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עדות למסורת ארוכת , הפעילות הגופנית והספורט בעמק חפר מושכים אליהם רבים מתושבי המועצה האזורית

תוכנית האב היישובית לספורט אשר התעדכנה בשנה האחרונה היא . השנים של פיתוח הנושא  ביישובי העמק

ויקנה לנו את היכולת להעניק  ,שיחזק את האיכות והכמות של פעילות הספורט התחרותי והעממי, נדבך נוסף

 .שירותים טובים ככל האפשר לקהילת  עמק  חפר לשנים הקרובות

 –ולראייה , שמרכזת את הפעילות התחרותית הישגית, השכלנו בעבר להקים עמותת ספורט מועצתית רב ענפית

ופעלים בה מגוון עמק חפר היא המועצה האזורית עם מספר הספורטאים הגדול במדינה ופיזור ענפי הספורט המ

, בשנים הקרובות נשאף להרחיב את סמכויות עמותת הספורט על מנת שנצליח לתת שירות טוב יותר. ביותר

עם צוותי אימון מובחרים תוך הקפדה על איזון בין השקעה בספורט התחרותי וטיפוח הספורט , במתקנים איכותיים

ונגדיל את פעילות הספורט הימי  בשאיפה להפוך , נדע גם לנצל את המשאב הטבעי. העממי בכל שכבות הגיל

 .לבירת הספורט הימי של ישראל

בהתייחס לשינויים שעברו על הספורט בישראל  בשנים האחרונות אנו משוכנעים שתוכנית האב העדכנית תסייע 

ת ספורט לילדו –לנו להתמקד ולקדם את המדיניות המתאימה לנו לקידום הספורט בעמק חפר מהיבטים רבים 

שילוב טוב יותר בין כלל הגורמים , שיפור כמותי ואיכותי של כלל ענפי הספורט המופעלים בשטחנו, ולנשים

הגשמת היעדים הללו תסייע לנו להמשיך ולהוביל את הספורט למקומות טובים עוד יותר מאלו  .העוסקים בספורט 

 .שאנו נמצאים בהם עתה

 

 ,רבבכבוד 

 

 

  אלדד שלם

 מ וסגן ראש המועצה"מ

 רני אידן

 ראש המועצה 
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 בעמק חפר הספורטמחלקת דבר מנהל 

 2016פברואר  16

העמותה לקידום הספורט . הספורט הוא אחד הגשרים המשמעותיים לחיבור בין בני אדם וליצור קהילה מגובשת

בענפים , וריתבעמק חפר פועלת למענכם תושבי העמק כדי לקיים ספורט תחרותי ועממי בכל רחבי המועצה האז

 .ל"מרמת הבסיס ועד להישגים הגבוהים ביותר במדינה ובתחרויות בינלאומיות בחו, שונים

אנו גאים בהיקף הפעילות בכל שכבות הגיל שהולך וגדל , בנוסף. המסורת הספורטיבית של העמק היא גאוותנו

גם בפיזור , רועים עממים רביםגם בקיום אי, גם בכמות הספורטאיות והספורטאים בענפי ספורט רבים, בכל שנה

 .הפעילות בכל רחבי המועצה האזורית וגם בפיתוח מתקנים חדשים ופעולה מערכתית לשדרוג המתקנים הקיימים

נוכל בעזרתה . תוכנית האב היישובית לספורט העדכנית תסייע לנו לקבל כלים נוספים לטיפוח הפעילות והעמקתה

באפשרותנו לפתח את הפעילות ולהביא לכך שמקומה של עמק חפר  גם לשפר את מה שעשינו עד כה וגם יהיה

אנחנו נמשיך לפעול למען המטרות . במפת הספורט הלאומי והבינלאומי תמשיך להיות מובילה גם בשנים הבאות

 .יותר הישגים, יותר מתקנים, יותר ספורטאים, יותר ספורט –שלנו 

 

 ,יםההורים והאוהד, המאמנים, בהצלחה לכל הספורטאים

 

 פיליפ סימון

 מנהל מחלקת הספורט
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 דבר מפקח מנהל הספורט

 

נה תכנית המבוססת על עבודה מקצועית ויסודית אשר נעשתה בשנה האחרונה תוך יתכנית אב יישובית לספורט ה

 .התייחסות למאפיינים הספציפיים של היישוב ובשיתוף כול הגורמים הרלוונטיים

הנה אתגר שראוי להתמודדות על מנת להבטיח מענה ההולם את צרכי היישוב יישובית לספורט " תכנית אב"בניית 

 .על כול מרכיביו וכן הבטחת איכות חיים טובה יותר ואורח חיים בריא ופעיל

אני שמח לברך את ראש המועצה מר רני אידן ומחזיק תיק הספורט מר אלדד שלם על החלטה שקיבלו להכין 

 . מועצה האזורית עמק חפרתכנית אב לתרבות הפנאי והספורט ב

תכנית אשר רואה , משרד התרבות והספורט ואני כמפקח המחוז רואים חשיבות גדולה בתוכנית כפי שהוכנה כאן

 –החינוך הגופני שבבתי , החל מהחינוך הפורמאלי, בצורה מלאה ומקיפה את כל הפעילות הגופנית והספורט בעיר

י המצוינות ועד לפעילות הבלתי פורמאלית וההישגית באגודות מרכז, ספרים –מועדוני הספורט הבית , הספר

 .הספורט והפעילות העממית בקרב האוכלוסייה כולה לרבות הגיל השלישי

עמק חפר הינה מועצה עם פוטנציאל רב מבחינת הספורט ולכן חשוב היה לבנות תכנית המבוססת על קריטריונים 

 .פעילות אופטימאלית אצל אוכלוסיות שונות ומגוונותואמות מידה מקצועיות וריאליות על מנת לקיים 

תושבי הרשות ונציגי , נציגי אגודות, הפיקוח על הספורט במשרד התרבות והספורט ביחד עם משרד החינוך

הרשות המקומית  חברו יחד להכנת התוכנית במטרה לקדם ולטפח את תרבות הספורט והפנאי בעיר על רצף 

 .לגילים המבוגריםהחל מגיל הגן ועד , אחד

הישגיים במטרה להגיע להישגים  –עושה סדר בענפי הספורט התחרותיים , התוכנית עושה סדר בפעילות הגופנית

 .ארציים ובינלאומיים

לכל חברי ועדות המשנה אשר עשו עבודה יסודית , אני מבקש  להודות לכל חברי ועדת ההיגוי המרכזית

 .הספורט מר פיליפ סימון במקצועיות ובמסירות וכן למנהל מחלקת

התחרותי וההישגי ביישוביי עמק , כולי תקווה כי בכוחות משותפים נמשיך בתנופת פיתוח וקידום הספורט העממי

 ,חפר  וביחד נמצא את הדרך לפסגות עשייה והצלחה חדשות

 .אני מאחל כי נפעל למימוש התוכנית באופן מושכל ויעיל תוך בקרה ופיקוח

 

 ,שאו ברכה

 ינבנישתאבי ב

 מפקח מנהל הספורט
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 פתיחה

המועצה האזורית עמק חפר היא מהמובילות בישראל בפעילות ספורטיבית הישגית ועממית, עם גיוון רב במספר 

מתושבי המועצה המקומית עוסקים בפעילות גופנית מסודרת  11%-ענפי הספורט והפעילים בהם. יותר מ

(, ואליהם יש להוסיף את האלפים שעוסקים 2014פעילים בשנת  4540)באגודות הספורט ובמרכזים הקהילתיים 

 בפעילות גופנית לא תחרותית ולא ממוסדת במרחבים הפתוחים.

ההצלחה הספורטיבית של המועצה האזורית עמק חפר היא ארוכת שנים, ומבוססת בין השאר על תוכנית האב 

נויים שחלו בספורט בישראל הביאה את . השי2010-ולעדכון שבוצע ב 2002-היישובית לספורט שהושלמה ב

ראשי המועצה האזורית ואת העמותה לקידום הספורט בעמק חפר להתאים את מדיניות הספורט בתחום 

 אחריותם למדיניות הלאומית ולבחון כיצד ניתן להשביח את  פעולתם על מנת שפעילות הספורט תמשיך ותשגשג.

לקידום הספורט בעמק חפר, ועורכיה נפגשו עם ראשי המועצה  התוכנית הוכנה בשיתוף פעולה הדוק עם העמותה

האזורית, חברי ועד העמותה, נציגי ציבור, מנהלי השלוחות שבהם מתקיימת רוב פעילות הספורטיבית ברמה 

החוגית, מנהלת אגף החינוך במועצה, נציגי מחלקת ההנדסה במועצה, רכזי ענפי הספורט הפועלים בעמק חפר 

באמצעות עמותת הספורט וגם אלו שלא(. כמו כן נערך סיור במתקני הספורט השונים ברחבי אלו שמתוקצבים )

 המועצה על מנת לבחון את המצב הקיים.

אין ספק, שעמק חפר תוססת מבחינה ספורטיבית, והיא אבן שואבת לקיום פעילות גופנית ענפה לתושביה 

ום פעילות בתחומה בעיקר בענפי הים והרכיבה על ומאפשרת גם לאלו שבאים מבחוץ לנצל את היתרונות שלה לקי

 אופניים. 

תוכנית זו באה לשקף את המצב הקיים, ולהמליץ על האופנים בהם הספורט בעמק חפר ימשיך לשגשג גם בחמש 

השנים הבאות. מקובלת האמרה "שאין צורך לתקן מה שפועל בהצלחה", ואכן היה ברור מראשית הדרך שמדובר 

ייעו למובילי הספורט בעמק חפר להמשיך ולהצליח גם בשנים הבאות, ולהעניק את שירותי יהיה בהתאמות שיס

 הספורט הטובים והיעילים ביותר לתושביהם ולאלה שנהנים מהיתרונות הגיאוגרפיים של האזור. 
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 רציונל התכנית: פרק ראשון

 הספורט תופס מקום חשוב יותר בחיי התושבים -כללי  .א

הם מתחומי החיים ותרבות הפנאי החשובים בחיינו, ותרומתם לרווחה  ספורט ופעילות גופנית .1

האישית והקהילתית דרמטית בשיפור התחושה הפיזית, הנפשית, תחושת גאווה, ואף מיתוג 

 באמצעות ספורטאים וקבוצות ספורט המייצגות את הרשות.

פנוי, בין היתר בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה משמעותית בכמות העוסקים בספורט בזמנם ה .2

ובמודעות לפעילות גופנית כחלק מאורח חיים , כתוצאה מעלייה ברמת החיים, בכמות שעות הפנאי

 בריא ואיכות חיים.

