
 

26.10.15 

 26.10.15מיום  תוכנית אב לספורט-סיכום וועדת ספורט

יובל  ,אילן אופק ,בדנני אופיר ,סאחני קר ,אייתן בליימן, ד"ר אבנר רשףשימי אלבאז, נוכחים:

 אורנה לוטן,מיקי פינדר אשר בר,,אבי משיח ארז סרי,רחל אורלנצ'יק,עדי גרושקה, ,בן זאב

 בן עזר. אמיר,, נדב בהטפרויוסי ע

 להלן סיכום הישיבה:

ומי שליוו את תוכנית האב לספורט ואורח  ונדב בהט פרושימי אלבאז מברך את יוסי ע

ומפרט את הנושאים שהועלו גם בישיבת מועצה ומבקש מחברי הוועדה  בריא חיים

ה התוכנית תעבור לאישור ילהתייחס להמלצות מכוון וזאת ישיבת הסיכום שלאחר

 המועצה.

ממצאי התוכנית ועובר על ההמלצות של התוכנית ומבקש את חברי פר מציג את ויוסי ע

 )החומר נשלח לחברי הוועדה מראש( שמוצגות הוועדה להתייחס בסוף להמלצות

 להלן ההמלצות העיקריות בתוכנית:

 מועצתית כמחלקה ובריאות ספורט מחלקת הקמת.1

 ש.מ.ח מספורט נפרדת, ובריאות לספורט מועצתית מחלקה הקמת▪ 

 :הבאים מהטעמים נובע בהפרדה הצורך▪ 

 המערכת וניהול תכלול, תכנון לבין שירותים של אספקה בין הפרדה▪ 

 פרטיים במפעילים המחרה שירותים כמפעיל. ש.מ.ח ספורט בין הקיים העניינים ניגוד▪ 

 המערכת של ומנהל כמתכלל לתפקידו

 "ספורט"מ העיסוק תחום חבת הרחבת עקב חדשים ושחקנים פעילות תחומי כניסת▪ 

 "ובריאות ספורט"ל

 משולבת עירונית מדיניות ויישום בעיצוב עיסוקה עקב, למועצה כפופה תהיה המחלקה▪ 

 לספורט

 .ובריאות

 :המחלקה מנדט▪ 



 (הנוכחית התכנית בסיס על) ופעילויות מתקנים הספורט מערך וקידום פיתוח▪ 

 האוכלוסייה י"ע ופעיל בריא חיים אורח באימוץ ותמיכה עידוד▪ 

 השחקנים מגוון בין פעולה שיתופי יצירת▪ 

 לבין ואכיפתה עירונית מדיניות קביעת בין הפרדה.2

 מפעילים עם עניינים ניגוד ומניעת השירותים אספקת

 ספורט פעילויות המקדמת עירונית מדיניות ליישום אחראית תהיה ובריאות ספורט מחלקת▪ 

 גישה מתוך, ביישוב האוכלוסייה קבוצות מגוון בקרב בריא חיים אורח המקדמות ופעילויות

 ,הפעילויות מערך בין המשלבת

 . מתאימה וארגונית ניהולית תשתית ויצירת הפעילות ועידוד מודעות יצירת, המתקנים היצע

