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 (;Eng. M.Scהגב' הילה שביב, חברת מועצת העיר ) –יו"ר הועדה  נוכחים:

 מנהל מחלקת הספורט במועצה –מר דני נוימן, עו"ד   

 מוזמן -מר יוסי גרשוני, גזבר המועצה  

 חבר ועדה; –אריה הדר 

 חבר ועדה; –מר גבי אלחנני   

 נציג ציבור; –ששון  מר צביקה  

 ןמוזמ –אב הבית "מרכז הפיס"  –מר יובל מאירי   

 

 חברת ועדה; -הגב' אורית שרף   נעדרו:

 נציגת ציבור; –הגב' מורן מור יוסף   

 נציג ציבור  –שלום דוד   

 

 סיכום נושאים עיקריים שנדונו בפגישה:

 

התקציב שהגיש דני , תתקיים ישיבה סיעה לאישור 20.1.2019 -דווח כי ב תקציב: .1

 נוימן לגזבר המועצה.

 התקציב יוגש לאישור הגזבר ומנכ"ל המועצה. 

נעשתה סקירה ע"י הגזבר יוסי גרשוני לגבי התקציב שאושר, וכל התקציב שהוגש 

 ע"י דני נוימן כולל כל התוספות התקבלו ואושרו ע"י ועדת כספים.

 

ושא העמותה. מאחר כפי שסוכם בפגישה הקודמת גבי סרק שוב את נ: עמותה .2

ועדיין קימות שאלות רבות חוקיות לגבי העמותה, נקבע כי לפגישת ועדת הספורט 

הבאה, יש להביא את היועץ המשפטי של המועצה ע"מ שיענה על כל השאלות 

העמותה תרחיש בהקמת העמותה. וזאת ע"מ להבטיח ש החוקיות שקשורות

 הקודמת לא יחזור על עצמו. 

 

    שגיוס ע"י דני נוימן ין וצ מי יגייס כספים לעמותה?, –שאלה כמו כן, הועלתה ה 

, ומאחר והוא עובד מועצה הוא לא שונה מגיוס כספים לעמותהרועים יעודי לאיי

יכול לגייס כספים לעמותה. הגיוסים של דני נוימן הם בעיקר בצורת שעות הדרכה, 

 . ציוד אבל לא בצורת כספים ולכן אין צורך בעמותה בשביל זה

 מאחר ואף אחד מחברי הועדה לא בתפקידו לגייס כספים לעמותה, הקמת העמותה 

 לת בספק רב.טמו 

 

 ט לאחר אישור התקציב:רתפקיד ועדת ספו .3

 עדת הספורט צריכה לבנות תכנית ויוסי גרשוני הגזבר הרחיב ואמר שו

ם פעילויות שנתית הכוללת אירועים שיתוקצבו בנפרד כגון: "מרוץ האביב". בשני

כספים שמחוץ לתקציב לאירועים מיוחדים עברו בעיקר לאגף החינוך.  ,האחרונות 

טים ירועים מיוחדים במסגרת התוכנית השנתית ישקלו הגורמים המחליאם יהיו א

 במועצה )ראש המועצה, מנכ"ל המועצה והגזבר( את העברת הכספים.
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התשובה  -? בקרה להוצאות מסודרות ב מהוויםילאור השאלה האם סכומי התקצ

 כן. -הייתה :

דני נוימן נתבקש ע"י הועדה להכין פעולות שחברי ועדת הספורט יכולים לעזור לו 

אינו מתעסק ואינו  הבהם, למעט פעילויות של הזרמת כספים מאחר ואף אחד בוועד

 מחויב להתעסק בפעילות של גיוס כספים.  

 

 הפעולות בתחום הספורט שנעשו עד כה: דני נוימן דיווח והרחיב על. 4

 ובשיתוף עם  ,ספורט בתוך בתי הספרהחשיבות פעילות הדגיש את דני נוימן     

 איתן בן אליעזר )רכז כדורסל מטעם הפועל ירושלים( , נפגשו עם הגב' ענת     

 הקמת קבוצות כדורגל וכדור סל  –נגר מנהלת בית ספר ה"דרור" בנושא זגריי    

 וך בית הספר. בת    

 

 הפעילות תחל מיד אחרי  –דני נוימן יאמן קבוצות ילדים בכדור רגל שעה בשבוע 

 ה עם מנהלת בית ספר "מולדת", הגב' תמי פוליטי שכמו כן, נקבעה פגי ט"ו בשבט.

 באותו נושא. 24/1 -ב

 ילדים, נוער  :דני נוימן ייפגש עם מרכז בית"ר לשיתוף פעולה עם קבוצות הכדורגל

 במבשרת ציון.בוגרים ו

 

 נדל"ן יישובי לקיום פעילות חוגים וספורט בישוב:. 5

מכין את ההסכם עם הפועל ירושלים לשיפוץ אולם ש דני נוימן דיווח שהיועמ" -

 ולהופכו למרכז ספורט אזורי. –אח"י 

אחריות ישירה של ראש המועצה יורם  –מבורי ימיועד לג' במתנ"ס מעוזאולם  -

 שמעון.

הינו נושא משפטי טעון  –קניון הראל, קניון מבשרת ואחרים  –ים שטחים פרטי -

  שאינו מאפשר שיתוף פעולה מיידי.

רת וכך לאפשר קיום של אריה הדר הציע לעשות קול קורא בין הקניונים במבש -

 ם הגדולים שזמינים בהם.ילחוגים בחל

 דני יכין נייר שיכיל את התכנית המורחבת לכל השנה.           

 

 שביל אופניים לתכנון ₪ אלף   600המליאה אישרה  כי שביב דיווחה הילה .6

 

 לישיבה הבאה:

 

 יוזמן היועץ המשפטי לנושא הקמת עמותה. .1

, ונושאים בהם חברי ועדת 2019חבת לשנת י יביא את תכנית הפעילות המורנד .2

 .הספוט יכולים לסייע לו בקידום הספורט בישוב 

ובניית קול קורא  נחיית היועץ המשפטיהובי בדיווח והתקדמות בנושא הנדל"ן הייש .3

 .בין הקניונים

 

 

 שמה : שולי רומיר


