רשות הספורט העירונית
רחוב הבנים ( 14מרכז אג"מ) הוד השרון
טלפון 09-7759613 :פקס09-7759606 :
email: itchakb@hod-hasharon.muni.il

רשות הספורט העירונית
כתובת :רחוב הבנים  14הוד השרון מיקוד 4526822
מרכז אג"ם ,כניסה א' קומה 1
טלפון09-7759613 :
פקס09-7759606 :
דוא"לitchakb@hod-hasharon.muni.il :
זמני קבלת קהל:
ימים א' ,ב' ,ד' ,ה' 15:00 – 08:00
יום גבין השעות  13:00 – 08:00ו19:00 – 16:00 -

בעלי תפקידים ברשות הספורט:
שם העובד

תפקיד

יצחק בן-דור

מנהל רשות הספורט

ניסים יצחק

מנהל מחלקת ספורט עממי
ומתקנים

טלפון
050-5550088

050-7375291

קארין קלדרון

חשבת רשות הספורט

050-6594440

אילנית גרייב

מנהלת לשכה

050-7375291

צ'רלי ביטון

רכז מתקנים

050-5999380

סרגיי דייבקוב

רכז מתקנים

052-6609885

מיקי גרווני

רכז מפעלי ספורט מערכת
החינוך

052-4442601

רשות הספורט העירונית
רחוב הבנים ( 14מרכז אג"מ) הוד השרון
טלפון 09-7759613 :פקס09-7759606 :
email: itchakb@hod-hasharon.muni.il

אולמות ספורט עירוניים:
אולמות הספורט צמודים לבתי הספר
שם האולם

כתובת

טלפון

הראשונים

רח' פדויים 18

09-7405927

* עתידים

רח' יאנוש קורצ'ק

09-7452461

הדרים

רח' ז'בוטינסקי 4

09-7405034

* רבין

רחוב פשוש 4

09-8853702

* ממלכתי א'

רח' הנרייטה סולד 2

09-7664517

* יגאל-אלון

רח' משאבים 46

09-7446056

השחר

רח' השחר 36

09-7452961

שילה

רח' אסירי ציון 1

09-7481390

תל"י

רח' גולומב 4

09-7423079

לפיד

רחוב השחר 34

09-7450541

נווה נאמן

אלכסנדר הגדול 12

09-7402382

פרטים
אולם ממוזג 3,חדרי
חוגים ,חנייה,
נגיש לעגלות ונכים
אולם ממוזג 3 ,חדרי
חוגים ,חנייה,
נגיש לעגלות ונכים
אולם ,חדרי חוגים ,חנייה,
נגיש לעגלות ונכים
אולם ממוזג 1 ,חדר
חוגים ,חנייה,
נגיש לעגלות ונכים
אולם ממוזג ,חנייה ,נגיש
לעגלות ונכים
אולם ,חנייה ,נגיש
לעגלות ונכים
אולם ,חנייה ,נגיש
לעגלות ונכים
אולם ממוזג ,נגיש לעגלות
ונכים
אולם רגיל
אולם ממוזג ,חדר חוגים,
חנייה,
נגיש לעגלות ונכים



אולם ממוזג ,חנייה,
נגיש לעגלות ונכים

אולמות בעלי רישיון עסק ומאושרים לפעילות מטעם איגוד הכדורסל והכדורעף

רשות הספורט העירונית
רחוב הבנים ( 14מרכז אג"מ) הוד השרון
טלפון 09-7759613 :פקס09-7759606 :
email: itchakb@hod-hasharon.muni.il

חוגים:
מאיר ברדוגו– רכז חוגים
טלפון 052-2204053 -
תכנית חוגים מפורטת נמצאת באתר העירוני (לינק)

מגרשי ספורט משולבים:


מגרשי הספורט פתוחים לשימוש התושבים.



