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מגזין איגוד מנהלי הספורט ברשויות   

עוד בגליון:

      מרץ  2019

האיגוד בשטח
חברי הנהלת האיגוד בסיור מקצועי בדרום

עמ' 16

עושים ספורט
סיקור נרחב של פעילות הספורט בישראל

עופר בוסתן, ראש מינהל הספורט במשרד התרבות 
והספורט וסגנו אבי בנבנשיתי מסמנים יעדים 
ומובילים מהפכה בספורט הישראלי )עמ׳ 28-30(

נשיא המדינה ראובן ריבלין 
מוביל מאבק למניעת 

אלימות וגזענות
 בספורט

טובים 
השניים

חשיפה ראשונה
לוגו חדש לאיגוד מנהלי 

הספורט ברשויות 

נותן תקווה
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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  מבטאות 

ומובאות על דעתם.

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

בלי לקבל רשות המערכת בכתב.
*כל הזכויות שמורות.

rommedia@walla.co.il

מרץ 2019

עורך ומפיק: מיכה חמו
המערכת: "רום מדיה", רחובות

טלפון: 08-9450478, נייד: 052-2536717.

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

של הצלמים לפרסום תמונותיהם במגזין

גליון 14

מנהלים יקרים, 

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

המנהלים והרשויות. 

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

של ישראל.    

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

המודעות לפועלכם. 

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

ברכת יו"ר איגוד מנהלי מחלקות הספורט
חברים יקרים, 

מערכת  בסימן  ועמדה  אתגרים  רוויה  היתה   2018 שנת 
הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות. למנהלי 
מכריע  תפקיד  המקומיות  ברשויות  לספורט  המחלקות 
מרכיב  מהווה  הספורט  ביישובם.  הפנאי  תרבות  בעיצוב 
של  הרצון  שביעות  תחושת  במידת  וגדל  הולך  משמעותי 

התושבים ולכולנו תפקיד חשוב ביצירת תחושה זו.
השנה  פעלה  הספורט  מחלקות  מנהלי  איגוד  הנהלת 
החולפת בצורה אינטנסיבית על מנת לקדם את התחום בו 
אנו עוסקים. תודתי לחברי ההנהלה על המסירות ותחושת 
השליחות הנעשת בהתנדבות מלאה. הודות לעבודה קשה 
ונחושה הצלחנו לקדם נושאים רבים אשר יבואו לידי ביטוי 

בכנס השנתי. 
המחלקות  מנהלי  לאיגוד  ורב-שנתית  אסטרטגית  אב  תכנית  גיבשנו  לראשונה, 
התוכנית  האיגוד.  ולפיתוח  לקידום  ויעדים,  ייעוד, מטרות  חזון,  לספורט שמתווה 
הנה תוצר משותף של כלל חברי ההנהלה, חברי צוות ההיגוי ומנהלי המחלקות. 
תודתי לשותפים הרבים על תרומתכם בחשיבה, בהעלאת רעיונות וביזומות הברוכות 

ובמיוחד לחברי ד"ר יהושע שוקי דקל אשר מוביל את התהליך.
הספורט  לקידום  פעילותה  על  רגב  מירי  ח"כ  והספורט,  התרבות  לשרת  תודתי 
הישראלי, למנכ"ל משרד התרבות והספורט, מר יוסי שרעבי, תודה מיוחדת לראש 
בנבנישתי,  אבי  מר  הספורט,  מינהל  יו"ר  לסגן  בוסתן,  עופר  מר  הספורט,  מינהל 
יו"ר מרכז השלטון המקומי, מר חיים ביבס, לצוות מרכז השלטון המקומי ובראשם 
יו"ר ועדת הספורט, מר רן קוניק והסמנכ''לית עו"ד רות דיין-מדר, למפקחי מינהל 
הספורט על התמיכה וכמובן לכל מנהלי מחלקות לספורט על הרוח הגבית. תודה 
לעשייה  השותפים  ההנהלה  ולחברי  פיקר  שבתאי  מר  האיגוד,  למזכיר  אישית 

ולהצלחה.    
אני מאחל לכולכם כנס פורה ומהנה.

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

 רשימת חברי ההנהלה הנוכחית:
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 ארועים- מ.א.גליל תחתון.
u רינה דור- דוברת האיגוד- אריאל.

u מאיר אליהו- יו"ר ועדת מיתקנים- לוד.
u מוחמד נסאר- ועדת מיתקנים- עראבה.

u אושרת זכריה- ועדת ארועים- בית אריה.
u יצחק בן דור- ועדת כספים- הוד השרון.
u מאיר  ברנשטיין- ועדת כספים- רעננה.
u אמיר בן שמחון- קשרי חוץ- קרית גת.
u מיקי רוזנברג- ועדת כספים -אשדוד.

u מזל גבאי- ועדת ארועים- רמת השרון.
u גילה ברנס- ועדת ארועים-מ.א לב השרון.

u  יצחוק עובדיה- קשרי חוץ- רחובות.
u שבתאי הילה- ועדת ארועים-פתח תקווה.

u שבתאי פיקר- מנכ"ל האיגוד.
u דני נוימן – מבשרת ציון
u אבי אבו – קרית ארבע

 חברי ועדת בקורת:
u ארי ביאר- רעננה.

u פיני עייש- קרית עקרון.
u אריק זמייטיס- ראשון לציון.
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ברכת ראש מינהל הספורט
מנהלות ומנהלי מחלקות ספורט יקרים,

מנהלי  מתכנסים  שנה,  כמידי 
ברשויות  הספורט  מחלקות 
לקיים  במטרה  יחדיו,  המקומיות 
לבין  בינם  אמצעי  בלתי  מפגש 
עצמם ובינם לבין מינהל הספורט 
ומשרד התרבות והספורט. מדובר 
במסורת מבורכת בקידום שיתוף 
הספורט  מינהל  בין  הפעולה 

והרשויות המקומיות. 
כראש מינהל הספורט, אני שמח 
יש  בה  הזדמנות  כל  על  וגאה 
מנהלי  עם  יחד  לשבת  ביכולתנו 
מחלקות הספורט ולקיים דיונים בכל הנושאים הרלוונטים 
לעולם הספורט – מפעילות הספורט התחרותי-הישגי, דרך 
הפעילויות המתקיימות בהובלת מחלקות הספורט ברשויות 
המקומיות, ועד להקמה ושיפוץ של מתקני הספורט ברחבי 
המדינה, בסיוע של מינהל הספורט. מפגשים אלו והדיונים 
ועם  עצמם  הספורט  מחלקות  מנהלי  בין  המתקיימים 
מפקחי ועובדי מנהל הספורט, מאפשרים לנו ליצור ראייה 
אסטרטגית משותפת, שפה אחידה ותיאום ציפיות בין כלל 

הגורמים.
את  ליישם  בקדחתנות  הספורט  מינהל  פועל  אלה,  בימים 
לחוק  בהתאם  הספורט,  בעולם  התקציבית  הרפורמה 
ההתייעלות הכלכלית 2018 שבמסגרתה בוטל הקשר שבין 
בספורט  ההימורים  להסדר  המועצה  של  ההימורים  רווחי 
תקציבית  מסגרת  נקבעה  הספורט,  תקציבי  לבין  )הטוטו( 
מוסדרת בסיכום בין משרד התרבות והספורט לבין משרד 

האוצר, והאחריות לחלוקת התקציב הוטלה על המשרד.
של  הראשון  ברבעון  כבר  זאת,  במסגרת  הצליח  המשרד 
2019, להעביר מחצית מהתמיכות השנתיות לאיגודי  שנת 
ולרשויות  הספורט  לאגודות  מקדמות  לשלם  הספורט, 
תיקי  של  רבות  מאות  בחינת  תוך  זאת  וכל  המקומיות, 

מתקנים שהועברו אלינו "בירושה" מהטוטו.
האחרונה  בשנה  גם  המשיך  והספורט  התרבות  משרד 
להעביר תקציבים חסרי תקדים, במסגרת התמיכה בקידום 
הספורט התחרותי ותרבות הספורט )ספורט עממי( ברשויות 
סל  במסגרת   ₪ מיליון  כ-50  העביר  המשרד  המקומיות. 
תקציביות  הרשאות  וניתנו  המקומיות,  לרשויות  הספורט 
לבניית מתקני ספורט במאות מיליוני ₪ נוספים. במקביל, 
המסורתיים  האירועים  את  לקיים  הספורט  מינהל  המשיך 
פעילויות  התקיימו  )שבמסגרתו  ישראל  ספורט  שבוע   –
כחצי  של  ובהשתתפות  מקומיות  רשויות  בכ-200  ספורט 
המשרד  אליפות  העולמי,  ההליכה  יום  אזרחים!(,  מיליון 
דגל  אירועי  ועשרות  ז"ל,  כהן  אבי  ע"ש  חובבים  בכדורגל 
שכינסו רבבות רבות של משתתפים באירועי ספורט גדולים 

בכל המדינה.
מנהלי  לאיגוד  להודות  ברצוני  זאת,  ראויה  בהזדמנות 
מחלקות הספורט, על הפעילות והעשייה בקידום מעמדם 
של מנהלי המחלקות ובהעמקת שיתופי הפעולה עם מנהל 
הספורט, לכם - מנהלי מחלקות הספורט – על מסירותכם 
בקידום הספורט והפעילות הגופנית ברחבי המדינה, ולציין 
את הערכתי העמוקה לסגני – אבי בנבנישתי ודודו מלכא, 
הרבה  השקעתם  על  הספורט,  מינהל  ולעובדי  למפקחים 

בקידום מטרותינו המשותפות. 
 

                                                     ברגשי כבוד,
עופר בוסתן
                                                         ראש מינהל הספורט 

  

ברכות

חברי מנהלי/ות מחלקת הספורט,
ברצוני לאחל לכולכם כנס מהנה ומועיל ודיונים 
מפרים וחשובים בנושאים שכה קרובים לליבכם.

תחום הספורט תופס אט אט את מקומו בצמרת 
אך  הרשויות,  מראשי  רבים  של  העדיפות  סדרי 
חשיבות  בהסברת  שבפנינו  העבודה  רבה  עדיין 
והן  החינוכית/ערכית  מהבחינה  הן  הספורט 
נכון  חיים  אורח  על  ושמירה  בריאותית  מבחינה 

ומודרני.
אני מודה לכם ומי כמוני מכיר זאת, על עבודתכם 
לידידי, מזכיר  ומבקש להודות  והקשה,  החשובה 
בראשות  הספורט  מינהל  ולאנשי  האיגוד  להנהלת  פיקר,  שבתאי  האיגוד 

ראש המינהל, מר עופר בוסתן.

בהצלחה,

רן קוניק 
ראש עיריית גבעתיים
ויו"ר ועדת הספורט מש"מ

ברכה לכנס מנהלי מחלקות ספורט

מנהלי מחלקות  הספורט היקרים, 

בישראל  הספורט  לקידום  המנוע  אתם 
ספורט  ספורט,  פעילויות  ובזכותכם 
ממשיכים  ספורט  ומתקני  תחרותי 

להתפתח ולגדול ברחבי הארץ. 
אתם עומדים כיום בפני רפורמות רבות 
עם מעבר כספי הטוטו למשרד הספורט 

והעברת מנגנון התקצוב למשרד. 
, ראשי הערים סמוכים ובטוחים כי  אנו 
תפעלו למימוש התקציבים באופן מיטבי 

עבור הרשויות. 
להעמיד  ישמח  המקומי  השלטון  מרכז 
שלנו  ההדרכה  מערך  את  לרשותכם 
לטובת הכשרה מעשית לכתיבת בקשות למשרד הספורט לתקצוב וסיוע 

מחברת משכ"ל לניהול ביצוע פרויקט הבינוי. 

בשם ראשי הרשויות אני מאחל לכם כנס לימודי פורה. 

בברכה,
חיים ביבס
 יו"ר מרכז השלטון המקומי
 וראש עיריית מודיעין מכבים רעות

רום-מדיה המוציאה לאור את 
מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל

רחובות. טלפקס. נייד. 052-2536717 
rommedia@gmail.com 

עתונות - עריכה, הפקה, צילום דוקו, תדמית
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אשדוד

שלכם
שאול דוד- יו”ר

וחברי הנהלת האיגוד

הנהלת איגוד מנהלי מחלקות הספורט
 ברשויות המקומיות בישראל

מברכים את המנהלים והמנהלות החדשים
 לרגל כניסתכם לתפקיד

ומאחלים לחברינו הפורשים הצלחה בהמשך הדרך 
 מנהלים חדשים

בני גוזלן  - יבנאל  
מחמד ח'טיב - איכסאל

אמין סאלח  - מסעדה רמת הגולן 
דני נוימן – מבשרת ציון
אבי אבו – קרית ארבע

מיכה פולק - אלקנה
גבריאל בן סמיאן - שוהם

דפנה ג'רסי - גוש עציון
אורן צאל - אפרת

גיא ניסימוב - חבל מודיעין
 אורית הרשטיג - מ.א. מגילות

מנהלים פורשים
עמית ראובן קדימה –צורן
אהוד עידו - מבשרת ציון

אמיר בן עזר - שוהם
כפיר כהן - גוש עציון
יואב שוגרמן - אפרת

גלעד שיפר - חבל מודיעין
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ירושלים  "ווינר"  מרתון 
הבינלאומי התשיעי מעורר עניין 
רחבי  מכל  ספורט  תיירי  בקרב 
להירשם.  שהקדימו  העולם, 
שישי,   ביום  יתקיים  המרתון 
15/3/2019 והוא ילווה בשורה 
בינלאומיים,  אירועים  של 
 ,Expo Sport תערוכת  בהם, 
הפסטה  וארוחת  גאלה  ערב 
מיטב  יעמלו  עליה  המסורתית 

השפים בישראל.
פני  על  חולף  המרתון  מסלול 
אתריה ההיסטוריים המרהיבים 
וסובב  ירושלים  של  והחשובים 
והאתרים  המורשת  אתרי  סביב 

ירושלים  שהעיר  והמרהיבים  המיוחדים 
לכלל  מאתגרים   מסלולים  וכן  מציעה 
הרצים: ממשכן הכנסת לתוך העיר העתיקה 
ציון,  הר  הסולטן,  בריכת  החומות,  ולאורך 
ארמון  טיילת  רחביה,  הגרמנית,  המושבה 
הר  סאקר,  גן  התחמושת,  גבעת  הנציב, 

הצופים ואתרים נוספים.
מקצים  שישה  כולל  ירושלים  ווינר  מרתון 
מרוץ  ק"מ(,   42.2( מלא  מרתון  מרוץ  בהם 
ק"מ,   10 מרוץ  ק"מ(,   21.1( מרתון  חצי 
מרוץ 5 ק"מ, מרוץ משפחות ומרוץ קהילות. 
מרתון ווינר ירושלים הינו המרתון החברתי 
חברתי  מקצה  במסגרתו  בישראל  הגדול 

מיוחד בן 800 מטר והשנה צפויים לקחת בו 
חלק למעלה מ 5,000 רצים.

ווינר  מרתון  של  תרומתו  הכלכלי  בהיבט 
כי  עולה,  הנתונים  מניתוח  רבה.  ירושלים 
מדי שנה מתארחים בירושלים בסוף השבוע 
תיירים   10,000 מ-  למעלה  המרתון  של  
ונתוני תפוסה המבטאים למעלה מ-30,000 
לינות הקשורות במישרין למרתון ירושלים. 
ירושלים  ממרתון  בעיר  העסקים  הכנסות 
באמצעות בתי מלון, מסעדות, מקומות בילוי 
מוערך  בסכום  נאמדות  תרבות  ומוסדות 
ווינר  מרתון  בשנה.   ₪ מיליון   15 כ-  של 
ירושלים הבינלאומי תפס את מקומו כאחד 

ומדי  בעולם  המובילים  מהמרתונים 
שנה כ-40  צוותי תקשורת מובילים 
בעולם מגיעים במיוחד לארץ לסיקור 

המרתון.
ליאון:  משה  ירושלים,  העיר  ראש 
המרתון  משתתפי  את  מברך  "אני 
ומאחל להם בהצלחה.  המרתון הוא 
אירוע ספורט בינלאומי המושך אליו 
ומעודדים.  רצים   – משתתפים  אלפי 
אל  ייחודית  לחוויה  יזכו  הרצים 
ירושלים  של  הקסומים  נופיה  מול 
והמעודדים זוכים לחוויה ספורטיבית 
מדהימה. השנה מרתון ווינר ירושלים 
הזמנים  כל  שיא  את  לשבור  צפוי 
 4,400 כ-  הרצים,  אלף   35 ומתוך 
גאה  אני  שונות.  מדינות  מ-76  אלינו  יגיעו 
במרתון שיכניס לבירה כ-17 מיליון שקלים 
שיושקעו בפיתוח העסקים בעיר. נתראה על 

קו הזינוק".
אגף  על-ידי  מנוהל  ירושלים  ווינר  מרתון 
שותפים  ירושלים.  בעיריית  הספורט 
משרד  ירושלים,  לפיתוח  הרשות  עיקריים: 
ומשרד  התיירות  משרד  ומורשת,  ירושלים 
טוטו  ראשית  חסות  והספורט.  התרבות 
עדן,  מי  חברת  נוספות:  חסויות  ווינר. 
מרכז הפועל, אלדן והשנה לראשונה חברת 
הספורט סקוני, שותפה באירוע ומספקת את 

חולצת המרוץ הרשמית.

אפקט ירושלים: גידול חד 
במספר הרצים מחו"ל

מרתון ווינר ירושלים הבינלאומי התשיעי שבר שיאים כבר בשלב ההרשמה 
המוקדמת: גידול של למעלה מ-30% במספר הרצים מחו"ל. למעלה 

מ- 35,000 רצים מ-75 מדינות צפויים להשתתף השנה.

מרתון ירושלים. צילום עיריית ירושלים

משה ליאון עם איציק קורנפיין ויו״ר הטוטו, יוסי פילוס 
צילום: ארנון בוסאני

חדשות
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חדשות

שאו ברכה והצלחה!

ריקי בכר
יו"ר מרכז "הפועל"

יורם ארנשטיין
מנכ"ל

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

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

הספורט העממיות.
הרשויות המקומיות, מנהיגיהם, מנהלי מחלקות 

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

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

    יורם ארנשטיין
    מנכ"ל מרכז "הפועל"

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

שלוחה לכם ברכת עלו והצליחו!

למנהלי מחלקות הספורט שלום!

אנו נמצאים במהלכו של שינוי גדול בתחום המימון הציבורי, 
של הספורט במדינת ישראל.

אין לנו ספק, כי תדעו ליישם את השינוי, 
בדרך הטובה והיעילה ביותר.

אנו רוצים לאחל לכם, כי תשכילו להפיק את המירב משינוי זה, 
לטובת תושבי מדינת ישראל, לטובת הספורט במדינת ישראל 

ולטובת הספורטאיות והספורטאים במקומותיהם.
מרכז "הפועל", כדרכו בקודש, 

ימשיך להיות שותף נאמן שלכם, 
של משרד התרבות והספורט 

ושל הרשויות המקומיות 
בפיתוח הספורט העממי והספורט ההישגי בישראל.
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משולחנו של מנכ”ל האיגוד
מאת : שבתאי פיקר- מנכ”ל האיגוד

שנה חלפה לה במהירות מהכנס השנתי הקודם והנה אנו נפגשים 
עם  מצוין  במלון  אירוח  לנו  המציעה  הנפלאה  אילת  בעיר  שוב 
אבקש  העירייה.  של  מאד  נדיב  וסיוע  ומגוונת  נהדרת  תכנית 
אלי  מר  למ"מ  הלוי,  יצחק  מאיר  מר  העירייה,  לראש  להודות 
לנקרי, למנכ"ל העירייה, מר פיליפ אוזן, ולידידינו, יעקב מלכה 
מנהל רשות הספורט העירונית שמסייע לנו רבות למען הצלחת 

הכנס.
בשנה החולפת המשיכה הנהלת האיגוד בעשייה למענכם במספר 

תחומים וקידמנו מספר נושאים חשובים כפי שתקראו בהמשך.
הסכמי שכר חדשים- נושא חשוב הנוגע לכולם, ניסים רון, חבר 
הנהלת האיגוד חבר גם באיגוד מנהלי איגוד חברה ונוער וביחד 
עם הנהלת האיגוד ההוא ועו"ד רונן אהרוני מההסתדרות הגיעו 
להישגים חשובים בתחום שיפור השכר לעובדי רשות החל מחודש 
ינואר 2017. אני ממליץ לכם להיפגש עם מנהלי כח-אדם ברשות 

שלכם ולבדוק את זכויותיכם.
ומורכב  רגיש  כך  כל  הנושא  ספורט-  מיתקני  בטיחות 
התמ"ת,  משרד  בו:  קשורים  ממלכתיים  גופים  ומספר  מאחר 
אין  עדיין  החינוך.  משרד  אש,  כיבוי  הפנים,  משרד  המשטרה, 
שקורה  מה  אחר  לעקוב  נמשיך  מאד.  פרוץ  והתחום  אחידות 
ונעדכנכם בכל ידיעה שנקבל. כמובן נשמח לקבל מידע מהשטח 
על בעיות שאתם מגלים במיתקנים ברשות שמצריכים התערבות 

שלנו מול המשרדים הרלבנטיים.
אלה  בימים  ספורט-  מתקני  על  לממונים  קורס 
יוסף  בהדר  "וינגייט"  מכללת  בשלוחת  הרביעי  הקורס  מסתיים 
רעיון הקורס.   הוגה  יהושע דקל  ד"ר  יחד עם  בקידומו  . עמלנו 
מדובר בקורס ייחודי בן 12 מפגשים המיועד לעובדיכם האחראים 
בבניית  מיליונים  משקיעה  הרשות  ברשות.  הספורט  מתקני  על 
המיתקן  בשימור  מתחילה  הבעיה  הקל.  החלק  זה   - מיתקנים 
לאורך זמן, ניקיון, בטיחות, הנגשה ועוד. אני מצפה כי תעודדו 
כי  מתכננים  אנו  זה.  חיוני  לקורס  לצאת  עובדים  שיותר  כמה 
הקורס הבא "קורס מנהלי מתקני ספורט"- קורס עם תוכן עמוק 

יותר שימשך כ-120 שעות. 
שוקד  האיגוד  הנהלת  מתוך  מצומצם  צוות  מיתוג האיגוד- 
דקל.  יהושע  ד"ר  עם  בשיתוף  האיגוד  מיתוג  תכנית  הכנת  על 
בעזרת תכנית זו שתוצג בכנס אנו מקוים לקבל יותר חשיפה וכח 

במשרדים השונים. נשמח לקבל הערות/ הארות לתכנית.
שת"פ עם מרכז השלטון המקומי- אנו זוכים  לשיתוף 
פעולה מצוין עם מנכ"ל מש"מ, מר שלמה דולברג, ראש עיריית 
גבעתיים ויו"ר ועדת הספורט במש"מ, מר רן קוניק והממונה על 
הספורט, עו"ד רות דיין-מדר. תודה על מערכת יחסים מקצועית 

ועניינית.
ואנו  האתר  בבניית  השקענו  באינטרנט-  האיגוד  אתר 
מעביר  אני  כשנה  מזה  עבורכם.  חיוני  מידע  המון  בו  מכניסים 
אחר  עקבו  המפקחים,  ובאמצעות  ישיר  בדיוור  הודעות  אליכם 
הדוא"ל  בכתובת  לעדכן  מוזמן  הודעות  מקבל  שלא  מי  המידע. 
www. האתר:  כתובת  הדיוור.  לרשימת  אתכם  ואצרף  שלו 

sportm.org
 - כולם  את  לעניין  שיכול  במידע  אותנו  עדכנו  לאתר-  כיתבו 
הדוא"ל:  כתובת  מהשטח.  ותמונות  פעילויות  אירועים,  כתבות, 

igudsport@gmail.com
חשבון בנק העמותה ותשלום דמי חבר לאיגוד- 
פתחנו חשבון בנק לעמותה בכדי להקל בגביית דמי החבר לאיגוד 
ולשלם לספקים את התשלום במועד. להזכירכם, פרטי הבנק: בנק 

הפועלים )12(, סניף 476, חשבון: 383880.
לביצוע  הדרושים  המסמכים  כל  את  תמצאו  האיגוד  באתר 
התשלום כולל דרישת תשלום לשנת 2019. אבקש לשלם את דמי 
החבר אך ורק לחשבון זה. ובמידה  ושולחים המחאה נא לשלוח 
הרשויות  במרבית  כיום  כי  לציין  חשוב  רשום.  ולא  רגיל  בדואר 
מבצעים העברה בנקאית- הדרך היעילה ביותר- שלחו מיד עם 

ביצוע ההפקדה את האסמכתא.
זכרו!  יש תמורה לאגרה שהנכם משלמים.