 :המחלקה של המרכזיים תפקידיה

 ארגונים, הקהילה בשיתוף בריא חיים ואורח הספורט בתחום והזדמנויות צרכים איתור▪ 

 מקצוע ואנשי ומוסדות

 בקידום ולמוסדות לארגונים וסיוע העירונית ברמה מדיניות וקביעת תכנון תהליכי קידום▪ 

 זה מסוג פנימיים תהליכים

 בריא חיים ואורח הספורט בתחום העירוני התקציב וניהול ותכנון משאבים גיוס▪ 

 רלבנטיות ומחלקות וועדות עם פ"שת ויצירת עירוניות וועדות ניהול▪ 

 ביישוב מתקנים ותחזוקת תפעול, לתכנון מתקדמים כלים הטמעת▪ 

 איכות בתקני עמידה – ציבורית תמיכה המקבלים פרטיים ומפעילים אגודות על פיקוח▪ 

 ותוצרים דיווח, פעילות ואופי בהיקפי עמידה, ובטיחות

 והתפעולי התכנוני ברובד השחקנים מגוון בין פעולה שיתופי יצירת▪ 

 וקהילתיים מקצועיים פורומים יצירת, והשתלמויות בהכשרות וצוותו המנהל השתתפות▪ 

 והפעילים המקצוע אנשי למגוון מידע והנגשת הכשרות וקידום

 ביישוב הבריא החיים ואורח הספורט לקידום טכנולוגיות תשתיות והטמעת פיתוח▪ 

 פעילויות, אירועים, חוגים של השוטפת ולהפעלה לתכנון אחראית תהיה. ש.חמ ספורט▪ 

 המועצה י"ע שיאושרו בתחומים רלבנטיים גורמים עם פ"בשת – המתקנים ולתפעול

 

 ים/בודד ים/בענף מאמץ מיקוד.3

 .נבחרים בודדים ענפים/בענף להתמקד נדרש שוהם של בגודל ביישוב▪ 

 



 :מוצע

 ירוכז בו) הראשון בשלב היותר לכל שניים או אישי ספורט ענף לבחור▪ 

 (לפחות לאומית ברמה הישגית פעילות לקידום מקומי מאמץ

 כל תתרכז בו אחד במפעיל הנבחר בענף העירונית התמיכה את למקד▪ 

 מצטיינים הצמחת לאפשר מנת על, המועצה י"ע הנתמכת הפעילות

 והתמחות המשכיות ויצירת רחב פירמידה בסיס מתוך

 

 והעמקת, לפעילות חדשים יעד קהלי וגיוס זיהוי.4

 פעילות אוכלוסיות של פעילות

 :מרכזיים טעמים משלושה חיונית הפעילה האוכלוסייה היקף הגדלת▪ 

 ומגוונות רחבות אוכלוסיות בקרב בריא חיים ואורח הבריאות בקידום הצורך▪ 

 האפשר ככל

 עיקר את המהווים ונוער ילדים גילאי והצטמצמות האוכלוסייה התבגרות▪ 

 חדשות אוכלוסיות גיוס ללא. המאורגנת הפעילות את המחזיקה האוכלוסייה

 ושירותים פעולות של רחב למגוון כניסה סף יהיה לא

 

