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 נושא הדיון: 

 הקפת הכנרת באופניים, צליחת הכנרת, טריאתלון –הפרויקטים הארציים 
 

העיסוק בפרויקטים אלו ועתידם מהווה חלק בלתי נפרד מתפקידי וועדת מועצת הספורט  .1

 המועצה.כפי שהגדירה 
הוועדה רואה חשיבות גדולה בהמשך קיומם ופיתוחם של פרויקטים ארציים של ספורט  .2

 בעמק הירדן.
הפרויקטים הגדולים )הקפת הכנרת וצליחת הכנרת( מתרחשים בחודשים  2נכון להיום  .3

אוקטובר ונובמבר. חודשים אלו חשובים ביותר לפעילות השוטפת של מחלקת הספורט 

 משתי סיבות:
I.  שנת הלימודים, קרי, תחילת שנת פעילות הספורט בה אנשי המחלקה תחילת

צריכים להיות זמינים לכל רכזי הענפים והציבור בכלל במסגרת הליך הרישום 

 והתחלת הפעילות.
II.  ,בחודשים אלו מגישים למוסדות המדינה את כל בקשות התקציב לשנה הבאה

ה בשלב הזה מביא לאובדן תהליך הדורש זמן, מיומנות והיכרות. אי עיסוק בנושא ז

 הכנסה פוטנציאלי חשוב למחלקת הספורט.
 שתי נקודות חשובות עליהן עליינו לעמוד: .4

I.  הנהלת מחלקת הספורט של המועצה צריכה להיות פנויה לטובת קיום וקידום

 פעילות הספורט המקומית של המועצה ולא להתעסק בפרויקטים הארציים
II.  הנופלת על מחלקת הספורט מפרויקטים אלו צריך לוודא שאין עלות כספית כלשהי

 רווח כלשהו מהם. רויש לשאוף שאף יישא
לאור העובדה שלפרויקטים אלו משמעות גדולה ורחבה על כלל הפעילות של המועצה  .5

)תיירות, קהילה, חינוך ועוד( אנו ממליצים לנהל דיון מקיף ורחב של כל הנוגעים בדבר על 

 קיומם של פרויקטים אלו אצלנו.מנת למקסם את הפוטנציאל הגלום ב
 ישנן מספר נקודות למחשבה בדיון: .6

I. .בחינה מדוקדקת של כל פרויקט בנפרד 

II.  אלטרנטיבות אפשריות: הוצאת הפרויקטים )ביחד או לחוד( למכרז של  2בחינת

 יזם חיצוני או לחלופין להביא פרוייקטור ייעודי שיעסוק בפרק זמן מוגבל בניהולם.
III. ורמים שונים במועצהשת"פ בין מחלקות וג 

IV.  במידה ויוצא מכרז ליזם חיצוני יש לשאוף שהכסף הנכנס היום למועצה ממנהל

הספורט יישאר בידי המועצה ולא יעבור ליזם. במידה ובסופו של דבר, על מנת 

לשמר את המכרז, תאלץ המועצה לשלם סכום כלשהו ליזם יש לוודא שסכום זה 

 בלת ממקורות חוץ עבור פרויקטים אלו.איננו עולה על סך הכספים שהמועצה מק
V.  בחינת מועד הפרויקטים, הן על פני השנה והן ביום בשבוע )ייתכן וקיומם במהלך

 ימי חג או ימי שישי יאפשר הגדלה משמעותית של מספר המשתתפים(
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 באופניים כינרת סובב הכינרת צליחת שנים חמש סיכום- 2013-2017

הוצאותהכנסותכרטיסים קוניהשנים

 נוספת הכנסה

התירות משרד

 נוספת הכנסה

 לפיתוח הרשות

סה''כהגליל

סה'' ללא כ

 הספורט מנהל

)100 אלף ₪(

201382241,005,210    -894,227           110,983                10,983               

20148370989,001       -852,301           136,700                36,700               

201585521,005,000    -721,001           283,999                183,999             

201690391,017,605    -707,320           310,285                210,285             

20178199816,000       -918,000           142,135              64,750                104,885                4,885                 

             446,852                946,852סה'' כ5שנים 

2013106841,145,695    -981,324           164,371                64,371               

201487041,104,116    -1,047,080        57,036                  -42,964             

20157314903,000       -876,091           26,909                  -73,091             

201687431,047,150    -1,105,331        -58,181                 -158,181           

201778521,047,000    -1,283,000        180,037              65,335                9,372                    -90,628             

           300,493-                199,507סה'' כ5שנים 

הכינרת צליחת

באופניים כינרת סובב


