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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

פברואר 2020

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 15

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

 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 אושרת זכריה- יו"ר ועדת ארועים.

u רינה דור- דוברת האיגוד- אריאל.
u מאיר אליהו- יו"ר ועדת מיתקנים- לוד.

u מוחמד נסאר- ועדת מיתקנים- עראבה.

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 יצחק עובדיה- קשרי חוץ- רחובות.
u שבתאי הילה- ועדת ארועים-רעננה.

u שבתאי פיקר- מנכ"ל האיגוד.
u גלעד שיפר -חבר ועדת כספים.

u ארי מובסוביץ- חבר ועדת ארועים

 חברי ועדת בקורת:
u אלה ביאר- חדרה.

u פיני עייש- קרית עקרון.
u אריק זמייטיס- ראשון לציון.

ברכת יו"ר איגוד מנהלי מחלקות הספורט
חברים יקרים, 

בעיר  כמיטב המסורת  לכנס השנתי המתקיים  הבאים  ברוכים 
אילת. 

השאיפה  לצד  רבים.  אתגרים  בחובה  טמנה  החולפת  השנה 
נאלצנו  הספורט  בתחומי  והעשייה  הפעילות  את  להגביר 
להתמודד עם קשיים אשר נבעו מחוסר יציבות שלטוני, במיוחד 

בכל הקשור לתקצוב הרשויות.
למנהלי המחלקות לספורט ברשויות המקומיות תפקיד מכריע 
בעיצוב תרבות הפנאי ביישוב. הספורט מהווה מרכיב משמעותי 

הולך וגדל ושביעות הרצון של התושבים נגזרת לא מעט מהתחום בו אנו עוסקים. 
תוך  מלאה  ובהתנדבות  במסירות  פועלת  הספורט  מחלקות  מנהלי  איגוד  הנהלת 
תחושת שליחות ואחריות. אני גאה על כך שהצלחנו ליצור מערכת חזקה של אמון 
מול כלל הגורמים, תודות לעבודה קשה ונחושה. ההנהלה מייצגת את חבריה מול 
והספורט, משרד החינוך, המועצה להסדר  מרכז השלטון המקומי, משרד התרבות 
בהזדמנות  השונים.  והאיגודים  ההתאחדויות  הספורט,  מרכזי  בספורט,  ההימורים 
ופועלים ללא לאות  יורדים לשטח  זו שלוחה תודתי האישית לחברי ההנהלה אשר 

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

מסורה ועקבית.    
למען  בישראל  הספורט  את  להעצים  יחדיו  יחברו  השותפים  כל  כי  ספק  לי  אין 

התושבים ואזרחי המדינה.
אני מאחל לכולכם כנס פורה ומהנה.

בברכת הספורט, שאול דוד
יו"ר איגוד מנהלי מחלקות הספורט
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ברכת ראש מינהל הספורט 
מנהלות ומנהלי מחלקות ספורט יקרים,

כמו   – נמשכת  המסורת 
מחלקות  מנהלי  שנה,  בכל 
הספורט ברשויות המקומיות 
למפגש  יחדיו  מתכנסים 
עם  יחד  וחברי,  מקצועי 
נציגי מינהל הספורט ומשרד 
המדובר  והספורט.  התרבות 
המייצג  השנתי,  במפגש 
שיתוף  של  רבות  שנים 
הרשויות  של  מבורך  פעולה 
משרד  ושל  המקומיות 

התרבות והספורט. 
בה  הזדמנות  כל  על  מברך  אני  הספורט,  מינהל  כראש 
מחלקות  מנהלי  עם  יחד  יושבים  הספורט  מינהל  נציגי 
הרלוונטים  הנושאים  בכל  דיונים  ומקיימים  הספורט 
לעולם הספורט – בין אם המדובר בפעילויות המתקיימות 
בשטח בהובלת מחלקות הספורט ברשויות, בין בפעילות 
המשתתפים  הספורט  ואגודות  האיגודים  ההתאחדויות, 
הקמה  של  בנושאים  ובין  וההישגי,  התחרותי  בספורט 
ושיפוץ של מתקני הספורט ברחבי המדינה, בסיוע של 
מינהל הספורט. מפגשים אלו מאפשרים לנו ליצור ראייה 
אסטרטגית משותפת, לתווך את מדיניות המשרד לשטח, 

ולאפשר שפה אחידה ותיאום ציפיות בין כלל הגורמים.
שנה  בתוך  שלישיות  כלליות  בחירות  לפני  אלה,  בימים 
הספורט  מינהל  פועל  מאושר,  מדינה  תקציב  ובהיעדר 
לרשויות  ולהעביר  להמשיך  עילאיים  מאמצים  ועושה 
התמיכות  מירב  את  הספורט  גופי  ולכלל  המקומיות 
בתשלום  בין  הספורט,  סל  במסגרת  בין   – האפשריות 
עבור בניה ושיפוץ של מתקנים ובין ע"י תשלום מקדמות 

לאיגודי הספורט ולאגודות הספורט.
האחרונה  בשנה  גם  המשיך  והספורט  התרבות  משרד 
התמיכה  במסגרת  תקדים,  חסרי  תקציבים  להעביר 
)ספורט  הספורט  ותרבות  התחרותי  הספורט  בקידום 
עממי( ברשויות המקומיות. בשנת 2019 העביר המשרד 
לרשויות  הספורט  סל  במסגרת   ₪ מיליון  מ-50  יותר 
הקודמות.  לשנים  ביחס  משמעותי  גידול   – המקומיות 
תמיכה  לחלוקת  קוראים  קולות  ופרסמנו  המשכנו 
הורחבו  ואף  נמשכו  ובמקביל  ספורט,  מתקני  להקמת 
האירועים המסורתיים בשיזם המשרד ומובילות הרשויות 
המקומיות – שבוע ספורט ישראל, יום ההליכה העולמי, 
ז"ל,  כהן  אבי  ע"ש  חובבים  בכדורגל  המשרד  אליפות 
ועשרות אירועי דגל שכינסו רבבות רבות של משתתפים 

בכל המדינה.
מנהלי מחלקות  לאיגוד  ומודה  אני שב  זאת,  בהזדמנות 
של  מעמדם  בקידום  והעשייה  הפעילות  על  הספורט, 
מנהלי המחלקות ובהעמקת שיתופי הפעולה עם מינהל 
הספורט. אני מבקש להודות גם לכם - מנהלי מחלקות 
הספורט  בקידום  ופועלכם  מסירותכם  על   – הספורט 
את הערכתי  ולציין  המדינה,  ברחבי  הגופנית  והפעילות 
על  הספורט,  מינהל  עובדי  ולכל  למפקחים  העמוקה 

השקעתם הרבה בקידום מטרותינו המשותפות. 

 
                                                     ברגשי כבוד,
עופר בוסתן
                                                         ראש מינהל הספורט 

  

ברכות

ברכת מנכ"ל משרד התרבות והספורט 
מנהלים ומנהלות יקרים,

ברשויות  הספורט  מחלקות  מנהלי  כנס 
הטובה  ההזדמנות  הינה  המקומיות 
ביותר לומר לכם תודה על כלל העשייה 

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

החזון והתוכנית האסטרטגית. 
בה  הזדמנות  כל  על  וגאה  שמח  אני 
בלתי  למפגש  להגיע  ביכולתנו  יש 
אמצעי עמכם, מנהלי מחלקות הספורט 
של  הקטר  נהגי  המקומיות,  ברשויות 
הספורט  תרבות  את  שמביאה  הרכבת 

ובשורת המשרד לכלל האוכלוסיה: בערים, ביישובים ובפריפריה.
השנה האחרונה התאפיינה בעיקר במימוש הרפורמה בשוק ההימורים, 
לכך  הביאה  זו  רפורמה  הטוטו למשרדנו.  ומעבר  ניתוקם מהספורט 
שהמדינה, לראשונה, לוקחת אחריות על הספורט, ביטלה את התלות 
ויציבות  כלכלית  וודאות  ויצרה  ההימורים  רווחי  משורת  התקציבית 
תקציבית לעולם הספורט. לצד המהלך, לראשונה חצה תקציב משרד 
הספורט את מיליארד השקלים וקיבל את הכלים לבצע את תפקידו 
ההישגי  העממי,   – ישראל  במדינת  הספורט  ומקדם  מפתח  כמוביל, 

ומתקני ותשתיות הספורט. 
היו רבים שהטילו ספקות ביכולת המשרד לממש את הרפורמה ואני 
בהצלחה  המעבר  את  להכתיר  ניתן  הראשונה  השנה  שבתום  בטוח 
רבה. אגף המתקנים והתמיכות החדש שהוקם לטובת הנושא הוכיח 
בשנתו  שכבר  כך  לרשויות,  ההרשאות  מתן  ביכולת  מרשימה  יכולת 
מ-325  למעלה  של  בסך  הרשאות  מ-221  למעלה  ניתנו  הראשונה, 
שחב"ק,  מגרשי  כדורגל,  מגרשי  ספורט,  אולמות  להקמת   ₪ מיליון 

שיפוץ מתקנים ועוד.
בחלק מהמועצות כבר החלו הטרקטורים והדחפורים לעבוד – אך זוהי 
חובתכם וחובתנו לוודא שתנופה זו תימשך ונזכה לחנוך כמה שיותר 

מתקני ספורט בשנים הקרובות. 
המקומיות  הרשויות  בכם,  רואים  והספורט,  התרבות  במשרד  אנו, 
בכלל ומנהלי מחלקות הספורט בפרט, שותפינו הטבעיים למהפכה זו, 
כחלק ממדיניות השרה, ח"כ מירי רגב, הרואה בתרבות וספורט כלים 

להעשרת והעצמת החברה והקהילה.  
גם השנה הגדלנו את תמיכתנו ברשויות המקומיות לקידום הספורט 
התחרותי והעממי. תקציב סל הספורט צמח ל-50 מיליון ₪  – גידול 
האירועים  הורחבו  כשבמקביל  הקודמות,  לשנים  ביחס  משמעותי 
המסורתיים בשיתוף הרשויות כגון שבוע ספורט ישראל, יום ההליכה 
העולמי, אליפות המשרד בכדורגל חובבים ע"ש אבי כהן ז"ל, ועשרות 
אירועי דגל נוספים, אליהם נחשף קהל רחב, נשים, ילדים ומשפחות 

רבות. 

על  רבה  תודה  הספורט  מחלקות  מנהלי  לכם,  לומר  ההזדמנות  זו 
עשייתכם הרבה ושיתוף הפעולה ולהביע את הערכתנו העמוקה. 

ברצוני להביע הערכתי הרבה גם לאיגוד מנהלי מחלקות הספורט, על 
הפעילות והעשייה בקידום מעמדם של מנהלי המחלקות ובהעמקת 

שיתופי הפעולה עם מנהל הספורט. 
בהזדמנות זו, ברצוני לומר תודה ענקית לראש מנהל הספורט, חברי 
היקר עופר בוסתן על הובלת הספינה יחד עם שני סגניו, דודו מלכא 
ואבי בנבנישתי, למנהלי המחלקות, למפקחים ולכלל עובדי המינהל, 

על מסירותם והשקעתם הרבה בקידום מטרותינו המשותפות. 

                                                     בכבוד ובהערכה רבה
                                                     יוסי שרעבי
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משולחנו של מנכ”ל האיגוד
מאת : שבתאי פיקר- מנכ”ל האיגוד

השנתי  מהכנס  במהירות  לה  חלפה  שנה 
שוב  נפגשים  אנו  והנה  באילת  המוצלח 
אירוח   לנו  שמציעה   המדהימה   באילת 
נהדרת  תכנית  עם  מצוין  במלון  נהדר 
העירייה.  של  מאד  נדיב  וסיוע  ומגוונת 
מבקשים להודות  לראש העיריה מר מאיר 
יצחק הלוי, למ"מ מר אלי לנקרי, למנכ"ל 
העירייה מר פיליפ אוזן, לגזבר מר אסי בן 
חמו, למר יוסי חן מנכ"ל התאגיד העירוני 
באילת,ולידידינו ,יעקב מלכה מנהל רשות 
הספורט העירונית שמסייע לנו רבות למען 

הצלחת הכנס.
כפי שנוכחתם לדעת השנה יצאנו באיחור 
מה בפרסום הכנס בגלל הבחירות לכנסת 
"שנחתו" לנו בדיוק במועד המקורי שהכנס 
תוכנן 1-4.3.2020 במלון "המלך שלמה". 
זה הצריך אותנו לבצע שינויים רבים בתכני 
בפעילות   מלון,  בשינוי  במרצים,  הכנס, 
הבוקר- זה לא היה פשוט אך לאחר עבודה 
הצלחנו  האיגוד  חברי  כל  של  מאומצת 
ואני מקווה לשביעות  לבצע כל השינויים 

רצונכם.
מבקש להודות באופן אישי למפקח מחוז 
אותנו  שמלווה  שיטרית  שי  מר  ירושלים 

בכל ההכנות לכנס.
המשיכה  האיגוד   הנהלת  החולפת  בשנה 
במספר  למענכם  המבורכת  בעשייתה 
חשובים  נושאים  מספר  וקידמנו  תחומים 

כפי שתקראו בהמשך.
ברשות  הועדה  באיגוד-  מיתקנים  ועדת 
מאיר אליהו מלוד קיבלה על עצמה לטפל 
בחסמים , בקשיים ברשויות שלא מקבלים 
הקצבות שונות למיתקנים שהובטחו להם 

מכל מיני סיבות.}איחור בהגשת הרשאה,
במהלך השנה פנינו אליכם לקבל בקשות 

כאלה ואכן קבלנו 11 פניות .
 לאחר ריכוז הפניות- נפגשנו עם מר דניאל 
ארץ קדושה וניצן בו נתן מקרן המיתקנים 
כל  את  בפניהם  שטחנו  הספורט,  במנהל 
הבעיות שהעליתם. על רוב הפניות קבלנו 
תשובות לא תמיד מספקות שלא הסכמנו 
המחלקה  מנהל/ת  את  ועדכנו  עימם 

הרלוונטית.
 המשיכו להציף בקשיים שהנכם ניתקלים 
}אבל שאתם בטוחים שנגרם לרשות עוול 
נוותר  ולא  עימם  נפגש שוב  ואנו  אמיתי{ 

עד לקבלת תשובות מספקות והוגנות.
קורס למנהלי  מיתקני ספורט.

את  לשנות  החלטנו  מחדש  חשיבה  לאחר 
מיתקני  מנהל  לקורס  הקורס  מתכונת 
6 מפגשים  עוד  הוספנו  כך  ולשם  ספורט 
הניהול.}סה"כ  בתחום  בעיקרם  שעוסקים 

18 מפגשים{.
עמלנו בקידומו ביחד עם ד"ר יהושע דקל-
חבר  ברנשטיין  ומאיר  הקורס  רעיון  הוגה 

ההנהלה.

זה קורס ייחודי לעובדים שלכם האחראים 
על מיתקני הספורט ברשות.

מנהל  דרישת  ספורט-לאור  מנהל  קורס 
שיעמיק  ייחודי  קורס  לפתוח  הספורט 
תעודה מקצועית למנהלים שכבר עוסקים 
במקצוע וגם למועמדים שמתכננים לעסוק 
 2 כבר  נפתחו  המאתגר  בתפקיד  בעתיד 

קורסים בקרית אונו ובקצרין.
בקרוב יפתח קורס במכללת "וינגייט".

זה מעניק כפל  חשוב מאד לדעת שקורס 
תואר למסיימים.

שנה  לפני  לאיגוד-   אסטרטגית  תכנית 
צוות מצומצם מתוך הנהלת האיגוד שקד 
על הכנת תכנית איסטרטגית לאיגוד ביחד 

עם ד"ר יהושע דקל. 
בעזרת תכנית זו שתוצג בכנס הנוכחי אנו 
במשרדי  וכח  חשיפה   יותר  לקבל  מקוים 
השונים,  הספורט  באיגודי  הממשלה, 

במוסדות הספורט.
נשמח לקבל הערות/ הארות לתכנית.

משלחת  מקצועית לסוצ"י- לאחר עבודת 
שטח הוחלט על שיגור משלחת מקצועית 
לעיר סוצ"י שברוסיה במחיר אטרקטיבי .

חבל  מלא.  בפרסום  נצא  הקרוב  בזמן 
להפסיד. מספר הנרשמים מוגבל ל 35.

מועד היציאה- 3-7.5.2020.
תודה למפקח מחוז צפון מר גאזי נוג"ידאת 
שמסייע לנו במעטפת בקשר מול שגרירות 

ישראל ברוסיה.
שת"פ עם מרכז השלטון המקומי }מש"מ{- 
אנו זוכים  לשת"פ פעולה מצוין עם  מנכ"ל 
מש"מ מר שלמה דולברג, מר רן קוניק –

ראש עיריית גבעתיים ויו"ר ועדת הספורט 
על  דיין-מדר-הממונה  רות  עו"ד  במש"מ. 
הספורט במש"מ– תודה על מערכת יחסים 

מקצועית ועניינית .
אתר האיגוד באינטרנט- השקענו לא מעט 
כסף בבניית האתר ואנו מכניסים בו המון 

מידע רלוונטי עבורכם.
כיתבו לאתר  ועדכנו במידע שיכול לעניין 
תמונות  אירועים,  כולם-כתבות,  את 

מהשטח ושלחו אלי.
HYPERLINK "http:// כתובת האתר:  
www.sportm.org" www.sportm.
 HYPERLINK הדוא"ל-   כתובת   org
 "mailto:igudsport@gmail.com"

igudsport@gmail.com
חבר  דמי  תשלום  העמותה-  בנק  חשבון 
לאיגוד- פתחנו חשבון בנק לעמותה ע"מ 
ובכך  לאיגוד  החבר  דמי  בגביית  להקל 
של  השוטפת  כספית  הפעילות  על  להקל 

האיגוד.
הפועלים  בנק  להזכירכם את פרטי הבנק: 

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

תשלום לשנת 2020.
ורק  אני מבקש לשלם את דמי החבר אך 
לחשבון זה. ובמידה  ושולחים המחאה ,נא 
לשלוח בדואר רגיל ולא רשום- }זה מקשה 

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

האסמכתא.
הסדירו התשלום במהלך השנה הקלנדרית 

ובכך תקלו על עצמכם ועלי.
כפי שקראתם  יש תמורה לאגרה שהינכם 

משלמים.
בתקופה  ברשויות-  למנהלים  סיוע 
האחרונה אנו עדים לתופעה לא  נעימה של 
פרסונליות  בבעיות  הנתקלים  מנהלים/ות 

מול ראש הרשות מכל מיני סיבות.
שיפנה  מי  לכל  לסייע  ננסה  כאיגוד  אנו 
בהסתדרות,  שלנו  מקורבים  ונפעיל  אלי 
עו"ד }במידת הצורך{ ע"מ למנוע פגיעה 
עבודתם  שעושים  מכהנים  במנהלים 
נתקלים  הם  סיבות  מיני  מכל  אך  נאמנה 

בבעיות ברשות.
לסיום, תודות ל: מר חיים ביבס ראש עירית 

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

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

רקורד מתאים לסייע לנו.
לעופר בוסתן-ראש מינהל הספורט, לאבי 
למפקחי  המנהל,  ראש  סגן  בנבנישתי- 
רבות  עושים  –כולכם  המסורים  המנהל 
למען קידום מטרות האיגוד ומסייעים רבות 

למנהלי המחלקות בעבודתם היומיומית.
שמלווה,  במש"מ-  מדר  דיין  רות  עו"ד 
בחיוך  והכל  בעיות  פותרת  מייעצת, 

ובהבנה מלאה.
עובדי  חטיבת  ראש  אהרוני-  רונן  לעו"ד 

חינוך בהסתדרות החדשה.
הנהלת  שנים,   3 מזה  המפ"מר  דגן-  לגיא 
האיגוד מאחלת לך הצלחה מלאה  בתפקיד 
קידום  למען  עמך  מלא  לשת"פ  ומקוים 

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

}וגם מכספם{ למען השגת היעדים.

שלכם בידידות
תמיד לשרותכם
שבתאי פיקר-מנכ"ל האיגוד

דבר המנכ״ל
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חדשותחדשות

25 עמ'פברואר 2015מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל פברואר 2015מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל 24עמ'

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"

עלו והצליחו!

למנהלי מחלקות הספורט שלום!

מרכז "הפועל", מרכז הספורט הגדול במדינה, מברך 
את באי הכנס השנתי של מנהלי מחלקות הספורט של 

הרשויות המקומיות בישראל.
עובדי ורכזי הספורט במרכז "הפועל", רואים במנהלי 
מחלקות הספורט, שותפים מלאים בתמיכה בספורט 

ההישגי, בספורט העממי, באירועים העממיים, ביצירת 
חברה בריאה ופעילה יותר וקידום הספורט והשוויון של 

אזרחים בעלי צרכים מיוחדים.
שיתוף פעולה זה יימשך במלוא עוזו גם בשנת 2020 על 

אף העובדה כי תקציב המדינה לא אושר עדיין.
אנו מאחלים לכם כנס פורה ומהנה.
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לכיף
אין גבולות

ארקיע, חברת התיירות והתעופה מהמובילות בישראל, מזמינה אתכם 
ליהנות מטיסות בצי המטוסים החדש וממגוון חופשות בארץ ובעולם. 