לסיום, תודתי שלוחה למר חיים ביבס ראש עיריית מודיעין מכבים 
רעות ויו"ר מש"מ, אנו מצפים ממנו לשיתוף פעולה פורה וקידום 
מעמדנו. למר רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים ויו"ר ועדת ספורט 
בגבעתיים  ספורט  כמנהל מחלקת  דרכו  ותרבות במש"מ שהחל 
ושימש כיו"ר איגוד הטנ"ש ועוד. למר עופר בוסתן, ראש מינהל 
הספורט, למר אבי בנבנישתי, סגן ראש המנהל, למפקחי המנהל 
האיגוד  מטרות  קידום  למען  רבות  עושים  כולכם  המסורים- 
תודה  היומיומית.  בעבודתם  המחלקות  למנהלי  רבות  ומסייעים 
לעו"ד רות דיין מדר שמלווה, מייעצת, פותרת בעיות והכל בחיוך 
עובדי  חטיבת  ראש  אהרוני,  רונן  לעו"ד  תודה  מלאה.  ובהבנה 
חינוך בהסתדרות החדשה. תודה מיוחדת למר גיא דגן- המפקח 
הראשי על הספורט במשרד החינוך אשר הנהלת האיגוד מאחלת 
הספורט  לקידום  מלאה  לשותפות  ותקווה  מלאה  הצלחה  לו 
והחינוך הגופני בישראל. תודה אחרונה לחברי ההנהלה המסורים 
בראשותו של מר שאול דוד העושים עבודתם בהתנדבות מלאה 

ומשקיעים ממרצם, וגם מכספם, למען השגת היעדים.

שלכם בידידות,
שבתאי פיקר
מנכ"ל האיגוד

רוצים להופיע בגיליון הבא?
שילחו למערכת עיתון

כתבות, הצעות ורעיונות

ותופיעו  בעיתון  הבא

rommedia@walla.co.il

דבר המנכ״ל
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שמו  הרוש  דני  הספורט  תיק  ומחזיק  וסגנו  סער  רפי  העיר  ראש 
המקצועי  הספורט  לקידום  רבים  משאבים  להשקיע  למטרה  להם 
והחובבני מתוך ההכרה בחשיבותו ובתרומה של הפעילות הגופנית 

ליצירת "נפש בריאה בגוף בריא".

"עירנו שואפת להיות מובילה בספורט ובתרבות הפנאי תוך חתירה 
למצוינות ולפיתוח קהילה פעילה ובריאה, עם איכות חיים ובסביבה 
ירוקה", אמר ראש העיר רפי סער והוסיף כי "כפר סבא היא עיר עם 
מותג מיוחד בספורט העממי קהילתי ובספורט התחרותי – ייצוגי. כל 
תושב יוכל למצות את שאיפותיו ואת הפוטנציאל האישי למצוינות 

בתחומי הספורט והתנועה".
עפ"י סקר שנערך מטעם משרד הבריאות פורסם לאחרונה כי כפר 
מתוך  הגבוהה  החיים  תוחלת  עם  הראשון  במקום  נמצאת  סבא 
בספורט  בעוסקים  השלישי  ובמקום  בישראל  הגדולות  הערים   16
שלוש  גופנית  פעילות  מבצעים  תושביה  כאשר  גופנית  ובפעילות 
רבים  ספורט  ומרכזי  אולמות  סבא  כפר  בעיר  בשבוע.   פעמים 
עם  אינשטיין  אריק  ע"ש  ספורט  היכל  הינו  מהם  אחד  כאשר 
האירופית. הליגה  של  כדורעף  משחקי  לקיום  גבוהים  סטנדרטים 

בעיר סקייטפארק, מסלול אופניים פנטרקס, מסלול כושר שייפארק, 
14 מתחמי כושר פתוחים בכל רחבי העיר, מגרשי קטרגל סינטטי, 2 
ספורטקים ומרכז טניס טוטו ועוד. בעיר שמים דגש שכולם יעסקו 
בספורט: ליגת הורים בכדורגל באבארגל, ליגת מאמאנט – כדורשת, 
איגוד הכדורשת – כדורשת, ליגת הורים בטניס שדה, ליגת כדורסל 
ותיקים  מודרך,  הליכה  קבוצות  מודרך,  ריצה  קבוצות  כנסת,  בתי 

בתנועה ועוד.

 כפר-סבא
בתנועה 

הספורט בכפר-סבא מהווה חלק מרכזי מתרבות הפנאי של תושבי העיר. 
רשות הספורט העירונית בניהולו של שאול מיטלברג מארגנת את כל 

פעילויות ספורט הפנאי בשאיפה שתושבי העיר, מבוגרים וצעירים, ישתלבו 
בפעילויות המוצעות ויקיימו אורח חיים ספורטיבי ובריא

חדשות
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פרויקטים חדשים בעיר!
l בניית מסלול "רקורטן" באצטדיון האתלטיקה והכושר גופני 

    בכצנלסון גלילי.
l שידרוג שלושת מגרשי האימונים בכדורגל בעיר:

l מתחם מגרשי אימונים החדש סמוך לאצטדיון העירוני
l טריבונה חדשה בת 350 מקומות ישיבה ומבנים חדשים

l שדרוג לדשא סינטטי מגרש האימונים בשכונת קפלן:
l מרכז טניס טוטו כפר-סבא בין המתקנים המפוארים בארץ

l ותיקים בתנועה
l יום הליכה בנלאומי

l פסטיבל ספורט עממי
l אירוע אופניים - מתגלגלים

l סטרייטבול בכיכר העיר
l מרוץ כפר-סבא

חדשות

צילומים באדיבות עיריית כפר סבא
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הוא  הרב-תרבותית  התפיסה  של  ייחודה 
הכרה  תוך  ואחידה,  חדשה  חברה  ביצירת 
תרבויות  מפסיפס  בנויה  בארץ  שהחברה 
תרבותית  הרב  בגישת  ומגוונות.  שונות 
מנהגיהן,  זהותן,  על  שומרות  הקבוצות 
אמונתן ושפתן, אך פתוחות מספיק ללמידה 
על הזולת. מזה מספר שנים פעילה עמותת 
אותו  לחיים",  "ספורט  בפרויקט  הספורט 
הספורט  משרד  של  הצפון  מחוז  מקדם 
הפרויקט  נוג'ידאת.  גאזי  של   בניהולו 
מאפשר לקיים מפגשי ספורט של ישראלים 
ויהודים, בכדורסל לבנות בגילאי  - ערבים 
כיתות ד'-ה'  ובכדורגל לבנים בגילאי כיתות 

ג'-ו'.
משחקי  כוללים  הספורטיביים  המפגשים 
המעודדת  חברתית  ופעילות  היכרות 
מספר  לאחר  לראשונה,  והכרות.  הידברות 
שנים מוצלחות של הפרויקט בגליל העליון, 
טובא-זנגריה  מהכפר  כדורסלניות  בין 
הפרויקט  את  לקחו  עליון,  גליל  והפועל 
ומינפו אותו על-ידי בניית קבוצת כדורסל 
בנות משותפת, המתאמנת באופן קבוע אחת 
לשבוע, יוצאת לימי כיף ופעילות חברתית, 
"אנו  ומשתתפת במשחקי הליגה האזורית. 
מאמינים שספורט ובייחוד קבוצה משותפת 
לבנות  יכולים  ספורטיבית  מטרה  בעלת 

חברה בריאה", אמר נוג'ידאת.
לענפי  הורחבה  המשותפת  הפעילות 
השחייה וההתעמלות: בענף השחייה שוחים 
ביחד שחייני נבחרת עמותת הספורט גליל 
סווימינג'  'מיי  השחיינים  קבוצת  גם  עליון 
מארבעת הכפרים הדרוזים )בוקעתה, מג'דל 

מנהל  אותה  קינייא(,  ועין  מסעדה  שמס, 
יחד  אבו-סאלח.  תייסיר  המאמן  ומוביל 
אימונים  מחנות  הנבחרות  שתי  מקיימות 
שיא  גיבוש וימי  ימי  תחרויות,  משותפים, 
מחוץ לבריכה. הודות לקבוצתיות ולפעילות 
השחיינים  זוכים  המשותפת,  הספורטיבית 
היהודים והדרוזים להיכרות קרובה ביניהם, 
של  ומנהגיהם  תרבותם  על  אלה  לומדים 
אלה, ורוקמים חברויות חדשות. השנה אף 
סווימינג'  מ'מיי  שחיינים  עשרה  הצטרפו 
בהובלת  הגליל  של  התחרותית  לקבוצה 
השחיינים  עשרת  מלצר.  אור  המאמנת 
הפועל  עם  בקבוצה  שותפים  ויהיו  ייצגו 
הגליל העליון, באליפויות ישראל ולייצג את 

האגודה יחד עם שחייני הגליל.
כיום מתאמנים בנבחרת השחייה של הגליל 
מהם   40  – שחיינים   200 מעל  העליון 
מארבעה הכפרים הדרוזים. המאמן רן אבן 
דנן רואה בהם חלק בלתי נפרד מהקבוצה, 
הזדמנות  ובכל  שנרקמה  בשותפות  גאה 
מציין כי הוא מייחל לעוד שחיינים, שיצטרפו 

ויצליחו להעפיל לדרגים הגבוהים.
בה  הראשונה  השנה  זו  ההתעמלות  בענף 
נקלטה קבוצה שלמה של מתעמלים ממג'דל 
שמס. הם מתאמנים עם נבחרת מתעמלות 

דו-קיום
בגליל העליון

"דו קיום" אלה לא רק צמד מילים יפות, אלא ערך שמחנכים ופועלים ליישמו 
בעמותת הספורט בגליל העליון. "אנחנו מאמינים שהספורט הוא כלי מדהים 
לבניית הידברות לטובת חברה טובה וחזקה יותר", אומרים בגליל. בכדי לבטא 
ולהנחיל את הערך, לקחו השנה את פרויקט 'ספורט לחיים' צעד אחד קדימה

חדשות

המשך בעמוד הבא 
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חוויות  וחווים  מכירים  העליון,  הגליל 
לציין  חשוב  משותפות.  ספורטיביות 
כמו טריאתלון  גם בענפים אחרים  כי 
ספורטאים  של  השתתפות  יש  ורוגבי 

מהכפרים בגולן ומרעג'ר.
נוספת  לחיים"  "ספורט  קבוצת 
המשותפת למועצות אזוריות מבואות 
ובועיינה  העליון  והגליל  החרמון 
הכרות  מפגשי  קיימה  נוג'ידאת, 
הקבוצה  השנה.  במהלך  והידברות 
תיכון  ספר  מבית  תלמידים   16 מונה 
בבית  השנה  שהתארחו  החולה,  עמק 
שהגיעו  שבגרמניה,  בקלן  ספר 
חבריהם  בבתי  ואירוח  גומלין  לביקור 
בני   30 נובמבר.  בחודש  הישראלים 
ובנות נוער בילו שבוע נהדר במהלכו 
ביקרו בבית הספר בבועיינה נוג'ידאת 
ובבית הספר עמק החולה, למדו לרקוד 
הורה ודבקה, נסעו לטיול בעכו, בילו 
בועיינה  בכפר  בארוחה  משותף  ערב 
ימי  לשלושה  יצאו  ולסיום  נוג'ידאת, 
ההיסטורי  באתר  בירושלים,  טיול 

מצדה ובים המלח.
פעולה  ששיתופי  מאמינים  "אנחנו 
ובני אדם  בין תרבויות  כאלו מקרבים 
ואנחנו גאים לקחת בהם חלק", סיכמו. 

חגיגה ספורטיבית ברמלה. הצלחה מרשימה למירוץ רמלה הראשון 
שהוזנק מרחבת המגדל הלבן בעיר.

רמלה רצה קדימה

לחוויה  שהיה  במירוץ  השתתפו  אלפים 
גברים  ספורטאים,  מדהימה.  ספורטיבית 
בעיר  הספר  בתי  תלמידי  ילדים,  נשים, 
יסודיים  הביניים,  חטיבות  תיכוניים, 
הארץ  רחבי  ומכל  מרמלה  ומשתתפים 
המירוץ  הראשון.  רמלה  מירוץ  את  פתחו 
מקצים  ובמספר  מ'   10,000 בריצת  נפתח 
מ', מקצה עממי,   2000 מ',   5000 נוספים 

מקצה לנשים בלבד ופעוטות. 

רמלה  העיר  ראש  הזניקו  המקצים  את 
עזריה,  רונן  העירייה  מנכ"ל  וידל,  מיכאל 
דורית  והספורט,  התרבות  משרד  מפקחת 

נבון ונציגת קופ"ח מכבי מידד לוי.
למירוץ  כי  ציין  עזריה  העירייה  מנכ"ל 
רצים,  מ-3000  למעלה  נרשמו  המיוחד 
הארץ.  רחבי  ומכל  מרמלה  ספורטאים 
"הנהלת העירייה גאה ושמחה על הצלחתו 
היה  מדהים  בעיר.  הראשון  המירוץ  של 
ילדים,  המשתתפים  אלפי  את  לראות 
נשים, גברים , אזרחים ותיקים עם אנרגיות 
מדהימות, אדרנלין בשמיים. רמלה היא עיר 
האירוע  את  להפוך  ובכוונתנו  ספורט  של 
למסורת. רמלה רצה קדימה". הרצים שזכו 

כספיים  בפרסים  זכו  הראשונים  במקומות 
בסך 2000-3000 שקלים, גביעים ומדליות.
משרד  ובשיתוף  בסיוע  התקיים  המרוץ 
ספורט  למחלקת  והתרבות,  הספורט 

ואירועים, מחלקות העירייה וכלל השותפים 
שנתנו חסותם למירוץ, מרכז מכבי, מרכז 
קרן  מכבי,  חולים  קופת  קק"ל,  הפועל, 

רמלה וקניון עזריאלי.

חדשות
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חדשות

תכנית  האחרונות  בשנים  פועלת  בהרצליה 
"נעים  השם  תחת  עירונית  גופנית  פעילות 
גופנית  פעילות  לספק  שמטרתה  בעיר" 
מהנה ומועילה לכל גיל. "כחלק מהליך רציף 
המחלקה  של  הפעילות  ושיפור  בדיקה  של 
תוך  גיל  לפי קבוצות  היעד  בחנו את קהלי 
מיפוי הצרכים היתרונות והמגבלות", מספר 
גורנשטיין.  מיקי  לספורט,  המחלקה  מנהל 
"תהליך זה הביא להבנה כי החשש מנפילות 
זה  גיל  מחברי  חלק  מגביל   65+ בני  בקרב 

מהשתתפות בפעילות ספורטיבית".

קופות החולים ומשרד הבריאות קובעים כי 
הגורמים  אחד  הינן   65+ בני  בקרב  נפילות 
מחקרים  אלו.  בגילאים  לפגיעות  העיקריים 
שהתעמלות  מצאו  בעולם  שנערכו  רבים 
וחיזוק  המשקל  שיווי  לשיפור  ייעודית 
ביותר  החשוב  הטיפול  הינה  השרירים 
המתקדם.  בגיל  לנפילות  הסיכון  להפחתת 
ויזמו  הרימו את הכפפה  במחלקה לספורט 
מסלול  לימוד  חדשנית–  תכנית  הפעלת 

הנפילה הבטוח לבני +70. 
בעולם  ייחודית  אימון  שיטת  על  "מדובר 
לקרקע  להגיע  גיל  בכל  אנשים  ללימוד 
הפגיעה  את  ניכר  באופן  שמפחית  במסלול 

מנפילה ואף מונע אותה", אומר גורנשטיין. 
"טאיקידו"  הנקראת  זה  שיטה  במסגרת 
מתאמנים בטאי-צ'י מותאם על מנת לחזק, 
לשחרר ולהגמיש את הגוף. שיפור גופני זה 
ללימוד המסלול הבטוח  הגוף  נועד להכנת 

להגעה לקרקע ללא פגיעה. 
בלימוד  מתחילים  בתכנית  המשתתפים 
ועם  מזרן  על  בשכיבה  הבטוחה  התנוחה 
עולים  המתאמנים  של  היכולת  עליית 
ומשם  מישיבה  הנפילה  ללימוד  בגובה 
הדרגתי  לימוד  תהליך  ומהליכה.  מעמידה 
זה עונה על התנאי ההכרחי לאפס פציעות 
בשיטה  ותיקים  באימון. מתאמנים  ופגיעות 
זו בהרצליה מדווחים על ירידה משמעותית 

בפחד מנפילה ועל שיפור באיכות החיים. 
הסדנה  בהצלחה  מתקיימת  אלו  בימים 
זו.  בשיטה  בעולם  הראשונה  העירונית 
נוסף  פעולה  שיתוף  פרי  הינה  זו  פעילות 
הרצליה.  על"ה  ועמותת  הספורט  אגף  בין 
התרגולות  את  המתאמנים  לומדים  בסדנה 
להתאמן  מנת  על  הנדרשות  והמיומנויות 
במסלול הנפילה הבטוח. במחלקה לספורט 
מספיק  אינו  עצמו  הלימוד  כי  מציינים 
פעמיים  לפחות  רציף  באופן  להתאמן  ויש 

בשבוע. 

הרצליה: לא
 "נופלים בין הכיסאות"

אם ליפול אז לפחות שנעשה את זה נכון! המחלקה לספורט בהרצליה
 מפעילה תכנית אימון ללימוד מסלול הנפילה הבטוח לבני 70 פלוס

צילומים באדיבות עיריית הרצליה
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חדשות

עם  ובוגרים  לילדים  הלאומית  האגודה 
אירוע  לאחרונה  קיימה  )אלו"ט(  אוטיזם 
בקהילה  אוטיזם  עם  אנשים  שילוב  בנושא 
ודוגמה   - האירוע  כוכב  השרון.  ברמת 
נפלאה לשילוב - היה עמית "חביב" ברק, בן 
ל"קמע"  שנחשב  האוטיסטי,  הרצף  על   21
של קבוצת הפועל ניר רמת השרון בכדורגל. 
לשחקני  הקדיש  עמית  האירוע,  של  בשיאו 

הקבוצה שיר שכתב להם במיוחד.
דרך  הקבוצה  של  באצטדיון  משולב  עמית 
השרון.  ברמת  אלו"ט  של  התעסוקה  מרכז 
בזכות  הזה,  השילוב  את  בחר  עצמו  הוא 
האהבה העזה שלו לכדורגל. בנוסף לאוטיזם 
סובל עמית ממחלת ניוון מוח וחווה קשיים 
לא מעטים במערכת החינוך המיוחד. אחרי 
שלא מצא את עצמו באף מסגרת, עמית הגיע 
באצטדיון,  שלו  הקטנה''  אלוהים  ל''חלקת 
של  לליבם  הדרך  כאפסנאי.  עובד  הוא  שם 
ועמית  קצרה  הייתה  והעובדים  השחקנים 
במלוא  עובד  הוא  במגרש.  בית  לבן  הפך 
מסדר  הטריבונות,  את  מנקה  המוטיבציה, 

את האצטדיון וכמובן לא מחמיץ אף משחק. 
החברים  עם  יחד  עמית  פנוי,  כשהמגרש 

ממרכז התעסוקה מגיעים לשם להתאמן.
תרמה  אפילו  והקבוצה  התחממו  היחסים 
אופני כושר למרכז התעסוקה. באחד הימים 
הגיע למגרש  הכדורגלן יוסי בניון ללוות את 
בנו שמתאמן במקום, ועמית הנרגש הצטלם 
איתו. השחקנים אוהבים אותו מאוד, וכך גם 

כל עובדי המועדון. 
"כילד  השרון:  רמת  העיר  ראש  גרובר,  אבי 
נתקלתי  לא  פעם  אף  השרון  ברמת  שגדל 
לא  כאילו  הם  האוטיסטי,  הרצף  על  בילד 
היו קיימים. בשלוש השנים האחרונות אנחנו 
עושים בעיר מהפכה, והשנה פתחנו גן שלישי 
לילדים על הרצף. אנחנו מאמינים שהיכרות 
הילדים  את  לחנך  לנו  תעזור  צעיר  מגיל 
למבוגרים  אותם  ותהפוך  והכלה  לקבלה 
שלא יחששו אם יפתח לידם הוסטל או מרכז 
האחריות  אוטיזם.  עם  לאנשים  תעסוקה 
את  לפתוח  הוא  תפקידים  כבעלי  שלנו 

הדלתות ולסייע בהעלאת המודעות".

