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 26.1.20סיכום וועדת ספורט מיום 

  דרור זעירא, אבי משיח, אילן אופק, אלי פלג, שימי אלבאז, נוכחים:

אילן  אורנה לוטן, ,תנעמה סאמ הילה גור, אייתן בליימן, ארז סרי, יפה תורג'מן,
 אמיר בן עזר. קומה,

 להלן סיכום הישיבה:

 החלטות מועצה בנושא וועדת ספורט:.1

אלי פלג וחני קראס -שימי אלבאז מברך את חברי המועצה שצורפו לוועדת הספורט
חברי מועצה בכל  3-חברים בוועדה ו 12-בהמשך להחלטת מועצה לגבי הצורך ב

 וועדה של המועצה.

 5-שימי אלבאז מפרט את התקציבים שחולקו ע"י המועצה כתמיכות ספורט ב.2
 ת בסכומים שחולקו לטובת הספורט.המתמד העלייהשנים האחרונות ומדגיש את 

-ב הישיבה הנ"ל נקבעה לצורך הצגת הקריטריונים לחלוקה לעמותות הספורט.3
-כדורסלהיו"ר עמותת  והצגת הפעילות של מועדון הכדורסל מכבי שהם ע"י  2020

 עופר מור.

וקבוצת  האמתיהשחקן -הפעילות של הקבוצה הבוגרת .עופר מור מפרט את4 
 ון לצד העבודה במחלקות הנוער ובית ספר לכדורסל.הנשים של המועד

שחקנים שמתאמנים ומשחקים תחת מכבי  16-חדש מקצועי,מועדון ל פרויקט
 שהם ברמות המקצועיות הכי גבוהות.

 קריטריונים לתמיכות בעמותות הספורט:.4

ובצורך להמליץ  אמיר בן עזר מציג את העקרונות והחשיבות שבתמיכות לספורט
 :2021לקראת שנת  נים ואמות מידה למועצהעל קריטריו

 ענפי ספורט שונים. 12-א.עשרות קבוצות תחרותיות ב

 חשיבות העמותות לחינוך ותרבות ידועה ומובהקת בהתפתחות של יישוב.ב.

המדדים מאפשרים למועצה לאשר תמיכות על בסיס העדפה -הקריטריונים
 בקהילה. ומעורבותם  הפופולאריות יישובית,

 המלצה של וועדת הספורט בקביעת הקריטריונים.נדרשת 

 יש תנאי סף וחובת הגשה של מסמכים. לתמיכות

 הם: 2020לתמיכות לשנת  העקרונות

 ספורטאים. 50נקודות לעמותה של  2

 ספורטאים. 100נקודות לעמותה מעל  10



 נקודות לקבוצה תחרותית רשומה. 5

 תוספת לנשים וחיילים. 50%

 .18שום תושב שהם מעל גיל נקודות לספורטאי ר 2

 מענק מיוחד לקבוצת כדורגל/כדורסל באחת משתי הליגות הבחירות.

 מיוחד או אכלוס מתקן חדש. הישגעילות חדשה/פתמיכה בגין 

 מיוחד. פרויקטנשים וגברים בגין -עידוד לקבוצות הכדורסל בוגרים

 ורט:אמיר בו עזר מפרט את פעילות עיר בריאה במסגרת הפעילות של הספ.5

-חודש צרוף של ילדים לפעילות ספורט-ספורטיבי ללא תשלום פברואר הפרויקט
 רק ילדים שלא רשומים בחוגים כולל תלמידי תיכון.

 איך ממשיכים אחרי חודש חינם?-הסוגיהאלי פלג מעלה את 

השאיפה לשלב את הילדים בחוגי חמש בתשלום או שתעשה חשיבה נוספת לאחר 
 .בפרויקטים פבחינת המשתת

ברגל או באופניים תוך כדי שימוש -עידוד רכיבה והגעה עצמאית לבתי הספר
 בשבילי האופניים.

 לבדוק עם מהנדס המועצה.-של סימון השבילים הסוגיהחברי הוועדה מעלים את 

 קורס ביופידבק שמועבר ע"י ד"ר עקיבא קורל.-תוצרים של עיר בריאה

ות בפעילות ספורטיבית ובדיקה מדידת היכול-פעילות מתוכננת עם תנועות הנוער
אינדיקציה לפעילות עצמאית של -חודשים האם היה שיפור ואימון 3לאחר 

 החניכים.

ובשינויים  באסטרטגיה.חברי הוועדה העלו את הצורך לבדוק או לדון 6
המתבקשים בפעילויות הספורט ביישוב לאור השינויים הדמוגרפים והזדקנות 

 היישוב

 סיכום והחלטות:

 2021-חברי וועדה להכנת המלצות בנושא הקטגוריות לתמיכות ל 3 .למנת1

יש להכין המלצות עד לחודש מאי על מנת להמליץ למועצה על אישור 
 .2021הקריטריונים לקראת 

 .תנעמה סאמ ,שטראוכלר צור ארז סרי,-חברי וועדה 3נקבעו 

 שהם..להמשיך בפעילויות במסגרת עיר בריאה לטובת אורח החיים של תושבי 2

 רשם: אמיר בן עזר

 העתקים:

 ראש המועצה שהם.-איתן פטיגרו

 מנכ"ל המועצה.-יוסי בן חיים

 נוכחים.



 