כידוע, עיסוק ספורט מהווה גם אמצעי להשגת מטרות רבות מעבר לעיסוק עצמו בספורט, לרבות  .3

ובפרט ילדים )ת העוסקים בספורט חינוך דרך הספורט(, בריאותיות, העצמה והרחק)מטרות חינוכיות 

 ובני נוער( מתרבות פנאי לא רצויה. 

בנוסף, קיום פעילות ספורט מאפשר לרשות להגיע לפלח רחב של אוכלוסייה, בין אם על ידי יצירת  .4

פעילויות ייחודיות לאוכלוסייה ספציפית ובין אם על ידי יצירת אינטגרציה עם אוכלוסיות אחרות 

 ברשות.

עולה כי נדרשת התייחסות של הרשות כגורם המנהל את משאב הספורט בשטח מן המקובץ  .5

ולהעניק לה  –העמותה לקידום הספורט בעמק חפר  -המועצה, ולנצל את היתרונות הקיימים בתוכה 

יותר השפעה בהפעלת הספורט בכל הגילאים, ביותר ענפי, ספורט וגם לפעול להגדלת היכולת של 

 פעילים ולהשביח אותם בעזרת תמהיל תקצוב שונה מהקיים.העמותה לפעול לקליטת עוד 

רובדי בעמק חפר, -כלי חשוב נוסף לקיום פעילות ספורט הוא תפעול מתקנים ראויים. השלטון הדו  .6

כמו בשאר המועצות האזוריות, הוא גורם שמקשה על הקמה ותפעול של מתקנים הנמצאים 

ועצה האזורית. המועצה פועלת כל העת לשיפור ביישובים השונים ולא בשליטה ישירה ומלאה של המ

המתקנים הנמצאים בשטחה, וגם מסיימת בקרוב להקים שני אולמות נוספים. לגבי המתקנים 

הקיימים, כדאי יהיה להכין תוכנית העוסקת בשדרוג המתקנים הקיימים באופן שבו ההשקעה 

על כמה מתקנים. באופן השנתית תהיה ברובה במתקן אחד ולא לחלק את המשאבים המצומצמים 

הזה, יהיה ברור לכל ישוב מתי ישודרג המתקן שלו, ולא תהיה פעולה של טלאים לשיפור מצב 

 בעייתי נקודתי.
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 למה עכשיו? -תכנית אב יישובית לספורט  .ב

היתה שנת מפנה במבנה הספורט בישראל. הכלים שעמדו עד כה לרשות הרשויות  2014שנת  .7

קולות קוראים של פרחי הספורט, אתנה, מיזמים בקרן )פרויקטים עירוניים השתנו לחלוטין: יותר 

המתקנים(, העברת ההקצבות לאגודות שנמצאות בתחום הרשות, העצמת האגודות לפי אמות 

 ועדת לובצקי(.)המידה החדשות של הטוטו 

אב  על מנת ליהנות מאפיקי התקצוב החדשים, חובה על הרשות להציג לגופים המתקצבים תכנית .8

המועצה להסדר הימורים בספורט, מנהל )יישובית עדכנית לספורט. חלק מהגופים המתקצבים 

הספורט ואתנה(, מעמידים את התוכנית כתנאי לעמידה בתנאי סף של סל הספורט, ובקבלת תקצוב 

 עבור פרויקטים שונים.

תוכנית האב המועצה האזורית עמק חפר והעמותה לקידום הספורט בעמק חפר ביקשו לעדכן את  .9

הנוכחית שלהן נוכח התמורות בספורט במדינה וכדי לשפר, להרחיב ולהשביח את פעילות הספורט 

  בתחומי המועצה. 



יעוץ אסטרטגי ופתרונות בתחום מדיניות וניהול ן  ד"ר עמיחי אלפרוביץ ועו"ד דליה בושינסקי

 הספורט

9 

 

 מטרות התכנית: פרק שני

 כללי .א

האם השירותים שהרשות מספקת כיום לתושביה  -בחינה כלל מערכתית של המצוי לעומת הרצוי  .10

 מסונכרנים עם רצון התושבים.

 תוכן הפעילות, מיקום הפעילות ומתקני הספורט. -צריכת הספורט על ידי התושבים  חיזוי  אופן .11

 לסוגיה( במסגרות וברמות השונות מבחינה ארגונית.)תכנון יעיל של פעילות הספורט ברשות  .12

 

 רמה ביצועית: .ב

  הגדלת כמות התושבים העוסקים בפעילות גופנית, וניסיון מקביל להעלות את מספר הפעילויות

 צה מקיימת לרשות התושבים. שהמוע

  .שימור שביעות הרצון של התושבים מהמגוון בענפי הספורט 

  בעיקר תמהיל כספי(.)שיפור הממשק שבין התושבים לפעילות העמותה/מועצה בתחום הספורט 

  .תיעדוף ההשקעה בתחום הספורט התחרותי  



יעוץ אסטרטגי ופתרונות בתחום מדיניות וניהול ן  ד"ר עמיחי אלפרוביץ ועו"ד דליה בושינסקי

 הספורט

10 

 

 אופן הכנת התכנית: פרק שלישי

 שלב מקדמי .1

פעילות הספורט בעמק חפר מלווה בתוכנית עבודה סדורה, ומובילי הספורט במועצה ביקשו כלים   .13

נוספים שישמרו את היתרונות הקיימים בספורט במועצה, ובנוסף ביקשו לקבל כלים שיסייעו לקידום 

 תחום תרבותי זה.

חפר, בתוספת  מפגשי הרקע עם בעלי התפקידים השונים במועצה ובעמותה לקידום הספורט בעמק  .14

תוכניות האב היישוביות שהיו בתוקף עד כה היוו בסיס לבחינת פעילות הספורט בשנים האחרונות, 

יתרונות וחסרונות(, ומתן כיוון לשימור ושיפור בנושאים שיקדמו את הספורט )הבנת המצב הקיים 

 בעמק חפר באופן הטוב ביותר.

 

 מיפוי .2

 תוב ותכניות, לרבות:נלמד המצב הקיים, באמצעות בחינת חומר כ .15

  ספורט עממי, הישגי, בית ספרי; -למידת היקף הפעילות המבוצעת ברשות 

  למשל: הנדסה, חינוך(;)למידת תכניות קיימות ברשות, אשר מתממשקות עם פעילות הספורט 

 .מיפוי המבנה הארגוני של הספורט בתוך הרשות 

לת והפעלת הספורט וממשקי הספורט התקיימו מפגשים עם אישים ונושאי תפקידים הקשורים להוב .16

במועצה האזורית עמק חפר, עם שיתוף פעולה הדוק של מנהל מחלקת הספורט, מר פיליפ סימון, 

 ובהם: 

 ;ראש המועצה, מר רני אידן 

 ;מ"מ ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט, מר אלדד שלם 

 ;מנהלת אגף החינוך במועצה 

 ם הספורט בעמק חפר, מר שגיא בן יואב;עוזר ראש המועצה וחבר הנהלת העמותה לקידו 

 ;יו"ר הוועדה המקצועית של העמותה לקידום הספורט בעמק חפר, מר שמואל סונגו 

 ;חברי הנהלת העמותה לקידום הספורט בעמק חפר 

 ;נציגי מנהל ההנדסה במועצה 

 ;מנהלי המרכזים הקהילתיים בחוף חפר ובבת חפר 

 ;נציגי רכזי החנ"ג בבתי הספר במועצה 
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 אלו הפועלים על ידי העמותה לקידום הספורט בעמק )י ענפי הספורט הפועלים במועצה רכז

 חפר, ואלו שפועלים במסגרת עצמאית(;

  בנוסף, עדכנו את מפקח מנהל הספורט במשרד התרבות והספורט הפועל מול המועצה

 והעמותה לקידום הספורט בעמק חפר, מר אבי בנבנישתי לגבי התקדמות התכנית.

עם רכזי ענפי הספורט נערכו לאחר שיגור שאלונים וקבלת משוב מנושאי התפקידים  המפגשים .17

 המפעילים את הספורט בתחומי המועצה.

התקיים סיור שטח להכרת המתקנים, והבנת הקשיים בהסעת הספורטאים הצעירים לנוכח השטח  .18

 הניכר של המועצה.

פער בין פעילות העמותה בענף הכדורסל תוך כדי תהליך המיפוי וריכוז הנתונים התבררה תמונה של  .19

לבין העובדה שרוב הפעילים כלל אינם חלק מהפעילות שלה. מצב זה החל לקבל סוג של פתרון 

ביניים, שבו השלוחות במרכזים הקהילתיים יחלו לסייע כלכלית לעמותה בקידום הקבוצות האזוריות 

שמופעלות על ידי העמותה. 



יעוץ אסטרטגי ופתרונות בתחום מדיניות וניהול ן  ד"ר עמיחי אלפרוביץ ועו"ד דליה בושינסקי

 הספורט

12 

 

 דות להתמקדותפרק רביעי: ממצאי המיפוי ונקו

. בסוף 2002-מאז הוכנה תוכנית האב היישובית לספורט ב 33%-האוכלוסייה בעמק חפר גדלה ב  .20

 39,000כבר היו בה  2011, ובשנת 1תושבים 29,250התגוררו בתחומי המועצה  2001שנת 

. המועצה הכינה  בעבר 40,000הוא  2015, ולפי פרסומי המועצה מספר התושבים בשנת 2תושבים

תוכנית אב יישובית ליעדי אוכלוסייה ושירותי ציבור, וממנה עולה כי הצפי הוא לגידול מתמשך 

 3(.2030בשנת  60,000-וכ 2020בשנת  48,000)במספר התושבים 

 

מספר הספורטאים הפעילים גדל גם הוא בשיעור דומה לאורך השנים. על פי תוכנית האב היישובית   .21

ספורטאים, ובשנת  3010פר הפעילים במחלקת הספורט היה , מס2002הראשונה לספורט משנת 

ספורטאים נחשבו לתקצוב בענפים  842מתוכם )ספורטאים  4540-מספרם האמיר ל 2014

 הקבוצתיים והאישיים לפי אמות המידה לתקצוב של המועצה להסדר הימורים בספורט(.

