  סבא  בכפר  הספורט  רשות 
לילה  במרוץ  במיוחד  מוצלחת  פעילות 
בעיר,  מסוגו  ראשון  לטיני,  בסגנון  עממי 
אשר היווה אופציה טובה לבילוי ספורטיבי 

משפחתי ותרבותי.
לילי  ממרוץ  נהנו  סבא  כפר  תושבי  אלפי 
הופעות,  הכולל  לטיני  ופסטיבל  משובח 

הרקדות והפנינג ספורט ענק.
מ"מ  במעמד  פתיחה  בטקס  החל  האירוע 
הספורט,  תיק  ומחזיק  העיר  ראש  סגן 
צביקה צרפתי, מנכ"לית העירייה, אושרת 
גונן, אבי בנבנישתי, מפקח מנהל הספורט 
במחוז מרכז ושאול מיטלברג –מנהל רשות 

הספורט.
הריצה  לקבוצות  פרסים  הוענקו  בהמשך  
 RUN  4 קבוצת  המשתתפים  מרובות 
NIR  וקבוצת NR SPIRIT. עוד הוענקו 
הראשית-  החסות  לנותני  הוקרה  מגיני 
והספורט,  התרבות  משרד  ברוקס,  חברת 
איסתא,  השרון,  ידיעות  עיתון  פיט,  פרו 
 .  Web Car , R.D Tech,בכר קבוצת 
כל המשתתפים קיבלו חולצה, מספר חזה 
ותעודה.  מדליה  זמנים,  למדידת  צ'יפ  ובו 

מופעי  בטוקדות,  נגני  השתתפו  באירוע 
עמדות  סלסלה,  הרקדות  ברזילאי,  קרקס 
איפור זוהר, דוכני מזון, דוכני קניות למוצרי 

ביגוד והנעלת ספורט. 
ק"מ   3 של  מקצים  שני  הוזנקו  במרוץ 
ק"מ   7 ומקצה  המשפחה   לכל  עממי 

סבא  כפר  מהעיר   בהשתתפותרצים  
עברו  המסלולים  כאשר  לה  ומחוצה 
בסיום  העירוני.  ופארק  העיר  ברחובות 
בהופעת  לצפייה  אלפים  נשארו  האירוע 
סיישס  ופרננדו  מלקוס  לילה  של  הסיום 

בניצוחו של קיקה סמואל.

מעל 3,500 משתתפים לקחו חלק במרוץ לילה כפר-סבא ע"ש ניר רוזמרין ז"ל

מרוץ לילה
כפר סבא
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לאחרונה א שעד   )53( בי בנבנישתי 
מחוזי  כמפקח  בהצלחה  שימש 
מונה  והספורט,  התרבות  במשרד 
עופר  הספורט,  מנהל  ראש  לסגן 
בנבנישתי  של  העבר  הצלחות  בין  בוסתן. 
אולימפיאדת  של  ייסודה  את  למנות  ניתן 
למעלה  מתקיימת  ואשר  יזם  אותה  הילדים 

מעשור.
רגב  מירי  ח"כ  והספורט,  התרבות  שרת 
התקשרה לברך את הסגן החדש. “אני מקבל 
עליי את התפקיד בהתרגשות ובאחריות רבה. 
אסייע לראש מנהל הספורט להוציא לפועל 

את מדיניות השרה רגב”, אמר בנבנישתי.

חדש במינהל

ברכות: אבי בנבנישתי
מונה לסגן ראש מינהל הספורט
ויהיה יד ימינו של עופר בוסתן

ראש מינהל הספורט

המפקח המחוזי 
במשרד הספורט 
החל בתפקידו 
החדש לאחר 

שבעבר ייסד את 
אולימפיאדת 

הילדים שזכתה 
להצלחה רבה 

אבי בנבנישתי, סגן ראש מינהל הספורט
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חדש במינהל                    

מנהל הספורט הוא הגוף האחראי על כל 
פעילויות הספורט בארץ בתחום העממי 
האיגודים  כל  כפופים  אליו  והתחרותי, 
האולימפי  הוועד  וההתאחדויות, 
המקומיות.  ברשויות  הספורט  ומנהלי 
לשנים  בין מטרותיו של מנהל הספורט 
הקרובות ניתן לציין את הרחבת פעילויות 
צרכים  ולבעלי  לנשים  לילדים,  הספורט 
בריא  חיים  אורח  קידום  וכן  מיוחדים 
תהליכי  לרקע  זאת  כל  וספורטיבי, 

התייעלות במנהל.
כפר- תושב   ,)53( בנבנישתי  אבי 

לאחד  מונה  לארבעה,  ואב  נשוי  סבא, 
בספורט  ביותר  הבכירים  התפקידים 
לעופר  להודות  ״ברצוני  הישראלי. 
שרעבי  יוסי  המשרד  למנכ"ל  בוסתן, 
ולשרה רגב על האמון שקיבלתי. אעשה 
כל שביכולתי לקדם את תרבות הספורט 
ברשויות,  וההישגי  התחרותי  העממי, 
ולקחת  ובהתאחדויות השונות  באיגודים 

את הספורט בארץ לגבהים חדשים״.
תואר  בעל  טבריה,  יליד  בנבנישתי, 
ניוקאסל  מאוניברסיטת  בספורט  ראשון 
להכשרת  מסלול  בוגר  האנגלית, 
הוראה  ותעודה  ברל  בבית  דירקטורים 
בשירות  משמש  "אוהלו".  ממכללת 
דרכו  ואת  שנה  מ-15  למעלה  הציבורי 
החל כמורה לחינוך גופני ובהמשך עבד 
במכון  שונים  בתפקידים  שנים  כ-17 
ניהול היחידה לטיפוח  "וינגייט", לרבות 
מועדון  ניהול  צעירים,  ספורטאים 
ומתקני  השיווק  מערך  וניהול  הספורט 

הספורט במכון.
ייסודה  את  למנות  ניתן  הצלחותיו  בין 
יזם  אותה  הילדים,  אולימפיאדת  של 
כבר  בעומר  בל"ג  שנה  מדי  ומתקיימת 
שימש  זאת,  לצד  מעשור.  למעלה 
ובשנים  כדורסל  כשופט  ארוכות  שנים 
בינלאומי  כשופט  הוסמך  האחרונות 
בתפקידו  גלגלים.  בכיסאות  בכדורסל 
האחרון במנהל הספורט שימש כמפקח 

מחוז במרכז.
הספורט  מחלקות  מנהלי  איגוד 
לאבי  מאחל  המקומיות    ברשויות 
בנבנישתי                               הצלחה 
בתפקידו והמשך שיתוף פעולה פורה 

לקידום הספורט בישראל.

בימים אלו יצא לאור הספר השלישי של אבי בנבנישתי בנושא שופטי כדורסל
והפעם באנגלית, הספר נערך עם חברו שופט כדורסל בינלאומי מטורקיה
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בבניית האולם החדש ברמלה הושקעו כ-25 מיליון שקלים. מדובר באולם ספורט 
מודרני  שישמש את תושבי העיר לענפי הספורט השונים, חוגים, תרבות הפנאי, מחול, 
כושר, התעמלות, משחקי כדור ועוד.  שרת התרבות והספורט, ח"כ מירי רגב: "בכוונתנו 

לחתוך כאן ברמלה עוד הרבה סרטים". ראש עיריית רמלה, מיכאל וידל: "נמשיך 
להשקיע משאבים רבים בתשתיות הספורט במטרה לעודד ולטפח

אורח חיים ספורטיבי ותרבות פנאי עשירה ומגוונת

רמלה : משקיעים יותר בספורט ובתרבות הפנאי 

ח"כ ב והספורט  התרבות  שרת  מעמד 
מירי רגב  וראש עיריית רמלה מיכאל 
הספורט  היכל  לאחרונה  נחנך  וידל, 
החדש והמודרני שהקימה העירייה בקריית 
הטוטו  הפיס,  מפעל  בשיתוף  האומנים 
החדש  הספורט  אולם  השיכון.  ומשרד 
הוקם בעלות של כ-25 מיליון שקלים והוא 
מהווה חלק בלתי נפרד מהתוכנית העירונית 

לפיתוח ושדרוג תשתיות הספורט בעיר.
שרת התרבות והספורט מירי רגב, ברכה על 
ובכוונת  בכוונתה  כי  וציינה  האולם  חנוכת 
כל חברי הממשלה לעשות הכול כדי לעזור 
לשגשוגה של רמלה. השרה רגב פנתה לראש 
העיר מיכאל וידל: "אני יודעת כמה חשובה 
אני  תושביה.  לך  חשובים  כמה  העיר,  לך 
יודעת וראוי שכל תושבי רמלה יידעו שאתה 

כדי  הממשלה  במשרדי  הכוח  בכל  פועל 
להביא תקציבים לרמלה, עיר רב תרבותית 
עם  ויחד  במשרדי  אפעל  במינה.  מיוחדת 
להצליח  לך  לעזור  כדי  בממשלה  חבריי 
כאן  אבקר  השנה  כבר  העיר.  תושבי  למען 
עם הצוות שלי ונחתוך הרבה סרטים. נבנה 
נקיים את מרוץ רמלה  עוד מתקני ספורט, 
אליו יגיעו מכל רחבי המדינה ונעזור ונתמוך 
בפסטיבל "רמלה עיר עולם" שיתקיים כבר 

בחג הסוכות הקרוב". 
ראש עיריית רמלה מיכאל וידל, הודה לשרה 
רגב על תמיכתה לראש העיר לשעבר, יואל 
ובמימון  בעשייה  השותפים  ולכלל  לביא 
ומשרד  הטוטו  הפיס,  מפעל  האולם,  בניית 
השיכון והבינוי.                                        

אנו  ומוצלחת  טובה  "בשעה  וידל:  מיכאל 

בקריית  החדש  הספורט  מרכז  את  פותחים 
הפיס,  מפעל  בשיתוף  שנבנה  האומנים 
הטוטו, משרד השיכון והבינוי והעירייה. אני 
מודה לשרת הספורט על תמיכתה הגדולה 
הספורט  קידום  למען  המשרד  במשאבי 
השותפים  לכלל  תודה  ברמלה.  והתרבות 
שעמלו ועסקו בבניית היכל הספורט המרווח 
והמודרני. המרכז יעניק לתושבי העיר חוויה 
של  פעילויות  שלל  עם  מעשירה  חינוכית 
בתחומי  ובוגרים  נוער  בני  לילדים,  חוגים 
להשקיע  נמשיך  הפנאי.  ותרבות  הספורט 
במטרה  הספורט  בתשתיות  רבים  משאבים 
לעודד ולטפח אורח חיים ספורטיבי ותרבות 
לאחל  ברצוני  ומגוונת.   עשירה  פנאי 
לתושבי העיר הנאה רבה ממגוון הפעילויות 
והחוגים".                                                                       

נחנך אולם הספורט החדש 
והמודרני בקרית האומנים   

חדשות מקומיות  
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והמסירות  הידע  עם  כי  מאמינים  ברמלה 
של צביקה שרף יגיעו ילדי רמלה להישגים.  
שרף: "כאיש שנושם וחי כדורסל אני שמח 
להיות ברמלה. כל חיי עסקתי באימון ילדים 
ובאהבה.  בכיף  לרמלה  בא  אני  נוער,  ובני 
האימון עבורי הוא דרך חיים לחינוך לאהבת 

הספורט"
המינוי  על  ברך  וידל,  מיכאל  העיר,  ראש 
והודה לשרף על פעילותו למען ילדי העיר 
וענפי  הכדורסל  לחיזוק  יפעל  כי  והדגיש 
הספורט השונים לילדים בני נוער ובוגרים, 
"הספורט הוא כלי חינוכי וערכי. אני מאמין 
שעם הידע והמסירות של צביקה שרף יגיעו 

ילדי רמלה להישגים״, אמר וידל. 
רון:  ניסים  ואירועים  ספורט  מנהל מחלקת 
להרחיב  בכוונתנו  המינוי.  על  מברך  ״אני 
עם  ביחד  הכדורסל  בתחום  הפעילות  את 
מר כדורסל צביקה שרף ולהצעיד את רמלה 

להישגים״.
גדול  פוטנציאל  ״לרמלה  שרף:  צביקה 
בעבר  זאת  שעשתה  כפי  להישגים  להגיע 
והנשים.  הגברים  בכדורסל  כבוד  בהרבה 
העיר  לילדי  הפעילות  את  להרחיב  אשמח 

כאיש שנושם וחי כדורסל אני שמח להיות 
ילדים  עסקתי באימון  חיי  כל  ברמלה.  כאן 
ובאהבה.  בכיף  לרמלה  בא  אני  נוער,  ובני 

האימון עבורי הוא דרך חיים לחינוך לאהבת 
הספורט, למשמעת ולעמידה באתגרים. ״. 

מאמן נבחרת ישראל ומכבי ת״א לשעבר, צביקה שרף,
 מונה למאמן ראשי ולמנהל המקצועי של מחלקת הנוער והאקדמיה
לכדורסל ברמלה. שרף: "לרמלה פוטנציאל גדול להגיע להישגים.

רמלה: צביקה שרף,
מונה למאמן הראשי                              

של מחלקת הנוער בכדורסל

המדובר במרכז ספורט מודרני שמכיל 
אולם ספורט עם 350 מקומות ישיבה 
מיוחדת  טריבונה  להרחבת  ואופציה 
חדר  ספח,  חדרי  מקומות,  ל-1500 
סטודיו  ומודרני,  מקצועי  כושר 
סטודיו  לפעוטות,  חדר  להתעמלות, 
לחימה,  לאומניות  סטודיו  למחול, 
חדר  הלבשה,  חדרי  מזנון,  לובי, 

שופטים ועוד.             
בטקס השתתפו מנהל מחלקת ספורט 
ואירועים ניסים רון, מ"מ ראש העיר 
אברהם אילוז, סגן ראש העיר מיכאל 
מושייב,  רונן  העיר  ראש  סגן  דרעי,  
המשנה לראש העיר גבי אברמשווילי, 

חברי מועצה ותושבים. 
ראש העיר הדגיש כי העירייה תמשיך 
במטרה  שאת  ביתר  בפעילותיה 
חיים ספורטיבי,  ולטפח אורח  לעודד 
תוך  בעיר,  הספורט  מרכזי  שדרוג 
וקיום  מצטיינים  ספורטאים  טיפוח 
עממיים  אירועים  של  ארוכה  שורה 

ותחרותיים.    