"כאמא  באלו"ט:  הנהלה  חברת  דר,  אביגיל 
חולמת  אני  מיוחדים,  צרכים  עם  לילד 
חלק  וירגיש  בקהילה  ישולב  שלי  שהילד 
ממנה. לא רק בגיל בית ספר אלא גם כבוגר 
ובשעות הפנאי שלו. שילוב כזה  בתעסוקה 
בזכות  השרון  ברמת  אצלנו  כאן  קורה  כבר 
הלב  את  לפתוח  שהסכימו  טובים  אנשים 
המדריכים  המקצועי,  הצוות  בזכות  וכמובן 
הבינו  לו,  שהקשיבו  עמית  של  והמשלבות 
אותו  ומלווים  בו  האמינו  מחפש,  הוא  מה 
ויישא  יצליח  הזה  שהשילוב  כדי  צעד  בכל 

פירות".
בתהליך  עמית  את  המלווה  עידה,  חזי 
אלינו  "כשבא  האצטדיון:  מטעם  השילוב 
חביב התרגשנו ורצינו לעזור. כמה שנותנים 
לו אהבה ככה הוא נותן לנו ועוזר לנו ומשלב 
שעזר  לצוות  תודה  זה.  שלו  בחיים  אותנו 
חשוב  והכי  הללו,  האנשים  את  להבין  לנו 
תודה לכל המנהלים שלנו שנותנים לנו את 

האפשרות ליהנות ממה שאנחנו עושים".

דוגמא ומופת ברמת השרון:
 סיפור השתלבותו המדהים של 
הצעיר על הספקטרום שהפך 

לקמע של מועדון הכדורגל
עמית ''חביב'' ברק, צעיר בן 21 הסובל מאוטיזם סובל ומחלת ניוון מוח משולב 
באצטדיון קבוצת הפועל ניר רמת השרון דרך מרכז התעסוקה של אלו"ט* 

באירוע מרגש בנושא שילוב אנשים עם אוטיזם בקהילה, הוא הקדיש
 לשחקני הקבוצה שיר שכתב להם במיוחד ואף עין לא נותרה יבשה

השתלב מצויין, עמית ברק
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חדשות האיגוד

האיגוד בשטח: 
חברי ההנהלה ביקרו 
ביישובים רהט, חורה 

ובמועצה האזורית תמר 
חברי הנהלת איגוד מנהלי מחלקות הספורט מקפידים לצאת לשטח ולבקר 

במועצות ובערים ולהתרשם מקרוב מהעשייה בתחום הספורט.
בביקור ביישובים רהט, חורה ובמועצה האזורית תמר ניתן היה 

להתרשם מהעשייה הענפה ועוד היד נטויה

חברי הנהלת איגוד מנהלי מחלקות הספורט 
במועצות  ולבקר  לשטח  לצאת  מקפידים 
ובערים ולהתרשם מקרוב מהעשייה בתחום 

הספורט.
ובמועצה  חורה  רהט,  ביישובים  בביקור 
האזורית תמר ניתן היה להתרשם מהעשייה 

הענפה ועוד היד נטויה. 
והיומיומית  הספורטיבית  העשייה 
בישראל  וביישובים  בערים  המתקיימת 
אינה זוכה לרוב לחשיפה ולהכרה מספקת. 
לתושבי  בעיקר  נוגעת  הרבה  הפעילות 
מדורי  לכותרות  מגיעה  ואינה  היישוב 

הספורט. 
מחלקות  מנהלי  איגוד  מפעילות  כחלק 
הספורט ברשויות המקומיות והרצון ללמוד 
על פעילות העמיתים ברחבי הארץ, מבקרים 
מעת לעת חברי ההנהלה ביישובים השונים, 
העוסקים  עם  ונפגשים  לפעילות  נחשפים 

במלאכה.  
נפגשו  שבנגב  רהט  בעיר  שנערך  בביקור 
העיר  ראש  עם  האיגוד  הנהלת  חברי 
חזונו  פאיז  אבו- צהבאן שסיפר על  הנבחר, 
לפיתוח היישוב וקידום הספורט. ראש העיר 
ומונה   1972 בשנת  נוסדה  רהט  כי  סיפר 

תלמידים.  כ-24,000  עם  נפש  כ-70,000 
העיר ממוקמת צפונית לבאר שבע ונחשבת 

לבירת הבדואים בנגב.
אלזואידה  חסן  לספורט  המחלקה  מנהל 
ציין כי תושבי העיר מרבים לעסוק בספורט 
והשתתפות  גבוהה  מעורבות  ומגלים 
גולת הכותרת  בפעילות של ספורט עממי. 
בסיור ברהט הייתה בביקור בקאנטרי קלאב 
החדש שנחנך בימים אלה ועל הקמתו גאים 
מאד ראש הרשות ומנהל מחלקת הספורט.

בעיר  האיגוד  הנהלת  ביקרה  בהמשך 
מנהל  של  אורחיו  והיו  חורה  הבדואית 

הכדורגל,  שופט  הנמרץ,  הספורט  מחלקת 
חאמד אלקיעאן המוכר לכל חובבי הכדורגל 
בארץ. החברים סיירו בהיכל הספורט החדש 
שהוקם בחורה והתרשמו מהיקף הפעילות 

המרשים במקום. 
את  האיגוד  חברי  פגשו  האזורית  במועצה 
הספורט,  על  והממונה  המועצה  מזכ"ל 
הספורט  פעילות  את  שהציג  יעקב אקריש 
ובני  לילדים  חוגים  מערך  בקיום  והאתגר 
נוער במועצה ששטחה הגאוגרפי גדול מאד. 
היצירתיים,  הפתרונות  על  סיפר  אקריש 
מערך ההסעות והמשך יום לימודים ארוך.  
יו"ר הנהלת האיגוד,   הודה לראשי היישובים 
הלבבי  האירוח  על  המחלקות  ולמנהלי 

הענפה  מהפעילות  התרשמותו  את  וציין 
כי  ספק  "אין  יישובים.  באותם  המתקיימת 
לאל  כל  עושים  הספורט  מחלקות  מנהלי 
ביישוביהם,  הספורט  את  לקדם  בכדי  ידם 
העומדים  בכלים  ובאמונה  במקצועיות 
היישובים,  ראשי  של  התמיכה  לרשותם. 
הגיבוי  ושיתוף הפעולה ההדוק עם מנהל 
להצלחה".   המפתח  הם  לספורט  המחלקה 
דוד אמר עוד כי חברי האיגוד ימשיכו לסייר 
ברשויות המקומיות על מנת לבחון מקרוב 
ככל  המחלקה  למנהל  ולסייע  העשייה  את 

הניתן.  
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חדשות מקומיות
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חדשות

רבות ל שנים  של  ציפייה  אחר 
להקמת  העבודות  של  והימשכות 
אצטדיון הכדורגל העירוני בשדרות, 
נחנך אצטדיון טוטו שדרות במעמד 
רגב,  מירי  ח"כ  והספורט,  התרבות  שרת 
הפיס,  מפעל  יו"ר  דוידי,  אלון  העיר,  ראש 
האלוף במיל' עוזי דיין מחזיק תיק הספורט 
מחלקת  ומנהל  בן-זיקרי  אביאל  בעירייה, 

הספורט, חיים אביטן. 
רבות  שנים  לפני  החלה  האצטדיון  הקמת 
כראש  לתפקידו  דוידי  של  כניסתו  ועם 
כי  הצהיר  הוא  שנים  כחמש  לפני  העירייה 
בסדר  יהיה  האצטדיון  השלמת  פרויקט 

העדיפויות העליון שלו למען שחקני וחובבי 
הספורט בעיר ובכלל כל מי שצמא לפעילות 
הצליח  דוידי  הפנאי.  בשעות  חווייתית 
מיליון   12 בסך  לפרויקט  תקציבים  לגייס 
₪ מהטוטו, ממפעל הפיס וממשרד הבינוי 
והשיכון וכמובן ממשרד התרבות והספורט. 

"
בניית  ולהשלמת  גישה  כביש  סללנו 
ו-1,086  התאורה  הותקנה  האצטדיו, 
ההלבשה  חדרי  נבנו  ישיבה,  מקומות 
מיוחד  מתחם  וכן  השופטים  וחדרי 
להוקרת ותיקי קבוצות הכדורגל של שדרות 
סיפר  לעולמם,  שהלכו  השחקנים  והנצחת 
הפתיחה  אירוע  ששון.  ירון  העירייה,  דובר 

היסטוריה בשדרות: 
נחנך אצטדיון הכדורגל

במעמד שרת התרבות והספורט, ח"כ מירי רגב, נחנך בעיר שדרות אצטדיון הכדורגל 
העירוני – אצטדיון טוטו שדרות. אלופת המדינה בכדורגל, הפועל באר-שבע, 

כיבדה את המעמד ושיחקה מול הקבוצה המקומית, מכבי "ציון" שדרות מליגה ב'. 
ראש העיר, אלון דוידי: "הקמת האצטדיון היא חזון שמתממש. מדובר במהפכה 

של ממש בתחום הספורט ותרבות הפנאי של תושבינו"

אלון דוידי, חזון שהתגשם
צילום: ראובן קפוצ׳ינסקי
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חדשות

היה מרגש, צבעוני וססגוני וכלל משחק 
המדינה,  אלופת  בין  מיוחד  ראווה 
"ציון"  מכבי  לבין  באר-שבע  הפועל 
אלון  העיר,  ראש  ב'.  מליגה  שדרות 
פרויקט  על  שעמל  למי  הודה  דוידי, 
הנהדרים  השותפים  "ללא  האצטדיון: 
שלנו בהובלת השרה מירי רגב, הטוטו, 
והאנשים  מפעל הפיס, משרד השיכון 
אביאל  הספורט,  תיק  מחזיק  אצלנו, 
בן-זיקרי, מנהל המחלקה, חיים אביטן 
שעשה  גבאי,  רונן  שלי,  הנהג  וגם 
ימים כלילות למען השלמת הפרויקט. 
לאסי  ברקת,  לאלונה  גדולה  תודה 
השחקנים  ולכל  בכר  לברק  רחמים, 
לכם  שיש  מראה  וזה  לכבד  שהגיעו 
דוידי:  אמר  עוד  חברתית".  רגישות 
"הקמת האצטדיון היא חזון שמתממש 
שמקוימת.  שדרות  לתושבי  והבטחה 
בתחום  ממש  של  במהפכה  מדובר 
ותרבות הפנאי של תושבינו.  הספורט 
מכבי שדרות תוכל לארח כאן קבוצות 
את  לראות  יזכה  רב  וקהל  בכירות 
ומודרני.  חדיש  באצטדיון  המשחקים 
בהמשך גם ילדינו יתאמנו וישחקו כאן 

וכולם ייהנו ממנו". 

רגב,  מירי  ח"כ  והספורט,  התרבות  שרת 
אמרה: "חשוב לנו להביא הרבה כסף לספורט 
בשדרות  לסייר  אותי  משמח  הישראלי. 
לנו  ויש  הזה  לאזור  שייכות  לי  יש  ובדרום, 
במיוחד  בדרום,  יותר  להשקיע  מחויבות 
באמת  והם  הגדר  על  שיושבים  במקומות 
משלמים מחיר כבד של הביטחון של המדינה 
שלנו". רגב הוסיפה ואמרה: "נבנה עוד ועוד 
התשובה  זו  ואולמות.  מתנ"סים  אצטדיונים, 
לחמאס, זו התשובה לטרור. היום, באצטדיון 
שדרות, אנחנו אומרים לתושבים שאפו גדול 

על זה שאתם כאן".

בכל שבוע בחודשי הקיץ יוזמים במועצה המקומית אלקנה פעילות 
נופש ופנאי לתושבים. בהובלת מנהל המחלקה לספורט, מיכה פולק, 
־יוצאים צוותי מפעילים ומשחקי הנופש הפעיל במתנ"ס לגינה ציבו

רית אחרת ברחבי היישוב 
ומפעילים פעילות נופש ופנאי להורים וילדים. "במקום שהתושבים 
יגיעו אלינו – אנחנו מגיעים אליהם", אומר פולק ומציין כי קיימת 

שביעות רצון גדולה של ההורים והילדים. 

מתנ"ס עד הבית
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מנהלת  לתפקיד  נכנסתי  כשנתיים  לפני 
מחלקת הספורט בחריש. אחד התפקידים 
ראש  של  הבנה  מתוך  שגויסו  הראשונים 
הספורט.  לחשיבות  קשת  יצחק  המועצה, 
"מחלקת  תיקיה:  ופתחתי  למחשב  ניגשתי 
כיצד  מכאן?  מה  הלאה?  ומה  הספורט". 
אדם אחד יכול לפתח במקביל את הספורט 
בבתי הספר, בקהילה, בחוגים, במתקנים? 
כיצד מלמדים קהילה חדשה מהי חשיבות 

הספורט והחינוך הגופני?

בעיקר  מאתגר,  מעניין,  חלומי,  נשמע 
הזדמנות  בעיקר  זו  מבחינתי  מפחיד. 
וספורטיבית.  בריאה  עיר  לפתח  מיוחדת 
לעצב את אורח החיים של התושבים שלנו 
לפי השקפת עולמי. כבר כעת אדגיש כי מה 
העיר  ראש  לולא  לא מתגשם  פה  שייכתב 
אנרגטית,  צעירה,  עיר  של  חזון  שמתווה 
המהווה חממה נפלאה לצעיריה והספורט 

הוא חלק בלתי נפרד ממנה. 
פי  על  ומפתחים  מתכננים  חריש  את 

ואיכות  קהילתיות  חינוך,  של  עקרונות 
מגולמים  הללו  המרכיבים  שלושת  חיים. 
יצאתי למסע, מסע  בענף הספורט.  היטב 
מחלקות  מנהלי  עם  נפגשתי  לימודים. 
מנהלי  הארץ,  רחבי  בכל  רבים  ספורט 
הספורט,  מינהל  מפקח  עמותות,  אגפים, 
אתנה,  הספר,  לבתי  הספורט  התאחדות 
איגודים. השתתפתי בקורס מנכ"לי ספורט 
קולגות  עם  יומיומית  התייעצות  בכירים, 

ושיחות עם כל רק מי שיכול לעזור. 
גידול  פוטנציאל  עם  בהקמה,  עיר  חריש, 

מתחילה מאפס

איך בונים מחלקה 
לספורט? כיצד 
מפתחים את 
הספורט בעיר 
חדשה שרק 

מתחילה לבנות את 
עצמה? 

קרין פלג-נוימן 
מנהלת מחלקת 
הספורט בחריש 

יודעת איך לעשות 
את זה נכון. טור 
מיוחד למגזין 

"מחלקת הספורט"

קרין פלג-נוימן מנהלת מחלקת הספורט בחריש

חדשות
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שנה  חצי  לפני  שנה.  בכל  הכפלה  של 
מנה היישוב 5,000 נפש, כיום אנחנו כבר 
10,000 והצפי לעוד שנה כפול מזה. בתוך 
תושבים.   50,000 כאן  יחיו  שנים  חמש 

אתגר גדול, כבר אמרתי? 
התחלתי  שלב  אחר  שלב  צעד,  אחר  צעד 
נמנעת  אני  איך  על  במחשבה  המסע  את 
כיצד  אחרות.  בערים  שקיימות  מטעויות 
אלמד משגיאות של אחרים ואביא את ניהול 

הספורט בעיר חריש לניהול אופטימלי.
עלי,  האהוב  התחום  ספורט-  מתקני 
התחום  ביותר,  והקשה  המאתגר  התחום 
שנים  ל-50  נוגעת  שלו  שהמשמעות 
מתקני  לבנות  הוא  שלי  החזון  קדימה. 
חינוך   - הספר  לבתי  בסמוך  ספורט 
לספורט וספורט בחינוך. המטרה העיקרית 
תהיה להגדיל את בסיס הפירמידה לספורט 
בכדי  ומבוגרים  נוער  לילדים,  ולבריאות: 
ליצור קהילה בריאה, שמחה וחיונית. ואיך 
נגיע לילדים? נבנה את המתקנים ליד בית 
אליהם.  המתקנים  את  נביא  וכך  הספר 
החינוך  משרד  לתוך  הספורט  את  נכניס 
הספורט  לענפי  ייחשפו  שהילדים  ונדאג 
הפירמידה  בסיס  את  נרחיב  כך  השונים. 
לעוסקים בספורט ובחינוך גופני. ברור לי 
שככל שאגדיל את בסיס הפירמידה, כך גם 
אגדיל את כמות הספורטאים התחרותיים.

חיבור הקהילה לספורט- על מנת להשריש 
את עניין ההליכה למסגרות החינוך, לקחנו 
אותו  ומינפנו  העולמי  ההליכה  יום  את 
לעודד  היא  המטרה  רגלי.  שישי  לפרויקט 
למסגרות  הילדים  עם  ללכת  משפחות 
את  ללמד  וכך  שישי  יום  בכל  החינוך 

את  להכיר  הסעות,  ללא  ללכת-   הילדים 
זמן איכות עם ההורים,  העיר המתפתחת, 
לקבל  גם  הדרך  ועל  השכנים  עם  היכרות 

תעודת הערכה מראש העיר. 
חריש  צעדת  של  מסורת  התחלנו  בנוסף, 
יחד  הספר  בתי  בשיתוף  התחלנו  אותה 
להשריש  במטרה  כמלווים  ההורים  עם 
וליצור לימוד והשתתפות של  את האירוע 

הקהילה כולה. 
החינוך  במערכת  הספורט  הטמעת 
מקיימת  אני  להצלחה.  המפתח  זה    -
לחינוך  המורים  עם  משותפות  פגישות 
בתי  מנהלי  עם  אישיות  ופגישות  גופני 
לעזור  להקשיב,  ללמד,  מנת  על  הספר 
של  קיומם  הילדים.  למען  פעולה  ולשתף 
טורנירים מעורבים בין בתי הספר ובשעות 
הנוער  בני  הילדים,  עבור  הצהריים  אחר 
והמבוגרים תורמת להיכרות של התושבים 
בעיר אשר כולם חדשים. אין כמו הספורט 

לאחד בין קהילות, שכנים ותושבים.
רחוקה  היא  המציאות,  את  מכירים  כולנו 
יומיומיים,  ויכוחים  ורודה.  מלהיות 
ושאר  פוליטיקה  כוחות,  יחסי  שכנועים, 
התמדה,  נחישות,  כי  מאמינה  אני  ירקות. 
הרבה לימוד ובעיקר אמונה יכולים להוביל 

לתוצאה לא רעה בכלל.
חריש  העיר  בבניית  חלק  להיות  גאה  אני 
ההזדמנות שניתנה  על  תודה  לומר  ורוצה 

לי.

בימי שישי כולנו הולכים ביחד

חדשות
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תמך  אשר  מרעי  אימן  המועצה,  ראש 
והביע  המשתתפים  את  בירך  במסע, 
של  הגדולה  מהשתתפות  רצון  שביעות 

הספורטאים והספורטאיות.
מנאסק  לספורט,  המחלקה  מנהלת 
אלמראענה, ציינה את המודעות הגבוהה 
לענף האופניים והודתה לראש המועצה 
שהוא  הרבה  והחשיבות  תמיכתו  על 
ופעיל  בריא  חיים  אורח  לקידום  מייחס 
רבות  פעלה  מנאסק  התושבים.  בקרב 
אופני  ענף  לפיתוח  האחרונות  בשנים 
ההרים והשקיעה מאמצים רבים לקידום 

הנושא.
מנאסק  הספורט,  מחלקת  מנהלת 
בשנים  עובדת  "אני  אלמראענה: 
ענף  וטיפוח  העצמת  על  האחרונות 
הענף  את  לקדם  התחלתי  האופניים. 
ואחרי שבנינו בסיס טוב החלטתי לעשות 
את המסע, אני מאוד שמחה מההישגים 
ומרשימים.  מוצלחים  כך  כל  שהיו 
למסורת  יהפוך  שהמסע  היא  השאיפה 
נמשיך  אותו.  נקיים  שנה  ובכל  בכפר 
במחלקת הספורט במועצה להגדיל את 

הצלחה לטור
דה פורדיס

אלפי רוכבים וחובבי אופניים השתתפו בחודש דצמבר במסע אופניים עממי 
שיזמה המועצה המקומית פרדיס. המסע יצא לדרך בת שלמה 

והסתיים במופע חגיגי בחצר הפרדס בפרדיס 

המשך בעמוד הבא 
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ענפי  לכל  את  ולפתח  ביישוב  והספורטאיות  הספורטאים  מספר 
הספורט. תודתי לבני משפחתי התומכים בי רבות ונותנים רוח גבית 

לעשייה שלי". 
המארגנים הודו לשוטרי משטרת זכרון יעקב ולכלל המתנדבים אשר 

סייעו לקיום האירוע שהוכתר בהצלחה רבה. 