לענפים  53.6%-תיים ולענפים הקבוצ 46.4%התפלגות הפעילות הספורטיבית בעמק חפר היא   .22

-האישיים. תמונת מצב זו שונה מאוד מהנעשה בתמונת הספורט ההישגי לתקצוב בישראל, שבו כ

מהספורטאים פועלים בענפים הקבוצתיים. לפיכך, לעמק חפר יתרון גדול בתשתית הספורט  74%

המדינה  האישי. השיעור הנמוך יחסית של הספורטאים בענפים הקבוצתיים בעמק חפר ביחס לכלל

ספורטאים  500-כ)הוא מיעוט שחקני הכדורגל ביחס לכלל הפעילים בספורט בתחומי המועצה 

                                            

בעריכת אורבניקס בע"מ(, תוכנית אב יישובית לספורט. דו"ח מסכם, עמק )מחלקת הספורט  –מועצה אזורית עמק חפר   1

 . 15, עמוד 2002חפר 

 http://www1.cbs.gov.il/publications13/local_authorities11_1531/pdf/861_0016.pdfמתוך נתוני הלמ"ס:  2 

3   .pdfhttp://www.hefer.org.il/Media/Doc/tochnit/doh_zivyon  
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בלבד(, בשונה מכך שהכדורגל הוא הענף הפופולארי בישראל ומכיל את מספר הפעילים הגדול 

 ביותר במדינה. 

 התפלגות ספורטאים לפי קבוצות ענפים בעמק חפר

 

 נפים במדינת ישראלהתפלגות ספורטאים לפי קבוצות ע

 

שחייה, ג'ודו, טניס, התעמלות, א"ק, שיט( הם חלק )הענפים האישיים המובילים בעמק חפר  .23

מהענפים שנקבעו על ידי המדינה כענפי ספורט מועדפים, והתשתית הרחבה שלהם בעמק חפר היא 

קלה עדות לחשיבה מושכלת בשנים הקודמות לפתח ענפים אלה. בנוסף, גם ענפי האתלטיקה ה

והשייט מהווים בסיס איתן לפעילות הענפים האלה בכלל המדינה, ונהנים מתשתית ארגונית 

 הספורט הימי יזכה להתייחסות נוספת(.)ומתקנים שאינם בנמצא ברוב יישובי המדינה 

יותר מרבע מהפעילות(, ולפי )פעילים  1300הענף הגדול ביותר בעמק חפר הוא הכדורסל, עם  .24

אומית, שבו לגודל האגודות משקל רב מאוד בתקצוב, ראוי למצב את הענף הזה מדיניות הספורט הל

54%
46%

ענפים אישיים

ענפים קבוצתיים

26%

74%

ענפים אישיים

ענפים קבוצתיים
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במהלך הכנת תוכנית האב הוחלט על צעדים שיסייעו )כאחד המובילים בפעילות הספורט במועצה 

 בטיפוח והשבחת הענף(.

ענף השחייה, אחד הענפים החזקים מסורתית של עמק חפר, הוא הענף השני בגודלו בפעילות  .25

מצב זה ייחודי למועצה האזורית הזו, וראוי להמשיך ולטפח את הענף שזוכה לשגשוג בכלל בעמק. 

תקצוב השחייה יהיה גבוה בשל השתתפות רבה של  2020-2017בשנים )פעילות הספורט בישראל 

(. אחת מנקודות התורפה של הענף היא מחסור בעוד בריכה רואיה 2016שחיינים במשחקי ריו 

 הגדיל את מספר הפעילים, ויש לשקול הקמת בריכה נוספת.לאימונים על מנת ל

ענף הג'ודו, אחד הענפים הצומחים בכלל מדינת ישראל, הוא גם אחד המובילים בעמק חפר, אבל  .26

פועל באופן פרטי ואינו חלק אינטגרלי מפעילות העמותה לקידום הספורט בעמק חפר. כמו השחייה, 

בשל השתתפות של מספר  2017-2020שמעותית בשנים גם תקצובו הכולל של ענף הג'ודו יגדל מ

 רב של ספורטאים מענף זה במשחקים האולימפיים.

ענפי האתלטיקה הקלה והשיט נמצאים בצמרת הספורט ההישגי בישראל עם ספורטאים שייצגו את  .27

ישראל במשחקים האולימפיים. המתקנים המשרתים את הספורטאים האלה נחשבים מהטובים 

 ינה.והמובילים במד

ענף הכדורגל מופעל על ידי יזם פרטי, שחתום בהסכם אל מול העמותה. מתקיימת עוד פעילות  .28

כדורגל בתחומי המועצה האזורית על ידי מפעילים פרטיים. מצב זה יוצר מצב, שבו הענף הפופולארי 

ומות במדינה מיוצג באופן מינורי בתחומי המועצה, ומאפשר לענפים אחרים לצמוח ולבלוט ביחס למק

אחרים במדינה. החלופות של שחקני הכדורגל באזורים הסמוכים לעמק חפר לשחק במועדונים מחוץ 

 לתחומי המועצה תורמות גם הם למצב זה. 

שיעור הבנות העוסקות בכלל ענפי הספורט התחרותי בתחומי המועצה נמוך במעט מזה הקיים  .29

רגל לבנות צעירות ובכך להשיג מספר במדינה, וניתן לשנות מצב זה, למשל, עם פיתוח ענף הכדו

 מטרות:

 .הגדלת מספר הבנות העוסקות בספורט 

 .הקמת תשתית לקבוצה ייצוגית ברמה הארצית בענף קבוצתי 

 .העיתוי אידאלי, כי התחרות ברמה הארצית כמעט לא קיימת והסיכוי להצלחה גבוה 

 עירים יגדלו, וחלק ההקצבות של כלל ענף הכדורגל לפיתוח תוכניות בקבוצות בגילאים הצ

 מהן יופנה לטיפוח קבוצות כדורגל של ילדות, נערות ונשים.
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. ראוי לעודד את הבנות הצעירות להשתתף בפעילות ספורטיבית, כיוון שאמות המידה של המועצה להסדר 29.1

יים הימורים בספורט, באמצעות המועצה הלאומית לספורט, מעניקות לקבוצות נשים בענפים האישיים והקבוצת

 בכל הגילאים(.)מאשר קבוצת גברים  20%-תקצוב גבוה ב

 (2014שנת )התפלגות שיעור פעילים בספורט בעמק חפר 
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 יתרונות וחסרונות –. פעילות הספורט בעמק חפר 30

 יתרונות במצב הקיים: 

קיים במ.א. עמק כמעט אינו  –הכדורגל  –שיעור הפעילות הגבוה מתקיים כאשר הענף הפופולארי והגדול במדינה 

 חפר. עידוד הפעילות בו יגדיל מאוד את מספר הפעילים.

  המתקנים בהם מתקיימת הפעילות מלאים לחלוטין, והעובדה שבשנים הקרובות יפעלו שני

 מתקנים חדשים תוכל להגדיל את מספר הפעילים.

 יש בעמק חפר אפשרות לגידול בענפים שאינם דורשים מתקנים, ובכך להגדיל את מספר 

 ספורט ימי ואופניים(.)הפעילים בספורט התחרותי הישגי וגם בספורט העממי 

 חסרונות במצב הקיים:

  הגדלת מספר הספורטאים מראה שהמערכת מצליחה לשמור על נפח הפעילות שלה, אבל ניכר

שעל מנת להמשיך ולהתפתח יש לחזק אותה בעוד כוח אדם, בעיקר כשצפוי גידול טבעי במספר 

ה. גם במצב הקיים, ועם פתיחת שני האולמות החדשים, הכוח הפועל נמצא תושבי המועצ

 בעומסים גדולים, פועל על מנת לשמר את הקיים ומתקשה לפרוץ קדימה. 

  שיעור הספורטאיות מבין הפעילים נמוך במעט מהממוצע הכלל ארצי בשיעור פעילות ספורט

ספורטאיות  17.34%)גדול יותר נשים, וכאשר מפחיתים מהממוצע הארצי את הכדורגל, הפער 

(. ניתן בקלות 13%פער של  –בממוצע הכלל ארצי כולל הכדורגל  19.8%בעמק חפר לעומת 

לשנות הנתונים עם חיזוק הפעילות של בנות בענפי הספורט השונים, בעיקר הענפים המועדפים 

 שנקבעו לפי "ועדת לובצקי" ובקבוצות הכדורסל והכדורגל.

בין מספר הספורטאים שזוכים לתקצוב בגין הפעילות שלהם באמצעות העמותה לקידום  . קיים פער ניכר31

ספורטאים( לבין כלל הספורטאים המשתתפים בפעילות מאורגנת בתחומי המועצה  840)הספורט בעמק חפר 

 21ספורטאים(. אמנם גיל התקצוב של פעילות ספורטאים באיגודי הספורט ובאגודות הספורט הוא מגיל  4540)

(, אבל בעמק חפר הרוב המכריע של הילדים האלה לא 8במעט איגודים, ובהם התעמלות, התקצוב הוא מגיל )

פעילים באמצעות העמותה לקידום הספורט בעמק חפר אלא באמצעות המרכזים הקהילתיים. הפער הזה, שבו 

, הבסיס של הפעילות ניבטת התמונה באופן רחב, בשני הנתונים האלה, מראה עד כמה רוב פעילות הספורט

שממנו ניתן להצמיח את הספורטאים בשיטה מסודרת ולהעניק להם יותר כלים להתפתח, גם מבחינה ערכית וגם 

 ד.נ.א. הספורטיבי שלה, אינו מתקיים.-ספורטיבית, עם שפה אחת של העמותה וה"אני מאמין" שלה, עם ה



יעוץ אסטרטגי ופתרונות בתחום מדיניות וניהול ן  ד"ר עמיחי אלפרוביץ ועו"ד דליה בושינסקי

 הספורט

17 

 

דומה לאורך השנים האחרונות  שיעור תקצוב הפעילות לספורט מסך התקציב של המועצה נשאר .32

(. שמירת שיעור תקצוב זה היא אחת 4מיליון שקל 1.818 -מדובר ב 2015בשנת )כחצי אחוז  –

הסיבות לכך, שגם מספר הספורטאים התחרותיים כמעט לא גדל באופן משמעותי. אמנם ניכר 

הופנה שעיקרו  80%-גידול של כ)גידול בחלק שהמועצה מעבירה לקידום הספורט בתחומה 

למתקנים(, ויש לכך חשיבות רבה ביותר, אבל גם הפעילות הכללית גדלה ושיעור חלקה של 

 המועצה בתקציב הפעילות כמעט לא השתנה. 