חדשות מקומיות  
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במלון ה לאחרונה  נערך  כנס 
חיפה  פלאזה  לאונרדו 
מחו"ל,  נציגים   58 בהשתתפות 
נציגי 25 מדינות מאירופה ויפן 

וכ-50 נציגים ישראליים. 
במהלך הכינוס ניתנה במה למרצים מהדרג 
ככלי  בספורט  השימוש  בעניין  הראשון 
ההגינות  נושא  על  נוסף  ופיתוח,  לשלום 
ניתנה  המרתקות  בהרצאות  בספורט. 
המתקיימות  פעילויות  למגוון  חשיפה 
קיום  של  רעיון  אומץ  לראשונה  בארץ. 
קבוצות דיון סביב הנושא המרכזי למטרת 
סיעור מוחות ומענה על שאלות ממוקדות 
זה  "לכל הדעות  לנושא המרכז.  שקשורות 
עם  מקצועי  אפקט  ויצר  טוב  רעיון  היה 
תובנות חשובות שיוצגו בספר המסכם של 
ענף  ראשת  טאהא,  אסמא  אמרה  הכנס", 

משלחות ומעברים במינהל הספורט. 
הכנס זכה לשבחים ותגובות חיוביות ביותר 

ספורט הוא כלי חינוכי, תורם לסוציאליזציה ולכידות חברתית ואמצעי מועדף
בקידום ופיתוח אחווה ושלום. משרד התרבות והספורט, הועד האולימפי הישראלי, 

מכללת זינמן וינגייט ועיריית חיפה חברו יחד עם ארגון ההגינות האירופאי 
באירוח הכנס השנתי בסימן "ספורט כאמצעי להתפייסות".

ספורט כאמצעי להתפייסות                                                              
כנס ארגון ההגינות בספורט האירופאי ה- 23
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ובעיקר  המקצועית  להיערכות  הודות 
מטרה  למען  השותפים  של  למחויבות 
מוצלח שישקף  כנס  אירוח  והיא  משותפת 
ייהנו  מחו"ל  שהאורחים  אמיתי  רצון 

משהותם בישראל. 
נציגת משרד הספורט, אסמא טאהא ניצחה 
על ארגון הכנס נוסף על ערב הגאלה וטקס 
ההוקרה שהיה מרשים ומוצלח מאוד וזכה 
להתפעלות מהמשתתפים תרמו לכך קטעי 
שהיה  הטקס  את  שליוו  ותרבות  המוסיקה 
מכובד ומרשים.  נוסף לכך ראוי לציין את 
שיתוף הפעולה עם רשות הספורט בעיריית 
הכנס  להצלחת  רבות  שתרמה  חיפה 

ומכללת  האולימפי  הועד  עם  והשותפות 
וינגייט.

פרויקט הדגל ספורט לחיים S4L זכה לפרס 
הצטיינות של הארגון- נציגים של הפרויקט 
המכובד.  במעמד  התשורה  את  לקבל  זכו 
הספורט  מינהל  בתמיכת  פועל  הפרויקט 
מזה 17 שנים ומיושם ע"י מחלקות הספורט 
בפריסה ארצית  כאמצעי להקניית ערכים 

וחיים משותפים.
טאהא הודתה בחום לראש מינהל הספורט, 
ונכח  התהליך  את  שליווה  בוסתן  עופר 
ועזרו  שתמכו  המשרד  ולנציגי  באירוע 

לאורך כל הדרך.
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מרושת  הרצליה  עיריית  של  החדש  הבניין 
הקומות.  בין  במדרגות  וכמובן  במעליות 
ומחזיקת  העיר  ראש  סגנית  עם  בישיבה 
תיק הספורט, עופרה בל, הוביל          יוזמה 
העובדים  של  כושרם  לשיפור  משותפת 
בקמפיין  במדרגו.  שימוש  לעשות  ועידודם 
פרסומי ברחבי הבניין החדש נכתב בין היתר  
גדול  צעד  לאדם-  קטן  צעד  מדרגה  "כל 
לבריאות". לעובדי העירייה הוסבר כי כדאי 

מאד להתאמץ בעלייה במדרגות.
במדרגות  "עלייה  מסביר:  גורנשטיין  מיקי 
כרוכה בהוצאה קלורית מהותית שבמקרים 
ריצה  או  מהליכה  ויותר  כפולה  היא  רבים 

כשמדובר  במיוחד  משמעותי  הדבר  קלה. 
פעילים  משקל,  מעודף  הסובלים  באנשים 
בדרך  נמוכה  קלורית  הוצאה  ובעלי  פחות 
הוצאה  אין  שבמעלית  אומר  מיקי  כלל". 
במדרגות  שעלייה  בעוד  כלל,  קלורית 
תורמת להוצאה של מאות קלוריות נוספות 
בשבוע. "גבר השוקל 70 קילו, למשל, ועולה 
יוציא כ-60  7 דקות ביום,  במדרגות במשך 
קלוריות. בשבוע מדובר על כ-420 קלוריות 
וגבר השוקל כ-90 קילו ישרוף כ-80 קלוריות 

ביום". 
גם  עלייה במדרגות על בסיס קבוע עשויה 
הארוך,  בטווח  החומרים  חילוף  את  לזרז 

כאימון  ספורטיבי  באופן  נעשית  היא  ואם 
ובתדירות מתאימה - לפחות שלוש פעמים 
בשבוע - יש לכך השפעה חיובית על השימוש 

הן בזמן המאמץ והן לאחריו בקלוריות.
"הסברנו לעובדים שטיפוס קצר אך מאומץ 
את  ניכרת  במידה  לשפר  יכול  במדרגות 
מחקרים  הלב.  בריאות  ואת  הגופני  הכושר 
העלייה  של  החיוביות  שהתוצאות  מצאו 
במדרגות מורגשות כבר אחרי חודש, עליה 
במדרגות מורידה את הסיכון לאירוע מוחי 
אני  הטוב.  הכולסטרול  רמות  את  ומעלה 
שלנו  לקריאה  נענו  רבים  שעובדים  שמח 

ומוותרים על המעליות", מסכם גורנשטיין.

הרצליה:
עולים מדרגה

עיריית הרצליה חנכה את משכנה החדש - בניין בן 10 קומות, 
מרשים ביופיו  אשר מכנס את רוב עובדי העירייה. מנהל המחלקה לספורט, 

מיקי גורנשטיין נקט יוזמה לשיפור כושרם של עובדי העירייה. 
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אחד על אחד

תוכנית  להכין  נתבקשת  דקל,  ד"ר 
המחלקות  מנהלי  לאיגוד  אסטרטגית 
תוכנית  בעצם,  זאת,  מה  לספורט. 

אסטרטגית?
"התוכנית שהתחלתי להכין הינה פרי יוזמה 
איגוד  כיו"ר  שמכהן  דוד  שאול  מר  של 
המנהלים. בפגישה איתי בהשתתפות מנכ"ל 
הנהלת  וחברת  פיקר  שבתאי  מר  האיגוד 
על-ידי  לי  נאמר  דור  רינה  הגב'  האיגוד 
שמחה  המנהלים  איגוד  שהנהלת  שאול 
שקיבלתי על עצמי לסייע להנהלת האיגוד 
למתג  מנת  על  אסטרטגית  תוכנית  בהכנת 
את האיגוד בכדי לחזק את מעמדנו ולהיות 
במקום הראוי. כדי לעשות זאת החלטנו שיש 
לפעול על פי תוכנית ובאופן שיטתי ומובנה. 
גוף  הקמת  עודדתי  הספורט  מינהל  כראש 

ייצוגי של מנהלי המחלקות לספורט וקראתי 
לו בתחילה "פורום המנהלים". 

מחלקות  מנהלי  "כפורום  פעלנו  בתחילה 
התאגדנו  האחרונות  ובשנים  לספורט" 
היום  ודבר.  עניין  לכל  רשומה  כעמותה 
של  המטריה  תחת  עצמאית  היא  העמותה 
אותנו  שמקבל  המקומי  השלטון  מרכז 
ב"חיבוק גדול", ובתמיכה ועידוד של מינהל 

הספורט". 
למה צריך תכנית אסטרטגית? 

התוכנית  את  להכין  עצמי  על  "קיבלתי 
חושב  אני  כי  המנהלים  לאיגוד  אסטרטגית 
ברשויות  לספורט  המחלקות  שמנהלי 
הפלטפורמה  והם  המנוף  הם  המקומיות 
ולפיתוח הספורט בשלטון המקומי  לקידום 
ובארץ בכלל. לא כך רואים מקבלי ההחלטות 

לספורט.  המחלקות  מנהלי  מעמד  את 
לספורט  המחלקות  למנהלי  אין  לראייה, 
בגופים  ייצוג  או  נציגים  שלהם  לאיגוד  או 
כגון:  של קבלת החלטות, קביעת תקציבים 
במועצה להימורים בספורט, בקרן המתקנים 
בטוטו, במועצה הלאומית לספורט, במועצה 
הלאומית לקידום נשים בספורט. אני שואל 
'היכן מתחולל הספורט לסוגיו: חינוך-גופני 
הספורט  העממי,  הספורט  הספר,  בבתי 
הספורט  התחרותי,  הספורט  בקהילה, 
הרי  הספורט'?  ועמותות  אגודות  הייצוגי, 
בעזרת  ומתקיימים  כולם התחילו, התפתחו 
ומתקצבות  שתומכות  המקומיות  הרשויות 
מנהלי המחלקות  עושים  זה  כל  ואת  אותם 
שכל  עוד  אוסיף  שברשויות.  לספורט 
מתקני הספורט שייכים לרשויות המקומיות 

ראיון מיוחד עם ד"ר יהושע שוקי דקל על בניית תוכנית אסטרטגית 

"באיגוד 
המנהלים 

מזניקים את 
הספורט
- יוצרים 
עתיד" 

"באיגוד 
המנהלים 

מזניקים את 
הספורט
- יוצרים 
עתיד" 
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בבנייתם  מיליונים  מאות  שמשקיעות 
ואחראים  עושים  זה  כל  ואת  ובתחזוקתם. 

מנהלי המחלקות לספורט". 
שידאגו  גופים  מספיק  במדינה  אין  האם 

לנושא זה? 
נניח  בוא  במספרים  זאת  להמחיש  "כדי 
 8.5 כ-  היום  מונה  המדינה  שאוכלוסיית 
מיליון תושבים, נפחית את חלק מהתושבים 
שבמיגזרים השונים שלא עוסקים בספורט, 
שפועלים  תושבים  מיליון   6 יש   עדיין 
המוניים,  ספורט  באירועים  בחוגים, 
בתחרויות, בספורט ההישגי באגודות ועוד. 
המחלקה  מנהל  של  בניהולו  הרשויות  הן 
לספורט. הכול יודעים שאי אפשר בלעדיהם 
אז מדוע הם לא שם? מדוע אין מעמד ראוי 

למנהלי המחלקות לספורט?
לכן כדי להגיע למעמד שאתה לא רק לקוח 
המרכזי,  ושותף  המפעיל  היוזם  אתה  אלא 
צריך למתג את האיגוד, בשביל זה התגייסתי 

לסייע ולהכין תוכנית אסטרטגית".
התוכנית  עקרונות  מה  אחד,  במשפט 

אסטרטגית?
פני  צופה  תיכנון  היא  אסטרטגית  "תוכנית 
עתיד שרואה אופק ומכוון לשם עם מטרות, 
שניגזרים  זמנים  לוחות  עם  מדידים  יעדים 
הוא  שלנו  ובמקרה  האירגון,  של  מהחזון 

איגוד המנהלים".
כיועץ אסטרטגי מוביל בתחום הספורט, 
למציאות  החזון  את  מתרגמים  איך 

וליעדים ברורים?
חלום-  מקיפה,  עתידית  תמונה  זו  "החזון 
האידיאלים  את  מבטא  הוא   ,  Vission
והערכים שאליהם ישאף וכיצד יראה איגוד 
המחלקות  מנהלי  את  שמייצג  המנהלים 
לספורט בארץ. הוא אמור להיות המצפן לאן 
יעדים.  ולאיזה  מטרות  לאיזה  האיגוד,  יגיע 
של  "הייעוד"  ייגזר  שמהחזון  ארצה  אני 
האיגוד. אם החזון זה-   Vissionאז הייעוד- 
הוא-Mssion, יעדים ומטרות שיבטאו לשם 
מה האיגוד קיים? הייעוד מגדיר את הסיבה 
הפורמלית לקיומו של האיגוד ואת הפעולות 
המרכזיות שהארגון יבצע על מנת להבטיח 

את קיומו ואת ייעודו לאורך זמן". 
באיזה שלב מצליחים לסמן את היעד ולחתור 

למימוש החזון? 
ומטרות  פעולות  הוא  בהגדרה  "היעד- 

מישנה אופרטיביות שיש לבצע כדי להשיג 
פשוטה  דוגמא  אתן  והחזון.  המטרות  את 
לנסיעה  יוצא  אני  כאשר  שלנו,  יום  מהיום 
לקבוע  כדי   Waze ווייז-  ב-  משתמש  אני 
את היעד. הוא מראה לי את המסלול המהיר 
והיעיל להגעה ליעד או להשגת היעד. לכן 
מטרות  להגדיר  חזון,  להגדיר  לשבת  עלינו 
ישנם  זמנים.  לוחות  ועם  מדידים  ויעדים 
חוקרים, כמו קולינס ופוארס מאוניברסיטת 
בין  הדוק  קשר  יש  כי  הטוענים  סטנפורד 
מהווים  יחד  ושניהם  הארגון,  לייעוד  החזון 
את "מעגל הניהול השלם" )תני כ"ץ, פורסם 
 .)2010 מאי-יוני  אנוש"  "משאבי  בירחון 
נבין את  לצערי ההסבר מעט ארוך אך אם 
ההנחות והגדרות היסוד נבין טוב יותר לאן 
תוכנית  להכין  וכיצד  להגיע  רוצים  אנחנו 

אסטרטגית".
אני מבין שזו עבודה רצינית ומקיפה.

