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רקע
לאור שנים רבות של חוסר שביעות רצון של הציבור מתחום הספורט במועצה ,החליט ראש המועצה ב 2016-
על מינוי ועדה שתבחן את מצב הספורט בעמק ותגבש תכנית לטיפול בנושא .הגורמים שהביאו לחוסר שביעות
הרצון הציבורי נבעו מ:


היעדר הגדרת עקרונות מנחים לתקציב הספורט וחלוקתו.



היעדר מדיניות ברורה של כניסת ענף ספורט לאחריות המועצה (בפועל כחצי מענפי הספורט שהיו
רשומים בחוברת החוגים של המועצה נוהלו כחוגים פרטיים שהמועצה שימשה רק כמקור גבייה
לתשלומי הורים והעברתם לענפים אלו),



היעדר הגדרת סדרי עדיפויות



לא הושם מספיק דגש על הנגשת הפעילות הגופנית גם לצפון העמק ורכס הפוריות



לא הושם מספיק דגש על פיתוח הספורט למבוגרים ולגיל השלישי.



היעדר הכנסת ענפים חדשים או חדשנות – מי קובע איזה ענף ייכנס למועצה ואיזה לא?

היעדר שקיפות ויכולת של הציבור להבין את אופן קביעתו וחלוקתו של תקציב הספורט רק העצימה את
חוסר שביעות הרצון הציבורי.
במרץ  ,2016לאחר היבחרותו של עידן גרינבאום לראשות המועצה הוקמה ועדת הבחינה.
חברים :תמיר לוי (יו"ר) ,גיורא אסתרי ,עופרה פייקוב ,ניר אלפרט ,אורית הירשפלד ,חנה מידלר ,מוריס אוזן,
זיו הרחול ,גבי ביאלה.
במשך  5חודשים ,בחן הצוות את כלל הנושאים הקשורים לספורט וביניהם:














חזון ומטרות של הספורט בעמק הירדן.
בחינת תקציב הספורט על כלל היבטיו  -כלכלי ,חברתי ומקצועי ,ואופן חלוקתו.
מספר הרשומים במחלקת הספורט.
מבנה ועלות המנהלה של מחלקת הספורט.
העלויות והשימושים השונים של מתקני הספורט השונים.
צורת ההתקשרות של ענפי הספורט השונים עם המועצה ועם גורמי חוץ (קבלנים וכו').
אופן תשלום משכורות והשתתפות המועצה בכל אחד מהענפים.
אופן הרישום לענפי הספורט השונים.
אופן מתן השירות של המועצה.
תקציב מול ביצוע .האם וכיצד מתקיים ומפוקח?
ספורט עממי מול ספורט תחרותי.
הענקת שירותי ספורט בצפון העמק וברכס הפוריות.
הענקת שירותי ספורט למבוגרים ולגיל השלישי.
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בתום חודשי הדיונים גובש מתווה הספורט החדש של המועצה .אישורו עבר ראשית את הצוות ( 9בעד0 ,
מתנגדים).
בספטמבר  2016אושר המתווה בהנהלת המועצה.
בינואר  2017אושר המתווה במליאת המועצה.
במסגרת המתווה הוחלט על שינוי המבנה הארגוני של הספורט במועצה (פירוט בהמשך) אשר כלל
מינוי ועדה שמטרתה פיקוח על יישום המתווה שאושר במליאה.
באפריל  2017אישרה המליאה את הרכב ועדת מועצת הספורט.
חברים בה :אודליה רחום (יו"ר) ,תמיר לוי ,ניר אלפרט ,דני סחייק ,שרה יסעור ואורן שפיצר.
בתחילת תשע"ח אושר שינוי הרכב הועדה ,ואת החברים :תמיר לוי ,שרה יסעור ואורן שפיצר .החליפו  :זיו
הרחול ,אלמוג אביעוז וחוה ישי.

