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מקום הישיבה :לשכת ס .ראש מינהל חינוך

נוכחים ה"ה:
תומר גלאם

 -ראש העיר

רמי סופר

 -סגן ראש העיר

יובל זוזט

 -ס.מנהל מינהל חינוך ותנו"ס

מיריי אלטיט

 -חברת מועצה

דוד בן אברהם

 -חבר מועצה

ד"ר ריקי שי

 -חברת מועצת העיר

אושרה צרויה ימין

 -דוברת

נמרוד גלנטה

 -מנהל אגף תרבות ,נוער וספורט

אילן זנו

 -ס' מנהל אגף למינהלה וטכנולוגיות

עו"ד אביחי לוי

 -עו"ד בלשכה משפטית

סופי חוטובלי-פנחס

 -יו"ר פורום הורים עירוני

גלית כהן

 -עוזרת ראש העיר

רונית נשיא

 -מנהלת לשכת רה"ע

אורטל חכמון
יהודה רזיאל

 -נציג ציבור

גלית מרציאנו

 -מנהלת מח' חינוך מיוחד

סיגל ברששת

 -עוזרת אישית של ראש מנהל לחינוך ותנו"ס

ליז כהן

 -מנהלת מחלקת גני ילדים

איילה חדד

 -מנהלת המחלקה למניעת נשירה ,קידום נוער וביקור סדיר

יפעת מכלוף

 -מנהלת מחלקת רישום

רות מלול

 -מנהל יח' לטיפול בפרט

ליזה אהרון

 -מנהלת מרכזים ופעילות
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מרסלו בורדמן

 -מנהל מחלקת ספורט

אבי פרג'

 -רפרנט מ"מ בחינוך

פיני בן אבו

 -סגן יו"ר ועד הורים בי"ס רמב"ם

מהלך הדיון בישיבה:

נושא הדיון :נושא :1מצגת על ידי מרסלו בודרמן-
נושאים במצגת:
 חזון מחלקת הספורט וייעוד המחלקה.מוקדי עבודה:
חוגים בגיל הרך ,ספורט ימי ,מסגרות לנשים ,מונדיאל לנשים בלקרוס ,מסגרות תחרות
עולמי ,כדור רשת ,קבוצת כדור מים לאימהות.
ספורט לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים ,פיקוח -חוק הספורט ,אירועי ספורט ,תקן בטיחות
לכל המתקנים בשיתוף עם מינהל תפעול.
נערך סקר צרכים בקרב התושבים באמצעות שאלון טלפוני ובנוסף נערכו  600ראיונות
מלאים:
ממצאים שעלו 68% :מהאנשים ,מתעסקים בפעילות ספורט על פי התפלגויות שונות.
הצעות לפעילות חינוך גופני לגיל הרך:
פעילות שח-מט -לבדוק עלויות בגנים ,נערך סקר בנדון ונשלחה בקשה להעלות את רמת
השכר למדריכי השח-מט.
סופי חוטובלי-
בנוגע לשח מט יש לקבל מהם אחוזי ההצלחה? ,האם אנחנו רואים מעורבות ומהי מידת
האפקטיביות בפועל?
צריך מדריכים טובים בתחום דעת זה.
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ראש העיר-
ישנם תחומים שהם חזקים ורוב הילדים פונים ,לכדורגל ,אך לשח מט אני שומע מצד אחד
שילדים לא מקבלים מענה ומצד שני כל ילד בכיתה ג' כן מקבל את השח מט.
אני רוצה לחשוף את השח מט ומבקש מיפוי על מנת לתת את אותו מענה לכל הילדים בכל
בתי הספר.
יהודה רזיאל-
אם כבר השח מט רץ כבר הרבה זמן ,ניתן לתגבר על ידי תלמידים ותיקים שהם מקצועיים
יותר ויכולים להדריך.
מרסלו בודרמן-
יש מספר לא מבוטל של ילדים הממשיכים את הלמידה ומשתמשים גם במועדון השח מט.
חשוב לציין שיש לנו שחקן שח מט שהתחיל בכיתה ג' והיום הוא במקום השישי בעולם,
מאסטר הכי צעיר בעולם בשח מט.
ראש העיר-
אנחנו הולכים להוביל פרויקט של חוג לכל ילד בשכבות המוחלשות וראינו שדווקא הם אלה
הטובים יותר ,יש שם את החיזוק לערכים ,מנהיגות וכושר שכנוע להוביל מערכות.
יש לנו אלופים ,ניתן לקחת אותם ולממן להם הסעות ולקבל זאת כמחויבות אישית.
מרסלו בודרמן-
המשך נושאים:
טיפוח ספורטאים מחוננים.
אמנה לימודית יישובית בחינוך הגופני.
הוספה של פעילות ותשתיות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים .מטווח עירוני
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ראש העיר-
מטווח עירוני -יצא קול קורא ויש תוכנית להקמת מטווח גדול ,אקסטרים שיהיה פתוח
וסגור.
הייתי בסיור באילת ויש היענות של משקיעים לבוא ולהשקיע באשקלון ,מתקן רווחי
שישמש את משהב"ט ,צבא ,משטרת ישראל ,קצ"א.
קיימת תוכנית לבריכת שחייה -במו"מ עם רמ"י להקמת פארק מים בשד' בן גוריון ,יש
תהליך ובמקביל ביקשתי לא להמתין ולפתח שוב את אשקלונה ,יש שם שטח לפארק מים
ואנחנו במו"מ.
ישנה דרישה לפתח בכל השכונות ,מגרשי כדורגל.
התחלנו לקדם תוכנית בחלק הדרומי של העיר לשם העברת האיצטדיון ,אישרתי את
התוכנית מול משרד השיכון ,כולי תקווה שתהיה השתתפות  50%משרד האוצר ו50%-
מהטוטו ,המטרה לפנות את האיצטדיון.
החזון שלי להפוך את כל המקום הזה לפארק רחב  ,אני נגד צפיפות מגורים.
כדורעף ,קט רגל וטניס -ניתנה תוכנית לאודי כסיף ,היו צריכים לעשוץ זאת השנה ,אך לא
הכילה את כל מה שציינתי ,אך זו התוכנית לשנה הבאה בחופים ,אודי אמור להעביר אלינו
את ההדמיות.
יובל זוזט-
יש צורך להכניס לתוכנית עבודה  3מתקנים של כדורגל דשא בשכונות :ג.ציון ,שמשון וברנע.
מרסלו בודרמן-
אולמות ספורט -בונים אולם חדש בברנע.
ספורט ימי -נושא מאוד חשוב ,אנחנו בתהליך אך עדיין נדרש מבנה לגולשים.

