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 מועצהברכת ראש ה
 

 

 

 
 

שיפור באיכות החיים של של צמיחה, התפתחות ומתמיד נמצאת בתהליך  מגילות ים המלחמועצה אזורית 

, בנוסף לעובדה שפעילות הספורט הפכה חלק בלתי נפרד ומשמעותי מחיינו, הביאה את תהליך זהתושביה. 

 .והספורט התרבות הספורט במשרד מנהל כללי פי לספורט, על אב כניתת המועצה לגיבוש

 

, ואת האסטרטגיה במתן שרותי הספורט לתושבים, מועצהלהציג את מדיניות הספורט ב זותכנית מטרת 

, העממי את הספורט, היתר הפעילות, הכוללים בין עיקרי של עתידי תכנון - ומשמעותה עשור קדימהל

 מחלקת התקציב ופעילות מבנה, הספורט מתקני, הפורמלי והבלתי פורמאלי ךהחינו במסגרת הספורט

 .במועצה הספורט

 

משימה זו הופכת מורכבת יותר עם רצוננו לשמר את אופייה של המועצה כ"קהילה של קהילות" ולעסוק בכל 

 נושא לאור ערכי הליבה המנחים אותנו: כבוד לאחר, מצוינות, מעורבות וחוסן קהילתי.

 

הכולל למידה, מיפוי והבנת הצרכים לעומק ע"י ביצוע סקרים ת תכנית זו נעשתה בתהליך מקצועי, כתיב

 .מפגשים בלתי אמצעייםו

 

את התהליך ולכל השותפים הרבים ובראשם מר  השהוביל מורןשל  האני רוצה להודות לצוות ההיגוי בראשות

 רמו מזמנם וניסיונם לקידום המהלך.של משרד הספורט, שלקחו חלק ות ירושליםמנהל מחוז  שי שטרית

 
 
 

 ,ברכהב
 

  אריה כהן

ויו"ר ועדת ההיגוי                                                                                                            המועצראש ה

  כנית אב לספורטת
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 ברכת מפקח מנהל הספורט 

 
 

 

. האזורית מגילות ים המלחחלק בהתוויית קווים לתכנית אב לספורט למועצה זכות נפלה בחלקי לקחת 

התכנית מציגה כיווני חשיבה להרחבת מעגל העוסקים בפעילות הגופנית, על שלל גווניה ומציגה דרכים אשר 

 . מועצהיישומם יביא לידי הגדלת כמות הפעילים בספורט ב

פועל ועל הגשמת המטרות בהצלחה. השותפים הנאמנים לדרך תכנית האב, ככל תכנית, נבחנת על ידי היישום ב

הספורט במועצה נותנים תקווה ובטחון להבין כי יש כוונה רצינית וברורה להביא לידי מיצוי מוצלח של 

 התכנית, לרווחת התושבים.

 , ראש המועצה, בהבנה של חשיבות התהליך ובתמיכה הרבה בקידום נושאיאריה כהןברצוני להודות  למר 

הספורט ביישוב.  תודה לנציגי הספורט ולכלל בעלי התפקידים במחלקת לספורט, ובכל אגפי המועצה, על 

התמיכה, השותפות והליווי הפעיל של שלבי כתיבת התכנית.  תודה מיוחדת לזוריק ולדר, יועץ ומנחה מחברת 

ת, תוך שמירה קפדנית על חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי, אשר במסירות הוליך את צוותי ההיגוי להשלמת התכני

 לוח זמנים ותחומי העבודה.

, מנהלת מחלקת הספורט, על שיתוף הפעולה, היוזמה והמסירות הרבה אברשימי מורןלגברת הערכה רבה 

 להוצאה לפועל של המהלך כולו. 

 כולי תקווה לראות בהגשמת היעדים שבתכנית, לרווחת תושבי המועצה!

 

 

 

 בהצלחה רבה,        

 שטרית שי     

 ירושליםמפקח מחוז 

 משרד התרבות והספורט
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 מחלקת הספורט תברכת מנהל

 

מצטרפת לשורה של רשויות מקומיות במדינת ישראל המעוניינות לקדם  האזורית מגילות ים המלחהמועצה 

 .בתחומןולפתח את פעילות הספורט 

עתיד ילדנו תוך הקניית כלים לבניית , אני רואה בספורט כלי לפיתוח מועצהכעומדת בראש תחום הספורט ב

 אופי חזק והגברת המודעות בפן הבריאותי והתחרותי.

 יומית. –כיום הספורט מהווה קרש מקפצה לנושאים רבים המשפיעים על חיי כולנו ברמה היום 

רבות לפיתוח תחום הספורט ואנו נמשיך לעסוק בכך  ת, בשיתוף עם המועצה, פועלמחלקת הספורטכבר כיום, 

 מודעות לתחום אצל כלל תושבי המועצה.את  לידולהג את הספורט העממיגם בעתיד על מנת לקדם 

מדובר במטרה חשובה מאין כמוה אשר  –האנשים אשר עסקו בהכנת תכנית האב  לאני רוצה להודות לכל

 תקדם את הספורט במועצה בצורה משמעותית.

כל אלו ועוד יביאו את המועצה  –תקנים קיימים הגדלת מספר המשתתפים, בניית מתקנים חדשים, שיפוץ מ

 למקום טוב מבחינת הפעילות הספורטיבית!

וכולי תקווה כי לאחר  מועצהכעומדת בראש מחלקת הספורט, אני רואה ערך עליון לפתח את תחום הספורט ב

 עריכת התוכנית אנו נעמוד במשימה בהצלחה רבה!

 

 

 

 בברכה,                                                                                                            

 מייאברש מורן                                                                                                          

 מחלקת הספורט מנהלת                                                                                                            
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 הקדמה .1

 

 כללי .1.1

 

האוכלוסייה כנית אב לספורט נועדה לתכנן את הקצאת המשאבים למתן שירותי ספורט לכלל ת

הקצאת המשאבים מתייחסת להקצאת השטחים לצורך הקמת מתקני ספורט והקצאת  .ברשות

 התקציבים הדרושים לצורך הקמת המתקנים ותפעול הפעילות השוטפת ברשות.

 

 ת העבודהמטר .1.2

 

אב לספורט תוך פירוט מקסימלי אודות כלל פעילות הספורט  תכניתמטרת עבודה זו, היינה להציג את 

"(. העבודה בוחנת רשות" או "מועצה)להלן: " מגילות ים המלח מועצה אזוריתת והעתידית בהקיימ

. בנוסף, בחינוך הפורמליספורט הישגי, ספורט עממי וספורט  –את פעילות הספורט במספר נדבכים 

העבודה סוקרת את כלל המתקנים הקיימים היום ברשות בתחום הספורט ומציגה את המתקנים שיש 

 מועצהנים הקרובות. השורה התחתונה בעבודה זו היא הצגת תמונה עתידית של הספורט בלהקים בש

וניתוח של כלל המשאבים הנחוצים על מנת לתפעל את מערך הספורט  מגילות ים המלח אזורית

 בצורה הטובה ביותר.

 

 מתודולוגיה  .1.3

 להלן שלבי העבודה: 
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 חברי וועדת היגוי .2

 ועדת היגוי ראשית

 .אש המועצה ויו"ר ועדת ההיגויר – אריה כהן

 .המועצה גזבר –דוד בלאו 

 .ירושליםמחוז  פקחמ – שי שטרית

 .מחלקת ספורט מנהלת – אברשימי  מורן

 .מהנדס המועצה האזורית והוועדה המקומית – אוריאל אינג' אהרונוב 

 מנהלת אגף תרבות, תיירות פנאי וספורט. –אורית הרשטיג 

 וגים.רכזת ח –תהילה הלוי טסמה 

 מנהל מחלקת חינוך. –אודי אייזק 

 .חכ"ם ייעוץ מוניציפאלי -ולדר  זוריק

  .חכ"ם ייעוץ מוניציפאלי –אברג'ל  ניר

 

 ספורט עממי + מתקנים + חינוךועדת היגוי 

 מחלקת ספורט. מנהלת –מורן אברשימי  

 .מצפה שלםתושב  –שמעון צנעני 

 רכזת חוגים. –תהילה הלוי טסמה גברת 

 .קיבוץ אלמוג כפר הסטודנטיםסטודנט  –יוני 

 תושבת קיבוץ קלי"ה. –עינב שיק 

 תושבת קיבוץ קלי"ה. –יהודית צופי 

 ת קיבוץ קלי"ה.בתוש –גילה רידי 

 תושב קיבוץ קלי"ה. –רונן בר אברהם 

 .ותושבת אבנת מדריכה בחדר הכושר בקיבוץ קלי"ה –לול האפרת ב

 חכ"ם ייעוץ מוניציפאלי. -זוריק ולדר 

  חכ"ם ייעוץ מוניציפאלי. –אברג'ל יר נ

 

 



 

  

        10 
 

 

 

 תמצית מנהלים .3

 כללי .3.1

 ,מגילות ים המלחית ה אזורמועצאב לספורט נועדה לבצע שינוי משמעותי בתחום הספורט ב תכנית

אב לספורט, מצטרפת  תכניתעצם עריכת ב. מועצהוזאת על ידי תכנון נכון של כלל פעילות הספורט ב

 מנהלאב יישובית על פי כללי  תכניתבמדינה שגיבשו  רשויות רבותל מגילות ים המלח ה אזוריתמועצ

 הספורט במשרד התרבות והספורט. 

שייכללו בין היתר, את  תכנון עתידי של עיקרי הפעילות ברשות,  ואב לספורט היינ תכניתהתוצר של 

ב מבנה התקצי ,הספורט ההישגי, העממי, הספורט במסגרת החינוך הפורמלי, מתקני הספורט

 .מועצהבספורט ופעילות מחלקת הספורט ב

 

 האב תכניתמטרות   .3.2

ית אזורהה מועצהינה הגדלת פעילות ומתקני הספורט ב תכניתהמטרה העיקרית העומדת בבסיס ה

, כך שבשנים הבאות, מספר התושבים אשר יעסקו במגוון תחומי הספורט העממיים מגילות ים המלח

 גדל. וילך יוההישגיים 

 :תכניתשל המטרות נוספות 

 לחזות מראש את צרכי האוכלוסייה בפעילויות ספורט ונופש. 

 .לחזות מראש את צרכי האוכלוסייה במתקני ספורט 

  שתענה על צרכי האוכלוסייה ברמות  ברשות,לאפשר תכנון נבון ויעיל של מערכת הספורט

 השונות.

  מאית ובלתי מערכת החינוך, פעילות עצ –לאפשר פעילות ספורטיבית במישורים הבאים

מתנ"סים ופעילות תחרותית במסגרת הפעילות מאורגנת במסגרת אגודות הספורט ו מאורגנת,

 אזורית או ארצית.

 .לאפשר תכנון מתקני ספורט ונופש והקמתם במסגרת של תכנית חומש 

  של מערך פעילות הספורט בכל תחומי הפעולה ברמות השונות,  ותקצובלאפשר תכנון כספי

 ת רב שנתית. במסגרת של תכני

 

 סקר תושבים .3.3

במסגרת תכנית האב, נערך סקר בקרב תושבי המועצה בנושא הספורט. על הסקר ענו תושבי 

 65%, בהתאם להתפלגות האוכלוסייה במועצה וביישוביה. הסקר העלה כי 9-60+ המועצה,  בגילאי

ות אישיות סיב ניתן למנותמהמשתתפים עוסקים בפעילות גופנית. מבין אלה שאינם עוסקים, 

בגלל העדר מתקנים או פעילות מתאימה. פעילויות  75% -)חוסר עניין, בעיות בריאות, חוסר זמן(, וכ

הספורט העיקריות בהן עוסקים התושבים באופן קבוע הן הליכה, ריצה ואימוני עיצוב וחיטוב בגוף 

 בהתאמה.  48% – ו 30% ,42%עם 

 . 36% –חדר הכושר במועצה או באמצעות  50% רוב הנסקרים עוסקים בפעילות ספורט לבד עם

לא מעט תושבים ו ,בינוניתרוב התושבים חושבים כי תפקודה של מחלקת הספורט במועצה הינה 

 (. 82%היצע החוגים והפעילויות ) ( ולהרחיב את83%הספורט במועצה )מבקשים להגדיל את מתקני 
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ורט. עם זאת, יש רצון עז להגדיל את הסקר מדגיש כי רוב התושבים במועצה עוסקים בפעילות ספ

 מגוון הפעילויות ולהשקיע במתקני ספורט נוספים.

 

 הספורט ההישגי .3.4

כיום, בישראל כמו בכל העולם, הספורט ההישגי מהווה אבן שואבת לפיתוח ושגשוג. על כן חשוב לא 

בסדר של מועצה  ותחת האילוצים להזניח את התחום ולפתח את הספורט ההישגי במידה הנדרשת

 תחת מחשבה ממוקדת. גודל של מועצה אזורית מגילות ים המלח 

 אין צורךמבחינת תושבים במדינת ישראל, ועקב כך  קטנהמועצה היא  מגילותמועצה אזורית 

 ספורט הישגי, מאחר והעלות של הקמת תשתית של ספורט הישגי גדולה ולא כלכלית. שתשקיע ב

 יש.  הממוקמות ברשויות אחרות לה עם קבוצות אחרותלמרות זאת, על המועצה ליצור קשרי פעו

, או לחילופין ליצור הסכם אחרתרשות ליצור מצב בו קבוצה מתוך מגילות תהיה קבוצת הבת של 

. כך שמצד אחד מועצה אזורית מגילות תקבל תשתית לקבוצה בין רשויות סמוכות שיתוף פעולה

כן ניתן יהיה להיעזר בעמותה תומכת אשר הישגית חזקה וזאת בעלות כלכלית מינימאלית. כמו 

 ומשכך יש להתמקד בפיתוחו, רעףהענף הדומיננטי במועצה הוא הכדו תהווה מקור כלכלי תומך.

 ולשאוף לקידום הענף ולחתימת הסכם עם עמותה כלשהי אשר מתמקדת בתחום זה.

חרותיים. על כן , אינה יכולה להשקיע משאבים במגוון רחב של ענפי ספורט תמגילותמועצה כמו 

ו , לאת ענף הכדורעף מאחר והוא מהווה את הענף הדומיננטי במועצהבמסגרת התכנית לפתח  מומלץ

 .ומסורת במועצה בבית הספר היסודי מגילות תשתיתיש 

 

 

 הספורט במוסדות החינוך הפורמלי .3.5

רשות ועל כן ה מועצהפעילות הספורט במוסדות החינוך הינה המקור להתפתחות תחום הספורט ב

מעוניינת לשים דגש גדול מאוד בנושא. הפעילות במוסדות החינוך תורמת לא רק לפעילות הפיזית, 

אצל הילדים ובני הנוער לתחום הספורט ולחשיבותו בחיי היום יום.  תאלא בעיקר למודעות הנוצר

אצל רוב בית ספר היסודי והתיכון, נזרעים הזרעים להרגלים ולהעדפות בתחום הספורט הגן,  בגילאי

לדעת מחלקת הספורט ברשות, אין די במספר שעות בודדות בשבוע לצורך קידום ילדי מדינת ישראל. 

 תכניות ולערוך מועצהב ית הספר היסודי מגילותבשיתוף עם ב יש לעבודהמודעות בספורט ולכן 

 העשרה נוספות לצורך קידום הנושא.

ו )כתה -תות איכ היסודי מגילות בו  בביה"סם הלומדיילדים ישנם  מגילות ים המלח במועצה אזורית 

מאחר וענף הכדורעף מהווה ענף מרכזי ומצליח במועצה אשר עיקר הצלחתו  אחת בכל שכבה(.

גם בגילאי בתי  ענף, יש לדאוג שבעתיד תהיה רציפות והמשכיות, חיזוק והכלת הוצמיחתו בבית הספר

 חט"ב ותיכון. –הספר 

פורט במוסדות החינוך הינו מינוף תחום הספורט כערך בעל חשיבות שהוגדר עבור פעילות הסהחזון 

והקניית ערכים  משמעותית בחיי היום יום, תוך כדי גיבוש חברתי, שאיפה למצוינות, קידום אישי

 דומיננטיים להתפתחות האנושית של כל ילד וילד.

כלשהי והגברת  היא הקניית העידוד לביצוע פעילות ספורט תכניתשהוצבה במסגרת ה מטרת העל

 המודעות לחשיבות פעילות הספורט בחיי היום יום.
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נבחר במסגרת החינוך ף הוספת שעות פעילות בענ –ית הינו נהיעד העיקרי שהוגדר במסגרת התוכ

הפורמלית, הקמת מסגרות לטיפוח ענפים קבוצתיים ואישיים )כמו הקמת תחרויות פנים בית ספריות 

לימוד שחייה והקמת ימי  ,)עקב העדר בתי ספר נוספים בתוך המועצה(ברשויות סמוכות  ובין בתי ספר

 .(קבועים םספורט בית ספרתיי

 

 הספורט העממי .3.6

במסגרת  ותשאינם מתבצע הקיימותהספורט העממי כולל בתוכו את כלל פעילויות הספורט 

ריא הפעילות הגופנית מהווה בסיס לשמירה על אורח חיים במקצוענית או במסגרת בית ספרית. 

 ופעיל. הספורט העממי נוגע במספר תחומים:

 חוגי ספורט, קורסים, פעילויות ייעודיות ועוד. – פעילות מאורגנת 

 העמדת מתקנים לפעילות חופשית )מגרשים מוארים, אולמות,  – פעילות בלתי מאורגנת

 .(אופניים ועוד,בריכות שחייה, מסלולי הליכה 

 ם, צעדות, מסעות אופניים ועוד.המוניים כמו מרוציאירועים  – אירועים 

  הרצאות באמצעי תקשורת מגוונים מועצהפרסום נושא הספורט ברחבי ה –הגברת מודעות ,

 .וכנסים בתחום

 

. כך, ניתן מועצהתחרויות ברחבי ה, כמו כן מתקיימות ספורט שוניםנם חוגי ואירועי נכון להיום, יש

כדורגל, כדורסל, הוקי אויר, כדורים  כדורעף,ה :םוביניהם המתקיימים במועצה יטורנירהלציין את 

, רוצים שוניםמ כמו ם, וכן אירועים יומייםבני נוער ובוגריילדים, הקיימים ומיועדים ל ואחרים באים

 תושבים. מאותבהם משתתפים 

עממי הינה הגברת המודעות וההשתתפות של הציבור הרחב בפעילות גופנית הספורט המטרת העל של 

 ה על אורך חיים בריא וחיים עשירים. תוך כדי שמיר

 

והתאמת  , על ידי הוספתמועצהלעמוד ביעד זה, יש לעודד את פעילות הספורט ברחבי העל מנת 

והמשך שילוב אוכלוסייה  הקמת אירועים עממייםמתקנים קיימים לסוג האוכלוסייה וצרכיה, 

ועוד(. אירועי הספורט  תיים,ד בפעילות הספורט השונה )גברים, נשים, קשישים, מקבוצות שונות

המלצתנו בנסיבות  .העממי תורמים מאוד להעלאות המודעות בתחום, לכן יש לקיימם כמה שיותר

 מיקומה הגיאוגרפי של המועצה לשתף פעולה עם רשויות אחרות ולהקים קבוצות ריצה בכל ישוב.

 בתחום הספורט. ייישובכלי נוסף שיכול לעזור הינו הקמת פורום 

הקושי לבצע פעילות פיזית מקום חם ברוב ימות השנה,  - המועצה נמצאת באזור ים המלחמאחר ו

 מהווה יתרון  ותוואי השטח מיקום המועצה הינו רב, מומלץ לקיים את אירועי הספורט בחורף.