להזמנת חופשה היכנסו לאתר האינטרנט 
של ארקיע - www.arkia.co.il ותיהנו ממגוון 
הצעות אטרקטיביות לחופשה הבאה שלכם.

טיסות וחופשות 
בארץ

טיסות לאילת, חופשות 
באילת הכוללות מלון וטיסה 

וגם חופשות במגוון בתי מלון 
ברחבי הארץ.

*5758
ארקיע שומרת לעצמה את הזכות לשנות/להפסיק את לוח הטיסות הקיים בכל עת.  

ארקיע 
לא רק להיות.

טיולים שלא תפסיקו
לספר עליהם למגוון יעדים 

בעולם. טיולים משולבי 
תוכן, סדנאות ומפגשים 

עם מקומיים, ביניהם גם 
טיולי קונספט ייחודיים. 

אירועים
וכנסים

ארקיע מארגנת כנסים, 
אירועים, ימי כיף וחופשות 

גיבוש ייחודיות והכל 
בהתאמה אישית לצורכי 

הארגון. בין אם מדובר 
בכנסים מצומצמים 

ועד לאירועים לאלפי 
חופשות לאירופהמשתתפים.

ואגן הים התיכון
ארקיע מציעה אפשרויות רבות לחופשות 

באירופה: טיסות בלבד, חופשות של טיסה 
ומלון, חופשות של טיסה ורכב לשבוע 

וחופשות כיפיות ומפנקות באגן הים התיכון.

דרום הודו בטיסה ישירה
טסים עם ארקיע לגואה וקוצי'ן בטיסות 

ישירות ונהנים מחופשה קסומה ורגועה 
במיוחד, בחופים הציוריים של דרום הודו.

תפסתי ארקיע. גם לי מגיע

יעדי ארקיע: אוסלו, אמסטרדם, אתונה, באקו )אזרבייג‹ן(, באטומי )גיאורגיה(,  
)נורבגיה(, ברצלונה, גואה, גרנובל )צרפת(, זנזיבר,  בודפשט, בוקרשט, בורגס, ברגן 
)קפריסין(, מילאנו,  )סלובניה(, לונדון, לרנקה  טביליסי, טנריף, כרתים, לובליאנה 
פלובדיב  )סיציליה(,  פלרמו  סלוניקי,  סיישל,  אוכריד(,  )אגם  מקדוניה  מיקונוס, 
הודו(, קורפו, קטניה  )קרלה-דרום  )בולגריה(, פאפוס, פראג, פריז, קוס, קוצ׳ין 
)סיציליה(, קישינב )מולדובה(, רודוס, רומא, שטרסבורג, סקיאתוס, מונטנגרו, אילת.

חלק מיעדי ארקיע הינם עונתיים.

לכיף
אין גבולות

ארקיע, חברת התיירות והתעופה מהמובילות בישראל, מזמינה אתכם 
ליהנות מטיסות בצי המטוסים החדש וממגוון חופשות בארץ ובעולם. 

להזמנת חופשה היכנסו לאתר האינטרנט 
של ארקיע - www.arkia.co.il ותיהנו ממגוון 
הצעות אטרקטיביות לחופשה הבאה שלכם.

טיסות וחופשות 
בארץ

טיסות לאילת, חופשות 
באילת הכוללות מלון וטיסה 

וגם חופשות במגוון בתי מלון 
ברחבי הארץ.

*5758
ארקיע שומרת לעצמה את הזכות לשנות/להפסיק את לוח הטיסות הקיים בכל עת.  

ארקיע 
לא רק להיות.

טיולים שלא תפסיקו
לספר עליהם למגוון יעדים 

בעולם. טיולים משולבי 
תוכן, סדנאות ומפגשים 

עם מקומיים, ביניהם גם 
טיולי קונספט ייחודיים. 

אירועים
וכנסים

ארקיע מארגנת כנסים, 
אירועים, ימי כיף וחופשות 

גיבוש ייחודיות והכל 
בהתאמה אישית לצורכי 

הארגון. בין אם מדובר 
בכנסים מצומצמים 

ועד לאירועים לאלפי 
חופשות לאירופהמשתתפים.

ואגן הים התיכון
ארקיע מציעה אפשרויות רבות לחופשות 

באירופה: טיסות בלבד, חופשות של טיסה 
ומלון, חופשות של טיסה ורכב לשבוע 

וחופשות כיפיות ומפנקות באגן הים התיכון.

דרום הודו בטיסה ישירה
טסים עם ארקיע לגואה וקוצי'ן בטיסות 

ישירות ונהנים מחופשה קסומה ורגועה 
במיוחד, בחופים הציוריים של דרום הודו.

תפסתי ארקיע. גם לי מגיע

יעדי ארקיע: אוסלו, אמסטרדם, אתונה, באקו )אזרבייג‹ן(, באטומי )גיאורגיה(,  
)נורבגיה(, ברצלונה, גואה, גרנובל )צרפת(, זנזיבר,  בודפשט, בוקרשט, בורגס, ברגן 
)קפריסין(, מילאנו,  )סלובניה(, לונדון, לרנקה  טביליסי, טנריף, כרתים, לובליאנה 
פלובדיב  )סיציליה(,  פלרמו  סלוניקי,  סיישל,  אוכריד(,  )אגם  מקדוניה  מיקונוס, 
הודו(, קורפו, קטניה  )קרלה-דרום  )בולגריה(, פאפוס, פראג, פריז, קוס, קוצ׳ין 
)סיציליה(, קישינב )מולדובה(, רודוס, רומא, שטרסבורג, סקיאתוס, מונטנגרו, אילת.

חלק מיעדי ארקיע הינם עונתיים.
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לכיף
אין גבולות

ארקיע, חברת התיירות והתעופה מהמובילות בישראל, מזמינה אתכם 
ליהנות מטיסות בצי המטוסים החדש וממגוון חופשות בארץ ובעולם. 

להזמנת חופשה היכנסו לאתר האינטרנט 
של ארקיע - www.arkia.co.il ותיהנו ממגוון 
הצעות אטרקטיביות לחופשה הבאה שלכם.

טיסות וחופשות 
בארץ

טיסות לאילת, חופשות 
באילת הכוללות מלון וטיסה 

וגם חופשות במגוון בתי מלון 
ברחבי הארץ.

*5758
ארקיע שומרת לעצמה את הזכות לשנות/להפסיק את לוח הטיסות הקיים בכל עת.  

ארקיע 
לא רק להיות.

טיולים שלא תפסיקו
לספר עליהם למגוון יעדים 

בעולם. טיולים משולבי 
תוכן, סדנאות ומפגשים 

עם מקומיים, ביניהם גם 
טיולי קונספט ייחודיים. 

אירועים
וכנסים

ארקיע מארגנת כנסים, 
אירועים, ימי כיף וחופשות 

גיבוש ייחודיות והכל 
בהתאמה אישית לצורכי 

הארגון. בין אם מדובר 
בכנסים מצומצמים 

ועד לאירועים לאלפי 
חופשות לאירופהמשתתפים.

ואגן הים התיכון
ארקיע מציעה אפשרויות רבות לחופשות 

באירופה: טיסות בלבד, חופשות של טיסה 
ומלון, חופשות של טיסה ורכב לשבוע 

וחופשות כיפיות ומפנקות באגן הים התיכון.

דרום הודו בטיסה ישירה
טסים עם ארקיע לגואה וקוצי'ן בטיסות 

ישירות ונהנים מחופשה קסומה ורגועה 
במיוחד, בחופים הציוריים של דרום הודו.

תפסתי ארקיע. גם לי מגיע

יעדי ארקיע: אוסלו, אמסטרדם, אתונה, באקו )אזרבייג‹ן(, באטומי )גיאורגיה(,  
)נורבגיה(, ברצלונה, גואה, גרנובל )צרפת(, זנזיבר,  בודפשט, בוקרשט, בורגס, ברגן 
)קפריסין(, מילאנו,  )סלובניה(, לונדון, לרנקה  טביליסי, טנריף, כרתים, לובליאנה 
פלובדיב  )סיציליה(,  פלרמו  סלוניקי,  סיישל,  אוכריד(,  )אגם  מקדוניה  מיקונוס, 
הודו(, קורפו, קטניה  )קרלה-דרום  )בולגריה(, פאפוס, פראג, פריז, קוס, קוצ׳ין 
)סיציליה(, קישינב )מולדובה(, רודוס, רומא, שטרסבורג, סקיאתוס, מונטנגרו, אילת.

חלק מיעדי ארקיע הינם עונתיים.

לכיף
אין גבולות

ארקיע, חברת התיירות והתעופה מהמובילות בישראל, מזמינה אתכם 
ליהנות מטיסות בצי המטוסים החדש וממגוון חופשות בארץ ובעולם. 

להזמנת חופשה היכנסו לאתר האינטרנט 
של ארקיע - www.arkia.co.il ותיהנו ממגוון 
הצעות אטרקטיביות לחופשה הבאה שלכם.

טיסות וחופשות 
בארץ

טיסות לאילת, חופשות 
באילת הכוללות מלון וטיסה 

וגם חופשות במגוון בתי מלון 
ברחבי הארץ.

*5758
ארקיע שומרת לעצמה את הזכות לשנות/להפסיק את לוח הטיסות הקיים בכל עת.  

ארקיע 
לא רק להיות.

טיולים שלא תפסיקו
לספר עליהם למגוון יעדים 

בעולם. טיולים משולבי 
תוכן, סדנאות ומפגשים 

עם מקומיים, ביניהם גם 
טיולי קונספט ייחודיים. 

אירועים
וכנסים

ארקיע מארגנת כנסים, 
אירועים, ימי כיף וחופשות 

גיבוש ייחודיות והכל 
בהתאמה אישית לצורכי 

הארגון. בין אם מדובר 
בכנסים מצומצמים 

ועד לאירועים לאלפי 
חופשות לאירופהמשתתפים.

ואגן הים התיכון
ארקיע מציעה אפשרויות רבות לחופשות 

באירופה: טיסות בלבד, חופשות של טיסה 
ומלון, חופשות של טיסה ורכב לשבוע 

וחופשות כיפיות ומפנקות באגן הים התיכון.

דרום הודו בטיסה ישירה
טסים עם ארקיע לגואה וקוצי'ן בטיסות 

ישירות ונהנים מחופשה קסומה ורגועה 
במיוחד, בחופים הציוריים של דרום הודו.

תפסתי ארקיע. גם לי מגיע

יעדי ארקיע: אוסלו, אמסטרדם, אתונה, באקו )אזרבייג‹ן(, באטומי )גיאורגיה(,  
)נורבגיה(, ברצלונה, גואה, גרנובל )צרפת(, זנזיבר,  בודפשט, בוקרשט, בורגס, ברגן 
)קפריסין(, מילאנו,  )סלובניה(, לונדון, לרנקה  טביליסי, טנריף, כרתים, לובליאנה 
פלובדיב  )סיציליה(,  פלרמו  סלוניקי,  סיישל,  אוכריד(,  )אגם  מקדוניה  מיקונוס, 
הודו(, קורפו, קטניה  )קרלה-דרום  )בולגריה(, פאפוס, פראג, פריז, קוס, קוצ׳ין 
)סיציליה(, קישינב )מולדובה(, רודוס, רומא, שטרסבורג, סקיאתוס, מונטנגרו, אילת.

חלק מיעדי ארקיע הינם עונתיים.
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רואה  והחשיבות שבה  הקהילתית  הראייה 
להקמת  הביאה  הספורט  ערך  את  ניר 
מחלקת ספורט חדשה ויחד עם רוח גבית 
החלה  הספורט  ומנהל  בנבנישתי  אבי  של 

פריחה אדירה בתחום הספורט בישוב.
קיום  על  הוחלט  שוקמו,  ספורט  מתקני 

אירועים   - ישובים  קהילתים  שיא  אירועי 
ספורט  )ימי  הפורמאלי  החינוך  במסגרת 
הילדים(  לגני  ואולימפיאדת  ספר  לבתי 
ובחינוך הבלתי פורמאלי )תחרויות שחייה, 
מגרשים פתוחים לנוער(, הם רק חלק קטן 
השיאים  אחד  החולפת,  השנה  מאירוע 

את  להראות  אמיתי  רצון  ומתוך  זו  בשנה 
חשיבות הספורט בישוב היה טקס הענקת 
המרכזי  באירוע  מצטיינים  ספורטאים 
מאי  ובחודש  העצמאות  יום  בערב  בישוב 

יערך לראשונה – מירוץ אורנית הראשון. 
המוצלחת  ואולי  המרכזיות  היוזמות  אחת 

על קו הזינוק
במועצה המקומית אורנית

לראשונה לאחר שנים, בבחירות החליט ראש המועצה הנבחר, ניר ברטל, 
על הקמת מחלקת ספורט במועצה המקומית אורנית. ויש גם תוצאות!

יש תוצאות
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שבהן היתה הקמת ליגת הפאפאסל – ליגת 
אבות בכדורסל.

בליגה לוקחות חלק כ-7 קבוצות ומשתתפים 
כ-100 שחקנים.

את היוזמה לפתיחת הליגה בשנה שעברה 
הספורט  מחלקת  מנהל  שיפר,  גלעד  יזם 
המקצועי  המנהל  קמר,  רועי  עם  שיחד 
של אגודת הכדורסל מכבי אורנית, הקימו 
אורנית  לתושבי  קהילתית  מקומית  ליגה 
והסביבה, וגם הם לא ידעו עד כמה ייקחו 

זאת התושבים בצורה רצינית.
וניתן  בקפידה,  נבחרו  הקבוצות  שמות 
הגריאטריים,  כמו  שמות  בטורניר  למצוא 

הפאפאפנתרים, השועל ולהקתו וכדומה.
ומגיעות  שבוע  מידי  מתאמנות  הקבוצות 
ואיתם  הספורט  לאולם  שבת  מוצאי  בכל 
מגיעות המשפחות וכך הופך אולם הספורט 

לקרנבל ספורט ישובי.
שכונות  ליגת  תיפתח  השנה  במהלך 
בכדורגל בשיתוף עם אלקנה ושערי תקווה 
ויחד עם המשך השקעה בתשתיות הספורט 
ואורנית בפרט בדרך  כולו  נראה שהאיזור 

הנכונה.
הספורט:  מחלקת  מנהל  שיפר,  גלעד 
ספורט  ניהלתי מחלקת  בהם  שנים  "אחרי 
משאבים  ובעלת  גדולה  אזורית  במועצה 

לבוא  אמיתי  אתגר  זהו  רבים,  כספיים 
מחלקת  מחדש  ולהקים  מקומית  למועצה 
ספורט, לגייס משאבים ולהוציא אל הפועל 
ספק  אין  קהילתיים.  ספורטיבים  אירועים 

בראשה,  והעומד  המועצה  תמיכת  שללא 
מנהל  של  האדיר  הסיוע  וללא  ברטל,  ניר 
יוצא אל הפועל  הספורט המהלך לא היה 

והספורט המקום להודות להם."

יש תוצאות
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חדשות

העיר רחובות מהווה מקור השראה כעיר מקדמת שוויון החותרת 
לערכי הרעות והשותפות. דוגמא מובהקת לכך ניתן ללמוד מעמותת 
בעלי  עבור  בעיר  הספורט  פעילות  את  המאגדת  מנצח''  ''הרצון 

צרכים מיוחדים.
העמותה הוקמה לפני למעלה משני עשורים, על ידי שושי גרוספלד, 
תושבת העיר, אשר בנה בעל צרכים מיוחדים שאף להשתלב כשחקן 
מכבי  של  המקומית  הילדים  בקבוצת  התאקלם  האחרון,  כדורסל. 
ובהשראתו  הכפפה  את  להרים  החליטה  גרוספלד  אולם  רחובות, 
הובילה להקמת קבוצה ייעודית עבור בעלי צרכים מיוחדים ותושבי 

העיר והסביבה, המתמודדים עם לקויות קוגנטיביות וגופניות.
מאז ועד היום צברה העמותה תאוצה וכיום היא מקיימת פעילות 
ענפה עם 70 ספורטאים וספורטאיות הלוקחים חלק ב-6 ענפי ספורט: 
צפויים  בקרוב  ושחייה.  אופניים  באולינג,  הוקי,  כדורסל,  כדורגל, 
אתלטיקה  בהם  הפעילות,  למסגרת  נוספים  ענפים  שני  להיפתח 
וג'ודו. הפעילות עצמה משלבת בין פעילות גופנית למפגש חברתי 
לאתנחתא  הזוכים  המיוחדים,  הספורטאים  עבור  מוסף  ערך  ובעל 
משגרת היום יום בהוסטל או במעונות, וזוכים להגשים את עצמם 

באמצעות הספורט.
חברי ''הרצון מנצח'' משתתפים דרך קבע בתחרויות מטעם העמותה 
ואף  ועולם,  אירופה  באליפויות  וכן  בישראל,  מיוחדים  למשחקים 
מייצגים את העיר רחובות בפרט ומדינת ישראל בכלל בגאווה גדולה 
מעבר לים. כך למשל, בחודש מרץ האחרון, זכתה קבוצת הכדורסל 
של העמותה במדליית הכסף באליפות העולם שנערכה באבו-דאבי. 

כל הכבוד ! 
יגאל חי שטרית, מאמן כדורסל וחבר בוועד המנהל של העמותה, 
העמותה  במסגרת  המיוחדים  הספורטאים  של  הפעילות  כי  מציין 
פעילויות  ביחד  מקיימים  ''אנחנו  עבורם:  ומלואו  עולם  הינה 
היקף,  רחבת  מעטפת  להם  מעניקים  הקהילה,  למען  חברתיות 
יחד, ובעיקר מהווים עבורם משפחה  ואירועים  ימי הולדת  חוגגים 

חמה ומחבקת''. 

השכם  בלשכתו  הספורטאים  את  מכבד  רחמים מלול,  העיר,  ראש 
חזרתם  לאחר  וכן  לתחרויות  יציאה  לפני  אותם  מברך  והערב, 
עמוקה  הערכה  את  בפניהם  ומביע  והמדליות,  הגביעים  שלל  עם 
לפועלם. הספורטאים מצידם מתחבקים ומצטלמים עימו, במפגשים 

מרגשים שלא מותירים עין אחת יבשה. 
הן  שוטף,  באופן  לעמותה  מסייעת  העירונית  החברה  כי  יצוין 
האימון  יחידות  והגדלת  מאמנים  שכר  מימון  מתקנים,  באמצעות 

באולמות ברחבי העיר.

לפעמים חלומות מתגשמים
20 שנה מהווה קרקע פורייה עבור עשרות ספורר -עמותת ''הרצון מנצח'' הפועלת ברחובות מזה למעלה מ

טאים בעלי צרכים מיוחדים שהינם שותפים לפעילות גופנית במגוון ענפים 

למפקח מינהל הספורט

איחולי הצלחה בהמשך הדרך
תודה על שיתוף הפעולה

לאורך שנים ארוכות!

דניאל ארץ-קדושה
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מתקיים  למפקדים  צה״ל  אליפות  אירוע 
באופן מסורתי 19 שנים מאז חידושו בשנת 
2000. השנה נערך לראשונה האירוע בעיר 
שדרות, לאות הוקרה לתושבי העיר וכלל 
אזרחי  חוסן  המפגינים  העוטף,  תושבי 
הקשר  ולחיזוק  הערכה  מעורר  ולאומי 
שבין צה״ל ופיקודו הבכיר לבין התושבים 
במערכות  כימים  לילות  מגנים  עליהם 

השונות. 
מפקדים  התאמנו  האליפות  במסגרת 
בתפקידים  סגן-אלוף  מדרגת  בכירים 
ספורט  בענפי  לאלופים,  ועד  מבצעיים, 
ניווט, תחנות כוח,  ביניהם: ריצה,  שונים, 
פילאטיס  שחייה,  ספינינג,  טריאתלון, 
וקרב מגע. בסיום האליפות התקיים טקס 

אליפות צה"ל 
למפקדים בראשות 
ראש המטה הכללי, 
רא"ל אביב כוכבי, 

התקיימה לראשונה 
מחוץ לבסיסי צה״ל, 
בעיר שדרות. ראש 
העיר, אלון דוידי, רץ 
עם הרמטכ"ל, עם 

מפקד פיקוד הדרום, 
האלוף הרצי הלוי ועם 

מאות קצינים. גם 
אוהד בן-ישי, הפצוע 

הקשה ביותר ממבצע 
"צוק איתן" רץ יחד 

איתם. דוידי: "ביטחון 
והתיישבות הולכים 

ביחד, תודה לרמטכ"ל 
על ההחלטה לקיים את 

האליפות בשדרות". 