 (אלפי שקלים)רב שנתי  –הכנסות פעילות העמותה לקידום הספורט 

 2008 2009 2011 2012 2013 2014 

השתתפות 

מ.א. עמק 

 חפר

1013 1216 1328 1555 1558 1798 

 900 880 567 538 654 429 טוטו

מנהל 

 הספורט

412 362 305 477 495 500 

 5200 5000 3367 3703 4635 3732 משתתפים

   68    אחר

 8398 7933 6034 5874 6867 5586 סה"כ

 

המליצה שחלק המועצה בתמהיל פעילות הספורט של  2010תוכנית האב העדכנית משנת  .33

. 20%-, אבל חלק המועצה עומד בפועל על כ30%הספורט בעמק חפר יהיה העמותה לקידום 

 המועצה אישרה את תוכנית האב הקודמת, אבל לא הצליחה לעמוד במה שאישרה.

 רב שנתי()החלק היחסי של השתתפות המועצה בהכנסות העמותה לקידום הספורט 

2014 2013 2012 2011 2009 2008 

21.4% 19.6% 25.7% 22.6% 17.7% 18.1% 

                                            

אלף  474אלף שקל למתקנים,  400, 2010אלף שקל לענפים המועדפים לפי תוכנית האב משנת  600הסכום מתחלק ל:   4

 אלף שקל לפעילות ספורט עממי ותמיכה בענפים שאינם מועדפים לפי תוכנית האב הנוכחית. 350-שקל להנהלה וכלליות, כ
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  פועל יוצא של שיעור ההשתתפות של המועצה בסך עוגת הפעילות, הוא שהמשתתפים, כלומר

 הספורטאים, הם הגורם המממן הגדול ביותר. מצב זה יוצר מספר בעיות:

 .הישענות יתר על רכיב הכנסות אחד על מנת לקיים הפעילות 

  ובמועצה, כי עשויה להיות תחושה של עלול להיווצר חוסר אמון של הציבור במערכת הספורט

 תסכול מכך שהתושבים הם אלו שדואגים לספורט במועצה ולא המועצה עצמה.

  התרופפות השליטה הספורטיבית של המועצה בספורט, כי הכוח אינו נמצא בידיה אלה בידי

 התושבים.

ול של גיד - 30%-כדאי לשאוף להגדיל את שיעור ההשתתפות של המועצה בתמהיל הספורט ל .34

מהתקציב הקיים כעת לפעילות הספורט התחרותי. בכך, תגדיל המועצה את הכוח שלה  50%

אל מול התושבים בכל הנוגע לקידום מדיניות הספורט בתחומה. בנוסף, תעמוד במה שאישרה 

ראוי שיתוקשר מול  -ככל שייצא אל הפועל -. מהלך כזה 2010בעדכון תוכנית האב משנת 

 התושבים.

ב הראשונה קבעה דירוג של ענפים לפי שורה ארוכה של פרמטרים, שאינם עומדים תוכנית הא .35

עם אלו שלפיהם המדינה, באמצעות המועצה הלאומית לספורט, בונה את אמות המידה 

הנוכחיות לחלוקת ההקצבות. בחינה חדשה של אמות המידה לתקצוב הענפים הפעילים במועצה 

תן יהיה להגדיר באופן שקוף את הצורך בהעדפת האזורית עמק חפר, כחלק מתהליך שבו ני

ענפים מסוימים, תעניק לספורט ולמועצה אופק חדש להתמקדות ספורטיבית, תעניק לענפים 

השונים יכולת לדעת מדוע הם זוכים לתקצוב שהם מקבלים וגם תאפשר להם ניוד או אופק לניוד 

לתושבים תחושה של שיתוף פעולה  בין קבוצות הדירוג לתעדוף פנימי. כמו כן, פעולה זו תיתן

עם הרצונות והצרכים שלהם. יש דרכים שונות לקבוע את אמות המידה, ועל העמותה לקידום 

קבוצתי, )הספורט בעמק חפר לבחון את סדרי העדיפויות שלה לשנים הבאות בענפי הספורט 

תיעדוף נשים,  כמות ספורטאים, הישגים,)אישי(, ולהחליט אלו משקולות לתת לרכיבים השונים 

 מסורת ותשתית מתקנים ואמנים(. 

עד אשר ייקבעו אמות המידה, ראוי להיצמד לתיעדוף שכבא נקבע בתוכניות האב הקודמות,  .36

כאשר הכדורסל, שהוא הענף המוביל בכמות הספורטאים המשתתפים בו, יזכה להעדפה גבוהה 

 מזו שהיתה לו עד כה.

 סדר העדיפויות המומלץ:   .37
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  שייט, שחייה,  -בספורט האישי   כדורעף וכדורסל; -בוהה ביותר(: קבוצתי הג) 1עדיפות

 א"ק.

  טריאתלון, ג'ודו,  -כדורגל מחלקת נוער, כדור מים; בספורט האישי  -: קבוצתי 2עדיפות

 ניווט, קליעה.

  התעמלות, טנ"ש, טניס שדה. -: ספורט אישי 3עדיפות 

לענפי הספורט  60%חולק באופן הבא: בדו"ח זה, ת 32מומלץ שהתוספת שתתקבל מסעיף   .38

לפעילות ספורט  10%לשיפור ושדרוג מתקנים,  30%לפי אמות המידה שייקבעו(, )התחרותי 

עממי, כאשר לחלק התוספת הזה תהיה תמיכה נוספת של המרכזים הקהילתיים ושל ועדי 

 היישובים.

רט בעמק חפר העמותה לקידום הספו –הספורט בעמק חפר פועל בשתי זרועות עיקריות  .39

והשלוחות של המרכזים הקהילתיים. קיים פער בתפיסה בין ההתמקדות בספורט תחרותי 

בעמותה לבין פעילות ספורטיבית עם גוון של חוג במרכזים הקהילתיים, ומכאן שייתכן שהיעדר 

יד מכוונת ברמה הארגונית והמקצועית מביאה לכך שמספר הספורטאים התחרותיים כמעט ואינו 

מספיק יהיה להכניס את הג'ודו, למשל, כדי להגדיל בשיעור ניכר את )נים האחרונות גדל בש

מספר הספורטאים התחרותיים(. ראוי להעניק לעמותה לקידום הספורט בעמק חפר יותר מקום 

בארגון וניהול כלל הפעילות הספורט התחרותי גם כדי לחזק את כוחה ובעיקר כדי להעצים את 

 יכותיות של הספורטאים הפעילים בכל השלוחות במרכזים הקהילתיים.היכולות הכמותיות והא

. הכדורסל הוא אחד הענפים הגדולים בעמק חפר, ובמהלך כתיבת תוכנית האב היישובית לספורט החלה 39.1

תהליך מסוים וחלקי של הסדרת פעילות ארגונית ומקצועית הדוקה יותר של העמותה לקידום הספורט על מנת 

קיים בין הגילאים הצעירים. ראוי שתהליך זה יתרחב, כי יתרונותיו לחזוק כוחה של העמותה, שיפור להשביח את ה

 יכולות בתי הספר לכדורסל והרחבת הפעילים קריטי.

הדיון בפיתוח הענפים המועדפים וקביעת אמות המידה, מעלה את הצורך בבחינה של העמותה  .40

ורית האם הם רוצים להתמקד בענף לקידום הספורט בעמק חפר ושל ראשי המועצה האז

מסורתית ענף הכדורעף בעמק חפר הוא הענף הקבוצתי המוביל, )קבוצתי, שיהיה גאוות האזור 

וגם בעת הזו הוא נחשב לכזה מבחינת תוכניות האב הקודמות(. יש להצלחה של ענף קבוצתי 

התלכדות של  כלים משמעותיים בחשיפה של הספורט באזור ושל האזור עצמו, וכמובן יצירת

התושבים סביב ההצלחה. החלטה כזו תביא לכך, שאותו ענף נבחר, שיהיה קבוצת הדגל של 

האזור, יהיה בענף שזוכה כבר עתה לחשיפה טלוויזיונית ובעדיפות שתהיה זו קבוצת נשים, שם 

ההשקעה עד להצלחה קטנה מקבוצת גברים וגם סיכויי ההצלחה גבוהים ומהירים יותר מאשר 

 ת גברים.בקבוצו
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הניצול המרבי של המתקנים הקיימים, שיתופי הפעולה עם מתקנים המצויים ברשות של  .41

ראה נספח של מתקני הספורט בתחומי הרשות(, הקמת שני אולמות חדשים )היישובים במועצה 

וכניסתם לשימוש בשנים הקרובות, מציג תמונת מצב נוכחית של חוסר יכולת להגדיל הפעילות 

דבר שייפתר באופן זמני עם פתיחת המתקנים החדשים עד אשר גם בהם  - באופן משמעותי

 תהיה פעילות מלאה. ראוי לחשוב כיצד נערכים  להקמת מתקנים נוספים, לפי סדר העדיפות:

  מקומות ישיבה(; 500)אולם ספורט בינוי רב תכליתי ב חט"ברמות ים 

  ות ישיבה(;מקומ 500-מומלץ ל)אולם ספורט בינוני מורחב ליד בורגתה 

 ;הקמת מגרש כדורגל בצד המערבי של המועצה האזורית 

 ;הקמת מועדון חתירה בחוף או נחל אלכסנדר והגדלת פעילות הספורט הימי 

קיים צורך גדול מאוד בהקמת בריכה נוספת, שתאפשר הגדלת פעילות השחייה והכדורמים בעמק חפר  41.1

ולפיכך מתוקצב גבוה מבעבר וראוי לקדם הקמת בריכה על מנת ענף השחייה הוא ענף מועדף ברמה הלאומית, )

להגדיל מספר הספורטאים ולשאוף לקדם את המצטיינים שבהם לרמות הגבוהות ביותר בישראל ובעולם(. ראוי 

 להקים את הבריכה המקורה במערב שטח המועצה האזורית.

 מים:ראוי לפעול לפי תוכנית מסודרת לשדרוג ושיפור המתקנים הקיי 41.2

 ;מתיחת פנים משמעותית לאולם הספורט בעין החורש 

 ;קירוי סככות מגרשי הספורט הפתוחים בבת חפר 

  עדיף( או אוורור בכל אולמות הספורט;)התקנת מיזוג 

 ;התקנת דשא סינטטי במגרש הכדורגל בבית הספר בן גוריון ברופין 

 ;הרחבת מזח המעגן במועדון השייט במכמורת 

 הפתוחים ביישובי המועצה האזורית בשיתוף עם ועדי היישובים. כדאי  שדרוג מתקני הספורט

לקבוע תוכנית עבודה, לפיה יהיה מפתח קבוע ביחס התקצוב של המועצה האזורית ושל 

הוועדים המקומיים, ולהעניק העדפה לביצוע למתקנים שהשתתפות הוועד המקומי תהיה 

 בכל מקרה. 50%-גדולה יותר כאשר חלקה של המועצה לא יהיה גבוה מ

ראוי לפתח ענפים שאינם דורשים מתקנים פיזיים ושלעמק חפר יתרון גדול בכך שהם מתקיימים בה והם גם  41.3

רכישת סירות יכולה להיעשות באמצעות קרן המתקנים של הטוטו(, רכיבת )זוכים לתיעדוף לאומי: ספורט ימי 

יית דמי כניסה לקבוצות רכיבה שבאות להתאמן למשל, סגירת אזור התעשייה אחת לשבוע וגב)אופני כביש 

 בתוואי(; כנ"ל ברכיבת שטח בין יישובי המועצה האזורית. 

