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כולם מציגים את עצמם.
תומר גלאם :יש צורך לטפח את כל ענפי הספורט ,כולל מאמאנט .בתקופה שאני מכהן כראש עיר
צריך להיות שיפור במענה לפעילויות של נוער וילדים ,שתהיה חלוקה הוגנת בין ענפי הספורט
השונים .אני מודה לדורון על הקמת הועדה .היה עניין השבוע עם הפועל אשקלון ,אנו רואים מה זה
יכול לעשות .אני רוצה שתגיעו לכל ענפי הספורט .יש כאן צוות מתנדב שיכול לשתף פעולה .הדברים
צריכים לצאת לפועל בצורה מהותית .לפני הכל אני רוצה להודות לחברי הועדה ,אתם מציגים מדיניות
של רה"ע וחזון.
דורון נקשרי :מטרה של הועדה הזו -הכרות .איך מגשרים על פערים .המסכנות של הועדה יש להביא
 .לראש העיר .יש המון מה לשפר .לתת יותר לנוער וילדים .מרסלו ודני רחמים ירכזו נושאים בוועדה.
תומר גלאם :יהיה דיון בתבחינים ויעשו שינויים.
דני רחמים :אני מאוד מאמין בהזדמנות של הספורט .הספורט הוא מעבדה לחיים .אפשר למנף את
העיר שקשה לתאר .צריך לעשות סדרי עדיפויות ואני חושב שאנחנו צריכים לפתח את הספורט .אני
בטוח שאנו בדרך הנכונה והעיר הזאת תהיה משהו אחר בעוד  4-5שנים.
גלי דניאל :אי אפשר בלי ספורט ,זה הופך אותנו לאנשים טובים יותר.
אורן מרסיאנו :אנו באנו לתרום ולעבוד.

שרלי אופלגר :אין כמות כזאת של אלופים כמו בענף הסייף אצלנו! .במאבק מול ראשי ערים הוצאתי
סכום כסף ששווה לתקציב השנתי של הפועל כדורגל .ממליץ לעיריית אשקלון .לבחון מחדש חלוקת
התקציבים.
תומר גלאם :אם יש בעיה ספציפית -להעלות בוועדה .מטרה של הועדה -להביע דעה ולא לפתור
בעיה של העמותה.
שמעון לוי :מתנ"סים תמיד היו בצל .אנחנו מחזיקים בנתח מכובד בתחום הספורט .אנחנו יכולים
להביא רעיונות .יש לנו מה להגיד בנושא הספורט...
תומר גלאם :יש הרבה פעילות במתקני הספורט ויש לבדוק רמת אחזקתם .יש היום כ150,000-
תושבים וצריך להביא תקציבים מתאימים .אנחנו רוצים לצמצם פערים.
פיני ביטון  :עבדתי שנים עם כולם .הספורט באשקלון חלקו מתקדם ,חלקו לא ..ספורט צריך לקבל
שדרוג .אנחנו ישבנו עם דני רחמים ,צריך שתהיה לו קבוצה ייצוגית וברמה גבוהה ביותר .אפשר
להביא קבוצה של דני לטופ .טניס ,לדוגמא ,צריך שדרוג וכל האחרים...
תומר גלאם :צריך להגיע לאוכלוסיות חלשות ולשלב במנגנונים הקיימים ,לעשות הכל כדי להכניס
אותם למסגרות ,צריך שיתוף פעולה עם חברה העירונית ואגף הרווחה.
מאיה טרטקובסקי :אני מכינה בנות לנבחרת ישראל .אפשר לבנות קבוצה טובה ואיכותית של נשים.
דיברתי על זה עם דני רחמים והוא מבין עניין .יש לנו פוטנציאל .אני רוצה לבנות כמה קבוצות והייתי
רוצה להרים ענף הכדורעף.
סופי חוטובלי :אני אשמח לקראת ועדה הבאה לקבל נתונים גם בחינוך הפורמלי וגם בלתי פורמלי .יש
גופים שונים שפועלים בתחום הספורט .מה יעדם ,משאבים? מה חלק שלנו? רוצה להכיר מה פניו
של ספורט.
דורון נקשרי :יש תוכניות מ 2014-ואף אחד לא יישם אותה .זאת תוכנית רב שנתית עד  .2035אנחנו
צריכים תוכנית חומש לקדנציה הקרובה .איך ב 2020-יראה ספורט באשקלון .יכול להיות שנדון גם
בתקציבים ונעשה תוכנית מסודרת.
מיריי אלטיט :אפשר לשנות תקציבים.
דורון נקשרי :בתוכנית -להגדיל תקציב לכדורגל ואנו בדרך חדשה ונשנה מה שצריך .חושב שצריך
לקיים את הועדה פעם בחודש -חודשיים.
מרסלו בורדמן :מעביר לדורון מטרות ויעדים והוא צריך לעבור על זה ...יש כ 3700-משתתפים
בחוגים של מרכזים קהילתיים .מתוכם כ 800-בכדורגל ו 470-בכדורסל.
סופי חוטובלי :הועדה תדון בתקציבים ותחליט לאן הכסף ילך.
מיריי אלטיט :להקצות יותר כסף לענפים אחרים (חוץ מכ.רגל וכ.סל).
מרסלו בורדמן :ישנם כ 2000-ספורטאים פעילים ב 25-ענפים בעיר.
סופי חוטובלי :הנושא של אורח חיים בריא צריך לקדם מגיל הרך .הועדה תוכל לעשות משהו עם
השמנת יתר .אנחנו רוצים להיות במקום אחר.
מתי חג'ג' :אם תהיה הבראה בתחום כדורגל וכדורסל ,גם ענפים אחרים ירוויחו.
פיני ביטון :צריך חשיבה מחודשת.