 בנוסף ניתן לנצל את תוואי השטח לטיפוס הרים וטיולי אופניים. לכת. ילארגון טיולים למיטיב

יש לציין כי קיימת תוכנית אב לשבילי  מהוות חיבור לסביבה הטבעית של מגילות.המלצות אלו 

 להיעזר בה. מאוד  ץאופניים המותאמת לתוואי השטח ולכן ראוי ומומל
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 מתקני הספורט ברשות .3.7

 מגילות ים המלחית ה אזורמועצעל מנת לעמוד בכל המטרות והיעדים שהוצבו בסעיפים שלעיל, על 

מסגרת י, העממי וגשבספורט ההי מועצהשו את אוכלוסיית הראויים אשר ישמ להקצות מתקנים

להקצות שטחים מתאימים לאספקת  מועצה. על מנת להקצות את המתקנים, נדרשת ההבית ספרית

 צרכי האוכלוסייה הגדלים, לשפץ מתקנים קיימים ולהקים מתקנים חדשים.

אחד לפחות בכל יישוב, הקמת  -ושר ציבורייםמתקני כ בניית מתחמיהם  תכניתהיעדים אשר הוגדרו ב

על בסיס התוכנית הקיימת של תוכנית האב לשבילי  אופנייםמסלולי שטח למסלולי הליכה/ריצה ו

אפילו עד כדי  –המרקם והאזור מהווים שטח אסטרטגי  המתאים לענף רכיבת אופני שטח  .אופניים

, דבר המהווה חם באזורהינו יקום המועצה מאחר ומאירוח תחרויות ארציות ובין לאומיות בעתיד. 

במיקום המתקנים הקיימים ואלו העתידים  וצליותיש לדאוג לברזיות  ע פעילות פיזית,וצילברב קושי 

הקמת מרכז כלל מועצתי שרעיונה היה , להיבנות. יש לבחון יוזמה שהייתה בעבר בשת"פ עם יריחו

כלכלי יוזמה כזו תיצור בעתיד הכנסות ותנצל בהיבט ה –שיכלול קנטרי, מתנ"ס ומתקנים נוספים 

האזור יכול להיות אטרקטיבי מאוד לקיום מחנות אימונים של  תשתיות השייכות למועצה.

בניית קיר טיפוס והסדרת טיפוס הרים בתוואי , ולכן למשל ספורטאים מרחבי הארץ ואפילו מחו"ל

של המועצה  לחדר כושרהרב  עקב הביקוש מהווים מקום אטרקטיבי למחנות מסוג אלה. השטח

  .חדר הכושרולשכלל את יש לפעול בכדי להגדיל  –ביישוב קליה, המעניק מענה לכלל גילאי התושבים 

שנים הבאות ועל כן, יש לבנות מתקנים נוספים על מנת ה מהלך, צפויה לגדול במועצהאוכלוסיית ה

 .מועצהלספק את צרכי האוכלוסייה ב

 

 תקציב הספורט ברשות 

 \(, ולכן הדבר יוצר בעיה בקבלת תקציבים7למציין כי המועצה מדורגת בלמ"ס גבוה יחסית )יש 

תקציב הספורט ברשות הינו מרכיב חשוב ואולי המשמעותי גיוס כספים. אך עם זאת,  \קולות קוראים

ביותר להצלחת הענף. התקציב אמור לשקף את הגישה של הרשות כלפי הנושא. כיום, תקציב הרשות 

בהרבה מקרים, התקציב הינו דינאמי לאגף התרבות והספורט במועצה. ב מכספים המוענקים מורכ

ממליצה לקבוע תקציב קבוע לחמש השנים הקרובות כאשר כל שנה על התקציב  תכניתולא יציב. ה

. לחילופין, ניתן לקבוע כי תקציב מחלקת הספורט יהווה אחוז קבוע מסך התקציב של 10%לגדול ב 

 הרשות.

 

 

 מבנה הארגוני של מחלקת הספורטה .3.8

מחלקת תרבות ספורט ופנאי, כאשר העומדת בראש התחום  תחת תחום הספורט ברשות נמצא כיום,

מנהלת  .תרבותונוער, מצילה,  פעילות אזורית תרכזאברשימי שמתפקדת גם כ מורןהיא הגברת 

מזכירות  - שרביטציונה , וכמו כן עובדים במחלקה אורית הרשטיגמחלקת התרבות היא הגברת 

  .רכזת חוגים - תהילה הלוי טסמה, מחלקת תרבות

 הוספת אורגנים, התכנית ממליצה על מועצהלאחר שנבחנו מספר חלופות לניהול תחום הספורט ב

, תוך הימצאות בקשר רציף עם ידרש בהתאם להגדלת הפעילות בהילמחלקה ככל שמקצועיים נוספים 
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עבודה שנתית במסגרתה היא תעבוד בשיתוף  תכניתלגבש היה יעל המחלקה  .שאר מחלקות המועצה

 פעולה מלא עם שאר הגורמים.

 

 האב תכניתיישום  .3.9

אשר ידאג ליישומה בפועל במהלך  /פורוםהאב שנערכה, יש להקים צוות תכניתעל מנת ליישם את 

 מת, דוגמועצההשנים הקרובות. הצוות יהיה מורכב ממספר מצומצם של אנשים ובהם קברניטי ה

. הצוות יתכנס מספר פעמים מועצהומהנדס ה מועצהגזבר ה מחלקת הספורט, ת, מנהלמועצהה ראש

ספורט  תכניתדצמבר הצוות יתכנס על מנת לדון ב –בודדות במהלך השנה. במהלך חודשים אוקטובר 

. בפועל תכניתיולי, על מנת לראות את יישום ה –לשנה הבאה ולאחר מכן הצוות יתכנס בחודשים מאי 

האב. בין שאר הדברים, הצוות  תכניתהשנתית אשר תיקבע תהיה בהתאם למה שנקבע ב תכניתה

 יקבע את:

 .דרוג הפעילויות בספורט העממי וההישגי 

 .בחינה של ענפי ספורט תחרותיים הצורכים תקציבים משמעותיים 

 לוסיית גיבוש שולחן  מקצועי  לתחום  הספורט  לטובת פיתוח ומעקב שוטף  בקרב  כלל אוכ

 .מועצהה

  מחלקת הספורט שנתית בראשות מנהל  פעילות ספורטל לקבלת המלצותגיבוש שולחן

  חינוך ועוד., נציגי הנהלות בתי הספר, מורים לחנ"ג, מחלקת מועצהנציג הנהלת השיכלול, 
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 תכניתעקרונות ה .4

 כללי .4.1

 

רט מהווה לא רק דרך בעשורים האחרונים, תחום הספורט הפך להיות לחלק בלתי נפרד מחיינו. הספו

חיים, אלא נותן במה לערכים כמו תחרותיות, אחווה, חברות שאפתנות ועוד. בשנים האחרונות, ראינו 

 מועצהבעולם בה הצליחה קבוצת ספורט בכל ענף שהוא, הדבר הביא להצלחה רבה ל מועצהכי בכל 

ה ברמת ההשכלה ורמת עצמה והביא לה צמיחה כלכלית. עם העלייה של שעות הפנאי של הפרט, עליי

 החיים, נוצרה מודעות לפעילות הגופנית כחלק מאיכות החיים.

הסיבה המרכזית לקידום מעמד הספורט בחיי היום יום היה הוכחת הקשר בין עיסוק בספורט לבין 

הבריאות. גורמי הבריאות והרופאים ממליצים בחום על פעילות גופנית קבועה ומסודרת כחלק 

 בריא. העיסוק בספורט הפך להיות למשהו אינטגרלי מחיינו.מאורח חיים פעיל ו

לראות את כל סוגי האוכלוסייה עוסקים  ניתן הרשותברחבי פעילות הספורט ניכרת בכל מקום. 

בספורט, אם זה בפארקים, בבית, במכוני כושר או בקבוצות תחרותיות. הספורט גם לא יודע גבולות 

בעקבות הפעילות הרבה, קמו בכל מקום מתחמי ספורט  .בין גילאים וקבוצות אוכלוסייה שונות

 ונופש, מכוני כושר, תחנות ספורט וחוגי ספורט.

האוכלוסייה של היישוב הופכת להיות פעילה יותר, בריאה יותר,  -הספורט תורם המון לקהילה 

 מודעת יותר לפעילות הספורט ובסופו של דבר הספורט מעשיר את הפרט. 

 :הספורט לשלושה תחומי פעילות עיקרייםניתן לחלק את תחום 

  פעילות ברמות של אגודות שונות, תחרויות ארציות ובין לאומיות. – הישגיספורט 

  פעילות במסגרת חוגים, מועדוני ספורט, חדרי כושר ופעילות פרטית יזומה. – עממיספורט 

  חינוך.שיעורי חינוך גופני ותחרויות במוסדות   - במערכת החינוך הפורמליספורט 

 

חשיבה כלל מערכתית של הגורמים השונים ברשות המקומית לכדי האב היישובית נועדה לגבש  תכנית

 פעולה לעשור הקרוב. תכנית

מנהל הספורט במשרד התרבות והספורט לרשות  ןמתבצעת בהתאם לאמנה לשיתוף פעולה בי תכניתה

אב על פי הנחיות ברורות כדי  תכניתהמקומית. המנהל מחייב את כל היישובים במדינה להמציא 

 למפות ולרכז את הנתונים והצרכים בספורט ביישוב.

 

  תכניתמטרות ועקרונות ה .4.2

 

מהווה בסיס לדרישות הרשות המקומית כלפי מוסדות השלטון )מנהל הספורט(, משרד  תכניתה

 החינוך, משרדי השיכון , קרן מתקנים )טוטו(, מפעל הפיס ואחרים.

 אב הן:ה תכניתמטרות 

 .לחזות מראש את צרכי האוכלוסייה בפעילויות ספורט ונופש 

 .לחזות מראש את צרכי האוכלוסייה במתקני ספורט 

  לאפשר תכנון נבון ויעיל של מערכת הספורט היישובית שתענה על צרכי האוכלוסייה ברמות

 השונות.
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  לתי מערכת החינוך, פעילות עצמאית וב  –לאפשר פעילות ספורטיבית במישורים הבאים

מאורגנת, פעילות מאורגנת במסגרת אגודות הספורט ומתנ"סים ופעילות תחרותית במסגרת 

 אזורית או ארצית.

 .לאפשר תכנון מתקני ספורט ונופש והקמתם במסגרת של תכנית חומש 

  לאפשר הקצאת שטחים לספורט באזורים מתאימים, שלא יופרעו על ידי שימושי קרקע "שאינם

 ידידותיים".

 נון כספי ותקצוב של מערך פעילות הספורט בכל תחומי הפעולה ברמות השונות, לאפשר תכ

 במסגרת של תכנית רב שנתית.

 

 יגובשו על סמך הנתונים הבאים: תכניתמטרות ה

  שטחים, מבנים, מבני ספורט, בתי ספר וכיוצ"ב. –נתונים פיסיים הקיימים ברשות 

  ירותים, ניהול תקציב, הקצאת משאבים ריכוז ש –מדיניות כוללת של הרשות בתחום הספורט

 ועוד.

  השקעות, חזון ועוד. תכנית –הדגשים ספציפיים בתחום הספורט והפנאי 

 

 :תכניתטווח זמן לביצוע ה

, אלא הדרגתית. תכנון נכון יאפשר גם לגורמים דיתימאינו מחייב הוצאת כספים  תכניתמימוש ה

צוע על פי תכנון נכון, הן של השטחים הקיימים השונים, פרטיים, מוסדיים ציבוריים, להשתלב בבי

 ברשות והן של המשאבים הנחוצים לה. התכנון ההדרגתי מתחלק לשלושה טווחי זמן:

  שנים. 3עד  –טווח זמן מיידי 

  שנים. 5עד  3 –טווח זמן בינוני 

  שנים. 15עד  5 –טווח זמן ארוך 

 

 של ביצוע:כוללת בתוכה התווית דרך ברמות שונות  אב לספורט תכנית

 המתקנים של הטוטו ומנהל תלויות בגורמי מימון שונים, בעיקר קרן  תכניותמימושן של רוב ה

בפרט, בלתי  רשויות האזוריות/מקומיותוה ,נזיל של הכלכלה הלאומית בכללהמצב הספורט. ב

אפשרי לגבש תקציב מוגדר לטווח זמן הארוך. לפיכך התכנון מהווה מסגרת של סדר עדיפויות 

 שים, לצד תכנון תכנים רב שנתי. ודג

 מהווה כיוון או בסיס שצריכים להבשיל לכדי תכנון מפורט יותר.  תכניתבחלק מהמקרים ה

 יישום רב שנתי. תכניתהתכנון המפורט יבוא לידי ביטוי ב

 מנהל הספורט ממליץ על שילוב של שני עקרונות בתהליך התכנון:

 ת ההיררכיה של שירותי הספורט על פי מודל מגדיר אהעיקרון  – קרון גרעיני השירותיע

השרות כן גדל רדיוס המרחק של המתקן או הפעילות. כך למשל, הפירמידה; ככל שעולה רמת 

, מועצהדקות מכל אזור ב 10-15לא צריך להיות בטווח זמן של  מועצהה האזורי של אצטדיוןה

ממית בסיסית, יסופקו בטווח אלא הוא יכול להיות במרחק גדול יותר; בנוסף, שירותים ברמה ע

 דקות. 10-15זמן של 
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  העיקרון מחייב ריכוז מתקנים אופטימאלי וריכוז פעילות  –עיקרון איגום המתקנים

על פי העיקרון, מתקני הספורט במוסדות החינוך לא יסגרו בתום  –קסימאלית בכל מתקן קיים מ

ת היום. עצם השימוש במתקן יום הלימודים. אותו מתקן אמור לשמש את כל הקהילה בכל שעו

 לאורך היום, חוסך הוצאות הקמה, ניהול ותחזוקה של מתקנים לציבור הרחב.

 

 מועצהמדיניות הספורט ב .4.3

 

 להמשיך עומדת מטרת העל שקובעת כי יש מגילות ים המלחית האזור מועצההבראש המדיניות בתוך 

דעות לחשיבות העיסוק בספורט העוסקים בספורט, הגברת המו מועצהלהגדיל את מספר התושבים בו

המעוניין לעסוק בפעילות ספורט בכל ענף ובכל מסגרת  מועצהתוך מתן מענה הולם לכל תושב ב

 אפשרית.

 

 מטרות אסטרטגיות .4.4

 

 על מנת לעמוד במדיניות שנקבעה לעיל, נקבעו מספר מטרות אסטרטגיות על ידי הרשות:

 .הגברת מודעות לתחום הספורט ויתרונותיו 

 מה מגילות ים המלח מועצהחום הספורט ההישגי על מנת לקדם את תדמיתה של ההגברת ת ,

 שיביא לחיזוק גאוות התושבים ואיכות חייהם.

  דתייםנשים, עולים, קשישים,  –הגברת שילוב אוכלוסיות ומגדרים שונים בתחום הספורט ,

 .אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים ועוד

 על ידי הקמה של גוף שיאגד את כלל  מועצהים בספורט בחיזוק הקשרים בין כלל הגורמים העוסק

 .מועצההפעילות ב
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 מגילות ים המלחמועצה אזורית  .5
 

 כללי  .5.1

 

בתחומה המוניציפאלי שבעה  .,מועצה אזורית מגילות ים המלח היא מועצה אזורית בצפון ים המלח

מושב ורד יריחו , קדם ערבההיישוב יישובים: הקיבוצים אלמוג, בית הערבה, מצפה שלם וקלי"ה, 

 .תושבים 1,700-והיישוב אבנת. אוכלוסיית המועצה מונה כ

, עם הקמתו של קיבוץ קלי"ה. במקור הוקמו 1974ראשיתה של ההתיישבות באזור החלה בשנת 

יישובי המועצה כיישובים חקלאיים והתמקדו בגידולים, ביניהם: גידולי אבטיחים, מלונים, עגבניות, 

תמרים וכרמי ענבים. במרוצת השנים עבר האזור שינויים מרחיקי לכת בתחומי פלפלים, בצל, מטעי 

 נוסף דגש רחב על תיירות. 1993התעסוקה ומשנת 

-ספר יסודי הכולל חטיבה צעירה. בית-ילדים ובית-בתחומי המועצה  פעוטונים, גני - תחום החינוך

על פי שיטת החינוך  צה בנויהכותרת החינוכית של המוע הספר היסודי מגילות, המהווה את גולת

הספר למצוינות ולהישגים בתחומי הלימודים, הספורט -היחידני, ובו צוות מורים המוביל את בית

 והחינוך החברתי.

 תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה לומדים רובם בעין גדי.

ץ בקיבוץ מצפה במועצה וביישובים פועלים גם פרוייקטים חינוכיים משמעותיים: מכינת מלח האר

שלם ותכנית ההמשך בקיבוץ קלי"ה, כפר הסטודנטים "קדמה" בקיבוץ אלמוג, תיכון 'יפתח' ביישוב 

 אבנת וגרעין ש"ש של "קדמה" בורד יריחו.

 תלמידים בבית הספר 270ילדים ובני נוער. מתוכם  560 –במועצה האזורית מגילות חיים כ 

 היסודי מגילות.

 

 

המתפתחת וצומחת עם התפתחות  תיירות ענפהגם ים המלח קיימת  בתחומי המועצה האזורית

. כיום מציע אזור ים המלח  אטרקציות רבות לנופש: אתרי לינה, חופי רחצה, פעילות האוכלוסיה

 אתגרית, בריאות וטיפוח, סיורים, אתרים היסטוריים מסעדות ופונדקים.
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 יישובי המועצהעל  רקע .5.2

 

 אלמוג

וי על שמו של יהודה אלמוג שהיה מהמתיישבים הציונים הראשונים בים המלח והיה הקיבוץ קר

  . 1934ממייסדי מפעל האשלג בדרום ים המלח, לשם ירד בשנת 

יבוץ אלמוג עבר שינויים בתחילת שנות האלפיים והוא מוגדר היום "קיבוץ מתחדש". תהליכי ק

סטודנטים  30בקיבוץ חיים גם כ צעירות.  קליטה מואצים הביאו להרחבת הקיבוץ ולקליטת משפחות

במסגרת כפר הסטודנטים של תנועת "קדמה", הלומדים במוסדות אקדמיים שונים, בעיקר 

חדרים,  81. הקיבוץ מתפרנס ממטע תמרים, גידולי שדה, רפת, לול רבייה, כפר נופש בן בירושלים

סביבה ובירושלים. מאז חנוכת שירותי תיירות בצומת אלמוג ותחנת דלק ומעבודת חלק מהחברים ב

הכביש הדו מסלולי מצומת אלמוג לירושלים הפכה הנסיעה למרכז הארץ לנוחה וקצרה יותר, דבר 

 .המסייע לפרנסתם של תושביו החדשים של הקיבוץ
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 קלי"ה

נשאה את השם קליה שכונה ששימשה את פועלי כריית המלח,  1929משנת מוות! הם יתחיה לם ק

יהודיים, שחיו במקום ועבדו במפעל המלח. במלחמת העצמאות נכבשה השכונה פועלים חלוצים 

ה מחדש בתחילה ", הוקמה קלי1968ונהרסה על ידי הירדנים. לאחר מלחמת ששת הימים, בשנת 

תושבים, ובו ממוקם  350-ביישוב מתגוררים כיום כ .1974כהיאחזות נח"ל ולאחר מכן כקיבוץ בשנת 

החלה בקיבוץ בניית הרחבה  2012-" המשרת את כל יישובי המועצה. בבית הספר האזורי "מגילות

קהילתית בשם "נופי קליה", שבה נבנים בתים בפרויקט "בנה ביתך" ואוכלוסיית הקיבוץ ממשיכה 

בעיקר על חקלאות ותיירות. בין ענפי החקלאות של הקיבוץ ניתן  תהקיבוץ מבוסספרנסת לגדול. 

