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       ספורטאים והורים יקרים
 

בשנה וחצי האחרונות עבר תחום הספורט במועצה תהליך ארוך של בחינה מדוקדקת עם מטרה אחת ברורה לייצר 

מסגרת המאפשרת למספר הרב ביותר של תושבי המועצה האזורית עמק הירדן )ילדים ומבוגרים כאחד( לעסוק בפעילות 

 גופנית עממית ותחרותית. 

 מועצה את תחום הספורט. בסופו של התהליך התגבש מודל לפיו תנהל ה

במסגרת מודל זה הוקמה ועדת מועצת ספורט )מעין דירקטוריון ספורט( הפועלת בהתנדבות ומטרתה העיקרית לפקח 

על יישום עקרונות המתווה החדש, כפי שאושרו במליאת המועצה. אני מביאה בפניכם את עקרונות המודל אשר לפיהם 

 אנו פועלים:

 

 ל המועצה מנוהלת על אך ורק על ידי המועצה.כל הפעילות הספורטיבית ש .א

 סעיפים: 5הוצאות הספורט של המועצה מתחלקות ל  .ב

 תקורה כללית .1

 ספורט עממי .2

 ספורט תחרותי .3

 מענק לענפים מצטיינים .4

 בצ"מ )בלתי צפוי מראש( .5

 מקורות הכנסה: 3כל ענף ספורט מתנהל עם תקציב מוגדר וסגור. לתקציב זה  .ג

חולק באופן שוויוני, ברור ושקוף בין ענפי הספורט על פי מודל של ספורטאי עממי תקציב זה מ – תקציב המועצה

מזה של ספורטאי עממי. בשנה הקרובה סכום זה יעמוד על  3ותחרותי כאשר ספורטאי תחרותי מקבל תקצוב הגבוה פי 

מהמועצה את אותה לשנה לספורטאי תחרותי. ספורטאי עממי יקבל  ₪ 3,000 -לשנה לספורטאי עממי וכ ₪ 1,000 -כ

 ההקצבה ולא משנה באיזה ענף ספורט בחר להשתתף, כנ"ל לגבי ספורטאי תחרותי.

 

מגובה התשלומים של השנה הקודמת.  %15-10 -גובה תשלומי הספורטאים יירד ב – תשלומי ספורטאים )הורים(

י על סכום מקסימלי של לחודש ושל ספורטאי תחרות ₪ 200תשלום של ספורטאי עממי יעמוד על סכום מקסימלי של 

מתשלומי הספורטאים נשאר לתקורה כללית והשאר מועבר לענף הספורט. ספורטאים שמגיעים  15%לחודש.  ₪ 345

יותר מתושבי המועצה. באישור של יו"ר ועדת מועצת הספורט וראש המועצה  15%מחוץ לתחומי המועצה יישלמו 

 תנים בין ענפי הספורט השונים(.תתאפשר גביה בסכום גבוה יותר )על פי הצרכים המש

כל סכום חיצוני )הלוטו לדוג'( שמצליחים לגייס לטובת הענפים השונים, מועבר דרך המועצה ישירות  – קרנות חיצוניות

 לתקציבו של הענף המיועד.

 

 קריטריונים: 3ספורטאי תחרותי מוגדר על פי  .ד

  פעמים בשבוע. 3מתאמן לפחות 

 .רשום באיגוד בו עוסק 

 בחודש(. ₪ 345ו ספורטאי תחרותי )השנה סכום מקסימלי של משלם כמ 

 

תושבים יקרים, שינוי זה מהווה ציון דרך חשוב בהתנהלות הספורט במועצה ומאפשר לנו מחד להגדיל את 

מספר העוסקים בפעילות גופנית ומאידך להתנהל מול הציבור בשקיפות מלאה עם תקציב מאוזן תוך חלוקה 

 של הכסף.ברורה, ידועה ומובנת 

 

 אנו, מחלקת הספורט וחברי וועדת מועצת הספורט עומדים לרשותכם בכל שאלה או בקשה. 

 שתהיה לכולנו שנה טובה ועמוסה בפעילות גופנית.

 

        אודליה רחום

      יו"ר וועדת מועצת הספורט

 