מרסלו :ספורט עממי -מי שלא רשום באיגוד .זה  3700ילדים שמתוכם כ 1200-כדורגל וכדודסל ,לא
כולל בי"ס לכדורגל ,חוגי טניס ,גלישה ,אומנויות לחימה ועוד...בנוסף ,כ 5000-ילדים בפרוייקטים בית
ספריים ,מועדונים ,שחייה ,שחמט .ספורט תחרותי -רשומים בעמותה /אגודה ומשתתפים בתחרויות.
יש כ 25-ענפי ספורט שונים .מתוך  2000ספורטאים פעילים פחות מחצי בכדורגל וכדורסל.
אורן מור יוסף :צריך לחזק ספורט פורמלי ובלתי פורמלי .יש להסתכל על זה בצורה אחרת .ליצור
הזדמנויות לילדים להשתתף בענפי ספורט השונים.
דורון נקשרי :השנה תהיה אליפות אירופה לנשים בלקרוס .ענף שצובר תאוצה בזמן אחרון.
אורן מור יוסף :ילדים צריכים להתנסות בענפי ספורט שונים ועירייה צריכה לסייע לזה .אני מאמין
שאתה ,דורון ,יכול להוביל שינוי.
שעיה אזר :מ 1982-קיים טניס באשקלון .אני לא חושב שהושקע הרבה כסף בענף .אומנם אני לא
קשור לתקציב ,אנחנו לא קיבלנו שקל למתקנים ,ויש לנו תחרויות שונות במשך שנים .אנחנו עושים
תוכניות לקהילות שונות .אני גם רכז של ספיישל אולימפיקס הארצי שזה מיועד לאוכלוסיות מיוחדות.
אנו במרכז הטניס מאמצים בי"ס מעיין שרה ,מסיעים אותם ,הם מקבלים ציוד והדרכה .יש לנו מתקן
ברמה גבוהה ,יותר מ 500-ספורטאים פעילים .אנחנו יכולים לארח ולהתארח .נעשה דברים פרקטים
שיעזרו לדור העתיד.
יוסי קקון :אני מאמן כושר של כל נבחרות ישראל .הגעתי לאשקלון וביקשו ממני לטפל בנושא
הכדורגל לפני שנתיים .ניסיתי לעשות משהו בנוער ,ראיתי נוער מנותק .הייתי גם בתפקיד מנהל מח'
הספורט בקריית גת .בחינוך הפורמלי לא נותנים דגש על הספורט בשכונות הקשות .אפשר להכין
רעיון .ילדים שמגיעים מהשכונות המוחלשות יכולים להגיע להשגים מאוד גדולים .ניתן לעשות ועדה
גם במועדון ,במתנ"ס ומקומות אחרים.
מתי חג'ג' :אני מאוד שמח להיות חלק מהועדה ומקווה שנקבל החלטות נכונות וניישם אותם.
דורון נקשרי :כן ,צריך ליישם.
שמעון לוי :פיני עושה עבודה טובה בעיתון .בהזדמנות אני רוצה לפנות לפיני שתהיה חשיפה של ענפי
ספורט השונים.
אורן מור יוסף :שי לנו אלוף עולם בשייט ואף אחד לא יודע מזה.
פיני ביטון :היום יש קומוניקטים .כל אחד צריך להביא חומר.
מרסלו בורדמן :מקבל נתונים ומעביר לדוברות והם מעבירים לעיתונות.
שמעון לוי :צריך לקנות עמוד בעיתון ולפרסם שם כל ההישגים .תושבי העיר לא מכירים כלום.
מרסלו בורדמן :בזמנו פתחתי דף בפייס וסגרו לי אותו .אני רוצה לפתוח דף תחת שם עיריית אשקלון.
מקווה שזה יצליח.
אליק סולטנוביץ :בן שלי מתאמן אצל דני רחמים .מאמנים מגיעים רבע שעה לפני האימון .הם
מבקשים תעודות של בית ספר כדי לדעת שהספורטאים שלהם לא רק ספורטאים טובים ,אלא גם
לומדים טוב .מי שלא לומד ,לא יכול להשתתף בספורט .אני חושב שצריך להביא לכאן דוברת .בבתי
ספר כדאי לבדוק התפלגות של הילדים בחוגי ספורט .חשוב שילדים לא יסתובבו ברחובות ויהיו
עסוקים.

איתי סהר :יש נכונות של כולם ורצינות ..צריך להיות פרקטיים .שהשנה הזאת תהיה מוצלחת .נדון
בהגדלת מספר המשתתפים ,שינוי בחינוך הפורמלי ובלתי פורמלי; למפות את המצב הקיים ולהגיע
למטרות.
דורון נקשרי :אנשים איכותיים יושבים כאן .נקבל נתונים ונתייחס אליהם בצורה רצינית ומקצועית.

