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 175/15/ פרוטוקול מתאריך  -ועדת מועצת ספורט

 

 אודליה, אורן, תמיר, שרה, ניר, דני: נוכחים

 גיורא אסתרי :מוזמן

 
 נדון, סוכם והוחלט:

 
 דיון מקדמי על נהלי עבודה בתוך הוועדה ובין חבריה לאור לקחי המפגש הראשון.  .1

  חברי הוועדה יפעלו בשיתוף פעולה פורה לקדם את מטרותיה, ומתוך רצון להביא את התכנית

 שאושרה במליאה לידי מימוש בצורה הטובה ביותר.

 .הוסכם שרק לדיונים בהם נדרשת חוו"ד המקצועית של גיורא הוא יוזמן 

  הנושא.חומרים מקצועיים בנושא הדיון הבא ישלחו במייל לחברי הוועדה לצורך למידת 

 

 הגדרת הקריטריון "תחרותי" ו/או "עממי": .2

 ספורטאי יוגדר תחרותי אם יתקיימו כל שלושת התנאים הבאים: – תחרותי

  יחידות אימון בשבוע )שני אימונים +משחק/אימון בענף אחר( 3מתאמן לפחות 

  תשלום/רישום לאיגוד 

 .משלם תשלומי ספורטאים בתעריף תחרותי 

 בוע + תשלום הורים כעממי)תשלום מופחת(יחידות אמון בש 2 – עממי
 

לאור המלצתו של ד"ר איציק בן מלך לגוון את פעילות הספורטאים הצעירים תיבחן האפשרות  -הצעה
, כפלטפורמה המקנה יסודות התעמלות גופנית וחושפת ילדים עד מועדון ג'להפעיל את התכנית הוותיקה 

 למגוון ענפי ספורט, במודל עדכני.  8גיל 
 

 ת אילוצי לו"ז המודל ייבנה במהלך השנה ולא ייכנס לתקציב הנוכחי.מפא
 

  מוביליות בין ענפי הספורט השונים/אחריות רכזי ענפים לתקציב: .3

 .30/6/17התקציב יוגש לאישור המליאה  ב 

 הוחלט:

  יבוסס על נתוני  שנה קודמת. )מנין ספורטאים בענפי הספורט  2017מודל התקציב שיוגש ביולי

 (31.5.17ל נכון 

  הפעימה השניה תתבצע בתחילת דצמבר ובה ייבדקו נתוני הרישום בענפים השונים ובמחלקת

 הספורט בכלל.

  לא יחול שינוי בתקציב  –במספר ספורטאים משתתפים בענף )למעלה ולמטה( 10%שינוי של עד

 הענפי.

 נוי בתקציב ספורטאים רשומים בענף )כלפי מעלה או מטה( יגרור ש 10%-שנוי של למעלה מ

 )הפחתה או הוספה(. 

 .מקורות מימון לתוספת תקציבית לענף : סעיף בצ"מ או מסעיף תמרוץ מצטיינים 

  במספר הנרשמים בכל מחלקת הספורט )דבר מבורך( יהיה צורך  10%במקרה של גידול של מעל

 בצ"מ. 4%-לבקש תוספת תקציב מהמועצה או לחילופין להשתמש ב

 
 נושא לדיון לשבוע הבא:  הכנה למפגש עם רכזי ענפים

 19.00-21.00שעה  22.5.17מועד: 
 
 

 על החתום: אודליה יו"ר הועדה                                                  רשם: דני סחייק


