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יגוד/התאחדות הספורט הכרה רשמית של מנהל הספורט כא שמחים ונרגשים לאחר (1

לגבש וועדה , חותית ותקשורתיתתיה עם מגבלה שכלית התפוכלוסילאהאולימפי 

ית של הספורטאים תוך הפעילות הספורטיב דרג אתמטרתה העיקרית לששמקצועית 

  .תיקה והחזון של הארגוןשמירה על הא

 חברי הוועדה  , תחומי האחריותהלגבש מסמך עם תפקידי הוועד באחריות הוועדה-

 ולבחור יו"ר והגדרה מסודרת לתפקידו.

 : שנבחרו החברי הוועד

 .יןד"ר רוני בולוט-

 .דליה ציוני רגבאו-

 .יעל טל-

 .תומר הלפרין-

 .יה אזרעש-

 ורד בוסקילה. -

 

 :הדעומטרות הושעלו בדיון על  קודות עיקריותנ (2

 .ורט של ספיישל אולימפיקספלהוות פורום חשיבה ולהתוות מדיניות לתחום הס -

 אלופיםאו ל של ספורט לאלפיםאיזון ועל השל הארגון שמור על הרוח ל -

 ה אובייקטיבית התמקדות בענפים מסויימיםלבחון בצור -

 תאריך:  14/12/21

 נושא:  ספיישל אולימפיקס  חדשה מקצועית הפרוטוקול מפגש וועד 

 מיקום: זום

 סוכם ע"י:  צורי מנהל ספורט ארצי  גון

 נוכחים:   יעל טל, אודליה ציוני ין,רוני בולוטד"ר  , גון צורי, ורד בוסקילה, תומר הלפרין,שרון לוי בלנגה

 תפוצה: ם באתרנוכחים, פרסו

 ה ת חברי הוועדהיכרו -

 מעבר על חזון הארגון  -

 ריים לטיפול דיון על מטרות הוועדה ונושאים עיק -

 ס עיקרימעבר על הישגים וסטטו -

 ר לוועדה המקצועית מינוי יו" -

ם שאינו

 לדיון 



 
 

 

 

 

 

 הספורט בישראל אתיקה בהתאם לחוקולחדד את הלכתוב  -

 ליצור נוהל תחרויות בינלאומי -

ברמת המתקנים  -בעולם הספורט כלפי האוכלוסיהנוי תודעתי ישללדאוג  -

 והתקציבים.

כמות ולא בהשגיות בשלב -כותלשדרג את הספורט ברמה הארגונית ולהתמקד באי -

 ראשון.

 

תת סקירה מעמיקה יותר הוחלט ל -ון נתן סקירה קצרה על הענפים הפועלים כרגעג (3

 לוועדה בפגישה הבאה.

ורד בוסקילה כיו"ר הוועדה המקצועית, ה הגב' פה אחד נבחר -בחירת יו"ר לוודעה (4

ייצר הגדרת תפקיד מסודרת תפקיד הוועדה ל -מול מנהל הספורט של הארגוןד שתעבו

תישב עם גון לפגישה מסודרת על רד ורד כלפי הוועדה וכלפי ייצוג במקומות השונים. לו

 .2018ממאי סקירה מעמיקה בנוגע לספיישל אולימפיקס החל 

 

 ות למפגש הבא:משימ (5

 סקירה מעמיקה -

 .בינלאומיהבר על הערות נוהל מע -

 .מעבר על האתיקה הקיימת -

 

 סטטוס תאריך יעד אחראי לביצוע נושא/ פעילות/משימה  מס.

 בוצע   גון  הבינלאומי שליחת הנוהל   .1

2.  
 שליחת אתיקה

 בוצע   גון 

3.  
 קביעת פגישה של ורד יו"ר הוועדה עם גון מנהל הספורט 

 בוצע   גון ורד

4.  
 -מם להצגתם באתרת על עצושור 2-3חברי הוועד ישלחו לגון  

 בתהליך 21/12 כולם  בוועדה. למה אתם כאןעל  כולל משפט אישי 

5.  
 11:00-12:30 11/1/21שליחת זימון לפגישת הוועדה הבאה שני 

 בוצע   גון  


