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 28.6.20סיכום וועדת ספורט מיום 

  דרור זעירא, ,נפתלי יוסף אילן אופק, שימי אלבאז, נוכחים:

 אורנה לוטן, ,תנעמה סאמ הילה גור, , אייל בלומנקרנץ ארז סרי, יפה תורג'מן,
 אמיר בן עזר. ,שי שגיאצור שטראוכלר אילן קומה,

 להלן סיכום הישיבה:

הסיכומים של הישיבה הקודמת מינואר לגבי הוועדה שימי אלבאז מפרט את 
 .2021שדנה בנושא הקריטריונים לתמיכות ספורט לשנת 

חברי הוועדה התכנסו מספר פעמים ויפרטו בישיבה את ההצעה החדשה לגבי 
 .2021הקריטריונים לחלוקת תמיכות לעמותות הספורט לקראת 

המלצות הוועדה אם  תתקיים ישיבה נוספת במהלך אוגוסט על מנת לאשר את
 יתקבלו ולאחר מכן ההמלצה תעבור לאישור המועצה.

החלוקה תתקיים לפי ההמלצות הקודמות וכול החלטה  2020-מודגש כי ב
 .2021-שתתקבל תשפיע על הקריטריונים החל מ

 2062-עמותות ספורט כ 12אמיר בן עזר מפרט קצת נתונים על הספורט בשהם:
ספורטאים רשומים באיגודים  770-מותות וספורטאים תחת הפעילות של הע

 כספורטאים תחרותיים.

 פופולרייםכמו כן מנתונים של מנהל הספורט הכדורגל והכדורסל הם הענפים הכי 
 בישראל.

כדורסל  האגודות הכי גדולות מבחינת היקף הפעילות הם הכדורגל, 3בשהם 
 והשחייה.

 ז סרי ונעמה סאמת:צור שטראוכלר מפרט את ההצעה שהתגבשה יחד עם אר.1

קיבלנו את התבחינים מרשויות בארץ על מנת להתרשם וללמוד כיצד זה מתקיים 
ריך להתאים את כל רשות מתנהגת בצורה אחרת וצ-במקומות אחרים

 הקריטריונים למקום הספציפי תוך התייחסות למצב בשטח.

יעין מודלוד , ,רמלה חולון, גם מרשויות אחרות כמו: למדנו את הקריטריונים
 ומקומות נוספים.

והתנאים לחלוקת התמיכות מפורטים במסמך המצורף עם הדגשים  הרציונל
 והעדפות שאנחנו ממליצים כולל דוגמאות והסברים לחלוקה.

כמו כן מצורף מסמך אקסל עם סימולציה ראשונית לצורך בדיקה והשוואה עם 
ריטריונים על מנת לראות את ההבדלים או ההשפעה של הק 2020הנתונים של 

 החדשים על חלוקת התמיכות.

 הדגשים בהצעה הנ"ל לעומת שנים קודמות:



וחלוקה לתקציב ראשוני שונה בין הדרגים לפי מפתח של  דרגים 3-חלוקה ל יש.א
 ('דרג ג 'דרג ב ')דרג אאחוזים

יש חלוקת ראשונית של התקציב לפי המיקום של העמותה בדרגים השונים וגם  ב.
 נוספים לחלוקת התקציב. שם יש קריטריונים

 יש העדפה לפופולריות של הענף בארץ ולכמות הספורטאים הרשומים. ג.

 בקריטריונים יש עידוד לנוער וילדים וגם התייחסות לנשים. ד.

 בתום הצגת הנתונים יתקיים דיון והתייחסות לחומר שהוצג:

ב וחבר היה שותף לקביעת הקריטריונים אבל מביע מחשבה נוספת כתוש-ארז סרי
להתמקד בספורטאים התחרותיים בלבד ולא לתת וועדה האם התמיכות צריכות 

דגש לספורט העממי ולתושבים היותר מבוגרים שרוצים רק לעשות ספורט עממי 
 כמו הליכה וריצה בשבילי שוהם.

 מה המדיניות או העדפה של המועצה בין הספורט התחרותי לספורט העממי

האם ההמלצות הנ"ל -של מעבר בין דרגים כלומר הסוגיהמעלה את -אילן קומה
מתקציב  ייהנהמקבעות את העמותות באותו הדרג ומבטיחות מצב שדרג א תמיד 

 יותר גבוה עקב חלוקת התקציב הקבועה לטובת דרג א לעומת דרג ב.

 נפתלי

לשקול הפחתת האחוזים המחייבים את -נושא נוסף שעלה בתנאי הסף
 שבי שוהם.הספורטאים הרשומים להיות תו

 80-85% היוםהמלצה ה

לגבי הקשר בין התמיכה של המועצה ולעזרה של  הסוגיהמעלה את -נפתלי יוסף
 לשלם בגין הפעילות. כלכלית בעיההעמותות לספורטאים שיש להם 

נעשה בצינורות -יש תמיכה ועזרה ע"י העמותות וחמש למי שמתקשה בתשלומים
 המקובלים.

וועדה האם עמותה יכולה להיות ביתרת זכות שאלה נוספת שעלתה ע"י חברי ה
יכולה להיות בה ועדין ולקבל תמיכות מהמועצה ומה גובה יתרת הזכות שעמותה 

 לקבל תמיכה)לקבל מאילן קומה את החוק בנושא(

 תאורה לקיץ: ולוז קיץאירועי .2

מתכננים להאריך את שעות התאורה במגרשים הפתוחים לטובת הפעילות של 
 ח עקב הקורונה.שטכפוף לתו הסגול ולהתפתחויות בהקיץ והכול 

 מרכז לקידום אינטליגנציה בריאותית.-עיר בריאה.3

נעשתה עבודת שטח יחד עם ד"ר עקיבא קורל בכול הנושא של עיר בריאה וקידום 
 אורח חיים בריא.

בימים אילו הסתיים קורס של תושבים שעסק בנושאי בריאות יחד עם ד"ר עקיבא 
 ות היו מדהימות לטובת שיפור אורח חייהם של המשתתפים.קורל והתוצא



בקרוב תוצג לראש המועצה ולמחזיק תיק הספורט רעיון להקים בשוהם "מרכז 
לקידום אינטליגנציה בריאותית" על מנת לפתח בשוהם מערכת עם תשובות 

 בנושאי אורח חיים ובריאות כל השנה.

לאחר הצגת הנושא ע"י ד"ר עקיבא קורל והרעיון נציג את הרעיון בוועדת הספורט 
 .2021לקראת 

 סיכום ומסקנות:

כולל סימולציה  2021.להמשיך ולבחון את הקריטריונים לתמיכות לקראת 1
 והתייחסות להערות של חברי הוועדה.

ינת .לקבוע פגישה נוספת במהלך אוגוסט לאשר את הקריטריונים לאחר בח2
 הערות של חברי הוועדה.

 

 

 

 רשם: אמיר בן עזר

 העתקים:

 ראש המועצה שהם.-איתן פטיגרו

 מנכ"ל המועצה.-יוסי בן חיים

 נוכחים.

 