רכז הספורט במתנ"ס רהט, אלזואידה חסן, 
באימון  התרגשותו  את  להסתיר  התקשה 
הראשון של קבוצת הכדורסל. "אנו נרגשים 
הדרומי  המגזר  את  שתייצג  בקבוצה  וגאים 
אמר  הישראלית",  בליגה  להשתלב  ותשאף 
בעיר  הפועל  חשוב  בפרויקט  מדובר  חסן. 
מתוך רצון לשלב את הספורטאים ולהעניק 

להם חוויה מעצימה וספורטיבית.
כולי תקווה ששאר הישובים יסיעו להצלחת 
החופשי  סזמנם  האלה  הילדים  העסקת 

.ולחבר אותם לקהילה
התרבות  משרד  בסיוע  הוקם  הפרויקט 
עמאד  המפקח,   של  ובעזרתו  והספורט 
ממרכז  חכם-גובר  ענת  ד"ר  אלנסאסרה, 
הליגה  ושחקני  בישראל  לנכים  הספורט 

הישראלית שהתארחו במפגש הפתיחה.
תוך  גבוהה  יכולת  הפגינו  השחקנים 
מיוחדים  גלגלים  בכיסאות  נעזרים  שהם 
ומאפשרים  הכדורסל  למשחק  המותאמים 

להם תגובות מהירות וחדות.  
ברך  פאיז  סהיבאן  אבו  פאיז  העיר,  ראש 

ושמח  נרגש  הוא  כי  ואמר  את המשתתפים 
לספורט,  המחלקה  מנהל  הפעילות.  על 
אלזואידה חסן, אמר כי הוא מאמין בכוחה 
את  ולחבר  להישגים  להגיע  הקבוצה  של 
בכסאות  הכדורסל  "יתרונות  הקהילה. 

בצוות  משחק  יכולת  שיפור  הם  גלגלים 
לב  סיבולת  שיפור  חברתיות,  ומיומנויות 
הגלגלים,  בכסא  השליטה  שיפור  ריאה, 
שיפור הכושר הגופני וחיזוק פלג עליון של 

הגוף", סיכם חסן.

לנצח בכל יום מחדש
בטקס חגיגי ומרגש יצאה לדרך פעילות חוג כדורסל 

על כסאות גלגלים ברהט, הראשון מסוגו במגזר הבדואי 
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שישי  ביום  הייתם  איפה  זוכרים  אתם  אולי 
שתזכרו  עד   .  03:45 בשעה   22.2.19 ה- 
כוונתי  הייתי.  אני  איפה  לכם  אספר  אני 
את השעון המעורר שלנו לשעה 03:00 כדי 
ולהתעורר  חושיי  בכל  ומוכן  ערוך  להיות 
"בראשית" שנבנתה  לקראת שיגור החללית 
שלנו,  תוצרת  ישראל,  במדינת  ותוכננה 

כחול-לבן נטו. ותחשבו על זה.
לפני כחצי שנה נודע לי שהחללית בראשית 
לי  רשמתי   .  -22.2.19 שישי  ביום  תשוגר 
עד  לעקוב  והמשכתי  והשעה  המועד  את 
דווח   20.2 ה-  רביעי  ביום  השיגור.  למועד 
שתחזית  הברית  בארצות  קנווארל  מקייפ 
צפוי  ולא  לשיגור  מתאימה  האוויר  מזג 

חמישי  ביום  השיגור.  ובשעת  במועד  שינוי 
תקין  שהכול  דיווח  על  שמעתי  ה-21.2.19 
ועל פי התוכנית החללית תשוגר מחר )יום 

שישי( ב-22.2.19 בשעה 03:45.
החלטתי ללכת לישון מוקדם כדי להתעורר 
ישנתי  לא  האמת  למען  ערני.  ולהיות  בזמן 
לי  קרא  השעון  שלוש  בשעה  אבל  ממש, 
לקום מהמיטה. קפצתי מהמיטה והתארגנתי 

לצפייה שכל כך אני מחכה לה. 
הטלוויזיה  את  מהערב  עוד  השארתי 
11 שבו היה השידור  דלוקה על ערוץ כאן 
הישיר. ישבתי מול מסך הטלוויזיה וחיכית. 
נפש" של  "שיחת  בתוכנית  צפיתי  ובינתיים 
רוט- אסתר  את  שראיין  יובל  יורם  פרופ' 

ישראל  של  האגדית  האתלטית  שחמורוב 
אבל  מעניין,  ראיון  היה  ישראל.  פרס  וכלת 
בעניין שיגור  נתונים  היו  ומחשבותיי  ראשי 

החללית. 
פתח  ויינראוב  יאיר  והכתב  נגמר  הראיון 
כל  ראיין  הוא  החללית,  שידור  את  והנחה 
מעורבים,  שהיו  ומדענים  מהנדסים  מיני 
ראיין גם את הוגי הרעיון הבלתי נתפש הזה. 
בכל  רגע.  ועוד  רגע  עוד  ומחכה  יושב  אני 
דקה אני מביט בשעון וכמו להרגיז הוא לא 
זז או שהוא זז לאט במיוחד. בטלוויזיה הראו 
את חדר הבקרה שבעיר יהוד שממנו יעקבו 
אחר החללית במשך כחודש וחצי עד למועד 
הבקרה  בחדר  ב-11.4.  המתוכנן  הנחיתה 

החיים בעולם רווי טכנולוגיה

"המחר הוא היום" 
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ישבו חבורה של צעירים מופלאים מרותקים 
למסך שלפניהם, המתח ניכר על פניהם. אלו 
המופלאים  המקצוע  ואנשי  המהנדסים  הם 
שהגו ועמלו על הרעיון הזה כשמונה וחצי 
למעקב  דרוכים  יושבים  הם  ועכשיו  שנים. 
על כל פרט בשעת השיגור. לכן הם יושבים 

דרוכים ומתוחים. 
הספירה  החלה   03:45 בשעה  בדיוק  והופ 
הידועה לאחור... עשר, תשע, שמונה שבע...
ובצעקה גדולה...אחד... ובום הטיל שמטיס 
אור  של  ענק  בהבזק  הוצת  החללית  את 
השיגור  איזור  כל  ואת  המסך  את  שהאיר 
ברדיוס של קילומטרים. ישבתי מתוח נרגש, 
לאט  ולאט  לי.  עלה  הדופק  שגם  ומודה 
אש  של  שובל  שכולו  הטיל  זנב  את  רואים 
הולך ומתרחק הולך וקטן וקטן עד שנעלם 

מעיננו.
התעלות  של  רגע  איזה  נפלא  רגע  איזה 
רב  אירוע  זהו  בעיני  ממש,  של  והתרגשות 
משמעות וצעד ענק לטכנולוגיה וליצירתיות 
שהולכים  ישראל.  מדינת  של  הגאונים  של 
כיאה  בטוח  בצעד  הירח  על  יתד  לשים 
כאן  אנחנו  לעולם  ולומר  גדולה,  למעצמה 
כמעצמה הרביעית בעולם שהצליחה והגיעה 

לירח, אני מלא גאווה.
מי היה מאמין אם לפני 20 שנה היה קם מי 
נגיע  שנה  עשרים  בעוד  אומר  והיה  שהוא 
לירח. היו אומרים שהוא הזוי, הוא לא יודע 

על מה הוא מדבר. והנה זו עובדה.
מיוזמי  המדענים  אחד  את  שאל  המראיין 
החללית  וחצי  חודש  בעוד  הפרויקט 
אתם  מה  ואז  הירח  על  תנחת  "בראשית" 
הוא  הבא  האתגר  ענה  הוא  ואז  עושים. 
להגיע למאדים. אלה הם אנשים מדהימים, 

ממש גאווה גדולה.
שישראל  בחדשות  שמעו  בבוקר  רבים 
חודש  בעוד  שתנחת  לירח  חללית  שיגרה 
וחצי. ועברו לחדשות אחרות. ככה כידיעת 
אגב, והתושבים בארץ שמעו ועברו הלאה, 
כי אנחנו חיים היום בעולם רווי טכנולוגיה 
שלא מבינים את גודל הרגע והמעשה הזה. 
כך  כל  זה באמת  ברור. האם  שזה  ומבינים 

ברור ומובן מאליו??
כן, את כל הסיפור הארוך הזה סיפרתי  אז 
"העתיד",  חברים  ולומר  לבוא  כדי  לכם 

אנחנו  כאן.  כבר  הוא  הטכנולוגי  "המחר" 
חיים בעולם רווי טכנולוגיה. הולך ומשתלט 
על חיינו ואין כוח בעולם לעצור אותו. צריך 
ולהיות חלק ממנו. היום כל  להתחבר אליו 
יד  בכף  לנו  נמצא  בעולם  והידע  המידע 
אחת, הכול במכשיר הטלפון הקטן והחכם. 
והוא נותן לנו מענה ותשובות לכל השאלות 
ניתן  ובאמצעותו  שנדרשים.  ולשירותים 

לנהל את כל הספורט בישוב.
עליהם  להשתנות,  יצטרכו  הספר  בתי  גם 
ולעבור  שלהם  השמרני  מהמיבנה  לצאת 
שמותאמת  ומתקדמת  חדשנית  למערכת 
המורה  עוד  לא  העכשווית.  לטכנולוגיה 
מורים  להכשיר  המערכת  על  הכול.  שיודע 
"מתווכים"  יותר  שהם  מורים  חדש,  מזן 
וברשתות  באינטרנט  בטכנולוגיה  ושולטים 
הטרוגנית  בכתה  לעמוד  ויודעים  המידע, 

בידע ובהבנה.
לשים  מבלי  מסביבנו  החיים  את  ראו 
יש  ומצטמצמים,  משתנים  הבנקים  לב 
על  לדבר  שלא  אנושי,  מענה  ופחות  פחות 
הרובוטיקה ועל הפיתוח הטכנולוגי ברפואה, 
ומצטמצמים  הולכים  העיתונים  בחקלאות. 

יש  כי  עיתונים,  קוראים  לא  הצעירים  רוב 
ובאופן  היד  בכף  החדשות  כל  את  להם 
ברשתות  מתנהלים  החיים  ומעודכן.  מיידי 
ערים  ראשי  של  דוגמאות  יש  החברתיות. 
באמצעות  האחרונות  בבחירות  שניצחו 
הטלפון הנייד. ללא חוגי בית וגם ללא במות 
ברשתות  המענה  ועוד.  חוצות  שלטי  וללא 
החברתיות הוא זול זמין ומועבר בזמן אמת. 

ומקבל המידע יכול להגיב ולהיות מעורב.
כמו כל תחומי החיים כך גם הספורט בעולם 
הטכנולוגית  הקידמה  בתוך  עמוק  נמצא 
שמשנה ביצועים של כדורגלנים, כדורסלנים 
ידענו  שלא  האישיים  בענפים  וספורטאים 

קודם. 
יותר  להיות  ברשויות  הספורט  מנהלי  על 
לשימושים  ולחדור  לאפשרויות  מודעים 
הספורט  להפעלת  בטכנולוגיה  האפשריים 
ברשויות. יש להתחבר לטכנולוגיה ולרשתות 
לרישום  אדם,  כוח  לניהול  בה  ולהשתמש 
לחוגים באמצעות האינטרנט. כל תושב יכול 
להירשם לחוג ספורט ולשלם מהבית והכול 
בלחיצת כפתור. הודעות וידיעות על אירועי 
ובאופן  בזול  בפשטות  מועברים  ספורט 
מיידי. על מנהלי הספורט לעבור לדרך הזו 
הוא  "המחר"  ה  כי  ותיקשוב  תקשורת  של 

היום, אל תחכו פן תאחרו.
יש להעביר את כל הטיפול ותחזוקת מתקני 
מתקני  שמפעילה  לטכנולוגיה  הספורט 
בפארקים  באולמות  במגרשים,  ספורט 
ועוד. כך שתהיה בקרה ושליטה על תאורת 
הצורך,  לפי  וכיבוי  הדלקה  על  המתקנים 
על  הספורט  באולמות  אנרגיה  על  שליטה 
לשליטה  גם  כך  המזגנים.  וכיבוי  הפעלה 
דשא,  במגרשי  להשקיה  המים  מערכת  על 
באצטדיונים ובפארקים. טכנולוגה שמנצלת 
ולשימושים  המים  לאגירת  הגשמים  מי  את 
למערכת  תתחברו  ועוד.  ניקיון  השקיה  של 
תקלות  על  לכם  שתדווח  טכנולוגיה  עם 

במתקני הספורט בזמן אמת.
תחשבו טכנולוגיה תחשבו קדימה אל תאמרו 
כי "המחר הוא היום", תפעלו מהיום  מחר, 

ועכשיו...

ד"ר יהושע-שוקי דקל
יועץ אסטרטגי  )ראש מינהל הספורט בעבר(
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בוגריו  ארבעת  את  מנציח  ל.ש.י.ר"  "מרוץ 
שירותם  בעת  שנפלו  "הדרים"  תיכון  של 
)שיקו(  משה  שלפוברסקי,  יפתח   - הצבאי 
וליאור שי. המרוץ הסתיים   חיון  רונן  סבן, 
הרצים,  מאות  בנוכחות  השרון  בהוד 
הספר,  בית  בוגרי  השכולות,  המשפחות 
מכרים של הנופלים ותושבי העיר והסביבה. 
המרוץ, שהחל בשנת 1998, מתחיל במושב 
נהרגו  שבו  העליון  שבגליל  יישוב  שאר 
בהוד  ומסתיים  הנופלים  מארבעת  שניים 
שבהם  ימים  ארבעה  נמשך  הוא  השרון. 
של  מורים  י"ב,  שכבת  תלמידי  משתתפים 
בית  ובוגרי  החללים  משפחות  השכבה, 
תלמידי   300 כ-  השתתפו  במירוץ  הספר. 
י"ב של תיכון הדרים .המירוץ נמשך 4 ימים  
אסון  באנדרטת  דפנה  בקיבוץ  מתחילים 
בטקס  השרון  בהוד  ומסיימים  המסוקים 
ביד לבנים ולאחר מכן  טקס סיום בתיכון 

הדרים.
שניים  איבד  השרון,  בהוד  הדרים  תיכון 
)שיקו(  ומשה  שלפוברסקי  יפתח  מבניו, 
בפברואר  ה-4  בליל  המסוקים  באסון  סבן 
1997, כששני מסוקי יסעור של חיל האוויר 
שהובילו  בעת  החולה  עמק  מעל  התנגשו 
אחד  לבנון.  בדרום  צה"ל  למוצבי  לוחמים 
המסוקים התרסק בחצר של צימר במושב 
שאר ישוב, והשני התרסק בסמוך לו, בשדה 
כל  נהרגו  באירוע  דפנה.  קיבוץ  ליד  פתוח 
שנה  באותה  במסוקים.  שהיו  החיילים   73
מרוץ  לארגן  הספר  מבית  מורים  החליטו 
לזכר שני הבנים שנפלו בתאונה האווירית 

שנקרא "מרוץ ש.י".
גם  בלבנון  נפל  השנה,  באותה  באוקטובר 
רונן חיון, בוגר התיכון. חיון שהיה טנקיסט, 
שהה במארב עם צוותו כשהטנק שלו עלה 
במהלך  פגזים.  סדרת  וירה  ירי  לעמדת 
חילופי האש, ספג הטנק של חיון פגיעת טיל 
ביקשו  חיון  של  הוריו  נהרג.  ורונן  בחזיתו 

יצורף למרוץ ההנצחה  לאחר מותו ששמו 
ומאז הוא נקרא "מרוץ ש.י.ר".

13 שנים לאחר מכן, בעת ימון אווירי משותף 
של חיל =D7אוויר הישראלי והרומני, יצא 
הרי  מעל  והתרסק  לטיסה  יסעור  מסוק 
הקרפטים ברומניה וכל צוות המסוק נהרג. 
בהתרסקות נהרג ליאור שי שהיה גם בוגר 
התיכון. לפני נפילתו הוא היה שותף פעיל 
שנפלו,  הבוגרים  לזכר  ההנצחה  במרוצי 
היוזמות  מבחינת  טבעי  היה  מכן  ולאחר 
משנת  המרגש.  במרוץ  אותו  גם  להנציח 
2011 שם המרוץ הוא "מרוץ ל.ש.י.ר" על 

שם ליאור, שיקו, יפתח ורונן. 
מזל שי, אמו של ליאור שנפל באסון המסוק 
"אנחנו  אמרה:  במרוץ  ומונצח  ברומניה 
זוכרים את ליאור כל יום. החוויה של מרוץ 
ל.ש.י.ר מבטיחה שדורות חדשים של נערות 
ונערים יזכרו את ליאור על טוב ליבו, יופיו 

להודות  דרך  לי  אין  העם.  למען  ומעשיו 
שימור  במלאכת  העוסקים  לכל  מספיק 
ואני מאמינה ומקווה שהשיר הזה  הזיכרון 

לא יפסק לעולם”.
במהלך מסע ההנצחה מבקרים התלמידים 
ושומעים  הנופלים  שירתו  שבהן  ביחידות 
סיפורים צבאיים על אודות ארבעתם. מאות 

מאות רצים השתתפו ב"מרוץ ל.ש.י.ר" שמנציח את בוגרי תיכון "הדרים" 
שנהרגו בשירות הצבאי. "המרוץ מבטיח שזכר היותם יישאר חקוק גם אצל 
אנשים שמעולם לא פגשו את הבנים", אמרה אמו של רונן חיון, אחד הנופלים

רצים ושרים

חדשות

התלמידים מתחלקים לכמה קבוצות ריצה והם 
 187 לאורך  שליחים  מרוץ  של  בסגנון  רצים 
ומרגש  ייחודי  מסע  הוא  המרוץ  קילומטרים. 
אל  שנה  מדי  היוצאים  התלמידים  עבור  מאוד 
הווי,  זהו מסע שיוצר  הדרך חדורי מוטיבציה. 
גדול  חיבור  ובעיקר  הדדית  עזרה  חברויות, 
שמחזק  והמורים  לתלמידים  המשפחות  בין 
לא  שבניהם  בידיעה  השכולות  המשפחות  את 

יישכחו לעולם.
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המחלקה לספורט בעיריית יהוד-מונסון בניהולו של משה בן-שבת הובילה תוכנית לחידוש התאורה 
במגרש הכדורגל העירוני במתחם החטיבות. כחלק מהפרויקט שודרגו עמודי התאורה הקיימים, 

בסיסי וגופי התאורה הוחלפו כאשר התאורה החדשה הינה תאורת לד חסכונית וחזקה

יהוד-מונוסון: פרויקט  לשדרוג 
התאורה במגרש הכדורגל העירוני

חדשות

אותותיה  את  נותנת  בתשתיות  ההשקעה 
ובמועצה יכולים להיות מרוצים מהעשייה 
הספורט  מנהל  לתמיכת  תודות  הענפה 
לשלב  יכולנו  התמיכה  "בזכות  והטוטו. 
הפעילות  עם הרחבת  השקעה בתשתיות, 
ולחוסן  לגיבוש  התורמת  הספורטיבית 
ראש  מסביר  ביישובים",  הקהילתי 

המועצה, משה ליבר 
השחב"ק  מגרשי  הקמת  פרויקט  השלמת 
בכל  כדורגל  קבוצות  להקמת  הביא 
הספורטאים  מעגל  והרחבת  היישובים 
והמבוגרים.  הנוער  קבוצות  הצעירים, 
במעמד  דרום  בני  במושב  שנערך  בטקס 
ראש המועצה, משה ליבר ומנהלת מחלקת 

הכדורים  אמן  הופיע  לוי,  שורי  הספורט, 
אייל הורן שהרשים את הקהל בהקפצות כל 
הפתיחה  אירוע  הראש.  על  הכדורים  סוגי 
כלל צעדה של כל קבוצות הכדורגל וטורניר 
בין הקבוצות. בטקס חנוכת מגרש השחב"ק 
במושב בן-זכאי עמד בסימן אירוע ספורטיבי 
קהילתי בהשתתפות הכדורגלן לשעבר אבי 
נמני שקיים אימון ראווה לקבוצות הילדים 

והנוער. לחגיגות הגיעו תושבי היישוב מטף 
ועד זקן, להתגאות בשחקנים ולשמוח במגרש 
היפה, שיהווה עבורם מקום מפגש קהילתי 
והזדמנות לעשייה ספורטיבית נגישה ונוחה.

בקבוצת יבנה נערך משחק כדורסל בין קבוצת 
אולימפיקס  ספיישל  מארגון  מנצח"  "רצון 
נבחרת  הבוגרים המקומית. שחקני  וקבוצת 
מתוצרת  שי  לאורחים  הגישו  הקט-סל 
אורחים  עם  יחד  הקיבוץ  וחברי  הקיבוץ 

הקבוצות.  את  עודדו  המועצה  מרחבי 
ארצית  מהיוזמה  כחלק  נערך  האירוע 
יוצא  "פברואר   - למתנ"סים  החברה  של 
לאנשים  המודעות  להעלאת  הכלל"-  מן 
בעלי צרכים מיוחדים או מוגבלות. במהלל 
בכל  בנושא  תכניות  התקיימו  החודש 
מחלקות המועצה והמתנ"ס. הספורטאים 
לייבוביץ,  קרן  של  בהרצאתה  השתתפו 
פציעה  שבעקבות  אולימפית,  שחיינית 
יכולתה  את  איבדה  הצבאי  שירותה  בעת 
ללכת, אך לא את כוח הרצון והמוטיבציה. 
בפעילות  מוגבלות  בעלי  "שילוב 
יבנה  בחבל  מוגבל  אינו  ספורטיבית 
והוסיפה  לוי  לחודש אחד בשנה", סיפרה 
כי "יחד עם עמותת אתגרים מתקיים מפגש 
היישוב  מן  מתנדבים  בו  שבועי,  ספורטיבי 
עוסקים בפעילות ספורטיבית לצד בני נוער 
ומבוגרים בעלי מוגבלות". בזכות המתקנים 
התאפשר  כי  במועצה  מאמינים  החדשים 
"שילוב מנצח" בין פעילות ספורטיבית לבין 
מפגש חברתי המייצרים ביחד קשרים וחוסן 

קהילתי.