מהו המתווה שאושר?
מטרה
מסגרת המאפשרת למספר הרב ביותר של תושבי המועצה האזורית עמק הירדן (ילדים ומבוגרים כאחד)
לעסוק בפעילות גופנית עממית ותחרותית.
עקרונות מנחים למתווה








פיתוח הספורט העממי מתוך הבנה שפעילות גופנית עממית:
 oמהווה חלק מהפעילות החינוכית.
 oתורמת לבריאות.
 oמהווה עיסוק ועניין.
 oמרחיבה מעגלים חברתיים.
 oמרחיבה את בסיס הפירמידה התחרותית (האלפים מביאים את האלופים).
מתן הזדמנות שווה לכל הישובים והתושבים בתחום המועצה לעסוק בפעילות גופנית.
מתן הזדמנות שווה לכל קבוצת גיל לעסוק בפעילות גופנית.
תשלומי ספורטאים מותאמים לסוג הפעילות הגופנית הנעשית (תחרותי מול עממי ,סוג ענף הספורט)
ובכל מקרה תחת פיקוח.
הזדמנות שווה לכל ענף ספורט להתקיים ולהתפתח.
אחריות המועצה חייבת לבוא לידי ביטוי בניהול והפעלה של ענפי הספורט.
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מהי ועדת מועצת הספורט?
ועדת מועצת ספורט התנדבותית ,מעין "דירקטוריון ספורט" ,הכפופה ישירות למליאת המועצה ,המונה 6
חברים ( 3חברי מליאה 3 ,נציגי ציבור).
ועדת מועצת הספורט איננה אמונה על הניהול המקצועי של הספורט .ההחלטות המקצועיות באחריותם
המלאה של מנהלי הענפים ומנהל מחלקת הספורט.
תפקידיה:
 oבקרת-על והתוויית החלטות מדיניות בתחום הספורט במועצה
 oגיבוש תקציב לאישור המליאה ואישור התקציב המחלקתי טרם אישורו במליאה.
 oבקרה תקציבית במהלך השנה ,בהתבסס על דוחות רציפים שתנפיק הנהלת חשבונות של
המועצה (תכנון מול ביצוע לכל ענף).
 oבקרה על אופן החלוקה של התקציב וניהול המשאבים.
 oקביעת קריטריונים לענפי הספורט הזכאים לתקצוב מאת המועצה.
 oקביעת קריטריונים לספורט תחרותי.
 oקביעת קריטריונים לתמרוץ ענפים מצטיינים.
 oבקרה על תשלומי ספורטאים (תשלומי הורים).
 oבקרה על אופן קבלה ושימוש של כספים ממקורות חוץ (לא תשלומי ספורטאים ומועצה).
 oבקרה ופיקוח על ניהול אירועי הספורט המקומיים והארציים במטרה להתייעל ולהביא לרווחים
לטובת הספורט בעמק.
 oקידום ועידוד ההתמדה וההמשכיות בענפי הספורט השונים.
 oבקרה על הסכמי שכר בהתאם למסגרת התקציב.
 oהפרוטוקולים של ישיבות הועדה מפורסמים דרך קבע לציבור הרחב.
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המבנה הארגוני החדש:
מליאת המועצה
ראש המועצה
ועדת מועצת
ספורט
אגף החינוך
והספורט

עובדי מנהל
ספורט

מחלקת הספורט

מנהלי ענפים

מאמנים

ספורטאים

השפעת הרפורמה על ענפי הספורט





בכל ענפי הספורט קיים גידול בתקציב ביחס לשנים שלפני המתווה.
מנהלי הענפים פתחו בפעילות שיווקית מוגברת על מנת להביא לעליה במספר הספורטאים
הרשומים ומשלמים בכל המגדרים ,בכל הגילאים ועל פני כל יישובי המועצה.
עלייה בגיוס הכספים ממקורות חוץ על ידי רכזי הענפים ומנהל מחלקת הספורט.
הרפורמה אפשרה למנהלי הענפים ליצר מסגרת ניהול ,תכנון וקביעת סדרי עדיפויות בענף שלהם.

אז מה השתנה?