הספורט העממי בעמק חפר מפותח מאוד, אך יש אפשרות להרחיב אותו תוך ניצול הקיים כבר  .42

עתה בתא השטח שבתחומי המועצה: הסדרת רכיבת אופני כביש ושטח; הסדרת טיולי רכיבה 
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ם תוך ניצול העובדה שבאזור חוות רכיבה רבות ותנאי שטח המאפשרים טיולים לאלפי על סוסי

לדוגמה, סבסוד שיעורי למידה  )רוכבים; הגדלת הפעילות בספורט הימי, בעיקר חתירה בסאפ 

לכל הילדים(. יש לשקול פיתוח שבילי אופניים ומסלולי ריצה לאורך נחל אלכסנדר בחיבור 

 ל והכשרת אפשרות לחתור לאורך נחל אלכסנדר.היישובים לתוואי המסלו

שיתוף הפעולה של העמותה לקידום הספורט בעמק חפר עם מערכת החינוך הפורמלי טוב  .43

בדומה למה )מאוד, אבל ניכר שאין מעורבות ארגונית וניהול מקצועי של העמותה בפעילות זו 

חינוכית היא בתחום שמתקיים עם המרכזים הקהילתיים בספורט ההישגי(. אמנם הפעילות ה

בתי הספר בשכבות הגיל שלהם, אבל ראוי שהמועצה תעניק לעמותה לקידום הספורט כר 

פעולה שיתווה בניית בסיס ספורטיבי שיהלום את כלל הפעילות הספורטיבית, ובכך תתקיים 

השלמה והרמוניה של הטיפול וההכוונה של הספורטאים במערכת החינוך וגם בספורט 

 התחרותי.

ין זה מומלץ, כהחלטה מערכתית של המועצה האזורית ובשיתוף העמותה לקידום הספורט ומערכת החינוך בעני

כמועדון בית )להקים מגמות ספורט ייחודיות בכל חטיבה ותיכון באופן שכל בית ספר יקיים ענף ספורט מסוים 

יין שחר" מחטיבות מסויימות כדי ספרי וכנבחרות חטיבה ותיכון(, והזנה של התיכון, כדוגמת מגמת הכדורעף ב"מע

 שהרצף יתחיל בגיל צעיר. כנ"ל בענפי ספורט אחרים, כמו למשל מגמת ספורט ימי ב"מבואות ים".

המשימות של העמותה לקידום הספורט בעמק חפר גדולות מאוד, וניכר שהיא מתקשה במצבת  .44

פעילות של מטה כוח האדם הקיים לגדול מעבר לקיים זה מספר שנים. כדאי לשקול הרחבת ה

העמותה כבר עתה על מנת שניתן יהיה לקדם בשלב ראשון את שיתופי פעולה עם המרכזים 

הקהילתיים ומערכת החינוך הפורמלית, כך שאפשר יהיה להגדיל את מספר הספורטאים גם 

מבלי להזדקק להקמה של מתקנים נוספים, כדי שניתן יהיה לקדם הקמת מתקנים נוספים בעתיד 

יל את פעילות והישגי הספורט של עמק חפר. עם התקדמות תהליך שיתופי הפעולה, ובכך להגד

כדאי להגיע למצב בו הרוב המכריע של הפעילות הספורטיבית מרוכזת ומנוהלת בידי העמותה. 

 היתרונות הם:

 .כוח מרכזי בפיתוח וניהול הספורט 

 מים שונים שאינם ריכוז תקציב פעילות הספורט בידי גורם מרכזי אחד, ולא בידי גור

 מקדמים באותו אופן את הספורט.

  יכולת ניהולית מרכזית, שעשויה לנתב תקציבים עודפים כדי לסייע לענף חדש / כדי

להשקיע בפרוייקטים לטובת הקהילה בנושא הספורט / טיפוח העשרה כלל מערכתית 

 מאמני כושר, ליווי תזונתי, מנטאלי וכיוצ"ב(.)לספורטאים 

 ריכוז ההמלצותפרק חמישי: 
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ראוי לנצל עוד יותר את היתרון הקיים בעמק חפר, והוא קיומה של עמותה עירונית רב ענפית. זו  .45

נקודת זכות, שראשי המועצה ומנהיגי הספורט הקימו עמותה כזו כבר לפני שנים רבות ובכך 

יש ללוות  הקדימו לעשות את הכיוון המומלץ ביותר לניהול ספורט בישראל. לצד הזכויות בהקמה,

את הפעילות במתן כוח מרכזי לניהול הספורט ביד רמה. אחת הדרכים העיקריות לכך, תהיה 

בתי הספר, ועדי יישובים, שלוחות מרכז קהילתי( תקבל את )בכך שכל פעילות ספורט במועצה 

אישור ועדת הספורט והוועד המנהל של העמותה על מנת שניתן יהיה לשלבה באופן המיטבי 

 לות הספורט המתקיימת בתחומי המועצה האזורית.בכלל פעי

על מנת להמשיך ולצמוח. כדי להמשיך ולהוביל את הספורט בישראל, גם בכמויות הספורטאים,  .46

גם בהישגים, גם בהליך המחשבתי, כדאי להעניק יותר משאבים ולעמוד ביעדים שכבר הוגדרו 

בעוגת תקציב תפעול הספורט. הגדלת חלקה של המועצה האזורית  –בעבר ולא יושמו עד כה 

ראוי לשקול להגיע להבנה עם הוועדים של הישובים השונים להגיע להשקעה יחסית דומה של 

הוועדים לטובת הספורט, ובכך לשלב ידיים ולייצר יותר משני המקורות הציבוריים המקומיים 

מהמועצה למען חיזוק הספורט. דבר זה גם ייצור מצב של הגדלת התקצוב הציבורי המגיע 

 .2014להסדר הימורים בספורט וגם ממדיניות הספורט עליה הכריזה ממשלת ישראל בשנת 

הענקת כלים גדולים יותר לעמותה לקידום הספורט בעמק חפר תצריך גם עיבוי הצוות  .47

פחות במרכזים  –המנהלתי, שחלקו יגיע משינוי המשקולות שבהם פועל היום הספורט 

ידום הספורט. היתרון יהיה בכך, שההעמסה הזו גם תייעל את הקהילתיים ויותר בעמותה לק

פעילות מצבת כוח האדם, שכן אותה פונקציה שפועלת בשלוחות שייכת רק לשלוחה הספציפית 

ואילו בשינוי המומלץ, אותו אדם יפעל מערכתית מהמטה. יתרון מובנה הוא ביכולת השליטה 

ם אחד. דבר זה גם יביא לייעול והאחדה וניתוב הצרכים בכל פעילות הספורט ולא רק במקו

ותאפשר להעניק לספורטאים יותר העשרה  –מאמנים, ספקים  –בפעולת נותני השירותים 

ספורטיבית בעזרת העסקת מאמנים כושר, תזונאים, יעוץ להורים, יעוץ מנטאלי ועוד באופן 

 מרוכז.

 –ם במרחב הפתוח ניצול היתרונות הקיימים כבר עתה בעמק חפר בענפי הספורט הנעשי .48

אופניים, רכיבה על סוסים, ענפי השיט. הרחבת המפעלים שכבר נערכים באופן מסורתי, 

 והיערכות להרחבתה באופן שוטף: 

  גם כביש וגם בשטח. –יצירת מרכז רכיבה על אופניים באופן קבוע בתאי שטח מוגדרים 
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  שחייה במים הכרזה על עמק חפר כבירת הספורט הימי בישראל, כולל היערכות ל

פתוחים כחלק מהתרחבות הענף לצרכי איגוד השחייה ואיגוד הטריאתלון. כבר עתה 

מתקיימת פעילות רבה בתחום הספורט הימי, אבל בעצם ההכרזה יש מחוייבות של 

המועצה ותושביה לכך שהם המובילים את הספורט הזה, הכל כך ישראלי, בכל המדינה. 

ההחלטות בספורט הישראלי להתייחס בצורה  ההכרזה הזו עשויה להביא את מקבלי

חיובית עוד יותר לקידום הספורט הימי בעמק חפר, ובוודאי תביא את העוסקים בספורט 

 לחוות אותו במקום המרכזי של המדינה בתחום הזה.

יצירת סולם אמות מידה שקוף של הענפים הפעילים בעמותה. אופן בניית המשקולות וסדרי  .49

הבדל בין ענפים אישיים לקבוצתיים, יצירת איזון בין גודל )העמותה  העדיפות יהיה לבחירת

פעילות להישגיות, נשים, גברים, עידוד צעירים, תעדוף ענפים(, אבל הענפים יידעו מראש שאם 

יפעלו בצורה מסויימת, יידעו כיצד הם יכולים לשפר את עצמם. כדאי יהיה מראש להגדיר מנגנון 

יהיה גידול ושיפור גורף בכלל הענפים ועוגת התקציב תישמר,  תקצוב עולה לענפים, כי אם

התמיכה לא תגדל. מנגנון זה יכול להיות תמהיל של גידול המקורות הציבוריים המקומיים ושל 

 הכסף שיגיע מהגבייה העצמית של העמותה.

  גני הילדים. חשיפת  –העמקת הפעילות במערכת החינוך הפורמאלית מהגיל הצעיר ביותר

 לות הגופנית והענקת השכלה תנועתית כבר מהגיל הרך מעניקה יתרונות:  הפעי

  ביצוע ספורט מגוון מפעיל קבוצות שרירים אחרות, מפעיל סוגים שונים  -היבטים בריאותיים

 של מיומנויות ולפיכך מסייע במניעת פציעות.

