
 21/09/22פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט מיום 

 

יריב  נוכחים טורס,  סמדר  הורביץ,  רועי  הרשקו,  לימור  דיין,  טל  נביא,  בן  תמי  לנדאו,  מוטי   :

מולדבסקי יוסי  בכר,  רפי  אפרת  ירושלמי,  פרנקל,  רן  אידלמן,  אלון  עמיצור,  רומה  אבן,  יהורם   ,

 טהורי  

 

 להלן עיקרי הדברים:

 רפי בכר  למספר חודשים. מחליפונוסע בסוף אוקטובר הורוביץ  רועי  - עדכון כללי

 טהורי פקידת חוגים וספורט ואפרת   הרשקו מנהלת מחלקת חוגים וספורט לימור - הכרות

חוגי   טניס   -   הספורטהצגת מערך  )רצי סביון, כדורשת,  וחדשים שנפתח  .  שולחן(  חוגים קיימים 

 שימת לב לאוכלוסייה המבוגרת

 פרויקט זוזו, מועדון ספורט חטיבה  - ס"פרויקטים משותפים עם ביה

 קייטנות הקיץ הופעלו בהצלחה במגוון תחומים 

חתימת חוזים חדשים    ים.מאמנ  5שני מאמנים חדשים לכדורסל, סה"כ  נוספו    -  מאמנים/מדריכים

 לחוגים וקייטנות 

, כמו  מות, צביעה ותיקוניםלמלתחות, תקרה, הפרדת האולבוצעו שיפוצי קיץ    -  סטטוס תשתיות

 . כן, נבנה מתחם מתקנים פונקציונאליים בגב חטיבת הביניים

 בכדוריד, התקנת סלים.  pvcפרקט באולם הכדורסל,  -  יפוצים עתידיים מתוכנניםש

 הצפות.   ומניעת לחורףבדיקת מוכנות האולמות  

 .מכרז ותקנון חדשפורסמו   – רשות שימוש זמנית וקבועה במתקני הספורט

 . ואורחים בתשלום  מגרש הכדורגל. תושבי סביון ללא תשלום  תהשכראכיפה של  קיימת בעייתיות ב

 ון. יש למצוא מתנדבים שיפעילו אותו. רק לחיילי סבי  פתיחת חדר הכושר לחיילים ביום שבת

 בעייתיות עם קבוצת הבנות. קיימת  – סטטוס כדורסל

המצב הנוכחי ממשיך, יש    –המשכיות הכדוריד  .  ה, לאומית +ארצית- כיתות ג  –   סטטוס כדוריד

 לעשות חשיבה להמשך. 

   .מפעלי קיץ: הפנינג משחקי חשיבה, הפנינג מתנפחים  - רועי קיץיא

 יוזמות חדשות . טורנירים. מירוץ סביון. מתוכננים אירועים שנתיים בחגים

 

 



 רועי הורביץ

 והמחול.    ו הג'וג'יטסקיימת בעייתיות באולם 

 בלט זה דבר שיכול למשוך בנות עד גיל מבוגר יחסית וחבל שלא יהיה סטודיו ראוי. 

 לא מספיק גדול לנוער שמתאמן בו.   והג'וג'יטסאולם 

 צריך לדאוג לתשתיות האלה ולהסתכל קדימה  

 

 

 רונה 

.  50%מיליון שקלים והמדינה משתתפת בכ  5גדול שעולה בסביבות    םאול  -  הציעה להקים אולם בלון 

 ניתן לעשות "קול קורא" להתעמלות האומנותית. 

 ₪ על החשמל.  3000-ישנה תוספת של כ 

 לא מתמידות בשום חוג, יש לחשוב על קיום חוג בחדר הכושר.   - בעיית הנערות

 

 רן פרנקל

 להרחיב שעות לעידוד נוער  קיון בו.יצביעת המתקנים וחידושם. יש להקפיד יותר על הנ  -ושר  כר  חד

 "אסור לעשן"   - שלט בחוץיש להציב 

 פרסום נוסף לקבוצת הריצה  

 

 רפי בכר

 . pvcהפרקט וה  צריך להזדרז עם המכרז של

שבי סביון. לבדוק אופציה  והעמותה לקחה על עצמה את העלויות, רק לת  -   הפעלת האולם בשבת

 שיגיעו ילדי י"ב כדי לפקח.

 השלמה של העמותה.  ₪ בחודש מכל מתאמן + 100העמותה ממנת את העלות.  -  כדורגל בוגרים

 הוא פנוי.  כנס לאולם, לבדוק אםייש לאפשר בימי שני לתת להם לה  - בחורף

 סופר ברקת, בתמורה לשלט. יש להחליט על סכום ולקבוע לאן הכסף מועבר.  - תרומה לעמותה

 

 עדה: מור אסיא, שירלי דשא, ורד מלכי ו מהות חדשות לויהצטרפות של א

 

 

 

 בהצלחה שנה טובה 

 

 

 