צה"ל ועיריית שדרות עשו היסטוריה:

אליפות צה"ל למפקדים 
התקיימה בעיר

חדשות
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הענקת פרסים ליחידות הזוכות באליפות 
לפני  שהתקיימה  קרבי  בכושר  צה״ל 

כשבועיים. 
אליפות צה״ל למפקדים היא פעולה אחת 
מיני רבות, אותן יזם מערך הכושר הקרבי, 
והכשירות  הבריאות  את  לשפר  במטרה 

הגופנית של משרתי צה״ל. 
טרם היציאה לריצה, התכנסו כלל הרצים 
הסמוכים  הספורט  מגרשי  במתחם 

לבריכה. 
הרמטכ"ל, רא"ל כוכבי, אמר לקצינים: "אי 

אפשר שלא לחוש את רמת החיבור 
ישראל  עם  לבין  בנינו  שיש  והמחויבות 
ואלו שנמצאים בחזית, ושדרות היא בחוד 

החנית 
ונשתדל  של החזית הזאת. אנחנו נתאמץ 
לעשות כל מה שרק אפשר כדי להמשיך 
ולשפר את הביטחון ואת תחושת הביטחון. 

וחופש הפעולה  הגיבוי, החיזוק, התמיכה 
שאתם מקנים לנו מאוד משמעותיים". 

אלון  העיר,  ראש  את  הזמין  הרמטכ"ל 
הולדת  יום  היום  שר  דוידי  לברך.  דוידי, 
שנה   25 יום  באותו  שחגג  בן-ישי  לאוהד 
להולדתו. "אני רוצה להגיד לך תודה רבה, 
נהנינו  שלך,  החברים  ובזכות  בזכותך  כי 
דוידי  אמר  שנים",   4 כמעט  של  משקט 
לבן-ישי והוסיף: "במדינת ישראל יש את 
מושג של ביטחון והתיישבות, מה שקורה 
פה מאז צוק איתן זה פלא לא נורמלי. רק 
גרים  שבשדרות  התבשרנו  שעבר  בשבוע 
נתונים  עוד  יש  איש.  ל-30,000  קרוב 
רבים שמוכיחים שעם ישראל יודע לנצח 
אוהבים  אנחנו  שלנו.  הגדול  הניצחון  וזה 
את חיילי צה"ל ומודים על כל מה שאתם 

עושים למעננו". 
נפלה  גדולה  "זכות  כי  ציין,  גם  דוידי 

בחלקנו להיות העיר הראשונה שמארחת 
מודה  אני  למפקדים.  צה"ל  אליפות  את 
לרמטכ"ל על היוזמה ומודה לכל הקצינים 
ביטחון  היפה.  עירנו  את  להכיר  שהגיעו 
לשתף  ונמשיך  ביחד  הולכים  והתיישבות 
שמגנים  צה"ל  ומפקדי  חיילי  עם  פעולה 

ושומרים עלינו כל השנה".
בסיבובי הריצה בין רחובות העיר הצטרפו 
ע"ש  הכללי  המקיף  תלמידי  לקצינים 
ובמהלך  דגן,  אדי  המנהל,  עם  גוטוירט 
הריצה פגשו הקצינים את ילדי הגנים עם 

דגלונים וחולצות לבנות. 
הרמטכ"ל  העניק  הפרסים  הענקת  בטקס 
מגנים לדוידי ולמנכ"ל העירייה, טל טורן. 
הנגב,  מועצת שער  ראש  גם  נכחו  בטקס 
אופיר ליבשטיין, וסגן ראש עיריית שדרות, 

אלעד קלימי. 

חדשות

רוצים להופיע בגיליון הבא? שילחו למערכת עיתון

כתבות, הצעות ורעיונות - ותופיעו  בעיתון  הבא
rommedia@walla.co.il
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גזר על המפה

גזר- סיפור
של הצלחה  

יין טוב לריצה? תשאלו את  בין  מה הקשר 
האזורית  במועצה  הספורט  מדור  מנהלת 
המשמשת   30 בת  גורלניק-רדיע,  חן  גזר, 
בתפקיד בשלוש השנים האחרונות. "במרוץ 
הבוז'ולה הסיסמא שלנו היא ש'אם רצים כן 
ומוסיפה  גורלניק-רדיע  מספרת  שותים!', 
כי "אומרים שהצרפתים יודעים לחיות טוב 
מוכיח  אצלם  המסורתי  הבוז׳ולה  ומרוץ 

שהם גם יודעים ליהנות מהריצה! זו הסיבה 
המרוץ  את  גזר  אזורית  למועצה  שהבאנו 
שלא דומה לשום מרוץ אחר. תחרות – אין, 
מדידת זמנים – אין, יעדים ושיאים – גם אין. 
מרוץ הבוז׳ולה אצלנו מתקיים בין הכרמים 
ויקבים  יין  בכרמי  המשופעת  המועצה  של 
מעולים.  המרוץ כולל שלושה מסלולי ריצת 
באווירה  מתאפיין  ק"מ(,   21/12/5( שטח 

והיתולית. הרצים מגיעים  חגיגית, צבעונית 
בשלל תחפושות מושקעות ומצב הרוח עולה 
בין  עובר  המסלול  כאשר  חדשים,  לגבהים 
תחנות ריענון שבהן לצד המים יש טעימות 
מתרחשות  ושבהן  הארץ  יינות  ממיטב 
במוזיקה  מלוות  סוערות  מקומיות  מסיבות 
וכיבוד האווירה מרקיעה לגבהים חדשים עם 

כל קילומטר שחולף". עושה חשק. 

במועצה האיזורית גזר שבאזור השפלה החליטו בשנה האחרונה לשים את הספורט
 בראש סדר העדיפויות. למעלה מ-30,000 תושבים, חילוניים ודתיים, מרגישים שמשהו 

טוב קורה להם.  ראש המועצה, רותם ידלין מובילה תפיסה קהילתית 
ומשתמשת בספורט כדי לחבר את הקהילות השונות. סיפור הצלחה! 
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גזר על המפה

המשך בעמוד הבא 

בחודשים האחרונים קיבלה חן תפקיד נוסף 
השוויון  לקידום  המועצה  ראשת  יועצת   -
פעולה  לשיתוף  זוכה  חן  במועצה.  המגדרי 
ידלין:  רותם  המועצה  ראשת  עם  מצוין 
התושבים  של  שהבחירה  מאמינים  "אנחנו 
לגור במרחב הכפרי היא בחירה לחיות בתוך 
"בגזר  כי  ומוסיפה  ידלין  אומרת  קהילה", 
אנחנו פועלים בתפיסה מעגלית – לראות כל 
תושב וצרכיו – ובכך לאפשר שלל פעילויות 
וצרכיה  קהילה  כל  לראות  לפרט,  שיתאימו 
– בכך אנחנו פועלים לחזק כל קהילה בפני 
לה.  המתאימים  הספורט  בתחומי  עצמה, 
הקהילות  בין  לחבר  לי  –חשוב  הכל  מעל 
בליגות  הן   – ושונות  מגוונות  בפעילויות 
תחרותיות בין היישובים עצמם, והן באירועי 
גזר,  טור  כגון  גדולים,  מועצתיים  ספורט 
צעדת הרצל ומרוץ הבוז'ולה", היא מספרת 

בגאווה.

גזר בלב המדינה
המועצה אזורית גזר ממוקמת בלב המדינה 

ומונה כ-30,000 תושבים המתגוררים ב-25 
האוכלוסיות  וקיבוצים.  מושבים  ישובים, 
מגוונות וכוללת דתיים וחילונים, קיבוצניקים 

ומושבניקים.

שלא  היא  הספורט  מדור  של  "התפיסה 
צריך לבחור בין ספורט לאלופים או ספורט 
בו  מצב  נייצר  "אם  חן.  אומרת  לאלפים", 
אחוז גבוה מהתושבים מקיים פעילות גופנית 
שלו,  היומיום  משגרת  וכחלק  קבוע  באופן 
איכותיים  ספורטאים  יותר  לאתר  נוכל  כך 
בכבוד  ישראל  ואת  המועצה  את  שייצגו 

בתחרויות בארץ ובחו"ל".
משחקת  טרייה,  נשואה  רדיע,  גורלניק  חן 
אימון  וקצינת  כמדריכת  שימשה  כדורסל, 
גופני במגוון רחב של תפקידים בצה"ל. כל 
חייה סבבו סביב ספורט ומגדר. "אני מרגישה 
בתפקיד  נשים  לייצג  שליחות  בתפקידי 
שרובו גברים בשאר הרשויות ומרגישה שיש 
וספורט  בכלל,  ספורט  לקדם  אחריות  לי 
מאמינה  אני  בפרט.  ונשים  נערות  לילדות, 
שסללתי  החיים  מדרך  נפרד  בלתי  שכחלק 
נערות  לילדות,  יכולה להראות  אני  לעצמי, 
הרבה  להרוויח  ניתן  הספורט  שדרך  ונשים 
מעבר לאורח חיים בריא ולהראות טוב, גם 

לקבל כישורים ויכולות כמו דבקות במטרה, 
חיוביות,  עצמי,  ביטחון  אחריות,  הישגיות, 
מכן  לאחר  מיד  ולהתרומם  להיכשל  לדעת 

ותחושת הצלחה".     
קהילה  מאגף  חלק  הינו  הספורט  מדור 
במועצה בראשות רותם אלקובי, אשר תומך 
ומחזק את הספורט כחלק מתפיסת קהילה 
פעילה ובריאה. אגף הקהילה מורכב מחוגי 
יהודית,  תרבות  תרבות,  והעשרה,  מוסיקה 
נוער וצעירים, ספורט וספריה. "אני מקבלת 
כל הפרויקטים שאני  גבית על  רוח  מרותם 
המדור  איכות  את  מעלים  אנו  ויחד  יוזמת 
מספרת  היא  במועצה",  בכלל  והספורט 

בהנאה.  
כל  מתקיימות  הספורט  מדור  במסגרת 
פעילויות  המועצה:  של  הספורט  פעילויות 
אזורים  בארבעה  מתקיימות  הספורט  חוגי 
שונים של המועצה, על-מנת לחלוש על כל 
השטח הגאוגרפי הגדול של המועצה: 1. בית 
חשמונאי  2. נוף איילון-שעלבים  3. משמר 
הרשויות  בין  היא  גזר  נען.   .4 דוד-חולדה  
גדולים  תקציבים  המשקיעות  היחידות 
לחוגים.  הילדים  את  ושוב  הלוך  ומסיעות 
בנוסף מפעילה חן מגוון רחב של פעילויות 
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יין טוב לריצה? תשאלו את  מה הקשר בין 
האזורית  במועצה  הספורט  מדור  מנהלת 
המשמשת   30 בת  גורלניק-רדיע,  חן  גזר, 
בתפקיד בשלוש השנים האחרונות. "במרוץ 
הבוז'ולה הסיסמא שלנו היא ש'אם רצים כן 
ומוסיפה  גורלניק-רדיע  מספרת  שותים!', 
כי "אומרים שהצרפתים יודעים לחיות טוב 
מוכיח  אצלם  המסורתי  הבוז׳ולה  ומרוץ 
שהם גם יודעים ליהנות מהריצה! זו הסיבה 
המרוץ  את  גזר  אזורית  למועצה  שהבאנו 
שלא דומה לשום מרוץ אחר. תחרות – אין, 
מדידת זמנים – אין, יעדים ושיאים – גם אין. 

מרוץ הבוז׳ולה אצלנו מתקיים בין הכרמים 
ויקבים  יין  בכרמי  המשופעת  המועצה  של 
מסלולי  שלושה  כולל  המרוץ  מעולים.  
מתאפיין  ק"מ(,   21/12/5( שטח  ריצת 
באווירה חגיגית, צבעונית והיתולית. הרצים 
ומצב  מושקעות  תחפושות  בשלל  מגיעים 
הרוח עולה לגבהים חדשים, כאשר המסלול 
המים  לצד  שבהן  ריענון  תחנות  בין  עובר 
ושבהן  הארץ  יינות  ממיטב  טעימות  יש 
מתרחשות מסיבות מקומיות סוערות מלוות 
לגבהים  מרקיעה  האווירה  וכיבוד  במוזיקה 
עושה  שחולף".  קילומטר  כל  עם  חדשים 

חשק. 
בחודשים האחרונים קיבלה חן תפקיד נוסף 
השוויון  לקידום  המועצה  ראשת  יועצת   -
פעולה  לשיתוף  זוכה  חן  במועצה.  המגדרי 
ידלין:  רותם  המועצה  ראשת  עם  מצוין 
התושבים  של  שהבחירה  מאמינים  "אנחנו 
לחיות  בחירה  היא  הכפרי  במרחב  לגור 
כי  ומוסיפה  ידלין  אומרת  קהילה",  בתוך 
 – מעגלית  בתפיסה  פועלים  אנחנו  "בגזר 
לאפשר  ובכך   – וצרכיו  תושב  כל  לראות 
כל  לראות  שלל פעילויות שיתאימו לפרט, 
קהילה וצרכיה – בכך אנחנו פועלים לחזק 
הספורט  בתחומי  עצמה,  בפני  קהילה  כל 
המתאימים לה. מעל הכל –חשוב לי לחבר 
 – ושונות  בין הקהילות בפעילויות מגוונות 
הן בליגות תחרותיות בין היישובים עצמם, 
והן באירועי ספורט מועצתיים גדולים, כגון 
טור גזר, צעדת הרצל ומרוץ הבוז'ולה", היא 

מספרת בגאווה.

גזר בלב המדינה
המועצה אזורית גזר ממוקמת בלב המדינה 
ומונה כ-30,000 תושבים המתגוררים ב-25 
האוכלוסיות  וקיבוצים.  מושבים  ישובים, 
מגוונות וכוללת דתיים וחילונים, קיבוצניקים 

ומושבניקים.
שלא  היא  הספורט  מדור  של  "התפיסה 
צריך לבחור בין ספורט לאלופים או ספורט 
בו  מצב  נייצר  "אם  חן.  אומרת  לאלפים", 
אחוז גבוה מהתושבים מקיים פעילות גופנית 
שלו,  היומיום  משגרת  וכחלק  קבוע  באופן 

איכותיים  ספורטאים  יותר  לאתר  נוכל  כך 
בכבוד  ישראל  ואת  המועצה  את  שייצגו 

בתחרויות בארץ ובחו"ל".
משחקת  טרייה,  נשואה  רדיע,  גורלניק  חן 
אימון  וקצינת  כמדריכת  שימשה  כדורסל, 
גופני במגוון רחב של תפקידים בצה"ל. כל 
חייה סבבו סביב ספורט ומגדר. "אני מרגישה 
בתפקיד  נשים  לייצג  שליחות  בתפקידי 
שרובו גברים בשאר הרשויות ומרגישה שיש 
וספורט  בכלל,  ספורט  לקדם  אחריות  לי 
מאמינה  אני  בפרט.  ונשים  נערות  לילדות, 
שסללתי  החיים  מדרך  נפרד  בלתי  שכחלק 
נערות  לילדות,  יכולה להראות  אני  לעצמי, 
הרבה  להרוויח  ניתן  הספורט  שדרך  ונשים 
מעבר לאורח חיים בריא ולהראות טוב, גם 
לקבל כישורים ויכולות כמו דבקות במטרה, 
חיוביות,  עצמי,  ביטחון  אחריות,  הישגיות, 
מכן  לאחר  מיד  ולהתרומם  להיכשל  לדעת 

ותחושת הצלחה".     
קהילה  מאגף  חלק  הינו  הספורט  מדור 
במועצה בראשות רותם אלקובי, אשר תומך 
ומחזק את הספורט כחלק מתפיסת קהילה 
פעילה ובריאה. אגף הקהילה מורכב מחוגי 
יהודית,  תרבות  תרבות,  והעשרה,  מוסיקה 
נוער וצעירים, ספורט וספריה. "אני מקבלת 
כל הפרויקטים שאני  גבית על  רוח  מרותם 
המדור  איכות  את  מעלים  אנו  ויחד  יוזמת 
מספרת  היא  במועצה",  בכלל  והספורט 

בהנאה.  

מבט קדימה
מ “ ע ב ם  ו ז י י ו ל  ו ה י נ

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

הספורט, קהילה ותרבות ברשויות מוניציפליות. 

• 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 תכנית מקצועיות לבינוי , תפעול ותחזוקת של המתקנים והמבנים. 
• בקרה על תהליכי בניה ותפעול מרכזי ספורט, תרבות וקהילה.

• ליווי והדרכה בתחום הוצאת רישוי עסק למתקנים. 
• שדררוג אצטדיוני כדורגל, אצטדיוני א"ק, מרכזי תרבות וקהילה, מרכזי ספורט והכלי ספורט. 

• בניית תבחינים וקריטריונים לחלוקה 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

mabat kadima flayer 2.indd   1 12/01/2020   10:17

גזר על המפה



17פברואר 2020מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל עמ'

מבט קדימהמגזין
מ “ ע ב ם  ו ז י י ו ל  ו ה י נ

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

הספורט, קהילה ותרבות ברשויות מוניציפליות. 

• 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 תכנית מקצועיות לבינוי , תפעול ותחזוקת של המתקנים והמבנים. 
• בקרה על תהליכי בניה ותפעול מרכזי ספורט, תרבות וקהילה.

• ליווי והדרכה בתחום הוצאת רישוי עסק למתקנים. 
• שדררוג אצטדיוני כדורגל, אצטדיוני א"ק, מרכזי תרבות וקהילה, מרכזי ספורט והכלי ספורט. 

• בניית תבחינים וקריטריונים לחלוקה תקציבים ברשויות מקומיות. 
• ליווי והקמה של חברות עירוניות לתרבות ספורט ונופש. 
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ענף השחייה בעיר רחובות זכה השנה לאחד משיאיו הגדולים בכל 
הזמנים. העמותה לקידום השחייה המנהלת את מועדון מכבי וייסגל, 
הגדילה לעשות כשהניפה את צלחות האליפות, במסגרת אליפויות 
ישראל לבריכות קצרות וארוכות שנערכו מוקדם יותר השנה במתחם 
הבריכה האולימפית שבמכון וינגייט. גם בגזרת הנוער נרשם הישג 
קודמות,  שנים  לעומת  רבים  מקומות  של  התקדמות  בזכות  כביר 

בדרך למקום ה-13 הכללי.
במסגרת התחרויות האישיות באליפויות אלו גרפו שחייני האגודה 
ההישגים  לפניכם  הפודיום.  על  ושוב  שוב  ועמדו  רבות  מדליות 
המרכזיים: ערן גרובמן )מקום 1 - 100 מ' גב, מקום ראשון 200 מ' 
גב ושיאן גילאים ב-2019(, גלי קוקס )מקום 2 – 100 מ' גב(, תמיר 
100 מ'   –  1 יואב רותם )מקום  400 מ' חופשי(,   –  1 רומם )מקום 
ו-200 מ' חזה(, פלג קליין )מקום 1 – 100 מ' פרפר(, רון מרגוליס 

)מקום 2 – 200 מ' גב(.
ראוי לציין כי במסגרת הפעילות מפעילה החברה עירונית בשיתוף 
העמותה לקידום השחייה, את תחום השחייה ההישגית והתחרותית 
לילדי רחובות בגילאי -5 18. בשנים האחרונות גדל המועדון בקצב 
ושחייניות.  שחיינים  מ-500  למעלה  בו  שוחים  כיום  כאשר  מואץ, 
צוות האגודה כולל את יו''ר ילנה שוקר, מנהל העמותה, יואב שני, 

ולצידם המנהל המקצועי, גיא שחר ואחראית החוגים, כרמל לוי.
באליפות  האגודה  שחייני  הגיעו  אליהם  הגבוהים  ההישגים  מלבד 

ישראל השנה, מועדון השחייה שיפר את הישגיו גם בקטגורית הנוער 
והבוגרים בסגנונות ומשחים רבים. בנוסף, במהלך השנה החולפת 
וולפורט, באליפות  רון  השתתף השחיין הפראלימפי של המועדון, 
אירופה לבוגרים ודורג במקום ה-9 במשחה 100 מטר בסגנון חזה. 
האולימפיים  במשחקים  ישראל  את  לייצג  מרכזי  מועמד  הינו  רון 

הפראלימפיים בטוקיו. נחזיק לו אצבעות.
המועדון,  של  העליונה תחת שרביטו  חשיבות  ובעל  נוסף  פרויקט 
במסגרתו  בעיר,  החינוך  קרית  לבין  בינו  הפעולה  בשיתוף  נעוץ 
מופעלת כיתת שחייה בצוותא עם מגמות בית הספר, תוך שאיפה 

לחנך לאורך חיים בריאים ולמצוינות בספורט.
חינוך לספורט: פרויקט שחייה לתלמידי כיתות ה' 

ה-6  השנה  זו  הפעילה  החינוך  משרד  בשיתוף  העירונית  החברה 
פרויקט רחב היקף, במסגרתו הוענקה אפשרות לכל תלמידי כיתות 
ה' בעיר ללמוד שחייה. מדובר סך הכל על כ-2700 תלמידים, כולל 
מהמגזר החרדי שזכו לשיעורים מקצועיים במשך 10 ימים ברציפות 
)שיעורים של כשעה שהועברו על ידי מדריכי השחייה של החברה 
העירונית( במהלכם למדו את יסודות השחייה לצד סגנונות שונים 

תוך הנחייה כיצד לשחות בצורה תקינה ונכונה.  
כי:  מציין  העירונית,  בחברה  הספורט  חוגי  מנהל  מכר,  בר  אלכס 
כאשר  הציבורי,  במרחב  להשתלב  הצעיר  לדור  מסייעת  ''השחייה 
המים הם חלק בלתי נפרד מהם. עיריית רחובות והחברה העירונית 
חרתו על דגלם הקניית מיומנויות שחייה לכל תלמידי העיר במסגרת 

ערכי השוויון, ללא הבדל דת, גזע או מין''.