"אתה צודק. מדובר תהליך הבא לשתף לא 
רק את הנהלת האיגוד אלא את כלל מנהלי 
ערים  כמו  הקיים  המגוון  על  המחלקות 
גדולות, ערים בינוניות, ערים קטנות, מועצות 
מקומיות ומועצות אזוריות. התוכנית אמורה 
אומר  אני  כולם.  של  המיוחדות  את  לבטא 
מכאן לכל מנהלי המחלקות לספורט - אתם 

להיות  בואו  אז  שותפים,  אתם  לקוח,  לא 
עצמו  בתהליך  פעולה.  ושתפו  שותפים 
למיתוג  אופרטיביים  וצעדים  רעיונות  נכין 
האיגוד, וגם להחלפת הלוגו שלדעתי מחייב 
התחדשות, על הלוגו לבטא את האיגוד את 

מהותו ומטרותיו".
כיצד אתה מציע את שיתוף הפעולה של 

המנהלים?
לכולם  שלחתי  פעולה,  לשתף  "פשוט 
מה  להגדרות  חומרים  ההנהלה  ולחברי 
היעדים  הם  ומה  מטרות  הן  מה  חזון,  זה 
בו.  חברים  שכולם  המנהלים  איגוד  של 
ולשלוח  לעיין  לעשות  אמורים  שהיו  כל 
אזכיר  לחזון.  לדוגמאות  רעיונות  הצעות, 
שחזון לא נקבע בישיבה או בדיון אחד, זה 
תהליך שלוקח זמן. העברתי לחברים שאלון 
הייעוד, המטרות  בנושאי  להבעת דעותיהם 
מחלק  משוב  קיבלתי  האיגוד.  של  והיעדים 
התהליך  להשלמת  ממתין  ואני  מהמנהלים 
מצידם של האחרים. אמשיך לעבוד ולהכין 
צוות  עם  פעולה  בשיתוף  החומרים  את 
מצומצם מחברי ההנהלה וכך נתקדם. אולי 
בזכות הכתבה שלך החברים יגלו יותר עניין 
וישתפו פעולה. במהלך הכנס השנתי הקרוב 
אציג דו"ח ביניים מהתוכנית האסטרטגית". 

אחד על אחד
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זכיות ותארים
פרס שרת התרבות והספורט 

לרשויות מקומיות 
במקום  בתיה  מזכרת  זכתה  יוני  בחודש 
והספורט,  התרבות  שרת  בפרס  הראשון 
בתחום  מקומיות  לרשויות  רגב,  מירי  ח"כ 

הספורט.
זכתה   2017 בשנת   – אומנותית  שחייה 
אומנותית  בשחייה  בתיה  מזכרת  אגודת 
כאגודה  עצמה  ומיצבה  אפשרי  תואר  בכל 
המובילה בישראל. בנוסף שחייניות מזכרת 
בתיה מובילות את נבחרות ישראל השונות 
מגילאי "קומאן" )13-15( ועד גילאי בוגרות. 
בתיה  מזכרת  שחייניות  השתתפו  זו  בשנה 
האפשריות  הבינלאומיות  התחרויות  בכל 
)שנערך  לבוגרות  עולם  אליפות  את  הכולל 
ג'וניור  לגילאי  אירופה  אליפות  בבודפשט(, 

"קומאן"  לגילאי  אירופה  ואליפות   )15-17(
.)13-15(

בתיה  מזכרת  מתעמלות   – אקרובטיקה 
במקומות  ומתברגות  שנה  בכל  חיל  עושות 
והשתתפו  השונות  בתחרויות  הראשונים 
העולם  גביע  כגון  בינלאומיות  בתחרויות 

בליסבון ואליפות אירופה בפולין.
 2016-2017 המשחקים  בעונת   – כדורסל 
י'(  )כיתות  בכדורסל  הנערים  קבוצת  זכתה 
באליפות הליגה בפעם השנייה כאשר שאר 
העליון  בחלק  מתברגות  המועדון  קבוצות 

של הטבלה.
זכתה  ו'(  )כיתה  הילדים  קבוצת   – כדורגל 
זכתה  ז'  כיתות  וקבוצת  הליגה   באליפות 
במקום השני. הישגים מרשימים ויוצאי דופן 
לאגודה חדשה המשחקת לראשונה במזכרת 

בתיה.

חוגי ספורט 
בתיה  מזכרת  של  הספורט  במחלקת 
שונים.  ספורט  חוגי  כ-35  מתקיימים 
מספר  נפתחו  האחרונות  השנים  בשלוש 
אמריקאי,  פוטבול  אופניים,  חדשים:  חוגים 
טקוואנדו, טריאטלון, כדורשת לילדות ועוד.

אירועים יישוביים
את  בתיה  במזכרת  מציינים  מאי  בחודש 
''חודש הספורט'' עם עשרות אירועי ספורט 

פנימיים, חיצוניים, עממיים ותחרותיים.
קיימנו   2013 בשנת   – בתיה  מזכרת  מרוץ 
למרחק  בתיה  מזכרת  מרוץ  את  לראשונה 
10 ק"מ ובהשתתפות 384 רצים מכל הארץ. 
את  לשמר  הצלחנו  מכן  לאחר  בשנתיים 
המסורת ולקיים את המרוץ השני והשלישי.

במסגרת  שנה  מידי  בתיה–  מזכרת  צעדת 

ספורטאים חובבי הספורט במזכרת בתיה יכולים להיות מרוצים! שנת 2017 האירה פנים 
לספורטאים שרשמו הישגים מרשימים ביותר. לצד הצלחות ספורטיביות לאומיות ובינלאומיות 

הצליחו במושבה לשמר ולהפיק אירועי ספורט יישוביים ברמה הטובה ביותר, 
לפתח תחומי ספורט חדשים ולהיות שותפים לפרויקטים לאומיים בהובלת משרד הספורט.

מזכרת בתיה
הספורט על המפה

אליפות ליגה במאמאנט אתנה הולכות רחוק

פרחי ספורט בג'ודו פרס שרת התרבות והספורט

ירון זרד. מנהל המחלקה לספורט

חדשות מקומיות
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שבוע החינוך הגופני בבתי הספר היסודיים. 
משנת 2014 עוברת הצעדה בעיינות גיבתון 

וב"מצפור רפנאל". 
מאי  חודש  מידי   – בתיה  מזכרת  אליפויות 
מתקיימות מספר אליפויות פנימיות בחוגים: 
טניס,  פטאנק,  ואקרובטיקה,  התעמלות 

שחייה אומנותית ושחייה.
גם   ,27/10/17   – הבינלאומי  ההליכה  יום 
רשויות  לעשרות  הצטרפה  בתיה  מזכרת 
מקומיות אשר ציינו בהליכה את יום ההליכה 
המודעות  את  לעלות  במטרה  הבינלאומי 

לאורח חיים פעיל ובריא.
לשנת  מצטיינים  לספורטאים  הוקרה  ערב 
ספורטאים   35 ל-  גביעים  הענקת   –  2017
באחד  זכו  אשר  מצטיינים  וספורטאיות 
ישראל  באליפויות  הראשונים  המקומות 

השונות.
שבוע החינוך הגופני לבתי הספר היסודיים 
– קיום טורניר במשחקי כדור לכיתות ה'-ו' 

צעדת מזכרת בתיה.
יום ספורט לגיל הפעיל – מזה כשלוש שנים 
מתקיים אירוע יוצר דופן - יום ספורט לגיל 
הפעיל- בו מתחרים הספורטאים הוותיקים 
של מזכרת בתיה בענפי ספורט שונים: שחייה, 
יום  בסיום  וכדורשת.  פטאנק  שולחן,  טניס 
הספורט מעניקה המחלקה לספורט גביעים 

לזוכים במקומות הראשונים.

יוזמות ופרויקטים
פרויקטים ספורטיביים קהילתיים:

"מאמאנט" – ליגת אמהות המבוססת על נשות 

החינוכיות  במסגרות  ילדים  להן  המושבה 
 2013 בשנת  נפתחה  הליגה  המושבה.  של 
בהשתתפות  החמישית  השנה  זו  ומתקיימת 

8 קבוצות בהן כ-100 נשים.
 2014 משנת  החל   – ספורט  פרחי  פרויקט 
הלאומי  לפרויקט  שותפה  בתיה  מזכרת 
למעגל  לצרף  מטרתו  אשר  ספורט"  "פרחי 
 50,000 כ-  הישראלי  הספורט  ספורטאי 

שנים.  בחמש  וספורטאיות  ספורטאים 
זה  פרויקט  במסגרת  קידמה  בתיה  מזכרת 

את ענפי השחייה וכדורסל בנות.  
זכו  הפרויקט  במסגרת   – "אתנה"  פרויקט 
בשלל  להשתתף  בתיה  מזכרת  ספורטאיות 
תזונה,  של  בתחומים  מרתקות  הרצאות 

פציעות ספורט ופסיכולוגיה.

מתקנים
בחמשת השנים האחרונות השקיעה המועצה 
המקומית למעלה מ- 10 מיליון ₪ במתקני 
ספורט, ביניהם הקמת אולם ספורט בתיכון 
שני  יישובי,  כדורגל  מגרש  הקמת  רבין, 
פרקט  התקנת  )מיניפייץ(,  קט-רגל  מגרשי 
וקריאת האולם הספורט על שמו של רפנאל 
החלפת  כושר,  מתקני  הקמת  ז"ל,  מוסקל 

סלים בכל מגרשי החוץ במושבה ועוד.

אירועי ספורט חיצוניים
)2012-2017( – בחמשת  אולימפיאדת הילדים 
ספורטאי  משתתפים  האחרונות  השנים 
העממי  באירוע  בתיה  מזכרת  וספורטאיות 
בכל  הילדים.  אולימפיאדת  בישראל  הגדול 
שנה חזרו ספורטאי מזכרת בתיה עם שלל 
ג'ודו,  כדורגל,  בתחומים:  ומדליות  גביעים 

כדורשת והתעמלות.
האחרונות  בשלוש   – רחוק"  הולכות  "אתנה 
באירוע  בתיה  מזכרת  נשות  משתתפות 
במסגרת  המתקיים,  רחוק"  הולכות  "אתנה 
הירקון  בפארק  ישראל,  ספורט  שבוע 

ומטרתו קידום ספורט הנשים.

אליפות אירופה בשחייה אומנותית לנערות אליפות צרפת הפתוחה בשחייה אומנותית זכיה בליגת השכונות

המכביה - אקרובטיקה

תחרות בינלאומית באקרובטיקה פורטוגל

צעדת מזכרת בתיה ה-13 אליפות בכדורסל כיתות י אליפות ישראל בשחייה אומנותית מאי

חדשות מקומיות
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הוד השרון:
מזניקים את הספורט- חיים בתנועה

חדשות מקומיות

הוד השרון ב שנים האחרונות הפכה 
למודל ארצי בקידום הספורט ואורח 
העיר  תושבי  בקרב  הבריא  החיים 
הספורט  ברשות  הגילאים.  בכל 
העירונית בניהולו של יצחק בן-דור מספרים 
המתקיימות  הנרחב  הפעילויות  מגוון  כי 
אב  מתוכנית  כחלק  ספורט,  ענפי  במגוון 
להעצמת  נועדה  אשר  מקיפה  אסטרטגית 

איכות חיי התושבים.  
"התוכנית נוצרה בשיתוף נרחב של התושבים 
ובהתאם להנחייתו של ראש העיר, חי אדיב 

המקפיד מידי שנה להקצות את המשאבים 
הנדרשים למימושה", מספר בגאווה בן-דור.

 במסגרת התוכנית המקיפה המיושמת כבר 
היסודיים,  הספר  בתי  הילדים,  גני  מגילאי 
לתושבי  ועד  והתיכונים  הביניים  חטיבות 
לאורך  העירייה  מקיימת  הוותיקים,  העיר 
לקהלי  פעילויות  של  נרחב  מגוון  השנה 
שיעורי  ספורט,  ימי  דוגמת  ממוקדים  יעד 
הספר,  בבתי  ספורט  מפעלי  גופני,  חינוך 
להורים,  וכדורשת  כדורסל  כדורגל,  ליגות 
שיעורי ספורט בפארקים ובגינות הציבוריות 

הוד השרון חרטה על דגלה את קידום הספורט ואורח החיים הבריא
 בקרב תושבי העיר באמצעות קיום מגוון רחב של אירועים

 קהילתיים ספורטיביים, לצד הקמת מבני ספורט
 וקידום מפעלי הספורט במערכת החינוך העירונית.

  יצחק בן-דור
מנהל רשות הספורט הוד-השרון
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חדשות מקומיות

ועוד.  לוותיקים  ספורטיאדה  למבוגרים, 
בהם  דגל  אירועי  לצד  מתקיימים  אלה  כל 
העיר  מתושבי  אלפים  שנה  מידי  משתתפים 
ספורט,  מתקני  של  והקמתם  ואורחיהם 

אולמות ומתחמי פעילות ברחבי העיר.