רפתות, לולים וחוות סוסים. בין ענפי התיירות ניתן למנות: בית  למצוא גידולי שדה, מטע תמרים,

הארחה הנמצא בשטח הקיבוץ, חוף רחצה )חוף קליה( שגדל ומתפתח כל הזמן, קומפלקס עם מסעדה 

  .גדולה, ומרכז למכירת מוצרי קוסמטיקה מים המלח הממוקמים בסמוך לגן הלאומי קומראן
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 מצפה שלם

ונתאזרח כקיבוץ בארגון איחוד  כהיאחזות נח"ל 1971הוקם בשנת  .יגד ק"מ מצפון לעין 13-כ

 .1976ים בשנת הקבוצות והקיבוצ

פי המלצתו של רחבעם -מצפה שלם נקרא על שם ד"ר נתן שלם, חוקר מדבר יהודה. השם נבחר על

 . דונם 35,408שיפוט של מצפה שלם שטח ה זאבי, תלמידו של שלם.

דונם  400-ת ותיירות. בתחום החקלאות לקיבוץ מטע תמרים ככלכלת הקיבוץ מבוססת על חקלאו

 -ולול לגידול תרנגולי הודו לפיטום. ענפי התיירות בקיבוץ: אכסניית "מצוקי דרגות" ו"מצוקי דרגות 

 מרכז בינלאומי לפעילות מדברית".

 הקיבוץ קולט משפחות לאורך השנים האחרונות, הבונות את ביתן בשכונת ההרחבה.

פעילה שלוחת הבנות של מכינת "מלח הארץ", שלוחה אחות למכינת "מלח הארץ"  במצפה שלם

 לבנים הפעילה בקיבוץ עין גדי השכן.
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 בית הערבה

ית ָהֲעָרָבה הוא קיבוץ בצפון ים המלח. היישוב נקרא על שם העיר המקראית בית הערבה, ששכנה ב

על ידי חלוצי תנועת הנוער המחנות  1939במאי  8-כקיבוץ בה בית הערבה הוקם לראשונבאזור זה. 

 -קיבוץ בית הערבה מתפרנס בעיקר מחקלאות. הקיבוץ מגדל תמרים העולים של הקיבוץ המאוחד. 

לאחרונה הוכפלה  .נור ובהרי, ומתמחה בגידול פלפל ועגבניית שרי בחקלאות אורגנית-מג'הול, דקל

משפחות רבות בוחרות לבנות בקיבוץ בית אוכלוסיית חברי הקיבוץ כתוצאה מתהליכי צמיחה דמוגרפית. 

 ממיקום מצוין ומחינוך מושקע.הנות יהערבה את ביתן ול
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 ורד יריחו

עם יישובי המועצה האזורית מגילות  היישוב נמנה. 1980בשנת  םמושב חקלאי שהוקהוא ֶוֶרד ְיִריחֹו 

 שמצפון לים המלח. היישוב משתייך לתנועת האיחוד החקלאי.

בקלי"ה, ובחטיבות ביניים ותיכונים בירושלים, במעלה  בבית הספר היסודיומדים ילדי היישוב ל

  אדומים ובעין גדי.

משפחות חדשות, אשר בנו ביישוב את  40בשנים האחרונות צמחה אוכלוסיית המושב ונקלטו בו כ 

 ביתן.

 

 

 אבנת 

 .2004, והפך ליישוב אזרחי בשנת 1983-היישוב הוקם כהיאחזות נח"ל ב

בית הספר התיכוני דתי 'יפתח' שחלק מתושבי היישוב עובדים בו.  2003ם נמצא מאז שנת במקו

הקהילה באבנת היא  יישוב אבנת הינו ישוב דתי, פתוח ומגוון החפץ לקיים אורח חיים דתי וקהילתי.ה

קהילה חינוכית העוטפת את המוסד החינוכי שבמקום פעוטון, מעון וגן ילדים. ילדי היישוב לומדים 

 בקלי"ה.היסודי, בבית הספר האזורי 
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  רבהע קדם

קדם ערבה הינו יישוב קהילתי מעורב, המחדש את נקודת ההתיישבות של היאחזות הנח"ל בית 

 הערבה, בצפון ים המלח.

 אשרמשפחות  23( וכיום היישוב מונה 2017המשפחה הראשונה עלתה לקרקע בטבת תשע"ח )ינואר 

 .ית מגובשת ומעורבתרליסטפלו לקהילה יחד צומחות

 

 מועצהניתוח אוכלוסיית ה .5.3

 

, בדירוג 10מתוך  7מדורגת  תושבים, והיא ,7001מונה כ  מגילות ים המלח של מועצהאוכלוסיית ה

, פוטנציאלית, עתידה אשר צעירה במועצה היא אוכלוסייה אוכלוסייההמרבית י. כלכל-החברתי

על ידי  נעשתהש 2015משנת  מועצהאוכלוסיית ה פעילה בתחום הספורט. על פי ניתוח התפלגות להיות

ואילו  ,מכלל התושבים 41.3%-כ ונהמ מועצהאוכלוסיית ה ,19וכולל גיל  ,למ"ס, ניתן לראות כי עדה

מכלל תושבים  77.2%, הרי שקבוצה זו כוללת כ 44עד וכולל גיל  מועצהאם בוחנים את אוכלוסיית ה

בעלת פוטנציאל  עירההיא אוכלוסייה צ מועצהוסיית ה. נתונים אלו מוכיחים כי רוב אוכלמועצהה

 . עילה בתחום הספורט, בענפים ופעילויות שונותגדול מאוד להיות פ

, כך שיש צורך בתכנון פעילויות יותר ישנה קבוצה לא מבוטלת של תושבים מבוגריםעם זאת, יחד 

  גם להם. שונות שיתאימו

גל  בריא,החיים הות בתחום הספורט, התזונה ואורך לגל עולה של מודע םבשנים האחרונות אנו עדי

 ומתקני ספורט.ת יופעילולגידול ביקוש באת המעלה זה 

, להלן מספר נתונים המשתקפים מהדוחות של מועצהעל מנת להבין את מצבה הסוציו אקונומי של ה

 :מועצהביטוח לאומי לגבי ה

  נתון זה 32.9%וצע הארצי הוא כאשר הממ 40%-כעומד על  מועצהב 18שיעור הילדים עד גיל .

 ה.עירהיינה אוכלוסייה צ מועצהמבסס את הטענה כי מרבית אוכלוסיית ה
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  9,826 עומד על  מגילות ים המלחשכר חודשי ממוצע של שכיר המתגורר במועצה אזורית  ,₪

 .₪  8,868 כאשר השכר הממוצע הארצי עומד על

 "ס:למהלפי  מועצהלהלן מוצגת התפלגות האוכלוסייה ב

 

 אחוז מכלל אוכלוסיית המועצה גילאים

0-4 12.2% 

5-9 13.3% 

10-14 8.6% 

15-19 7.2% 

20-29 12.5% 

30-44 23.4% 

45-59 17.7% 

60-64 3.5% 

65+ 1.5% 

 100% סה"כ
 

 
 

 

 מועצהתכנון ופיתוח של ה .5.4

יישובי מגילות,  תכל שבעב יישובי מגילות נמצאים בשנים האחרונות בתנופת קליטה וצמיחה.ככלל, 

 , והצפי הוא שתהליך זה ילך וימשך, ואף יגדל.נקלטות בכל שנה משפחות חדשות

כולם קולטים משפחות חדשות , מספר יישוביםבתחומה  תכולל מגילות ים המלחהמועצה האזורית 

הציפייה היא שהמועצה תמשיך לגדול ולמשוך  במסלולים שונים, הבונות ביישובים את ביתן.

והיותה מועצה  באוכלוסיית המועצה קבועה תושבים נוספים כמו גם עקב הגידול השנתי הליישובי

  .חזקה ומשגשגת

בנוסף, במועצה ישנם יישובים צעירים מאד שעדיין נמצאים בתהליך מואץ של קליטת משפחות 

 חדשות. 
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 הצפי הוא שבמהלך השנים הקרובות אוכלוסיית המועצה תגדל בכמה אלפי תושבים.

מערכת ביוב ומים, כבישים ומדרכות,  -עם הרחבת היישובים יפותחו התשתיות במקוםמובן ש

שצ"פים, מערכת חשמל/בזק/כבלים וכו. כמו כן. במקביל, יקומו גם מוסדות קהילתיים ושירותים 

לתושבים דוגמת בתי ספר, ישיבות, גנים וכיוצ"ב. בעיקר צפויה בנייה, בשנים הקרובות, בתחומי 

יח' דיור על כל נחלה, הווה אומר, שכל  3ם, בעקבות החלטה שמאפשרת לבנות עוד היישוב הקיימי

יישוב מיישובי המועצה עלול להתרחב מבחינת מספר בתי האב, ולאו דווקא מבחינת השטח של 

 היישובים. 

 להלן מוצגות המגמות בתחום פיתוח המועצה ותחום הספורט:

 בור במועצה.הקמה ופיתוח של מבני ספורט במועצה ומבני צי 

  סלילת כבישים, מדרכות שבילים, כיכרות ברחבי המועצה. –פיתוח כבישים ותשתיות 

  מתקני ספורט, מבני ציבור ומוסדות חינוך. –שיפוץ ושימור 

 .תכנון ופיתוח גנים ציבוריים 

 

 מחלקת הספורט .5.5

 

ום תח מנהלת, כאשר מחלקת תרבות, ספורט ופנאיתחת מתנהל  מועצהב תחום הספורטכיום, 

, ניתן , בין בעלי התפקידים בתחום הספורט והתרבותהדלצ .אברשימי מורןהספורט באגף היא הגברת 

הילה הלוי טסמה תגברת ה, פנאי וספורט מנהלת מחלקת תרבות –ברת אורית הרשטיג למצוא את הג

מלא עם שאר עובדי האגף, כמו גם עם כלל המחלקות בשיתוף פעולה אלו עובדים . רכזת חוגים -

  כמו מחלקת ההנדסה, הגזברות והחינוך. מועצהב

לתחום ספורט מגיע התקציב  , כאשרהמועצה ךכמחלקה בתו תפועל התרבות והספורט מחלקת

  מהתקצוב השנתי של משרד הרבות והספורט )ומנהל הספורט(. 

 להלן המלצת למבנה ארגוני עתידי למחלקת ספורט עצמאית במועצה:

 
 

 

 



 

  

        27 
 

 

 :מועצהפורט במחלקת הס תפקידילהלן 

 ניהול כללי:

 מועצהב תכנון וביצוע פעילויות ספורט. 

 עמותת הספורטוגופים אחרים כמו  מועצהניהול קשרים עם היחידות השונות ב. 

  עדכון ודיווח למפקח  –ניהול קשר רציף עם מנהל הספורט במשרד התרבות והספורט

 בכל מה שקשור לתחום הספורט. מועצההספורט על המתרחש ב

 ת מתקני הספורט במועצה, אישור רישוי עסקים לחדרי הכושר, בקשות לקרן אחזק

 המתקנים וקבלת תמיכות ממנהל הספורט לסיוע שדרוג ובניית מתקני ספורט חדשים. 

 מועצהאחראיות על כלל פעילויות הספורט ב. 

 .בניית תקציב 

 ספורט בחינוך הפורמאלי:

 לות השוטפת במוסדות החינוך.ניהול קשרי גומלין עם אגף החינוך בתחומי הפעי 

 וקשר עם מפקח  מועצהניהול שיתוף פעולה עם מורי הספורט ומעורבותם בפעילות הספורט ב

 תחום הספורט במשרד החינוך.

 .שיתוף פעולה בניהול פעילויות, תחרויות וימי הספורט בבתי הספר 

 .טיפול במתקני הספורט הנמצאים בבתי הספר 

 לויות לשיפור הידע המקצועי.עידוד השתלמויות מורים ופעי 

 ספורט הישגי:

 מועצהתכנון יסודי ארוך טווח לפעילויות הספורט ההישגי והתחרותי ב. 

 אגודה שתקום  ופיקוח על הפעלתו באמצעות מועצהסיוע בבניית תשתית לספורט תחרותי ב

 .בעתיד

 .פיקוח על פעילויות השונות על פי הנחיות מנהל הספורט 

 ספורט עממי:

 מועצהודעות נושא הספורט אצל אוכלוסיית הקידום מ. 

 לאורך השנה. מועצההקמה ותפעול אירועי ספורט ברחבי ה 

 ועוד. אזוריים, ימי ספורט ות אזוריותקיום פרויקטים מיוחדים כמו ליג 

 לאוכלוסייה. מועצהחשיפה ושיווק מוקדי פעילויות הספורט ב 

 מועצהפיקוח על כלל פעילות הספורט העממי ב. 

 :מתקנים

 מועצהתכנון ופיקוח על מערך מתקני הספורט ב. 

 .בדיקת צרכי האוכלוסייה למתקנים חדשים/מיוחדים 

 דבר הקמה ושיפוץ המתקנים הקיימים.ב מועצהייעוץ מקצועי למהנדס ה 

 מועצהשליטה על מערך הקצאת המתקנים לגורמים השונים ב. 

  ל המתקנים הקיימים.שאחריות על תחזוקה שוטפת 
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 במועצה עם רשויות סמוכותה של מחלקת הספורט שיתוף פעול .5.6

מועצה היא  מגילותמועצה אזורית לאחר שבחנו את הנתונים שלפנינו, מצאנו לנכון להמליץ כי מאחר ו

עלות הקמת וספורט הישגי מאחר שתשקיע ב אין צורךולכן , מבחינת תושבים במדינת ישראלקטנה 

 תשתית של ספורט הישגי גדולה ולא כלכלית. 

רות זאת, על המועצה ליצור קשרי פעולה עם קבוצות אחרות.  כהמלצה אישית, ניתן יהיה ליצור למ

מצב בו קבוצה מתוך מגילות תהיה קבוצת הבת של ירושלים, או לחילופין ליצור הסכם שיתוף פעולה. 

כך שמצד אחד מועצה אזורית מגילות תקבל תשתית לקבוצה הישגית חזקה וזאת בעלות כלכלית 

 מאלית. כמו כן ניתן יהיה להיעזר בעמותה תומכת אשר תהווה מקור כלכלי תומך .מיני

השותפות האזורית היא להביא לכדי ביטוי את יתרון הגודל והאזוריות; דרך התייעלות מטרת 

צע השירותים החברתיים, ביסוס קול אזורי ופיתוח ראייה אסטרטגית לקפיצת יכלכלית, הרחבת ה

 מדרגה אזורית.

 משותפת, דוגמת מגילות ים המלח וירושלים בכדור עף. גיתהיש ההקמת קבוצממליצה על  התכנית

 

 תחרויות אזוריות בשנה, בענפים ונושאים שונים: 4קיום 

 :רכיבת  אומנויות לחימה )ג'ודו, קרטה, טאיקוונדו וכו'(, טניס, טניס שולחן, טיפוס, ספורט אישי

 וכו'. אופני שטח

  :כדורגל, כדורסלרעף, כדוענפי ספורט קבוצתי. 

 .ספורט מים: תחרויות שחייה במגוון סגנונות, שחייה צורנית 

 .'יום ספורט לנשים: התעמלות אומנותית, התעמלות קרקע, משחקי כדור, ספורט אישי וכו 

  

 חזון המחלקה .5.7

 

 

 

 

 מועצהשל תחום הספורט ב SWOTניתוח  .5.8

 (Strengthsחוזקות )
 
אשר מעניקים לה יתרון בניהול  הייחודיים לה וריםהם המשאבים והכיש מחלקההזקות וח

 :רשויות או מחלקות ספורט אחרותעל פני  פעילות הספורט

 והתושבים. מועצההיכרות עם צרכי ה 

 מועצהקשר ישיר מול מקבלי ההחלטות ב. 

 נמצאים באזור תיירותי מוביל בארץ, דבר אשר יכול למשוך תיירים  ישובי המועצהי

  להפעלת אירועי ספורט תיירותיים.  ולהעניק אופציה טובה

 
 (Weaknesses) חולשות 

 

תתפים בפעילויות ספורט כחלק המש מגילות ים המלחהגדלת מספר התושבים במועצה האזורית 

תוך הגברת המודעות אצל תושבי המועצה על חשיבותו של נושא הספורט בחיי היום  ,מתרבות הפנאי

 יום.
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מלהשיג את  מחלקההינן המגבלות וחוסר המשאבים הפוגעות ביכולת ה המחלקהחולשות 

 מטרותיה:

 מועצההיעדר משאבים לצורך הקמת פעילויות ספורט נוספות ברחבי ה. 

 .מחסור בכוח אדם הגורם לעיכוב בביצוע העבודות 

 לאורך זמן. המחלקהדבר הגורם לחוסר פיקוח על ביצועי  –צוע היעדר מדדי בי 

  מועצהלא ניתן ליצור התקשרות עם גורם פרטי ללא אישור ה -בירוקרטיה. 

  מחלקת הספורט הינה מחלקה חדשה מאד במועצה, עובדה אשר יכולה להקשות עלייה

 בשנים ראשונות לעבודתה.

 פעילויות מתאימות ומתקנים  באזור שורר מזג אוויר מורכב אשר מצריך התאמת

 מתאימים לקיום הפעילות. 

 

 (Opportunitiesהזדמנויות )
 

את יכולת  למחלקהאשר מעניקים  מגילות ים המלחבההזדמנויות הינן האירועים החלים 

 הצמיחה: 

 ולכן  תיירותימתפתחת במיקום גיאוגרפי  מועצההיא  מגילות ים המלח מועצהה

 .מבחינת תשתיות ומתקני ספורט מועצהפיתוח האת יכולה לקחת על עצמה  המחלקה

  בתחום הספורטפיתוח מגוון רחב של פרויקטים. 

 את המחלקה יכולה לפתח  ובהתאם לכך – מועצהגידול קבוע ויציב באוכלוסיית ה

 תחום הספורט הישגי במועצה.

  ,ניהול המיזמים והאטרקציות חלק פעיל ביכולה לקחת  המחלקהאזור תיירות מתפתח

 .  הקשורים בתחום הספורט םירותייהתי

 מועצהגידול במודעות כלפי תחום הספורט ב. 

  לפיתוח ושדרוג מתקני ספורט הטוטו ווינרמשאבים ממנהל הספורט ובנק. 

 

 (Threatsאיומים )
 

 את יכולת הצמיחה: מהמחלקההאיומים הינם חסמים אשר מונעים 

 קההמחלשיעצור פרויקטים עתידיים של  מועצהגרעון של ה. 

  ולהאטה  שיגרום להאטה בהתקדמותה המחלקהכשלים בניהול נכון של תקציב

 .בקידום פרויקטים

  קיצוץ בתקציבים של  -מגורמים ממשלתיים  הם המחלקהמרבית התקציבים של

 .המשרדי הממשלה יפגע רבות בתקציב

  האטה כלכלית של המשק תפגע במשרד התרבות והספורט, בטוטו ווינר ובקרן

 .תכניתלו ובכך הרשות לא תוכל לקבל תקציבים המיועדים להמתקנים ש
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  תלוי בגורמים כאלה ואחרים  תכניתחלק משמעותי מהתקציב ל –כשלים פוליטיים

במערכת הפוליטית. היות וכך הדבר, הרשות יכולה לא לקבל את הכספים המובטחים 

 לה.