החברה העירונית בשיתוף העמותה לקידום השחייה ברחובות תחת ניהולה של ילנה שוקר הובילו 
השנה את האגודה להישג שיא יוצא דופן: זכייה באליפות ישראל לבריכות קצרות וארוכות. תוצאה 

של עבודה קשה, מקצועיות וחתירה להישגים!

גאווה עירונית: 
מכבי וייסגל רחובות אלופת המדינה 

האור  מנקודות  אחת  את  ארוכות  שנים  במשך  מהווה  הכדורסל 
המרכזיות של הספורט המקומי ברחובות. במסגרת מאמצי החברה 
העירונית לספורט לטיפוח הענף, הצליחו קבוצות הכדורסל השונות 
לבסס בעונה החולפת את מעמדן בצמרת הענף עם שלל הישגים 

מרשימים במיוחד.
נפתח עם מחלקת הנוער בניהולו של רפי בוגטין, ממאמני הכדורסל 
קבוצות   15 כיום  המונה  שיקנאג'י,  ומיקי  בישראל,  הבכירים 
בליגת  משחקת  המחלקה  של  הבכירה  הנוער  קבוצת  תחרותיות. 
מרחק  ה-5,  במקום  סיימה  כאשר אשתקד  השנייה,  השנה  זו  העל 

קבוצות  אליה  פרט  העליון.  לפלייאוף  מכניסה  זעום  סלים  הפרש 
ומתמודדות מדי שנה  נמצאות בצמרת הטבלה  ונוער רבות  ילדים 
על תארים. ראוי לציין את השחקנים הצעירים של האגודה, מירון 
כץ, יואב גולן, איתי וייסמן ושחר שפינר, המשחקים בקבוצת ילדים 
א' לאומית של המחלקה, הנכללים בסגל נבחרת ישראל המורחב עד 
גיל 14. גם עומר וורוטיצקי, בוגר מחלקת הנוער, אשר משחק העונה 
בקבוצת הבוגרים של המועדון, נכלל בסגל נבחרת העתודה. סיבה 
נוספת לגאווה מגיעה בדמותו של סתיו פוקס, שחקן קבוצת הנוער, 
שייצג את נבחרת ישראל לנוער הקיץ בטורניר 3X3 בגיאורגיה וזכה 

שרי הטבעות
ענף הכדורסל זוכה לתור זהב מרשים בשנים האחרונות ברחובות תחת ניהולם המקצועי של רפי 

בוגטין )גברים( ואינה בוטנקו )נשים(. התוצאה: הישגים נאים על הפרקט ומחוצה לו

חדשות
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עימה במקום ה-3 – הישג פנטסטי לכל הדעות !
בהזדמנות זו נברך את נבחרת הכדורסל של תיכון דה שליט בעיר, 
לתיכונים של התאחדות הספורט  לליגת העל  לאחרונה  שהעפילה 
לבתי הספר. הנבחרת, המורכבת רובה ככולה משחקני מכבי עירוני 
רחובות, הצליחה לגבור בטורניר ההעפלה שהתקיים בגליל, והעפילה 

לראשונה בתולדותיה לליגה הבכירה. 
הדור הצעיר של כדורסלני רחובות זוכה להדרכה יסודית, לצד חינוך 
לערכים, במסגרת בית הספר לכדורסל בניהולו של קובי חסון. בית 
בתי   4 עם  פעולה  ומשתף  א'-ז',  מכיתות  ילדים   500 מונה  הספר 
הן  הספר  בית  מבחינת  שבקצפת  הדובדבן  העיר.  רחבי  בכל  ספר 
בכירים  מאמנים  של  בניהולם  ד',  כיתות  לליגות  הכנה  קבוצות   3
בית הספר לכדורסל  בוגרי  הנוער, שתפקידם להכין את  ממחלקת 
לליגות התחרותיות. ילדים אלה משתתפים בטורנירים שונים במהלך 
השנה, ולמעשה מהווים את תשתית מחלקת הנוער לשנים הבאות. 

פרט לכדורסל על הפרקט, מחלקת הנוער של מכבי עירוני רחובות 
מוכיחה איתנות גם בהיבט החברתי, ומקיימת מגוון רחב של שיתופי 
ללא  ''עיר  תכנית  למשל  כמו  האחרונות,  בשנים  פורים  פעולה 
אלימות'' המעניקה כלים להתמודדות במצבים שונים. בנוסף, כלל 
קבוצות המחלקה, ללא יוצא מן הכלל, מתנדבות במסגרת פעילויות 
שונות למען הקהילה, לרבות בבתי ספר וגני ילדים, רכישת מארזים 
הבכירים  והשחקנים  הקבוצות  ועוד.  לקשישים  בתים  צביעת  לחג, 
של  וכן  מנטלי,  מאמן  לב,  ארז  ידי  של  מצידו  צמוד  לליווי  זוכות 

פסיכולוגית הספורט, צופית תדמור. 
רחובות על המפה 

גם מחלקת הנערות של מכבי עירוני רחובות זוכה להצלחה מסחררת 
ידי  על  המנוהלת  המחלקה   .2019 על  בדגש  האחרונות,  בשנים 
שחקנית העבר אינה בוטנקו, וסגניתה נעמי לנגפורד, יחד עם רות 
בגילאים  קבוצות   4 כוללת  בעירייה,  הנשים  ספורט  מנהלת  זלוף, 

הצעירים, לצד קבוצת הנשים הלוקחת חלק במסגרת הליגה הארצית 
ב'  ילדות  קבוצת  גם  לראשונה  נפתחה  השנה  בטיבה(.  )השלישית 
לענף  לראשונה  שנחשפו  חדשות  ילדות  הגיעו  אליה  ו'(  )כיתות 
הכדורסל. קבוצות המחלקה מתבססות באופן קבוע בצמרת הטבלה, 

ומתאפיינות ברוח לחימה ומקצוענות תוך מתן כבוד ליריב. 
קבוצת הנשים הבוגרת של המחלקה ''מכבי טופז'' רחובות קרויה על 
וסוהרת בשב''ס,  ז''ל, תושבת רוחבת  אבן-חן קליין  שמה של טופז 
בנויה  הקבוצה  כי  יצוין  שנים.   12 לפני  הכרמל  באסון  שנספתה 
על טהרת שחקניות האגודה, שסיימו גילאי ילדות ונערות. בנוסף, 
מעגל  סוגרות  ובכך  כמאמנות  משמשות  בעבר  האגודה  שחקניות 

בצורה מרגשת.
את  שייצגו  המחלקה  של  הנערות  קבוצת  את  לשבח  לציין  ראוי 
שנערכו  העולמיים  מכבי  במשחקי  בפרט,  ורחובות  בכלל  ישראל 
זכתה במדליית הכסף,  הקיץ בהונגריה, כהכנה למכבייה. הקבוצה 
כשבדרך היא רושמת ניצחונות על קבוצות מארה''ב, גרמניה וספרד.

האם ניתן לחזות הצלחה של עובד או 
ארגון ? 

האם המוכשרים, המשכילים יצליחו 
יותר מהאחרים ? 

אחד,  עובד  אחד,  לגוף  גורם  מה 
להיות בצמרת, ולאחרים לא ? 

הבסיס"   "  - רבים  פרשנים  לדעת 
וההבדל בין ארגונים ועובדים – הוא 

המושג :
"הרעב להצלחה"

מדחפים  הנובעים  במניעים  מדובר 
שהם  לאנשים  עמוקים  פנימיים 
הלוקחים  אנשים  באופיים,  הישגיים 

אחריות מושכלת וברורה. 
המרכיב  היא  שהקריירה  אנשים 

הראשון בסדר עדיפויות )השקעת זמן, משאבים, אנרגיה ועוד(. 
ומשפחתית(  בריאותית  ריגשית,  )מבחינה  "משלמים"  אלו  אנשים 

מחיר רב וגבוה על החלטות וגישות אלו. 
ברם אולם, מקום העבודה שם בידיהם את גורל "החברה", העסק, 
הארגון – כי הם בעלי יכולת ביצוע גבוהה יותר עם סדרי עדיפות 

שונים כפי שציינתי בתחילת התקציר. 
ניקח דוגמא מתחום הקרוב לנו – הספורט. 

האם ניתן להיות ספורטאי מקצועי וחובב בו זמנית )ברור לנו שלא(. 
זה או מקצוענות או חובבנות עם כל המשתמע מכך.

מאשר  אגרסיבי  פחות  לא  הוא  העבודה  במקום  והמאבק  התחרות 
הספורט )בשדה המשחק(. 

בפועל זה פחות מוחשי, אך תמיד תהא בעיית האיזון בין הקריירה 
ליתר הדברים )בית, משפחה ועוד(.

נקודת המבט של "המקצוענים" היא בד"כ אסטרטגית ולא טקטית- 
המסרים, האנרגיה המועברת מהם מראים לנו מי מקצוען ומי עדיין 

לא שם. ואולי גם לא יהיה שם. 

"הרעב להצלחה"
הכל קשור לסדרי עדיפויות ולאישיות. 

הבחינות  מכל  בטופ  להיות  מוכן  אינו  יכול,  אינו  בשל,  שאינו  מי 
והמשמעויות עדיף כי יהיה במקום אחר ויימנע מסבל ותסכול. 

ואחרת   שונה  קריירה  וינהל  תובעני  פחות  תפקיד  ייקח  כי  עדיף 
וישמור על איזון נפשי ראוי. 

בהצלחה 

הכשרה עשייה והצלחה ארגונית
עובדים במערכות מורכבות עוסקים במהלך שנות עבודתם במגוון 

רב של נושאים המקיפים
את מהות תפקידם 

חשיבותם במערכת היא רבה ומשמעותית, טובת וחובת הארגון היא 
ליצור מערך הכשרה מקיף 

ומעשיר לטובת העובד ולטובת הארגון.
לוט : מספר נקודות למחשבה :

יש לוודא מה מניע את העובד לצאת להכשרה – האם המשך הקריירה 
זו הסיבה  או פשוט "ריענון יומי" במהלך השבוע.

להתקדם,  רוצים  באם   – בחירה  ואין  ברירה  אין  לעובד  לעיתים 
להעשיר את עולמם – חובת העובד והמעביד לדאוג להכשרה.

טוב יעשה המעביד באם יבין היטב את הצרכים של העובד ותפקידו 
– האם העובד  צריך מנטור.
היכן יש לחדש ולהתחדש?

צרכי העבודה מטפסים למעלה – לכן יש לדאוג למדרגות  איכותית 
עבור העובדים ומקום העבודה.

העיסוק,  בעולם  השינויים  בכל  העובדים  את  לשתף  וראוי  רצוי 
להגדיר דרישות סף, לתאם ,לאתר 

לשילוב  הזדמנות  המביאה  משולבת  אחריות  וליצור  להרשים 
הקריירה  והקידום של העובד.

חדשות
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מכשירים  בהתעמלות  ישראל  באליפות 
שנערכה בחודש יוני 2019 במרכז האולימפי 
מתעמלים  זכו  אביב,  בתל  יוסף  בהדר 
עיריית  של  מכשירים  להתעמלות  מביה"ס 
נהריה לסיום עונה מכובדת ומרשימה כאשר 

קטפו תארים רבים. 
בדרגה 1 – דניאל מלחוב זכה במקום השני 
על סוס-סמוכות. אייל אהרוני, זכה במקום 
זכתה  הקבוצתית  בתחרות  בקפיצות.  שני 

הנבחרת מנהריה במקום השלישי. 
כאלוף  הוכתר  בגרייסר  אלמוג   –  2 בדרגה 
השלישי  במקום  וסיים  במקבילים  ישראל 
שני  במקום  זכה  גורלנוב  תומר  במתח. 
חברי  הקבוצתית  בתחרות  במקבילים. 
הנבחרת: אלמוג בגרייסר, אלון מאייר, איתי 
זכו  גורלנוב  ותומר  שחם  יועד  ליאחובסקי, 

בתואר אלופי ישראל כשסיימו ראשונים.
אלוף  בתואר  זכה  אהרוני,  –נועם   3 בדרגה 

ישראל בקפיצות ובכך נכנס לצמרת הנבחרת 
לקבוצה  וחברו  אהרוני  בישראל.  הצעירה 
החודש  ישתתפו  מליחין  עידן  המתעמל 

במחנה אימון בפורטוגל.
שי   – הבינלאומי  הנוער  דרגת   –  5 בדרגה  
דימוב זכה במקום השני במקבילים ובמקום 

השני במתח.
במקביל ,באליפות ישראל בענף הטרמפולינה 
נבחרת  זכתה  במודיעין,  התקיימה  אשר 
ביה"ס להתעמלות בדרגה 4 – נתנאלה דצון, 
סשה  קריידלמן,  ניקולאס  ציסטיוקוב,  אדל 
ויינר, ויואב סרגני במקום השלישי בתחרות 

הקבוצתית.
הבינלאומית,  הנוער  -דרגת   6 בדרגה 
בתואר  זכתה  סלבין,  לי  בת  המתעמלת 

אלופת ישראל.
של  בהנהגתו  העירונית  הספורט  מחלקת 
משה שיטרית מנהל המחלקה מפעילה את 

מזה  מכשירים  להתעמלות  העירוני  ביה"ס 
שנים רבות ומתעמלים בו כיום למעלה כ- 
ההתעמלות  בתחומי  נוער  ובני  ילדים   230
התעמלות  הרך,  לגיל  התעמלות  מכשירים, 
קרקע ואקרובטיקה וקפיצות על טרמפולינה. 
להישגים  מתעמלים  הגיעו  השנים  לאורך 
מחלקת  והבינלאומית.  הארצית  ברמה 
כמוביל  בענף  רואה  העירונית  הספורט 
ומשקיעה  הצעירים  טיפוח  בקרב  וחשוב 
ההתעמלות  ענף  בקידום  רבים  משאבים 
בנהריה לצד ענפים נוספים. את המתעמלים 
מלווה צוות האימון: שמואל קופנס, שמעון 

שושן ובוריס אפלבאום. 

חדשות

הישגים למתעמלים מנהריה 
באליפות ישראל

במהלך קיץ 2019 נערכו טורנירים בפוצ'יוולי וכדורעף חופים בחוף 
חופים  כדורעף  מגרשי   3 כולל  החדש  .המתחם  בנהריה  סוקולוב 
נערכו  .המשחקים  וכדורשת  פוצ'יוולי  כדורעף,  למשחקי  תקניים 
בסופי שבוע בהשתתפות 12 קבוצות במגרשי כדורעף משודרגים  . 
על   0:2 בגמר  שגברה  הצפונים  קבוצת  זכתה  הפוצ'יוולי  בטורניר 
התרנגולים. במשחק על מקמות 3,4 ניצחה קבוצת M&M את זוג 

משמיים 0:2. 
בטורניר הכדורעף חופים גברה בגמר קבוצת אריות הים על קבוצת 
ברחייה 0:2. צופים רבים הגיעו לעודד את הקבוצות ונהנו מחוויה 

ספורטיבית  מרשימה.  
בסיום הטורניר ולתשואות הקהל שהריע לספורטאים התקיים טקס 
הענקת גביעים בהשתתפות ראש העיר רונן מרלי, ומנהל מחלקת 
תושבי  לרווחת  הטורניר  את  וארגן  שיזם  שיטרית  משה  הספורט 

העיר והסביבה .

12 קבוצות השתתפו בטורנירי 
החופים בנהריה
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חדשות

מצוינים,  ים  בתנאי  בנהריה  התקיימה   3/2019 חודש  בתחילת 
הסדרה הראשונה במבחני איגוד השייט 2019 לדגמי לייזר 4.7 ולייזר 
רדיאל, בהשתתפות 60 שייטים ושייטות מתשעה מועדונים. מדובר 
לאליפויות  ישראל  נבחרות  הרכב  את  לקבוע  שנועדו  בתחרויות 

אירופה ועולם, שיתקיימו במהלך הקיץ.
שלושה  המנצחים  פודיום  אל  הגיעו  בנים,  רדיאל  לייזר  בדגם 
נהריינים: מקום ראשון, יואב כפיר, במקום השני, עידו רחמני, במקום 
יונתן אטלס. בלייזר רדיאל בנות, זכתה אלה חן מנהריה  השלישי, 
במקום השלישי. בדגם לייזר 4.7 בנות,  סיימו התאומות הנהרייניות 
נועה ושירה סילס במקום הראשון ובמקום השני בהתאמה. המשך 

המבחנים יתקיימו במהלך חופשת חג הפורים באילת.
של  הימיה  מועדון  ידי  על  שאורגנה  התחרות  של  הסיום  בטקס 
נהריה בשיתוף איגוד השיט, אמר ראש העיר, רונן מרלי: "בכוונתנו 
ובצעירות  בצעירים  ולתמוך  בעיר  הספורט  את  ולפתח  להמשיך 
הערכים של  את  לחזק  השונים שמסייעים  בענפים  לעסוק  שבחרו 

דור העתיד שלנו" .
 RS:X במקביל נערכו מבחני איגוד השייט לדגם גלשני רוח מדגם
)דגם אולימפי( ובתום הסידרה הראשונה, מובילה לינוי גבע גולשת 

מועדון הימיה בנהריה במקום הראשון מבין הבנות.

שישה נהריינים 
זכו בגביעים 

במבחני האיגוד 
הישראלי בשייט

באירוע הספורט של הצפון ,מרוץ הלילה של נהריה שהתקיים ב- 
17.10.19 והפך למסורת עירונית חתם את אירועי חול המועד סוכות 

בנהריה ..
שכלל  במרוץ  השנה  השתתפו  הארץ  רחבי  מכל  רצים   1200 כ- 
שלושה מקצים לנוער ומבוגרים: 3 ק"מ, 5 ק"מ ו-10 ק"מ במסלולים 
לאורך חוף הים ומרכז העיר וכן, מקצה ייחודי לילדים למרחק 300 
מ'. נקודת הזינוק היתה בשדרות הגעתון סמוך לבנק איגוד, כשלצד 
המרוץ, התקיימה מסיבת רחוב עם מוסיקה מלהיבה שמילאה את 
רחובות העיר בבני נוער ומבוגרים שנמשכה גם לאחר טקס חלוקת 

הפרסים והמדליות. 
ראש העיר, רונן מרלי: "המרוץ המסורתי משך אליו משפחות לא רק 
מנהריה והצפון ואיפשר לכל אחד לבחור את המקצה המתאים לו. 
המסלולים איפשרו לאורחים להכיר את העיר דרך שדרות הגעתון 
רצועת החוף והטיילת. כעיר קיט, חופש ונופש הפך מרוץ הלילה 
לחלק מלוח הפעילות של רצים מקצוענים לצד חובבנים כי הספורט 

הוא דרך חיים והנאה משפחתית".
מנהל מחלקת הספורט העירונית משה שיטרית שניצח על המרוץ 
ציין לשבח את הספורטאים הצעירים והבוגרים מכל הקטגוריות גיל 
שנטלו חלק במרוץ הלילה של נהריה ועודד אותם להמשיך ולהתמיד 

לבצע פעילות גופנית לאורך כל השנה. 

הצלחה למרוץ 
הלילה של נהריה
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שבוע של הישגים בספורט
לקריית החינוך אמירים 

ולגימנסיה הריאלית
נבחרת הכדורשת של בנות קריית החינוך אמירים זכתה במקום ראשון במחוז מרכז 
לאחר שניצחו את נבחרת הבנות של תיכון בן יהודה בנס ציונה ואת נבחרת הבנות 

של תיכון הרצוג בית חשמונאים. 

את  ומלווה  שמאמנת  סימון,  הילה  בתיכון,  גופני  חינוך  רכזת 
האחרון  המשחקים  "בסבב  אמרה:  שנים,  כמה  כבר  הנבחרות 
הבנות הראו נחישות רבה שבאה לידי ביטוי בביצועים מקצועיים 
מרשימים". ראש העירייה, רז קינסטליך, בירך את הנבחרת על 

ההישג ואמר "הבאתם כבוד לעיר".
בשנות  וכבר  ז'  בכיתה  כבר  ולהתאמן  לשחק  החלה  הנבחרת 
החטיבה קטפו את המקום הראשון והשני בתחרויות העירוניות.

משחק הכדורשת הוא משחק קבוצתי הדורש מיומנויות פיזיות 
גבוהות ויכולת לעבוד בשיתוף פעולה עם חברות הקבוצה לכל 

חברה בקבוצה יש תפקיד מוגדר אם בהגנה או בהתקפה.
מנהלת קרית החינוך אמירים, אתי וינקלר, סיכמה: "המשחקים 
היו צמודים וברמה גבוהה. הנבחרת מורכבת מבנות בכיתות י/

יא/יב. הן מאוד מגובשות ושיחקו ביחד תוך כדי פרגון והקרבה 
בהדרכתה של המורה הלה סימון. כל הכבוד".

נזכיר כי הישג זה מצטרף להישגים נוספים מרשימים באליפות 
התיכונים בכדורסל, כאשר גם נבחרת הבנות וגם נבחרת הבנים 
של הגימנסיה הריאלית העפילו לגמר אליפות התיכונים הארצית.