צועדים עם רון בלב
עם  "צועדים  המסורתית  השרון  הוד  צעדת 

שנים   31 בסימן  השנה  התקיימה  בלב"  רון 
תושב  ארד,  רון  הנווט  של  בשבי  לנפילתו 
דרך  הצועדים  עברו  לראשונה  השרון.  הוד 
פארק  הוד השרון )האגם( החדש בו הופעלו 
הופעות  מוסיקלי,  מופע  כגון  אטרקציות 
הסיום  בנקודת  ועוד.  להטוטנים  ספורט, 
התקיים הפנינג לכל המשפחה שכלל מתקנים 
מתנפחים, דוכני יצירה, מאהל בדואי, ריקודי 

עם, הפרחת בלונים ועוד.

יום ההליכה הבינלאומי
תלמידי בתי הספר הצטרפו להולכים ברחבי 
העולם ביום ההליכה הבינ"ל ביום שישי 27 
הן  ההליכה  יום  מטרות   .2017 באוקטובר 
פיתוח מודעות התלמידים לחשיבות הפעילות 

הגופנית וקידום אורח חיים פעיל ובריא. 
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לוד על המפה

אדיר, ל ספורטיבי  הישג  עוד  רושמת  וד 
הצליח  לוד,  עירוני  הטניס  מועדון  כאשר 
להעניק לעיר לוד אליפות היסטורית שניה 
באליפות המדינה בטניס לשנת 2017. לוד 
זכתה בפעם השניה בתולדותיה באליפות המדינה 
לגברים לאחר ניצחון 0:2 על מועדון טניס רמלה. 
משחק הגמר עורר התעניינות רבה כשמלוד יצאו 
דודי  לעודד.  שבאו  והורים  ילדים  של  אוטובוסים 
סלע מלוד ניצח 4:6 6:4 3:6 את בן פתאל מרמלה 
עוליאל  ישי  את  ניצח  לשם  עידן  לקבוצה  וחברו 

מרמלה 3:6 6:2 3:6.
ראש העיר, יאיר רביבו, הגיע לעודד את השחקנים 
הודה  רביבו  הגביע בסיום.  להניף עימם את  וזכה 
הצלחה  המשך  ואיחל  אישי  באופן  לשחקנים 
בהמשך. "ברכות לאהרון ומאור חמרה, שמובילים 
את הענף הזה ביד רמה במשך עשרות שנים, לידידי 
אריה לוי מחזיק תיק הספורט, למנהל האגף מאיר 
המועדון,  של  הנהדרים  לשחקנים  וכמובן  אליהו 
אמר  ואחרים",  לשם  עידן  לוי,  הראל  סלע,  דודי 

עו"ד רביבו. 
ולקפטן  השחקנים  לכל  הודה  הטניס,  מועדון  מנהל  חמרה,  אהרון 
הקבוצה מאור חמרה. אהרון הבטיח, כי בכל שנה לוד תילחם על 
כל התארים. אריה לוי, מחזיק תיק הספורט שנכח במשחקים ומלווה 
את קבוצת הטניס מלוד כבר שנים, לא הסתיר את התרגשותו בסיום 
ופרץ בריקוד ושימחה עם השחקנים. המשחקים הועברו בשידור חי 

בערוץ 5 והביאו המון כבוד וגאווה לעיר לוד.

את  הסתיר  לא  חמרה,  מאור  הקבוצה,  קפטן 
התרגשותו: "השבנו את הגביע ללוד. כבוד וגאווה 
הספורט.תודה  ערוצי  בכל  שמשודרת  ולעיר  לנו 
לרה"ע יאיר רביבו, למחזיק תיק הספורט, אריה לוי, 
מאיר אליהו, למנהל מועדון  למנהל אגף הספורט 
הטניס  עמותת  לחברי  )אבי( אהרון חמרה,  הטניס 
הראל  עידן,  דודי,  שלנו,  היקרים  לשחקנים  בלוד, 
לאורך  אותנו  ועודדו  שליוו  הטניס  לילדי  ואיגור, 
שוב  ניפגש  להצלחה.  השותפים  ולכל  הדרך  כל 

בתחילת 2018 במסע להגן על התואר. ויוה לוד".

מתכוננים למרוץ לוד ה-5
נציגות גדולה לעיר לוד השתתפה השנה באליפות 
האליפות  את  המהווה  טבריה,  במרתון  ישראל 
 42.195 של  למרחק  במרתון  ישראל  של  הרשמית 

ק"מ. 
בחודשים האחרונים התאמנו 15 מתושבי לוד בהם 
מנכ"ל העירייה אהרון אטיאס, לתחרות היוקרתית 
במסגרת קבוצת הריצה של "רצי דני לוד" שהוקמה 
לזכר דני גונן הי"ד תושב העיר שנרצח בפיגוע לפני כשנתיים וחצי.

יכול  כל אחד  זאת  יחד עם  אופי.  זה  "מסתבר שלהיות מרתוניסט 
בקושי  הוא  היום  אם  גם  ארוכים  למרחקים  ולהגיע  לרוץ  להתחיל 
עושה הליכה או רץ למרחקים קצרים של עד 2-3 קמ", הסביר גלעד 
פולק תושב העיר אשר יזם את קבוצת הריצה יחד עם המאמן הבכיר 
תושבים  פוגשים  אנו  האחרונות  השנים  שלוש  "במשך  שרון.  רונן 
מלוד שהחלו את דרכם בעולם הריצה כאשר הציבו לעצמם יעדים 
ממש בסיסים כמו להתמיד, להגיע לרוץ 5 ק"מ או 10 ק"מ ואחרי 

לוד אלופת המדינה בטניס

בפעם השנייה בתולדותיה!!! ראש העיר עו"ד יאיר 
רביבו שהגיע לעודד את השחקנים: "עוד הישג חשוב 

לעיר לוד, והפעם זכייה נוספת באליפות המדינה 
בטניס. הספורט הוא כלי מרכזי למיתוג חיובי לעיר 
ואני שמח שפעם נוספת העלינו את לוד על המפה 

שחקני מועדון טניס עירוני לוד עם גביע האליפותהארצית בהקשר חיובי". 

השחקנים המאמנים ומנהלי מועדון טניס עירוני לוד

ספורטאי לוד בקרב מגע עם הגביעים והמדליות
קבוצת רצי דני לוד בהם מנכל העירייה אהרון אטיאס מתכוננים למרוץ לוד ה-5

ראש העיר עוד יאיר רביבו, 
הוספתם גאווה ללוד
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לפרוץ  מצליחים  הקבוצה  של  האימונים  במסגרת  חודשים  כמה 
ומרחקים שמעולם לא  ומגיעים לתוצאות  את הגבולות של עצמם 

האמינו שיצליחו לעשות"
ריצות  וסיבולת,  טכניקה  אימוני  כללו  טבריה  למרתון  האימונים 
ארוכות בכל שבוע. זו מסגרת מחייבת שיוצרת אצל הרצים מסוגלות 
וכן חוסן מנטלי שבא לידי ביטוי גם בחיי היום יום. ניתן לחפש אותם 

בפייסבוק "רצי דני לוד".

לוד אירחה את גמר טורניר "מדינת הכדורגל" 
לזכרו של השחקן אבי כהן

חגיגת ספורט אמיתית ציפתה לאוהדי הכדורגל מלוד ומכל הארץ. 
העיר לוד אירחה ביום חמישי האחרון את גמר הטורניר הענק של 
"מדינת הכדורגל" לזכרו של השחקן אבי כהן, במסגרתו השתתפו 

226 קבוצות  ב-650 משחקי כדורגל הוגן, ללא שופטים.
למעלה מ-3,000 שחקנים מכל רחבי הארץ, נטלו חלק במשחקים. 
את  לקיים  הכדורגל"  "מדינת  טורניר  מארגני  החליטו  לראשונה 
האימונים  מגרשי  ובשני  בלוד  העירוני  באצטדיון  הגמר  משחקי 

הסמוכים.
הטורניר אורגן בשיתוף משרד הספורט ואגף הספורט בעיריית לוד. 
יאיר רביבו הביא מנהל אגף הספורט,  את ברכת ראש העיר עו"ד 
מאות  את  ובירך  הארגון  מלאכת  את  שיבח  אשר  אליהו,  מאיר 
גאה  לוד  "העיר  בטורניר.  שהשתתפו  השחקנים  ואלפי  הקבוצות 
לארח טורניר בסדר גודל כזה הדוגל בערכים של הוגנות, סובלנות 
ואחריות אישית, באמצעות מפגשי כדורגל בין חובבים מכל חלקי 
ההנאה,  למען  גביעים,  וללא  שופטים  ללא  והאוכלוסייה,  הארץ 

הספורט והאהבה בלבד".
היה זה ערב של חשיפה לכדורגל ככלי לשינוי חברתי, ככלי לעשייה 
תודתם  את  ומסרו  המארגנים  סיכמו  ותרבותית,  בריאה  משותפת, 
הכבוד  כל  הגמר.  אירוח משחקי  על  הספורט  ולאגף  לוד  לעיריית 
לכל המשתתפים באליפות המסורתית בכדורגל הוגן לזכרו של אבי 
כהן ז"ל , איש של כדורגל, ערכים וספורט. נפלא לראות כיצד תרבות 
הכדורגל ההוגן מתקיימת הלכה למעשה, כיצד הספורט יכול להיות 

לכולם, בכבוד ובהגינות. 

אליפות ראשונה לאלינה ברגלסון מלוד בטורניר 
בינלאומי בקפריסין בענף הבדמינטון

השתתפו  הבדמינטון  בענף  בקפריסין  לנוער  בינלאומית  באליפות 
יוון,  פורטוגל,  הונגריה,  איטליה,  רוסיה,  בהן  מדינות  מ-10  ילדים 
ה-10  בת  ברגלסון,  אלינה  וישראל.  גאורגיה  קפריסין,  רומניה, 

זכתה  לוד,  מכבי  מועדון  ושחקנית  ה'  כיתה  לוד, תלמידת  תושבת 
במקום הראשון באליפות. 

התחרות  לאורך  יריבותיה  מול  מוחלטת  עליונות  הפגינה  אלינה 
יריבתה  על  לגבור  הצליחה  אך  מאמץ  יותר  למעט  נזקקה  ובגמר 

קטרינה ספירידופולו מיוון )21:18 ; 21:15(.
בתחרויות האחרונות שהתקיימו בארץ הוכיחה אלינה שהיא קורצה 
מחומר של אלופים. באליפות אשדוד U-13 זכתה במקום הראשון, 
וכן בתחרויות "ליגה אישית" של האיגוד, שם היא מנצחת בנים ובנות 

מעל גילה, היא מדורגת 9-10 עד גיל 15.
כיום אלינה היא ההבטחה הגדולה והנציגה הבאה של לוד. מאמנה 
בטוח  היה  בהודו,  לימודי בבדמינטון  בסיור  בזמן התחרות  ששהה 
שאלינה תייצג את לוד בכבוד גדול והוא צופה לה עתיד לא פחות 
הנציגה  תהיה  שכנראה  דנילנקו,  דנה  לוד,  של  הבכירה  מהנציגה 
הראשונה מלוד )והבדמינטון בישראל בכלל(, באולימפיאדת 2018 

לנוער שתתקיים בארגנטינה.

הצלחה לספורטאי לוד בטורניר
 בינלאומי בהיאבקות

  ."2017 חנוכה  "אורות   - בהיאבקות  בינלאומי  טורניר  אירחה  לוד 
ארגון התחרות בוצע ע"י אגודת היאבקות הפועל לוד בשיתוף עם 
אגף הספורט בעיריית לוד ואיגוד ההיאבקות בישראל. הייתה זאת 
אחת התחרויות הגדולות בישראל בענף ההיאבקות השנה, נטלו בה 
חלק 134 משתתפים מ-13 הקבוצות המובילות מישראל. לראשונה 
שהעלה  מה  מחו"ל,  קבוצות  שתי  גם  זה  מסוג  בטורניר  השתתפו 
מאוד את רמת התחרות. "אנחנו מקווים מאוד להמשיך את המסורת 
גם בשנים הבאות", מסרו  קבוצות מחו"ל  ולארח  שהתחלנו השנה 

המארגנים.
כמו תמיד המתאבקים ממועדון היאבקות הפועל לוד ייצגו בכבוד 
את העיר. הקבוצה המארחת "הפועל לוד" מנתה 29 חברים. למרות 
התחרות המאוד קשה זכו החניכים מלוד ב-10 מקומות ראשונים, 6 

מקומות שניים ו-5 מקומות שלישיים. 
והסביבה  לוד  אולימפיים  ספורט  ענפי  לקידום  העמותה  הנהלת 
לכל  וולדימיר קסובסקי מסרו את ברכתם  ברמן  והמאמנים אלכס 

הזוכים והמשתתפים ואיחלו להם הצלחה בתחרויות הקרובות. 
תודה מיוחדת מסרו לאגף הספורט בעיריית לוד שסייע מאוד בארגון 
ובראשם  העירייה  לנציגי  וכן  מחו"ל,  הקבוצות  ואירוח  התחרות 
חבר מועצת העיר אריה לוי, מחזיק תיק הספורט, אשר כיבדו את 

הטורניר בנוכחותם. 

מסורת: קידנט מאמאנט בלוד

כבכל שנה, ממשיכה מאמאנט במסורת ומקיימת את אירוע הקידנט 
השנתי, אשר נערך בחנוכה באולם הספורט ביאליק. לאירוע הגיעו 
לבושים  הגיעו  הילדים  כל  וילדיהן.  רמלוד  מאמאנט  שחקניות  כל 
בחולצות אחידות שהוכנו במיוחד לאירוע, באדיבותה של מחלקת 
הספורט בעיריית לוד. ההתרגשות ניכרה על פניהם של הילדים. הם 
חיכו בקוצר רוח למפגש בו יוכלו לשחק כמו אמא והנה הגיע היום 

המיוחל.
על האירגון המופתי הייתה אמונה קבוצת הרמב"ם ממאמאנט לוד. 