חבל יבנה: 
עושים ספורט ובונים חוסן קהילתי
חנוכת שלושה מגרשי שחב"ק במועצה האיזורית חבל יבנה הביאה 

לזינוק במספר העוסקים בספורט

פרויקט שדרוג התאורה במגרש הכדורגל 
שהתבצעו  פרויקטים   לעשרות  מצטרף 
ממהלך  חלק  והינו  האחרונות  בשנים 
משמעותי שמובילה עיריית יהוד-מונוסון 
התייעלות  לקויה,  תאורה  שיפור  לטובת 
בסופו,  טכנולוגית.  וחדשנות  אנרגטית 
צפוי הפרויקט לגלם חיסכון של כ-50% 
העיר,  של  השנתיות  החשמל  בהוצאות 
לשיפור דרמטי בתאורת המרחב הציבורי 
ציבור  לרווחת  וכן  התושבים  וביטחון 

המשתמשים במגרש.
בשנה החולפת, בהיקף של למעלה מ-5 

מיליון ₪, שופצו גם מגרשי הספורט בתיכון 
במתחם  הכדורגל  ומגרש  בעיר  אלון  יגאל 
מדשאות,  שדרוג  שעברו  הביניים  חטיבות 
מגרשים, התקנת שערים חדשים, גופי תאורה 
חדשים במגרש יגאל אלון ועוד. שיפוץ נוסף 

שהתקיים והגיע לסיומו הוא במגרש הכדור-
למען  בעיר  השמחה  למתחם  הסמוך  יד 
ברחבי  מהמגרשים  הנהנים  התושבים  כלל 
העיר ואשר משמשים את החינוך הפורמלי 
הנגישה  בנוסף,  פורמלי.  הבלתי  והחינוך 
העירייה את אולם הפיס הקהילתי והתקינה 

וכן  לאולם  בכניסה  להנגשה  רמפה 
אמצעים להנגשת תאי השירותים למען 
את  העירייה  החליפה  וכן  המקום  באי 
גופי התאורה במגרשי הטניס במונוסון.

*יעלה  יהוד-מונוסון,  העיר  ראש 
הפרויקט  סיום  על  בירכה  מקליס*, 
ממשיכים  אנו  שנה,  "כבכל  ואמרה: 
למען  רבים  משאבים  ומשקיעים 
של  הנוער  בני  של  ופיתוחם  קידומם 
החולפת  בשנה  גם  יהוד-מונוסון. 
הספורט  בתחום  עתק  סכומי  השקענו 
העירוני וכך נמשיך. בעירנו מתקיימות 
חוגים  וארציות,  מקומיות  תחרויות  שלל 
ספורט  שיעורי  וכמובן  הגילים  לכל  רבים 
לקדם  נמשיך  ואנו   – החינוך  מוסדות  בכל 
ולהשקיע בתשתיות הספורט ובקידומו בעיר 

למען רווחת תושבנו".



מרץ 2019מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל 28עמ'

בתחילת ע מונה  בוסתן  ופר 
מינהל הספורט  לראש   2017
והספורט.  התרבות  במשרד 
בוסתן, שצמח מתוך המערכת 
וסייע רבות לקודמו, ד"ר אורי 
מפת  את  היטב  מכיר  שפר, 

משנתיים  למעלה  לאחר  בישראל.  הספורט 
"נדרשת  מההישגים.  מרוצה  הוא  בתפקיד 
לומר  יכול  אני  היום  אבל  רבה  עבודה  עוד 
משאבים  ויותר  מדרגה  קפיצת  שעשינו 
ותשומת לב מופנים לספורט בישראל. כמו 
מטפח  משקיע,  כשאתה  בחיים,  דבר  בכל 
ההצלחה".  את  קוצר  אתה  נכון  ובונה 
בעבודה שקטה ויסודית מוביל בוסתן בשנים 
לכל  הנוגעים  חשובים  מהלכים  האחרונות 
מינהל  שבין  הפעולה  שיתוף  מאיתנו.  אחד 
באופן  גדל   המקומיות  והרשויות  הספורט 
משמעותי והטלפון של בוסתן לא נח לרגע. 
מירוצים, תחרויות, שילוב  צעדות עממיות, 
תרבויות בספורט, אליפויות, הנגשה, הקמת 
משרדו  ועוד  אלה  בכל  ומגרשים-  מתקנים 
עוסק מסביב לשעון.  "היום אנחנו פרוסים 

בכל פינה בארץ", הוא מתגאה.  

בניהול  שני  תואר  בעל  הוא  בוסתן  עופר 
חינוכי ובעל ניסיון עשיר בשירות הציבורי, 
במערכת החינוך ובעולם הספורט הישראלי. 
הוא החל את דרכו במינהל הספורט ב-1994 
ואת רוב דרכו עשה בתפקידי שטח כמפקח 
מנהל  וכסגן  הארץ  בצפון  הספורט  מינהל 
מעיני  נעלמה  לא  פעילותו  המינהל.  ראש 
התרבות  שרת  ובראשם  ההחלטות  מקבלי 
בבוסתן  בחרה  אשר  רגב  מירי  והספורט 
"עופר  נוספים.  מצוינים  מועמדים  מתוך 
בוסתן הוא איש ביצוע שצמח מתוך השדרה 
כימים  לילות  ועשה  המשרד  של  הניהולית 
והנגשתו  הישראלי  הספורט  של  לקידומו 
מינויו.  לאחר  רגב  אמרה  הציבור”,  לכלל 
בהתאם למדיניותו הוא מכוון את הפעילות 
לקבוצות שונות באוכלוסייה.  נשים, גברים, 
ילדים, פריפריה, המגזר הלא-יהודי ואנשים 

עופר בוסתן, ראש 
מינהל הספורט במשרד 
התרבות והספורט וסגנו 
אבי בנבנישתי הולכים 

כבר שנים יחד ומובילים 
יחד מהפכה בעקבותיה 
הרבה יותר משאבים 

מגיעים לספורט העממי 
והקהילתי. המקצוענות 

וההערכה ההדדית 
מניבים פירות לספורט 

הישראלי. השניים שצמחו 
בשטח והגיעו לראש 
הפירמידה מבטיחים: 

"חללית ישראלית עושה 
את דרכה לירח, אנחנו 

נוטעים את הזרעים ליום 
בו הספורטאים הישראליים 
יכבשו גם את מקצועות 

העל באולימפיאדה" 

טובים השניים

מגזין
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בעלי צרכים מיוחדים. כולם צריכים לעשות 
ספורט!

"בשירות בצה"ל עשיתי את הצעד הראשון 
שירתתי   הספורט.  בתחום  והמשמעותי 
קצינים  קורס  ולאחר  קרבי  כושר  כמדריך 
גולני ועד היום אני משרת  הגעתי לחטיבת 
לוחמת",  ביחידה  בהתנדבות  במילואים 
הוא מספר בגאווה. הוא בוגר תואר ראשון 
קאסל  ניו  מאוניברסיטת  גופני  בחינוך 
באנגליה ותואר שני במנהל חינוכי. לפני כן 
למד הוראת חינוך גופני במכללת "אוהלו". 
לחינוך  כמורה  שימש  ה-80  שנות  בתחילת 
גופני בקיבוץ עין-דור ובעפולה וכסגן מנהל 
עפולה.  מגוריו  בעיר  זאב"  "בית  ספר  בית 
כמנהל מחלקת  ה-90 שימש  באמצע שנות 
הספורט  והתאחדות  הספורט  מפעלי 
לבתיה"ס וכמאמן כדורסל בקבוצת בוגרים, 
לעסוק  החל   1997 בשנת  ונערים.  נוער 
בתפקידי פיקוח ושימש במשך למעלה מ-14 
והספורט  הגופני  החינוך  על  כמפקח  שנים 

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

ועוד.
לפני  שהצבתי  המטרות  "אחת  בוסתן: 
בישראל  האזרחים  מספר  את  להגדיל  היא 
ספורטיבית  בפעילות  ועוסקים  הפעילים 
בשנתיים  היפים  ההישגים  אחד  קבועה. 
המרגש  הפעולה  שיתוף  הוא  האחרונות 
המסייעים  ארגונים  עם  שרקמנו  והחזק 
במגרשים  לראות  מיוחדים.  צרכים  לבעלי 
ילדים שמחים ומאושרים על כסאות גלגלים 
זו חוויה יוצאת דופן. החלטנו ליזום ולעודד 
אזוריות  ליגות  יותר  ספורט,  אירועי  קיום 
ברשויות  שונים  וטורנירים  ומקומיות 
המקומיות. לצד אלה היינו שותפים מובילים 
באירועים בינלאומיים כמו במרוץ האופניים 
שעברה  בשנה  שנערך  דה-איטליה  ג'ירו 
ובפעם הראשונה בישראל. המשרד שם דגש 
על קידום ספורט הנשים, תמיכה בפעילות 
ותרבויות,   דתות  בין  המקרבת  ספורטיבית 
של משרדי ממשלה  לאגם משאבים  מסייע 
לבניית מתקני נופש ופנאי בטבע ובאולמות, 
אנו  ועוד.  אופניים  הליכה, מסלולי  מסלולי 
שבקיום  החשיבות  את  להטמיע  נמשיך 
אורח חיים פעיל ובריא לאורח החיים, בקרב 
נמשיך  האפשר.  ככל  רחבות  אוכלוסיות 

ובמתקני  בפעילויות  ולתמוך  להשקיע 
לקדם  במטרה  המקומיות,  ברשויות  ספורט 

את תרבות הספורט בישראל".

אבי בנבנישתי: "היקף 
האחריות והפעילות 

השנתי הוא עצום ורחב"
"תרבות של פעילות גופנית היא נדבך 
זה  ובכלל  בריאה,  חברה  של  מרכזי 
סגן  אומר  כך  הישראלית",  החברה 
מנהל מינהל הספורט, אבי בנבנישתי 
ומוסיף כי "אנו פועלים מתוך תפיסה 
לפיה לכל אדם בישראל קיימת הזכות 
ספורט  באמצעות  עצמי  למימוש 
מנוף  המשמשים  גופנית  ופעילות 
ולהטמעת  והקהילה  החברה  לגיבוש 
נוער".  ובני  ילדים  בקרב  ערכים 
בתחום  הישגים  כי  מאמין  בנבנישתי 
אחווה  ביצירת  מסייעים  הספורט 
תדמיתה  ובשיפור  לאומיות  וגאווה 

של ישראל בעולם. לא בכדי הוא חתום 
היותר מוצלחות  על אחת הפעילויות 
ייסד  אותה  הילדים-  אולימפיאדת   –

לפני למעלה מעשור. 
שיתוף הפעולה הפורה בין בוסתן ובנבנישתי 
מגוונים,  עיסוק  תחומי  ומקיף  לחיקוי  ראוי 
ספורט  ותחרותי,  הישגי  מספורט  החל 
בנייה  עידוד  בספורט,  נשים  קידום  עממי, 

מגזין
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הנהיגה  פיתוח  ספורט,  מתקני  של  ושדרוג 
לנהיגה  הרשות  באמצעות  הספורטיבית 
הצלילה  וקידום  פיתוח  ספורטיבית, 
לצלילה  הרשות  באמצעות  הספורטיבית 
בספורט,  אתיקה  כללי  גיבוש  ספורטיבית, 
מניעת אלימות, פיקוח על הכשרת מאמנים 

ומדריכים בספורט ועוד.
בשנים האחרונות הצליחו השניים להעמיק 
הזוכות  הרשויות המקומיות  עם  את הקשר 
לתמיכה דרך ''סל הספורט''. בעבודה יסודית 
והמנכ"ל  רגב  השרה  ממדיניות  וכחלק 
בשלבים  התקציבים  מוזרמים  שרעבי  יוסי 
המאפשר  דבר  השנה,  של  הראשונים 
נוסף  יותר פעילויות. תחום  ליזום  לרשויות 
העדות  בני  שילוב  הוא  דגש  מושם  עליו 
הקהילות  לכל  הספורט  והנגשת  השונות 
בארץ. במינהל עבדו במרץ בשנה האחרונה 
גם על אירועים בינלאומיים, הבולט בינהם 
הוא הג'ירו דה-איטליה שנחת בישראל וזכה 

להצלחה רבה.  
אבי בנבנישתי )54( מתגורר בעיר כפר-סבא, 
נבהל  לא  ממש  הוא  לארבעה.  ואב  נשוי 
לאחר  הנכון.  הוא  ההפך  קשה,  מעבודה 
במשרד  מחוזי  כמפקח  בהצלחה  ששימש 
מנהל  ראש  לסגן  מונה  והספורט,  התרבות 
על  ''חתום''  בנבנישתי  כאמור,  הספורט. 
ההצלחה של אולימפיאדת הילדים אותה יזם 

ואשר מתקיימת למעלה מעשור.
"היקף האחריות והפעילות השנתי הוא עצום 
"מינהל  כי  ומוסיף  בנבנישתי  אומר  ורחב", 
הספורט הוא הגוף האחראי על כל פעילויות 
והתחרותי,  העממי  בתחום  בארץ  הספורט 
וההתאחדויות,  האיגודים  כל  כפופים  אליו 
הוועד האולימפי ומנהלי הספורט ברשויות 
הספורט  פעילויות  הרחבת  המקומיות. 
מיוחדים  צרכים  ולבעלי  לנשים  לילדים, 
שמח  ואני  המרכזים  היעדים  אחד  היתה 
שאנחנו מממשים את החזון. כמובן ששמנו 
בריא  חיים  אורח  טקידום  עידוד  על  דג 
וספורטיבי, כל זאת לרקע תהליכי התייעלות 

שביצענו במינהל בהובלתו של עופר".
ראשון  תואר  בעל  טבריה,  יליד  בנבנישתי, 
האנגלית,  ניוקאסל  מאוניברסיטת  בספורט 
בוגר מסלול להכשרת דירקטורים בבית ברל 
בשירות  "אוהלו".  הוראה ממכללת  ותעודה 

את  אך  שנה   20 כמעט  סוגר  הוא  הציבורי 
גופני, בתפקידים  דרכו החל כמורה לחינוך 
שונים במכון "וינגייט", לרבות ניהול היחידה 
מועדון  ניהול  צעירים,  ספורטאים  לטיפוח 
ומתקני  השיווק  מערך  וניהול  הספורט 

הספורט במכון.
בשנת 2016 זכה בפרס נציב שירות המדינה 
זכה  כן  ולפני  בניהול.  יתרה  הצטיינות  על 
בפרס העובד המצטיין של משרד הספורט 
לשנת  המצטיין  הצוות  ובפרס   2015 לשנת 

 .2008
"אולימפיאדת הילדים היא אחד הפרויקטים 
הפכה  היא  שעברה  ובשנה  בישראל  היפים 

לעולמית לאחר שארחנו בירושלים לראשונה 
ו-32  ערים  מ-85  ילדים  מ-1,500  למעלה 
הגדול  באירוע  חלק  שהיה  מי  כל  מדינות. 
החוויה.  של  המשמעות  את  הבין  הזה 
שאת  יזכרו  העתידיים  העולם  ספורטאי 
צעדיהם הראשונים הם עשו במדינת ישראל 
ואם הצלחנו להפוך אותם לשגרירים טובים 

שלנו אזי שגם בכך שכרנו". 

מיפוי הצרכים העירוניים.	 

ליווי ע"י צוות מקצועי בכל תהליכי התכנון, בניה ותפעול מרכזי ספורט, קהילה ותרבות.	 

ביצוע ממשקים מול כלל הרשויות במדינה.	 

ייעוץ וליווי מכרזים פומביים.	 

בניית תכניות מקצועיות לבינוי, תפעול ותחזוקה של המתקנים והמבנים.	 

בקרה על תהליכי בניה ותפעול מרכזי ספורט, תרבות וקהילה.	 

ליווי והדרכה בתחום הוצאת רישוי עסק למתקנים.	 

שדרוג אצטדיוני כדורגל, אצטדיוני א"ק, מרכזי תרבות וקהילה, מרכזי ספורט והיכלי ספורט.	 

בניית תבחינים וקריטריונים לחלוקת תקציבים ברשויות מקומיות.	 

ליווי והקמה של חברות עירוניות לתרבות ספורט ונופש.	 

אמיר סולרסקי, מנכ״ל | רחוב שקולניק 4, ראשון לציון 7550004
amirsolarski@gmail.com ,1533-9678459 .054-7009008, פקס

חברת מבט קדימה ניהול וייזום בעלת ניסיון רב
בהובלת פרויקטים וניהול בתחומי

הספורט, קהילה ותרבות ברשויות  מוניציפליות.
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המקצוענים

על  משליך  המשתנה  הספורט  עולם 
ומציב  שלנו  היומיומית  ההתנהלות 
אתגרים חדשים בתחום. כיום קיים מרחק 
אנחנו  ברם,  לתוצאה.  עשייה  בין  רב 
להדריך/ללמד/לשכנע/להסביר  חייבים 
הפעילות  של  המהותית  החשיבות  את 
העצמית  האחריות  לקיחת  ואת  הגופנית 
התחרותי  בתחום  ופעיל  פעילה  כל  של 

והעממי.
מתנ"ס(  אגודה,  )מחלקה,  ארגון  כל 
ל"תמורות"  בהתאם  יצירתי  להיות  חייב 
 - שלנו  יום  ביום  הרבים  ולשינויים 
אוכל  סמארטפונים, טאבלטים, מחשבים, 

מעובד ועוד.
יש  כי  נבין  המנהלים  שאנו  ונכון  ראוי 
וגמישה.  אחראית  ראויה,  תכנית  להכין 
המרחק  במיוחד   - מורכב  תהליך  זהו 
מכך  ויותר  התכנית  לגיבוש  עד  מההבנה 
ממתינות  בדרך  כאשר  ליישומה-   עד 

מהמורות משמעותיות.
להיות  חייבות  עיקריות  נקודות  מספר 

לפנינו בגיבוש תכנית זו:
אך  שבוי"  "קהל  יש  החינוך-  מערכת   l
הורים  מורים,  התלמידים,  את  להכין  יש 

למצבים חדשים ומשתנים. אנו חייבים ליצור 
אצל התלמידים הבנה והטעמה של חשיבות 

הפעילות הגופנית והשלכותיה.
מחויבים  המדינה  גופי  כל  תשתיות-   l
ספורט  תשתית  והכשרת  לבניית  להתגייס 
)מגרשים, מתקנים מקצועיים ועממיים( כולל 
יכולת תחזוקה איכותית שלהם לטווח ארוך, 

כלומר יצירת מחויבות תקציבית  ברורה.
l אמונה בצוות עובדים- ראוי ונכון להעסיק 
האימון,  בתחום  מומחים  מיומנים:  עובדים 
בתחום  מומחים  וכו',  ספורט  גופני/  חינוך 
תחזוקת המתקנים ומומחים בתחום הניהול.                                                           
לשינויים  ופנוי  גמיש  להיות  חייב  עובד 
זה  ולכל  ולגלות אמפטיות  לתכניות חדשות 
יש להציב תקציב נכון וראוי- לשכר, פעילות 

ותחזוקה. 
הלימודים  יום  סיום  לאחר  יעד-  קהל   l
ומקבלים  פתוחים  להיות  חייבים  אנו 
גיל  בכל  ואחת  אחד  כל  גופנית  לפעילות 
וכו'(.  מיוחדים  צרכים  בעל  כמבוגר,  )צעיר 
ועד  מהגן  החל  רציפה  ספורטיבית  פעילות 
פערים  סגירת  תאפשר  ובכלל  הפרישה  גיל 
והתנדבות  הערכה  מערך  תיצור  חברתיים, 

ואולי חברה טובה, מכילה ומתקדמת.

עולם ספורט משתנה
מאת: מאיר ברנשטיין - מנהל מחלקת הספורט בעיריית רעננה

מקצוענים
בתחום הספורט
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טקבול הוא ספורט בינלאומי חדש המבוסס על כדורגל, 
מושלם עבור כדורגלנים מקצועיים וחובבי ספורט כאחד 

במטרה לפתח מיומנויות טכניות, ריכוז וסיבולת.

טקבול הוא לא ספורט שמתחרה בכדורגל, להיפך!
הוא הסוג הטהור ביותר של כדורגל, שכן אין מגע פיזי בין השחקנים, 

כך ניתן להימנע לחלוטין מהתנגשויות ומפציעות במהלך משחק או במהלך אימון.