חדשות
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חדשות
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גליל מערבי

גל מנצור
הגדול  הריצה  אירוע   - הגליל  מרתון  חצי 
רבה  בהצלחה  - התקיים  הצפון  ביותר של 
ובמזג אוויר מושלם ביום שישי, 1 בנובמבר. 
מיישובי  רבים  רצים  השתתפו  באירוע 
אשכול רשויות גליל מערבי ומכל הארץ )כן, 
גם מאילת(, מגיל בית ספר יסודי ועד יותר 

מ-70.  
לחוף  הגיעו  ביותר  הגבוהה  ברמה  רצים 
את  לראות  ונוכחו  המערבי  ולגליל  אכזיב 
החוף,  ורצועת  אכזיב  המועצה,  של  היופי 
הנקרה  ראש  מצפה  היישובים,  מטעי 
ורצות  הרצים  מ-1,500  יותר  והטיילת. 
התקבלו בברכה על ידי ראש המועצה משה 

אליהם  תנחומא.  דן  והמנכ"ל  דוידוביץ 
הצטרפו ראשי הערים ומועצות של האשכול 
ובהם רונן מרלי )נהריה(, גבי נעמן )שלומי(, 
שמעון גואטה )מעלה יוסף(, אייל שמואלי 

)כפר ורדים( ועוד.
מאות רצים ורצות הוזנקו בכל מקצה בסדר 
שזכתה  מאוד,  מושקעת  ובהפקה  מופתי 
למשובים חיוביים רבים לארבעת המקצים. 
תחילה הוזנק מקצה חצי המרתון )21 ק"מ(, 
10 ק"מ , 5 ק"מ והמקצה עממי ל-2 ק"מ. 
נוסף להכרה הארצית מהשטח – שבזכותה 
ורצות  רצים  ויותר  יותר  שנה  בכל  מגיעים 
המרהיב  במרוץ  להשתתף  כדי  הארץ  מכל 
ממסדית  להכרה  גם  האירוע  זכה  השנה   –

לראשונה  התקיימה  ובמסגרתו  רשמית 
אליפות הארץ לריצות 5 ו-10 ק"מ. 

שיחת מוטיבציה 
מהקפטן

בקטגוריית  החדשים  ישראל  אלופי  ואלו 
הבוגרים: לאלופת ה-10 ק"מ הוכתרה ילנה 
דולינין, בזמן של 35:31 דקות – כדקה וחצי 
לפני הרצה שסיימה במקום השני. במרחק 
צמודה  הייתה  התחרות  לגברים  המקביל 
גטה,  אדאמסו  ראשון  חצה  הסיום  קו  ואת 
בתוצאה של 30:21 דק', כשלוש שניות בלבד 
בלאצאו(  )גודאדאו  שני  שסיים  הרץ  לפני 

חצי מרתון אליפות

רשויות הגליל המערבי וחוף אכזיב אירחו ב-1 בנובמבר בפעם הרביעית 
את חצי מרתון הגליל, שכבר הופך לחלק בלתי נפרד מאווירת הסתיו 
באזור. לצד החגיגה עממית הרגילה עלה השנה המרוץ כיתה מבחינה 

מקצועית ואירח את אליפות ישראל במקצים ל-5 ו-10 ק"מ

 Ritvo Photography:חצי מרתון הגליל. יותר מ-1,500 רצים ורצות נהנו מתפאורה מושלמת / צילומים
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ושש שניות בלבד מהמקום השלישי )מלדה 
כאלוף  הוכתר  המרחק  בחצי  בוקיאו(. 
בזמן  5 הק"מ  מאיר אבוחצירא, שגמע את 
ובנשים הוכתרה כאלופת  של 17:08 דקות 
של  בתוצאה  שסיימה  נאורי,  חגית  ישראל 

21:37 דקות.
הגדול  כמנצח  סיים  המרתון  חצי  במרוץ 
 1:16:35 של  מעולה  זמן  עם  ברהן,  בלטה 
המתמודד  לפני  דקות   11 כמעט   – שעות 
המרתון  חצי  מנצחת  השני.  במקום  שסיים 
הק"מ   21 את  שסיימה  וולפסון,  הלן  היא 

)וקצת( בתוצאה של 1:37:25 שעות.
ובלי קצת גאווה מקומית אי אפשר: במקצה 
ה-5 ק"מ עד גיל 19 )נערים(: סיימו במקום 
השני והשלישי )בהתאמה( שני רצים מלימן: 
אלה  ואילו  נהוראי.  ופאר  אמסלם  אריאל 
להב ויינגרטן מעברון סיימה במקום הרביעי 
הגיל  בקטגוריית  לנשים  ק"מ  ה-5  בריצת 

.44-40
התחרותיים  מהמקצים  פחות  לא  אבל 

כחגיגה  הגליל  מרתון  חצי  בלט  שוב 
המקצועיים  הרצים  לצד  ואזורית.  עממית 
חובבי  גם  לראות  היה  אפשר  והמרשימים 
מחוויה  נהנים  האזור  מכל  רבים  ריצה 
הנהדרים  ומהנופים  למופת  ספורטיבית 
שלאורך רצועת החוף. במרוץ העממי ל-2 
ק"מ השתתפו קבוצות רבות של בתי ספר 
למופת  ספורטיבית  רוח  שהפגינו  מהאזור, 
רצו,  לצדם  בכלל.  רעים  לא  ביצועים  וגם 
תוך הפגנת דוגמה אישית מרשימה, מורים 
מעטים  לא  ונערים  )ילדים  רבים  והורים 
הארוכים  במקצים  גם  השתתפו  מהאזור 
השתתפה  העממי  במקצה  כמובן(.  יותר 
נציגות מכובדת מקבוצת הכדורעף של  גם 
הפועל מטה אשר/עכו, בהובלת המאמן נעם 
כץ והקפטן אלכס אוסוקין )שגם הזניק את 
וברצות  ברצים  מוטיבציה  והכניס  המרוץ 

הצעירים(. 

שנה של עבודת צוות
האירוע  על  המצומצם שטרח  ההיגוי  צוות 
את  כלל  המרוץ  יום  ועד  שעברה  מהשנה 
רועי  רוזנברג,  גולן  הקהילתי  המרכז  מנהל 
זיו ממחלקת הספורט מטה אשר, מנכ"לית 
אשכול גליל מערבי יעל רון בן משה, וואפה 
טאפיש, גלי רז, עידן ושחר מצוות גולדפיש, 
אורי פרידלנד ואת גל מנצור, מנהל מחלקת 
שותפים  לאירוע  המועצה.  של  הספורט 
רבים ולכולם חלק בהצלחה ולכולם תודתנו: 
הספורט,  מחלקת  עובדי  מתנ"ס,  עובדי 
עובדים,  רבים,  מתנדבים  מועצה,  עובדי 
נותני חסות, תורמים, גורמי רישוי, איגודים 
ומשרדי ממשלה, יישובי הסביבה, חקלאות 
יישובים ועוד ועוד. תודה לכולם על שיתוף 

הפעולה.
תודה להנהלות המועצה והמרכז הקהילתי, 
האמון  את  לנו  נתנו  הרביעית  שבפעם 
ארצית  ברמה  אירוע  להוביל  והמושכות 
למוניטין המועצה, האשכול  גבוהה התורם 
והסביבה כולה. ותודה ליעל רון בן משה על 
בתמיכת  המרוץ  לקיום  והשותפות  היוזמה 

מנהל הספורט והמפקח אמין סאלח .

גליל מערבי
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הרשויות המקומיות 
מייצרות ספורט, 
מקדמות ספורט, 
מובילות ספורט!

"הרשויות 
המקומיות 

פועלות לקידום 
אורח חיים 
בריא ופעיל 

ולפיתוח תרבות 
הפנאי של 

תושביהם ועל 
כך מגיע לכם 

מנהלי מחלקות 
הספורט תודה 

גדולה", כך 
אומרת מנהלת 
תחום חברה 

במרכז השלטון 
המקומי, עו"ד 

רות דיין-
מדר, הפועלת 
בשיתוף פעולה 

מלא עם 
האיגוד לקידום 

הספורט 
ברשויות 

המקומיות. 
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פיתוח ההון האנושי ברשויות
 

הכרה בתכנית האוריינטציה למנהלי 
מחלקות ספורט לכפל תואר

 
מרכז השלטון המקומי, רואה חשיבות רבה בפיתוח ההון האנושי של עובדי 

יהשלטון המקומי ונענה ליוזמת מר אבי בנבנישתי, סגן ראש מנהל הספו
רט במשרד הספורט, מר איתן טימן מנהל אגף חברתי קהילתי במשרד 
החינוך, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות הספורט ברשויות מר שאול דוד וניסים 

רון -רמלה,
ואישר הכרה בקורס אוריינטציה של 240 שעות למנהלי מחלקות ספורט 

לגמול כפל תואר. 
 

גיבוש תכנית השלמה ללימודי תואר 
ראשון לעובדים ותיקים במחלקות 
ספורט המוגדרים כמדריך מוסמך

 
במרכז  נערכים  הספורט  מחלקות  מנהלי  איגוד  הנהלת  לבקשת  בהמשך 

יהשלטון המקומי לגבש תכנית השלמה ללימודי תואר ראשון לעובדים ותי
קים במחלקות הספורט, מעל 20 שנה, המוכרים כמדריך מוסמך, שאין 
ברשותם תואר ראשון. לסוגיה זו יש השלכות משמעותיות לגבי הפנסיה 
igudsport@  ולכן העובדים מוזמנים לפנות לאיגוד במייל של העובד 

gmail.com ולמסור את פרטי הקשר שלכם לבחינת זכאותכם. 

אסדרת פעילות התאגידים העירוניים 
הפועלים בתחום הספורט בישראל

הפ במשרד  העירוניים  התאגידים  תחום  על  הממונה  ספיר  דודי  י רו"ח 
נים פנה לשלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ועדכן כי הוא פועל 
לאסדרת פעילות התאגידים העירוניים הפועלים בתחום הספורט בישראל. 

יהסוגיות העיקריות שעלו במסמך עסקו : א. תחומי עיסוקו של תאגיד הס
פורט יוכל לכלול עיסוק בספורט עממי לכל שכבות האוכלוסייה )ילדים, 
עיסוק  לכלול  יוכל  תאגיד הספורט  של  עיסוקו  ב. תחומי  ובוגרים(.  נוער 
בלבד.  ונוער  ילדים  של  האוכלוסייה  ותחרותי בשכבות  הישגי  בספורט 
)כולל שכר השחקנים, מאמנים  ותנאי העסקתם,  עובדים  קבלת  ג. תנאי 

במשרד  השכר  על  והממונה  הפנים  משרד  הנחיות  פי  על  ייקבעו  וכד'( 
בכל  לעמוד  המקומית  הרשות  תידרש  / אסדרה,  הקמה  ד. בעת  האוצר. 

התנאים הנדרשים כיום מתוקף נוהל אסדרת חברה / עמותה עירונית.
 

ימרכז השלטון המקומי השיב לסוגיות אלו וקיים מספר דיונים ושיחות בנו
שא עם משרד הפנים,  

יכידוע לכם התאגידים העירוניים לספורט הוקמו, מתוך אחריות ראש הר
ישות לתושביהם, בשל מחסור והעדר פעילות מגוונת, מוסדרת ומתמש

כת. בדיון השתתפו נציגי איגוד מנהלי מחלקות הספורט סייעו לנו בהצגת 
דורון  אריק  רעננה,   - ברנשטיין  מאיר  ובכללם,  המקומי  השלטון  עמדת 
- רמת השרון, תומר ברזילי מנתניה, ד"ר שוקי דקל, מר דודו מלכה, נציג 

משרד הספורט .
יאנו תקווה כי לצד אסדרה מנהלית, יישמרו המאפיינים הייחודיים הנדר
שים להצלחת התאגידים העירוניים העוסקים בספורט לרווחת התושבים.

 
 

התמודדות הרשויות בביטול 
התחייבות דירקטוריון הטוטו לרשויות 

לבניית מתקני ספורט
יו"ר מרכז השלטון המקומי, מר חיים ביבס ויו"ר מרכז המועצות האזוריות, 
מר שי חגג, פנו במכתב לשרת התרבות והספורט, חה"כ מירי רגב  ולשר 

יהאוצר, חה"כ משה כחלון, בבקשה לקיים בחינה מחודשת בדבר ההחל
טה לבטל התחייבויות דריקטוריון הטוטו לרשויות לבניית מתקני ספורט. 
מבדיקה שקיימנו עולה כי מדובר בכ- 25 התחייבויות לרשויות המוערכות 
50 מלש"ח לא אושרו על ידי משרד הספורט. ביטול התחייבות הדיי  בכ
ירקטוריון, גרר את הרשויות המקומיות לתביעות והוצאות מיותרות , שה

סתמכו הסתמכות ממשית על התחייבות הדירקטוריון של הטוטו. מנכ"ל 
משרד הספורט, עו"ד יוסי שרעבי הודיע במכתב תשובה מיום 21.01.20 
יפעל לבחינה מחדש את כלל המסמכים שהוגשו בנדון. אנו  כי המשרד 
מודים לשרת התרבות והספורט, חה"כ מירי רגב  ולכל הצוות המקצועי 

על מדיניותם העקבית לעידוד מתקני ספורט ברשויות.   

ערים חכמות בספורט
אירי  ,19-20.02.20 ב- לחדשנות שהתקיימה   ועידת השלטון המקומי 

חה את שרת התרבות והספורט בשיח משותף עם רן קוניק, ראש העיר 
בשיח  המקומי,  השלטון  במרכז  והספורט  התרבות  ועדת  ויו"ר  גבעתיים 
ארגון  יעדי  פי  על  מקומיים.  ואתגרים  לאומית  מדיניות  בנושא  משותף 
לערים חכמות, פיתוח תחום  הבינלאומי  פי התקן  ועל  העולמי  הבריאות 
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הבדי תחושת  וצמצום  השמחה  תחושת  על  משפיע  ברשויות  יהספורט 
דות בקרב התושבים. על פי נתוני משרד הספורט, הוקצו משנת 2016  
ברי ספורט  ואולמות  900 מתקני  לבינוי כ  1,366,122,390ש"ח   כ-  

שויות.
 

מלגות מפעל הפיס והרשויות לעידוד 
מצוינות בספורט

לעידוד מצוינות של  והרשויות המקומיות  מיזם משותף של מפעל הפיס 
2019, קיבלו 27 ספורי  ספורטאים מצטיינים שהינם סטודנטים. בשנת
טאים מצטיינים שהינם סטודנטים מלגות מהרשויות בהם הם מתגוררים 

יתודה רבה לעבודה מאומצת של שבתאי פיקאר, מנכ"ל איגוד מנהלי מחל
קות הספורט, וחברינו המנהלים ברשויות שסייעו רבות, בתקופת הבחירות 

של ראשי הערים,  שלא נפספס אף ספורטאי העומד בתנאי הסף  
 

קול קורא לרשויות מקומיות 
להענקת מלגות לימודים 

לספורטאים מצטיינים

מפעל הפיס פועל לקידום ספורטאים מצטיינים 

בישראל במוסדות להשכלה גבוהה, וכן לקידום 

המעורבות החברתית של סטודנטים בישראל במסגרת 

”שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס“

במסגרת המיזם, יפעיל מפעל הפיס יחד עם הרשויות 

המקומיות תכנית להענקת מלגות לימודים לספורטאים 

מצטיינים העומדים בתנאי הסף למיזם.

גובה כל מלגה במסגרת התוכנית יעמוד על סך של 

10,000 ₪, כאשר מחצית מסכום המלגה (5,000 ₪) 

תמומן באמצעות הרשות המקומית או מי מטעמה, 

והמחצית השנייה (5,000 ₪) 

תמומן ע“י מפעל הפיס matching (מלא)

למידע ופרטים נוספים:
www.pais.co.il

רום-מדיה המוציאה לאור את מגזין מנהלי מחלקות הספורט בישראל

rommedia@gmail.com - 052-2536717 .רחובות. טלפקס. 08-9450478 נייד

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

חנן דנציגר -עיריית פתח תקווה
תמיר מייזלס- מ.א. עמק הירדן

עצמון קצב - חולון 
ניר שאול- עיריית חיפה
חיים בגגון-  מ.א. גדרות

דורון שמחי- עיריית רחובות
אריק זמייטיס- ראשון לציון 

אסף שלם- עיריית ראשון לציון
דודי אהרונוב- אזור

עדי פורר-  מ.א. גן רווה
הילה שבתאי - רעננה

גלעד שיפר -מועצה מקומית אורנית
מוראד יעקב - כפר קרע

אמיר אלהואשלה - מ.א. נווה מדבר
קובי גנון - מ.א. חבל מודיעין

ורד מילר - נוף הגליל
קובי בדש - קצרין

שלומי אלבז - עפולה
ג׳יהאד אבו ערער - ערערה

חליל אלסאנע - לקיה

מנהלים פורשים
 גיורא אסתרי- מ.א. עמק הירדן

 יגאל אייל- עיריית חולון
 שמואל זגגי- עיריית חיפה

 חסן שמיה- מועצה מקומית ג'ת )מסיים 
 תפקידו לאחר 40 שנות עשייה(.

 אילת בן משה- עיריית חדרה
 שרון טל-ברנע- מ.א. גליל תחתון

 מרק ליפשיין-  מ.א. גדרות
 איציק עובדיה- עיריית רחובות

 מיכאל גוטליב-  מ.א. גן רווה
הישאם בשאראת - יפיע

עלי אלהואשלה - מ.מ. נווה מדבר
אמיר אבו עראר - ערערה
נבהאן אלסאנע זל - לקיה
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אילת 
עיר ספורט
 בינלאומית

אילת, שערה הדרומי של מדינת ישראל היא נווה מדבר לחוף הים האדום, 
נקודת מפגש של השמש, המדבר והים, צומת דרכים בין ארבע מדינות, עיר 
תיירות וספורט בינלאומית, אשר מתגוררים בה 67,000 תושבים ומתארחים 

בה מדי שנה, כ – 3 מיליון נופשים מהארץ ומהעולם. בזכות המשאבים 
הטבעיים של אילת לצד השקעה במתקני הספורט ברחבי העיר, הפכה אילת 
בשנים האחרונות לעיר ספורט בינלאומית המארחת אליפויות אירופה ועולם 

בענפי ספורט שונים לצד תחרויות בספורט עממי וטורנירים. 
שבוע של הישגים בספורט

ברוכים הבאים לאילת
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אילת ב העיר  נמצאת  הזו,  עת 
הן  דרמטי  מהפך  לקראת 
בהיבט  והן  התיירותי  בהיבט 
שדה  פתיחת  עם  הכלכלי 
ע"ש  הבינלאומי  התעופה 
לבניית  גג  הסכם  העיר,  בצפון  "רמון" 
אלפי יחידות דיור ומלונאות, פיתוח שטח 
שדה התעופה הישן, פיתוח רצועת החוף 
קונגרסים,  מרכז  בניית  לעקבה,  מטאבה 
גולף  מתחם  בינלאומית,  ספורט  קריית 

ועוד. 

אילת ממריאה
מעל לכל ספק מדובר בפרויקט היסטורי 
בינלאומי,  תעופה  נמל  בדור.  פעם  של 
 1.8 של  בתקציב  העיר  בצפון  שנבנה 
תשתיתית  יכולת  ובעל   ,₪ מיליארד 
ולפיכך  המטוסים  סוגי  כל  את  להנחית 
נקודה  כל  עם  אילת  העיר  את  לחבר 
מייצרת  התעופה  שדה  הקמת  בעולם. 
עבור אילת הזדמנויות רבות לפיתוח אזורי 
ותשפיע דרמטית על העיר בהיבטים של 

כלכלה, תיירות ותעסוקה.

העיר  של  מטבורה  התעופה  שדה  פינוי 
מציב גם הוא בפני אילת הזדמנות יוצאת 
העיר  מרכז  את  ולפתח  להנגיש  דופן 
ולחבר בין חלקיה השונים. בשנה הקרובה 
התעופה,  שדה  בשטח  ויושק  ייבנה 
את  שיחבר  חיים  שוקק  בילוי  מתחם 
בה,  ולמבקרים  לתושבים  ויעניק  העיר 
חוויה תרבותית ואטרקטיבית. השימושים 
הזמניים במתחם, יתחברו לתכנון העתידי 
)רמ"י(.  ישראל  מקרקעי  רשות  שמבצעת 
 800 כ-  פני  על  המשתרע  השדה,  שטח 
בחלק  חלקים:  לשלושה  מחולק  דונם, 

הדרומי כאמור מתחם תרבות ופנאי כולל 
בית הטרמינל שיהפוך לבית תרבות, מרכז 
ושטחי  מגורים  למלונות,  מיועד  השדה 
ציבור וישווק על ידי רמ"י, בחלקו הצפוני 
עם  תעסוקה  שימושי  נבחנים  השדה  של 

שילובים נוספים. 