ראש העיר-
יצא מכרז של האנגר במרינה לטובת הגולשים ,לסטפים ולגלשני הרוח.
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לא הסכמתי שימתינו עד שיקימו מרכז ימי.
תותקן תאורה כמו באשדוד והגולשים יוכלו לגלוש גם בלילה ,הוספנו מתקנים לרווחת
הגולשים :מתקני שטיפה ,מקלחות ובמקביל אני דואג לתקציב עבור שדרוג החוף וגם זה
יבוא לידי ביטוי.
אורטל חכמון-
מה שחסר בעיניי ,שלא חושפים לקהל הרחב את כל המידע שאנחנו שומעים פה בוועדה,
איך אפשר לקשור את כל הפעילות לקהל הרחב?
מיריי אלטיט-
ככלל אנו פועלים כל התקופה האחרונה להנגיש את כל המידע דרך בתי הספר ולהגיע לכל
קהל היעד.
ראש העיר-
יובל זוזוט ייתן הנחייה לפרסם בכל בתי הספר תוכנית ויונגש המידע.
סופי חוטובלי-
ההורים הם צלע חשובה בספורט ,מאוד חשוב לשתף את ההורים.
יש לשלב את המרכזים הקהילתיים
ראש העיר-
כל אירוע איכותי יש לפרסם בקבוצות הווטסאפ הבית ספריים.
יש למפות מחדש את כל הנושא של מגרשי הספורט שלא מוארים.
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נושא :2החלטות ומשימות

נוסחהחלטה 

ID

ת.תוקף

חינוך גופני לגיל הרך-
באחריות מרסלו בודרמן לבדוק עלויות לחינוך גופני לגיל הרך ואפשרות
להכניס לתוכנית עבודה .2018

5083

את התכנון של אודי כסיף לגבי מתקני ספורט בחוף הים ,יש לבצע בתיאום
5084
עם מרסלו בודרמן.

ID

31154

31156

31157

31158

פירוטהמשימה
יש להעביר לראש העיר טבלת
צרכי מחלקת הספורט :אילו
בקשות הוגשו למנגנון ומה
אושר?
להעביר מיפוי מתקני ספורט
הכולל את החוסרים ותוכנית
עבודה להוספת  3מתקנים
לתוכנית עבודה .2018
להעביר מיפוי מתקני ספורט
הכולל את החוסרים ותוכנית
עבודה להוספת  3מתקנים
לתוכנית עבודה .2018
יש להעביר לראש העיר מיפוי
של מגרשי ספורט שלא מוארים,
מה הסיבות שאינם מוארים.

סטטוס

 20/11/2017מאושרת

 20/11/2017מאושרת

סיגלאחראי
מרסלו בורדמן

סטטוס
יעד
30/11/2017
לביצוע

מרסלו בורדמן

 30/11/2017לביצוע

סיגל ברששת

 30/11/2017לביצוע

מרסלו בורדמן

 30/11/2017לביצוע

הערהאחרונה
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תומר גלאם:
אני נועל את ישיבת המועצה .תודה רבה.

________________________
תומר גלאם
ראש העיר בפועל
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