 תפתחותו של קיים מתאם בין עיסוק במספר ענפי ספורט בגיל הצעיר לה – היבטים מקצועיים

הספורטאי המקצועני, בונה לו תשתית פיזית חזקה והגיוון מסייע במניעת פרישה מוקדמת 

 של הספורטאי כתוצאה מהתמקצעות בשלב צעיר מדי בענף ספורט ספציפי;

  פונה למכנה משותף יותר של ילדים,  גיוון -עלייה בכמות הפעילים, והקטנת הפרישה

א ענף אליו הם מתחברים, ובכך להפוך את הספורט וכתוצאה מאפשר ליותר ילדים למצו

 עבורם לדרך חיים וגם להקטין את הפרישה מספורט תחרותי בגילאי חט"ב ובתיכונים.
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 מילות סיום ותודה

 

הפכנו בני בית בין מובילי הספורט במועצה האזורית עמק חפר, וזכינו להכיר מקרוב כיצד  2014החל מסוף שנת 

והעמותה לקידום הספורט בעמק חפר לקדם את הספורט לרמות הניהול המצליחות  השכילו קברניטי המועצה

 ביותר בישראל. 

 

ברצוננו להודות לפיליפ סימון, מנהל המחלקה לספורט בעמק חפר, על הסבלנות, על שיתוף הפעולה יוצא הדופן, 

רט עוד יותר, כיצד להיות על הרצון לערב אותנו ככל האפשר בתוך התהליכים וההתלבטויות כיצד לקדם את הספו

 מוביל במדיניות הספורט במדינה. 

 

תודה מיוחדת שלוחה גם לסגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט, מר אלדד שלם, שהיה מעורב בכל שלבי 

העבודה, ליואב בן שגיא, עוזר ראש המועצה וחבר הנהלת העמותה לקידום הספורט ולשמואל סונגו, יו"ר הוועדה 

 עמותה לקידום הספורט בעמק חפר.המקצועית של ה

 

אנחנו נשמח לראות את המועצה האזורית עמק חפר ממשיכה להוביל את הספורט בין המועצות האזוריות במדינה 

ובין יישובים גדולים ומבוססים ממנה. עדכון זה לתוכנית האב מקפל בתוכו את השלב הבא לצמיחת העמותה 

 יים, והכלים לצמיחה הוצגו במסמך זה.העירונית הרב ענפית. המסד המבוסס כבר ק

 

אנו מודים לכם, שבחרתם בנו לכתות את עדכון תוכנית האב היישובית לספורט, ועומדים לרשותכם בכל שאלה, 

 .הבהרה בקשר לתוכן המוצג בה וליישומו

 

 ,בכבוד רב

 

 'ר עמיחי אלפרוביץ"ד

  ד דליה בושינסקי"וע
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 נספחים

 

 :1נספח 

 .2009המקומית עמק חפר מתוך סקר המתקנים הארצי של מנהל הספורט משנת מתקני הספורט במועצה 

 

 :2נספח 

 תוכנית ביצועית שהופקה מתוך המלצות הביניים של עדכון תוכנית האב.

 

 



 יעוץ אסטרטגי ופתרונות בתחום מדיניות וניהול הספורטן  ד"ר עמיחי אלפרוביץ ועו"ד דליה בושינסקי

  2009 משנת הספורט מנהל של הארצי המתקנים סקר מתוך חפר עמק המקומית במועצה הספורט מתקני :1 נספח

 

נגישות לנכיםלפעילות לילהמיקוםשם או כינוי המתקןסוג מתקן

שנת 

שם הבעליםהקמה

ענףאגודה

 העוגן1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהקיבוץ העוגןקיר טיפוס העוגןאולם ספורט בינוני – 32x19 מ'1

מועצה אזורית עמק חפר1960אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב כפר הרואהישיבת כפר הרואהאולם ספורט בינוני – 32x19 מ'2

כפר ויתקין2000נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב כפר ויתקיןסככה סגור כדור סלאולם ספורט בינוני – 32x19 מ'3
הפועל עמק חפר 

ויתקין
כדור סל

מבואות ים1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב מכמורתבי"ס מבואות יםאולם ספורט בינוני – 32x19 מ'4

נעורים1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהבית ספר נעוריםנעוריםאולם ספורט בינוני – 32x19 מ'5

מועצה אזורית עמק חפר2006נגיש לנכיםקיימת תאורהבת חפראולם ספורט אזוריאולם ספורט גדול - 45X24 מ'6
הפועל עמק חפר/בת 

חפר
כדור סל

כדור עףהתאחדות לספורטעין החורש1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהקיבוץ עין החורשעין החורשאולם ספורט גדול - 45X24 מ'7

כדור סלהפועל עמק חפרמועצה אזורית עמק חפר1950נגיש לנכיםקיימת תאורהבי"ס רופין תיכוןאולם ספורט אזוריאולם ספורט גדול - 45X24 מ'8

הפועל עמק חפרמועצה אזורית עמק חפר2005נגיש לנכיםקיימת תאורהקיבוץ גח"אאולם ספורט אזוריאולם ספורט גדול - 45X24 מ'9
כדור סל, 

התעמלות

כדור סלהפועל עמק חפרועד בורגתה1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב בורגתהבורגתהאולם ספורט קטן – 20x10 מ' 10

כדור סלהפועל עמק חפרמועצה אזורית עמק חפר1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהבין אומץ לגן יאשיה/מרכזמרכז יכוןאולם ספורט קטן – 20x10 מ' 11

טנ"שהפועל עמק חפרמועצה אזורית עמק חפר1960נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב אביחיילאביחיילאולם ספורט קטן – 20x10 מ' 12

מועצה אזורית עמק חפר1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב הדר עםהדר עםאולם ספורט קטן – 20x10 מ' 13

מועצה אזורית עמק חפר1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב כפר ויתקיןכפר ויתקיןאולם ספורט קטן – 20x10 מ' 14

 מועצה אזורית עמק חפר1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהבי"ס רופין תיכוןרופיןאולם ספורט קטן – 20x10 מ' 15

16
אחר: מתקן ספורט )לציין בשם המתקן 

את סוג המתקן(
 מועצה אזורית עמק חפר2008אין נגישות לנכיםקיימת תאורהבת חפרהוקי רולר

גח"מ1950נגיש לנכיםקיימת תאורהקיבוץ גח"מסככה כדור סלמגרש כדורסל – 19X32 מ'17

18
אחר: מתקן ספורט )לציין בשם המתקן 

את סוג המתקן(

מועדון שייט מכמרות עמק 

חפר
מועצה אזורית עמק חפר1950נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב מכמרות

הפועל עמק חפר 

מכמורת
שייט

19
אחר: מתקן ספורט )לציין בשם המתקן 

את סוג המתקן(
קליעההפועל אפרא מעברותעמותה אפרא מעברות1960אין נגישות לנכיםקיימת תאורהקיבוץ מעברותמועדון קליעה

מעברות1980נגיש לנכיםקיימת תאורהקיבוץ מעברותסככה כדור סלמגרש כדורסל – 19X32 מ'20

21
אחר: מתקן ספורט )לציין בשם המתקן 

את סוג המתקן(
מועצה אזורית עמק חפר1960אין נגישות לנכיםאין תאורהבי"ס רופין תיכוןכדור עף

22
אחר: מתקן ספורט )לציין בשם המתקן 

את סוג המתקן(
איגוד הרמת משקולותנעורים2007אין נגישות לנכיםקיימת תאורהבית ספר נעוריםמרכז הרמת משקולות

23
אחר: מתקן ספורט )לציין בשם המתקן 

את סוג המתקן(
נעורים2006נגיש לנכיםקיימת תאורהנעוריםבית ספרמרכז אומנויות לחימה

24
אחר: מתקן ספורט )לציין בשם המתקן 

את סוג המתקן(
 מועצה אזורית עמק חפר1950נגיש לנכיםקיימת תאורהבין אומץ לגן יאשיה/מרכזאולם ג'ודו יכון

כדור רגלמכבי עמק חפרמועצה אזורית עמק חפר1950נגיש לנכיםקיימת תאורהליד קיבוץ גח"אאצטדיון אזורי עמק חפראצטדיון כדורגל – 105X70 מ'25

כדור רגלמכבי עמק חפרמועצה אזורית עמק חפר2009נגיש לנכיםקיימת תאורהבת חפרבת חפראצטדיון כדורגל – 105X70 מ'26

27
אצטדיון/מסלול אתלטיקה קלה – תקני 

8 מסלולים, 400 מ'
א"קהפועל עמק חפרנעורים2004נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב בית ינאינעורים

הפועל עמק חפרקיבוץ גח"א1952נגיש לנכיםקיימת תאורהקיבוץ גח"אבריכת גח"אבריכת שחיה - 25X12.5 מ'28
שחייה כדור 

מים

שחייה הפועל עמק חפרמועצה אזורית עמק חפר1970נגיש לנכיםקיימת תאורהבין אומץ לגן יאשיה/מרכזמרכז יכוןבריכת שחיה - 25X12.5 מ'29

 אביחייל1950נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב אביחיילאביחיילבריכת שחיה - 25X12.5 מ'30

אגודת הספורט וענף
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 בית חרות1960נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב בית חרותבית חרותבריכת שחיה - 25X12.5 מ'31

בית יצחק1985נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב בית יצחקבית יצחקבריכת שחיה - 25X12.5 מ'32
הפועל עמק 

חפר/בית יצחק

שחייה וכדור 

מים

 חופית1950נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב חופיתחופיתבריכת שחיה - 25X12.5 מ'33

מעברות1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהקיבוץ מעברותמעברותבריכת שחיה - 25X12.5 מ'34

נעורים1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהבית ספר נעוריםנעוריםבריכת שחיה - 25X12.5 מ'35

 משטרה1995נגיש לנכיםקיימת תאורהנעורים משטרה/משטרהנעורים משטרהבריכת שחיה - 25X12.5 מ'36

37
מגרש חול קבוע לכדורעף או לקטרגל 

או לכדוריד חופים
מועצה אזורית עמק חפר2008אין נגישות לנכיםאין תאורהקיבוץ גח"מיובלים גח"מ

38
מגרש חול קבוע לכדורעף או לקטרגל 

או לכדוריד חופים
מועצה אזורית עמק חפר2007אין נגישות לנכיםאין תאורהבי"ס רופין תיכוןרופין

39
מגרש חול קבוע לכדורעף או לקטרגל 

או לכדוריד חופים
בית יצחק2000אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב בית יצחקבית יצחק

40
מגרש חול קבוע לכדורעף או לקטרגל 

או לכדוריד חופים
מועצה אזורית עמק חפר2000נגיש לנכיםקיימת תאורהבין אומץ לגן יאשיה/מרכזמרכז יכון