אילת מתפתחת 
ממשלת  בין  שנחתם  גג  הסכם  במסגרת 
מספר  יוכפל  אילת  עיריית  לבין  ישראל 
התושבים ומספר התיירים, בזכות תוספת 
שדה  ובזכות  מלון  וחדרי  תעסוקה  אזורי 

במגורים  החדש.  הבינלאומי  התעופה 
דיור  יחידות   10,000 בניית  מתוכננת 
השחמון,  בשכונת   2,11 ברובעים  שייבנו 
בשיפולי  המתפנה,  התעופה  שדה  בשטח 
ובשכונות  המלח  בריכות  בשטחי  ההר, 
שמעברו הצפוני של נחל הרודד. במלונאות 
מלון,  חדרי   6,000 של  תוספת  מתוכננת 
בשטח  המזרחית,  הלגונה  בשטח  שייבנו 
הגולף  במתחם  המתפנה,  התעופה  שדה 
במסגרת  עוד  המלח.  בריכות  ובשטח 
מטאבה  החוף  רצועת  תפותח  ההסכם 
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. 

בזכות המשאבים הטבעיים שמציעה העיר 
הספורט  במתקני  השקעה  לצד  אילת 
ובזכות מאמצים רבים של הנהלת העירייה 
והעומד בראשה – מאיר יצחק הלוי, זכתה 
ממשלת  של  רשמית  בהכרה  אילת  העיר 
ישראל למיצוב אילת כעיר תיירות וספורט 
אילת  מארחת  שנה  מידי  בינלאומית. 
במגוון  ועולם  אירופה  אליפויות  עשרות 
הפדרציה  גביע  ביניהם:  ספורט,  ענפי 
במים  שחייה  אליפות  לנשים,  בטניס 
בטריאתלון,  אירופה  אליפות  פתוחים, 
ישראמן, מרתון מדברי בינלאומי, אליפות 
עולם  אליפות  ושחמט,  ברידג'  אירופה 
בהרמת משקולות, ג'ירו דה איטליה, מרוצי 
תחרויות  לצד  כמובן  אלה  ועוד.  מכוניות 
באילת  מידי שנה  מסורתיות המתקיימות 
הטריאתלון,  דוגמת  ארוכות,  שנים  כבר 
אילת  משחקי  מחוזיאדה,  הספורטיאדה, 
טניס,  טורנירי  אולימפיים,  לא  בענפים 

קריעת ים סוף ועוד רבים וטובים. 
כעיר ספורט  אילת  של  מיצובה 
בינלאומית תורם גם בהיבט התיירותי עם 

ברוכים הבאים לאילת

המשך בעמוד הבא 
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ַאֶיֶלת - התאחדות ישראלית
  לספורט תחרותי 
    שאינו אולימפי

התאחדות "אילת"  
מברכת ומצדיעה לזוכים באליפויות אירופה ועולם לשנת 2019

הישגרשות מקומיתשםאיגוד

טיסנאות
מקום 3, אליפות עולם נוער, בטיסני אוירובטיקה מונחי רדיו פתח תקוהיובל בן ישראל

מקום 1, אליפות אירופה נוער בטיסני דאון חופשיחדרהשגיא ברודני

מקום 3, אליפות אירופה בוגרים )קומבט עד 68 ק"ג(ראשון לציוןטריאל אבסובסמבו

ספורט הריקוד
מקום 3, אליפות עולם זוגות עד גיל 21 )סגנון לאטין(פתח תקוהסטפני צוקרמן

מקום 3, אליפות עולם זוגות עד גיל 21 )סגנון לאטין(אשדודתומר זביניצקי

קיק בוקס

מקום 1, אליפות עולם נשים )K1 עד 48 ק"ג(חיפהיוליה סצ'קוב

מקום 2, אליפות עולם נשים )LK עד 48 ק"ג(חדרהדניאלה פשייב

מקום 2, אליפות עולם נשים )LK עד 52 ק"ג(טבריהשיר כהן

מקום 2, אליפות עולם בוגרים )K1 עד 67 ק"ג(נהריהאור משה

מקום 3, אליפות עולם בוגרים )KL עד 69 ק"ג(ג'ת המשולשאמיר אסעד

מקום 3, אליפות עולם בוגרים )KL עד 63 ק"ג(כפר קרעתמים קאמלאת

מקום 3, אליפות אירופה נוער )K1 עד 71 ק"ג (סכניןעלי מיעארי

סקי מים

מקום 1, אליפות עולם בוגרים )וויקבורד(ראשון לציוןליאור סופר

מקום 1, אליפות אירופה בוגרים )סלאלום(בית זית-מ.א. מטה יהודהאביב לוי

מקום 2, אליפות עולם נשים )וויקסקייט(תל אביב-יפואורי בוז'ו

מקום 3, אליפות אירופה בוגרים )סלאלום( | מקום 1, אליפות אירופה נוער )סלאלום(חולוןרועי אשר

מקום 3, אליפות אירופה נשים )סלאלום(רחובותאביב אטיב

מקום 3, אליפות אירופה בוגרים )וויקבורד(קדימה-צורןגיא פירר

מקום 1, אליפות אירופה נוער )קפיצות(כפר סבאיהלי גולדנברג

מקום 3, אליפות אירופה נוער )סלאלום(חולוןיובל אשר

אגרוף תאילנדי

מקום 1, אליפות העולם נשים )עד 60 ק"ג( | מקום 1, אליפות אירופה נשים )עד 60 ק"ג(בית שמשנילי בלאק

מקום 1, אליפות אירופה בוגרים )עד 67 ק"ג(יציץ-מ.א. גזראיתי גאייר

מקום 2, אליפות עולם עד גיל 23 )עד 75 ק"ג(מעלות תרשיחאאלעד סומן

מקום 3, אליפות עולם עד גיל 23 )עד 54 ק"ג(חדרהדין חזיזה

מקום 2, אליפות אירופה בוגרים )עד 60 ק"ג(שילה-מ.א. מטה בנימיןכבדיה גורדון

מקום 2, אליפות עולם נוער )עד 45 ק"ג(שילה-מ.א. מטה בנימיןרוח השם גורדון

אושו )קונג פו(

מקום 1, אליפות עולם נשים )Shuangjian( | מקום 3, אליפות אירופה נשים )Barehand Routines(רחובותאנסטסיה קיריליוק

מקום 3, אליפות אירופה נשים )Short Weapon(קרית גתכרמל אוקון

מקום 1, אליפות אירופה נערות )Chaquan, Huaquan( | מקום 2, אליפות אירופה נערות )Short Weapon(חולוןקארין קסלמן

ברידג'

מקום 1, אליפות עולם עד גיל 26 )זוגות(אשקלוןאמיר עציון

מקום 1, אליפות עולם עד גיל 26 )זוגות(ראשון לציוןליאור אורמן

מקום 2, אליפות עולם עד גיל 21 )זוגות(פתח תקוהעילי בנירי

ג'יו ג'יטסו

מקום 1, אליפות עולם בוגרים )עד 77 ק"ג( | מקום 1, אליפות אירופה בוגרים )עד 77 ק"ג(נהריהנמרוד ריידר

מקום 3, אליפות עולם נשים )עד 57 ק"ג( | מקום 1, אליפות אירופה נשים )עד 57 ק"ג( | מקום 1, אליפות אירופה נערות עד גיל 21 )עד 57 ק"ג( בארותיים-מ.א. עמק חפרמשי רוזנפלד

מקום 2, אליפות עולם בוגרות )עד 63 ק"ג( | מקום 1, אליפות אירופה עד גיל 21 )עד 63 ק"ג(חולוןרוני נסימיאן

מקום 3, אליפות עולם בוגרים )עד 94 ק"ג(פתח תקוהרועי דגן

מקום 1, אליפות אירופה בוגרים )עד 69 ק"ג(נתניהויקי דבוש

מקום 3, אליפות אירופה בוגרים )עד 94 ק"ג(חולוןאבי איברגימוב

מקום 3, אליפות אירופה בוגרים )94 + ק"ג(נהריהאלמוג בריטש

מקום 3, אליפות עולם עד גיל 21 )עד 62 ק"ג( | מקום 1 אליפות אירופה עד גיל 21 )עד 62 ק"ג(      אורניתנדב בר-גיל

מקום 2, אליפות אירופה נערות עד גיל 21 )עד 70 ק"ג(רמת השרוןעמית צורי

מקום 2, אליפות אירופה עד גיל 21 )עד 81 ק"ג(באר שבעאורי זוהר

מקום 3, אליפות עולם עד גיל 21 )עד 77 ק"ג( | מקום 3, אליפות אירופה עד גיל 21 )עד 77 ק"ג(פתח תקוהשלומי ואקנין

מקום 3, אליפות עולם עד גיל 21 )עד 69 ק"ג( | מקום 3, אליפות אירופה עד גיל 21 )עד 69 ק"ג(נתניהעידן ספיר

מקום 2, אליפות אירופה נערות עד גיל 21 )עד 57 ק"ג(חולוןנועה ליפשיץ

מקום 3, אליפות אירופה עד גיל 21 )עד 69 ק"ג(כפר חיים-מ.א. עמק חפרגל גזית

מקום 1, אליפות עולם עד גיל 18 )עד 55 ק"ג( | מקום 1, אליפות אירופה עד גיל 18 )עד 60 ק"ג(רמת גןאלון לוייב

מקום 3, אליפות עולם עד גיל 18 )עד 60 ק"ג( | מקום 3, אליפות אירופה עד גיל 18 )עד 66 ק"ג(כפר יונהעמרי חביב

מקום 3, אליפות עולם עד גיל 18 )עד 73 ק"ג(    כפר יונהליים הרשקו

מקום 1, אליפות אירופה עד גיל 18 )עד 81 ק"ג(בת שלמהגיל דאו

מקום 2, אליפות אירופה עד גיל 18 )עד 66 ק"ג( | מקום 3, אליפות עולם עד גיל 18 )עד 66 ק"ג(פתח תקוהיונתן מרגלית

מקום 3, אליפות אירופה עד גיל 18 )עד 81 ק"ג(פתח תקוהרום דרויאן

מקום 3, אליפות אירופה )סנוקר(תל אביב-יפושחר רוברגביליארד

מקום 2, אליפות אירופה נוער גליגיליות אמנותי-אישיבן נון - מ.א. גזראסף יניבגלגיליות אומנותי
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ברוכים הבאים לאילת

אירוח אלפי ספורטאים מהארץ ומהעולם 
התעופה  שדה  התחרויות.  במהלך 
בצפון  שנבנה  "רמון"  ע"ש  הבינלאומי 
מתקני  הממשלה,  תמיכת  לצד  העיר 
אילת  של  הטבעיים  והמשאבים  הספורט 
בינלאומי  ליעד  ספק  ללא  אותה  הופכים 
לאירוח  גם  אלא  לנופש  רק  לא  מועדף 

אליפויות ספורט מכל העולם.

אילת, זה לא רק
 ספורט...

הנהנים  תושבים   67,000 גרים  באילת 
מאיכות חיים, מחינוך מתקדם, מאקדמיה 

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

ותיירות ספורט מכל העולם. 
אילת היא עיר ספורט בינלאומית מובילה 
המארחת אליפויות אירופה ועולם במגוון 
של  הייחודיים  הטבע  משאבי  ענפים. 
המוקף  ידיים  רחב  מדבר  ביניהם  אילת, 
בארץ  היחיד  סוף  ים  מפרץ  אדום,  בהרי 
שהוכתר כאחד מהמפרצים היפים בעולם, 

משמשים כמתקני ספורט טבעיים. 
בצפון  החדש  הבינלאומי  התעופה  שדה 
לשערה  רק  לא  אילת  את  הופך  העיר 

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

מאילת למרכז הארץ.
אילת חולשת על שטח של 100,000 דונם 
ועתודות  תעשייה  פארקי  שלושה  עם 

קרקע לתעסוקה משמעותיות נוספות. 
גוריון,  בן  אוניברסיטת  פועלת  באילת 
לוינסקי,  מכללת  הפתוחה,  האוניברסיטה 
מכון הבינאוניברסיטאי לחקר הים, מכוני 

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

קיימא. 
פועלים  כיום  וחכמה.  ירוקה  עיר  אילת 
9 שדות סולאריים באמצעותם יש  באזור 
החשמל  מצריכת   75% של  עצמי  ייצור 
ביום. המטרה להגיע לעצמאות אנרגטית 
ומרכז  אנרגיה  ליצואן  אילת  את  ולהפוך 

בינלאומי למחקר ופיתוח. 
 10,000  – כ  להיבנות  מתוכננים  באילת 

בעשור  מלון  חדרי  ו-6,000  דיור  יחידות 
הקרוב, במסגרת הסכם הגג.  

ירידים  מרכז  להיבנות  מתוכננים  באילת 
בינלאומית  ספורט  קריית  וקונגרסים, 

ומרכז גולף. 

אילת כאזור סחר חופשי )פטור ממע"מ(, 
מציעה  א',  לאומית  ועדיפות  חופשי  נמל 

הטבות רבות למשקיעים. 

אילת, אין עוד מקום כזה. 
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חדשות ַאֶיֶלת - התאחדות ישראלית
  לספורט תחרותי 
    שאינו אולימפי

התאחדות "אילת"  
מברכת ומצדיעה לזוכים באליפויות אירופה ועולם לשנת 2019

הישגרשות מקומיתשםאיגוד

טיסנאות
מקום 3, אליפות עולם נוער, בטיסני אוירובטיקה מונחי רדיו פתח תקוהיובל בן ישראל

מקום 1, אליפות אירופה נוער בטיסני דאון חופשיחדרהשגיא ברודני

מקום 3, אליפות אירופה בוגרים )קומבט עד 68 ק"ג(ראשון לציוןטריאל אבסובסמבו

ספורט הריקוד
מקום 3, אליפות עולם זוגות עד גיל 21 )סגנון לאטין(פתח תקוהסטפני צוקרמן

מקום 3, אליפות עולם זוגות עד גיל 21 )סגנון לאטין(אשדודתומר זביניצקי

קיק בוקס

מקום 1, אליפות עולם נשים )K1 עד 48 ק"ג(חיפהיוליה סצ'קוב

מקום 2, אליפות עולם נשים )LK עד 48 ק"ג(חדרהדניאלה פשייב

מקום 2, אליפות עולם נשים )LK עד 52 ק"ג(טבריהשיר כהן

מקום 2, אליפות עולם בוגרים )K1 עד 67 ק"ג(נהריהאור משה

מקום 3, אליפות עולם בוגרים )KL עד 69 ק"ג(ג'ת המשולשאמיר אסעד

מקום 3, אליפות עולם בוגרים )KL עד 63 ק"ג(כפר קרעתמים קאמלאת

מקום 3, אליפות אירופה נוער )K1 עד 71 ק"ג (סכניןעלי מיעארי

סקי מים

מקום 1, אליפות עולם בוגרים )וויקבורד(ראשון לציוןליאור סופר

מקום 1, אליפות אירופה בוגרים )סלאלום(בית זית-מ.א. מטה יהודהאביב לוי

מקום 2, אליפות עולם נשים )וויקסקייט(תל אביב-יפואורי בוז'ו

מקום 3, אליפות אירופה בוגרים )סלאלום( | מקום 1, אליפות אירופה נוער )סלאלום(חולוןרועי אשר

מקום 3, אליפות אירופה נשים )סלאלום(רחובותאביב אטיב

מקום 3, אליפות אירופה בוגרים )וויקבורד(קדימה-צורןגיא פירר

מקום 1, אליפות אירופה נוער )קפיצות(כפר סבאיהלי גולדנברג

מקום 3, אליפות אירופה נוער )סלאלום(חולוןיובל אשר

אגרוף תאילנדי

מקום 1, אליפות העולם נשים )עד 60 ק"ג( | מקום 1, אליפות אירופה נשים )עד 60 ק"ג(בית שמשנילי בלאק

מקום 1, אליפות אירופה בוגרים )עד 67 ק"ג(יציץ-מ.א. גזראיתי גאייר

מקום 2, אליפות עולם עד גיל 23 )עד 75 ק"ג(מעלות תרשיחאאלעד סומן

מקום 3, אליפות עולם עד גיל 23 )עד 54 ק"ג(חדרהדין חזיזה

מקום 2, אליפות אירופה בוגרים )עד 60 ק"ג(שילה-מ.א. מטה בנימיןכבדיה גורדון

מקום 2, אליפות עולם נוער )עד 45 ק"ג(שילה-מ.א. מטה בנימיןרוח השם גורדון

אושו )קונג פו(

מקום 1, אליפות עולם נשים )Shuangjian( | מקום 3, אליפות אירופה נשים )Barehand Routines(רחובותאנסטסיה קיריליוק

מקום 3, אליפות אירופה נשים )Short Weapon(קרית גתכרמל אוקון

מקום 1, אליפות אירופה נערות )Chaquan, Huaquan( | מקום 2, אליפות אירופה נערות )Short Weapon(חולוןקארין קסלמן

ברידג'

מקום 1, אליפות עולם עד גיל 26 )זוגות(אשקלוןאמיר עציון

מקום 1, אליפות עולם עד גיל 26 )זוגות(ראשון לציוןליאור אורמן

מקום 2, אליפות עולם עד גיל 21 )זוגות(פתח תקוהעילי בנירי

ג'יו ג'יטסו

מקום 1, אליפות עולם בוגרים )עד 77 ק"ג( | מקום 1, אליפות אירופה בוגרים )עד 77 ק"ג(נהריהנמרוד ריידר

מקום 3, אליפות עולם נשים )עד 57 ק"ג( | מקום 1, אליפות אירופה נשים )עד 57 ק"ג( | מקום 1, אליפות אירופה נערות עד גיל 21 )עד 57 ק"ג( בארותיים-מ.א. עמק חפרמשי רוזנפלד

מקום 2, אליפות עולם בוגרות )עד 63 ק"ג( | מקום 1, אליפות אירופה עד גיל 21 )עד 63 ק"ג(חולוןרוני נסימיאן

מקום 3, אליפות עולם בוגרים )עד 94 ק"ג(פתח תקוהרועי דגן

מקום 1, אליפות אירופה בוגרים )עד 69 ק"ג(נתניהויקי דבוש

מקום 3, אליפות אירופה בוגרים )עד 94 ק"ג(חולוןאבי איברגימוב

מקום 3, אליפות אירופה בוגרים )94 + ק"ג(נהריהאלמוג בריטש

מקום 3, אליפות עולם עד גיל 21 )עד 62 ק"ג( | מקום 1 אליפות אירופה עד גיל 21 )עד 62 ק"ג(      אורניתנדב בר-גיל

מקום 2, אליפות אירופה נערות עד גיל 21 )עד 70 ק"ג(רמת השרוןעמית צורי

מקום 2, אליפות אירופה עד גיל 21 )עד 81 ק"ג(באר שבעאורי זוהר

מקום 3, אליפות עולם עד גיל 21 )עד 77 ק"ג( | מקום 3, אליפות אירופה עד גיל 21 )עד 77 ק"ג(פתח תקוהשלומי ואקנין

מקום 3, אליפות עולם עד גיל 21 )עד 69 ק"ג( | מקום 3, אליפות אירופה עד גיל 21 )עד 69 ק"ג(נתניהעידן ספיר

מקום 2, אליפות אירופה נערות עד גיל 21 )עד 57 ק"ג(חולוןנועה ליפשיץ

מקום 3, אליפות אירופה עד גיל 21 )עד 69 ק"ג(כפר חיים-מ.א. עמק חפרגל גזית

מקום 1, אליפות עולם עד גיל 18 )עד 55 ק"ג( | מקום 1, אליפות אירופה עד גיל 18 )עד 60 ק"ג(רמת גןאלון לוייב

מקום 3, אליפות עולם עד גיל 18 )עד 60 ק"ג( | מקום 3, אליפות אירופה עד גיל 18 )עד 66 ק"ג(כפר יונהעמרי חביב

מקום 3, אליפות עולם עד גיל 18 )עד 73 ק"ג(    כפר יונהליים הרשקו

מקום 1, אליפות אירופה עד גיל 18 )עד 81 ק"ג(בת שלמהגיל דאו

מקום 2, אליפות אירופה עד גיל 18 )עד 66 ק"ג( | מקום 3, אליפות עולם עד גיל 18 )עד 66 ק"ג(פתח תקוהיונתן מרגלית

מקום 3, אליפות אירופה עד גיל 18 )עד 81 ק"ג(פתח תקוהרום דרויאן

מקום 3, אליפות אירופה )סנוקר(תל אביב-יפושחר רוברגביליארד

מקום 2, אליפות אירופה נוער גליגיליות אמנותי-אישיבן נון - מ.א. גזראסף יניבגלגיליות אומנותי
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שהביסה  רמלה  מ.ס  קבוצת  של  ענק  ניצחון  שלנו!  הוא  הגביע 
באחרונה את הפועל אשדוד 7:4 במסגרת משחק גמר הגביע לליגה 
והובילו  משובח  משחק  הציגו  רמלה  שחקני  בכדורגל.  מרכז  ג' 

לאורך כל המשחק שנערך באצטדיון העירוני ברמלה.
במשחק המרתק צפו מאות שעודדו ללא הפסקה את הקבוצות, 
במיוחד את מ.ס רמלה שהצהירה על כוונתה לעשות כבר העונה 

עלייה לליגה ב'.
מאמין  הוא  כי  ציין,  במשחק  שנכח  וידל,  מיכאל  העיר,  ראש 
שניצחונה של רמלה בגביע הוא ציון דרך והצהרת כוונות להמשך 
פירוק  לאחר  שהוקמה  החדשה  הקבוצה  פעילות  של  מוצלח 

השותפות בין רמלה ובית"ר ת"א . 
שצמא  הרמלאי  הקהל  את  ולפגוש  לצפות  היה  "מרגש  וידל: 
לקבוצה משלו. ברכות לשחקני רמלה, להנהלת הקבוצה, למאמנים 
איציק שלום ועובד גרא ולמאות אוהדי רמלה, על הגביע הראשון 

של הקבוצה. זהו צעד חשוב של הקבוצה במסע לעליית ליגה". 