כל אחד הוא טקבול! המשחק מתאים לגברים, נשים וילדים.

info@tbal l .co . i l  www.tbal l .co . i l  

ההתמכרות החדשה
של רונאלדיניו וניימאר

המשחק שכובש את העולם 
הגיע לישראל!
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חדשות

אריה  בבית  מנוצלים  התושבים  של  הפנאי  שעות 
החיים  איכות  שיפור  לטובת  וביעילות  בחכמה 
היפה  ביישוב  בספורט.  לעיסוק  והנגשה  גירוי  בזכות 
ואף  חדשים,  ספורט  מתקני  לבנות  החלו  שבשומרון 
הישנים שודרגו והותאמו לרוח הזמן. בנוסף למתקני 
בשטחים  לראות  ניתן  ירוקות  וריאות  שעשועים 
הציבוריים הפתוחים אינספור מתחמי ספורט הקורצים 
ומזמינים את התושבים בכל הגילאים ומכל המגדרים 
 4 מאובזר,  ספורט  אולם  גופנית:  בפעילות  לעסוק 
מגרשי דשא סינטטי, 2 מגרשי טניס, 4 מתקני אימון 
אתגרית,  ורכיבה  סקייטפארק  מסלול  קרבי,  כושר 
עם  ספורטק  פתוחים,  כדורסל  מגרשי   2 פמפארק, 
כדורעף  ומגרש  קפיצות  בור  אתלטיקה,  מסלולי 

וכדורשת.
אזורי הפעילות נגישים ופתוחים עד השעות המאוחרות 
בזכות תאורה מתאימה. תגובת הציבור היא בהתאם. 
"התושבים מכירים בחשיבות הנושא ומשתפים פעולה, 

מהפכת הספורט 
בבית אריה

ה"רמב"ם", רבי משה בן מימון, הנחשב לגדול הפילוסופים, הרופאים והמדענים 
היהודים נתן במאה ה-12 את פרשנותו למושג "בריאות": "כולם רוגזו, יפחית אוכלו 
ויגביר תנועתו". הנהגת היישוב בית-אריה שבשומרון לקחה אחריות על יישום החלק 

השלישי ובעשור האחרון מבצעת מהפכה- לא עוד רביצה מול מסכים ומקלדות, 
אלא הרבה תנועה ופעילות גופנית לתושבים
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חדשות

בגדול! החל משעות אחה"צ מתקני הספורט הציבוריים 
מקצועיים  וגם  חובבים   – ספורטאים  במאות  מלאים 

יותר", אומרים במועצה.
הוא  ובאיכות  בהשקעה  הכותרת  גולת  ספק  ללא 
מבנה  זהו  כשנה.  לפני  שנחנך  המקומי  הקאנטרי 
במיטב  ומצויד  מאובזר  להפליא,  מתוכנן  מרשים, 
ביותר.  הגבוהה  המקצועית  וברמה  הטכנולוגיה, 
כושר,  חדר  בריכה,  היתר  בין  כולל  הקאנטרי  מתחם 
סטודיו  ואולמות  טיפולים  וחדרי  ספא  סאונה,  חדרי 
ספינינג,  )כגון  ערב  חוגי  לצורך  שימוש  המאפשרים 
הקאנטרי  מנויי  מספר  ועוד(.  יוגה   ,HIT זומבה, 

)בתשלום( הוא כמעט 25% מסך התושבים ביישוב!
בזכות מיקומו הגיאוגרפי של היישוב, הטבע יצר שני 
ביותר  ושימושיים  שמוכרים  וטיפוס  סנפלינג  אתרי 
מנהלת  הזה,  הטוב  לכל  בנוסף  הז'אנר.  חובבי  בקרב 
מחלקת הספורט, אושרת זכריה, יוזמת פעילות ספורט 
וגם כדורשת.  כגון טורנירי כדורגל, כדורסל  מקומית 
בנוסף, תחרויות ספורט אתגרי כגון טיפוס, סנפלינג, 
ומאתגרים.  ייעודיים  ואופניים במסלולים  סקייטבורד 
כמובן מופקות פעילויות הפתוחות לקהל הכלל ארצי 

-  צעדת בית אריה ו"מירוץ דרור".
"המשוואה היא ברורה ומובהקת- השקעה מצד אחד 
גופנית  ופעילות  בספורט  לעיסוק  שני  מצד  ונכונות 
ברחובות",  כך  סתם  לשוטט  ילדים  לפחות  גורמות 
לספורט  המחלקה  מנהלת  זכריה,  אושרת  אומרת 
לנתינה,  הנוער  בני  את  מדרבנים  "אנו  כי  ומוסיפה 
וכמובן  בצה"ל,  משמעותי  ולשירות  להתנדבות 
שיוצרים ומעצבים קהילה וחברה איכותיים ומוסריים 

יותר".
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יום סדנאות והרצאות התקיים בבית הנשיא 
"מועדון.  הכותרת  תחת  פברואר  בחודש 
מנהלי  בהשתתפות  קהילה",  תקשורת. 
נציגי מועדוני  מחלקות הספורט ברשויות, 
מכלל  הנוער  מחלקות  ונציגי  העל  ליגת 

הליגות. 
הנשיא  בית  מנכ"ל  דברים  נשאו  באירוע 
הספורט  מנהל  ראש  סגן  טובי,  הראל 
בנבנישתי,  והספורט אבי  במשרד התרבות 
ומנהלת אגף השיווק בהתאחדות לכדורגל 

רונית גלסמן. 

הכותרת  תחת  שנערך  המרכזי,  במושב 
"קהילה כמשאב לפיתוח המועדון, מועדון 
כמשאב לפיתוח הקהילה", השתתפו מנחת 
בן  הספורט  כתב  נבו,  מירי  הספורט  ערוץ 
מיטלמן, דובר הפועל באר שבע גיל לבנוני, 
ומייסדת   17/18 לעונת  הכבוד  מאמנת 
ומנהל  ישראל,  שלי  נתניה"  "בנות  מועדון 
בספורט  מדריכים  להכשרת  המחלקה 
הנושאים  בין  איוב.  איהאב  וינגייט,  במכון 
הישראלי,  הכדורגל  תדמית  בדיון:  שעלו 
לזהות  ניתן  כיצד  בישראל,  בכדורגל  נשים 
סיפורים תקשורתיים, מתי ספורט וקהילה 

זוכים לסיקור ועוד.
במהלך היום ביקש הנשיא להגיע ולהודות 
"הגזענות  ואמר:  פועלם,  על  לנוכחים 
חייבים  הישראלי  בכדורגל  והשנאה 
מגן   - ישראלית  'תקווה  מיזם  להיפסק. 
לפעולה   – וסלוגן  אמירה  הופך  הכבוד' 

אמיתית. זו משימה של עם ישראל כולו".
"לספורט  טובי:  הראל  הנשיא,  בית  מנכ"ל 
הוא  וקהילתי.  ערכי  חברתי,  תפקיד  יש 
מייצר חיבורים ומאחד בין מגזרים. דווקא 
תפקיד  קיים  הספורט  לזירת  הזו  בתקופה 
חשוב. זהו מרחב שבו כולנו יכולים להיפגש 

ולקרב בין מגזרים וקהילות".
לבניית  מעשית  סדנא  עברו  המשתתפים 
והוצאתה  למועדון  תקשורתית  אסטרטגיה 
לפועל במטרה לחבר בין הקהילה למועדון 
הדוברים  ובליווי  בספורט  ערכים  בהנחיית 
הליגות  מנהלת  לכדורגל,  ההתאחדות  של 

לכדורגל והטוטו. 

לכדורגל  בהתאחדות  השיווק  אגף  מנהלת 
רונית גלסמן סיפרה כי המיזם זכה לאחרונה 
בתחרות השיווק של אופ"א כמיזם מצטיין 
בין  השותפות  בעקבות  התדמית,  בתחום 
הארגונים המובילים את הספורט בישראל 
וחינוכיות  חברתיות  בתכניות  והשימוש 
בישראל.  החברה  ושינוי  צמיחה  כמנוע 
בקרב  הסדנאות  במהלך  שנערך  מסקר 
35% חושבים  כי:  משתתפי האירוע עולה 
משקפת  אינה  הישראלית  התקשורת  כי 
כלל את המציאות של הכדורגל הישראלי, 
ו-55% חושבים כי היא משקפת רק בצורה 

חלקית.
הכבוד"  מגן   - ישראלית  "תקווה  מיזם 
התרבות  משרד  הנשיא,  בית  בהובלת 
מנהלת  לכדורגל,  ההתאחדות  והספורט, 
ערכים  ועמותת  הטוטו  בכדורגל,  הליגות 
מועדוני  לעודד  מנת  על  פועל  בספורט, 
חינוכית  ערכית,  פעילות  לקיים  הכדורגל 
פעולה  שיתופי  המקדמת  וקהילתית 
וערבים;  יהודים  בין  בפרט  מגזריים,  בין 
פערים  וצמצום  הזדמנויות  שיוויון  לייצר 
והגזענות  האלימות  ולצמצם  חברתיים; 

במגרשים.
 14 את  לאורך השנה  מלווה  הכבוד"  "מגן 
מועדוני ליגת העל וכ-50 מחלקות ספורט 
ליווי  הארץ  ברחבי  המקומיות  ברשויות 
תוכנית  בבניית  שמתמקד  וקבוצתי  אישי 
המקצועיים  הכלים  ובגיבוש  עבודה, 
חינוכי-קהילתי  תהליך  להובלת  הנדרשים 

במועדון וברשות.

חדשות

נשיא המדינה, ראובן ריבלין: "הגזענות והשנאה 
בכדורגל הישראלי חייבים להיפסק. מיזם 'תקווה 

ישראלית - מגן הכבוד' הופך אמירה וסלוגן  –
 לפעולה אמיתית. זו משימה של עם ישראל כולו"

נשיא המדינה נותן 
תקווה לספורט הישראלי

צילום: מארק ניימן / לע"מ
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חדשות

www.b-gtech.com - בי. ג‘י. )ישראל( טכנולוגיות בע“מ 
מנהל מוצר קווט - שלמה הורוביץ, נייד: 050-2055808, טל‘: 08-6874001

ציפוי מקצועי 
למגרשי ספורט, מגרשים משולבים, 

שבילי אופנים והולכי רגל

18 הגוונים 
החדשים של  
בי.ג'י. קווט

 חומר מקורי
מבית בי.ג'י. בונד



מרץ 2019מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל 38עמ'

עת הזו, נמצאת העיר אילת לקראת מהפך דרמטי הן בהיבט ב
התעופה  שדה  פתיחת  עם  הכלכלי  בהיבט  והן  התיירותי 
הבינלאומי ע"ש "רמון", הסכם גג לבניית אלפי יחידות דיור 
ומלונאות, פיתוח רצועת החוף מטאבה לעקבה, בניית מרכז 

קונגרסים, קריית ספורט בינלאומית, מתחם גולף ועוד. 

אילת ממריאה
מעל לכל ספק מדובר בפרויקט היסטורי של פעם בדור. נמל תעופה 
צפונית  ק״מ   18  ,₪ מיליארד   1.8 של  בתקציב  שנבנה  בינלאומי, 
לאילת ובעל יכולת תשתיתית להנחית את כל סוגי המטוסים ולפיכך 
לחבר את העיר עם כל נקודה בעולם. הקמת שדה התעופה מייצרת 
בין-לאומיות  טיסות  אזורי.  לפיתוח  רבות  הזדמנויות  אילת  עבור 
ואת העיר לאבן שואבת  יהפכו אותו  שיגיעו לשדה התעופה רמון 
לפתח  פז  הזדמנות  מהווה  לעולם  החדש  השער  בנוסף,  לתיירים. 

מוקדי תעסוקה חדשים שנשענים על הקשר הבינלאומי.

אילת  בפני  הוא  גם  מציב  העיר  של  מטבורה  התעופה  שדה  פינוי 
בין  ולחבר  העיר  מרכז  את  ולפתח  להנגיש  דופן  יוצאת  הזדמנות 
חלקיה השונים. בשנה הקרובה ייבנה ויושק בשטח שדה התעופה, 
מתחם בילוי שוקק חיים שיחבר את העיר ויעניק לתושבים ולמבקרים 

במתחם,  הזמניים  השימושים  ואטרקטיבית.  תרבותית  חוויה  בה, 
)רמ"י(.  ישראל  מקרקעי  רשות  שמבצעת  העתידי  לתכנון  יתחברו 
לשלושה  מחולק  דונם,   800 כ-  פני  על  המשתרע  השדה,  שטח 
חלקים. מרכז השדה מיועד למלונות, מגורים ושטחי ציבור וישווק 
על ידי רמ"י, בחלקו הצפוני של השדה נבחנים שימושי תעסוקה עם 

שילובים נוספים. 

אילת מתפתחת 
גג שנחתם בין ממשלת ישראל לבין עיריית אילת  במסגרת הסכם 
אזורי  תוספת  בזכות  התיירים,  ומספר  התושבים  מספר  יוכפל 
החדש.  הבינלאומי  התעופה  שדה  ובזכות  מלון  וחדרי  תעסוקה 
במגורים מתוכננת בניית 10,000 יחידות דיור שייבנו ברובעים 2,11 
ההר,  בשיפולי  המתפנה,  התעופה  שדה  בשטח  השחמון,  בשכונת 
בשטחי בריכות המלח ובשכונות שמעברו הצפוני של נחל הרודד. 
בשטח  שייבנו  מלון,  חדרי   6,000 של  תוספת  מתוכננת  במלונאות 
הגולף  המזרחית, בשטח שדה התעופה המתפנה, במתחם  הלגונה 
ובשטח בריכות המלח. עוד במסגרת ההסכם תפותח רצועת החוף 
מטאבה לעקבה, תיבנה קריית ספורט בינלאומית, יפותחו אטרקציות 
תיירותיות בשטח כולל של כ- 150,000 מ"ר ועוד שטחי תעסוקה 

בשטח של כ-250,000 מ"ר בצפון העיר. 

אילת – שערה הדרומי 
של מדינת ישראל

העיר אילת, שערה הדרומי של מדינת ישראל, היא בירת הנופש של ישראל 
המארחת כ – 3 מיליון נופשים מהארץ ומהעולם, עיר מפרץ מהיפות בעולם, 

עיר ספורט בינלאומית המארחת אליפויות אירופה ועולם במגוון ענפי ספורט, עיר 
אקדמיה ומחקר, עיר חכמה וירוקה בעלת משאבי טבע נדירים, בסביבה ייחודית 

המשלבת בין מדבר וים. לפי החזון שמוביל ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי 
תהיה אילת תוך עשור, עיר ריביירה בינלאומית משגשגת 

העיר המארחת

צילומים: דוברות עיריית אילת
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אילת בקצרה... 
l באילת גרים 66,000 תושבים הנהנים מאיכות חיים, מחינוך 

    מתקדם, מאקדמיה ליד הבית, ומתרבות עשירה ומגוונת. 
l אילת היא עיר תיירות בינלאומית המארחת מידי שנה כ-3 מיליון 
    נופשים מהארץ ומחו"ל ומהווה יעד לכנסים ופסטיבלים ותיירות 

    ספורט מכל העולם. 
l שדה התעופה הבינלאומי החדש בצפון העיר הופך את אילת לא 

    רק לשערה הדרומי של ישראל אלא שער לעולם. 
l אילת מתקרבת למרכז, בזכות שדה התעופה ע"ש "רמון", הפיכת 
    כביש הערבה לדו מסלולי והרכבת המתוכננת מאילת למרכז הארץ.

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

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

    ומכללות. 
l משאבי הטבע של העיר אילת משמשים כר פורה למחקר ופיתוח 
    בתחומי הביולוגיה והביוטכנולוגיה הימית וכן לאנרגיה בת קיימא. 
l אילת עיר ירוקה וחכמה. כיום פועלים באזור 9 שדות סולאריים 

    באמצעותם יש ייצור עצמי של 75% מצריכת החשמל ביום. 
    המטרה להגיע לעצמאות אנרגטית ולהפוך את אילת ליצואן 

    אנרגיה ומרכז בינלאומי למחקר ופיתוח. 
l באילת מתוכננים להיבנות כ – 10,000 יחידות דיור ו-6,000 חדרי 

    מלון בעשור הקרוב, במסגרת הסכם הגג.  
l באילת מתוכננים להיבנות מרכז ירידים וקונגרסים, קריית ספורט 

    בינלאומית ומרכז גולף. 
l אילת כאזור סחר חופשי )פטור ממע"מ(, נמל חופשי ועדיפות 

    לאומית א', מציעה הטבות רבות למשקיעים. 

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. 

העיר המארחת
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חדשות

הספורט לבתי הספר בכל תחומי הפעילויות 
הספורטיביות הבית ספריות מושם לאחרונה 
ספרי  הבית  הספורט  קידום  על  רב  דגש 
בקרב אוכלוסיית התלמידים הפאראלימפיים 
)בוצ'ה, א"ק, טנ"ש( והספורט של הספיישל 

אולימפיקס.

l טיפוח מצוינות
במסגרת תחום המצוינות הועברה "היחידה 
מצטיינים"  צעירים  ספורטאים  לטיפוח 

להתאחדות הספורט לבתי הספר.
היחידה  פעלה  הראשונות  השנים  במהלך 
בנושא  מנהל הספורט  כזרוע מקצועית של 
צעירים ובכלל זה בתכניות "עתודה צעירה", 

"עתודת זהב".
מקצועיות  חוברות  ופורסמו  נכתבו  כן  כמו 

בתחום אמון צעירים.
בנוסף  היום  לפועל  מוציאה  ההתאחדות 
איתור"  "מעגלי  פרויקט  את  המפורט  לכל 
שבמסגרתו מסייעת לרשויות להפנות ולכוון 

ילדים לענפי הספורט השונים.

l הנחת יסודות ל"תרבות ספורט"
שאינו  מונח  הינו  ספורט"  "תרבות  המונח 
נקשר  הוא  והערכה,  למדידה  בקלות  ניתן 

בספורט  להישגים  ספורטיבית,  למסורת 
כי  רבים,  טוענים  מקרה,  בכל  אך  ולערכים 

היא אינה קיימת במחוזותינו.
היא  ספורט  תרבות  ליצירת  ראשון  צעד 
השענות על מערכת החינוך כאחת מהיסודות 
האנושיות  התשתיות  לפיתוח  וכבסיס 

בספורט בישראל.
דגש  ההתאחדות  לה  שמה  לכך  בנוסף 
את  הסובבים  המעגלים"  "לטיפוח  מיוחד 
בבתי  הצעירים  והספורטאיות  הספורטאים 
מאות  מכשירים  אנו  שנים  מזה  הספר. 
העליונות  החטיבות  תלמידי  נוער,  בני 
ומדריכות,  כמדריכים  ושופטות,  כשופטים 
סטטיסטיקאים וכתבי ספורט צעירים, ובכך 
אינם  אשר  נוער  בני  למאות  עניין  יוצרים 
הספר  בתי  בנבחרת  מקומם  את  מוצאים 
הבית  מהעשייה  חלק  להיות  מעוניינים  אך 
הספורט  מתרבות   , מעולם  וחלק  ספרית 

והווי הספורט בבית הספר.
אשר  נוער  בני  מאות  פועלים  במסגרתנו 
בשיפוט,  עבודתם  בגין  כספי  לגמול  זוכים 
המקרים  ברוב  עושים  הם  אותה  מטלה 
במונים  העולה  ואיכותית  מכובדת  בצורה 

רבים על שופטים בוגרים וותיקים מהם.
מועדוני  להקמת  רבות  פועלים  אנו  בנוסף 

בישראל  הספר  לבתי  הספורט  התאחדות 
חוגגת 25 שנים  להיווסדה. אנו גאים על 
כך שבמהלך 25 שנות קיומנו הפקנו ארגנו 
מאות אלפי אירועים ותחרויות עבור ילדי 
וקידום  בפיתוח  סייענו  ישראל,  וילדות 
תשתית לספורט הישראלי, איתרנו, הכוונו 
והדרכנו ספורטאים מצטיינים וספורטאיות 

מצטיינות, מאמנים ומדריכים. 
ההישג המשמעותי ביותר שאנו בהתאחדות 
של  רב  שמספר  הוא  בו  גאים  הספורט 
הישראלי  בספורט  ומנהלות  מנהלים 
הנמצאים בעמדות מפתח: מינהל הספורט, 
החינוך  על  הפיקוח  האולימפי,  הוועד 
המקומיות,  וברשויות  איגודים  הגופני, 

צמחו במסגרתנו.

לעמותה 4 מטרות עיקריות: 
l הרחבת התשתית האנושית בענפי 

הספורט
לטיפוח  מיוחד  דגש  מעניקה  ההתאחדות 
ענפי ספורט, שבהם חלה דעיכה מתמשכת 
נערים  ילדים,  בגיל  ספורטאים  בטיפוח 
תשתית  הרחבת  על  מיוחד  בדגש  ונוער 

לספורט הילדות והנערות.
במהלך השנים האחרונות הקימה ומקימה 
החינוך,  משרד  בשיתוף  ההתאחדות 
מינהל  הגופני,  החינוך  על  הפיקוח 
הספורט והרשויות מאות מועדוני ספורט 
המסגרת  את  מהווים  אשר  ספריים  בית 
בבתי  הספורט  את  המפתחת  הארגונית 

הספר.
התפתחו  ספריים  הבית  הספורט  מועדוני 
ע"י  מופעלים  חלקם  שונים,  כמודלים 
מופעלים  אחרים  המקומיות,  הרשויות 
כעמותה בית ספרית בעלת מעמד משפטי.
כל  את  מארגן  ספרי  הבית  המועדון 
)מעבר  ספורטיבית  הגופנית  הפעילות 
לשיעורי החינוך הגופני( פעילות הכוללת 
רובם  המבוצעים  תחומים  של  רחב  מגוון 

ככולם בשעות אחר הצהריים והערב. 
שילובם של ספורטאים מצטיינים במערכת 
חינוך  אנשי  ע"י  ומאורגנת  המנוהלת 
במסגרת "החממה" הבית ספרית עם לווי 
כאחד  ומנהלים  מורים  חינוך  אנשי  וגיבוי 

תתרום רבות לתרבות הספורט בישראל.
הפעלת מועדון הספורט הבית ספרי במרכז 
העשייה הבית ספרית מהווה לטעמנו את 
ערכית  איתנה,  תשתית  ליצירת  התקווה 

ומקצועית לספורט בישראל.
התאחדות  של  מהמעורבות  כחלק 

אני שמח, נרגש
וגאה לכתוב מספר 

מילים בעיתון האיגוד 
בפעם הראשונה 
ובמיוחד כמנכ"ל 

התאחדות הספורט 
לבתי הספר בישראל 
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חדשות

אוהדים בקרב בתי הספר, ומעודדים תחרות 
עידוד הוגן באירועי הספורט המאורגנות ע"י 

ההתאחדות.

l ארגון אירועי הספורט של מערכת 
החינוך בישראל 

של  הביצועית  הזרוע  הינה  ההתאחדות 
וניהול  בארגון  הגופני  החינוך  על  הפיקוח 
בישראל  הספר  בתי  של  הספורט  תחרויות 
ופיתוח הזיקה שבין התלמידים  תוך טיפוח 
ספרם.     בית  לבין  המצטיינים  הספורטאים 
לשיפור  חינוכי  כאמצעי  בספורט  שימוש 
של  והחינוכיים  הספורטיביים  ההישגים 
מניעת  כגון  ערכים  לטיפוח  התלמידים 

אלימות, עידוד הוגן, משחק הוגן ומצוינות.
אנו מארגנים כ - 30,000 משחקים ותחרויות 
בכל  )מאות  לימודים  שנת  כל  מדי  ספורט 
יום(, ב - 14 ענפי ספורט ובפרישה ארצית 

רחבה.
מדי כל שנת לימודים משודרים )באמצעות 
ערוץ ONE( למעלה מ - 25 שידורים ישירים 
הספורטיביים  השיא  אירועי  של  ומוקלטים 
הספר  בתי  ליגות  ובניהם  החינוך  במערכת 
בכדוריד  בכדורעף,  בכדורסל,  התיכוניים 

ועוד. 