התאורה דולקת בין השעות .22:00 – 16:30



השימוש במגרשים מותנה בפעילות החוגים במקום.
שם המגרש

כתובת

הראשונים

רח' פדויים 18

עתידים

רח' יאנוש קורצ'ק

הדרים

רח' ז'בוטינסקי 4

רבין

רחוב פשוש 4

ממלכתי א'

רח' הנרייטה סולד 2

יגאל-אלון

רח' משאבים 46

השחר

רח' השחר 36

שילה

רח' אסירי ציון 1

תל"י

רח' גולומב 4

לפיד

רחוב השחר 34

הראשונים

רח' פדויים 18

עתידים

רח' יאנוש קורצ'ק

הדרים

רח' ז'בוטינסקי 4

נווה-נאמן

רח' אלכסנדר הגדול 12

רעות

רח' הדרים 12

רמב"ם

רח' רמב"ם שיכון מזרחי

גולדה

רחוב גולדה מאיר מתחם 1200

רשות הספורט העירונית
רחוב הבנים ( 14מרכז אג"מ) הוד השרון
טלפון 09-7759613 :פקס09-7759606 :
email: itchakb@hod-hasharon.muni.il

מגרשי כדורגל עירוניים:


מגרש כדורגל נווה -הדר – רחוב הפלמ"ח



מגרשי כדורגל גני-צבי – רחוב המחתרות

מגרשי הכדורגל מיועדים לרשות אגודות הספורט בלבד.
כתובת המשרד :רחוב הפלמ"ח  1נווה-הדר
טלפון09-7440867 :
פקס09-7445693 :
דוא"לmshod@bezeqint.net :
זמני קבלה:
ימים א',ב' ה' 12:30 – 08:30
ימים ג' ,ד'

19:00 – 16:00

בעלי תפקידים:
גיא צוקרמן – מנהל ביה"ס לכדורגל
סיגל דוד – מזכירת ביה"ס לכדורגל

ספורטק עירוני:
כתובת :רחוב שביל התיכון (מאחורי תיכון הדרים)
 2מגרשים משולבים 2 ,מגרשי כדורגל דשא סינטטי
תאורה דולקת בין השעות23:00 – 16:30 :
הכניסה והפעילות חופשית

אין לקיים בספורטק אירועים ללא תיאום ואישור מנהל רשות הספורט.

רשות הספורט העירונית
רחוב הבנים ( 14מרכז אג"מ) הוד השרון
טלפון 09-7759613 :פקס09-7759606 :
email: itchakb@hod-hasharon.muni.il

סקייטפארק:
פארק אקסטרים לסקייטרים ,סקוטרים ובייקרים
מיקום :רחוב שביל התיכון (בתוך הספורטק העירוני)
זמני פעילות:
ימים א' – ה'

22:00 – 14:00

יום ו'

22:00 – 12:00

בייקרים בין השעות22:00 – 20:00 :

יום שבת

20:00 – 10:00

בייקרים בין השעות22:00 – 20:00 :

התאורה דולקת עד השעה  23:00כל השבוע
יש להקפיד למלא אחר הוראות הפעילות בפארק כפי שמופיעות בשלט הכניסה!

הוראות בטיחות וכללי התנהגות בסקייטפארק:
 .1השימוש במתקן הינו על אחריות המשתמש בלבד.
 .2העירייה אינה אחראית לנזקים ופגיעות העלולות שיגרמו למשתמשים.
 .3הכניסה למתקן מותרת למחליקים על פי זמני הפעילות המוגדרים.
 .4חובה להשתמש בציוד מגן אישי :נעליים שלמות וסגורות ,מגני מרפקים ,מגני ברכיים ,קסדה
שלמה ורכוסה.
 .5אסור להכניס דברי מאכל ,כלי זכוכית ,או שתייה חריפה לאזור המתקן.
 .6לפני כל גלישה ברמפות יש לוודא כי הדרך פנויה.
 .7חל איסור על משחקי כדור בתחומי המתקן.
 .8חל איסור על הכנסת בעלי חיים לתחומי המתקן.
 .9אין לקיים במתקן אירועים ללא תיאום ואישור העירייה.
 .10אין להשתמש במתקן בהיותו רטוב ו/או חשוך.
 .11המתקן נועד לרווחת הציבור ,נא שמרו על ניקיונו ועל שלמותו.
אין לבצע כל שינוי במתקנים.