מחלקת הספורט תתנהל בתקציב סגור ,כך שלא תיתכן חריגה ופריצת תקציב המחלקה.
שקיפות מלאה לכלל הציבור בעמק הירדן .תקציב ברור ומובן לכל.
חלוקה ברורה ,ידועה ומובנת של הכסף.
התקציב מוגש כל שנה לאישור המליאה עד 31.07
המועצה מתקצבת רק ענפי ספורט השייכים ומנוהלים ע"י המועצה( .שלא כמו בעבר שפעלו חוגי
ספורט פרטיים בשם המועצה).
הוגדר תעריף מקסימלי לגביה מתשלומי ספורטאים ( פירוט בהמשך).
ירידה בגובה תשלומי ספורטאים ב ( 10%-15%למעט מקרים חריגים באישור מיוחד ,פירוט
בהמשך).
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המועצה מתקצבת פעילות ספורט (עממי ותחרותי) אחת המתקיימת בענף אחד .למשל ,לא יהיו שני
מועדוני כדורגל תחת מועצה אזורית עמק הירדן.
במסגרת כניסתו של המתווה החדש בוצע שינוי גם בתהליך הרישום והגביה – מערכת מחשוב
המאפשרת רישום וגביה אינטרנטיים.
המועצה הגדילה ב 300-אלף  ₪לשנה את תקציב הספורט .במקביל צומצם הסכום היוצא על
תקורה ,כך שסך הכסף המחולק לענפי הספורט השונים גדל בכמעט  1.4מיליון  ₪לשנה.

השפעת המתווה על תקציב הספורט בעמה"י
12
10

סכום במיליוני ש"ח לשנה

10.07
8

8.45
7.05

6

5.17

4
2
2.04

1.52

0.981

2.34

1.76

1.01

0
סה"כ תקציב מחלקת
ספורט

תקורה

מפעלים עממיים
ופרויקטים
לפני המתווה

חלוקה לענפים

תשע"ט

לפני המתווה (תשע"ז)
8.45
1.52
1.76
5.1
2.7
1.01

סך תקציב הספורט
מפעלים עממיים ופרויקטים*
תקורה
חלוקה לענפי הספורט מסך תקציב הספורט
סבסוד המועצה לספורט
החלק מסבסוד המועצה שמועבר לענפים

* צליחת הכנרת ,הקפת הכנרת ,טריאתלון ,זוזו בספורט – תקציב סגור
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מימון מועצה מסך
תקציב הספורט

אחרי המתווה (תשע"ח)
10.07
2.04
0.98
7.05
3
2.34

כיצד מחולק התקציב?


מחלקת הספורט מתוקצבת על-ידי המועצה בתקציב סגור בתחילת שנת הפעילות ,ומכיוון שמתחייבת
לעמוד במסגרת התקציב ללא חריגות ,ועדת מועצת הספורט מחלקת מראש את עוגת התקציב ל4-
חלקים:
 .1תקורה \ מנהלה
סעיף
מחלקת ספורט
תקורה מתשלומי ספורטאים
תקורה מתקציב מועצה
מרכז הפעלה בחירום -בנדל
מרכז עידן -יוצרוק
שכר מנהלת אתנה
סה"כ שכר עבודה
תחזוקה
מתקנים
מועדון בית ספרי
ביטוח מבנה וספורטאים
ציוד משרדי
אירוח וכיבוד
אשל ,נסיעות והשתלמויות
נגרר
סה"כ רכבי טנדר במחלקה
טלפון ופלאפון
הסעות
סה"כ מחלקת ספורט

תקציב 2019
הוצאות
הכנסות

סעיף
מפעלים עממיים ופרויקטים
צליחת הכנרת
הקפת הכנרת
זוזו קטן בספורט
זוזו בספורט
סה"כ מפעלים עממיים
ופרויקטים

תקציב 2019
הוצאות
הכנסות
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 .2חלוקה לענפי הספורט השונים .לדוג':
סעיף
התעמלות
מימון המועצה לפעילות עממית
מימון חד שבועי
מימון תחרותי
תשלומי ספורטאים -עממי
תשלומי ספורטאים -חד שבועי
תשלומי ספורטאים -תחרותי
קרנות חיצוניים
סה"כ שכר עבודה
הסעות קבלנים
הסעות צהובים
כלליות
מתקנים
 15%תקורה מחלקתית
סה"כ התעמלות