תכנית עבודה לשנת 2019
l מעגלי איתור והכוונה

שווה  הזדמנות  מתן  הינה  הפרויקט  מטרת 
המקומיות  ברשויות  התלמידים/ות  לכל 
של  הספורטיבי  הפוטנציאל  מיצוי  לצורך 
ספורטיבית  לפעילות  וחשיפה  התלמידים 

גופנית בשעות הפנאי. 
במסגרת מעגלי האיתור וההכוונה נחשפים 
בשכבת  המקומיות  הרשויות  תלמידי  כל 
תחומית  רב  גופנית  לפעילות  ה'(  )ד',  גיל 
ולענפי  בכלל  לספורט  חשיפה  המאפשרת 

ספורט המרכזיים המועדפים ברשות, בפרט. 
התלמידים/ות  כל  מקבלים  התהליך  בסיום 
מכתבים בהם מוצע להם להשתתף בפעילות 
גופנית כחלק מההבנה של החשיבות הגדולה 
של עיסוק בספורט כחלק מאורח חיים בריא. 
השתתפות  מוצעת  אף  מהתלמידים  לחלק 
בחוג בענף ספורט )או יותר מענף אחד( בו 

אובחן כי כדאי להתמחות. 
בשנה זו אנו מתכננים לקיים מספר אירועים 
ואנו קוראים לכם לפנות  של מעגלי איתור 

אלינו לקיים יחדיו תכנית זו.

l פרויקט פכ"ל
פרויקט פכ"ל יצא כפיילוט בשנה"ל תשע"ט 
בשיתוף הפיקוח על החינוך הגופני והרשויות 

המקומיות. 
הספר  לבתי  מאפשר  פכ"ל  פרויקט 
שעה- של  הוספה  באמצעות  התיכוניים, 

פעילות  לשווק  הלימודים,  בשבוע  שעתיים 
להווה  בריא  חיים  מאורח  כחלק  גופנית 
גופנית  ולעתיד. הגברת המודעות לפעילות 

קריטית לחברה בהיבטים נרחבים.
בחודשים  הפיקה  ההתאחדות  בנוסף 
אוגוסט עד דצמבר 2018 השתלמות ארצית 
ושלוש  בתכנית  והמורים  המאמנים  לכל 

השתלמויות דו מחוזיות. 

l מועדוני ספורט בית ספריים
l טיפוח וקידום מקצועי של מועדוני 

הספורט הבית ספריים
להגביר  למטרה  לה  שמה  ההתאחדות 
המורים  של  המקצועי  הידע  את  ולהעשיר 
והמאמנים של המועדונים הבית ספריים ע"י 

הרחבת תחום ההשתלמויות.
במהלך שנת הלימודים מתוכננות להתקיים 
בכל אחד מהמחוזות 3 השתלמויות: כדורעף, 

א"ק, פוטסל. 
מערך  ההתאחדות  מפיקה  בנוסף 
בכל  המועדונים  ע"י  לבחירה  השתלמויות 
בית  מועדונים  "זוזו",  הפעילויות:  תחומי 

ספריים ופכ"ל.
כמו כן, ישנה כוונה לתגמל מועדון ספורט 
בית ספרי מוביל ורכזי/רכזות מצטיינים/ות 

בסיום שנה"ל תשע"ט. 

לתלמידים/ות  ספורט  קידום   l
ברשויות המקומיות

כמקדמת  ההתאחדות,  של  מייעודה  כחלק 
הספר  בתי  לתלמידי  ספורט  פעילויות 
ברשויות המקומיות, מתהווה שיתוף פעולה 
תלמידי  בהפעלת  אביב-יפו  תל  עירית  עם 
ברמה  והן  העממית  ברמה  הן  הספר  בתי 
המקצועית, ובנוסף העשרת הידע המקצועי 

של המורים בבתי הספר בעיר.

l "זוזו"
תכנית העשרה בבתי הספר היסודיים לכיתות 
ה'-ו', בתכנית זו נחשפים התלמידים לענפי 

הספורט המובילים ברשות פעם בשבוע.
התכנית מאפשרת שיווק של פעילות החוגים 
בתי  בין  אלו  למסגרות  תלמידים/ות  וגיוס 

הספר.
בכל 1/3 שנה מושם דגש לענף ספורט אחר 
להיעשות  צריכה  הספורט  ענפי  התאמת   -

על פי צרכי הרשות.
אנו מזמינים את מנהלי/ות מחלקות הספורט 
לפנות אלינו בכל נושא שהם סבורים שיכול 

לתרום ברשות לצורך קידום הספורט.
קריאה מהנה,

זיו ישראלי
מנכ"ל התאחדות הספורט

לבתי הספר בישראל
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ווית כדורסל יוצאת דופן ומרגשת ח
מחלקת  קבוצת  לשחקני  ציפתה 
הנוער של אליצור יבנה הלומדים 
לכדורסל  האקדמיה  במסגרת 
בכפר הנוער עיינות. שחקני מכבי ת"א יובל 
ניקולה  עם  יחד  דיברתולומיאו  וג'ון  זוסמן 
ולאמן  וויצ'יץ ודורון ג'מצ'י הגיעו להתאמן 
בכפר  לכדורסל  האקדמיה  תלמידי  את 
האקדמיה  בין  הפעולה  שיתוף  הנוער. 
פרויקט  במסגרת  נוצר  עיינות   – אליצור 

לוקחות  בו    one teamלקהילה התרומה 
פרויקט  ביבשת.  הבכירות  הקבוצות  חלק 
עיריית  ראש  של  בתמיכתו  הינו  האקדמיה 
מקצועית  ובתמיכה  גוב-ארי  צבי  יבנה, 
בראשותו  לספורט  המחלקה  של  וניהולית 

של שאול דוד.  
לפני כשנתיים הוקמה האקדמיה למצוינות 
בכדורסל בשיתוף אליצור יבנה וכפר הנוער 
עיינות. במסגרת האקדמיה התלמידים אשר 
הנוער  בכפר  מתגוררים  בקפידה  נבחרו 

בתיכון  לימודים  בין  ומשלבים  עיינות 
למצוינות בכדורסל. המטרה באקדמיה היא 
ישראל.  של  העתיד  שחקני  את  להצמיח 
פעולה  שיתופי  כוללת  מהפעילות  חלק 
של  כאחד  והמנטלי  הגופני  כושרם  לחיזוק 
מגיעים  לאקדמיה  הצעירים.  השחקנים 
תלמידים מצוינים השואפים להגיע לצמרת 
הכדורסל ולשם כך הם משקיעים את מירב 

יומם באימונים זאת לצד לימודי התיכון
להתאמן  מכבי  שחקני  הגיעו  שני  ביום 

מתאמנים ביחד: 
שחקני האקדמיה לכדורסל של 

אליצור יבנה בכפר הנוער עיינות 
מתאמנים עם מכבי תל-אביב    
שחקני האקדמיה לכדורסל בכפר הנוער עיינות המשחקים בקבוצות מחלקת הנוער 

של אליצור יבנה זכו בחודש פברואר לחיזוק מנטלי ואימונים מקצועיים מכוכבי 
מכבי תל-אביב בכדורסל, יובל זוסמן, ג'ון דיברתולומיאו, ג'רמי פארגו וטאריק בלאק. 

שיחה מרתקת נערכה עם מאמן מכבי ת"א, יואניס ספרופולוס, 
יחד עם שחקני העבר הגדולים- ניקולה וויצ'יץ ודורון ג'מצ'י 

שחקני האקדמיה לכדורסל בהיכל מנורה עם מכבי תל-אביב

מגזין
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הפגינו  הבוקר  במהלך  התלמידים.  עם 
ליהנות  וזכו  מרשימות  יכולות  התלמידים 
להם  שנתנו  טיפים  לצד  משותף  מאימון 

השחקנים הוותיקים.
עצמם  על  סיפרו  ודיברתולומיאו  זוסמן 
והתלמידים זכו להכיר מקרוב את האתגרים 
האישיים שעברו השחקנים בדרכם לצמרת. 
בתחנות  כולם  השתתפו  היום  בהמשך 
לשחקנים  כלים  ניתנו  במסגרתם  ספורט 
הצעירים. וויצ'יץ וג'מצ'י העניקו לשחקנים 
כהן  שלומי  האקדמיה,  ומאמן  ולמנהל 
גביעים על זכייתם במקום הראשון באליפות 

כפרי הנוער בישראל שנערכה לאחרונה. 
אחר הצהריים הגיעו הקבוצה להיכל מנורה 
בת"א בכדי לצפות באימון הקבוצה לקראת 
מול  הקרוב  חמישי  ביום  היורוליג  משחק 
מילנו. מאמן מכבי ת"א, יואניס ספרופולוס 
שחקני  עם  שיחה  האימון  בתום  ערך 
לראות  שמח  "אני  הצעירים:  האקדמיה 
של  הנפלא  הפרויקט  על  ושמעתי  אתכם 
האקדמיה. המסר שלי אליכם הוא שעבודה 
קשה, אמונה ונחישות הם המפתח להצלחה. 
החשובים  הדברים  אחד  הוא  הלימודי  הפן 
אמר  טוב",  תלמיד  גם  הוא  טוב  שחקן  כי 

המאמן. 
ג'רמי  עם  הייתה  במיוחד  מרגשת  שיחה 
בילדותי  ונזכר  אתכם  רואה  "אני  פארגו: 
שהיו  פשוטים  הלא  ובתנאים  שיקגו  בעיר 

בתקופה  וגם  בעצמי  האמנתי  תמיד  לנו. 
שעברתי  הקשה  הפציעה  עם  האחרונה 
ידעתי שאחזור בכל הכוח. הכדורסל בשבילי 
להגשים  שהצלחתי  מאושר  ואני  החיים  זה 
את הייעוד שלי. תמשיכו להאמין בעצמכם, 
תעבדו קשה ויום אחד תוכלו להגיע ולהגשים 
טאריק  הסנטר  אפשרי".  הכל  החלום.  את 
ביוסטון   NBA-ב בעבר  ששיחק  בלאק 
העבודה  על  ילדותו,  על  סיפר  ובלייקרס 
הקשה וההגעה לליגה הטובה בעולם. "כילד 
ויתרתי  ולא  לפסגה  להגיע  חלמתי  תמיד 

לעצמי, תמיד רציתי להישאר במגרש ולתת 
150%. אני מאמין שכל ילד וילדה שבאמת 

רוצים יכולים לעשות את זה".  
צחי בוטביקה, המנהל מקצועי של אליצור 
שיתוף  יצרנו  מהפעילויות  "כחלק  יבנה: 
פעולה בין שחקני מכבי תל אביב ותלמידי 
משותפת,  התנדבות  שמניב  האקדמיה 
משותפים.  אימונים  גם  וכעת  הדדי  אירוח 
העתיד  שחקני  בהצמחת  שלנו  המטרה 
לדמויות  אותם  לחשוף  היא  ישראל  של 
לאימונים  בנוסף  זאת  השראה,  מעוררות 
מבחינתנו  המשלימים  ומנטליים  גופניים 
הבא".  המצוין  השחקן  של  הפרופיל  את 
באליצור יבנה ובכפר הנוער עיינות ביקשו 
מערך  מנהל  ג'מצ'י,  לדורון  בחום  להודות 
על  ת"א  מכבי  של  חוץ  וקשרי  השיווק 
שהוא  והחשיבות  הפורה  הפעולה  שיתוף 
והכדורסל  הספורט  קהילת  בקידום  רואה 

בישראל.   
"אנו  עיינות,  הנוער  כפר  מנהל  שפר,  נעם 
רואים כערך עליון, מעבר למצוינות לימודים 
וספורטיבית, את חשיבות שיתופי הפעולה 
בקהילה. השיתוף שנוצר עם הפרויקט הופך 
בתחומם,  למצוינים  רק  לא  הנוער  בני  את 
אלא גם לאנשים טובים יותר עבור החברה 

כולו".

מגזין
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ביולי 2017 הובילה התאחדות "אילת" )לאחר 
 15 של  משלחת  שנים(,   4 במשך  שהכינה 
ספורטאים   ו - 9 מאמנים ל"משחקי העולם" 
שנערכו בוורוצלאב פולין ושבה עם 7 מדליות! 

הישג שיא וכבוד עצום!
על  מכבר,העלתה  לא  שהסתיימה   2018 שנת 
דוכן המנצחים עשרות ספורטאיות וספורטאים 
בגילאי נוער ובוגרים. חברי התאחדות "ַאֶיֶלת" 
שזכו בסה"כ ב- 144 מדליות: אליפויות עולם:  
15 מדליות  14 מדליות כסף,  זהב,  9 מדליות 
ארד. אליפויות אירופה: 15 מדליות זהב, -14 
מדליות כסף, 23 מדליות ארד. תחרויות בינ"ל: 
ארד.  16 מדליות   , כסף   11 זהב,  27 מדליות 

הישגים שאף גוף בישראל לא מתקרב אליו!
העולם"  ל"משחקי  קדימה  כאמור,  אך המבט, 
בשנת  בארה"ב  אלבמה  בברמינגהם,  שייערכו 

.2021
"ַאֶיֶלת"  והאמונה של  כחלק משיתוף הפעולה 
בחרה  "ַאֶיֶלת"  המקומי,  השלטון  בחשיבות 
אנשי מקצוע מקרב השלטון המקומי לתפקיד 
המקצועי הבכיר ביותר - יו"ר היחידה לספורט 
תחרותי. עד שנת 2018 ובמשך שנים ארוכות 
אגף  מנהל  אמברם,  מוטי  מר  בתפקיד  שימש 
הספורט בעיריית תל אביב-יפו. החל מ- 2018 
אגף  מנהל  דנציגר,  חנן  מר  בתפקיד  משמש 
הספורט במודיעין –מכבים-רעות. שניהם אנשי 

מקצוע מעולים.  
ביקשנו       לשתף אותנו בצעדים אותם הוא 
של  והשגשוג  הצמיחה  תהליך  להמשך  מוביל 

הענפים שאינם אולימפיים.
כיצד אתה רואה את תפקידך כיו"ר היחידה 

לספורט תחרותי בַאֶיֶלת?
וכבעל  מקומית  ברשות  ספורט  אגף  "כמנהל 
לספורט  המחלקות  מנהלי  באיגוד  תפקיד 
בשני  זה  על  אני מסתכל  ברשויות המקומיות 
המאוד  הקשר  הוא  אחד  היבט  היבטים: 
אילת,  התאחדות  עם  הרשויות  של  משמעותי 

התאחדות "ַאֶיֶלת" או בשמה המלא "ַאֶיֶלת" - התאחדות ישראלית לספורט 
תחרותי לא אולימפי - הינה ארגון הרוחב המקביל לוועד האולימפי ולוועד 

הפראלימפי . "ַאֶיֶלת" מאגדת תחתיה כארגון גג -  30 ענפי ספורט 
שאינם אולימפיים. אחת לארבע שנים נערכים "משחקי העולם

" - האולימפיאדה של הענפים שאינם אולימפיים 

התאחדות "אילת" 
- הישגים ותשתיות 

במקביל להכנות 
ל"משחקי העולם" 2021

ויקי דבוש סגן אלוף עולם ואירופה בג'יו ג'יטסו

אולימפי במגזין
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כדי להרחיב את שיתופי הפעולה , בענפים 
הזרקורים  אור  תחת  עומדים  תמיד  שלא 
ובסיוע  ביותר  הישגיים  שהינם  למרות 
וקידום ספורטאים שלא זוכים לתהילה כמו 
למודעות  להביא  האולימפיים.  הספורטאים 
במדינת  משמעותי  גוף  שיש  הרשויות 
של  הנושא  את  דגלו  על  שחרט  ישראל, 
אף  כך  ולשם  מצטיינים  ספורטאים  פיתוח 

"אילת" מעמידה תקציבים ייחודיים.
מקצועית  מערכת  לייצר  הוא  השני  ההיבט 
לאיגודים  פתרונות  לתת  שתדע  ומשומנת 
השמים למטרה להביא ספורטאים ל"משחקי 
ואת  המאמנים  את  ולמנף  לקדם  העולם", 
התחרותי  בספורט  שמשקיעים  האגודות 
להביא   - התהליך  של  שבסופו  וכמובן 
הספורטאים לרמות הגבוהות ביותר בעולם 

ולמדליות ב"משחקי העולם".
התוכניות  את  מיישמת  "אילת"  כיצד 

המקצועיות שלה ?
ספורט,  ענפי  מאוד  הרבה  לנו  ויש  "מאחר 
ברמות שונות ואף מטרות שונות - חילקנו 
בקטגוריה  קטגוריות:  לשלוש  הענפים  את 
לענפים  מועדפים.  ענפים   4-5 ראשונה 
לייצר  ביותר  הגבוה  הסיכוי  יש  אלו 
הקריטריונים  שישיגו  ספורטאים  ולהוציא 
)הקשים מאוד( למשחקי העולם. בקטגוריה 
ויש  מאוד  המתפתחים  ענפים   5-7 השנייה 
ספורטאים שמתחרים בכל המסגרות הבינ"ל 

בצורה  זאת  שיעשו  ופועלים  מסייעים  ואנו 
הטובה ביותר.

התאחדות  ענפי  יתר  שלישית  בקטגוריה 
אילת – ענפים שאנו פועלים לקדם ברמות 
הבינלאומיות, להרחיב תשתיות ולייצר בסיס 

שיאפשר להם להתפתח". 
תכנית  הוכנה  כי  דנציגר  מספר  במקביל, 
הכוללת  שלמה,  מעטפת  –הקמת  נוספת 
מערך אימונים מהם מנטליים, פיזיים, כושר 
פסיכולוגי  ואף  תזונתי   , רפואי  ליווי  גופני, 
מקצועי"  "שקט  נותנות  זו  מעטפת  ועוד. 
הנוסף"  ה"דבר  את  לו  ונותנות  לספורטאי 

בכדי להביא אותו לשיא.
לספורטאים  מהמחויבות  כחלק  בנוסף, 

"אילת"  הצטרפה   - כבוד  הרבה  שהביאו 
"היום   - האולימפי  הועד  של  לפרויקט  
למצוא  למטרה  לעצמנו  "שמנו  שאחרי". 
המסיימים  לספורטאים  תעסוקתי  אופק 
את  ומתחילים  המקצועית  הקריירה  את 
מתאימות  לימוד  מסגרות  לאתר  חייהם. 
והכשרה ל"חיים" ואפשרויות המשך פעילות 
שלהם",  בענפים  כמאמנים  הספורטאים 

אומר דנציגר.
הרשות  של  המקום  את  רואה  אתה  איך 
בענפים  תשתיות  בהרחבת  המקומית 

שאינם אולימפיים?
"תפקיד הרשות הינו כמה היבטים: ראשית, 
ספורטאי  לכל  ולאפשר  תשתיות  לייצר 
עצום  פוטנציאל  יש  ראוי.  במקום  להתאמן 
ספק  וללא  "אילת"  בענפי  להתפתחות 
)כל  אלו  מענפים  חלק  לפתח  האינטרס 
הינו  יותר(  לו  המתאימים  והענפים  יישוב 
גם  כמו  העירונית  לרשות  משותף  אינטרס 
"לאילת" ולאיגודיה השונים.  לצד זאת , אני 
רואה חשיבות רבה שהרשות תעניק מלגות 
תמיכה  עם  יחד  המצטיינים  לספורטאים 
בספורט  המתחרות  ספורט  לאגודות  וסיוע 
הקריטריונים  עפ"י  כמובן  התחרותי, 

המקובלים ברשות".
להתגייס  צריכות  שהרשויות  ספק  לי  "אין 
ובין  ארציות  תחרויות  לארגון  אף  ולהיכנס 
חושב  אני  שלי  העולם  בתפיסת  לאומיות. 
יושבים  שבתוכה  אחת  עירונית  שעמותה 
את  ומקבלים  אולימפיים  הלא  הענפים 
הוא  מהרשות  האדמיניסטרטיבי  המענה 
הטוב ביותר ותסייע לכל מאמן להביא לידי 
ביטוי את יכולת האימון ואת מחויבות הרשות 
יחד עם זאת-   , לניהול מקצועי ומשמעותי 
גם מועדון פרטי שפועל על פי סטנדרטים 
וצריך לקבל את  - ראוי  וראויים  מקצועיים 
הסיוע הנדרש וזאת משום שהמרוויחים הם 

- ילדי היישוב.
לסיום, מה המסר שלך למנהלי המחלקות 

לספורט?
"אני שמח ש"אילת" רואה חובה לקדם את 
פעילות האיגודים וענפי הספורט שלה בתוך 
היישובים השונים ואף לקחה לכך אדם מיוחד 
יביא  שהדבר  ספק  לי  אין  בזאת.  שעוסק 
להתפתחות הענפים מחד ולשגשוג ופריחה 
המקומיות.  ברשויות  ספורט  ענפי  עוד  של 
אני קורא למנהלי מחלקות הספורט לחפש 
התאחדות  עם  זה  בנושא  פעולה  ולשתף 
קשבת  אוזן  שימצאו  משוכנע  ואני  "אילת" 

וכר פורה לפעילות תחרותית והישגית". 

גיא פירר- אלוף אירופה בסקי מים בכבלים

יוליה סצ'קוב - קיק בוקס- מדליית ארד
 באליפות אירופה

ג'יו ג'יטסו - משי רוזנפלד אלופת
 אירופה וסגנית א. העולם

או-שו - אנסטסיה קיריליוק - אלופת אירופה אמיר אסעד-אלוף אירופה בקיק בוקס

אולימפי במגזין
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"שנת 2019 מציבה 
אתגרים חדשים  למנהלי 

מחלקות הספורט"
שנת 2019 הביאה עימה רוחות של שינוי שהחלו את נשיבתם כבר בשנת 2018 ויש להן 
השפעה ישירה על עבודתם היומיומית של מנהלי מחלקות הספורט. עו"ד רות דיין-מדר, 

מנהלת מחלקת חברה במרכז השלטון המקומי סוקרת את עיקרי השינויים והאתגרים

בחירות לרשויות המקומיות- חישוב מסלול מחדש
ממנהלי  חלק  חדשים.  ערים  בראשי  הוחלפו  הערים  מראשי   40%
הספורט  מחדש.  והכרות  להסתגלות  נדרשים  לספורט  המחלקות 
לאחת  האחרונות  בשנים  התפתח  והאזוריות  המקומיות  ברשויות 
מזירות הפעילות העיקריות לצריכת תרבות הפנאי של התושבים בכל 
הגילאים והרשות נדרשה לפיתוח תשתיות פיסיות ואנושיות לקידום 

הספורט ההישגי, האתגרי והעממי.