41
מגרש חול קבוע לכדורעף או לקטרגל 

או לכדוריד חופים
מועצה אזורית עמק חפר2004נגיש לנכיםאין תאורהקיבוץ עין החורששחר מעיין בי"ס

טניסמועדון הטניס אביחיילאביחייל1960נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב אביחיילאביחיילמגרש טניס42

בחן1960נגיש לנכיםקיימת תאורהקיבוץ בחןבחןמגרש טניס43

בית יצחק1960נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב בית יצחקבית יצחקמגרש טניס44

גח"א1950נגיש לנכיםקיימת תאורהקיבוץ גח"אגח"אמגרש טניס45

גח"מ1950נגיש לנכיםקיימת תאורהקיבוץ גח"מגח"ממגרש טניס46

העוגן1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהקיבוץ העוגןהעוגןמגרש טניס47

חופית1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב חופיתחפיתקיןמגרש טניס48
הפועל השחר העולה 

עמק חפר
טניס

 חניאל1990נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב חניאלחניאלמגרש טניס49

 מכמורת1950נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב מכמורתמכמורתמגרש טניס50

משמר השרון1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהקיבוץ משמר השרוןמשמר השרוןמגרש טניס51

עין החורש1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהקיבוץ עין החורשעין החורשמגרש טניס52

נעורים1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהבי"ס נעורים/בי"סנעוריםמגרש טניס53

 אומץ1980נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב אומץאומץמגרש כדורגל - לא תקני54

 בית יצחק1960אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב בית יצחקבית יצחקמגרש כדורגל - לא תקני55

גח"מ1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהקיבוץ גח"מגח"ממגרש כדורגל - לא תקני56

 גן יאשיה1950אין נגישות לנכיםאין תאורהמושב גן יאשיהגן יאשיהמגרש כדורגל - לא תקני57

העוגן1950אין נגישות לנכיםאין תאורהקיבוץ העוגןהעוגןמגרש כדורגל - לא תקני58

משמר השרון1950אין נגישות לנכיםאין תאורהקיבוץ משמר השרוןמשמר השרוןמגרש כדורגל - לא תקני59

עין החורש1950אין נגישות לנכיםאין תאורהקיבוץ עין החורשעין החורשמגרש כדורגל - לא תקני60
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מועצה אזורית עמק חפר1950אין נגישות לנכיםאין תאורהבי"ס רופין תיכוןרופיןמגרש כדורגל - לא תקני61

נעורים1990אין נגישות לנכיםאין תאורהבית ספר נעוריםנעוריםמגרש כדורגל - לא תקני62

נעורים1990אין נגישות לנכיםאין תאורהבית ספר נעוריםנעוריםמגרש כדורגל - לא תקני63

כדור רגלליגת כדורגל אזוריתועד בורגתה1960נגיש לנכיםאין תאורהמושב בורגתהמגרש כדורגל בורגתהמגרש כדורגל – 45X90 מ'64

כדור רגלמכבי נתניהנעורים1990אין נגישות לנכיםאין תאורהבית ספר נעוריםנעוריםמגרש כדורגל – 45X90 מ'65

מועצה אזורית עמק חפר1960נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב אביחיילאביחיילמגרש כדורסל – 19X32 מ'66

אומץ1970נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב אומץאומץמגרש כדורסל – 19X32 מ'67

אלישיב1950אין נגישות לנכיםאין תאורהמושב אלישיבאלישיבמגרש כדורסל – 19X32 מ'68

בארותיים1985אין נגישות לנכיםאין תאורהמושב בארותייםבארותייםמגרש כדורסל – 19X32 מ'69

בורגתה1960אין נגישות לנכיםאין תאורהמושב בורגתהבורגתהמגרש כדורסל – 19X32 מ'70

בחן1960אין נגישות לנכיםקיימת תאורהקיבוץ בחןבחןמגרש כדורסל – 19X32 מ'71

בית הלוי1950נגיש לנכיםאין תאורהמושב בית הלויבית הלוימגרש כדורסל – 19X32 מ'72

בית חרות1950אין נגישות לנכיםאין תאורהמושב בית חרותבית חרותמגרש כדורסל – 19X32 מ'73

בית ינאי1950אין נגישות לנכיםאין תאורהמושב בית ינאיבית ינאימגרש כדורסל – 19X32 מ'74

מועצה אזורית עמק חפר2000נגיש לנכיםאין תאורהבת חפרבת חפרמגרש כדורסל – 19X32 מ'75

בת חן1998אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב בת חןבת חןמגרש כדורסל – 19X32 מ'76

גאולי תימן1970אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב גאולי תימןגאולי תימןמגרש כדורסל – 19X32 מ'77

גח"א1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהקיבוץ גח"אגח"אמגרש כדורסל – 19X32 מ'78

גח"א1960נגיש לנכיםקיימת תאורהקיבוץ גח"אשפריריםמגרש כדורסל – 19X32 מ'79

 גבעת שפירא1960אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב גבעת שפיראגבעת שפיראמגרש כדורסל – 19X32 מ'80

 גן יאשיה1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב גן יאשיהגן יאשיהמגרש כדורסל – 19X32 מ'81

הדר עם1950אין נגישות לנכיםאין תאורהמושב הדר עםהדר עםמגרש כדורסל – 19X32 מ'82

המעפיל1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהקיבוץ המעפילהמעפילמגרש כדורסל – 19X32 מ'83

העוגן1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהקיבוץ העוגןהעוגןמגרש כדורסל – 19X32 מ'84

צוקי ים1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב צוקי יםצוקי יםמגרש כדורסל – 19X32 מ'85

חיבת ציון1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב חיבת ציוןחיבת ציוןמגרש כדורסל – 19X32 מ'86

חניאל1960אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב חניאלחניאלמגרש כדורסל – 19X32 מ'87

חרב לאת1980אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב חרב לאתחרב לאתמגרש כדורסל – 19X32 מ'88

יד חנה1950נגיש לנכיםקיימת תאורהקיבוץ יד חנהיד חנהמגרש כדורסל – 19X32 מ'89

כפר חיים1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב כפר חייםכפר חייםמגרש כדורסל – 19X32 מ'90

כפר חוגלה1990אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב כפר חוגלהכפר חוגלהמגרש כדורסל – 19X32 מ'91

כפר מונש1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב כפר מונאשכפר מונשמגרש כדורסל – 19X32 מ'92

מכמורת1950נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב מכמורתמכמורתמגרש כדורסל – 19X32 מ'93

מעברות1950נגיש לנכיםקיימת תאורהקיבוץ מעברותמעברותמגרש כדורסל – 19X32 מ'94

מועצה אזורית עמק חפר2004אין נגישות לנכיםאין תאורהקיבוץ מעברותבי"ס רמות חפר מעברות מגרש כדורסל – 19X32 מ'95

משמר השרון1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהקיבוץ משמר השרוןמשמר השרוןמגרש כדורסל – 19X32 מ'96

עולש1980אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב עולשעולשמגרש כדורסל – 19X32 מ'97

מועצה אזורית עמק חפר1980אין נגישות לנכיםאין תאורהקיבוץ עין החורשבי"ס שחר מעייןמגרש כדורסל – 19X32 מ'98

שושנת העמקים1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב שושנת העמקיםשושנת העמקיםמגרש כדורסל – 19X32 מ'99

מועצה אזורית עמק חפר1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהבי"ס רופין תיכוןרופיןמגרש כדורסל – 19X32 מ'100
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נעורים1950אין נגישות לנכיםאין תאורהבי"ס נעוריםנעוריםמגרש כדורסל – 19X32 מ'101

נעורים1950אין נגישות לנכיםאין תאורהבית ספר נעוריםנעוריםמגרש כדורסל – 19X32 מ'102

משטרה1995אין נגישות לנכיםקיימת תאורהנעורים משטרהנעורים משטרהמגרש כדורסל – 19X32 מ'103

אחיטוב2000נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב אחיטובאחיטובמגרש ספורט משולב – 43X32 מ'104

בית יצחק1990נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב בית יצחקבית יצחקמגרש ספורט משולב – 43X32 מ'105

מועצה אזורית עמק חפר1995נגיש לנכיםקיימת תאורהבת חפרבת חפרמגרש ספורט משולב – 43X32 מ'106

מועצה אזורית עמק חפר1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהקיבוץ גח"מיובלים גח"ממגרש ספורט משולב – 43X32 מ'107

מועצה אזורית עמק חפר1995אין נגישות לנכיםאין תאורהמושב כפר הרואהבי"ס הראל כפר הרואהמגרש ספורט משולב – 43X32 מ'108

מועצה אזורית עמק חפר1990אין נגישות לנכיםאין תאורהקיבוץ עין החורשבי"ס שחר מעייןמגרש ספורט משולב – 43X32 מ'109

מועצה אזורית עמק חפר1980אין נגישות לנכיםקיימת תאורהבי"ס רופין תיכוןרופיןמגרש ספורט משולב – 43X32 מ'110

נעורים1950אין נגישות לנכיםקיימת תאורהבי"ס נעוריםנעוריםמגרש ספורט משולב – 43X32 מ'111

בארותיים2008נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב בארותייםבארותייםמגרש פטאנק או כדורת דשא112
הפועל עמק חפר 

בארותיים עולש
פטנק

 מועצה אזורית עמק חפר2007אין נגישות לנכיםקיימת תאורהבת חפרבת חפרמכון לכושר גופני113

נעורים2005אין נגישות לנכיםקיימת תאורהבית ספר נעוריםנעוריםמכון לכושר גופני114

משטרה1980אין נגישות לנכיםקיימת תאורהנעורים משטרהנעורים משטרהמכון לכושר גופני115

מועצה אזורית עמק חפר2002נגיש לנכיםקיימת תאורהבין אומץ לגן יאשיה/מרכזמרכז יכוןמכון לכושר גופני116

פרטי2004נגיש לנכיםקיימת תאורהקניון אם הדרך בית ינאיקניון אם הדרךמכון לכושר גופני117

בית חרות2000אין נגישות לנכיםקיימת תאורהמושב בית חרותבית חרותמכון לכושר גופני118

בארותיים2007נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב בארותייםבארותייםמתקן פתוח לכושר גופני119

אביחייל2006נגיש לנכיםקיימת תאורהמושב אביחיילאביחיילמתקן פתוח לכושר גופני120
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 הספורט

 האב תוכנית עדכון של הביניים המלצות מתוך שהופקה ביצועית תוכנית :2 נספח

 

 חפר בעמק הספורט

 ב ראשון ועדכון -2002 ב ראשונה תוכנית - לספורט אב תוכנית נערכת שבה שלישית פעם -

2010. 