רשות הספורט העירונית
רחוב הבנים ( 14מרכז אג"מ) הוד השרון
טלפון 09-7759613 :פקס09-7759606 :
email: itchakb@hod-hasharon.muni.il

מגרשי טניס:
 3מגרשים צמודים לחט"ב "עתידים" ברחוב יאנוש קורצ'ק  2,מגרשים משמשים את חוג הטניס העירוני
זמני פעילות לציבור הרחב:
ימים א' ,ב ,ד' ה' החל מהשעה 20:30
יום ג'

החל מהשעה 18:00

יום ו' – שבת

שימוש חופשי

מגרש אחד פנוי לציבור גם במהלך החוג המתקיים במקום

מתקני כושר בטבע:
מיקום

כתובת

פארק  4עונות

רחוב ז'בוטינסקי

פארק  4עונות

רחוב הפרדס פינת ההכשרות

ספורטק

רחוב שביל התיכון

גני-צבי

רחוב יורדי הים

פארק עתידים

רחוב החומש

פארק השחר

רחוב השחר

חט"ב עתידים

רחוב יאנוש קורצ'ק

חט"ב הראשונים

רחוב פדויים

חט"ב השחר

רחוב הגיבור

תיכון רמון

רחוב יאנוש קורצ'ק

תיכון הדרים

רחוב ז'בוטינסקי

בי"ס צורים

רחוב הנרייטה סולד

פדויים

רחוב פדויים פינת אשכול

ז'בוטינסקי

רחוב ז'בוטינסקי פינת דרך רמתיים

גן האם

רחוב בן-גוריון

גן גלגל המזלות

רחוב גלגל המזלות

גן הפקאן

רחוב ששת הימים

גן הגולן

רחוב החרמון

גן מגדיאל

דרך מגדיאל

גן יסוד המעלה

רחוב יסוד המעלה

גן ציבורי גיורא

רחוב המוסדות

הפרסה

רחוב הפרסה

תיכון עמל שרונים

רחוב עמל 1

רשות הספורט העירונית
רחוב הבנים ( 14מרכז אג"מ) הוד השרון
טלפון 09-7759613 :פקס09-7759606 :
email: itchakb@hod-hasharon.muni.il

בטיחות מתקני ספורט:
כל מתקני הספורט ברחבי העיר עוברים פעם בשנה בדיקה של מכון התקנים לעמידה בתקן -
.5515
אישורי הבטיחות נמסרים על ידי רשות הספורט לכל בתי הספר.

נהלים והנחיות להשכרת מתקן ספורט:
אולמות ומגרשים יושכרו לצורך קיום אירועי ספורט בלבד!

נוהל השכרת אולם ספורט ,או מגרש לאגודות:
 .1הגשת פנייה לרשות הספורט ורכז החוגים.
 .2חתימה על הסכם שכירות.1
 .3מינוי מנהל אירוע.
 .4הצבת מגיש עזרה ראשונה.
 .5קבלת אישורי משטרה.
 .6ביטוח צד ג' למשתתפים (מבוטח ע"י האגודה).

נוהל השכרת אולם ספורט ,או מגרש לאירוע פרטי:
 .1הגשת בקשה לרשות הספורט.2
 .2חתימה על הסכם שכירות.
 .3תשלום בגין השכרת המתקן במחלקת גביה וקבלה לרשות הספורט.
 .4ביטוח צד ג' למשתתפים (נעשה ע"י השוכר).
 .5אישורי בטיחות מקונסטרוקטור.

 1הסכם לשימוש אולם ספורט
 2הסכם לשימוש אולם ספורט