לוד על המפה

הקבוצות המשתתפות בגמר מדינת הכדורגל

ילדי מאמאנט המאושרים מציגים את תעודות ההשתתפות

אלינה ברגלסון הלודאית במקום הראשון בטורניר הבינלאומי בקפריסין
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לשחייה כספורט ראשוני ובסיסי, יתרונות רבים. כך למשל, בשחייה 
אירובית  בפעילות  מדובר  בגוף:  רבות  שרירים  קבוצות  מופעלות 
בבריכה  בפעילות  והריאה.  הלב  סיבולת  את  המשפרת  קלאסית, 
סובלים פחות מהזעה ומתחושת החום, האופיינית לפעילות בחוץ. 
למפרקים  התנגדות  המונע  דבר  הגוף,  משקל  מנוטרל  בשחייה 
שגדלים באופן מואץ בגיל הצעיר, ומאידך מחזק את המפרקים ונותן 

בסיס רחב למיומנויות רבות.
משרד  הספורט,  מינהל  וערכי  ליעדי  בהלימה  נמצאת  התכנית 
הבריאות  וארגון  ספורט  לרפואת  הישראלית  החברה  הבריאות, 

העולמי – הממליצים על תוספת שעות פעילות ספורטיבית. 
והספורטיבית,  הפיזיולוגית  ההתפתחות  בתחום  רבים  מחקרים 
ממליצים על פעילות מגוונת ככל הניתן בשלב "חלון ההזדמנויות" 
הפיזיולוגי של ילדים )גילאי 7 – 13 , משתנה בהתאם לענף(. בגיל 
יכולות  שלל  יחסית  רבים  וביעילות  בקלות  רוכשים  הילדים  זה, 
זריזות,  עין-יד,  קשר  קואורדינציה,  משקל,  שיווי  כגון  פיזיולוגיות 

חשיבה מהירה וכד'.
שלפעילות  הוכח  העולם  ברחבי  שונים  ומודלים  מחקרים  פי  על 
כגון  חשובות,  וגופניות  נפשיות  השפעות  הצעיר  בגיל  גופנית 
הפחתת מתח וחרדה, חיזוק הביטחון העצמי, הגדלת יכולת הריכוז 
לזמן ארוך, שמירה על בריאות השלד, שיפור השינה בלילה והקניית 

הרגלי חיים בריאים.  

למצוינות,  ומעודדת שאיפה  בריא  חיים  לאורח  תורמת  זו  פעילות 
בחיים  להגינות  וחינוך  עצמית  משמעת  הקניית  להתמדה,  חינוך 

ובספורט.
בשנים  אולם  מוקדמת.  התמחות  של  הנורמה  רווחה  בישראל 
האחרונות   מחקרים ממליצים להתחיל ולהתמחות בענף ספציפי 
רק לקראת סיום שלב "חלון ההזדמנויות" הנ"ל, ולנצל את הגילאים 

המוקדמים יותר לעיסוק במגוון ענפי ספורט, ובדגש על הנאה.

תכנית "הכל מתחיל במים" מציבה פלטפורמה של פעילות גופנית 
ד'. בתוכה גם מענה התפתחותי- במים החל מגיל הגן, ועד כיתה 

על  וזאת  במקביל,  פיזיולוגיות  יכולות  מגוון  המשפר  פיזיולוגי, 
מנת להתמקצע בענף הספורטיבי המועדף עליהם בהמשך הדרך, 
תוך הכנה גופנית בסיסית רחבה ובמגוון מיומנויות יסוד. כל זאת, 
תוך  מתן הזדמנות לילדים לחוות, להתנסות וליהנות במגוון ענפי 

הספורט.

חדשות

הכל מתחיל במים

עמותת הספורט של מועצה אזורית הגליל העליון מקדמת פעילות ספורטיבית מקצועית, ערכית 
ובטוחה, כבר מגיל צעיר, במטרה לחזק ולבנות תשתית כמותית ואיכותית של ספורטאים וספורטאיות. 

את המטרה מבקשים ליישם, בין היתר באמצעות ענפי המים – שחייה, טריאתלון וכדור מים.

חדשנות בספורט – בגליל העליון 
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חדשות

יתרונות התכנית: 
l מניעת שחיקה ופרישה מוקדמת מספורט. 

l פיתוח יכולות גופניות. 

מטרות:
l ילדים בגליל יתנסו במגוון ענפי ספורט מים כבר מגיל הצעיר,  
להצטיין  להם  שיאפשר  דבר  רחב,  בטווח  יסוד  מיומנויות  וירכשו 

ולבלוט יותר בספורט המרכזי שיבחרו בהמשך דרכם.
l הגדלת מספר המשתתפים בענפים טריאתלון, כדור מים ושחייה. 
בשלושת  יותר  טובות  גוף  מיומנויות  בעלי  ספורטאים  הצמחת   l

הענפים.

תכנית הפעולה:
כל משתתף חדש החל מגיל 5 עד 9 יגיע לאימון )עד 2 אימוני שחייה 
תרגול,  קושי,  לחוות  לילד  מאפשרת  באימון  השתתפות  בשבוע(. 
הצלחה, ולסגל יכולות אתלטיות ופיזיולוגיות בסיסיות שישרתו אותו 

בעתיד.

ביטוי  לידי  הבאים  הגופני  הכושר  מרכיבי 
בשחייה:

על  לגבור  השרירים  של  התנועה  מערכת  של  היכולת  כוח:   l
התנגדויות וכוחות חיצוניים חיזוק חגורת הכתפיים.

l מהירות: היכולת לבצע תנועה בזמן הקצר ביותר לאורך מרחק 
נתון.

l גמישות: טווח התנועה שקיים במפרק והיכולת לנוע בטווח זה 
בחופשיות.

l קואורדינאציה: היכולת לתאם בין תנועות שונות, במטרה ליצור 
איזון תנועתי. למעשה כל תנועה דורשת קואורדינאציה.

l שיווי משקל: היכולת לאזן את הגוף.
l קינסתזיה: תחושת התנועה. היכולת לחוש את המיקום של איברי 

הגוף בחלל מבלי להסתכל עליהם.
כל ספורטאי יתנסה  בשחייה, במשחק כדור מים, ובטריאתלון   l

פעם בשבועיים לפחות.
באימון  יתנסה  ומעלה   9 מגיל  שנייה  שנה  שוחה  אשר  שחיין   l
נוסף בשבוע של ריצה/ רכיבה על אופנים מענף הטריאתלון, ויחידת 

אימון כדור מים.  
l החל מגיל 10 – 12 ישתלבו הספורטאים בענפי הספורט השונים.

l קבוצת הכדור מים תתחיל ברמה המקצועית אימונים מגיל 12, 
ואז יקיימו 3-4 אימונים בשבוע במסגרת הכדור מים המקצועית.

l קבוצת הטריאתלון תתאמן בשחייה פעמיים בשבוע עד גיל 12, 
ובנוסף יקיימו הספורטאים שרוצים בכך עוד שני אימוני אופניים/

ריצה שבועיים.

חדשנות
התכנית המוצעת חדשנית. לא קיימות תכניות דומות בארץ, לא כל 
שכן באזור הצפון שבו למ"ס נמוך ונגישות נמוכה מאד הן לחוגים 

והן לפעילות ספורטיבית. 
התכנית מהווה פתרון אטרקטיבי ברמת חוג ספורטיבי. יש בה מגוון 
לענף  בלעדית  מחויבות  דורשת  איננה  היא  לבחירה,   אפשרויות 

מסוים, ואף ניתן להשתתף בה לצד ענף עיקרי.

השחייה  באיגוד  גם  רשומים  יהיו  והטריאתלים  השחקנים 
יהיו  התחרויות  ולרצונם.  לרמתם  המתאימות  בתחרויות  וישתתפו 
יכינו  השונים  והמאמנים  השנתית  המקצועית  כתובות בתוכנית 

אותם לכך.
ארצית, ומאמנם  טריאתלון  בתחרות  להתחרות  יוכלו  השחיינים 
האישי יכין אותם לתחרויות בהתאם. בנוסף יוכלו השחיינים להתאמן 

ביחד עם ספורטאי הטריאתלון ככל שהם יכולים.
השחיינים המעוניינים לשחק כדור-מים, יוכלו להתאמן עם הקבוצה 
כשיתאפשר להם, ולהיות חלק מהקבוצה במשחקים, במידה שרמתם 

מספיק גבוהה והמאמן יסכים לשתף אותם במשחקים.

מנהלי כל הענפים מארגנים תחרויות מקומיות לטריאתלון ולשחייה, 
וטורנירים בין המרכזים בכדור מים  - פעמיים בשנה, לכל ענף.

האימונים מתקיימים ב – 3  מרכזים עיקריים ברחבי הגליל העליון: 
גלעדי  כפר  בקיבוץ  החרמון,  מבואות  אזורית  מועצה  בבריכת 

ובקיבוץ הגושרים.

הוא  בו  הענף  את  להעדפתו   בהתאם  לבחור  יכול  הספורטאי 
לענף  לעבור  האפשרויות  בפניו  יסגרו  לא  אולם  להתמקצע  ירצה 
 . בחר.  בו  לענף  פיזיולוגית  התאמה  חוסר  ותתברר  במידה  אחר, 
הילד  "שלב המחויבות\ההתמחות" שבו מתחיל  לפני  שלב מקדים 

להתמקד בענף ספציפי.
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ברוכים הבאים לאילת

לצד ב אילת  העיר  שמציעה  הטבעיים  המשאבים  זכות 
של  רבים  מאמצים  ובזכות  הספורט  במתקני  השקעה 
הלוי,  יצחק  מאיר   – בראשה  והעומד  העירייה  הנהלת 
השרים  ועדת  מטעם  רשמית  בהכרה  אילת  העיר  זכתה 
לפיתוח הנגב והגליל, בשיתוף משרד התרבות והספורט, 
תיירות  כעיר  אילת  למיצוב  תכנית  העירייה,  לבקשת  אישרו  אשר 
באירועי  התיירות  משרד  של  בתמיכה  וכן  בינלאומית  וספורט 
הספורט. החלטה זו הינה המשך לשתי החלטות קודמות, שקיבלה 
הממשלה בעניין, החלטת הממשלה מספר 2991 מיום 15.3.2011 

11.12.2013. מאז ההחלטה  1040 מיום  והחלטת הממשלה מספר 
הראשונה בשנת 2011, ארחה העיר אילת עשרות אליפויות אירופה 
ועולם במגוון ענפי ספורט, ביניהם: גביע הפדרציה בטניס לנשים, 
אליפות שחייה במים פתוחים, אליפות אירופה בטריאתלון, מרתון 
עולם  אליפות  ושחמט,  ברידג'  אירופה  אליפות  בינלאומי,  מדברי 
מסורתיות  תחרויות  לצד  כמובן  אלה  ועוד.  משקולות  בהרמת 
המתקיימות מידי שנה באילת כבר שנים ארוכות, דוגמת הטריאתלון, 
אולימפיים,  לא  בענפים  אילת  משחקי  מחוזיאדה,  הספורטיאדה, 
טורנירי טניס, קריעת ים סוף ועוד רבים וטובים. בזכות אלה, זכתה 

אילת, שערה הדרומי של מדינת ישראל, היא נווה מדבר לחוף הים האדום, נקודת מפגש של 
השמש, המדבר והים, צומת דרכים בין ארבע מדינות, עיר תיירות וספורט בינלאומית, אשר 

מתגוררים בה 63,000 תושבים ומתארחים בה מדי שנה, כ 2.8 מיליון נופשים מהארץ ומהעולם. 
בזכות המשאבים הטבעיים של אילת לצד השקעה במתקני הספורט ברחבי העיר, הפכה אילת 
בשנים האחרונות לעיר ספורט בינלאומית המארחת אליפויות בינלאומיות בענפי ספורט שונים 

לצד תחרויות בספורט עממי וטורנירים. כחלק מההכרה בעיר אילת כעיר ספורט בינלאומית 
נבנים בשנים האחרונות, מתקני ספורט ברמה בינלאומית, אולמות ספורט, שבילי אופניים, פארקי 

ספורט תחת כיפת השמיים, ובעת הזו נבנית בה קריית הספורט הבינלאומית, זאת לצד מפרץ 
אילת המדהים והמדבר הייחודי, בהם מתחרים מיטב הספורטאים מהארץ ומהעולם. 

אילת עיר
ספורט בינלאומית
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התרבות  שרת  בפרס  הראשון,  במקום   2015 בשנת  אילת  העיר 
והספורט. עוד עתידה העיר אילת לארח השנה את הג'ירו האיטלקי 

– מסע אופניים שיסתיים באילת. 
בעת  כאמור  נבנית  הספורט,  במתקני  ההשקעה  במסגרת  עוד 
הזו, קריית ספורט בינלאומית שתהווה מרכז ספורט עירוני, לאומי 
ובינלאומי ותיבנה בשלבים במגרש 18 הסמוך לבריכות המלח. סך 
העבודות נאמדות בכ – 400 מיליון ₪ במימון משותף של המשרד 
לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, משרד התרבות והספורט, משרד 
הזו,  בעת  אילת.  ועיריית  הטוטו  והשיכון,  הבינוי  משרד  התיירות, 
א׳  שלב  עבודות  בביצוע  )חכ"א(  לאילת  הכלכלית  החברה  החלה 
כדורגל,  אימונים,  3 מגרשי  וביסוס, הקמת  עבודות עפר  הכוללות 
למתחם.  גישה  ודרכי  חנייה  מגרשי  טניס,  מגרשי   10 לחץ,  מגרש 
בשלב ב׳, תיבנה ארנה מרכזית עם 3,500 מקומות ישיבה. בשלב ג׳ 

יושלם אצטדיון כדורגל מתקדם.
בהיבט  גם  בינלאומית תורם  כעיר ספורט  אילת  של  מיצובה 
במהלך  ומהעולם  מהארץ  ספורטאים  אלפי   אירוח  עם  התיירותי 
התחרויות. שדה התעופה הבינלאומי הנבנה בעת הזו צפונית לאילת 
וצפוי להיחנך בשנת ה – 70 למדינת ישראל לצד תמיכת הממשלה, 
מתקני הספורט והמשאבים הטבעיים של אילת הופכים אותה ללא 
ספק ליעד בינלאומי מועדף לא רק לנופש אלא גם לאירוח אליפויות 

ספורט מכל העולם.