 

 

 מבט אל העתיד .5.9

 

לצורך זה יש לאבחן מחדש  .מועצהי הספורט בתכנית האב מתווה דרך חדשה לארגון ושיפור שירות

המפורטים  יםלצרכי היישוב ווזאת על מנת להתאימ ,מועצההספורט ב תחוםאת תפקוד ופעילות 

מחלקת הספורט שפועלת תחת אגף משולב עם תחום . כיום, הספורט מנוהל בפועל על ידי זו תכניתב

 גית במועצה. התרבות, ועמותת הספורט שמרכזת את פעילות הספורט ההיש

, נבחנו שתי חלופות מגילות ים המלחית אזור מועצהעל מנת לבחון את המבנה הארגוני המומלץ עבור 

על ידי מחלקת הספורט,  או  מועצהניהול הספורט בתוך ה –הקיימות ברוב הרשויות במדינת ישראל 

לן היתרונות אשר תנהל את תחום הספורט. לצורך בחינת החלופות, לה של המועצההקמת עמותה 

 והחסרונות של כל אחת מהן.

 

 יתרונות –מועצהשל העמותה 

  ברווחים שימוש  ,בתוך הארגון םמאפשרת שמירה על רווחי מועצהשל העמותה פעילות באמצעות

 .לצרכים ציבורייםאלו 

  באורח אפקטיבי, יעיל וחסכוני. העמותהפעולות יכולת ניהול 

 בעלויות משתנות, מנגנון תפעול מצומצם וגמישות  גמישות בהפעלה וביצוע תוך שימוש בעיקר

 העסקת כ"א ובחירת ספקים.

 באמצעות כלים כלכליים הנגזרים מרציונל כלכלי במסגרת המשאבים העומדים לרשות פעילות 

 . העמותה

  שקיפות בדיווח וניהול הפעילות כ"משק כספים סגור" המאפשר שליטה ובקרה טובים ובעקבות

 ר הביצועים.  כך הפקת לקחים ושיפו

  יצירת שיתוף פעולה מול גורמים ו על ידי תרומותקיום אפשרויות רחבות להשגת מקורות מימון

 ליצור מנוף פיננסי להגדלת היקף הפרויקטים. עמותהפרטיים, או ציבוריים שונים, בכך יכולה ה

 יכולת קבלת החלטות מהירות על בסיס מערכת שיקולים מובנית ועניינית תוך הימנעות  

 משיקולים פוליטיים.

 

 חסרונות – מועצהשל העמותה 

 .היעדר ניסיון בתפעול מערך תחום ספורט מקיף 

  תלות גבוהה מאוד בקבלת תרומות ומימון נוסף מגופים ציבוריים  –היעדר מימון מוסדר וקבוע

 או פרטיים.

  הקמה גבוהות.עלויות 

 מועצהפיקוח על ידי גורמי ה היעדר. 
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 נוצרות הזדמנויות לחריגה מכללי "ניגוד עניינים" על  כאלו עמותותביבתן של בס - ניגודי עניינים

 ידי בעלי תפקידים שונים בתחומי התכנון, תנאי העסקה, מכרזים וכו'.

 .אפשרות לניגוד עניינים בין שיקולים כלכליים לשיקולים ערכיים 

 לים בניהול, תכנון לא התופעה מעידה לעיתים על תפקוד לא יעיל, כש - תופעת חברות לא פעילות

נמצאת בגרעון עקב  העמותהאינו כלכלי,  העמותהמציאותי. דוגמאות: הפרויקט שלשמו הוקמה 

נמצאת בהמתנה לאישור ביצוע הפרויקט, הערכה לא נכונה בוצעה לגבי  העמותהחוסר מימון, 

 לא רלוונטי. עמותהוהיתכנות הפרויקט, הפרויקט שלשמו הוקמה ה עמותהיכולת ה

 עמותהת המקומית באשר לאופן ניהול הקת ברשומחלו. 

 .אין רגולציה של משרד הפנים 

 

 יתרונות – מועצהמחלקה בתוך ה

  ניסיון של שנים בניהול ותפעול פרויקטים בתחום הספורט, ניהול מתקני ספורט, ביצוע פרויקטים

 בתחום הפיתוח ועוד.

  ילה יותר, תוך  בחירת  הספקים בדרך יע יםלנהל את הפרויקט למחלקההמאפשר  -ניסיון נצבר

ובאיכות  הפרויקט במפרט הנדרש יבוצעהמתאימים, עריכת בקרה נכונה כך שבסופו של דבר 

  הגבוהה ביותר.

  יכולת התאמה מהירה להיקף פעילות משתנה בזמן  –מבנה ארגוני פונקציונאלי, דינאמי ויעיל

 קצר.

 ד הפנים.על ידי תקציב מאושר במשר מועצהקבלת מימון ישיר מה 

 .קבלת מימון ממנהל הספורט וטוטו ווינר 

 והתושבים. מועצההיכרות עם צרכי ה 

 מועצהקשר ישיר מול מקבלי ההחלטות ב. 

 .שקיפות ורגולציה של מנהל הספורט ומשרד הפנים 

  אין עלויות הקמה. –מחלקה קיימת עשרות שנים 

 

 חסרונות - מועצהמחלקה בתוך ה

 .קושי בביצוע פעולות הכרחיות 

 .מחסור בכוח אדם הגורם לעיכוב בביצוע העבודות 

  דבר הגורם לחוסר פיקוח על ביצועי המחלקה לאורך זמן. –היעדר מדדי ביצוע 

  מועצהלא ניתן ליצור התקשרות עם גורם פרטי ללא אישור ה -בירוקרטיה. 

 פרויקטים עתידיים של המחלקה. יכול לעצור מועצהגרעון של ה 

 משרדי  קיצוץ בתקציבים של -ה הם מגורמים ממשלתיים מרבית התקציבים של המחלק

 .הממשלה יפגע רבות בתקציבה

 

האב, הוחלט כי המבנה  תכניתלאור היתרונות והחסרונות אשר הוצגו לעיל, ולאחר דיונים במסגרת 

 מחלקה פנימית תחום הספורט תחת ניהול השארת הוא מועצההארגוני המתאים ביותר עבור ה
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ולהוסיף עובדים  באגף כיום לחזק את האורגנים הקיימים כאשר יהיה, המועצבתוך ה עצמאית

 במידת הצורך על מנת לקדם תהליכים ולפזר סמכויות. למחלקת הספורט נוספים

 

 

 

 הצעות לשינוי .5.10

 

 בהתאם להגדלת היקף אנשי צוות נוספים  להוסיף תקנים נוספים ובהם היהלמחלקת הספורט י

 .פעילות המחלקה

  כל שנה לפי תקציב קבוע מראש אשר יגדל כל שנה.המחלקה תתוקצב 

 המחלקהותהיה כפופה לו לצורך מימוש חזון  מועצהה ראשתפעל ישירות מול  מחלקת הספורט 

 ומטרותיה.

 האב הרב שנתית והתפתחות  תכניתעבודה שנתית בהתאמה ל תכניתתפעל בהתאם ל מחלקהה

 בשטח.

  לקידום וטיפוח  המחלקהי התווית מטרות תוך כד המחלקהאגף החינוך יעבוד בקשר רציף עם

 .מועצההספר ב תימערכת החינוך הגופני בב

 מועצההאב לספורט תשמש כעוגן עבור תכנון וביצוע פעילות הספורט ב תכנית. 

  מחלקות ו רטהספו מחלקתבשיתוף  מועצהאסטרטגית לפיתוח הספורט ההישגי ב תכניתתוקם

 הכדור עף כענף ענףרמה אופרטיבית לקידום פרוגב תמקדת תכניתהשונות. מטרת ה מועצהה

 .הישגי ראשון במועצה
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 ספורט הישגי .6

 

 רקע .6.1

הספורט ההישגי כולל בתוכו את כלל המסגרות התחרותיות בה קיימות קבוצות אימון וליגות 

ענפיים קבוצתיים וענפים אישיים.  –רשמיות. את הספורט ההישגי נהוג לחלק לשני ענפים עיקריים 

ם בספורט ההישגי משתתפים במסגרות שונות בהן הם מתחרים בתחרויות מקומיות, כלל המשתתפי

אזוריות, ארציות ואף בינלאומיות. המטרה של כל ספורטאי כזה היא לנצח בתחרות ולהביא להישגים 

 אישיים וקבוצתיים.

ורמים הספורט ההישגי, עצם התחרותיות והעניין הרב שהוא יוצר, מהווה אבן שואבת למספר רב של ג

בשנים האחרונות הוכח כי לספורט  , ספונסרים ועוד.מועצהכמו אוהדים, קרובי משפחה, תושבי ה

להביא למשיכה גדולה בקרב הציבור הרחב ובמיוחד כוח ההישגי, במיוחד בענף פופולרי ומצליח יש 

ים ואלו האחרונ התושבים הצעירים במועצהבקרב הנוער. הספורטאים מהווים מודל לחיקוי בקרב 

  מקווים להיות יום אחד כמו אליליהם.

 בנוסף, הספורט משפיע על חיי הקהילה, משפר את תדמית היישוב ומעודד פעילות ספורט.

מבנה הספורט הוא כמבנה הפירמידה. בבסיס הפירמידה נמצאים הילדים הפועלים במסגרות שונות 

 מידה ספורטאי הייצוג.ובקדקוד הפיר ווך ספורטאי נוער באגודות השונותובבתי הספר. בת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ספורטאים 
 ייצוגיים

 ספורטאי נוער באגודות

 ילדים במסגרות שונות ובבתי ספר
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 ספורט הישגי במגילות .6.2

לאחר שבחנו את הנתונים שלפנינו, מצאנו לנכון להמליץ כי מאחר ומועצה אזורית מגילות היא מועצה 

אין צורך שתשקיע בספורט הישגי מאחר ועלות הקמת ולכן  קטנה מבחינת תושבים במדינת ישראל

 גדולה ולא כלכלית. תשתית של ספורט הישגי 

למרות זאת, על המועצה ליצור קשרי פעולה עם קבוצות אחרות.  כהמלצה אישית, ניתן יהיה ליצור 

מצב בו קבוצה מתוך מגילות תהיה קבוצת הבת של ירושלים, או לחילופין ליצור הסכם שיתוף פעולה. 

זאת בעלות כלכלית כך שמצד אחד מועצה אזורית מגילות תקבל תשתית לקבוצה הישגית חזקה ו

 מינימאלית. כמו כן ניתן יהיה להיעזר בעמותה תומכת אשר תהווה מקור כלכלי תומך .

מטרת השותפות האזורית היא להביא לכדי ביטוי את יתרון הגודל והאזוריות; דרך התייעלות 

 כלכלית, הרחבת היצע השירותים החברתיים, ביסוס קול אזורי ופיתוח ראייה אסטרטגית לקפיצת

פיזור גדול מדי של משאבים בענפים כאלו ואחרים ישאיר מעט מדי משאבים לכל ענף  מדרגה אזורית.

בתחום עם  םר את הספורטאיולא יביא להצלחה הרצויה, אך מצד שני תמיכה בענף אחד בלבד ישאי

ספורט הישגי אחד אשר יהיה ענף הדגל של  , בשלב הראשוני, היא לטפח ענף. מטרת התכניתמענה

  ועצה.המ
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 ספורט במוסדות החינוך הפורמליים .7

 

תחום הספורט בכל רשות בעולם מתחיל במערכת החינוך. זה בדרך כלל מתחיל בחוגי תנועה בגנים 

ועובר הלאה לשיעורי החינוך הגופני בבית הספר, ממשיך דרך נבחרות שונות בתיכון ומסתיים בבגרות 

ני. מסגרות החינוך השונות מקנות לאדם את הבסיס שלו לחינוך גופני ומטווים את המשך בחינוך גופ

 דרכו הלאה. על כן, למוסדות החינוך הפורמליים יש חשיבות מכרעת בקידום תחום הספורט ברשות.

להוראת החינוך הגופני במוסדות החינוך חשיבות רבה, שכן בגילאים האלו מתעצבים ומתגבשים 

 .מועצהל אזרחי המחר בשעדפות ההרגלים והה

שבועיות של שיעור ספורט.  , לפחות, שעות 2 -לה במערכת החינוך, כל תלמיד זכאי על פי נוהל החוב

יתוף שבנוסף לשעות אלו, נוספות שעות העשרה נוספות שממומנות על ידי משרד החינוך ומתבצעות ב

 .מועצהפעולה עם מחלקת הספורט ומחלקת החינוך ב

 

 .אחד יסודי  ת ספריבם קיי מגילות ים המלח צה האזוריתמועבום, נכון להי

, חשוב לציין, שבתחומי המועצה ישנם עוד תלמידים הלומדים במוסדות חינוך הנמצאים מחוץ לרשות

 ו'(. –)כיתות א'  מאחר ובית ספר היסודי מגילות הינו בית ספר יסודי בלבד

 

 החינוך הפורמליבתחום  מועצהחזון ה .7.1

 

 

 

 חינוך הפורמליבתחום ה מועצהת המטרו .7.2

 

פתח לפיתוח אופי חזק, הצבת החינוך הגופני והספורט כערך עליון למען אורך חיים בריא יותר וכמ

 לכידות חברתית וטיפוח מצוינות.

 .הגברת המודעות לחשיבות עיסוק בחינוך גופני ופעילות ספורט 

 .משיכת בני נוער ליטול חלק בפעילות ספורט עממי והישגי 

 .שימוש בספורט כמקדם בריאותי וחברתי בקרב התלמידים 

 .הגברת פעילות הספורט בקרב הילדות והנערות 

  שיתוף פעולה רחב בין כלל הגורמים העוסקים בספורט במועצה תוך הקמת תכניות הגברת

 משותפות ארוכות טווח.
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 יעדים .7.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מועצהפילוג בתי הספר ב .7.4

. מגילות ים המלח מועצהן מוצגות טבלאות המפרטות את כלל התלמידים הלומדים היום בללה 

בתי ספר השייכים לחנוך הממלכתי וממלכתי דתי ובתי  –הטבלאות מחולקות לשתי מסגרות שונות 

 ספר חרדיים.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במושב אבנט קיים מוסד חינוכי )תיכון( פרטי + 
פנימייה של נוער בסיכון שתלמידיה גרים מחוץ 

 למועצה

 מספר ילדים כיתות כיתה

 9 1 י

 15 1 יא

 8 1 י"ב

 32 3 סה"כ

 

 מסגרות.תלמידים מכיתות א עד י"ב בכל ה 359כ  מועצהסך הכל לומדים ב 

 ו'(-בבית ספר מגילות )א'כיתות  8 -בתלמידים לומדים  221 כ. 

 לכתי דתי וממלכתיבתי ספר ממ

 כיתות כיתה
מספר 
 ילדים

בית 
 ספר

 42 2 א

 מגילות

 34 1 ב

 51 2 ג

 33 1 ד

 33 1 ה

 28 1 ו

   221 8 סה"כ

 תלמידי העל יסודי לומדים בבי"ס 
 עין גדי שבמועצה האזורית תמר

 או בבתי ספר המפוזרים בירושלים/מעלה אדומים

 מספר ילדים כיתה

 29 ז

 25 ח

 34 ט

 23 י

 12 יא

 15 י"ב

 138 סה"כ

 .תוספת שעות פעילות ספורט בענפים נבחרים בבית הספר 

 .הקמת מסגרות לטיפוח ענפים קבוצתיים ואישיים, הפעלת מועדוני ספורט באמצעות חוגים לאחר שעות הלימודים 

 הנמוכות. לימוד שחייה בכיתות 

 .קידום תלמידים מצטיינים 

 .הקמת פורום למורי הספורט במועצה, ובו המורים ייפגשו אחת לחודש וידונו על נושאים שונים 

 .קיום ימי ספורט בית ספרי אחת לרבעון 
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  תלמידי העל יסודי לומדים בביה"ס עין גדי שבמועצה האזורית תמר או בבתי הספר המפוזרים מספר

 יב'(. - )ז' 138 בירושלים/מעלה אדומים

 תלמידיה גרים מחוץ של נוער בסיכון ש הקיים מוסד חינוכי )תיכון( פרטי + פנימיי תאבנ יישובב

 .כיתות 3 -תלמידים ב 32ים לומד, בו למועצה

 מועצהמסך אוכלוסיית ה 26%מהווים כ  במועצה סך התלמידים בכל בתי הספר. 

  ישנם תלמידים נוספים שלומדים בבתי ספר מחוץ לתחומי  בראייה עתידיתמדובר על צמיחה גדולה(

 .המועצה(

 תוך ב מועצהב , גם אם מוגבל מעט,הקמת מערך ספורטל הנתונים מצביעים על כך שישנה אפשרות

  פנים בית ספרית. תהיההפעילות שניתן יהיה לבצע שם בית הספר מגילות, 

 

 מצב קיים .7.5

 . במועצהכיום, יש מספר פעילויות ספורט המתקיימות 

 :פירוט הפעילויות המתקיימות

  בית הספרקיום מספר ימי ספורט ב –ימי ספורט. 

 ות.קיום הפסקות פעיל 

 הספר. ם בביתקיום טורנירים פנימיי 

 :לתלמידים בתחומי המועצה פירוט הפעילויות המתקיימות

 משתתפים. 200 -טורניר הוקי אויר, בו משתתפים תלמידים ומורים, כ 

  משתתפים. 300 -ילדים ומורים, כנוער, בו משתתפים טורניר כדורגל  

  ,יב' באולם הספורט בקליה. -כיתות ז' בני נוער 50 -השתתפות של כטורניר כדורסל אזורי 

 ,בביה"ס מגילות. משתתפים 200 -בו משתתפים תלמידים ומורי, כ טורניר כדורים באים 

 ,באולם הספורט בקליה. משתתפים 50 -כ טורניר כדורעף אזורי 

 

 

 מתקני ספורט בתוך בתי הספר .7.6

במסגרת תוכנית האב  עם זאת,בפרק הדן במתקני ספורט יבוא פירוט רחב לגבי כלל המתקנים. 

 נקבעו הנקודות הבאות:

 .יש להביא את כלל מתקני הספורט בתוך בתי הספר לסטנדרט אחיד 

 :נקבע כי בכל בית ספר יש להקים את המתקנים הבאים 

o .מגרש משולב 

o  מטר. 100מסלול ריצה של 

o .בור קפיצה לרוחק 

o .אולם ספורט  

 סדר העדיפות. יש להקים בכל בית ספר את המתקנים שצוינו לעיל לפי 

  כל מתקן ספורט ישמש את בית הספר במהלך שעות הלימודים ולאחר מכן ישמש את הציבור

 הרחב.
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 .'יש לדאוג לציוד מתאים לבתי הספר, תאורה, סימונים וכו 

 

 

 ןפעילות בג תכנית .7.7

הגברת המודעות לחשיבות עיסוק בחינוך גופני ופעילות ספורט, ושמירה על אורח חיים בריא צריכה 

התחיל מגיל קטן, על מנת שהנושאים יושרשו אצל התושבים ויהיו חלק בלתי נפרד מהחינוך ואורח ל

 תכניות 2המועצה, ובו יפעלו  ןיוזמה שתבוצע בג מומלץ להגישהחיים שלהם. כחלק מכך, 

שמטרותיהם יהיו שמירה והרגל לאורח חיים בריא, תוך קבלת הרגלים של תזונה נכונה ופעילות 

 תנועתית.

