מועצה אזורית לב השרון
המחלקה לחינוך

היחידה לספורט

פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט
תשע"ט4.2.2019 – 1/
נוכחים:

חסר:
.1

.2

יו"ר – שאולי בן-דוד
חברים – גידי בן-יעקב ,יאיר משה ,מירב אולייניק ,יאיר טלמון ,עינת ירון
מנהלת המחלקה לחינוך – רונית רופא-הדרי
מנהלת יחידת הספורט  -גילה ברנס
רונן חיון

כללי:
1.1

שאולי הודה לכל הנוכחים שהגיעו לישיבה ,מתוך ראייה כי הספורט הינו נושא חשוב שיש
לקדמו בתחומי המועצה.

1.2

גילה הציגה את העשייה שנעשתה בכל המישורים ב 5-השנים האחרונות.

סבב הכרות:
2.1

שאולי בן-דוד – יו"ר הועדה .מקווה כי תעשה קפיצה משמעותית בכל העשייה בספורט,
תוך הגדלת תקציב היחידה .מאמין שיחד עם חברי הוועדה הכל אפשרי.
גידי בן יעקב – חי את הספורט מאז ומתמיד .מאמן כדורגל ,בעברו עסק בענף טניס השולחן.
הקים פטאנק בנורדיה ע"י הקמה של  20מגרשים .ע"מ לקדם את הספורט חייב להיות
תקציב.

2.3

יאיר משה – עסק בספורט מאז שהיה ילד .אימן קבוצות כדורגל בעבר .מאמין שדרך
הספורט ניתן לעשות שינוי משמעותי ומבקש לראות קבוצות ספורט גם בצד הצפוני של
המועצה.
מירב אולייניק – בוגרת וינגייט ולימדה שם .כיום עובדת באתנה .בעברה היתה חברה
בוועדת הספורט של המועצה וכיום חברת הנהלה בעמותה .הבעיה המשמעותית היא
מתקנים – מהווה כרטיס ביקור של המועצה .רואה בספורט ככלי ערכי-חינוכי משמעותי.
יאיר טלמון – שחקן כדורעף לשעבר .כיום עובד ביחידה לספורט הישגי במכון וינגייט .ב8-
שנים האחרונות נעשה שינוי מהותי בספורט והספורט נמצא ברשויות – אם הרשות
מחליטה לחרוט על דגלה את נושא הספורט – הספורט יכול לצמוח ולהגיע להישגים.
עינת ירון – צמחה בענף הג'ודו כספורטאית .כיום משמשת כמאמנת נבחרת הנשים של
הג'ודו ומתאמת איגוד הג'ודו באתנה.

2.2

2.4

2.5

2.6
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.3

דיון:
3.1
3.2

.4

מגמות לעתיד.
פורום נאמני ספורט יישוביים
דיון בתוכנית אב יישובית בספורט

לסיכום:
5.1

5.2
5.3

.6

הדיון נסב בעיקר סביב ההבנה בקשרי הגומלין בין עמותת הספורט ליחידה לספורט.
בשל השיח בין החברים לא מוצה הדיון בנושאים נוספים.

נושאים לישיבה הבאה:
4.1
4.2
4.3

.5

המחלקה לחינוך

באחריות גילה:
 5.1.1לשלוח את תוכנית אב יישובית בספורט של לב השרון לחברי הוועדה.
 5.1.2לתאם ישיבה עם יורם חיאט ,שאולי בן-דוד ,יאיר משה – ע"מ להמשיך את הדיון
ולקדם שיתופי פעולה עם העמותה.
חברי הוועדה מתבקשים לקרוא בעיון את תוכנית האב היישובית בספורט ולהציג בישיבה
הבאה את  3הסעיפים שלדעתם צריך לקדם במועצה.
הוועדה מבקשת מיאיר טלמון להביא את נתוני התקציב שאסף ממחלקות ספורט במועצות
מקבילות.

תודה על שיתוף הפעולה ועל הרצון להתנדב ולתרום מהידע המקצועי שלכם.
שאולי בן-דוד
יו"ר ועדת ספורט

העתקים:
נוכחים
פנינה אמויאל-משה – מנכ"לית
רונית רופא-הדרי – מנהלת המחלקה לחינוך
רונן חיון – חבר וועדה
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