תכנית 2018-2019
הוצאות
הכנסות

*המסומנים מייצגים פרמטרים קבועים בתקציב.
 .3מענק לענפי ספורט מצטיינים
אחת לשנה ,יוענק מענק הצטיינות לענף  /ענפים ,על פי קריטריונים שתקבע ועדת מועצת הספורט
(לדוגמא :הענף שביצע את הפעילות הנרחבת ביותר בצפון העמק או הענף שקיים הכי הרבה
פעילות נשית  /גיל שלישי  /ספורטאים עם מוגבלויות או הענף שהביא הכי הרבה הישגים ארציים /
בינלאומיים וכדומה) ,שגובהו  4%מתקציב מחלקת הספורט.
 .4בצ"מ (בלתי צפוי מראש)
תקצוב ההוצאות הבלתי צפויות ,נקבע למינימום  3%ומקסימום  5%מהתקציב השנתי.

נקודות חשובות במבנה התקציב


כל ענף ספורט מתנהל כמשק כלכלי סגור .לא תיתכן חריגה מהתקציב של הענף .כל הוצאות הענף
נכנסות לתקציבו (משכורות ,מתקנים ,הסעות ,ביטוחים וכלליות).



תקציבו של כל ענף ספורט מתבסס על  3מקורות הכנסה :סבסוד מהמועצה ,תשלומי ספורטאים (מהם
יורדים  15%תקורה) ,הכנסות ממקורות חוץ (משרדי ממשלה ,קרנות ,תורמים וכדומה).



הסבסוד המגיע מהמועצה לכל ענף מתבסס על מספר הספורטאים הרשומים בו במאי של שנה
קודמת .ההכנסות לענף מתקציב המועצה לא ישתנו במהלך השנה כך שאם ירשמו יותר ספורטאים
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במהלך השנה הם לא יתוקצבו ,יחד עם זאת גם לא ירדו  15%תקורה מתשלומיהם לענף .אם ירשמו
פחות ספורטאים ימשיך הענף להיות מתוקצב על בסיס מספר הספורטאים שהיו רשומים במאי של שנה
קודמת


פרחי ספורט מתוקצבים כספורטאי עממי .תעריף תשלומי ספורטאים נמוך והמדינה משלימה את
תקצובם.



מועדונים בית ספריים – פרויקט חשוב שתמיכת המועצה באה לידי ביטוי על ידי תקצוב נפרד (מופיע
בסעיף התקורה) ,בנוסף לתקצוב המגיע מהמדינה .במסגרת הפרויקט ,מחויבת המועצה להשוות את
תקצוב המדינה (שקל על כל שקל שמגיע מהמדינה).

כיצד נעודד את הספורט התחרותי לצד פיתוחו של הספורט העממי?


סכום הסבסוד השנתי של המועצה לספורטאי עממי/תחרותי קבוע ומוגדר בתחילת השנה ללא
הבחנה /עדיפות לענף ספורט כלשהו.



ההבדל בין הענפים ,בסך ההכנסות לענף ,נובע מכספים המתקבלים ממקורות חוץ ומגובה תשלומי
הספורטאים .ככלל ,ספורטאי אשר בחר לעסוק בספורט יקר יותר ,צריך להיות מודע לאפשרות
שייאלץ לשלם יותר.



אין העדפה בין פעילות תחרותית בענף אחד על פני ענף תחרותי אחר.



ישנם  2הבדלים משמעותיים בין ענף שמטפח רק ספורט עממי ,לבין ענף שמציע פעילות עממית
ותחרותית גם יחד:
 .1רק ענפי הספורט התחרותיים (התעמלות ,אתלטיקה ,כדור עף ,כדורסל ,כדור מים,
קיאקים ,כדורגל ושחיה) נהנים בפועל ממקורות חוץ כמו טוטו ,סל ספורט ,פרחי ספורט,
אתנה ואחרים .מדובר על תוספת תקציב של  1.37מיליון  ₪בשנה לענפים אלו ,תוספת
ממנה לא נהנים ענפים שהפעילות שלהם מיועדת רק לספורט עממי.
 .2כל ענפי הספורט משלמים  15%מתשלומי הספורטאים לתקורה .בפועל מחלקת הספורט
ומנהל המחלקה משקיעים הרבה יותר בענפים התחרותיים (כל הליך החיפוש והבאת
הכספים ממקורות חוץ לצד כל הליך הרישום לאיגודים והתחרויות).



