
 

 

                                                                                
 
 
 

 2020נובמבר ב 18
 תשפ"א כסלוב 'ב 

 
 

 לכבוד:
 היגוי חברי ועדת 

 המועציאדה הראשונה 
 
 

 חברים שלום רב, 
 
 

  18.11.20סיכום דיון התנעה מיום  הנדון:
 "המועציאדה הראשונה"

 
 

ספורט מרכזי לכלל המועצות האזוריות התקיים דיון התנעה בנושא אירוע  18.11.2020בתאריך 
  הראשונה".מועציאדה בישראל, "ה

משרד התרבות ב, מרכז הפועל ומנהל הספורט האירוע הינו יוזמת מרכז המועצות האזוריות
 .והספורט 

 
 בדיון:  השתתפו

 איציק אשכנזי, מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
 וממונה ספורטאלון ביטון, ראש תחום חירום וביטחון 

 יורם אורנשטיין מנכ"ל מרכז הפועל
 רכז ספורט עממי, מרכז הפועל. -יעקב אבוחצירא 

 מפקח מחוז דרום מינהל הספורט - אבי כליף
 גליל תחתון - ארי מובסוביץ

 לב השרון -גילה ברנס 
 מטה אשר - גל מנצור

 גזר – חן גורלניק
 חוף השרון - לירז בן מלך
 חבל אילות - סילביו קוגן
 עמק חפר - פיליפ סימון

 חבל מודיעין - קובי גנון
 

הפקת האירוע. נושא הספורט חשוב מאוד חת חלק פעיל בראשית תודה לכולכם על שבחרתם לק
למרכז המועצות האזוריות וברצוננו לשימו על מפת המועצות האזוריות כאשר האירוע המדובר 

 הינו אירוע השיא.
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכום הישיבה :
 

 הוחלט על מינוי צוות היגוי שמורכב מרשימת האנשים שהשתתפו בדיון.  .1

 כדרך תקשורת עיקרית.  תפתח קבוצת ווטסאפ .2

ו באופן צמוד ושוטף את ילו יעקב אבוחצירא ואבי כליף שמהווים אוטוריטה מקצועית בתחום .3
 כל התהליך מול אלון ביטון, נציג מרכז המועצות האזוריות.

מטרת צוות ההיגוי הינה "להרים" את האירוע מכל הבחינות. הצוות יגבש המלצות עבור  .4
 ות זמנים, לינה, דמי רישום, וכד'.לוחמיקום, יות בהיבטים של מנכ"ל מרכז המועצות האזור

 . ועצות להירשם לאירוע ויקדמו אותומנהל הספורט יעודדו את המ .5

הראשון עבור מרכז המועצות האזוריות ועל מנת לפשט את  הואיל ואירוע ספורט זה הינו .6
 סל, קט רגל וכדור רשת. מקד בשלושה ענפים קבוצתיים: כדורהעניין נת

  ענפי ספורט יחידניים.   2לצוות מנדט לבחון ולהביא לאישור  .7

על הצוות לבחון אפשרות לקיים "מוקדמות" במועצות האזוריות על מנת להפוך את האירוע  .8
 .לאירוע "שיא" כחלק מרצף

 

 

 

 

 

 

 

 העתק:

 שי חג'ג', יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים

 האזוריותראשי המועצות 

 מנכ"לים במועצות האזוריות

 ספורט במועצות האזוריות אגפי מנהלי