 , מכיוון םכאשר הצורך הוא לשמור על איזון ביניה -ותנועה יקט יכלול תודעה, תזונה,פרוה

 :לנהל אורח חיים בריא ,פיזית ומנטלית ,שלושתם יחד עוזריםש

o תכנית יקבעו מפגשים עם דיאטנית בנושא תזונה נכונה תוך פעילויות שונות.כחלק מה 

o  תנועה נכון, הדגשים ומיומנויות יסוד  בונים שיעור כיצד -יקבעו מפגשים בנושאי תנועה

 .חשובות תוך כדי שימוש באביזרים קיימים בגן ובחדר

o בו. הכנת החצר לתנועה פעילה 

o להפעלת הילדים בגן בימים גשומים בנושא, תיק כרטיסיות. 

 

 

 פני העתיד .7.8

 מומלץ לקיים , על מנת לקדם ולחזק את המודעות לנושא הספורט – מטעם המועצה פרויקטים

יקטים בתוך מערכת החינוך בענפים הנבחרים, באמצעות המורים לספורט ובתיאום שאר פרו

 שחייה ,ג'ודו כדורעף/כדורשת, . הענפים הנבחרים הם כדורגל, כדורסל,מועצההגורמים ב

תאפשר לענפים אלו לבצע הצגת דברים בין התלמידים בתחילת שנת  מועצה. הואתלטיקה

 ות, תחרויות מקומיות, חוגים בשעות אחר הצהריים ועוד.הרצאות, שיעורי היכר –הלימודים 

  על מנת להמשיך ולקדם את התחרותיות בין תלמידים, יש לקיים  –ימי ספורט בין בתי ספר

 כדורעף,בהם יתקיימו תחרויות בשלל ענפים: כדורגל, כדורסל,  מספר ימי ספורט בית ספרתיים

 ם לבנים ולבנות.כדורשת לבנות ותחרויות ריצה. יתקיימו טורנירי

  שיתופי באזור. יש לקיים יותר שיתופי פעולה בין בתי הספר  – בתי ספר באזורשיתופי פעולה עם

מפגשים בנושא ספורט ותזונה, כמו כן ניתן הפעולה יכולים להיות בדמות אימונים פתוחים, 

 לשתף פעולה בקיום טורנירים בענפי הספורט השונים.

 יש לקיים כמה שיותר  –י ספורטאי עבר וספורטאים מפורסמים קידום המודעות לספורט על יד

 מפגשים עם דמויות מפתח בספורט הישראלי על מנת לעודד ילדים לעסוק בפעילות ספורט.

 יוקם צוות ובו ישבו מנהלהגברת המעורבות של הנהלת בית הספר והרשות.  -הקמת צוות ניהולי 

לקידום הספורט , שביחד יבנו תכנית מועצהמנהל מחלקת הספורט בת הספר, מורים לחנ"ג ויב

. לתוכנית זו יש חשיבות מכרעת לגבי איגום משאבים וקביעת פעילויות משותפות בין בבית הספר

מספר בתי ספר לבין פעילויות כלל מועצתיות. חשיבות מכרעת קיימת לגבי פרסום התוכנית עד 

 .בית הספרת הלימודים של אוגוסט )של אותה שנה( על מנת להתאימה לתוכני-חודש יולי
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 ספורט עממי .8

 

פעילות הספורט העממי הינה כלל הפעילות הקיימת ברשות שלא קשורה לפעילות בספורט ההישגי או 

, פעילות אישית מועצהבמסגרת מערכת החינוך. מדובר על פעילות במסגרת החוגים, מתנ"ס, רחבי ה

 צוינו לעיל.וקבוצתית ובעצם כל פעילות שפרט עושה שלא במסגרות ש

תחום הספורט תופס תאוצה בחשיבות שלו ובהשפעתו על אורך חיים בריא ועל  בשנים האחרונות,

השקעה בספורט עממי זולה יותר  –הבריאות. מחקרים הוכיחו כי גם כלכלית ובהשקעה לטווח ארוך 

 מהנשיאה בנטל הנפגעים בריאותית.

אוהדים וחבריות התורמות לקהילת הישוב  בנוסף הספורט העממי, יוצר תשתית רחבה של פעילות,

 ויוצרות הזדהות עמו.

 את הדברים הבאים: יםתחומי הפעילות בספורט העממי כולל

ס ובמרכזים השונים, קורסים, תחרויות, אירועי ספורט של חוגי ספורט במתנ" – פעילות מאורגנת

 הרשות וכיוצ"ב.

בהם התושבים יכולים לקיים פעילות  מועצההמעדת מתקנים זמינים ב – פעילות בלתי מאורגת

 ספורט. בנוסף, כל פעילות בה הפרט עוסק בשעות הפנאי שלו ללא צורך במתקנים או ציוד כלשהו.

הגברת פעילות לאורך חיים בריא הכולל פעילות ספורט ותזונה. מדובר על פרסומים,  – הגברת מודעות

 ם ועוד.הרצאות, פעולות המוניות, שיתופי פעולה עם קופות חולי

מרוצים וצעדות, מסעות אופניים, מרתונים, ימי ספורט, הקרנות  – המוניים לקהל הרחב םאירועי

 המוניות של אירועי ספורט, פעילות קיץ ועוד.

 

 חזון .8.1

 

 

 

 

 מטרות .8.2

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 הגברת המודעות במועצה לאורך חיים בריא, כך שכל תושבי המועצה יעסקו בפעילות גופנית כלשהי.

 לחשיבות עיסוק בחינוך גופני ופעילות ספורט. הגברת המודעות 

 .העלאת מספר התושבים במועצה שעוסקים בפעילות ספורט 

 .הוספה ושיפוץ של מתקני ספורט ראויים לשימוש 

  צעדות, אירועים, טורנירים, ימי ספורט וחוגים. –פיתוח התחום העממי 

  קשישים.נשים, ילדים, חרדים –שילוב אוכלוסיות ומגדרים שונים בספורט , 
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 מצב קיים .8.3

נה מע ת, ונותנהספורט העממי ברשותמפעילות ומהותי חלק מרכזי יא החוגים המערכת  – חוגים .1

מילדים ועד מבוגרים. החוגים מהווים הזדמנות לפיתוח  -לאוכלוסיות רחבות על כל הרצף הגילאי

כישורים אישיים, מיומנויות חברתיות, חינוכיות וקהילתיות. הפעילות בחוגים היא מעשירה, דינמית, 

 חווייתית ונעימה, ומתבצעת בזמן הפנוי של התושבים ובאווירה דינמית. 

העלאת מספר התושבים הוגדרו בתחום הספורט העממי הוא פיתוח תחום החוגים ושאחד מהיעדים 

 , בין היתר, כחלק מהשתתפות בחוגי הספורט השונים.במועצה שעוסקים בפעילות ספורט

נמצא במצב טוב, באופן יחסי  מגילות ים המלחחשוב לציין, שמצב מתקני הספורט במועצה האזורית 

פורט במועצה(, ועל כן יש לשים את הדגש על ניצול מרבי של )פירוט בפרק העוסק במתקני הס

 המתקנים תוך הפעלת חוגים ופעילויות מתאימות במתקנים הללו. 

 

  :להלן מוצג פירוט כלל החוגים והמשתתפים בהם 
 

 מיקום שם המדריך שם החוג #
מספר 

 משתתפים

 מיקום שם המדריך שם החוג 1
מספר 

 משתתפים

 20 אולם ספורט קליה יום ג-קט רגל כיתות חטצ 2

3 
נוער  -י'-נוער ז' -כדורגל

 מגילות ותמר
 חביב

מגרש דשא מצפה 
 שלם

15 

 43 אולם ספורט קליה לירן ו'-קבוצות חצט 3 -גודו 4

 30 חוות סוסים קליה איציק י'-רכיבה על סוסים חטצ 5

 108    סה"כ

 

 אירועי ספורט במהלך השנה:ים וטורנירהספורט עורכת ומקימה מספר  מחלקת – אירועי ספורט .2

 קבוצת גיל ענף ספורט תיאור טורניר/אירוע #

 150 אירוע אזורי צעדה לזכרו של אלי אביזדריס 1

2 
צעדה בעקבות ראשוני ים 

 המלח
 300 צעדת מורשת

 400 אזורי יום ספורט 3

 200 אזורי יום ספורט וחוגים 4

5 
טורניר כדורגל לזכרו של נמרוד 

 כהן
 250 אזורי

 

 שנים לזכרו  11מדובר על טורניר כדורגל המתקיים זה  -טורניר לזכרו של נמרוד כהן ז"ל

כולל בדרך כלל טקס פתיחה, משחק ראווה וטורניר כדורגל הטורניר ל. "של נמרוד כהן ז

כן, הטורניר כולל גם פעילות עם תחנות כמו לבוגרים המתקיים בקיבוץ מצפה שלם. 

סמל נמרוד כהן ז"ל נולד וגדל בקיבוץ מצפה שלם ליד ים המלח, שהוריו  ספורט לילדים.

נח"ל ונהרג  50אריה ואסתי היו ממייסדיו. לנמרוד אח נוסף, דורון. נמרוד שירת בגדוד 

 ביום הראשון של מלחמת לבנון השנייה.
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  מידי שנה מתקיימת צעדה לזכרו של אלי אביזדריס. – צעדה לזכרו של אלי אביזדריס 

של ורד יריחו  היה חלק בלתי נפרד מחיי הקהילה(, 1958-2016)אלי אביזדריס ז"ל 

תחילת הצעדה מקבלים המשתתפים בה חולצה . בומגילות ים המלח במשך שנים רבות

 .ומפת מסלול, משך הצעדה כשעה ורבע ומתאים לכל המשפחה

 מנציחה את אותם אנשים שהגיעו לאזור כבר הצעדה  – צעדה בעקבות ראשוני ים המלח

 לקראת אמצע המאה שעברה. הצעדה מחולקת לשלושה מסלולים בעלי רמת קושי שונה

 ות לילדים במנשאים(.)מטיבי לכת, משפחות, ומשפח

 יום ספורט מגילות המתקיים כחלק משבוע הספורט של ישראל באולם  -יום ספורט

)במגרש  יב' -טורני כדורגל לכיתות ז' בתוכו: כולליום הספורט הספורט בקיבוץ קלי"ה. 

 -הדשא החדש הצמוד לאולם הספורט(, מגגון פעילויות עבור ילדי בית ספר מגילות חט"צ

 שעורי ניסיון ספורטיביים במגוון תחומים.ו', ובנוסף 

 

 פני עתיד .8.4

 ספורט הוא כמובן אחד המרכיבים המשמעותיים בפעילות קידום בריאות.

חשיבה אסטרטגית זו היא גם זו שמחברת בין המחלקות והאגפים במועצה ומניבה שיתופי פעולה 

חייבת להיות  . כפועל יוצא מכךשייה שמקדמים את המטרות המשותפותהן בחשיבה והן בע

לשאוף לכך שכל תושב החפץ  לקיים אורח  המועצה מדיניות מובנית וברורה המתייחסת לכך שעל

 חיים פעיל , יוכל לעשות זאת בצורה זמינה , נגישה וללא עלויות.

ככלל, אנו רואים בספורט העממי תחום שיש לקדם באופן אינטנסיבי תוך השקעת מאמצים 

תחום הספורט במועצה. מירב המאמצים צריכים להתרכז  ומשאבים רבים בכדי לקדם את

רועים יבין אם אלו חוגים שנתיים ובין אם א -בהרחבת פעילויות הספורט המוצעות לתושבים

ועידוד פעילות ספורט לא  שימוש נכון ויעיל במתקני הספורט הקיימים, וטורנירים חד פעמיים

 ועצה על רבדיו השונים:ממוסדת. להלן המלצותינו לשיפור הספורט העממי במ

 חוגים .1

מערך חוגים רחב ומגוון הוא אחד הדרכים היעילות ביותר בכדי להגדיל את מספר התושבים 

 אחת ממטרות תחום הספורט העממי. כיום פועל במועצה מערך חוגים -העוסקים הפעילות גופנית

לכך שיותר תושבים  אנו מעוניינים להגדיל את המספר הזה ולגרום פעילים. 108-כולל כבמועצה ו

 בדגש על אוכלוסיות שכיום משתתפות פחות בפעילות.  -ייטלו חלק פעיל במערך החוגים

  ישנו צורך להגדיל את פעילות ומגוון החוגים לגיל הרך. מודעות והרגל לאורך חיים בריא

 -הוספורטיבי מתחיל כבר בגילאים קטנים, ועל כן אנו ממליצים עם הגדלת היצע החוגים לגיל הז

 ג'ימבורי, חוגי פעילות משותפים להורים וילדים, חוגי תנועה שונים.

 התעמלות בונה עצם,  -גם לאוכלוסיית הגיל השלישי יש צורך להגדיל את מגוון היצע החוגים

 פילטיס לאוכלוסייה הבוגרת.

  יש לפתוח חוג נקודתי לבעלי צרכים מיוחדים ואף לנסות לשלבם בחלק ממערכת החוגים

פעילות משותפת של אוכלוסייה בעלת מוגבלויות עם שאר הילדים תניב ערך מוסף הקיימת. 

וחשוב לפעילות החוגית ותבטא את ערך הספורט כאמצעי לגישור וקירוב אוכלוסיות שונות. 
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בספורט בכלל, ובספורט העממי בפרט, יש משמעות גדולה להיבט החינוכי ושימוש בספורט ככלי 

 חינוכי. 

במקומות שונים ופונה לאוכלוסייה בעלת מוגבלויות הוא חוג התעמלות  דוגמא לחוג שפועל

מותאם. החוג פונה לקבוצות קטנות ומשמש ככלי טיפולי וחוויתי בו זמנית. בנוסף, פעילויות 

 וחוגים המתקיימים במים )הידרותרפיה( יכולים להתאים מאד לאנשים בעלי מוגבלויות שונות.

כדורסל, כדורגל, כדורשת(, ריקוד, כדורעף, ללים משחקי כדור )כמו כן ניתן להפעיל חוגים שכו

 טניס שולחן ועוד.

  ,וחוגים מי נרשם פחות לפעילויות -ת" בקרב התושבים ו"מוחלש ותלזהות אוכלוסייש ככלל ?

, לזהות  נ"ללתעדף את הקבוצה ה ישלאחר המיפוי, . וב מסוים? שכבת גיל מסוימת וכו'האם בייש

פעילויות רלוונטיות שיעודדו אותם להשתת, בפעילויות וחגי  ות ולנסות לקדםמה מקור אי הפעיל

 ת למתמידים.ולנסות ולסבסד פעיל ישלדוגמא: אם הסיבה היא כלכלית,   -ספורט 

  ישנו צורך ליצור מערכת פשוטה ומרוכזת לבירור ורישום לחוגים השונים במועצה. מערכת שכזו

שום לחוגים. כיום, עם ההתקדמות הטכנולוגית תקל על התושבים בתהליך הבירור והרי

, מועצהוהחידושים בתחום, ישנה אפשרות להפעיל תוכנה או אפליקציה שתרכז את כלל החוגים ב

עם המידע המדויק והחשוב )סוג החוג, מיקום, עלות החוג, ימי ושעות פעילות החוג(. בנוסף לכך 

הרשמה אלקטרונית לחוגים השונים. בכל  שהדבר יקל על תהליך בחירת החוג יהיה ניתן גם לבצע

מקרה, ישנו צורך אפילו בדף אינטרנט מסודר יותר שירכז עבור הקהילה את המידע אודות 

 .מועצההחוגים השונים הפועלים ב

  הבאת מדריכים/מאמנים ברמה איכותית לחוגים השונים. המדריך הוא הקובע לבסוף את איכות

יים על הכמות של המשתתפים בחוג, ועל הרצון שלהם החוג, וכישוריו הם המשפיעים העיקר

 להמשיך בפעילות. 

 אלה אשר המועצה שמה בראש סדר  -קיום מערך הסעות מרוכז לחוגים, לפחות לחלק מהחוגים

 וכו'(. ל, כדורעףגעדיפותה, וקיומן יהיה מובטח למשך מספר שנים קדימה )ג'ודו, כדור

 

 אירועי ספורט .2

. אירועי ספורט מחזקים את הקשרים רשותלפיתוח תחום הספורט ב אירועי ספורט חשובים מאד

בתוך הקהילה ואת הקשר שבין הרשות לתושבים. אירועי הספורט פתוחים לרוב לקהל הרחב 

יגרמו לבאז וומאפשרים השתתפות והיענות גדולה מצד התושבים. בכדי שאירועי ספורט יצליחו 

רוע משנה אחת לזאת שאחריה יש לדאוג  להגדיל את מספר המשתתפים באי רשותשיאפשר ל

שיהיה נוח ופשוט לתושבים, -לפרסום ושיווק אגרסיבי ונכון, במידה ויש צורך ברישום לאירוע

הכנה פיזית של מקום האירוע ושטח ההתכנסות, חנייה למשתתפים, ניתוב מסלולים וכיו"ב. 

הספורט, חוקת הענף בו בנוסף, יש לדאוג לאלמנטים מקצועיים הקשורים לתקנים של איגודי 

נערך האירוע וכמובן כל נושא השיפוט ועיבוד התוצאות, כל אלו קריטיים להצלחת האירוע, 

 כל רעיון, טוב ככל שיהיה, ינחל כישלון. -ובלעדיהם

אירועים נבנים סביב "חוויית המשתתף", במיתוג, באתגר, בנראות ובכל פרט אשר מעצים כיום, 

 איכותי ומושקע. לקח חלק במשהו  את התחושה של המשתתף שהוא
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שיתופי היא מועצה יחסית קטנה, ועל כן נציע לה לעשות  מגילות ים המלחהמועצה האזורית 

, עם מועצות ויישובים אחרים, אשר יניבו אירועים בתחום הספורט ,פעולה כאלה ואחרים

 איכותיים ומושקעים. 

 ים לקיים במועצה הם:  אירועי ספורט נוספים, לאלו שכבר קיימים, שאנו מציע

  המטרה היא קיום יום ספורט לכלל התושבים, במגוון ענפי ספורט.  – יום ספורט לכלל המועצה

. מחלקת הספורט במועצהויהווה את אירוע הדגל של  בכל שנה בישוב אחריום הספורט יתקיים 

גל, כדורשת, יום הספורט יכלול טורנירים במגוון ענפים בין יישובי המועצה: כדורסל, כדור

, ותחרויות בחוגי אומנויות הלחימה השונים. יום הספורט עף. בנוסף יתקיימו תחרויות ריצהכדור

שולחנות פינג פונג,  -ם חברתייםכלול מתחם עם משחקיייהווה גם יום הפנינג לכל המשפחה ו

ורח בש ודוכני אוכל. יום הספורט יהווה פלטפורמה לדוכני הסברה על א-מט, שש-שולחנות שח

 חיים בריא ונכון בנושאי תזונה, פעילות גופנית לילדים, הימנעות מפציעות ספורט. 

 כל חודש יערך שיעור פתוח של חוג מסוים ביישוב שונה במועצה. השיעורים  – אימונים פתוחים

הללו ישמשו כאימוני ראווה לתושבי היישוב, שבהם המדריך יקיים את החוג לעיני הקהל הרחב. 

יוכלו להתקיים במגוון תחומים: אומנויות הלחימה, שיעורי ההתעמלות, יוגה,  חוגים כאלה

לויות פילטיס וכו'. על ידי כך ניצור פעילויות נוספות לתושבים, וגם נחשוף אותם לחוגים ופעי

 .יוכל לעודד הרשמה לחוגים המשתתפים בפעילות דברהו -שאולי הם לא הכירו

  חודש יתקיים  יום מרוכז של פעילות ספורטיבית לגיל פעם ב - אירועי ספורט לגיל השלישי

השלישי באחד ממתחמי העיר+ הסעות שיוקדשו לאיסוף והחזרת המשתתפים לבתיהם. האירוע 

, יכול להתקיים, למשל, בבריכה של המועצה, ולכלול: שיעורי ותחרויות שחייה, התעמלות במים

 הרצאות וכו'.