ענפי הספורט שבהם מתקיימת רק פעילות עממית כיום הם בעלי פוטנציאל ומוטיבציה לייצר פעילות
תחרותית מחר .פעילות זו דורשת הכנה של תשתית הן אנושית והן בציוד.
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מי מוגדר כספורטאי תחרותי?


יוגדר כספורטאי תחרותי מי שמתקיימים לגביו שלושה תנאים:
 .1מתאמן לפחות  3פעמים בשבוע (עד המתווה זה היה הקריטריון היחיד).
 .2רשום באיגוד אליו הוא משתייך.
 .3משלם למועצה תעריף של ספורטאי תחרותי.



ספורטאי תחרותי מתוקצב בסכום הגבוה פי  3מספורטאי עממי מכיוון שהמועצה מודעת לכך שספורט
תחרותי יקר יותר (יותר אימונים ,ציוד ותחרויות) ורוצה לעודד השגיות ותחרותיות.



ספורטאי עממי המתאמן פעם בשבוע משלם פחות מספורטאי עממי רגיל המתאמן פעמיים בשבוע (עד
 )50%ומתוקצב ב 50%-מספורטאי עממי רגיל ,וב 16.7%-מספורטאי תחרותי.



המועצה מסבסדת רק ספורטאי רשום ומשלם.



תוקם ועדת חריגים אליה יוכלו לפנות תושבים במקרים חריגים של קשיים כלכליים לצורך קבלת הנחה אותה
יאשר מנהל הענף.



תקצובו של ספורטאי עממי או תחרותי שווה בין כל ענפי הספורט.



עקרונות מנחים בקביעת גובה תשלומי ספורטאים:






משתתפי ענף ספורט "יקר" משלמים יותר אך עם קביעת סכום מרבי ברור וידוע ,ומשתתפי ענף ספורט
שעלותו פחותה משלמים פחות.
תעריף תשלומי ספורטאים יאושר לכל ענף על-ידי מועצת הספורט.
יתכנו שלושה תעריפים בתשלומי ספורטאים באותו ענף ספורט – חד שבועי ,עממי ותחרותי ,וסבסוד
המועצה יתבצע בהתאמה.

תינתן האפשרות למנהל ענף לגביה בסכום גבוה ממה שקבעה הועדה ,אך בלבד שהוגשה בקשה בכתב על
ידי מנהל הענף ,שאושרה בכתב על-ידי מנהל מחלקת הספורט ,יו"ר ועדת מועצת הספורט וראש המועצה.
ההכנסות לענף הנובעות מההפרש בין התעריף מקסימלי שנקבע על-ידי הועדה ,לבין התעריף החריג
שאושר ,לא תחויבנה בתקורה ,ותשארנה כולן בתקציב הענף.

ספורטאים שאינם תושבי תחום המועצה האזורית עמק הירדן
 .1משלמים  15%יותר ,ללא יוצא מהכלל.
 .2מסובסדים מתקציב המועצה כמו תושבי תחום המועצה ,אך המועצה תסבסד מקסימום  50%ספורטאי
חוץ מסך המשתתפים הרשומים ומשלמים בפעילות של אותו ענף ,ובכל מקרה לא יותר מ 50-ספורטאים
בענף.
החלטה זו בנוגע לאחוז ספורטאי החוץ המסובסד על ידי המועצה איננה משנה את הקריטריון הבסיסי של
כניסת ענף חדש לפעילות עפ"י המתווה.
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נקודות נוספות במתווה


 15%מתשלומי ספורטאים מופרש לתקורה ,השאר נכנס לענף .תקורה זו מחושבת לפי מספר הספורטאים
הרשומים במאי שנה קודם .זהו סכום הוצאה קבוע לענף ללא תלות במספר הספורטאים שנרשמו בפועל
באותה שנה.