 האוכלוסייה למבנה המתקנים תשתית התאמת.5

 "מנוהלים" מתקנים – הביקוש ודפוסי

 היקף עד האוכלוסייה צורכי על בעיקרה עונה ביישוב והמתוכננת הקיימת התשתית▪ 

 .נפש30,000  של

 בסמוך החדשה בשכונה המתוכנן ס"בביה המתקנים תוספת - כיום בתכנון מתקנים▪ 

 ),משולבים מגרשים וזוג פעילות חדרי שני הכולל בינוני אולם( הדרומית לכניסה

 ומגרשי הבריכה ותוספת מודיעין חבל עם פ"בשת במתוכנן האתלטיקה אצטדיון

 האוכלוסייה היקף עבור הנדרשים הצרכים את משלימים – המתוכננים הטניס

 המאפשרת פיסית כתשתית – תנועה/לחימה לאומנויות פעילות חדרי שני תוספת▪ 

 הישגית פעילות של ממוקד לקידום ים/הנבחר ים/בענפ ההישגית הפעילות העמקת

 ביישוב



 בור, קצר ריצה מסלול( החינוך מוסדות בכל בסיסיים אתלטיקה מתקני מקבץ השלמת▪ 

 בסיסיים וכישורים כלים להקניית כתשתית –) הדיפה ומעגל קפיצה

 לקידום מתקדמת טכנולוגית תשתית יצירת.6

 בריא חיים ואורח הספורט

 של והמובילות, מחד היומיומי לשימוש וחדירתם הטכנולוגיים השינויים▪ 

 הזדמנות יוצרים, מאידך החיים ואיכות המוניציפלי הניהול בתחום שוהם

 חיים ואורח הספורט לקידום טכנולוגית תשתית של והטמעה לאימוץ

 .בריא

 את לעודד, במשולב מכך ויותר, בנפרד אחד כל היכולים אפשריים תחומים▪ 

 למועצה ולאפשר; ובריא פעיל חיים אורח לנהל האוכלוסייה קבוצות

 והביקוש הפעילות לדפוסי והפעילויות השירותים היצע את להתאים

 :פלטפורמות שלוש לבחון מציעים אנו זה בשלב. ההאוכלוסיי

 הציבורי במרחב אינטראקטיבי ומידע לשתייה משולבים מתקנים של רשת▪ 

 גופנית פעילות המארח

 ואינטגרטיבי מקיף מידע הכולל לתושב" אישי תיק" יצירת▪ 

 לסוגיהם השירותים ולספקי לתושבים המועצה בין לקשר פלטפורמה▪ 

התוכנית כולל הערות וההתייחסות בהתאם להערות שעלו בישיבת הפירוט המלא של 

 המועצה ובישיבת וועדת ספורט יוגשו בדו"ח הסופי של התוכנית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 התייחסות חברי הוועדה:

מברך על התוכנית ומדגיש את הצורך בהפיכת מחלקת הספורט לגוף עצמאי -מיקי פינדר

 מועצתי.

בניצול המשאבים והמתקנים בין הגורמים השונים קבלת המלצות התוכנית יעשו סדר 

 שפועלים ביישוב.

 אגודות הספורט והמאמנים התחרותיים יכולים מאוד לתרום לפעילות של האורח חיים בריא.

יכול להיות מצב של מנהל ספורט במועצה ללא הגדרת תפקיד ויכול תפקוד מכוון -חני קרס

 והספורט ישאר בחמש.

 ראות התייחסות לאוכלוסיות עם בעיות נגישות.מבקשת ל-רחל אורלנצ'יק

מברך על התוכנית אבל לא ראוה דגשים בנושאי בריאות ולא רואה את תפקידם -עדי גרושקה

 של קופות החולים בקידום המטרות.

מברך על התוכנית ומברך על ההמלצה לשינוי מקומו של הספורט כאמירה -ד"ר אבנר רשף

ר בריאה חשובים ונמצאים בסדר עדיפות גבוה של מועצתית שהספורט והנושאים של עי

 המועצה.

 ייקח וזה תקציב מגובי אופרטיבים לצעדים אותה ולתרגם התוכנית את לקחת צריכה הוועדה

 .נכון הכיוון אבל לביצוע זמן

מברך את חברי הוועדה והיו"ר על הכנת התוכנית ומעלה את הצורך לשלב גם -אבי משיח

את אוכלוסיית הגמלאים והחינוך המיוחד בהמלצות לגבי הנגשת המתקנים קרוב יותר 

 לפעילות של האוכלוסיות המגוונות.

 מברך על התוכנית מקווה שההצעות יהיו מלוות בתקציב לפעילות.-יובל בן זאב

 לו:נושאים נוספים שע

מיר בן עזר מדווח לחברי הוועדה על ההחלטות של וועדת מלגות וטקס חלוקה שייערך א

 28.12.15-בבית התרבות ב

 כמו כן מוצגות תמונות מהפעילות של שנת הספורט ואורח חיים בריא.

חברי הוועדה מבקשים לשלוח להם הזמנות לאירועי הספורט הבולטים ומבקשים שאחת 

 להצגת תחומי הפעילות והצגת האירועים ביישוב.הישיבות הבאות יוקדשו 

נציגי עמותות הספורט עשו דיון לגבי מבנה העמותות ביישוב והצורך בשינוי מבני של 

 העמותות.

לצורך התארגנות מחודשת  חדשלגבש את המבנה ה ,יש לקבוע ישיבת עמותות בהקדם

פרד יה להבעיקר לאור הנטייה של עמותת השחיי 2016/17לקראת שנת הפעילות 

את השחייה עצמאית כמו  ולנהל "מכבי שהם זה בטבע שלי" מהעמותה הרב ענפית

 הכדורגל והכדורסל.

 



 רשם:אמיר בן עזר

 

 

 העתק:

 ראש המועצה.-גיל ליבנה

 מנכ"ל המועצה.-דודי זביב

 וועדת ספורט.

 נוכחים.

 