אילת, זה לא רק ספורט...
אילת בתהליך צמיחה מואץ בדרך להפוך למטרופולין החמישי של 

ישראל. 

הנבנה  הבינלאומי  התעופה  שדה  בזכות  למרכז,  מתקרבת  אילת 
בימים אלה, הפיכת כביש הערבה לדו מסלולי והרכבת המתוכננת 

מאילת למרכז הארץ.

שדה התעופה הבינלאומי החדש בצפון העיר יהפוך את אילת לא רק 
לשערה הדרומי של ישראל אלא שער לעולם. 

לאומית  ועדיפות  חופשי  נמל  חופשי,  סחר  כאזור  מוגדרת  אילת 
זיכוי ממס  פטור מלא ממע"מ,  ביניהם:  רבות  ומציעה הטבות  א', 

הכנסה, וכן הטבות למעסיקים ומשקיעים. 

אילת חולשת על שטח של 100,000 דונם עם שלושה פארקי תעשייה 
ועתודות קרקע לתעסוקה משמעותיות נוספות.

באילת מתוכננים להיבנות כ – 10,000 יחידות דיור ו-6,000 חדרי 
מלון בעשור הקרוב, במסגרת הסכם הגג.  

וקונגרסים, קריית ספורט  ירידים  באילת מתוכננים להיבנות מרכז 
בינלאומית ומרכז גולף.

אילת היא עיר תיירות בינלאומית המארחת מידי שנה כ-3 מיליון 
ותיירות  ופסטיבלים  לכנסים  יעד  ומהווה  ומחו"ל  מהארץ  נופשים 

ספורט מכל העולם. 

אילת היא בין הערים הראשונות בארץ המיישמות את תכנית "עיר 
חכמה". 

באילת פועלת אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה הפתוחה, מכללת 
לוינסקי, מכון הבינאוניברסיטאי לחקר הים, מכוני מחקר ומכללות. 

משאבי הטבע של העיר אילת משמשים כר פורה למחקר ופיתוח 
בתחומי הביולוגיה והביוטכנולוגיה הימית וכן לאנרגיה בת קיימא. 

ברוכים הבאים לאילת
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סולאריים  שדות   9 באזור  פועלים  כיום  וחכמה.  ירוקה  עיר  אילת 
אלה מובילים לייצור עצמי של 75% מצריכת החשמל ביום. המטרה 
להגיע לעצמאות אנרגטית ולהפוך את אילת ליצואן אנרגיה ומרכז 

בינלאומי למחקר ופיתוח. 

אילת היא עיר מודרנית ואיכותית, התפתחותה של העיר והישגיה 
בתחומים רבים מעניקים איכות חיים לתושביה. מיקומה של העיר, 
משאביה הטבעיים, מקומות הבילוי, האטרקציות, בתי המלון, מרכזי 
לנופשים.  מהנה  חופשה  מעניקים  הנפלא  האוויר  ומזג  הקניות 
הפיתוח מסמנים  ועתודות  העיר, ההטבות  האדיר של  הפוטנציאל 

את אילת כיעד מעניין וייחודי להשקעה. 

אילת, אין עוד מקום כזה. 

ברוכים הבאים לאילת
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חדשות
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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.

מרכז "הפועל" מברך את מנהלי מחלקות הספורט
על השתתפותכם בכנס השנתי החגיגי באילת.

מאות קבוצות ספורט ואלפי ספורטאים וספורטאיות 
נוטלים חלק בפעילות התחרותית

בקרב קבוצות "הפועל".
ללא השותפות המלאה עם הרשויות המקומיות, הן 
בתחום המנהלי והן בתחום הפיננסי, וללא עזרתם 

הנפלאה והיעילה של מנהלי מחלקות הספורט ברשויות 
המקומיות,  הספורט לא היה מגיע להישגים ראויים.

באי הכנס השנתי, שאו ברכה והצלחה !
מרכז "הפועל" פועל בקרב גופי ספורט מכל הארץ 

בערים, ביישובי הפיתוח ובמרחב הכפרי.

    יורם ארנשטיין
    מנכ"ל מרכז "הפועל"

    פרוספר בן-חמו  
יו"ר דירקטוריון מרכז "הפועל"    
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מתקני  הקמת  על  שאמונה  המחלקה 
קרן  היא  מהם  נהנים  שכולנו  הספורט 
המתקנים, הפועלת לייזום והקמת אולמות, 
אצטדיונים, מתקני וציוד ספורט בכל רחבי 
בהתאם  זאת,  כל  המגזרים.  ובכלל  הארץ, 
למדיניות שהתוותה שרת התרבות והספורט 
בתכנית  ביטוי  לידי  שבאה  כפי  רגב,  מירי 
הלאומית למתקנים )2027(, המהווה המשך 
ישיר לתכנית 2020, שזכתה לתקצוב של 3 
מיליארד ו-63 מיליון ש"ח על פני 12 שנים 

)החל משנת 2016(. 
מורכבת  המתקנים  קרן  של  פעילותה 
לטווח  תכנון  המצריכים  רבים  מהיבטים 
הכרוכים  השיקולים  כל  של  ותכלול  רחוק, 
בישראל.  חדשים  ספורט  מתקני  בהקמת 
ואמות  עדיפויות  סדרי  קביעת  כוללים  אלו 
מידה להקצאת המשאבים, לצד הקפדה על 
מתקנים  המולידים  ובטיחות,  תקינות  כללי 
העומדים  ביותר,  הגבוהים  בסטנדרטים 
לצד  כמובן,  זאת,  הרחב.  הציבור  לרשות 
הזמינים  המתקנים  מספר  ושדרוג  הגדלת 
לטיפוח  נועדו  אשר  שלנו,  לספורטאים 
מעבר  אך  בישראל.  ההישגי  הספורט 
והספורטאי  התושב  של  הישירה  להנאתו 
מן המתקנים, טמון בהם ערך מוסף כלכלי 
וחברתי חזק לקהילה כולה- מהקמת ובנייה 
אשר  ותחבורתיות  עירוניות  תשתיות  של 
נועדו לשרת את באי המתקנים, ועד הגברת 

תעסוקה והזיקה החברתית שלנו זה לזה. 
 עיקרי פעילות הקרן בשנה החולפת:

לקהילה  סינטטי  דשא  מגרשי  מ-210  יותר 
)"שחבק"(.

למגרשי  חדשות  זכאויות  מ-150  יותר 
כדורגל )נוער(.

ללא  כדורגל  אולם/מגרש  לבניית  אפשרות 

מימון משלים.
תאורה  של  בשדרוג  או  בהשלמה  תמיכה 

במתקנים לקהילה.
כדורגל  מגרשי  לשדרוג  חדש  רובד  הקמת 
על-ידי  לשימוש  מאושרים  שאינם 

ההתאחדות לכדורגל.

העומד מאחורי  המסור  לצוות  הצצה  קבלו 
קרן  סמנכ"ל  בראשות  המתקנים,  קרן 
בחר  אשר  שביט,  יואל  בטוטו,  המתקנים 
לפעילות  ביחס  שלו  מאמין"  ב"אני  לשתף 
הקרן, חשיבותה לספורט הישראלי וחלקת גן 

העדן עליה הוא/היא אמונים במסגרת הקרן:
כי  מעידה  מתקנים,  קרן  רכזת  סאני,  טל 
נתון את האמירה:  היא "מגשימה בכל רגע 
פרושה  העתיד  כלפי  האמיתית  "הנדיבות 
קאמי.  אלבר  מפי  להווה"  הכל  לתת 
פעם  בכל  להתרגש  אומר  זה  "מבחינתי 
הפרויקטים  ועוצמת  ממשמעות  מחדש 
שהקרן מובילה. כרכזת הקרן נתנה לי הזכות 
להוביל פרויקטים  מיוחדים המהווים תשתית 
לספורט תחרותי, אולימפי ופראלימפי, ליווי 
4 שנות ההכנה לאולימפיאדה, משחקי עולם 
והמשחקים הפראלימפים )האירוע המקביל 

מי עומד מאחורי מגרש הכדורגל 
והאולם השכונתי שלנו?

מסתבר שבטוטו יש סיירת מובחרת של אנשים שכל מטרתם
היא לגרום לרשויות המקומיות לרתום את המשאבים העומדים

לרשות הטוטו לטובת קידום הספורט בישראל. 

אגדה
של מתקן
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את  מנצחת  הרוח  בהם   – לאולימפיאדה( 
הגוף! לא נשכח גם את המכביה, שמעוררת 
את תחושת השייכות ומצוינות לאומית. לא 
להנגיש  קרן המתקנים מסייעת  בלבד,  זאת 
ולקדם את הספורט בכל הקהילות: לטובת 
מתקני  מיגון  לוחמות,  ביחידות  חיילים 
ספורט בעוטף עזה בידיעה שספורט מחזק 
את הנשמה והגוף כאחד. עבורי, להיות חלק 
מקרן המתקנים, הוא להיות שותפה לצוות 
קשוב,  מקצועי,  לעשיה,  המסור  אנושי 
אפשר  "..בין   : ש  בידיעה  למטרה,  ומחויב 

לאי אפשר יש עוד הרבה יעדים שאגשים".
חן טל, רכז שטח בקרן המתקנים, אמון על 
אימון  לדוגמא:  סיוע,  קרנות  מספר  ריכוז 
ועוד.  הצפייה  חווית  שדרוג  כדורגל,  נוער 
חן,  מספר  שטח",  כרכז  תפקידי  "מתוקף 
"אני מלווה יחד עם שאר רכזי הקרן את כל 
משלב  החל  כגדולים-  קטנים  הפרויקטים- 
ליווי  הבקשות,  אישורי  המסמכים,  הגשת 
והגעה  בפועל,  הבנייה  בתהליך  המבקש 
לפרויקט בסופו, על מנת לתת אישור סופי. 
ונוער  ילדים  שיש  לראות  אותי  מספק  הכי 
ואני  אמת,  בזמן  במתקנים  שמשתמשים 
הכסף  "הולך"  לאן  ובתמים  באמת  יודע 
ריגוש,  של  נוסף  נדבך  אציין  הטוטו.  של 
שקיים באופן עז בפרויקטים של אוכלוסיות 
ומספק  מרגש  מדהים,  פשוט  מיוחדות! 
לראות מה ניתן לעשות ב"כסף קטן" לטובת 

ציבור המשתמשים הזה".
ספק  "ללא  כי  מספר  חן  אתגרים,  מבחינת 
הגדולים  המתקנים  בניית  של  שהליווי 
כגון- היכל טוטו חולון, אצטדיון מסי עופר, 
הרחבת טדי ועוד, היו מאתגרים במיוחד, אך 
גם פרויקטים "קטנים" יותר ברשויות קטנות 
לא  ומספקים  מאתגרים  היו  יותר,  הרבה 

פחות מהמתקנים הגדולים".
אוכלוסיות  הקרנות  רכזת  מרון,  נטע 
בריכות  שוטף,  בוגרים  תחרותי  מיוחדות, 

הידרותרפיות, מגרשי דשא סינטטי לקהילה, 
נטע  טניס.  נוער  ואימון  לקהילה,  ווינר 
בעבודה  אותה  מרגש  שהכי  מה  כי  חולקת 
"זו הקרן לסיוע לאוכלוסיות מיוחדות. הקרן 
הזאת היא למעשה הפנים היפות של הטוטו. 
חיים  לשנות  מצליחים  אנחנו  באמצעותה 
לה.  זקוקות  שהכי  אוכלוסיות  של  שלמים 
לרוב האוכלוסייה העיסוק בספורט הוא חלק 
בספורט  העיסוק  עבורם,  החיים.  מאיכות 
הוא משנה חיים של ממש, וכשאני רואה את 

זה במציאות בשטח – זה מרגש ביותר". 
שימרית רוכוביץ, מרכזת את הקרן להקמת 
אליפויות  נוער,  לאימון  ספורט  אולמות 

מיוחד  ספורטיבי  צורך  ועולם,  אירופה 
המיועד לקבוצות בליגות הבכירות בכדורגל, 
לאומי  ופרויקט  וכדורעף,  כדוריד  כדורסל, 
ברחבי  אופניים  שבילי  הקמת  של  ייחודי 
הממשלתית  החברה  עם  בשיתוף  הארץ, 
שלה,  הרחב  העשייה  לגוף  ביחס  לתיירות. 
אחת  בכל  ש"הטיפול  מציינת  שימרית 
את  ומקיף  עצמו,  בפני  מרגש  מהקרנות 
ועד  בקשה  מטפסי  שעוברים  התהליך 
ילדי  את  המשמש  מוגמר,  ספורט  למתקן 
וספורטאיות.  ספורטאים  ישראל,  וילדות 
דווקא  זו  בעבודה  אותי  מרגש  שהכי  מה 
ואירופה  עולם  אליפויות  אירוח  של  הקרן 

בישראל". 
בשלב  הבקשות  את  מקבלת  אני  "בד"כ 
)כחצי שנה לפני התאריך(,  מאוד התחלתי 
לתהליך",  מלאים  שותפים  שאנחנו  כך 
הוא  הגדול  "הסיפוק  שימרית.  מדגישה 
ולראות  עצמה,  התחרות  למועד  להגיע 
איך ישראל מארחת בהצלחה את אליפויות 
אירופה ועולם, במתקנים החדשים שהטוטו 
לי היא  זכורה  סייע לבנות. התחרות שהכי 
אומנותית,  בהתעמלות  אירופה  אליפות 
האולם  גם  חולון.  טוטו  בהיכל  שהתקיימה 
הנבחרת  וגם  לבנות,  שסייענו  החדש 
הישראלית שזכתה שם במדליה, כאשר הכל 

התחבר לרגע אחד ספורטיבי".
של  החדשה  התוספת  ווינטראוב,  דניאל 
הקרן, מרכז את הקרן של אימון נוער שוטף. 
לדבריו, "אין סיפוק גדול יותר מאשר לראות 
מתקן חדש נחנך, בייחוד כאשר הוא משרת 
אמון  שאני  יותר  הצעירה  האוכלוסייה  את 
עליה, אוכלוסיית בני הנוער. אני מאמין כי 
בכוחו של אימון ספורט להעניק לבני נוער 
רבות  לשנים  אותם  וילוו  שישרתו  ערכים 
קדימה: ספורטיביות, שיתוף פעולה, דבקות 
יותר  הזדמנות  ואין  הדדי.  ופרגון  במטרה 
כיפית ללמוד את הערכים הללו מאשר עם 
כל החברים, במגרש או האולם השכונתי". 