תשלום לספורטאים מקצועיים ,אם יוחלט על כך ,יהיה מתוך התקציב הסגור של אותו ענף ובאחריות מנהל
הענף ,לפי מדיניות שתיקבע על-ידי ועדת מועצת הספורט ,ולפי כללי ההעסקה/ההתקשרות של המועצה.



כל מנהל ענף יעשה מאמץ לגיוס כספים ממקורות חוץ שייכנסו ישירות לענף שלו.



הפיכת הפרויקטים הארציים (צליחה ,הקפה ,טריאתלון) למקור רווח לצורך הקטנת התקורה .נבחנת
האפשרות לניהול חיצוני בפיקוח ועדת מועצת הספורט .בכל מקרה פרויקטים אלו מתוכננים בתקציב כ"משק
סגור" כך שאינם מתוקצבים מתקציב המועצה אלא מתבססים רק על הכנסות המגיעות ממוסדות
ומהמשתתפים.



על פי גובה הסכום שמקציבה המליאה לספורט נקבע מספר הספורטאים המסובסדים .לא ייכנס ענף חדש
אם משמעות כניסתו פגיעה בתקצוב ענף קיים .כלומר ישנו מספר מקסימלי של ספורטאים מתוקצבים
בהתאם לגובה הסכום שמעבירה המועצה למחלקת הספורט .נכון להיום המועצה מתקצבת ב  3מיליון ₪
לשנה את הספורט .סכום זה מאפשר תקצוב של עד  1500ספורטאים לערך (תלוי בחלוקתם בין עממי
לתחרותי).



במסגרת התקציב ,וכאמור מבלי לפגוע בענפי הספורט הקיימים ,מעודדת המועצה כניסתם של ענפי ספורט
חדשים .הגדלת מבחר ענפי הספורט לציבור מאפשרת למספר רב יותר של תושבים למצוא את התחום בו
הם חפצים ,ובלבד שיצאו מביתם ויעסקו בפעילות גופנית.



מחלקת הספורט במועצה באה לשרת את כלל האוכלוסייה בעמק הירדן ,ילדים ,מבוגרים וגיל שלישי .משום
כך מעודד המתווה הקמת קבוצות בוגרים בכל ענפי הספורט .בנוסף ,כאשר סבא ,סבתא ,אבא ואימא יוצאים
לפעילות גופנית נוצרת משיכה ודוגמא חינוכית גם עבור הילדים.



המתווה מעודד ודוחף את ענפי הספורט לפתח פעילות בישובים עצמם ,קרוב למקום מגוריו של כל תושב.
הנגשת פעילות הספורט לכולם ,תגדיל את מספר העוסקים בפעילות גופנית בענף ,תגדיל את הכנסותיו
ובמקביל תצמצם את ההוצאות על הסעות ומתקנים.



המתווה מעודד שתופי פעולה בין הענפים ומאפשר הקמתן של מסגרות משותפות בהתאם להחלטות
המקצועיות של מנהל מחלקת הספורט .למשל ,הקמת מועדון א'-ג' המאפשר לילדים לא לבחור בענף ספורט
אחד ,אלא מגוון רחב של פעילויות והתנסויות כך שהבחירה בענף ספורט מסוים תעשה בשלב מאוחר יותר.
החלטות אלו ,כאמור ,נמצאות בידי מנהל מחלקת הספורט ורכזי הענפים.
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מהו תהליך מינוי למשרה?
משרת מנהל מחלקת הספורט ומנהל ענף דורשות מכרז על פי חוקי המכרזים אליהם מחויבת המועצה .כל
מנהל ענף שיסיים את תפקידו לאחר כניסת המתווה לפעילות יוחלף באחר רק לאחר קיומו של מכרז תקין.
הגדרות התפקיד יפורסמו במסגרת המכרז ותהינה כפופות לבקרה של משרד הפנים.