 ימים מאורגנים של פעילות להורים  - הם בגיל הרךפעילויות ספורט משותפות להורים וילדי

וילדים, שיכללו פעילות ומשחקים משותפים, הסבר להורים כיצד יש לחשוף את הילד לתנועה 

 כבר מגיל צעיר.

 בליווי מוזיקה. מועצה,במקומות שונים ב יום הליכה, -אחת לחודש תתקיים צעדה - צעדות 

 ספר.ה יתאפשרי לארגן פעילות זאת בשת"פ עם ב

 היא מועצה קטנה, ולכן אין בה קבוצות  מגילות ים המלחמועצה אזורית  – טורנירים שנתיים

שמתחרות ברמות ההישגיות(, ועל כן יש לארגן טורנירים שנתיים בתוך המועצה בכדי לתת 

 . לטורנירים שיש כבר כיוםנוסף לתושבים אפשרות לפעילות תחרותית ב

 הרצאות :וקא תחרותייםולאו דו ,עי שיא ספורטיבייםיך ולערוך אירולהמש- אירועי שיא ,

 את הפעילות הגופנית בקרב התושבים.ולעודד טורנירים וכל מה שיכול להמשיך 

  לפתח תכנית שכוללת את עובדי המועצה ו/או מעסיקים נוספים  - קרב עובדי המועצהבספורט

עבודה ופיתוח תכניות קידום ברחבי המועצה. עידוד עובדים לפעילות ספורטיבית בליגה למקומות 

 בריאות לעובדים.

 יש לדאוג ולשלב אוכלוסיות בעלות מוגבלויות שונות – שילוב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים- 

. למשל, מועצה)פיזיות, נפשיות, מוטוריות וכו'( באירועי הספורט השונים המתקיימים ב

כאלו שרצים בצוותא עם  -ם מלווים"בריצות/צעדות שמתקיימות ניתן לבצע יוזמה של "ספורטאי

 אנשים בעלי מוגבלויות. 
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ענף האופניים מאפשר לילד עם המוגבלויות  -פעילות אחרת היא במסגרת ענף רכיבת האופניים 

להשתלב בחברה, לרכוב בחוץ עם משפחתו ועם חבריו לכיתה ולהיות חלק פעיל בקהילה. הרכיבה 

ת טווח הפעילות של אנשים עם מוגבלות בתנועה או על אופני יד או על אופני טנדם מרחיבה א

 לקות ראייה ופותחת עבורם שער חדש לפעילות קבוצתית וחווייתית בטבע.

 

 מרכזים קהילתיים/אשכולות ספורט .3

, כמו גם מועצות אזוריות אחרות בארץ, חולשת על שטח גדול מאד, מגילות ים המלחמועצה אזורית 

מצב זה יוצר אתגר בדבר  אחד מהשני.של היישובים גדולים הקים מרחמבחינת פיזור היישובים בה וה

הנגשת פעילויות וחוגי ספורט לתושבים שכן פעילות שמתקיימת ביישוב אחד יכולה להיות רחוקה 

 ובלתי מושגת לתושבי יישוב אחר במועצה.

להקים  על מנת להנגיש את פעילויות הספורט ליישובים השונים ולספק להם חוגים בקרבת מקום יש

ל היישובים הנמצאים בסמוך למרכזי אשכולות קהילתיים ביישובים מרכזיים אשר ייתנו מענה לכ

אליהם. כל אשכול כזה יהווה מעין מרכז קהילתי אשר בו יכללו כלל חוגי הספורט והפעילויות 

 שתספק המועצה, ומחלקת הספורט.

ת הספר ימד הקהילתי של בעיבוי המ, ומתוך חשיבה שקהילה נבנית דרך בתי הספרהרקע לתכנית בא 

ולמוסדות ציבור  סמוך לבתי הספר םוהיישובים ימצא את הפוטנציאל שלו דרך מרכז קהילתי שיוק

  ובמקום שיהווה מרכז ליישובים נוספים שנמצאים בסביבתו.

וזקוקים לפתרון לשעות עובדים יום עבודה מלא  אשר זוגות צעיריםמענה ל ןהמרכז הקהילתי גם יית

 חר הצהריים לילדיהם. כל זאת יעשה תוך חיזוק הקהילה וצמצום הצורך בארגונים פרטיים.א

ויחזק את  ורשישמ קהילתי בדרך זו גם יהיה ניתן להבטיח שהחוגים והפעילויות יתבצעו במרכז

הקשרים בין התושבים, ידגישו את הערך הקהילתי והמחבר של אירועי הספורט ויהוו מקום מפגש 

חוגי הספורט אמורים להוות גשר ומפגש חברתי. בנוסף, בדרך זו גם נוכל להבטיח  -הלילדי המועצ

 שיהיו מספיק נרשמים לכל חוג שכן המרכז ימשוך אליו ילדים מכמה יישובים ולא רק מיישוב אחד.

על הצורך של הנגשת פעילויות הספורט לכלל ילדי ותושבי המועצה  הגם יענ זהלצד כל זה, מרכז מעין 

את הנסיעות אותם  םק למספר יישובים מצומצם שנמצא במרכזה )הגיאוגרפי(. המרכז יצמצולא ר

יצטרכו ההורים לעשות על מנת שילדיהם ישתתפו בפעילויות וחוגי ספורט, ויאפשר למועצה לתכנן 

 מערך הסעות נקודתי ליישובים הקרובים למרכז הקהילתי.

ל ולרכז את ההרשמה והתשלומים לחוגים משרה, שתפקידו יהיה לנה 75% -במרכז יוצב רכז ב

 ולפעילויות שיציע המרכז, דאגה לליווי והסעות לילדים, ליווי המדריכים.

סטודנטים כמדריכים ועוזרים, שפעילותם תמומן דרך מלגות שהם יקבלו  4בנוסף, במרכז יפעלו 

 בתמורה.

: , לדוגמאכלכלה קהילה לייצר חיבור ההצעה ממליצהעל מנת שהמרכז יצליח להתקיים לאורך זמן  

חנות מקומית וגלריה לממכר תוצרת כ חופשיים מתחם להשכרת חדרים לעסקים בעלי מקצועות

לימי הולדת,  ם, ציוד ופעילותחדרי ריהשכאפשר לכמו כן  .יהפוך גם אבן שואבת לאנשים מבחוץש

 וכדומה. 

 ילדים, נוער ומבוגרים. -פעילויות לכל שכבות הגילאים ולהמרכז יכל

מרכז למידה ועזרה בשיעורי הבית , שעות סיפור, חוגי אומנות, חוגי ספורט, בתי ספר לענפי : ילדים

 הספורט השונים וקייטנות במידת הצורך.

 , נבחרות ספורט ייצוגיות.פעילות הכנה לצה"ל, הכנה לבגרויות:  נוער
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 יירות הורים וחוגים.חברות זמר, בתי מדרש, ביה"ס להורים, ספורט מבוגרים, מפגשי ס: בוגריםמ

 בנוסף, במקום יוגשו ארוחות צהריים לילדים שמגיעים ישירות מבתי הספר.

 

יתרון נוסף של מרכז קהילתי, הוא חיזוק הקשרים בין ההורים במועצה וגיבושם לכדי קהילה, בזמן 

 שאלו נמצאים במקום )בין אם כדי לאסוף את הילדים או בפעילויות שלהם(.

, ויכלול בתחומו מתקני ספורט אבן שואבת לכל העוסקים בספורטמעין זה יהווה יש לוודא שמרכז 

 חדשים ומשודרגים.

 .היא בישוב קליה סמוך לבית ספר מגילות הצעה להקמת המרכז

בנוסף, למרכז יהיו גם  ם.תברי"ם של ספורט ואחרים להשבחתעל ידי המועצה, ויופנו  המרכז יתוקצב

 והפעילויות השונות.הכנסות עצמאיות דרך החוגים 

 

 פעילות ספורט לא ממוסדת .4

פעילות ספורט לא ממוסדת חשובה במיוחד. פעילות ספורט לא ממוסדת נותנת לתושבים את 

 לנוחיותם. האפשרות לעסוק בפעילות גופנית ללא התארגנות מוסדרת, בזמנם החופשי ובהתאם 

שבילי אופניים  - 4ספורטיבית פי על פי מחקרים, מתקן ספורט שקיים בחוץ מגדיל את הפעילות ה

והצבת מתקני ומשירי כושר  הצללת מגרשים נוחים, מסלולי ריצה והליכה עם סימוני מרחקים,

בפארקים )חדרי כושר פתוחים(. לדאוג שעל יד מתקנים אלו יוצבו ברזיות נוחות, משקלי אדם, 

 , קיר טיפוס, מסלול רכיבה אתגרי לאופניים.BMIטבלאות 

 

יש לקדם פיתוח של מסלולי מסלולי ריצה או הליכה מסודרים בכל שטח המועצה,  מאחר ואין

ם הליכה ביישובי המועצה. מסלולי הליכה אלו צריכים להיות מותאמים לתוואי ההליכה שקיי

וצריכים לכלול תוספת תאורה , שילוט הכולל מרחק הליכה וטיפים לתרגול היום ביישובים 

 מסלול.וברזיה / ספסל מנוחה באמצע ה

הליכה היא ללא עלות , בטוחה , רב דורית ונגישה ובכך מאפשרת קיום אורח חיים בריא לכל 

 תושב.

שנים , יוקמו מסלולים כאלו בכל יישובי המועצה.  5 המועצה לדאוג שתוך טווח זמן של כ על

 מדובר על עלות הגיונית ותוצאה מיטבית.

לולי אופניים נוחים ונרחבים בין יישובים בנושא זה, ראינו לנכון לעסוק בצורך שבהקמת מס

ישנם יישובים שנמצאים במועצה, בנוסף לאלו ההיקפיים שצריכים להיות מסביב ליישובים. 

בסמוך אחד לשני, והצעד המתבקש הוא ליצור מסלולי אופניים, הליכה/ריצה וניווט ביניהם, גם 

מוסדת, וגם על מנת ליצור חיבור כדי להוסיף מתקנים כושר נוספים שיעודד פעילות ספורט לא מ

  פיזי ונוח בין היישובים, פרק לכבישים המסורתיים, המשמשים את כלי הרכב הכבדים.

בניגוד לרשויות של ערים, שבהם יש קושי למצוא מסלולים נוחים להקמת שבילי אופניים והליכה 

מגילות ים רית בשל מערכת כבישים סואנת או מרכזים גדולים, השטחים שברשות המועצה האזו

פתוחים, ובהרבה מהמקרים, מסלולים בין שני יישובים כלל לא ידרשו חצייה הם  המלח

 מעותית של כבישים ראשיים וסואנים.מש

להלן דוגמאות ליישובים הנמצאים בסמוך אחד לשני, וניתן לחשוב על הקמת מסלולי 

 לות ספורטיבית:הליכה/ריצה ורכיבה, שיעברו בדרך פתוחה שתמשוך את התושבים לפעי
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 :קליה ומגילות
 

 
 

 
 

 
 :בית הערבה ואלמוג

 

 
 

 
 

 

פורום של תושבי ונציגי המועצה בתחום הספורט העממי.  , הוא הקמתהיינו מציעיםש צעד נוסף

בפורום יהיו כל התושבים אשר נושא הספורט קרוב לליבם ומעוניינים לתרום מזמנם למועצה 
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 יישוביםגש אחת לתקופה וייקבע פעילויות שונות בתוך הולפעילות הספורט בה. הפורום ייפ

 בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת הספורט. מועצהוב

 

על מנת לעודד פעילות ספורט יש  .פתיחת מתקנים לקהל הרחבלבסוף, נושא חשוב נוסף הוא 

 . המתקנים יהיו פתוחים גםלרווחת התושבים מועצההמתקנים השונים ב כלל לפתוח את

 .מועצהוך פעילות ספורט מובנית של מחלקת הספורט בבחופשים, ת
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 סקר תושבים .9

 

 תכנון ומתודולוגיה .9.1

  2018 יוני יוליהסקר נערך בחודשים. 

  בהתאמה להתפלגות ,  9-70בין הגילאים  מקוונת לתושבי המועצההסקר נערך על ידי הפצה

 ועוד. הגיל, מגדריםובפיזור יחסי בין שכבות  מגילות ים המלח האזורית מועצהב ההאוכלוסיי

 והוא היווה מסד  מגילות ים המלחהאזורית  מועצהכנית אב לספורט בהסקר נערך במסגרת ת

 בכלל. תכניתול תכניתנתונים לצוות ההיגוי של ה

 

 שאלות המחקר .9.2

 , צרכיהם ועמדותיהם בשאלות הבאות:בדק את הרגלי הספורט של תושבי המועצה הסקר

  שיעור העוסקים, תדירות העיסוק בספורט, מיקום הפעילות   -מהם מאפייני העיסוק בספורט

 והביצוע, ותק העיסוק בפעילות.

 ביעות הרצון מהשירותים המוצעים במועצהמידת ש . 

 .מהם הצרכים הבלתי מסופקים ביחד לפעילות ומתקני ספורט 

 .באילו ענפי ספורט ייצוגיים ומתקנים צריכה הרשות להשקיע 

 

 אוכלוסיית הנסקרים .9.3

 וצגת התפלגות קבוצת הנסקרים: להלן מ
 

 סה"כ קבוצת גיל

9-14 2.7% 

15-19 12% 

20-29 4% 

30-39 29.4% 

40-49* 25.3% 

50-59 21.3% 

60+ 5.3% 

 100% סה"כ
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 העיסוק בספורט .9.4

 האם את/ה עוסק/ת בפעילות גופנית על בסיס קבוע? )לפחות פעמיים בשבוע(?   
 
 

 
 

 

 סיבת אי עיסוק בספורט .9.5

 דוע אינך עוסק בפעילות גופנית? מ
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 תדירות העיסוק בספורט .9.6

 אני עוסק/ת בפעילות גופנית קבועה, בתדירות של :
 

 
 

 

 היקף העיסוק בספורט .9.7

 כמה שנים את/ה עוסק/ת בספורט באופן תדיר? 
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 פילוח פעילות לפי ענף .9.8

 באילו סוגי ספורט את/ה עוסק/ת באופן קבוע? 
  

 
 

 ילותמסגרת הפע .9.9

 האם לפעילות הספורט בה את/ה עוסק/ת קיימת מסגרת כלשהי? 
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 מקום הפעילות .9.10

 באיזה מתקן ספורט הנך עוסק/ת בפעילות הספורט העיקרית שלך?
 

 
 

 האם אתה פעיל בחדר הכושר במתחם אולם הספורט בקליה .9.11
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 ה מרוצה ממדריכי הכושר במתחם אולם הספורט בקליה\האם את .9.12

 
 

 ייה בתחום הספורט ברשותצרכי האוכלוס .9.13

 מה הרשות צריכה לעשות כדי לשפר את שירותי הספורט?  
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 מתקנים/פעילות –צרכי האוכלוסייה בתחום הספורט  .9.14

  ?מועצהאיזה סוג של מתקן/שירות חסר לך או לבני ביתך ב
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 שביעות רצון משירותי ספורט ביישוב .9.15

 ? רשותהמוצעים ב ומגוון פעילויות הספורט שירותי הספורטמהי מידת שביעות הרצון מ
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 ענפי ספורט ייצוגי .9.16

, בסיוע לקבוצות ומתקנים רשותאם היית צריך/ה לקבוע באילו ענפים ייצוגיים יש להשקיע ולעודד ב
 במה היית בוחר/ת?
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 ענפי ספורט עממיים .9.17

 ?אלו ענפי ספורט נוספים, היית רוצה במועצה
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 +(60אילו ענפי ספורט יש לפתח לאוכלוסייה הוותיקה במועצה ) .9.18

 
 שביעות רצון מהספורט העממי ברשות .9.19

 ?הישגי( הקיים ברשות-האם את/ה מרוצה מהספורט העממי )שאינו תחרותי
 

 
 

 

  

 ניתוח תוצאות הסקר .9.20

, המלח מגילות ים האזורית מועצההסקר נועד לסקור וללמוד את הרגלי הספורט של תושבי ה

 תוצאות הסקר:מ נקודות משמעותיותצורכיהם, הרגלם ועמדותיהם בנושא הספורט. להלן מוצגות 
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 65% יחסית עוסקים בפעילות ספורט כלשהי. מדובר על נתון  מגילות ים המלח מועצהמתושבי ה

גבוה מבין הסוקרים. אנו מאמינים כי במציאות אחוז זה נמוך יותר היות ויש להתחשב ברבדים 

מתושבי  50%נים באוכלוסייה שלא השתתפו בסקר. עם זאת אנו מאמינים כי למעלה מ שו

 .יחסית עדיין אחוזים גבוה זהועוסקים בפעילות ספורט, ו מועצהה

 71% יסוק בספורט נובעת מ"חוסר מהנשאלים שלא עוסקים בפעילות הספורט, ענו שהסיבה לאי ע

או היעדר מתקנים או פעילות  היא רפואית, בעוד שאצל השאר הסיבה או "חוסר זמן" עניין"

שאינה עוסקת בספורט ממניעים של חוסר  אוכלוסייההמטרה היא לגרום לקבוצת ה .מתאימה

, כך שבעתיד הם ישתלבו בפעילות ספורטיות פעילו ם לגביבמודעות ותפיסת שינוי וזמן עניין

. חיים נכון ובריא יותר הספורט הקיימת במועצה, כך שהדבר יעזור להם לאמץ הרגלים של אורח

פרסום בפעילות הספורט והשפעתה על הבריאות, ביטחון עצמי, העצמה היש להגדיל את השיווק ו

 עצמית, כושר גופני ועוד.

  ,נוספים עושים פעילות  62%פעמים בשבוע.  1-2עושים זאת בין  30% -כמאלה שעוסקים בספורט

 .7.5%-כ  ,פעמים בשבוע 5לות ספורט מעל בפעיפעמים ואחוז לא מבוטל עוסק  3-4ספורט בין 

 47% ומשפחה חברים יעושים זאת או לבד או בחוגברשות בפעילות ספורט  מתוך העוסקים .

חוג פרטי או חוגיי היישוב  חדר כושר, בביצוע תשלומים כמו למשל ותתלויהת הספורט יופעילוב

יקוש נכבד לפעילויות הספורט ניתן לראות שישנו בנתון זה לפי . 62%כ  -נרשמו נתונים דומים

שמקיימת הרשות במועצה שכן מספר רב מבין העוסקים בספורט עושים זאת דרך הפעילות הנ"ל. 

מכאן,  .חוגיםהתושבים להוזיל את מחירי ה עם זאת, כנראה שעדיין ישנה דרישה וציפייה מצד

ידי מתן הנחה או לעודד השתתפות הציבור הרחב בחוגי הספורט בתשלום על יש ניתן לראות כי 

 .מועצה, דבר שיכול להוות אטרקציה משמעותית בבסבסודאף להציע מספר חוגי ספורט 

 הם  ריצהו הליכה, בחד"כפעילות מבין תחומי הספורט בהם נרשמה הפעילות העיקרית, הרי ש

 . בהתאמה 30%ו  42% ,48% עם פעילויות המובילותה

עוסקים  ,בהם לא נדרשים מתקנים מיוחדים ,כמו כן ניתן לראות כי בענפי הספורט האישיים

 .מועצהמתושבי ה 50%למעלה מ 

  הדבר מוכיח רשותעושים זאת במתקן ציבורי בתוך ה 44%מבין העוסקים בפעילות הספורט, כ .