פברואר 2018מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל 42עמ'

ורבי  הגדולים  הכוחות  בין  הוא  הספורט 
ההשפעה על החיים של האדם. רבים בעולם 
וכמדד  רואים את הספורט כחינוך, כתרבות, 
מדינות  יש  חיים.  ולאיכות  חיים  לאורח 
"דת"  של  סוג  הוא  לומר שהספורט  שאפשר 

לא פחות.
ואחד  אחד  ובכל  בית  בכל  נוגע  הספורט   
מעורר  הוא  ומבוגרים.  נערים  ילדים  מאתנו, 
והתרגשות  יחידה"  "גאוות  עם  הזדהות 
יש  והתרגשות.  תנועה  יש  בספורט  עצומה. 
הרבה זיעה ודמעות, הדמעות הן של שמחת 
הם  שגם  המפסידים,  של  בכי  וגם  המנצחים 

מעוררים הר געש של התרגשות.
בכדי  ולא  בריאותיים  היבטים  יש  לספורט 
הספורט  על  מצביעים  רבים  מחקרים 
ידוע  ואיכות חיים, הספורט  כמשפר בריאות 
לרעה  שימוש  כמונע  אלימות,  כמפחית  גם 

בסמים, עישון, אלכוהול ועוד.
ומול  המחשב  מסך  מול  ממושכת  ישיבה 
הטלוויזיה עלולה לפגוע בבריאותם הגופנית 
בארץ  שנערכו  בסקרים  והנוער.  הילדים  של 
מול  בישיבה  שעות   7  –  5 בין  יושב  הילד 
המחקרים  מצביעים  עוד  לסוגיהם.  המסכים 
גופנית  פעילות  היעדר  שבין  הקשר  על 
כגורמים למחלות לב וכלי דם, השמנת יתר, 
סכרת, ולחצים נפשיים, שגם הם פועל יוצא 
של  תנועתיות  והיעדר  הטכנולוגי  העידן  של 

האדם. 
הטכנולוגיה האדירה שהולכת ומשתלטת על 
הרובוטיקה  והתיקשוב,  כמו המיחשוב  חיינו, 
והקיברנטיקה, הקטינו את הצורך של האדם 
למעבר  גרמו  ובכך  ולהתנועע.  להתאמץ 
ופחות  ההיי-טק  בתעשיות  לעבודה  ולביקוש 
שגורמת  עובדה  פיזיים.  במקצועות  בעבודה 
ופוגעת  הפרט  של  הגופני  בכושר  לירידה 

בבריאותו ובתפקודו. 
הנרכש  הגופני  והכושר  הספורט  פעילות 
הגופנית  בריאותו  את  משפרים  באמצעותם 
נהנים  לאנשים  אותם  והופכים  והנפשית, 
הלא  האנשים  לעומת  יותר  ומאושרים 
פעילים. ידוע הוא שאדם פעיל הוא אדם ערני 
פעיל ויעיל יותר בעבודה, במשפחה, בחברה 
הרמב"ם  של  משנתו  זאת  הפנאי.  ובשעות 
דעות,  הוגה  שהיה  בן-מימון(,  משה  )רבי 
על   מדברת  שמשנתו  גדול  ורופא  פיזיולוג 
"נפש בריאה בגוף בריא". ועוד אמר- "כל זמן 

שאדם מתעמל ויגע הרבה, אין חולי בא עליו 
וכוחו מתחזק. וכל מי שהוא יושב לבטח ואינו 
מתעמל, כל ימיו יהיו מכאובים וכוחו תשש".

כלכליים  היבטים  יש  שבספורט  גם  נציין 
סביב  האדירה  לתעשייה  עדים  ואנחנו 
תלבושות,  ספורט,  ציודי  תעשיית  הספורט. 
ממש  אלה  בימים  ראו  ועוד.  ועוד  נעליים 
לספורט  ציוד  של  האדירה  התעשייה  את 
האולימפיים  המשחקים  לקראת  החורף 
בדרום  בפיונגצ'אנג  שיערכו  והפראלימפיים 

קוריאה ב-9.2.18 ועד ה-25.2.18.
בעולם  הספורט  של  וכוחו  עצמתו  בגלל 
ישיר  באופן  דולרים  מיליארדי  משקיעים 
ובאופן עקיף בספורט. לא בכדי יש עיתונים 
מיוחדים לספורט, ערוצי רדיו וערוצי טלוויזיה 

רק לספורט. 
המחלקות  מנהלי  חברי  אליכם  פונה  אני 
הזה  כוח  ה    כל  הרי  שברשויות  לספורט 
נתון בידכם, האם אתם יודעים? אז מה אתם 

עושים עם זה?
אני סבור כי יש בידכם הכוח האדיר הזה ושלא 
בא לידי ביטוי מספיק בעבודתכם. לצערי גם 
וראשי הערים לא  קברניטי השלטון המקומי 
כל כך מודעים לעוצמה הזו. ולכן הספורט לא 
נמצא על סדר היום שלהם, וכך גם לא מעמד 

הספורט ומעמד מנהל המחלקה לספורט.
שבהם  המרכזיים  שבצמתים  להדגיש  חשוב 
הספורט  על  החשובות  ההחלטות  מתקבלות 

מנהלי  ואיגוד  המקומי  השלטון  בארץ, 
המחלקות לספורט לא נמצאים שם.

מדוע? מדוע אין נציג השלטון המקומי, וגם 
נציג מנהלי המחלקות לספורט בצמתים כגון:
ב"מועצה  לספורט",  הלאומית  ב"מועצה 
הלאומית  ב"מועצה  בספורט",   להימורים 
בהנהלת  לא  גם  הנשים",  ספורט  לקידום 
המכון  וינגייט,  מכון  של  המנהל  הוועד 
הלאומי לספורט. גם לא ב"קרן המתקנים של 

הטוטו-ווינר". 
ספורט  מתקני  ומתחזק  בונה  בארץ  מי 
ציבוריים? אך ורק הרשויות, ומי מתחזק את 
שזה  לספורט,  המחלקות  מנהלי  המתקנים, 

אתם, אז מדוע אתם לא שם?
המחלקות  מנהלי  ובעיקר  הרשויות  ללא 
הספורט.  פעולות  יתקיימו  לא  לספורט 
של  המתקנים  הרשויות,  של  היא  הקרקע 
ברשויות,  הם  והתושבים  הילדים  הרשויות, 
ברשויות,  הן  ובליגות  התחרותיות  האגודות 
הן נתמכות ומתוקצבות על ידי הרשויות, אז 
איך זה שאין נציגי מנהלי המחלקות לספורט 
באיגודים ובהתאחדויות? אם אתם והעיריות 

רק "כספומטים???
ישנם לצערי עדיין מנהלי ספורט שלא במעמד 
או  ספורט,  רכז  בהגדרת  יש  מחלקה,  מנהל 
מנהל מדור ספורט, יש אפילו רשויות בעיקר 
עובד  הספורט  שמנהל  והאזוריות,  הקטנות 
עמותה  או  המתנ"ס  באמצעות  ספורט  כרכז 

לספורט.
ואליכם  המנהלים  איגוד  להנהלת  קורא  אני 
כי בידכם הדבר לשנות. נכון, אתם לא תעשו 
למחר,  מהיום  יהיה  לא  זה  נכון,  לבד.  זאת 
חשוב  דבר  ועוד  דרך,  קיצורי  אין  בחיים  כי 
שכולנו יודעים - שינוי הוא תהליך. אבל את 
תכנית  צריך  להתחיל.  צריך  הזה  התהליך 
אסטרטגית ארוכת טווח כדי לקדם את מעמד 
ובעיקר את מעמד מנהל המחלקה  הספורט 

לספורט. 
חושבים  אתם  אם  חשובה,  נקודה  ועוד 
שמישהו אחר יעשה עבורכם - זה לא יקרה. 
נכון שכולכם עמוסים ועסוקים, אך הקדישו 

גם זמן לחשוב על עצמכם. 
ובעצמה  בכוח  והאמינו  בעצמכם  האמינו 
לעשות?  מה  שואלים  ואתם  בידכם.  שיש 
  Just Do it  :התשובה היא להתחיל לעשות

ותקנו אותי אם אני טועה.

ד"ר יהושע-שוקי דקל, לשעבר ראש מינהל הספורט מאמין גדול בספורט כאמצעי 
מספר 1 לאיכות חיי בני האדם ומגייס לטובת כל אפילו את הרמב"ם. במאמר מיוחד 

למגזין מחלקת הספורט מתייחס דקל גם לכוחם ומעמדם של מנהלי מחלקות 
הספורט בישראל ומה לדעתו הם נדרשים לעשות על יכולתם לחולל שינוי במעמדם.    

כוחו ועצמתו
של מנהל המחלקה לספורט

מבט קדימה
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מהיום, ניתן ליהנות מאוורור נעים בבתי הספר ובאולמות ספורט.

 HVLS - High Volume Low Speed מיוצרים בטכנולוגיית BIGASSFANS מאווררי

ומצויידים במנועים מתקדמים וחסכוניים בצריכת חשמל.

הודות לפרופיל האווירודינאמי ולשטח הכנף הגדול, המאווררים מערבלים 

כמות גדולה של אוויר ויוצרים סביבה נעימה, בטוחה וללא רוח טורדנית.

הצטרפו גם אתם לעשרות אולמות הספורט ובתי הספר 

שכבר נהנים ממאווררי BIGASSFANS בישראל.

לפרטים ולהתנסות: 08-9197878

מאווררים בגדול, חוסכים בגדול

מאווררים בגדול

למאווררים תקני בטיחות 
 C22.2 UL507 בינלאומיים
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חדשות

"  ַאֶיֶלת"- התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי - הינה 
ארגון הרוחב המקביל לוועד האולימפי ולוועד הפראלימפי . "ַאֶיֶלת" 

מאגדת תחתיה כ-30 ענפי ספורט שאינם אולימפיים. 
"ַאֶיֶלת" לאיגודים החברים  בין הפעילויות המרכזיות שלה מסייעת 
האירגוני  המקצועי,  בתחום  ובהם  ונושאים  תחומים  במגוון  בה 
וכמובן הכספי , כמו גם בקשרי הגומלין עם הגורמים הממשלתיים 
רשויות  החינוך,  משרד  הספורט,  מינהל   : וביניהם  והציבוריים 
בנוסף  ועוד,  וינגייט  מכון  ההימורים,  מועצת  צה"ל,  מקומיות, 
והמאמנים,  הספורטאים  של  המקצועי  והליווי  השוטפת  לתמיכה 
כולל מלגות חודשיות ומימון שוטף של מחנות אימון, תחרויות ועוד. 
מיוחד  מעמד  האחרונה  בתקופה  מקבלת  "ַאֶיֶלת"  של  חשיבותה 
עוד יותר וזאת לאחר החלטת הוועד האולימפי הבינ"ל, המאפשרת 
לעיר המארחת משחקים אולימפיים ל"העשיר" את האולימפיאדה 
במספר ענפים חדשים וזאת אך ורק לאותה אולימפיאדה. הענפים 
מטפחת  מלווה,  היא  אותם  ַאֶיֶלת"  של  "ענפים  הינם  המצטרפים 
ומסייעת ומכאן החשיבות הנוספת של המקום של "ַאֶיֶלת" בספורט 

הישראלי. 
היבט נוסף של חשיבותה של "ַאֶיֶלת" ניתן למצוא בעובדה שנציגי 
לספורט  הקשורים  ביותר  הבכירים  במוסדות  מכהנים  "ַאֶיֶלת" 
להסדר  המועצה  לספורט,  הלאומית  המועצה  וביניהם  הישראלי 

ההימורים בספורט, אתנה, מכון וינגייט ועוד.
היחידה לספורט תחרותי: 