הימורים  להסדר  החוק  הספורט-  במשרד  רפורמות 
בספורט- מעבר לגוף ממשלתי מתקצב

הגשת  בנוהל  לשינוי  להיערך  נדרשים  הספורט  מחלקות  מנהלי 
תמיכות לתקצוב מתקני ספורט. לא עוד הגשת בקשות לטוטו, אלא 
לרשויות  לסייע  בכדי  הספורט.  משרד  של  תמיכות  לנוהל  מעבר 
לממש את התקציב העומד לרשותם, מרכז השלטון המקומי ומשכ"ל 
אני  סיוע  קבלת  לצורך  לתקצוב.  הבקשה  בכתיבת  לרשויות  יסייעו 
ruthd@masham. אלקטרוני בדואר  אליי  לפנות  אתכם  מזמינה 

org.il

התכנית הלאומית ''אפשרי'' בריא- לקידום אורח חיים בריא 
ופעיל

משרד הבריאות פרסם קול קורא לרשויות לתמיכה בפעילות ברשות 
לקידום אורח חיים בריא ופעיל, סכום התמיכה עלה מ- 50 אלש"ח 

ועד 200 אלש"ח הנכם מוזמנים להגיש בקשה לתמיכה. 
לעיון בקול קורא לביצוע תכניות במיזם "אפשרי בריא בעיר" הכנסו 
liri.findling- אלקטרוני  בדואר  פנו  או  הבריאות  משרד  לאתר 

endy@moh.gov.il

אולם רב תכליתי- תרבות וספורט יחדיו
אולם  להקמת  האפשרות  את  הרשויות  בפני  פתחה  משכ"ל  חברת 
 /yנוספים מעבר לספור יאפשר שימושים  ספורט רב-תכליתי אשר 
אולם רב תכליתי מחייב תכנון מוקדם על-מנת לבצע את ההתאמות 

הנדרשות. 
לקבלת מידע ופרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות למר רונן קט, 
אלקטרוני:   דואר  וכלכלה,  למשק  בחברה  בינוי  תחום  מנהל  סגן 

   ronenk@mashcal.co.il

המאמנים ברשויות- אימון מנטאלי
להעצמת  מקצועיים  כלים  לרכישת  נדרשים  ברשויות  המאמנים 
נחשפנו  לאחרונה  דרכם.  בתחילת  הנמצאים  הצעירים  הספורטאים 
להכשרת  הצורך  את  בפנינו  הדגישה  גאמפ" אשר  "מנטאל  לחברת 
מאמנים לרכישת כלים לאימון מנטאלי של הספורטאים הצעירים, 
ואי  הצעירים  הספורטאים  בהעצמת  יסייעו  אלו  כלים  כי  בתקווה 

נשירתם בגילאים המתבגרים.  

עם  אנשים  לשילוב  הספורט  ופעילות  מתקני  הנגשת 
מוגבלות

מפעל הפיס מסייע לרשויות בתקצוב להנגשת מתקני ספורט- הנכם 

מוזמנים לפנות לקבלת סיוע.
עם  אנשים  שמשלבים  מיזמים  במימון  לרשויות  מסייעת  שלם  קרן 

מוגבלות בפעילות ספורטיבית.
 

בטיחות מתקני משחקים, כושר וספורט
מתקני  על  שמירה  הינה  ספורט  פעילות  מקיום  נפרד  בלתי  חלק 
לרשויות  מידע  חוברת  תופץ  הקרובים  בטיחותיים. בימים  ספורט 
המקומיות. החוברת מעודכנת בתקנים הנדרשים בהתאם להוראות 
משרד הכלכלה. כנס בנושא נערך בחודש מרץ 2019 עבור הממונים 

על הבטיחות במתקני משחק ברשויות.

זוהי הזדמנות טובה להודות לאיגוד מנהלי מחלקות הספורט 
ברשויות המקומיות, למנהלות ולמנהלים ולכלל העוסקים 
בתחום, זה על עשייה משמעותית וברוכה לקידום הספורט 

והחברה בישראל. כתמיד, אשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא. 
        ruthd@masham.org.il:דואר אלקטרוני

   
שלכם בהערכה,

עו"ד רות מדר-דיין
מנהלת מחלקת חברה במרכז השלטון המקומי

חדשות
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חדשות

קבוצות הכדורגל של עמידר החדשה 
החלו את פעילותם ב-9 ערים 

אליפות ישראל בגלישת גלים 
נערכה בנהריה 

משרד הבינוי והשיכון באמצעות עמידר וארגון "שער שוויון" מובילים את פרויקט ליגת הכדורגל בו 
נהנים הילדים ממסגרת ספורטיבית-חינוכית ב-12 קבוצות הפרוסות ב-9 ערים שונות

אגף  באמצעות  והשיכון,  הבינוי  משרד 
קשרי קהילה בחברת עמידר יחד עם ארגון 
פרויקט  את  לדרך  הוציאו  שוויון",  "שער 
ליגת הכדורגל "עמידר החדשה". במסגרת 
קבוצות  ב-12  המתקיימת  הפעילות 
הפעילות ב-9 ערים ברחבי הארץ )דימונה, 
באר שבע, רמלה, יבנה, עכו, צפת, נצרת 
משתתפים  וירושלים(  שלומי  עילית, 
שבועיים  כדורגל  אימוני  בשני  החניכים 
חינוכית  חברתית  פעילות  עם  המשולבים 
כישורים  להם  להעניק  במטרה  וזאת 

לימודיים וחברתיים באמצעות הכדורגל. 
ילדים,  מאות  בה  הרביעית  השנה  זו 

הארץ  ברחבי  הציבורי  בדיור  המתגוררים 
זאת.  ספורטיבית-חינוכית  ממסגרת  נהנים 
סיוע  אימונים,  המשלבת  הייחודית,  התכנית 
מעצימה,  חברתית  ופעילות  בית  בשיעורי 
פועלת כמו בליגה אמיתית, גם כאן הקבוצות 
במהלך  כאשר  אחידות  בתלבושות  משחקות 
מחוזיים  טורנירים  יתקיימו  הפעילות  שנת 
על  דגש  שימת  תוך  השונות,  הקבוצות  בין 

התנהגות ספורטיבית. 
הציבורי  הדיור  בתחזוקת  ההשקעה  לצד 
למדיניות  ובהתאם  הדירות  מלאי  ובהגדלת 
משרד הבינוי והשיכון, פועלת עמידר החדשה 
באמצעות אגף קשרי קהילה להעצמת קהילת 

דיירי הדיור הציבורי. 
חברתי  חינוכי,  ארגון  הוא  שוויון"  "שער 
מועילה  מסגרת  להקנות  השואף  וספורטיבי 
לילדים ונוער באזורי הפריפריה החברתית של 

ישראל. הארגון מפעיל קבוצות המשלבות 
לצד  חודשיים  וטורנירים  כדורגל  אימוני 
ופעילויות  לימודי  לתגבור  למידה  מרכזי 

חינוכיות להקניית ערכים. 
נסיה  בעמידר,  קהילה  קשרי  אגף  מנהלת 
להמשיך  "אנו שמחים  ציינה:  שטרסבורג, 
ברציפות  הרביעית  השנה  זאת  ולהפעיל 
הן  רבים,  לשבחים  הזוכה  הפרויקט  את 
מהילדים והן מההורים. רכישת מיומנויות 
ספורטיבית  במסגרת  הנעשית  חיים 
היטב  להשתלב  לילדים  תסייע  וקבוצתית 
בקהילה  בחברה,  הספר,  בבית  ולהצליח 

ובכל תחומי החיים."
"אנחנו  ג'רסי:  לירן  שוויון,  שער  מנכ"ל 
הפעולה  שיתוף  יצירת  על  מאוד  שמחים 
הפורה בין התכנית החינוכית- חברתית שער 
לאור  החדשה,  עמידר  חברת  לבין  שוויון 
מסגרת  יצירת  הגופים-  בין  הערכית  הזהות 
חינוכית איכותית לשעות אחר הצהריים לבני 
ערכים  הקניית  השונות,  באוכלוסיות  הנוער 

וכישורי חיים וסיוע בתחומים השונים".   

ישראל  אליפות  דצמבר  בחודש  התקיימה  נהריה  בעיר  לראשונה 
בגלישת גלים. אליפות נהריה ואליפות ישראל התקיימו בזה אחר זה 

בחוף סוקולוב המטופח בעיר. 
מאות גולשים מכל רחבי הארץ גדשו את רצועת חוף הים המרשימה. 
התחרויות נערכו במזג אוויר חורפי לעיני קהל צופים רב שהגיעו 

לעודד את הגולשים.

התחרויות אורגנו ע"י ארגון גולשי הגלים בישראל בשיתוף המחלקה 
לספורט של עיריית נהריה בניהולו של משה שיטרית. המשתתפים 
שיטרית,  משה  המקצועי.  הארגון  ואת  המופתי  האירוח  את  ציינו 
בנהריה  האליפות  את  לארח  "שמחנו  לספורט:  המחלקה  מנהל 
ותושבי העיר נהנו מחוויה ספורטיבית יוצאת דופן. העיר משקיעה 
רבות בקידום ענפי הספורט השונים וזהו נדבך נוסף בפעילות זו". 
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הוא  יסעור  ''אסף  שרעבי:  יחיעם  מאמנו 
מקצוען אמיתי וספורטאי מצטיין, אין לי ספק 

בכך שהוא יגיע רחוק".
הנער אסף יסעור בן ה-16 וחצי עשה בשבוע 
שעבר היסטוריה כשהוכתר לסגן אלוף העולם 

בתחרות שהתקיימה באנטליה.
במועדון  המתאמן  המצטיין  הספורטאי 
שעבר  רביעי  ביום  השתתף  רמלה,  שרעבי 
לספורטאי  והיה  בטאקוונדו  העולם  באליפות 
הישראלי הראשון שהשתתף באליפות העולם 
הפאראלימפיים בענף. יסעור הצטרף לחבורת 
נבחרת  שמאמן  לאחר  ברמלה  הספורטאים 
הסיפור  את  שמע  שרעבי,  יחיעם  ישראל 

שריגש את המדינה.
של  חייו  השתנו  מצווה  בר  שחגג  לפני  שבוע 

אסף.

התחשמל  הבשן,  מאלוני  הצעיר  הספורטאי 
את  איבד  מכך  וכתוצאה  גבוה  מתח   מכבל 
שתי ידיו. הנער אושפז ועבר טיפולים שערכו 
דרך  פריצת  בזכות  שהשתקם  עד  רב  זמן 
לו  גדול  נס  ''קרה  בארה''ב.  שמקורה  בתחום 
בידיים  מדובר   – המאמן  אמר  ולמשפחתו'' 
בטכנולוגיה  לגופו  במיוחד  שהותאמו  ביוניות 
חיים  שיגרת  לקיים  המאפשרת  מתקדמת 

ופעולות יומיומיות.
על מנת להשיג את הזרועות נזקקה המשפחה 
לגייס שני מיליון שקל, בסופו של דבר לשמחת 
הטיפול  מתרומות.  הנותר  הכסף  הגיע  כולם 
אסף  של  המחשבה  קו  ומכאן  בהצלחה  עבר 
השתנה לחלוטין כאשר העיסוק בספורט היה 

אחד מרצונותיו הבולטים.
תחילה התאמן בהישרדות ובאומנויות לחימה 
יותר כתב  ומאוחר  רן שטיינברג  אצל המאמן 

בפייסבוק ששאיפתו הגדולה היא להיות אלוף 
בטאקוונדו  ישראל  נבחרת  מאמן  אולימפי. 
הפועל במסגרת הענף במועדון שערבי רמלה, 
קרא את דבריו ובהתרגשות עצומה הזמין את 
אסף ושיתף אותו באימונים במרכז הטאקוונדו 

ברמלה.
נטש  לא  אסף  התבהר.  הכול  ואילך  מכאן 
אוהב  כך  כל  שהוא  הספורט  את  לרגע  ולו 
-השתתפות   ברורה  מטרה  לעצמו  וסימן 
הוא  אלה  בימים   .2020 טוקיו  באולימפיאדת 

מתאמן אצל יחיעם שרעבי ומרק בריגנסקי.
בפודיום  לעמוד  מאוד  מרגש  ''היה  אסף: 

ולהניף את דגל ישראל באנטליה''.
מול  העולם  אליפות  בגמר  התמודד  יסעור 
בין  המאבק  יותר.  מבוגר  ספרדי  ספורטאי 
יריבו  ניצח  ובסיומו  צמוד  היה  השניים 
שזכיתי  הראשונה  הפעם  ''זאת  אסף.  של 

עולם  אליפות  יוקרתית,  בתחרות  להשתתף 
המחונן  הספורטאי  הדגיש  הפאראולימפיים'' 
בוגרים  של  בתחרות  ''השתתפתי   : והוסיף 
באותה  שהם  ספורטאים  מול  והתמודדתי 
מוגבלות כמו שלי, אני שמח שהגעתי למעמד 
הזה ואני מקווה  להצליח בתחרויות בינלאומיות 
גם בעתיד. בארץ אין תחרויות פאראולימפיים 
כל  בחו''ל.  ולהתמודד  להמשיך  בכוונתי  ולכן 
יום אני מתאמן פעמיים , בוקר וערב במועדון 

הטאקוונדו ברמלה ואני נהנה מכל רגע''.
אסף יסעור מתגורר במהלך השבוע אצל קרובי 
למשפחתו  מגיע  הוא  שבוע  ובסופי  משפחה 
באלוני הבשן, הוא לומד במסגרת הילה בכיתה 
''תמיד  מצטיין.  ספורטאי  היותו  בשל  י''א 
הפציעה'',  לפני  גם  בספורט,  לעסוק  אהבתי 
''לפני שלוש שנים פנה  הוא מעיד על עצמו, 
אליי מאמן נבחרת ישראל יחיעם שרעבי והציע 
לי להגיע למועדון ברמלה ומאז אני כאן, כולם 
מחבקים אותי ותומכים בי. אני מאוד מרוצה 
ומתכונן לאליפות אירופה בסוף השנה, כמובן 
ואני  לאולימפיאדה  להגיע  הוא  שלי  שהחלום 
את  להגשים  כדי  הכול  ויעשה  קשה  יעבוד 

החלום''.
יסעור  ''אסף  סיכם:  שרעבי  יחיעם  המאמן 
אין   , מצטיין  וספורטאי  אמיתי  מקצוען  הוא 
לי ספק בכך שהוא יגיע רחוק כאשר המטרה 
 .2020 ב-  בטוקיו  היא משחקי האולימפיאדה 
וזה  בתחרויות  ביטוי  לידי  בא  שלו  הכישרון 
קשה  לעבוד  להמשיך  ואותנו  אותו  מעודד 

ולהגיע להישגים משמעותיים''.

לוחם הטקוואנדו אסף יסעור 
שאיבד את שתי ידיו, מביא 

כבוד למועדון ברמלה!
יסעור הוכתר לסגן אלוף עולם בתחרות שנערכה באנטליה. יסעור: 

"החלום שלי הוא להגיע לאולימפיאדה ובכוונתי לעבוד קשה כדי להגשים את החלום''

חדשות

צילום: יחיעם שרעבי
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קרית מוצקין מציגה:
מציאות מדומה 

חדשות

 - אחרות  במילים  או   ,VR לזה  קוראים 
של  בסימולציה  מדובר  מדומה.  מציאות 

הסביבה, 
בתחום  חדש  ענף  זהו,  מחשב.  באמצעות 
 - הפתעה  גם  ויש  האלקטרוני.  הספורט 
הקבוצה מקריית מוצקין היא אלופת אירופה 

הטרייה!
נלך רקע צעד אחורה. VRality )ויראליטי( 
 .2018 אפריל  בחודש  הוקם  מוצקין  קריית 
חדרי ויראליטי כוללים 8 עמדות של מכשיר 
חברת  של   VIVE המדומה  המציאות 
הגיימינג  משקפיי  את  שמייצרים   ,HTC
גם  נערכים  במתחם  בעולם.  מהמובילים 
לקהל  ועוד  גיבושים  אירועים,  הולדת,  ימי 
הרחב. תחום המציאות המדומה, הוא תחום 
טכנולוגיה  זוהי  בעולם.  ומתפתח  חדש 
חדשה, אשר צפויה לשנות את פני העולם 
רפואה,  חינוך,  בהם:  רבים,  בהיבטים 

תקשורת, תעשייה וכמובן גיימינג.
בטורניר  אלו  בימים  מתחרה  המתחם  צוות 
בתחום  אלקטרוני  לספורט  בינלאומי 
שונות  קבוצות  מול  המדומה,  המציאות 

מעולם. בין היתר, ניצחה הנבחרת הישראלית 
גרמניה,  מבריטניה,  קבוצות  ממוצקין, 
מול  נערך  הגמר  משחק  ואסטוניה.  ספרד 
כפייבורטים  באו  אשר  האסטונית,  הקבוצה 
משחק  במסגרת  אירופה  אליפות  לגמר 
מישראל  הקבוצות  בנוסף,   .SKYFRONT

ואסטוניה נפגשו כבר בשלב מוקדם במהלך 
צורם  בהפסד  שנגמר  משחק  הטורניר, 
442- בתוצאה  הישראלית,  הקבוצה  של 

הקבוצה  התחזיות,  למרות  זאת,  עם   .219
עם  ולצאת  להפתיע  הצליחה  הישראלית 
ידה על העליונה, בתוצאה 269-305 וזכייה 

היסטורית באליפות אירופה.
של  הסינדרלה  סיפור  האחרון  בדצמבר 
קריית מוצקין הושלם – והנבחרת הישראלית 
באליפות  האמריקאית  יריבתה  את  ניצחה 
העולם בטורניר ה SkyFront VR בתוצאה 
חלוצי  ראשון,  בצעד  מדובר   !228-229
בתחום  ישראלית  רגל  בדריסת  וחשוב, 

המציאות המדומה.
מהעמותה  חלק  הם  ויראליטי  קבוצת 
הספורט  תחום  גם  לעולמנו  נכנס  וכך 
המציאות  ענף  על  בדגש  האלקטרוני, 
גיימינג,  חוג  מתקיים  כן,  כמו  המדומה. 
ו-10-12.   6-9 גיל:  שכבות  ל-2  המחולק 
החוג עוסק בהעברת תכנים בנושאי עקרונות 
הספורט, התחרותיות, ספורטיביות וכמובן - 

הנאה מהתחום.

ידידות מופלאה

בקריית  "גושן"  באולם  נערך  ינואר  בחודש 
מוצקין משחק ידידות בינלאומי בין נבחרת 
הישראלית  הנבחרת  לבין  בכדוריד  ארה"ב 
מחוויית  ליהנות  שזכו  צופים  כ-500  לעיני 

כדוריד ברמה הגבוהה ביותר.
במעמד  טקס  נערך  המשחק,  תחילת  טרם 
את  ברך  אשר  צורי  חיים  העיר,  ראש 
מחויבותו  את  והדגיש  והנבחרות  העמותה 
מוצקין,  בקריית  הספורט  וחיזוק  לשימור 
וברמה הארצית. במחצית,  ברמה המקומית 
הקהל נהנה מהופעה של קבוצת הרקדניות 
מאניה דאנס של העמותה לקידום הספורט 
בקריית מוצקין, ומתחרות פנדלים בין נוער 

העמותה.
התחלה  ועם  מהיר,  בקצב  התנהל  המשחק 
שעלתה  הישראלית  הנבחרת  של  חזקה 
לשריקת  עד  שמרה  אותו  מהיר,  ליתרון 
את  הראה  התוצאות  לוח  במחצית,  הסיום. 

ישראל,  נבחרת  לטובת   19-15 התוצאה 
לטובת  ל-40-32  גדלה  התוצאה  ובסיום, 

הנבחרת המקומית.
 ,18 מספר  במיוחד  בלט  הישראלי,  בצד 
 7 עם  המשחק  את  שסיום  טל,  הרשקוביץ' 
כיבושים. בעוד שניר נטסיה, עומר גרה, וגיל 
כיבושים   4 עם  סיימו את המשחק  פומרנץ 
גארי  בלט  האמריקאית  בנבחרת  אחד.  כל 
כיבושים.   9 היינס, שסיים את המשחק עם 
ואנטוין באופ   ,7 פופנה עם  אחריו אבובכר 

עם 5.
לקידום  העמותה  מנכ"ל  מונצ'ר,  אברי 
הספורט בקריית מוצקין: "הערב הזה הוכיח 
בינלאומית  ברמה  כדוריד  להביא  ניתן  כי 
ואחד  בצעד חשוב,  מוצקין. מדובר  לקריית 
העירייה  אנשי  עומלים  שעליו  רבים,  מיני 
ואנו  בעירנו,  הספורט  לקידום  והעמותה 

קוראים לציבור לבוא, להשתתף, ולהנות".

ברכות 
למקבלי 
המלגה!

העדה  בני  ספורטאים  ל-10  מלגות  הענקת 
באולם  התקיים  מוצקין  בקרית  האתיופית 
צורי,  חיים  העיר,  ראש  במעמד  "אבישי", 
מונצ'ר,  אברי  הספורט,  עמותת  מנכ"ל 
הספורטאים, בני המשפחות וחברי העמותה. 
כל אחד מעשרת הזכאים למלגה, קיבל מלגה 
שימוש  יעשה  שבהם  שקלים,  אלף  בשווי 
הספורט.  עמותת  של  פעילויות  לטובת 
הצלחה  היקרים  לספורטאים  מאחלים  "אנו 
הספורט  עמותת   - ותזכרו  הדרך,  במעלה 

תמיד נמצאת לצדכם!", אמר מונצ'ר
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חדשות
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