עוסקים בפעילות  19%וכי יש דרישה אליהם.  רשותכי יש חשיבות גדולה למתקני ספורט בתוך ה

עוסקים  פרטי בתוך המועצה ןסקים בפעילות ספורט במתקהעו , כאשרספורט בביתם הפרטי

מהנשאלים ענו כי  50%-כיל, . במקבלתחומי הרשותמחוץ  מבצעים את הפעילות . והתיר13%

 מצב המתקניםלמרות  , כייםמעידאלו הספורט במועצה. לדעתם יש להגדיל את כמות מתקני 

 83%כמו כן,  ענפים ספציפיים.בעיקר ב -הטוב במועצה, עדיין יש דרישה למתקנים נוספים

שוב, נתון המוכיח  -ופעילויות הספורט מועצההרחיב את היצע החוגים במהנשאלים ענו כי יש ל

שעיקר הפעילות צריכה להתמקד בפעילויות הספורט שמציעה המועצה ולאו דווקא במתקנים 

 עצמם.

 דבר המראה  -יותניתן לראות שהתשובות אינן חד משמע ,מועצההמתקנים שחסרים ב חינתמב

 17%להגביר את הפעילות המועצה. ויש  למתקנים חדשים הן ספציפיות ותהדריש שמצב

שהיו רוצים עוד מהנשאלים ענו  90% -, בעוד שבריכות שחייהעוד מהנשאלים ענו כי חסרים להם 

מהנשאלים ציינו כי היו רוצים עוד מגרשי  35%בנוסף, . מסלולי אופניים/הליכה/ריצה במועצה

 פור ספורט ומתקני כושר ציבוריים ברחבי המועצה.ס



 

  

        60 
 

 

 ייצוגי במועצה, ברצון הנסקרים לראות בו כענף 47%תפס את המקום הראשון עם  ענף השחייה 

בקנה אחד  שאינו עולה נתון שעולה -רעף חושבים שיש להמשיך ולקדם את ענף הכדו 15%בעוד 

מועצה. ענפים נוספים שהתושבים היו ה כענף ההישגי המוביל בעם ההצעה להמשיך ולקדם ענף ז

  .בהתאמה כל אחד 35% -ו  43%ם ע כדורסלו כדורגלרוצים לראות כענפים הישגיים הם ענפי ה

  שהשתתפה בסקר, יש להתייחס לתוצאות באופן  המוגבלתחשוב לציין שלאור כמות הנסקרים

  מוגבל, וללמוד מהן תמונה כללית מאד של מצב הספורט במועצה.
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 הספורט ביישובמתקני  .10

 כללי .10.1

 

מתקני הספורט מהווים את המשאב העיקרי בפעילות ספורט עירונית בעולם המודרני.  מתקני 

ספורט מהווים את הגורם הראשוני להעלאת פעילות הספורט במרחב העירוני. על פי מחקר 

ם את רמת פעילות הספורט מחוץ לבית בקרב ילדי 4שנעשה בנורבגיה, מתקני ספורט מעלים פי 

מאשר העדרם 6-13בגילאים 
1

.  כיום, מדינת ישראל, בעזרתו של משרד התרבות והספורט, 

 חושבת על תכנית מהפכנית אשר תגדיל בצורה דרסטית את מתקני הספורט הקיימים במדינה.

, תוך כדי ניתוח כלל הצרכים מגילות ים המלח מועצהעל מנת לעמוד בדרישות האוכלוסייה ב

 כנית מסודרת בתחום הקמה ושדרוג מתקני ספורט.יש לתכנן ת מועצההקיימים והעתידיים ב

אולמות  -מתקני ספורט סגורים הכוללים  –באופן כללי, מתקני הספורט מתחלקים לשני סוגים 

מגרשי ספורט  –ספורט, בריכות, חדרי כושר, חדרי סטודיו; ומתקני ספורט פתוחים הכוללים 

אופניים, מתקני ספורט אישיים ובריכות  ,הליכה, ריצה פתוחים, מגרשי טניס, פארקים, מסלולי

 לא מקורות.

 

 2014מתוך דוח מבקר המדינה  – מתקני ספורט ציבוריים ברשויות המקומיות .10.2

 

על מנת להבין את חשיבות מתקני הספורט ברשות המקומית, יש לקרוא את דוח מבקר המדינה 

 בנושא. 2014משנת 

, פרסם מבקר המדינה דאז, דוח על 2014מקומי לשנת כחלק מדוחות על הביקורת בשלטון ה

פעולות הרשויות  מתקני ספורט ציבוריים ברשויות המקומיות. עיקר הדוח עסק בביקורת

המקומיות בנוגע למתקני הספורט הציבוריים המצויים בתחומי שיפוטן. הבדיקה התמקדה 

זוקתם. עוד בדק משרד בתכנון מתקני הספורט, הקמתם, מימון ההקמה, רישוי המתקנים ותח

לקידום קביעתו , מבקר המדינה את פעולותיהם של משרדי ממשלה ושל מכון התקנים הישראלי

של תקן מחייב בתחום מתקני הספורט. הבדיקה נעשתה בחמש עיריות, בשתי מועצות אזוריות 

בדיקות השלמה נעשו במנהל הספורט, במשרד הכלכלה, במכון , כאשר ובמועצה מקומית אחת

 תקנים ובקרן המתקנים שבמועצת ההימורים.ה

מתקני ספורט ציבוריים  6,700-בתחומי שיפוטן של הרשויות המקומיות בישראל מצויים כ

הקמת מתקני ספורט ברמה גבוהה בתחומי  מסוגים שונים, המשמשים למגוון פעילויות ספורט.

כוללת להקמה, האחריות ה שיפוטן של הרשויות המקומיות היא שירות חשוב לתושביהן.

לתחזוקה ולבטיחות של מתקני הספורט הציבוריים שבתחום הרשות המקומית מוטלת עליה. 

תקן . התקן העוסק בדרישות בטיחות ושיטות בדיקה כלליות של ציוד ספורט הוא תקן ישראלי

  זה אינו רשמי, אך אפשר לראות בו המלצה מקצועית של האחראים למתקני הספורט.

עולה כי  2013ארגון בטרם( באפריל  -ן "בטרם לבטיחות ילדים"  )להלן מדוח שפרסם ארגו

 בשנים האחרונות גרמו עמודי כדורסל ושערי כדורגל שקרסו, לפגיעה קשה בילדים ואף למותם.

                                                 
1 Young people's use of sports facilities: A Norwegian study on physical activity 

Limstrand and Rehrer Scand J Public Health 2008 36 (5), p. 452 
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השיקה מועצת ההימורים, בשיתוף משרד התרבות והספורט את "תכנית מתקנים  2010בשנת 

 5.5בהשקעה של  2020פורט ברחבי הארץ עד שנת תכנית לאומית להקמת מתקני ס  -"2020

 אישרה הכנסת את הקמת המועצה הלאומית לספורט והטילה עליה 2011במרץ . מיליארד שקל

 לבצע רפורמה מקיפה בספורט בישראל, ובכלל זה להכין תכנית לאומית למתקני ספורט.

הספורט ברשויות ביקורת ראשונה שהועלתה עסקה בכך שאין מיפוי מעודכן של כלל מתקני 

כל רשות מקומית הקימה מתקני ספורט לפי סדר העדיפות שקבעה לעצמה המקומיות, כאשר 

גרם להבדלים בין הרשויות בכל הנוגע למספר מתקני הספורט שדבר  - ועל פי יכולתה הכלכלית

 בשטח השיפוט של כל רשות לעומת צרכיה.

משרד שנבע מכך ש חום מתקני הספורטבת ופיקוח היעדר הסדרה מחייבתביקורת שנייה עסקה ב

 5515התרבות והספורט ומשרד הפנים לא הנחו את הרשויות המקומיות לפעול על פי תקן 

 בבדיקת מתקני הספורט הציבוריים המצויים בתחומי שיפוטן.

, כאשר נמצאו ליקויים בניהול מאגר נתונים בנוגע למתקני הספורטביקורת שלישית עסקה ב

מאגר נתונים בנוגע למיקומם, מועד הקמתם, תחזוקתם ומצבם הפיזי של  לא ניהלורשויות ש

, או ניהלו באופן חלקי ולא מספק. הדבר מתקני הספורט הציבוריים המצויים בתחומי שיפוטן

 .מונע קבלת תמונה מהימנה בנוגע לרמת הבטיחות של המתקנים וניהול סדור של תחזוקתם

, י ספורט ציבוריים שאינם נגישים לאנשים עם מוגבלותמתקנ עוד ביקורות נשמעו על כך שנמצאו

. מתקנים נוספים נמצאו  אף שנגישותם מתחייבת מחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

עלול לפגוע בשלומו דבר שכמובן  ללא רישיון עסק, בניגוד למתחייב מחוק רישוי עסקים,פועלים 

 .של הציבור

קומיות שנבדקו לא ביצעו כלל בדיקות תחזוקה של רשויות מביקורת אחרונה עסקה בכך ש

רשויות אחרות ביצעו בדיקות תחזוקה חלקיות, שלא  ,מתקני הספורט המצויים בתחומי שיפוטן

 . באמצעות מעבדה מאושרת

להורות על הקמת מתקני ספורט ברשויות המקומיות על פי ההמלצות העיקריות בדוח קבעו שיש 

הכנתה של תכנית תקינה מקיפה מעודכנת ומחייבת בתחום להשלים את . יש מיפוי מעודכן

 .מתקני הספורט ולהסדיר את הפיקוח על מתקנים אלה

לאסור את הפעלתם של מתקני ספורט  -שהן גם רשויות רישוי  -על הרשויות המקומיות 

 500-המצויים בתחומי שיפוטן ללא רישיון עסק ולהקפיד כי מתקני ספורט שבהם יש יותר מ

 קבועים יקבלו את אישורו של משרד הכלכלה למתן רישיון עסק, כמתחייב.מושבים 

על הרשויות המקומיות להכין מאגר נתונים רשותי שיכלול פרטים על כל מתקני הספורט 

המצויים בתחומי שיפוטן, ולבצע במתקנים בדיקות תחזוקה שוטפות, על פי תכנית עבודה סדורה 

 ושיטתית ובאמצעות מעבדה מאושרת.
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 ייעוד המתקנים: .10.3

 

 
 
 
 
 

 בתחום המתקנים מועצהחזון ה .10.4

 

 

 

 

 

 

 בתחום המתקנים מועצהמטרות ה .10.5

 

 
תלמידים 
במערכת 
החינוך 

 הפורמאלית

 
חוגים ומסגרות 

בפעילות 
 מאורגנת לא

 מקצועית

 
תושבים 
בפעילות 

עצמאית ובלתי 
 מאורגנת

 

ספורטאי 
אגודות 

בפעילות 
תחרותית 
 מקצועית

 
ייעוד 

 המתקנים

המתקנים לשם העמדת מערכת מתקנים הולמת ונגישה לכל תושב ותושב במועצה, תוך תכנון יעיל של 

 אספקת צורכי התושבים השונים.

 .הקמת מתקני ספורט תקינים בכל רחבי המועצה עם התקדמות פיתוח המועצה 

 .שדרוג, שיפוץ ושיפור כלל המתקנים הקיימים ברחבי המועצה 

 .הקמת מתקנים ייחודיים 

  מתן מענה שוטף לכלל המתקנים על מנת לתחזק אותם ברמה הנדרשת לשם שמירת בטיחות

 ואסטטיות.
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 יעדים .10.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עקרונות תכנון מתקני הספורט .10.7

 

 יהיה מתקן ספורט בסיסי  יישובעיקרון זה בא לקבוע כי בכל  – עקרון היררכיה של המתקנים

או  ספר מגילותבסמוך לבית דקות מכל בית. מדובר על מתקנים הנמצאים  10-15של בין במרחק 

להשתמש  , יהיה מעונייןמועצהמתקנים של מגרשים פתוחים משולבים. עם זאת, במידה ותושב ה

במתקן ברמה גבוהה יותר, כמו בריכה, אולם ספורט, הוא יצטרך להתרחק קצת יותר מביתו. עם 

 היו בעלי נגישות קלה על ידי תחבורה הולמת.זאת, כל המתקנים י

 וזאת על מנת ו יותר מתקני ספורט יהי בית הספר או בסמוך אליוב – עקרון איגום המשאבים

את תלמידי בית הספר במהלך היום ואת שאר התושבים אחר הצהריים. עיקרון זה נותן  ושישרת

 יה.ימענה כולל לכלל האוכלוס

 כנית האב מחולקת לשלושה טווחי זמן לביצוע: ת – עקרון טווחי הזמן לביצוע 

o .טווח מיידי עד שלוש שנים 

o  שנים. 5עד  3 –טווח בינוני 

o  שנים. 15עד  5 –טווח ארוך 

 נות נוספים עקרו–  

o ם לפי תקנים.יתכנון מתקנ 

o .תכנון מתקנים על פי נפחי פעילות 

o .תכנון מתקנים על פי עלותם מהזול ליקר ביותר 

o ה הציבורית ואפשרויות חניה במקום, לתכנון מתקנים המוניים תכנון המתחשב התחבור

 עם נגישות לקהל.

 לפחות מתחם אחד בכל יישוב. -הוספת מתקני כושר במקומות שונים במועצה 

 אופניים)כרגע לא קיימים כלל במועצה מסלולים מוסדרים(  הקמת מערך מסלולי הליכה/ריצה/ 

 .)ע"פ התוכנית אב הקיימת(

 .הרחבת החדר כושר של המועצה ביישוב קלי"ה 

  מש גם כמגרשי פוצ'יוולי(.מגרשי כדורעף חופים )יכול לש 2הקמת 

 .הקמת מתקן פאמפטראק 

 .הקמת מגרשים משולבים מקורים 

 .התקנת מיזוג בכלל האולמות ושיפוצם 

 .הקמת קיר טיפוס מקצועי, והסדרת טיפוס צוקים בשטח הפתוח של המועצה 

  הקמת בריכה לרווחת כלל תושבי המועצה ושיפוץ הבריכות בורד יריחו, קלי"ה, אלמוג, בית

 ומצפה שלם . הערבה

 .תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט במועצה, תוך נגישות מרבית התושבים 

 פיתוח שיטת ניהול וכוח אדם לתחזוקת המתקנים וניקיונם ההולם. 
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 ברשות הקיימים כיום ספורטהמתקני  .10.8

 מיקום שם המתקן #
שנת 
 הקמה

מספר 
 מושבים

האם 
משמש 
 בית ספר

גודל 
 המגרש

יכול לשמש את 
ענפי הספורט 

 הבאים

שיפוץ 
אחרון 
 שבוצע

1 
מגרש כדורגל 

 דשא
מצפה 

 2001 שלם
217 

א אבל ל
משמש 

לחוג 
 כדורגל 30/50 כדורגל

לא 
 בוצע

2 
מגרש משולב 

 אספלד
מצפה 

 כדורגל/כדורסל 20/32 אין בי"ס 1996 שלם
לא 

 בוצע

3 
-בריכת שחייה
 חצי אולימפית

מצפה 
 שחייה 12.5/25 אין בי"ס 1994 שלם

לא 
 בוצע

4 
מגרש משולב 

 2000 אבנת אספלד
153 

כן, בי"ס 
 לכדורגל/כדורס 20/32 יפתח

לא 
 בוצע

5 
מגרש כדורגל 

 2018 קליה דשא סינטטי

422 

כן בי"ס 
מגילות 
 כדורגל   וחוגים

לא 
 בוצע

   20/32 לא   1996 קליה מגרש טניס 6
לא 

 בוצע

7 
מגרש משולב 

 כדורגל/כדורסל 20/32 לא 1996 קליה אספלד
לא 

 בוצע

8 
-בריכת שחייה
 שחייה 12.5/25 לא 1992 קליה חצי אולימפית

לא 
 וצעב

9 
מגרשים  2

 כדורגל/כדורסל 40/64 כן 2016 בי"ס-קליה משולב אספלד
לא 

 בוצע

 1998 בי"ס-קליה אולם ספורט 10

כן בי"ס 
מגילות 
 וחוגים

600 
 מטר

קט רגל, 
כדורעף/מאמנט, 

 כדורסל
לא 

 בוצע

 1998 בי"ס-קליה חדר כושר 11

כן בי"ס 
מגילות 
 וחוגים

100 
 חדר כושר מטר

לא 
 בוצע

 1998 בי"ס-קליה פעילות חדר 12

כן בי"ס 
מגילות 
 מטר 25 וחוגים

חדר בלט, חוגי 
ספוורט קטנים 

 למשל יוגה
לא 

 בוצע

 רכיבה על סוסים חצי דונם לא ? קליה חוות סוסים 13
לא 

 בוצע

14 
מגרש משולב 

 אספלד
בית 

 2000 הערבה
220 

 כדורגל/כדורסל 20/32 אין בי"ס
לא 

 בוצע

15 
-בריכת שחייה

 ימפיתחצי אול
בית 

 שחייה 12.5/25 אין בי"ס 2017 הערבה
לא 

 בוצע

16 
מגרש כדורגל 

 2011 אלמוג דשא

301 

 כדורגל 30/50 אין בי"ס
לא 

 בוצע

17 
מגרש משולב 

 כדורגל/כדורסל 20/32 אין בי"ס 1998 אלמוג אספלד
לא 

 בוצע

18 
-בריכת שחייה
 שחייה 12.5/25 אין בי"ס 1995 אלמוג חצי אולימפית

לא 
 וצעב

19 
מגרש משולב 

 1998 ורד יריחו אספלד

343 

 כדורגל/כדורסל 20/32 אין בי"ס
לא 

 בוצע

20 
-בריכת שחייה
 שחייה 12.5/25 אין בי"ס 1995 ורד יריחו חצי אולימפית

לא 
 בוצע

21 
מגרש משולב 

 כדורגל/כדורסל 20/32 אין בי"ס 2014 ורד יריחו אספלד
לא 

 בוצע
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  :הט ביישובים השונים במועצלהלן פריסת מתקני הספור
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 אחזקה .10.9

נושא של אחזקת מתקני הספורט הינו נושא לא פחות חשוב מאשר הקמתם. יש לזכור כי מבחינת 

והה אשר מהווה מעמסה כבדה על תקציב כספית, עלות האחזקה של מתקני הספורט הינה עלות גב

הרשות. לכן, התוכנית ממליצה להשקיע משאבים ומאמצים רבים בנושא התחזוקה של מתקני 

 הספורט באופן שוטף על מנת לא להוציא עלויות גדולות בשיפוצים כאלו ואחרים לאורך הזמן.

 ם:על מנת לנהל את התחזוקה בצורה האופטימלית, יש לבצע את הצעדים הבאי

 .הקמת מערך תחזוקה נפרד ועצמאי 

  משרה על ידי הרשות ותפקידו  100%מערך התחזוקה חייב לכלול אחראי תחזוקה שיועסק ב

לטפל באופן שוטף ומידי בכל התקלות בכלל מתקני הספורט ברשות. תחת אחראי התחזוקה 

 על.יעבדו, במשרה מלאה, מספר אנשי משק אשר יהיו אחראים על תיקון הליקויים בפו

  אחת לרבעון, יגיש אחראי התחזוקה דוח למנהל מחלקת הספורט ובו פירוט כלל הליקויים

 אשר היו במהלך התקופה, אופן הטיפול בהם ועלותם.