הספורט  ענפי  וקידום  בטיפול  החץ"  "ראש  את  מהווה  זו  יחידה 
בַאֶיֶלת. היחידה מטפלת בהקמת סגל מצטיינים, ספורטאים שעמדו 
חשובות.  בינ"ל  ותחרויות  אירופה/עולם  באליפויות   בקריטריונים 
מעטפת  לספורטאים-  רפואי-מדעי  ליווי  היחידה  מעניקה  בנוסך 
פיזיולוגיה,  פסיכולוגיה,  תזונה,  רפואה,  אנשי  העמדת  הכוללת 
פיזיוטרפיה, ביצוע בדיקות מאמץ / כושר גופני לספורטאים, סיוע 
לאיגודים ולספורטאים מצטיינים בהעסקת מאמנים לאומיים, סיוע 

של  וארוך  קצר  לטווח  לתוכניות  ובקרה  תמיכה  ביצוע,  בתכנון, 
ספורטאי סגל היחידה לקראת תחרויות מטרה, סיכום וניתוח תהליך 

האימונים והתחרויות ועוד. 
תחומי מינהל: 

תשתית  בבניית  בה  החברים  לאיגודים  מסייעת  "ַאֶיֶלת"  התאחדות 
מינהל  על-ידי  הנדרשים  לצרכים  הניהול  והתאמת שדרת  ארגונית 

הספורט, רשם העמותות ומועצת ההימורים )הטוטו(.
רשם העמותות - לקבלת הכרה וניהול תקין

לא  הכנות  מרכב"ה,  הספורט,  לסל  דיווחים  הספורט-  מינהל 
אולימפיות

מיוחדות  חופשת  ומצטיינים,  פעילים  בספורטאים  הכרה   - צבא 
לחיילים -ספורטאים 

משרד החינוך - הכרה בזכויות וחובות של תלמידים ספורטאים
מועצת ההימורים  - הגשת דוחו"ת שנתיים לקבלת הקצבות

ובעלי  וציוד ספורט לספורטאים מצטיינים  חלוקת מלגות כספיות 
פוטנציאל קשר ושתוף פעולה עם רשויות מקומיות

אלפי  בהשתתפות  ַאֶיֶלת,  בעיר  הבינלאומיים  ַאֶיֶלת  משחקי  ארגון 
לקידום ספורטאיות  פרוייקט  ומחו"ל הפעלת  ספורטאים מהארץ  
בתיאום ושיתוף "אתנה"  ארגון קורסי מדריכים ומאמנים, העשרה, 
ימי עיון והשתלמויות סיוע כספי ברכישת ציוד לאיגודים ולספורטאים 
הגדלת מספר הספורטאים בענפי הספורט של ַאֶיֶלת - פרחי ספורט

אחריות להוצאת משלחת ישראל ל"משחקי העולם"

משחקי העולם:
שנת 2017 עמדה בסימן "משחקי העולם"  הנערכים אחת לארבע 
שנים. במשחקים אלו לוקחות חלק מעל 110 מדינות ומתחרים כ- 

5,000 ספורטאים בכ- 30 ענפי ספורט.  
דואיסבורג- מאז  ישראל  משלחות  את  מובילה  "ַאֶיֶלת"  התאחדות 

גרמניה בשנת 2005.

אחת לארבע שנים נערכים "משחקי העולם" אירוע הדגל לענפים שאינם אולימפיים. 
התאחדות "ַאֶיֶלת" המאגדת את הענפים שאינם אולימפיים הובילה בשנת 2017 

משלחת של 15 ספורטאים  למשחקי העולם בפולין ושבה עם 7 מדליות- הישג שיא 
וכבוד רב. היכונו למשחקי ברמינגהם ארה"ב בשנת 2021!

     התאחדות ַאֶיֶלת  
אלופים באוויר בים וביבשה

קיק בוקס ג׳יו ג׳יטסו
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עם  ישראל שבה  ומשלחת  בטיוואן  נערכו המשחקים   2009 בשנת 
מדלייה אחת בפטאנק.

ארד  מדליית  וההישג–  בקולומביה  המשחקים  נערכו   2013 בשנת 
בג'יו ג'יטסו.

בשנת 2017 נערכו המשחקים בוורוצלאב-פולין וכאמור, הישג שיא 
7 מדליות:

נילי בלאק )בית שמש( - אגרוף תאילנדי - מדליית ארד לנשים 
איתי גרשון )ירושלים( - קיק בוקס - מדליית ארד לגברים
אביתר פפרני )נהריה( - ג'יו ג'יטסו - מדליית ארד לגברים
גיא פירר )קדימה-צורן( - סקי מים – מדליית ארד לגברים

  - )חולון(  אפי,  סאץ'  ינאי,  כלפה  לידר,  דנה  דניאל,   אורלביץ  
אקרובטיקה – מדליית ארד  קבוצתית

כסף  מדליית   – אמנותית  התעמלות   - לציון(  )ראשון  לינוי אשרם 
)אלות(  ומדליית ארד )חישוק(

משלחת ישראל כללה 15 ספורטאים, 9 מאמנים ו- 2 שופטים.
ישראל  למשלחת  הערכה  ולאות  הבינ"ל  האירוע  חשיבות  לאור 
יוסי שרעבי – מנכ"ל  , הצטרפו למשלחת עו"ד  ַאֶיֶלת  ולהתאחדות 

משרד התרבות והספורט ועופר בוסתן – ראש מינהל הספורט.
חשוב לציין כי מינהל הספורט מכיר ב"משחקי העולם" כמקבילה 
ל"משחקי  ההכנות  החלו  המשלחת,  חזרת  עם  האולימפיאדה.  של 

העולם" - ברמינגהם, אלבמה-ארה"ב 2021.

סיכום 2017:
שאינם  בענפים  הספורטאים  הצלחות.  בסימן  עמדה    2017 שנת 

אולימפיים זכו בהישגים מרשימים:  
 38 מדליות באליפויות עולם לבוגרים ולנוער )9 - זהב, 12 - כסף 
,17 - ארד(. באליפויות אירופה לבוגרים ולנוער ב- 70 מדליות )22 

- זהב, 23 -כסף , 25 - ארד(.
ובאליפויות בינ"ל שונות )גביע עולמי, תחרויות סבב עולמי (  בעוד 

31 מדליות.  גאווה עצומה וכבוד רב.
שיתוף פעולה - מחלקות לספורט ברשויות 

המקומיות – ַאֶיֶלת
עזרה בפתיחת מועדונים/ אגודות באיגודי ַאֶיֶלת.

שילוב מועדונים קיימים באיגודי ַאֶיֶלת.
יעוץ בפתיחת עמותות לקבלת הקצבות ממינהל הספורט ומועצת 

ההימורים.
רישום ספורטאים באיגודים.

תמיכה לספורטאים/ות מצטיינים - בהתאם לקריטריונים.
יעוץ מקצועי.

שילוב בקורסי מדריכים ומאמנים.
פרחי ספורט בענפים לא אולימפיים.

השלטון  בחשיבות  "ַאֶיֶלת"  של  והאמונה  הפעולה  משיתוף  כחלק 
המקומי, "ַאֶיֶלת" בחרה אנשי מקצוע מקרב השלטון המקומי לתפקיד 
המקצועי הבכיר ביותר - יו"ר היחידה לספורט תחרותי. עד לתחילת 
שנת 2018 ובמשך שנים ארוכות שימש בתפקיד מר מוטי אמברם, 
מנהל אגף הספורט בעיריית תל אביב-יפו  והחל מ- 2018 משמש 
–מכבים- במודיעין  הספורט  אגף  מנהל  חנן דנציגר,  מר  בתפקיד  

רעות. שניהם אנשי מקצוע מעולים!  
אריק קפלן, נשיא התאחדות "ַאֶיֶלת": 

"הרשויות המקומיות הן המקור לרוב הפעילות 
הספורטיבית המתקיימת בישראל"

במה אתה רואה את הצלחתה של התאחדות ַאֶיֶלת?
"התאחדות ַאֶיֶלת שמה לה למטרה הרחבת התשתיות הספורטיביות 
באיגודים, קרי, גידול במספר הספורטאים באיגודים. יעד נוסף הוא 
הקמת מועדונים חדשים, תוך שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות 
בישראל  התחרותית  הספורטיבית  בעשייה  מרכזי  מרכיב  המהוות 

במקביל להמשך הצלחות ומדליות בתחרויות הבינ"ל". 
מהן תוכניות העתיד של התאחדות ַאֶיֶלת?

להתקדם  המשתדל  ומקצועני,  מקצועי  כגוף  עצמנו  רואים  "אנו 
בזכות  באו  העולם"  ב"משחקי  הספורטיביים  ההישגים  ולהתחדש. 
מסתפקים  איננו  אך  האיגודים.  עם  והשת"פ  שלנו  המקצוע  אנשי 
בכך, ומצפים לשנת 2018 מוצלחת אף יותר, תוך רצון בשנת 2021 

לשפר את הישגי "משחקי העולם" האחרונים". 
ַאֶיֶלת עם  כיצד אתה רואה את שיתוף הפעולה של התאחדות 

הרשויות המקומיות?
"בנוסף לנקודות החיבור של התאחדות ַאֶיֶלת עם הרשויות המקומיות 
הפעילות  לרוב  המקור  הן  המקומיות  שהרשויות  ספק  אין  הרי 
הספורטיבית המתקיימת במדינת ישראל. ללא שיתוף פעולה עימם 
ברשויות המקומיות  מקווים שחברינו  אנו  כולנו.  הינו של  ההפסד 
יפעלו כדי שהפעילות התחרותית המתקיימת אצלם בענפים שאינם 
הספורט  איגודי  ובשיתוף  יחד  זו  פעילות  לשלב  יפעלו  אולימפיים 
הרשמיים והמוכרים ע"י מדינת ישראל. משאבים רבים המושקעים 
ע"י הרשויות, יורדות בחלקן לטמיון, כאשר הפעילות אינה מנותבת 
למסלולים הרשמיים, וחלומם של בני נוער רבים להגיע להכרה )ואף 

לסיוע נוסף( נגוז".
הביא לדפוס: אלי לאור

חדשות

אקרובטיקה אגרוף תאילנדי

סקי מים

קבלת פנים
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חדשות

בימים אלו החלו העבודות להקמת קרית הספורט והפיכתה למרכז 
ספורט,  פעילויות  של  רחב  מגוון  קיום  שיאפשר  ותוסס  פעיל 
לרווחתם של תושבי העיר ותלמידי בתי הספר. המתקנים הקיימים 
הספורט  קרית  חדשים.  מתקנים  ייבנו  ובמקביל  ישופצו  במתחם 
המחלקה  מנהל  של  בניהולו  לספורט  המחלקה  באמצעות  תופעל 

לספורט, שאול דוד. 
והשקמה.  האורן  האלון,  הרחובות  בין  ממוקמת  הספורט  קריית 
הקריה גובלת בבתים פרטיים ומוסדות ציבור כאשר בצידה המזרחי 
ובריכת השחייה העירונית, בחלקה הצפון- ממוקם מרכז הספורט 
"אשכול  ומרכז  האלון"  "גינסבורג  תיכון  הספר  בית  שוכן  מזרחי 
פיס", בחלקה המערבי לאורך רחוב האורן שוכן בית הספר התיכון 
"גינסבורג האורן" ואתר הנצחה לזכר הנופלים )האנדרטה( ומדרום 

קיימים בתים פרטיים לאורך רחוב השקמה משני צידיו.
עפ"י התכנית, קרית הספורט תכלול מגרש כדורגל בדשא סינטטי, 
יציעי ישיבה וצפייה מדורגים, מגרשי כדורסל וכדורעף, מגרש קט-

רגל, אולם התעמלות קרקע, מסלולי ריצה, 
מתחם מתקני כושר, מתקן רב שערים ועוד. בתכנון השטח מושם 
תהיה  השונים  והאלמנטים  המתקנים  לכל  לנכים,  הנגשה  על  דגש 

דרך נגישה ונוחה בהתאם לתקן הנגישות. 
לתשתיות  מצטרפת  הספורט  "קרית  גוב-ארי:  צבי  העיר,  ראש 
הספורט  היכל  כגון  החדשים,  ולמתקנים  בעיר  ששודרגו  הספורט 
העירוני, איצטדיון הכדורגל, אולם הספורט בבית הספר רבין ועוד. 
מובילה בתחום תשתיות הספורט מתוך מחויבות  עיר  יבנה תהיה 
ממשיכים  אנו  כאחד.  והעממי  המקצועי  הספורט  עידוד  להמשך 
הספורט  את  קדימה  שיזניקו  השונים  לענפים  מענה  למתן  לפעול 
בעיר כחלק מהחזון היישובי לעידוד אורח חיים בריא לכלל תושבי 

העיר".

ראש העיר, צבי גוב-ארי מוביל תכנית להקמת קרית ספורט במתחם  הרחובות האלון, האורן והשקמה 
שבשכונת רמות-ויצמן,  בסמוך לקמפוס בתי הספר התיכוניים, בהיקף השקעה כולל של 20 מיליון ₪. התכנית 

מהווה חלק מ''הסכם הגג'' במסגרתו מושקעים תקציבים רבים בחידוש פניה של העיר ואיזוריה הוותיקים. 

ביבנה בונים קרית ספורט 

ראש העיר צבי גוב-ארי
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מגזין
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מגזין
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הנהלת איגוד מנהלי מחלקות הספורט                      
ברשויות המקומיות בישראל

בברכה חמה
שאול דוד- יו”ר

וחברי הנהלת האיגוד

לעופר בוסתן 
 ראש מינהל הספורט

לאבי בנבנישתי
 סגן ראש מינהל הספורט

ברכות ואיחולי הצלחה לרגל מינויכם לתפקיד החדש,
בטוחים כי תצליחו להגביה את צמרת הספורט בישראל 

ולהביאו להישגים חדשים. 

מקצוענותכם ומסירותכם לספורט הישראלי 
מהווים דוגמא ומופת לאנשי עשייה בכל התחומים.

להמשך שיתוף פעולה פורה לרווחת אזרחי מדינת ישראל כולם! 
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