כבוד לקבוצת מרכז הטניס של רמלה, שזכתה בסוף  תנו 
שגברה  לאחר  בטניס,  המדינה  גביע  בגמר  שעבר  שבוע 
עיריית  . ראש   2:1 לוד  במשחק הגמר על קבוצת הפועל 
רמלה, מיכאל וידל, ברך את טניסאי רמלה וצוות המאמנים 
ואמר: "מדובר בהישג יפה המביא כבוד רב למרכז הטניס 
המדינה  בגביע  ה-14  הזכייה  על  ברכות  רמלה,  ולעיר 

בתולדות המועדון".
סמוליאנסקי,  איגור  רמלה  של  אחד  מס'  מחבט  כי  יצוין, 
גבר על שחר אלבז, מלוד בשתי מערכות 6:1 6:4 . מחבט 
במקום  למשחק  שהתייצב  סרוק,  יאיר  רמלה  של   2 מס' 
ישי עוליאל, הנמצא בתחרות בינלאומית בחו"ל, נוצח ע"י 
אלון איליה, בשלוש מערכות 6:2 6:2 6:1. במשחק הזוגות 
שהכריע את ההתמודדות, התייצבו טניסאי רמלה, נועם בר 
טניסאי  אליה.  ואלון  אלבז  נגד שחר  סמוליאנסקי,  ואיגור 
טניס  תצוגת  והפגינו  המשחק  כל  לאורך  שלטו  רמלה 

מרהיבה וניצחו בשתי מערכות 
ברכות  לרמלה.  שוב  המדינה  גביע  את  והביאו   6:3  6:2
לקפטן ומאמן רמלה ישראל שמעוני, למנהל מרכז הטניס 
ברמלה, טירן בוקובזה ולמנהל אגף ספורט ואירועים, ניסים 

רון, כבוד!

ניצחון ענק של קבוצת מ.ס רמלה 7:4  על הפועל אשדוד, במסגרת גמר הגביע
לליגה ג' מרכז בכדורגל. ראש עיריית רמלה מיכאל וידל: "ברכות על הגביע הראשון 

של הקבוצה. זהו צעד חשוב במסע לעליית ליגה" 

שחקני רמלה הפגינו בגמר גביע המדינה בטניס, משחק משובח
 וניצחו את שחקני לוד 2:1. ראש העיר מיכאל וידל: מדובר בהישג יפה

 המביא כבוד רב למרכז הטניס ולעיר רמלה

הגביע הראשון של  מ.ס. רמלה

טניסאי מרכז הטניס ברמלה זכו  
בפעם ה-14 בגביע המדינה 2019

חדשות
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 לא בכדי העיר רמלה נצרבה בזיכרון הלאומי כעיר שמצמיחה אלופי 
ספורט בתחומים השונים. מידי שנה משקיע אגף הספורט בעירייה 
כלכליים  "משאבים  בעיר.  הספורט  קידום  לטובת  רבים  משאבים 
ואנושים בכדי להפוך כל מי שרוצה להיות ספורטאי טוב ומצטיין, 
להגשים לו את החלום בעלות שלא תגרום להוריו לפשוט את הרגל", 

אומר ניסים רון, מנהל אגף הספורט והאירועים בעיר.
ראש העיר מיכאל וידל: "כמעט בכל ענפי הספורט הצמחנו ואנחנו 
מצמיחים אלופים, אנחנו מאמינים שספורט מחבר בין אנשים, מבסס 
את הביטחון העצמי, גורם לתחושה של סיפוק גדול והצלחה שבאה 

לידי ביטוי גם בתחומים אחרים בחיים"
ההשקעה הגדולה ברמלה היא בעיקר בתחום הילדים והנוער והיא 
משלמים  ההורים  אותם  המסובסדים  בתשלומים  ביטוי  לידי  באה 
ובכך למעשה  מאפשרים לכל ילד באשר הוא להתנסות בכל תחומי 

הספורט ולהמשיך ולצמוח בתחום שמדבר אל ליבו. 
רון: "אנו מעניקים תמיכה לספורטאים מצטיינים, שיוצאים למחנות 
אימונים ברמה הכי גבוהה. יש לנו חדרי כושר משודרגים, מאמנים 
לנפש  בריאות  זה  ספורט  הגילאים.  בכל  וגברים  לנשים  איכותיים 

ולגוף ואנו מבינים זאת היטב".
משלל הספורטאים המצטיינים שזכו להגיע למקומות גבוהים השנה 
ספורטאים  לראות  ניתן  לעצמם,  ביחס  גם  מרשימים  ולהישגיים 
וספורטאיות מתחומים שונים ומגוונים. קבלו טעימה לאלופים שלנו 

שמביאים הרבה כבוד לספורט, לרמלה ותושביה: 

רמלה קנתה לה בשנים האחרונות שם של 
מקום המצמיח אלופים. טניס, טאקוונדו, 
כדורסל, ג'ודו,  שחייה, כדורגל וסאמבו 
הם חלק מתחומי הספורט המושכים 

אליהם אלפי ילדים ובני נוער שחולמים 
להיות אלופים. הספורטאים המצטיינים 
שלנו שקוצרים הישגים ברמה הארצית 

והבינלאומית, מוכחים שההשקעה העירונית 
למצוינות, היא נוסחה מנצחת. ראש העיר 
מיכאל וידל: "כמעט בכל ענפי הספורט 

הצמחנו אלופים. אנחנו מאמינים שספורט 
מחבר בין אנשים, מבסס את הביטחון 
העצמי, גורם לתחושה של סיפוק גדול 

והצלחה בחיים". קבלו טעימה מהספורטאים 
המצטיינים, שמביאים כבוד רב למדינה, 

לרמלה ותושביה

האיגוד עולה מייצרים אלופים
צפונה

עיר של אלופים

דיר-חנא  המקומית  המועצה  אורחי  היו  האיגוד  הנהלת  חברי 
והתרשמו מתנופת העשייה בתחום הספורט.  בתחילת חודש  דצמבר 
2019 סיירו יו"ר האיגוד שאול דוד, יו"ר ועדת מתקנים, מאיא אליהו, 
חבר ועדת הכספים, מיקי רוזנברג והמנכ"ל שבתאי פיקר במועצה 
המקומית דיר חנא ונפגשו עם מוחמד נסאר שסייע בהכנת הביקור 
ועם ארי מובסוביץ' מהמועצה האזורית גליל תחתון. במהלך הביקור 
דנו המשתתפים העשייה ובעיות שוטפות כגון שכר נמוך, התנכלות 
מצד ראשי רשויות למנהלים במספר רשויות, קשיים ביורוקרטיים 

מול אגף המיתקנים במנהל הספורט ועוד. 
המעמד  באיזור,  הנעשה  על  סקירה  לקבל  הייתה  הפגישה  מטרת 
בכל  האיגוד  הסטטורי של מנהל המחלקה לספורט, הצגת עבודת 
מפעל  הטוטו,  הספורט,  מנהל  הממשלה,  משרדי  מול  התחומים 

הפיס, מרכז השלטון המקומי ועוד. 
בישיבה עלה הצורך להמשיך ולהעמיק את הטיפול בנושא מעמד 
המנהל כולל בחינת אפשרות העסקת עורך דין ויועץ מקצועי על-

מנת להגיע לגיבוש הצעת החוק הטובה ביותר שתוגש לכנסת לאחר 
כינונה של הממשלה.

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

ולהיחשף לפעילות הספורט והמתקנים ביישוב המארח.
רב-שנתית  תכנית  לגיבוש  פועלת  האיגוד  הנהלת  כי  לציין  חשוב 
עם  הפעולה  שיתופי  להעמקת  דגש  מתן  תוך  האיגוד  פעילות  של 
מגזרים רבים ככול האפשר ובמיוחד עם המגזר הערבי המהווה אחוז 

משמעותי בקרב מנהלי המחלקות לספורט. 
החברים הודו למפקח מחוז צפון, גאזי נוג'ידאת שסייע בארגון הסיור 
שהיה מוצלח ביותר יחד עם מוחמד נסאר ממועצת עראבה,  לטארק 
חג'ו מנהל מחלקת הספורט בדיר חנא שאירח את החברים וכמובן 

כבוד ראש המועצה, קאסם סאלם ומנהל המתנ"ס איאד נגא'ר
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ובוגרים  נוער  ילדים  פעילים   1500 מעל 
מחלקת  שהכינו  בפעילות  חלק  נטלו 
לקהילה  החברה  ונתיבים  הספורט 
החנוכה.  חופשת  לימי  במיוחד  ופנאי 
וטורנירים,  תחרויות   התקיימו  היתר  בין 
גו'דו, AMM ,טניס, התעמלות אקרובטיקה 
אופקים  של  לכדורגל  הספר  בית  ומחול. 
התארח כאן לטורניר משותף עם הקבוצות 
משחקי  בב"ש  שיחקה  ונתיבות  המקומיות, 
גם  סל.  נגב  פרויקט  של  בכדורסל  ליגה 
מרכז הכושר Gimnet ממשיך להפתיע את 
באירוע  בריא"  "אפשרי  פרויקט  עם  מנוייו 
בעמדת  ובריאות".  כושר  "אושר  שכולו 
בשני  האלוף,  אבירן  ג'י  די  תקלט   D.j ה- 
חללי הסטודיו במקביל. בחלל האחד אימוני 
ובחלל  ופונקציונלי  היט  טאבטה  זומבה 

הסטודיו השני סדנאות של צלילים מרפאים, 
הפינוק  לנפש.  הגוף  בין  המושלם  החיבור 
כלל  האירוע  בסיום  למשתתפות  שהמתין 
שייקים חלבוניים, פירות ומים צוננים ועוד 
מגוון של מתנות שוות. גיל מנור החבדניק 
ואיחל  החנוכייה  את  הדליק  נתיבות  של 
החיים. תחומי  בכל  ומאיר  שמח  חנוכה 

האס  עם  נסיים  חנוכה  אירועי  סקירת  את 
חוג   – הספורט  מחלקת  של  המפתיע 
שצובר  ואקרובטיקה  קרקע  התעמלות 
דלתו.  על  שמתדפקים  ומנויים  תאוצה 
400 מנויים חדשים מכל המגזרים  ל  קרוב 
ובנות,  בנים   3-20 גילאי  הזה,  לחוג  נוספו 
סינגר  ציפור  לעצור.  מתכוונים  לא  והם 
הספורט,  מחלקת  של  החדש  הרכש  הכהן 
המוצלח  למפנה  והאחראית  החוג  רכזת 

חורף חם בנתיבות 
במחלקת הספורט העירונית

מזג האוויר הסוער והתחזיות המזהירות מפני הרוחות העזות לא ממש 
הרתיעו, ופעילי הספורט נענו בשמחה לקריאות מחלקת הספורט להשתתף 

בתחרויות ופעילויות הספורט ולנצל את חנוכה לפעילות גופנית.

נתיבות
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קרקע. והתעמלות  האקרובטיקה  בתחום 
שם  מארה"ב  היישר  אלינו  שהגיעה  ציפור 
התגוררה מספר שנים עם משפחתה, מורה 
מיוחד,  בחינוך  שני  ותואר  גופני  לחינוך 
אקרובטיקה  בהתעמלות  בכירה  מאמנת 
נתיבות  את  לשים  שלה  החזון  ומחול. 
ועם  הישראלית,  ההתעמלות  מפת  על 
בטוחים  בתחום,  שלה  העשיר  הרקורד 
במחלקת הספורט שזה יקרה. העין הבוחנת 

ילדים  לאתר  יודעת  שלה  והמקצועית 
כישרוניים לעודד אותם ולתפור להם חליפת 
הישגי,  ספורט  של  לכיוון  אישית  אימונים 
ייצוגית.  וקבוצה  נבחרת  להקמת  שתוביל 
חרטה  העירונית  הספורט  שמחלקת  החזון 
ואלופים",  לאלפים  "ספורט  דגלה  על 
ואין  הזה  בחזון  יפה  משתלבת  ציפור 
שחשבנו. ממה  מהר  יתממש  שהוא  ספק 

אווירת חג האורים לא פסחה על האירועים 
הספורטיביים, המשתתפים נהנו מסופגניות 
הוענקו  ולמשתתפים  ולזוכים  טעימות 
לצוות  הברכות  וגביעים.  מדליות  תעודות, 
נוער  הילדים  הכנת  על  ששקד  המאמנים 
ומבוגרים לפעילות ולתחרויות: ציפור סינגר, 
בוסקילה.  שלומי  משה,  אלון  ברוס,  ליאור 
מנהלת  זגורי  ליאורה  לארגון  ולשותפים 
מרכז הכושר, ולסיון כהן. יישר כח להורים 

שהצטרפו  ולתושבים  הפעולה  שיתוף  על 
לחגיגה והתאמנו במתקני הספורט שעמדו 
מחלקת  צוות  הברכה  על  יבואו  לרשותם. 
והארגון  היוזמה   הספורט שעומד מאחורי 
המופתי אבי לוגסי מנהל מחלקת הספורט 
פרויקטים.  רכז  אוחנה  מיכאל  העירונית, 
לעובדי  ברכה  בדברי  לסיים  בלי  אפשר  אי 
הפעילות,  בקיום  שסייעו  העירייה 
החסות  על  זוהר  יחיאל  העירייה  לראש 
החזקה  תמיכתו  ועל  לאירועים  שנתן 
למשרד  בעיר,  בספורט  והתמידית 
לתחום  הסיוע  על  והספורט  התרבות 
ופנאי  לקהילה  החברה  לנתיבים  הספורט. 
שמח. אורים  חג  דהן.  חן  ומנהלה  בעיר 

נתיבות
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התכנית מופעלת בשלב זה ב 5 רשויות נבחרות: באר שבע, נתניה, 
עכו, אום אל פחם, מועצה אזורית עמק חפר. 

שותפים לתכנית: משרד התרבות והספורט, ישראל-מעבר למגבלות 
)שותפות בין ג'וינט-ישראל, ממשלת ישראל, קרן משפחת רודרמן(, 

משפחת הורביץ, וההתאחדות הישראלית לספורט נכים. 
קהל היעד: מבוגרים ובני נוער עם )וללא( מוגבלות מגיל 15 ומעלה 

הגרים בקהילה.
העוסקים  מוגבלות  עם  האנשים  כמות  הגדלת  התכנית:  מטרות 
ואת  בריאותם  את  לשפר  מנת  על  בקהילה,  קבוע  באופן  בספורט 
הישגיות  לקדם   ,)Well Being( שלהם  הנפשית  הרווחה  תחושת 
ליצור תשתית המאפשרת  בספורט תחרותי לאנשים עם מוגבלות, 
לכל אדם עם מוגבלות לבחור בפעילות גופנית מותאמת מבין מגוון 
אפשרויות ולהוביל לשינוי עמדות חיובי של כלל האוכלוסייה כלפי 

אנשים עם מוגבלות.

"שווים בספורט"  
תכנית ייחודית וחדשנית 

ברשויות המקומיות
מאת: אבי בנבנישתי, רותם פיליפס, טליה פולטינסקי

"שווים בספורט" הינה תכנית חדשנית של משרד התרבות והספורט 
וג'וינט ישראל, לקידום הזדמנויות עבור אנשים עם מוגבלות פיזית/חושית, 

קוגניטיבית, נפשית או תקשורתית לעסוק בפעילות גופנית 
מותאמת וקבועה בקרבת מגוריהם. 

שווין הזדמנויות
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לבחור  יוכל  מוגבלות  עם  אדם  שכל  בחזון  ראשון  בצעד  מדובר 
בפעילות גופנית מותאמת בקרבת מגוריו.

אבני הדרך של התכנית הינם: חתימת חוזה עם הרשות המקומית 
הנבחרת, גיוס רכז/ת מקומי/ת בכל מחלקת ספורט, הקמת "ועדת 
הפעלה" מקומית , החלטה על סוגי הפעילות הרצויים להקמה בכל 
רשות - הקמת קבוצות ייעודיות, קבוצות Unified, שילוב פרטני, 
גיוס  משתתפים,  וגיוס  שיווק  מטה(,  )יפורט  וכדומה  אישי  אימון 
וציוד  תשתיות  והנגשת  )"מתנדבים"(,  ונאמנים  מאמנים  והכשרת 

במידת הצורך. 
התכנית מעודדת פעילות גופנית עממית ותחרותית על פי בחירת 
האדם, כולל דגש על שילוב )Inclusion( הן בתשתיות העירוניות 
והן בפעילות משולבת של אנשים עם וללא מוגבלות, למשל: קבוצות 
מוגבלות  עם  מאנשים  המורכבת  כדורגל  אגודות  בהובלת  כדורגל 
מוגבלות.  ללא  אוהדים  לצד  נפשית   / תקשורתית   / קוגניטיבית 
קטמון  הפועל   - זה  מסוג  קבוצות  מס'  קיימות  התכנית  במסגרת 
ירושלים, מכבי עירוני אשדוד, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, 
עוד  והיד  פחם  אל  אום  הפועל  נתניה,  מכבי  תקווה,  פתח  הפועל 

נטויה. 
להלן מספר דוגמאות של פעילויות שונות שמופעלים ברשויות 
השונות: קבוצות ספורט תחרותי, המודרכות על ידי מאמן, בענפים 
גלגלים,  בכיסאות  כדורסל  כגון:  הפראלימפי,  הספורט  מתחום 
אנשים  של  משותפות  ועוד.  קבוצות  עיוורים  שער  כדור  בוצ'יה, 
עם וללא מוגבלות - קבוצת ריצה / כדורגל / כדורסל, בהשתתפות 
אנשים עם מוגבלות שכלית / נפשית / תקשורתית לצד אנשים ללא 
מוגבלות. שילוב פרטני של אנשים עם מוגבלות בקבוצות כלליות, 
כגון: שילוב אדם לקוי שמיעה / ראיה בקבוצת שחייה התעמלות / 
כדורגל / כדורשת ועוד. הרשויות המקומיות, פועלות לשילוב מירבי 
כדוגמת  שונים  עירוניים  ספורט  באירועי  מוגבלות  עם  אנשים  של 
חודש  לפני  התכנית  של  ארצי  אירוע  התקיים  צעדות.  או  מרוצים 
ימים  – טורניר כדורגל  של כל הרשויות הנבחרות יחד. נציין כי, כל 
במקום  ולא  הרשות  הכלליים של  הפעילויות מתקיימות במתקנים 

המוגדר לאנשים עם מוגבלות בלבד.
כאמור, התכנית החלה לפעולה השנה כפיילוט ב-5 רשויות בארץ: 
נתניה, באר-שבע, עכו, אום אל פחם, והמועצה האזורית עמק 
קבועה  בפעילות  משתתפים  היום,  ועד   2019 מאפריל  החל  חפר. 
במסגרת "שווים בספורט" למעלה מ-330 אנשים, בני נוער ומבוגרים, 
עם מוגבלות ועוד 90 משתתפים ללא מוגבלות. 19 קבוצות חדשות 
הוקמו השנה, ביניהן: קבוצות ייעודיות לאנשים עם מוגבלות במגוון 
ענפי ספורט וקבוצות משותפות לאנשים עם וללא מוגבלות. 45% 

מהמשתתפים הן נשים.
תהווה  הנבחרות,  ברשויות  ותצליח  תוטמע  שהתכנית  מקווים  אנו 
כל  עם  אדם  שלכל  כך  הארץ,  רחבי  לכל  בעתיד  ותורחב  מודל, 
מוגבלות יהיו הזדמנויות ואפשרויות בחירה לפעילות גופנית בקרבת 
 / סבסוד   / פיזית  הנגשה  של  הצורך  לפי  התאמות  )כולל  מגוריו 

חונכות / הסעות וכיו"ב(, וכך יחולל שינוי בחייו. 
אבי  והספורט,  התרבות  משרד  הספורט,  מנהל  ראש  סגן 
של  העוגן  הם  הספורט  ומנהלי  המקומיות  "הרשויות  בנבנישתי: 

הספורט ובהיותם כאלו, ניתן לקדם באמצעותם את הנגשת 

שווין הזדמנויות

המשך בעמוד הבא 
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התכנית מופעלת בשלב זה ב 5 רשויות נבחרות: באר שבע, נתניה, 
עכו, אום אל פחם, מועצה אזורית עמק חפר. 