  אחת לחצי שנה, תתקיים פגישה בנוכחות אחראי התחזוקה, מנהל מחלקת הספורט, מנהלי

ר במתקני הספורט המרכזים השונים ומהנדס המועצה. במסגרת הפגישה, יתבצע סיו

העיקריים וירשמו כלל הליקויים והתיקונים שיש לבצע בהם. בפרוטוקול שיוצג בתום 

הישיבה, יירשמו כלל הליקויים והתיקונים שעתידים להתבצע בחצי השנה הקרובה, על סמך 

 סדרי עדיפות ברורים.

 ,והדוח  אחת לשנה, יתבצע ניתוח של כלל העלויות אשר הושקעו במערך האחזקה במחלקה

יוצג למחלקת הספורט ולגזברות. זאת על מנת לבחון את אופן ביצוע העבודה של המערך ואת 

 כדאיותו.

 

 שיפוץ ושדרוג מתקני ספורט קיימים .10.10

, יש לבחון את שיפוצם מועצהעל מנת לאפשר שימוש הולם במתקנים הקיימים ברחבי ה

ראש ובראשונה בנושא ושדרוגם לאורך תקופה קצובה. עיקר ההתמקדות צריכה להיות ב

הבטיחות. לאחר מכן יש לבדוק את המתקנים עצמם, מבחינת כשירותם לתת את המענה 

 שלשמם נבנו. 

יש לדאוג לשיפוץ כלל המתקנים הקיימים כיום, התקנת מיזוג באולמות הספורט 

. יש ובריכות בשל מיקומה של המועצה באזור חם מאוד  וקירוי/הצללה של מגרשים פתוחים

 . ף ברזיות שתייה בסמוך למתקני הספורט הקיימיםוסילה
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 מתקנים להקמה .10.11

 

להרחבה  מגילות ים המלח האזורית מועצהבשנים הבאות, כפי שתואר לעיל, מתכוננת ה

עוד לפני  .משמעותית במספר תושביה אשר תאלץ לבחון את מצב תקני הספורט במועצה מחדש

 ם במועצה, לפני כל הרחבה, ולהלן פירוטם: כן, ישנם מספר מתקני ספורט שנחוצים עוד היו

 ₪עלות משוערת במיליוני  פירוט שם המתקן

טיפוס   

 
 קיר טיפוס מקצועי

  
 
 

הסדרת טיפוס צוקים בשטח 
 הפתוח במועצה

 

2  ₪ 
 
 
 
0.2 ₪ 

 מגרשים משולבים
3הקמת   -מגרשים משולבים 

  (חדשים
 ₪1.80 

 בריכת שחייה
בריכת שחייה ללימודי שחייה 

ם חוגיםוקיו  
  ₪ 11.00 

מגרשים 2 כדורעף חופים  0.5 

 מתקן פאמפטרק
הקמת מתקן פאמפטרק לרכיבה 

 אתגרית
0.15  ₪  

 שבילי אופניים

מערך מסלולי אופניים הקמת 
 לרכיבה בין יישובים

ורכיבת שטח בהתאם לתוכנית 
 האב.

6 ₪ 

 שבילי הליכה
הקמת מערך שבילי הליכה/ריצה 

 ביישובי המועצה

שר פתוחיםתקני כומ  
בכל  –מתקני כושר ציבוריים  5

 יישוב
1  ₪   

₪  22.65  סה"כ  
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מדובר על ₪. מיליון  22.65כפי שניתן לראות לעיל, סך העלות עבור מתקני המועצה עומדת על 

 השנים הבאות. 15 –ב ₪ מיליון  1.51השקעה ממוצעת של 

 

, אם זה ברגל ואם מועצהלל תושבי החשוב להדגיש כי כלל המתקנים שייבנו יהיו בעלי נגישות לכ

 בתחבורה ציבורית.

כנית הפעלה של כלל פורט הציבוריים במועצה, יש לערוך תעל מנת לייעל את התפוסה של מתקני הס

ספר יוכל לקבל שעות קבועות לפעילות וכך הבית  כנית זו,הספורט בכל ימות השנה. על ידי ת מתקני

נוסף, בדרך זו יהיה אפשר לשווק את מתקני הספורט לקבוצות הוא יוכל לתכנן את פעילותיו מראש. ב

 .פרטיות מהציבור, מפעלים, ליגות למקומות עבודה ועוד

 

 שימוש במתקני ספורט .10.12

כאמור, מתקני הספורט ברחבי המועצה משמשים כפנים של מחלקת הספורט בפרט, והמועצה 

הנות כמה שיותר במתקני ילבכלל. על מנת לשפר את מתן השירות לתושבים ולעודדם להשתמש ו

ממליצה לבצע את הצעדים הבאים וזאת כחלק מההתקדמות  תכניתהספורט שברשות, ה

 הטכנולוגית בעולם.

  כאסטרטגיה ברורה של המועצה, יש לפתוח את כלל המתקנים  –לפתוח את המתקנים לכולם

 הפתוחים לשימוש לקהל הרחב, אשר יוכל להשתמש בהם בשעות אחר הצהריים.

 יש לדאוג כי כלל המתקנים יהיו מוארים בשעות הערב על מנת לתת מענה לקהל  –רה תאו

 שמשתמש במתקני הספורט בשעות בערב.

 כחלק ממדיניות קידום הבריאות של המועצה יש לדאוג שמגרשים חיצוניים יעברו  -הצללה

הצללה מפני השמש וכך תשמר בריאותם של המתאמנים. סעיף זה חשוב במיוחד לאור 

 קומם של יישובי המועצה, והחום הרב ששורר בהם במשך ימים רבים בשנה.מי

  יש להנגיש את כלל מתקני הספורט במועצה לקהל בעל מוגבלויות, כאלו ואחרות,  –נגישות

 כחלק מהשירות לתושב.

  יש להקים אפליקציה ובה כל תושבי המועצה יוכלו לראות בכל רגע נתון את  –אפליקציה

ן ומתקן ואת האירועים המתקיימים במתקני הספורט העיקריים. התפוסה של כל מתק

בעזרת אותה אפליקציה התושבים יוכלו לבחור לאיזה מתקן ספורט לפנות לצורך צריכת 

 הפעילות ו/או לצורך השכרת המתקנים.

  יש לשקול לקבוע מערך שליטה מרחוק על כל מתקני הספורט במועצה  –שליטה מרחוק

יטה מרחוק תיתן מענה יעיל יותר לכלל התושבים לצורך שימוש )פתוחים וסגורים(. של

המתקנים והשכרתם, וגם מענה למערך האחזקה במועצה, לצורך קבלת קריאות לליקויים 

 כאלו או אחרים ,או בעיות של ביטחון.

  יש לשווק את מערך המתקנים הקיים והעתידי במועצה בצורה יעילה  –שיווק מתקנים

 .ך הגברת המודעות לפעילות הספורט במועצהושיווקית, וזאת לצור
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 סקנות והמלצותמ .11

 

 מגילות ים המלח מועצהבכל מה שקשור לתחום הספורט, ניתן לומר כי ל מועצהלאחר שסקרנו את ה

 מועצהאוכלוסיית הובשנים הבאות  בתנופהנמצאת  מועצה. הבתחוםחזקה  יחסית קיימת תשתית

 אמורה לגדול. 

מראה על בסיס טוב בנושא הספורט אך חסרים הרבה דברים שיש לעשות  מועצההמצב הקיים ב

 בעתיד הקרוב והרחוק.

  מועצהמחלקת החינוך בן מחלקת הספורט ברשות לבין לחזק את הקשר הארגוני בייש. 

 ענף הכדורעף ולשאוף לפיתוחו כענף ספורט הישגי, זאת על ידי חבירה כקבוצת יש להתמקד ב

תשתית רחבה של ילדים ובני נוער  ולבנות ב רת עמותה תומכת.בת לעיריית ירושלים ובעז

זה גם בסיום בית הספר היסודי ספורט  ףומסורת ארוכת שנים על מנת לפתח ולהצליח בענ

 ."מגילות"

 הספר. יתיש להרחיב את הפעילות התחרותית בב 

  ויות , ולהוות בכך מודל לחיקוי גם לרשמועצהאת ספורט הנשים בולחזק לקדם להמשיך יש

 .אחרות

 .יש לדרג ולבנות מתקני ספורט 

  הספר יתבכל מה שקשור לחינוך הגופני בבו'  כיתה מהגן ועד ופהספורט רצ תכניתיש לבנות 

 .מגילות ולאחריו

  ועוד. בין מובילי דעתבין מורי ספורט, פורום  –יש להקים פורומים משותפים בתחום הספורט 

 

 אחריות משימה תחום טווח זמן

 ן של שנהטווח זמ

מבנה מחלקת  
 הספורט

יש לחזק את מבנה מחלקת הספורט 
 מועצה בהוספת תקנים נדרשים מועצהב

הגברת תחרותיות 
 בבית הספרתחרויות  ים יותריש לקי  בבתי הספר

מחלקת הספורט 
 + מחלקת החינוך

 10%הגדיל את מספר החוגים ב יש ל חוגים
מחלקת הספורט 

 + מתנ"ס

 אירועי ספורט 
להגדיל את מספר האירועים  יש
 מחלקת הספורט מועצהב

 שנים 2-5

מספר העוסקים 
 בספורט

יש להגדיל את מספר העוסקים 
 מחלקת הספורט בכל שנה 10%בספורט ב 

 מתקנים 

יש לשפץ את כלל מתקני הספורט 
מסלולי ו אולם ספורט ולהקים מועצהב

 אופני שטח)מסלולי  אופניים הליכה+
 יישובים וביניהם.ב לפי תוכנית האב(

מחלקת 
 הספורט+ הנדסה

 ספורט הישגי 
בענף  ספורט תלפתוח קבוציש 

 עמותת הספורט .הכדורעף

 מתקנים 

קיר טיפוס מקצועי ובנוסף יש להקים 
להסדיר ולפתח טיפוס צוקים בשטח 

מגרש כדורגל, מגרשי המועצה, 
 כדורעף חופים ואולם ספורט.

מחלקת  
 הספורט+ הנדסה
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 אחריות משימה תחום טווח זמן

םשני 5-10  מתקנים 

טיקה, אולם ספורט, מתקן אתל הקמת
מגרשים מגרש כדורגל "סחבק" ו

 מחלקת הספורט משולבים מוצללים/מקורים.

 תחרויות 
להקמת קבוצת ליגה בענף יש לשאוף 
 הכדורעף.

מחלקת הספורט 
 +עמותת הספורט

 מתקנים  שנים 10-15
והקמת , מתקני כושר פתוחיםיש לבנות 

 קורה.בריכה חצי אולימפית מ
מחלקת   

 הספורט+ הנדסה

 מחלקת הספורט מועצהיש להקים תחרות ארצית אחת ב תחרויות 
 

 

 

האב היישובית תצא לפועל יש להקים צוות/פורום מצומצם  תכניתבנוסף, על  מנת לדאוג כי 

אשר ידאג ליישומה. הצוות יורכב ממספר קטן של משתתפים ובהם, מנהלת מחלקה הספורט, 

השנתית בהתאם  תכנית. תפקידו של הצוות יהיה לקבוע את המועצהומהנדס ה צהמועגזברית ה

פעם אחת לקראת סוף השנה האב. הצוות יתכנס פעמיים בשנה;  תכניתלדברים שנקבעו ב

השנתית אשר תתבצע בשנה הקלנדרית  תכניתפגישה זו הינה לקבוע את ה מטרת  –הקלנדרית 

 האב היישובית. תכניתהעוקבת בהתאם ל

 לבדוקפגישה זו יהיה  , כאשר מטרתגישה השנייה תהיה במהלך השנה הקלנדרית העוקבתהפ

 בנוסף הצוות יהיה אחראי על מספר תכנים נוספים כגון: השנתית בפועל.  תכניתאת יישום ה

 .דרוג הפעילויות בספורט העממי וההישגי 

 .בחינה של ענפי ספורט תחרותיים הצורכים תקציבים משמעותיים 

 לתחום הספורט לטובת פיתוח ומעקב שוטף בקרב כלל ולחן  מקצועי גיבוש ש

 .מועצהאוכלוסיית ה

  גיבוש שולחן לקבלת המלצות לפעילות ספורט שנתית בראשות מנהל מחלקת הספורט

, מורים לחנ"ג, מחלקת חינוך ת בית הספר, נציגי הנהלמועצהשיכלול, נציג הנהלת ה

 ועוד. 

  הוצג לעיל.יישום מסקנות סקר התושבים אשר 

  )יצירת תכנית עבודה שנתית לאירועים עממיים הפתוחים לקהל הרחב )למשפחות

 עסקיות.חברות ובשיתוף גורמי חוץ בעלי יכולת תמיכה, קופות החולים 

  הבוגרת והגיל  ההאוכלוסייפיתוח מודעות לחשיבות הפעילות הגופנית בעיקר בקרב

 השלישי בשיתוף הדוק עם מחלקת הבריאות. 

 ע"פ תכנית שנתית. יהפורום להובלת הספורט הקהילת הקמת 
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 מדדים .12

 

 מדדי ביצוע 12.1

 

, אנו ממליצים ליישם מדדי ביצוע מועצהאשר הוכנה ל היישובית תכניתלצורך בדיקת אופן יישום ה

. ממדי הביצוע השנים הבאותבמהלך  מועצהבכדי להעריך כמותית את מידת יעילות והתייעלות ה

התפתחות טובה יותר  להסקנות ולהפיק לקחים מהעבר, דבר אשר יאפשר להסיק מ מועצהליסייעו 

 בעתיד. נסקור להלן מספר מדדים:

   

 האירועים בתחום הספורטמדד היקף מחזורי  12.2

 
במהלך השנים. מדד זה הינו כמותי  מועצההאותם ביצעה  האירועיםעריכת השוואת היקף מחזורי 

 מועצה, חשיבותם לפיתוח האירועיםם  במורכבות הבלבד ולכן, בעת ביצוע ההשוואה יש להתחשב ג

 או ע"י גורם חיצוני. מועצהההתבצע ע"י  האירועוהאם ייזום 

 

 מועצהשיעור תקציב מחלקת הספורט ב 12.3

 
התקציב במהלך השנים האחרונות. שיעורי  מועצההשל  תקציב מחלקת הספורטעריכת השוואה בין 

גידול בפעילות ניתן להצביע על  םפי השינוי באחוזי. כאשר על מועצהסך תקציב המתוך  אחוז היהוו

 המחלקה.

 

 מחלקת הספורטעמידה ביעדי תקציב של  12.4

 
 תכניתמהווה נגזרת מ המחלקהלהכין תקציב שנתי. תקציב  מחלקת הספורטטרם תחילת שנה על 

בשנה הקרובה. התקציב ישמש את מקבלי ההחלטות  במחלקההצפויות  הפעילויותהעבודה ומעלויות 

, ויאפשר לצפות ולהתכונן מבעוד מועד להוצאות העתידיות. לצורך בדיקת איכות מועצהחלקה ובבמ

יש לערוך בדיקת עמידה ביעדי התקציב. תתבצע השוואת התקציב הצפוי  המחלקההניהול ופעילות 

לעומת ההתרחשות בפועל. בנוסף יש לציין פרויקטים שבוצעו אשר לא היו מתוכננים או פרויקטים 

 נים אשר לא בוצעו.מתוכנ

 

 מדדי ניהול פרויקט 12.5

 
 פרמטרים: 3יש לנהל מעקב אחר אופן ניהול הפרויקטים, פרויקט נמדד ע"פ 

 עמידה ביעדי התקציב המתוכננים )תמחור הפרויקטים(. באם ישנה חריגה  –תקציב הפרויקטים

 .מתקציב הפרויקט, יש לברר את הסיבה לחריגה בביצוע הפרויקט

   עדי לוח הזמנים של הפרויקט.עמידה בי –לו"ז 

  ביצוע הפרויקט ברמת המפרט והאיכות הנדרשת. –איכות 
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בתום רבעון יש לבצע בסיכום הפעילות ריכוז של הפרויקטים אשר בוצעו בהתאם לשלושת הפרמטרים 

 אשר הוזכרו לעיל.

 

 מועצהתושבי הבקרב  שביעות רצוןסקר  12.6

 

אתר האינטרנט של , באמצעות מועצהתושבי הר להפיץ סקר עבו המחלקהבתום שנת עבודה צריכה 

ניתן יהיה לגלות נקודות חולשה לצורך או סקר מודפס באמצעותו  /רשתות חברתיות/מייליםמועצהה

 .תפקוד מחלקת הספורטייעול ושיפור 

 

 

 מועצהב הגדלת כמות העוסקים בספורט 12.7

 
נת פעילות אחת, יש לבחון בשנה. בתום ש 10%יש להגדיל את כמות העוסקים בספורט בכל פעילות ב 

את כמות העוסקים בספורט בחוגים, קבוצות פעילות, תושבים ועוד ולנתח את המגמות השונות 

 ובהתאם לתוצאות לבצע שינויים כאלה ואחרים בתחום הספציפי.

 

 סיכום מדדי ביצוע 12.8

 

 המועצמחלקת הספורט וההמדדים אשר הוזכרו לעיל הינם דוגמאות למדדים באמצעותם יכולה 

, כיוון שונות לאמוד את התקדמותה והתייעלותה. עם זאת יש להשתמש בהם תחת הסתייגויות

. מחלקת הספורטששימוש במדדים בלבד אינו מהווה אמת מידה יחידה לשיקוף יעילות והתייעלות 

בעת בחירת המדדים ישנה חשיבות לישימות השימוש, זמינות הנתונים הנדרשים ואפקטיביות המדד 

   מחלקה.ב הלהצגת מצ

 

מופיעה טבלת יעדים למדדי הביצוע. לצורך הפקת תועלת ממדדי הביצוע על  תכניתל ב'בנספח 

 אליים לביצוע ולמדוד בסוף את אופן העמידה .ילהגדיר לעצמה יעדי הצלחה ר מחלקת הספורט
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 נספחים .13

 

 תהליך העבודה –נספח א' 
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 י ביצועטבלת יעדי מדד –' בנספח 
 

 

 
 
 

 מדדים כמותיים 

 יעד ביאור מדד הצלחה

אירועי גידול בהיקף 
 הספורט

מחלקת הספורט לשאוף להפעיל כמה על 
 .מועצהשיותר אירועי ספורט ב

 שנתי 10%

 שנתי 5% בתקציב המחלקהמגמת גידול   תקציב מחלקת הספורט

תקציב מחלקת שיעור 
הספורט מסך תקציב 

 מועצהה

ר תקציב המחלקה מגמת עליית בשיעו
 שנתי 2% מועצהיצביע על חשיבות התחום ל

של עמידה ביעדי תקציב 
 המחלקה

 המחלקההשוואה תקופתית בין תקציב 
 בפועל.   המחלקהלבין ביצועי 

שלילית חריגה  10%עד 
 מתקציב שנתי

עמידה ביעדי תקציב 
 פרויקטים

לבצע את הפרויקטים  המחלקהעל 
מעידה חריגה  .בהתאם לתקציב המוגדר

 על תכנון ו/או מעקב ביצוע לקוי

שלילית חריגה  10%עד 
 מהיקף הפרויקט

עמידה ביעדי לו"ז 
 פרויקטים

 בדומה לעמידה ביעדי התקציב
שלילית חריגה  10%עד 

 פרויקטה במשך ביצוע

 מדדים איכותיים

 מועצהשביעות רצון ה
 מאופן ביצוע הפרויקטים

לבצע משוב בסוף כל שנה  המחלקהעל 
על פעילותה הסקת מסקנות ך לצור

 ולמידת הנקודות בהן צריכה להשתפר
 לפי סקר שביעות רצון

עובדי שביעות רצון 
וגורמים נוספים  מועצהה

  בספורט

התושבים של שביעות רצון 
 מאופן תפקוד המחלקה