גובה המשכורות המשולמות לרכזי הענפים והמאמנים צריך לענות על הקריטריונים הבאים:
 חוקי ההעסקה של המועצה.
 תקציב הענף.
 מספר אימונים חודשי.
 ניסיון  /ותק.
 מספר חניכים.
 הכשרות.

מהן הדרישות לכניסת ענף חדש למועצה?





כניסת ענף/מועדון ספורט חדש לתקציב המועצה ,יתאפשר כאשר יתקיימו שני תנאי סף:
 .1רכז הענף החדש יציג רשימה של  30ספורטאים רשומים (הצהרה במעמד רישום ותשלום ב1-
בספטמבר).
 .2לפחות  70%מהמשתתפים הנרשמים ,יהיו תושבי המועצה.



רישום קבוצה חדשה תעשה עד  30.06על מנת לאפשר בניית תקציב לא יאוחר מ  ,31.07ולא
יתאפשר רישום קבוצה חדשה במהלך השנה.



עבור ענף ספורט חדש תתקיים בשנתו הראשונה "פעימה שניה" ,כלומר ,בינואר ייבחן מספר
הספורטאים הרשומים בו ,ובמידה ויחול שינוי גבוה מ 10%-במספר הספורטאים הרשומים בו (למעלה
או למטה) יעשה תיקון תקציבי בהתאם.
ענף ספורט חדש שלא נכנס לתקציב השנתי (רישום מאוחר ,מחסור בתקציב מועצתי וכו') ואושר
בוועדה ,יוכל להתקיים תחת כנפי המועצה כ"משק סגור"  -מנוהל על ידי המועצה ,איננו מתוקצב על ידי
המועצה ,נהנה מהכנסות ממקורות חוץ ומתשלומי ספורטאים ללא תשלום בגין תקורה ,ונושא בכל
ההוצאות של הענף לרבות שימוש במתקנים.
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השוואת תקציב לענף לפני ואחרי הרפורמה
סכום באלפי ש"ח לשנה
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כדורגל

כדורמים אייקי קרב קיאקים רצי העמק
מגע

כניסת ענפי ספורט חדשים


ספורט ימי – הכנרת משמשת מקור ייחודי ויתרון יחסי לעמק הירדן .בעשרים השנים האחרונות
הפעילות הימית היחידה שהוצעה מטעם המועצה הייתה קיאקים.

ועדת מועצת הספורט קידמה ,לאור המתווה ,החזרת עטרה ליושנה במטרה להחזיר את הציבור לכנרת.
פעולה זו נעשית על ידי פיתוח מודל מחודש של ספורט ימי רחב ומגוון ,הפועל ביישובי המועצה השונים
הגובלים בכנרת ,במסגרתו הוגדר תפקיד חדש של מנהל הפעילות הימית  -המאגדת תחתיה את כלל ענפי
הספורט הימי :קיאקים (עממי ואולימפי) ,אקדמיק ,דרגון ,שייט (עממי ותחרותי) ,סאפ ,גלישה ,סקיפינג וכו'.


צועדות העמק – ענף המתקיים בחסות המועצה כחמישים שנים החל לפעול במסגרת מחלקת הספורט.



אופניים.



ג'ודו.



חץ וקשת.



רוגבי.
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סיכום שנת הפעילות הראשונה של הרפורמה בספורט

* הגדרת קריטריונים לתחרותי השתנתה ממה שהיה לפני המתווה
** ייעול התקורה הכללית ועלות המתקנים.

נושאים מרכזיים שיש להמשיך ולטפל בהם בתשע"ט:





ניתוח ביצועים מתמיד.
הסעות הצהובים.
בחינה של נושא תשלומים של משתתפים שאינם תושבי המועצה.
דוחות תקציביים וניהוליים שהמועצה אחראית לספק למחלקת הספורט.
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אז איך מתחילים?...
נשאר רק להחליט איזה ספורט אוהבים ,להירשם באתר המועצה
ולצאת מהבית...

שנת פעילות פורייה וספורטיבית
ועדת מועצת הספורט
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