שותפים לתכנית: משרד התרבות והספורט, ישראל-מעבר למגבלות 
)שותפות בין ג'וינט-ישראל, ממשלת ישראל, קרן משפחת רודרמן(, 

משפחת הורביץ, וההתאחדות הישראלית לספורט נכים. 
קהל היעד: מבוגרים ובני נוער עם )וללא( מוגבלות מגיל 15 ומעלה 

הגרים בקהילה.
העוסקים  מוגבלות  עם  האנשים  כמות  הגדלת  התכנית:  מטרות 
ואת  בריאותם  את  לשפר  מנת  על  בקהילה,  קבוע  באופן  בספורט 
הישגיות  לקדם   ,)Well Being( שלהם  הנפשית  הרווחה  תחושת 
ליצור תשתית המאפשרת  בספורט תחרותי לאנשים עם מוגבלות, 
לכל אדם עם מוגבלות לבחור בפעילות גופנית מותאמת מבין מגוון 
אפשרויות ולהוביל לשינוי עמדות חיובי של כלל האוכלוסייה כלפי 

אנשים עם מוגבלות.
לבחור  יוכל  מוגבלות  עם  אדם  שכל  בחזון  ראשון  בצעד  מדובר 

בפעילות גופנית מותאמת בקרבת מגוריו.
אבני הדרך של התכנית הינם: חתימת חוזה עם הרשות המקומית 
הנבחרת, גיוס רכז/ת מקומי/ת בכל מחלקת ספורט, הקמת "ועדת 
הפעלה" מקומית , החלטה על סוגי הפעילות הרצויים להקמה בכל 
רשות - הקמת קבוצות ייעודיות, קבוצות Unified, שילוב פרטני, 
גיוס  משתתפים,  וגיוס  שיווק  מטה(,  )יפורט  וכדומה  אישי  אימון 
וציוד  תשתיות  והנגשת  )"מתנדבים"(,  ונאמנים  מאמנים  והכשרת 

במידת הצורך. 
התכנית מעודדת פעילות גופנית עממית ותחרותית על פי בחירת 
האדם, כולל דגש על שילוב )Inclusion( הן בתשתיות העירוניות 
והן בפעילות משולבת של אנשים עם וללא מוגבלות, למשל: קבוצות 
מוגבלות  עם  מאנשים  המורכבת  כדורגל  אגודות  בהובלת  כדורגל 
מוגבלות.  ללא  אוהדים  לצד  נפשית   / תקשורתית   / קוגניטיבית 
קטמון  הפועל   - זה  מסוג  קבוצות  מס'  קיימות  התכנית  במסגרת 
ירושלים, מכבי עירוני אשדוד, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, 
עוד  והיד  פחם  אל  אום  הפועל  נתניה,  מכבי  תקווה,  פתח  הפועל 

נטויה. 
להלן מספר דוגמאות של פעילויות שונות שמופעלים ברשויות 
השונות: קבוצות ספורט תחרותי, המודרכות על ידי מאמן, בענפים 
גלגלים,  בכיסאות  כדורסל  כגון:  הפראלימפי,  הספורט  מתחום 
אנשים  של  משותפות  ועוד.  קבוצות  עיוורים  שער  כדור  בוצ'יה, 
עם וללא מוגבלות - קבוצת ריצה / כדורגל / כדורסל, בהשתתפות 
אנשים עם מוגבלות שכלית / נפשית / תקשורתית לצד אנשים ללא 
מוגבלות. שילוב פרטני של אנשים עם מוגבלות בקבוצות כלליות, 
כגון: שילוב אדם לקוי שמיעה / ראיה בקבוצת שחייה התעמלות / 
כדורגל / כדורשת ועוד. הרשויות המקומיות, פועלות לשילוב מירבי 
כדוגמת  שונים  עירוניים  ספורט  באירועי  מוגבלות  עם  אנשים  של 

חודש  לפני  התכנית  של  ארצי  אירוע  התקיים  צעדות.  או  מרוצים 
ימים  – טורניר כדורגל  של כל הרשויות הנבחרות יחד. נציין כי, כל 
במקום  ולא  הרשות  הכלליים של  הפעילויות מתקיימות במתקנים 

המוגדר לאנשים עם מוגבלות בלבד.
כאמור, התכנית החלה לפעולה השנה כפיילוט ב-5 רשויות בארץ: 
נתניה, באר-שבע, עכו, אום אל פחם, והמועצה האזורית עמק 
קבועה  בפעילות  משתתפים  היום,  ועד   2019 מאפריל  החל  חפר. 
במסגרת "שווים בספורט" למעלה מ-330 אנשים, בני נוער ומבוגרים, 
עם מוגבלות ועוד 90 משתתפים ללא מוגבלות. 19 קבוצות חדשות 
הוקמו השנה, ביניהן: קבוצות ייעודיות לאנשים עם מוגבלות במגוון 
ענפי ספורט וקבוצות משותפות לאנשים עם וללא מוגבלות. 45% 

מהמשתתפים הן נשים.
תהווה  הנבחרות,  ברשויות  ותצליח  תוטמע  שהתכנית  מקווים  אנו 

מודל, ותורחב בעתיד לכל רחבי הארץ, כך שלכל אדם עם כל 

שווין הזדמנויות
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מגזין
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בשנת 2017 , לפני שלוש שנים התחלנו את 
המסע המאתגר והמרתק להכנת הספורטאים 
ביצענו  לטוקיו.  הפנים  עם  הפראלימפיים 
של  ובסופו  ומקצועי,  מתודולוגי,  תהליך 
התהליך, גיבשנו תוכנית אסטרטגית, הגדרנו 
ואת  היעדים  את  המטרות,  את  החזון,  את 

הדרך.
"ההצלחה היא מסע, החינוך הוא הדרך, 

האדם הוא המטרה."
הוגה הדעות  ציטוט מדברי  זה הוא  משפט 
העלייה  של  דרך  ומורה  ציוני,  היהודי 
השנייה, אהרון, דוד גורדון, שידוע בכינויו 

א.ד. גורדון. אכן קלענו לדעת גדולים.
הספורטאים  את  שמנו  עשינו,  אכן  כך 

במרכז. כי הם המטרה.
מעטפת  העמדנו  הספורטאים  לטובת 
טיפולית,  רפואית,  מנטאלית,  מקצועית, 
מיטב  עם  ועוד.  מחקר  מדעית-טכנולוגית, 
הכוחות שיש לנו בארץ. חיזקנו את השותפות 
והיחידה  וינגייט  מכון  הלאומי,  המכון  עם 
בית  עם  הסכם  על  חתמנו  הישגי,  לספורט 
החולים השיקומי "רעות", עם ההנהלה ד"ר 
דב אלבוקרק ופרופ' רפי חרותי, שמחבקים 

את נבחרת השחייה. 
הרפואי  "המרכז  הנהלת  עם  הסכם  חתמנו 
שיבא", עם פרופ' יצחק קרייס, פרופ' ארנון 
אפק, פרופ' גל דובנוב וד"ר רמי ז'ק, כנותנים 
ספורטאינו  לכל  מקיפה  רפואית  מעטפת 
"מסלול  מכנים  שאנחנו  מה  תורים,  ללא 

ירוק". חתמנו הסכם עם "מכון סילבן-אדמס 
למצוינות שבאוניברסיטת תל-אביב, בניהולו 
בדיקות  שמבצע  שיינוביץ  מיקי  פרופ'  של 
און-ליין עם מעקב ומחקר מלווה...ועוד.    

רואים  שאתם  כפי  לעיל  שלנו  הסלוגן 
של  הדרך  את  מסביר  הוא  ומכירים 
שעושים  ולמדליה.  למצוינות  ספורטאינו 

למגבלות"  ומעל   - לגבולות  "מעבר  זאת 
בזכות כישרונותיהם ובזכות הרוח שמפעמת 

בהם וברוחם.
במקום להסביר את המשמעויות של הסלוגן, 
בחרתי לקחת אתכם איתי למסע עם שלוש 

דוגמאות בתחנות בדרך לטוקיו.

לי קל לבחור עבורכם סיפור אחד  לא היה 
או שניים כי כל אחת ואחד מהספורטאיות 
והשראה  מופת  הם  שלנו  והספורטאים 
"לניצחון הרוח". בכל זאת בחרתי לספר על 

שתי ספורטאיות, ועל נבחרת השחייה.
תחנה ראשונה במסע

הוא סיפורה של המדליסטית הפראלימפית, 
וסגנית אלופת העולם החותרת מורן סמואל, 
אישה ואימא למופת. יצאה לאליפות העולם 
אחרי  בלבד  חודשים  ארבעה  בפלורידה, 
הלידה. וזכתה במדליית כסף, ובתואר סגנית 
עם  סמואל.  מורן  היא  זו  העולם.  אלופת 
ניצחון הרוח. מורן היא דוגמא והשראה לכל 
אימא, אישה ונערה ולכל אחת ואחד,........

ושהכול אפשרי. כן, הכול אפשרי!!! 
תחנה שנייה במסע

חותרת  ברקוביץ,  פסקל  הספורטאית  היא 
לא  דבר  לומר ששום  נוהגים  יש  הקיאקים. 
הכול עבר  כי:.."חוץ מהרכבת  אותי,  יעצור 

עלי". 
אז יש לנו ספורטאית, שיש לה חדשות לכולנו. 
הספורטאית  של  המדהים  סיפורה  וזהו 

המשחקים הפאראלימפיים 
טוקיו 2020 

אתם בוודאי יודעים מדוע קוראים לאולימפיאדה, אולימפיאדה פראלימפית, 
או המשחקים הפראלימפיים. ובכן השם ניגזר מהמילה Parallel, מקביל, משחקים 
מקבילים לאולימפי. כפי שכולכם יודעים, עם גמר המשחקים האולימפיים הרגילים, 

כעבור שבועיים מתחילים המשחקים הפראלימפיים על אותם המתקנים,
באותן זירות תחרות תקניות.

מורן ושוקי דקל

מגזין
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שקמה  ברקוביץ.  השראה–פסקל  מעוררת 
אחרי שהרכבת עברה עליה וקטעה את שתי 
מדהים,  פסקל  של  התאונה  סיפור  רגליה. 
בבוקר יום רגיל בדרכה לבית הספר כנערה 
צעירה, צעדה פסקל לתחנת הרכבת בפריז, 
היא החליקה אל  נתפש  ובלתי  וברגע טרגי 
מתחת לגלגלי הרכבת שעברה עליה וקטעה 

את שתי רגליה.
היום  תרתי-משמע,  ו"בועטת"  קמה  פסקל 
ונמצאת בעיצומן  היא ספורטאית מצטיינת 
הקריטריון  לקביעת  ותחרויות  הכנות  של 

והכרטיס לטוקיו...
גאה,  ואימא  בית  עקרת  אישה,  היא  פסקל 
הבת  את  לצבא  גייסה  גם  כחודש  שלפני 
שלה עדן, שגם היא, איך לא, היא ספורטאית 

מצטיינת בקיאקים.
תחנה שלישית במסע

הוא סיפורה המטלטל ונחישותה של נבחרת 
ועושה  שעשתה  שלנו,  המצטיינת  השחייה 
הרבה "מעבר לגבולות ומעל למגבלות". עם 
מ  המאמן  בנינסון.  יעקב  הלאומי,  המאמן 

"הבריכה הקסומה".... מהטלוויזיה זוכרים?
טסה  השחייה  נבחרת   2017 בספטמבר 
אליפות   זו  במקסיקו.  העולם  לאליפות 
לקראת  ניקוד  נקבע  שבה  חשובה 
לאחר  יומיים  כעבור  טוקיו.  אולימפיאדת 
הגעתם למקסיקו ארעה רעידת אדמה חזקה 
גדולה  ופניקה  פחד  היה   .  5.2 של  בדרגה 
של  גדולה  חרדה  בארץ  ואצלנו  במקסיקו, 
שלנו,  לנבחרת  ההנהלה  ושל  המשפחות 
אלו היו ימים של ערב ראש השנה, משרדי 
היה  לא  הנבחרת  ועם  סגורים,  ממשלה 
במקסיקו  התקשורת  מערכות  כל  כי  קשר 
עצבים  מורטי  ורגעים  שעות  עברו  קרסו. 
עד שהגיעה הודעה ממקסיקו מתוך הכאוס 
פיטר  דר'  המשלחת  ראש  התקשר  הגדול, 

פיזרו, שלא במקרה הוא גם האבא של 
המדליסטית המצטיינת ענבל פיזרו. והודיע 
רעידת  במקסיקו  כאן  אצלנו  'שהייתה  לנו 
וכולם  האוכל  בחדר  אותנו  שתפשה  אדמה 

בסדר. נשמנו רווחה.
אותם  להחזיר  כדי  לפעול  התחלנו  מיד 
פעלנו  הביתה.  אפשרית  הכי  במהירות 
עם  מצב",  "חדר  שפתח  החוץ  משרד  מול 
הספורט  משרד  עם  במקסיקו,  השגרירות 
מטוסים  שני  ששלחו  העורף  מפקדת  ועם 
וחשבנו  ואספקה  רפואי  וציוד  מחלצים  עם 
שבחזרתם ארצה יביאו את השחיינים. אחרי 
תלאות רבות, הנבחרת חזרה בשלום לארץ. 
את  שמכיר  ומי  האימונים.  לשגרת  וחזרה 

המאמן יעקב בנינסון אין אצלו הנחות.
נבחרת  דצמבר,  בחודש  חודשים,   5 כעבור 
שוב  טסה  ויתרה,  שלא  שלנו  השחייה 
שנדחתה,  העולם  לאליפות  למקסיקו 
 -  2 מדליות:   שלוש  עם  חזרה  והנבחרת 
ארד  ומדליית  פיזרו,  לענבל  כסף  מדליות 

למרק מליאר.
הסגה של  חושבים שבזאת תמה  אתם  ואם 

נבחרת השחייה......אז לא!!!
אליפות העולם בשחייה לשנת 2019 תוכננה 
חשובה  תחרות  וזו  במלזיה.  להתקיים 
הסיפור  ועלה  חזר  שוב  לטוקיו.  וקובעת 
של החרם של ראש ממשלת מלזיה, מהטיר 
כל  את  "מזמין  שהוא  שהודיע  מוחמד,  בין 

ספורטאי העולם, חוץ מנבחרת ישראל"...

לא חשבנו לרגע לוותר, פעלנו נמרצות עם 
מר  הבינלאומי,  הפראלימפי  הועד  נשיא 
עם  רגב,  מירי  השרה  עם  פארסונס,  אנדרו 

משרד החוץ, עם הוועד האולימפי 
שהוא  גלעדי  אלכס  באמצעות  הבינלאומי 
עם  הבינלאומי,  האולימפי  הוועד  חבר 
מדינות חברות ועם קהילות יהודיות בעולם.

ניהלנו מאבק נחוש כנגד ההצהרה הגזענית 
דבר  של  שבסופו  שמח  אני  והמפלה, 
המאמץ נשא פרי, נשיא הוועד הפראלימפי 
והנהלתו,  פארסונס  אנדרו  מר  הבינלאומי 
קיבלו החלטה דרמטית, וחסרת תקדים שאני 
לא מכיר בתולדות הספורט בעולם. הנשיא 
"הספורט  והודיע:  עיתונאים  מסיבת  כינס 
הפראלימפי כמו הספורט האולימפי בעולם 
וספורטאית  ספורטאי  כל  של  זכותו  הוא 
החופשית".  ומבחירתם  מרצונם  להשתתף 
לאפשר  מסרבת  מלזיה  וממשלת  הואיל 
לנבחרת ישראל להשתתף באליפות העולם, 
התחרות  ביטול  על  פארסונס  מר  הודיע 
אני  אחרת.  למדינה  והעברתה  במלזיה 
הוועד  ההחלטה,  קבלת  שבעת  לציין  רוצה 
לו  הייתה  לא  עדיין  בינלאומי  הפראלימפי 
זה  האליפות.   את  שתארח  חלופית  מדינה 
אך מעיד על נחישותו של הנשיא הבינלאומי 
פוליטיקה  לערב  שאין  פארסונס  אנדרו  מר 
בספורט, ושיש לכבד את  התקנון הבינלאומי. 

כידוע האליפות הועברה ללונדון.
מאוד  באופן  בדקנו  בארץ  אנחנו  גם  אגב 
יסודי בעזרת מינהל הספורט ומכון וינגייט. 
את האפשרות לארח את האליפות. זה היה 
העלויות  בגלל  גם  מבחינתנו  אפשרי  בלתי 
דבר  של  בסופו  הזמנים.  לוחות  בגלל  וגם 
לונדון שאירחה את המשחקים האולימפיים 

בשנת 2012 אירחה את האליפות.  
ללונדון– נסעה  שלנו  הנבחרת  וכמובן 

והוכיחה את עצמה. הנבחרת "נתנה בראש" 
וזכתה בארבע מדליות, ובקביעת שיא עולם 

חדש. 
במדליית  מדליית,  בשתי  זכה:  מליאר  מרק 
השיא  את  שבר  וגם  כסף,  ובמדליית  זהב 
השיא  אגב  חופשי.  מטר   400 ב-  העולמי 
בריכה  באותה  נקבע  הוא  גם  הקודם 

אולימפית בלונדון בשנת 2012.
מדליית:  בשתי  זכה  דדאון  עמי  והשחיין 

במדליית כסף ובמדליית ארד. 
אכן אלופים אמיתיים. שמנצחים   "מעבר 

לגבולות ומעל למגבלות".
חברי בהנהלה ואני יש לנו זכות גדולה להיות 

באירגון של אלופים אמיתיים. 
ולומדים  השראה  מקבלים  אנחנו  שמהם 

שהכול אפשרי. הם לימדו אותנו 
הבלתי  את.....  לעשות  שיכולים 

אפשרי...........לאפשרי !!!
I MPOSSIBLE ל IEMPOSSIBL

ולסיום:
ב- 25.8.20  בטוקיו, יעלה המסך על ההצגה 

הפראלימפית הגדולה בעולם.
 4.450 ישתתפו-  טוקיו  באולימפיאדת 
ב-25  פראלימפיים  וספורטאים  ספורטאיות 

ענפי ספורט.
 18  ,)26.2.20( היום  מונה  שלנו  המשלחת 
ספורטאים שעשו את הקריטריון, וההערכה 
 30 כ-  תהיה  שלנו  שהמשלחת  שלנו 
ספורטאים, שיתחרו ב- 12 ענפי ספורט. אני 

שמח לציין שבמשלחת יהיו  50%- נשים.
מיוחדת  אולימפיאדה  מבטיחים  היפנים 
שלא הייתה מעולם. הם אומרים נפתיע את 
ורובוטיקה.  טכנולוגיה  המון  עם  העולם. 

תחבורה במכוניות אוטונומיות ועוד.
הם עוד מבטיחים מזג אוויר קשה במיוחד, 
 40 38–עד  של  ממוצעת  טמפרטורה  עם 
 .  85% של  ממוצעת  לחות  ועם  מעלות, 

שהצרוף הוא עומס חום כבד.
את  פעמים  הרבה  לראות  מקווים  ואנחנו 
הדגל כחול לבן, ולשמוע הרבה פעמים את 

התקווה, בטוקיו.

ד"ר יהושע-שוקי דקל
יו"ר הוועד הפראלימפי בישראל

הספורטאים  מצטייני  בטכס  דברים 
והפראלימפיים

2019 , שנערך ב-26.1.20 במלון דן  לשנת – 
פנורמה בתל אביב.

פסקל ושוקי דקל

מורן, מרק מיליאר וענבל פיזרו

מגזין
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מגרשים,  הכוללת  מרשימה  ספורט  בקריית  התחדשו  יבנה  תושבי 
מתקני ספורט ואתלטיקה מתקדמים המעניקים למשתתפים הנאה 
וחוויה ספורטיבית לכל המשפחה במרכז העיר על שטח של כ-40 

דונם.
במקום מגרש כדורגל סינתטי, מסלול ריצה מקצועי בהיקף של 300 
מטר, מגרש קט-רגל, אולם אקרובטיקה והתעמלות קרקע, שלושה 
מגרשי ספורט משולבים )קט-רגל, כדורסל, כדוריד, כדורעף(, קפיצה 
לרוחק, כדור ברזל, מתקני כושר קרבי והכנה לשירות בצה"ל, מתקני 

כושר גופני, מגרש קט-רגל רב-שערים,  טניס שולחן ועוד.
במהלך שעות הלימודים קריית הספורט משמשת את תלמידי בתי 
הספורט  קבוצות  חניכי  את  אחר-הצהריים  ובשעות  בעיר  הספר 
"קרית  גוב-ארי:  צבי  העיר  ראש  יזם  הפרויקט  את  העירוניות.  
ולמתקנים  בעיר  ששודרגו  הספורט  לתשתיות  מצטרפת  הספורט 
אולם  הכדורגל,  איצטדיון  העירוני,  הספורט  היכל  כגון  החדשים, 
הספורט בבית הספר רבין ועוד. יבנה עיר מובילה בתחום תשתיות 
הספורט מתוך מחויבות להמשך עידוד הספורט המקצועי והעממי 
כאחד. כפי שהתחייבתי אנו ממשיכים לפעול למתן מענה לענפים 
היישובי  השונים שיזניקו קדימה את הספורט בעיר כחלק מהחזון 

לעידוד אורח חיים בריא לכלל תושבי העיר".

יבנה ספורטיבית

חדשות

צבי גוב-ארי, מזניק קדימה את הספורט

שאול דוד מנהל מחלקת הספורט יבנה
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חדשות
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חדשות
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חדשות
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חדשות
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חדשות
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חדשות
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