 הספורט באיגודי ספורטאים של האזוריות המועצות ובין הלאומית ברמה גבוה פעילות שיעור – 

 .המדינה בכלל לכאחוז בהשוואה האוכלוסייה מכלל 2.5%

 ספורט בפעילות( 18  גיל עד ברובם( התושבים של -10% מ יותר של פעילות שיעור 

 .מאורגנת

 54% בישראל הספורט לכלל בהשוואה בהם גבוה השתתפות ושיעור אישיים בענפים ריבוי 

  .)הארצית ברמה  26%לעומת ,אישיים בענפים

 הארצית לרמה בהשוואה) הגילאים כל (נשים של תחרותית פעילות של נמוך שיעור. 

 שירות למתן להיערך יש .נוסף לגידול הוא והצפי גדל במועצה התושבים מספר 

 .הגדלה לאוכלוסייה

 הרחבה בתשתית יתרון – ענפית רב עירונית עמותה. 

 כלכלית ,מקצועית ,ארגונית בעיה – ריכוזי באופן ולא מדי רבים שחקנים ידי על מתנהל הספורט 

 .הספורט בפיתוח

 העומס ורוב ,השנים לאורך -20% כ הוא השוטפת בפעילות המועצה של ההשתתפות שיעור 

 ).ההורים (המשתמשים על הוא התפעולי

 בפועל הביקושים אבל ,המקובל את התואם מענה יש ,המקובלים התקנים פי על – מתקנים 

 עבודה תוכנית לפי הקיימים את ולשדרג מתקנים עוד להקים לפעול צורך ויש מהמצאי גדולים

 .מסודרת
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 עיקריות המלצות 

 30%יהיה  המועצה של ההשתתפות ששיעור ,המליצה  2010משנת  האב תוכנית 

 .שנה באף קרה לא זה אך השוטף לתפעול

 כעת מהקיים 50%של  גידול (התקצוב להגדיל לשאוף יש הקיים את לשדרג מנת לע( 

 .הדוח בטיוטת שמופיעים השימושים לפי

 בתחומי הספורט פעילות שכל מנת על מהקיים גדול כוח לעמותה להעניק יש 

 ובהסכמת בתיאום יתקיימו) פרטיות יוזמות ,שלוחות ,פורמלי חינוך (המועצה

 :העמותה

 צה(במוע הספורט צרכי כלל של מערכתית ראייה 

 ם(שוני ענפים בין סבסוד( יותר יעיל תקציבי ניצול 

 מנטליות ,תזונה ,כושר (לקיים מעבר האימונים מערך שדרוג ( 

 כדורסל ,כדורעף :כגון( מתעדפת שהמועצה ספרית בית ופעילות ספורט נפיע, 

 העמותה וניהול פיקוח תחת יהיו) ועוד טניס ,שחייה

 מהתיעדוף חלק ואינן המועצה בתחומי שמתקיימות אלו גם ,ככלל הספורט פעילויות 

 והעמותה הספורט ועדת ואישור בתיאום יתנהלו ,כעת הקיימת מהפעילות או הקיים

 .חפר בעמק הספורט לקידום

 הספורט לקידום העמותה ופיקוח ביוזמת תהיה החדשים הספורט מתקני הקמת 

 .חפר בעמק

 הספורט לקידום העמותה ובהובלת בהחלטת ייעשו הקיימים הספורט מתקני שדרוג 

 .יקבעו שראשיה עדיפויות וסדרי עבודה תוכנית לפי חפר בעמק

 נאותה רמה תחרותית על לשמור הרצון ,התושבים במספר לגידול הצפי ,לעמותה עצמה הענקת 

 .בעמותה בנטל הנושאים התפקידים בעלי הגדלת גם תצריך
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 שנים לחמש – 2002 חפר עמק בספורט האב תכנית עדכון מתוך אופרטיבי מסמך

 

 לפי( התחרותי הספורט לענפי 60% :הבא באופן תחולק שתתקבל שהתוספת מומלץ 

 ,עממי ספורט לפעילות 10%מתקנים,  ושדרוג לשיפור 30%שייקבעו(  המידה אמות

 ועדי ושל הקהילתיים המרכזים של נוספת תמיכה תהיה הזה התוספת לחלק כאשר

   ם.היישובי

 ספורט ענפי .כמועדפים בחרה לספורט הלאומית שהמועצה ספורט לענפי קריטריונים 

 .הצורך פי ועל כה עד נהוג שהיה כפי הספורט בוועדת דיון לאחר סיוע יקבלו אחרים

 הבא המפתח לפי חפר העמק האב תכנית פי על הענף תעדוף: 

 ,שחייה ,שייט - האישי בספורט ;וכדורסל כדורעף - קבוצתי ביותר(:  הגבוהה): 1  עדיפות

 .ק"א

 ,ודו'ג ,טריאתלון - האישי בספורט ;מים כדור ,נוער מחלקת כדורגל - קבוצתי :2 עדיפות

 .קליעה ,ניווט

 .שדה טניס ,ש"טנ ,התעמלות - אישי : ספורט3  עדיפות

 

 :קריטריונים

 מסך הניקוד. 30%ערך סעיף זה  –נק'(  1) 3נק'(, ענף בעדיפות  2) 2נק'(, ענף בעדיפות  7) 1.ענף בעדיפות 1

 –נק'(  1)ספורטאים  50-נק'(, יותר מ 4)ספורטאים  100-נק'(, יותר מ 5)ספורטאים  150-הענף: יותר מ. גודל 2

 מסך הניקוד.  30%ערך סעיף זה 

 2)נק'(, רמה בינונית  7)ליגות בענפים קבוצתיים, דירוג האגודה בענף אישי(: הרמה הגבוהה ביותר ). הישגיות 3

 מסך הניקוד.  30%ף זה ערך סעי-נק'( 1)נק'(, דרגה נמוכה 

 20%-נק'(, יותר מ 0.75)ספורטאיות  30%-נק'(, יותר מ 1)ספורטאיות  50%-. עידוד ספורט נשים: יותר מ4

 מסך הניקוד. 10%ערך סעיף זה  –נק'(  0.5)ספורטאיות 
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 הרחבה בתשתית יתרון - 2016 חפר עמק בספורט האב תכנית עדכון מתוך אופרטיבי מסמך

 

 ולא מדי) פרטיים מפעילים ,קהילתיות שלוחות ,וועדים (רבים גופים ידי על הלמתנ הספורט

 .הספורט בפיתוח כלכלית ,מקצועית ,ארגונית בעיה – ריכוזי באופן

 :המלצה

 בכך תהיה ,זו לפעולה העיקריות הדרכים אחת .רמה ביד הספורט לניהול מרכזי כוח מתן

 מרכז שלוחות ,יישובים ועדי ,הספר בתי( במועצה ספורט מתקני ובניית ספורט פעילות שכל

 במועצה הספורט בתחום הטורנירים ,והאירועים החוגים ,היוזמות ,הפעילות כל וכן) ,קהילתי

 לתיאום להגיע יהיה ניתן הזה באופן .הספורט וועדת העמותה ופיקוח אישור ,בסמכות יהיו

 .האזורית המועצה בתחומי המתקיימת הספורט פעילות בכלל מיטבי ופיתוח
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 מתקנים – 2016 חפר עמק בספורט האב תכנית עדכון מתוך אופרטיבי מסמך

 

 ;בהקמה) - ישיבה מקומות 500)ים  רמות ב"בחט תכליתי רב בינוי ספורט אולם •

 ;בהקמה - בקדם מורחב בינוני ספורט אולם •

 ;הימי הספורט פעילות והגדלת אלכסנדר נחל או בחוף חתירה מועדון הקמת •

 

 טריאתלון השחייה פעילות הגדלת שתאפשר ,נוספת בריכה בהקמת מאוד גדול צורך קיים

 גבוה מתוקצב ולפיכך ,הלאומית ברמה מועדף ענף הוא השחייה ענף( חפר בעמק והכדורמים

 את לקדם ולשאוף הספורטאים מספר להגדיל מנת על בריכה הקמת לקדם וראוי מבעבר

 הבריכה את להקים ראוי) .ובעולם בישראל ביותר הגבוהות לרמות שבהם המצטיינים

 .האזורית המועצה שטח במערב המקורה

 .האזורית המועצה של המערבי בצד כדורגל מגרש להקים יש ,כן כמו

 

 :הקיימים המתקנים ושיפור לשדרוג מסודרת תוכנית לפי לפעול ראוי

 ;החורש בעין הספורט לאולם משמעותית פנים מתיחת •

 ;במכמורת השייט במועדון המעגן מזח הרחבת •

 ;פתוחים ספורט מגרשי סככות קירוי •

 ;הספורט אולמות בכל אוורור או) עדיף(מיזוג  התקנת •

 ;ברופין גוריון בן הספר בבית הכדורגל במגרש סינטטי דשא התקנת •

 כדאי .היישובים ועדי עם בשיתוף האזורית המועצה ביישובי הפתוחים הספורט מתקני שדרוג

 ושל האזורית המועצה של התקצוב ביחס קבוע מפתח יהיה לפיה ,עבודה תוכנית לקבוע

 תהיה המקומי הוועד שהשתתפות למתקנים לביצוע העדפה ולהעניק ,המקומיים הוועדים

 .מקרה בכל -50% מ גבוה יהיה לא המועצה של חלקה כאשר יותר גדולה
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 עממי ספורט 2016 -רחפ עמק בספורט האב תכנית עדכון מתוך אופרטיבי מסמך

 

 הקיים ניצול תוך אותו להרחיב אפשרות יש אך ,מאוד מפותח חפר בעמק העממי הספורט

 טיולי הסדרת ;ושטח כביש אופני רכיבת הסדרת :המועצה שבתחומי השטח בתא עתה כבר

 המאפשרים שטח ותנאי רבות רכיבה חוות שבאזור העובדה ניצול תוך סוסים על רכיבה

 סבסוד ,לדוגמה( בסאפ חתירה בעיקר ,הימי בספורט הפעילות הגדלת ;רוכבים לאלפי טיולים

 נחל לאורך ריצה ומסלולי אופניים שבילי פיתוח לשקול הילדים(. יש לכל למידה שיעורי

 .המסלול לתוואי היישובים בחיבור אלכסנדר

 


