
 

 תאריך:
 

 
 דברי פתיחה:

 

פתח בברכות לחברי הועדה  -אורן כהן  

 

בנוסף הציג  בעיר(חולקה לאחרונה בכל בתי אב ) "כל הספורט"נתן סקירה על חוברת  – שאול מיטלברג

המתקיימים במרכזי ואולמות הספורט בעיר.ל החוגים והציג מצגת של כ  

 

ולשלב אותה .להקים קבוצות כדורגל נשים בכפר סבא לבדוק את האפשרות מבקשת  – ענת הרשקו  

 

, אלון ויפתחו בקרוב במוקדים נוספים קיןשיכדורגל נשים באוס השיב שיש קבוצת – שאול מיטלברג

 בעיר בשיתוף עם בתי ספר .

 

את הענף לחשוב על השכונה הירוקה לקדם בעיר וצריך שחייה ענף הביקוש לאומר שיש  – שאולי דור

לפעילות שחייה )בקאנטרי שיוקם(כמוקד   

 
אל האם יש הנחות לחוגים של העירייהוש – אבי תשובה  

 

יתן לקבל אותם לאחר מילוי טפסים לועדת הנחות יש הנחות ונ –שאול מיטלברג   

 

בשכונות הירוקותולכן לא פותחים מוקד פעילות  הסייף לענףיש מצוקת מאמנים של  – תומר כפיר  

 

 2/19 ישיבה: מס' ועדת הספורט   :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    22/10/19 נערך ביום:

 אביטןקלודין  נרשם ע"י : מנהל רשות הספורט  –שאול מיטלברג  נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

 אש העירמשנה לרחבר מועצת העיר,  –אורן כהן  .1

 מנהל רשות הספורט –שאול מיטלברג  .2

 כהן  עידו  .3

  יגאל שמש .4

 אבי תשובה .5

 שאולי דור  .6

  ענת הרשקו .7

 אייל לבנון  .8

 קובי פדווה .9

 טלי שקד  .10

 תומר כפיר  .11

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

רועי דיין, תמי טל, דני הרוש, רן כדורי, עמוס שיטרית יואב מלאכי, יובל קדוש, רוני סקה, 
ליאור ניידיץ ,אמיר סילבר , אמיר כהנא, רן אגונר, עמיחי אלפרוביץ , ציבי אלון, טלי איסקוב , 

 שלמה הופמן ועזריאל הונרייך

 ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה /תמשתתפים, רכז תפוצה:



 

 

 
 
 
 

מתקיימים אימונים בליווי מאמן ובמתחם גלילי על כך שבכל הפארקים  העלתה את הסוגיה  -טלי כהן

ולא משלמים שכירות.אישי   
 

  הכדורסלפתיחה של מועדון נוסף בעיר בענף  העלה את הרעיון לקידום – שאולי דור
 

לנערות כושר גופני מבקש לקיים אימוני  – קובי פדווה  
 

לנערות בלאה גולדברגגופני שר יש אימוני כו – שאול מיטלברג   
 

 

 סיכום:  
לעלות רעיונות חדשים לישיבה הבאה.מבקש מחברי הוועדה  –אורן כהן   

הציע לצאת לשטח בישיבות הבאות  – עידו כהן  
 

 חתימת מזכיר הועדה חתימת יו"ר הועדה
 

 
 
 


