מחלקת הספורט
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בהתאם לתוכנית אב יישובית הוכנה תוכנית עבודה ענפה ומגוונת במטרה להגדיל את מרחב פעולתה
השנה נפעיל פעילות עממית
להעמיק ולשפר את הרמה המקצועית ולקדם את הספורט בטבריה.
בשכונות הן באמצעות המתנסים והן באמצעות המחלקה.יוגברו הפעילויות והאמצעים הניתנים לאוכלוסיות
בעלי צרכים מיוחדים ותינתן הדעת לציבור הדתי.
כמו כן במסגרת תוכנית האב למתקני הספורט תינתן הדעת לטיפול שורש באצטדיון העירוני בכדורגל וכן
בעוד מס' מתקנים.
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במישור הבינלאומי נקיים את מרתון טבריה הבינלאומי  -אשר אליו מתלווים מרוצים נוספים כמו צה"ל,
תריסרון ומרוצי בתי הספר.
ברמה העירונית נקיים מס' אירועי ספורט אשר יקיפו את מרבית ענפי הספורט לאורך כל השנה )מצ"ב
רשימה(.
תוכנית העבודה זו משותפת בתאום עם גורמים רבים – משרד החינוך,מינהל הספורט,מנהלי מתנסים ,מנהלי
אגודות ,ומחלקות רבות בעירית טבריה.
תודה לכל עובדי מחלקת הספורט על תמיכתם בהוצאת תוכנית זו לפועל.
מטרות ויעדים
הגברת שימוש בכלים ניהוליים ובמחשבים לשם קבלת מידע מהימן ובזמן אמיתי .גיוס משאבים )הגברת
דיווח סל הספורט ,הגדלת גביה ממשתתפים ואיתור מקורות נוספים(.
חסכון באמצעות הצעות מחיר ומכרזים שונים בתוכנית העבודה.
שיפור נוהלי עבודה קיימים ויצירת נוהלי עבודה חדשים.
הכנת תקציב – ריכוז דרישות המחלקה סיכום הקצבה לשנת  2004בהתאם להחלטת המועצה.
מעקב תקציב – עדכון ופיקוח סעיפי הכנסה והוצאה.
הכנסות – הגדלת מקורות הכנסה.
תשלומים – באמצעות מח',שוברים,גזברות.
התקשרויות חוזים – הכנת תוכנית לחוף הדתי,לאולמות הספורט וביצועם.
כח אדם – נוהלי עבודה בשיתוף המנגנון.
ציוד – ריכוז דרישות לציוד ואספקתו.
אחזקת מתקנים – ריכוז דרישות לליקויים,סיורים,הכנת מפרטים טכניים וביצוע ליקויים.
מבנים ומתקנים
אחת הבעיות במח' הינה אחזקת המתקנים הקיימים ושיפוצם בהעדר תקצוב מתאים .אי לכך מחלקת
הספורט נדרשת לשפר ולתחזק ברמה נאותה ובטיחותית את מתקני הספורט הרבים במגרשים ציבוריים,
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בבתי ספר ,אצטדיונים מרכז ימי ,חוף דתי ועוד.
אין ספק ששיפור ברמת אחזקת מתקני הספורט בעיר תגרום לאוכלוסיה יותר גדולה ליטול חלק בפעילות
הספורטיבית והעממית ולשפר את רמת ההישגים וקידום הספורט בעיר.
המחלקה תטפל באחזקה שוטפת של מתקני הספורט הרבים באמצעות הקצבה עירונית.
רכישת ציוד ישירות מהספקים ע"י הצעות מחיר.
רישום באינטרנט ומעקב ,ריהוט וציוד ספורט בכל המתקנים.
הסיוע הניתן ע"י מח' הספורט כולל  :תיקון שערי קט רגל,קט סל התקנת חישוקים,עמודי סל ,רשתות
לשערים ולסלים ,תיקוני תאורה מנורות ,ציפוי אקרילי ,סימונים ,פי וי סי ,עבודות צבע ,נגרות ,גדרות ,רכישת
ציוד ספורט ,בהתאם לתוכנית נטפל בכ 20 -מתקנים.
יש לתת את הדעת לתקציב יעודי לשיפוצים ואחזקת מתקנים)שכיום אינו קיים(.
בתכנון ובניית מתקני ספורט יש לצרף את מנהל מחלקת הספורט לשיתוף פעולה עם מח' מהנדס העיר.

מרכז מצויינות  -מועדון השייט טבריה
רקע כללי
המועדון נוסד בתאריך  02למאי  1950על-ידי שני אחים ,יעקב ודוד דרמון .מיקומו בקצה הדרומי של
הטיילת בטבריה מאפשר תנאים אידיאלים לחתירה ,הן העממית והן התחרותית ,לאימונים ולתחרויות מרובות
האגודה מוכרת על-ידי
קהל.
מינהל הספורט במשרד החינוך והספורט ,בעלת הייצוג הגדול ביותר באיגוד החתירה ,מוכרת כאגודת
הספורט המובילה בספורט הימי בעיר טבריה ובישראל.

מטרות האירגון
מועדון השייט טבריה שם לו למטרה לפתח את ספורט החתירה הספורטיבית בקרב בני טבריה והסביבה,
ותיקים ועולים חדשים ,בני נוער ובוגרים ,במסגרות התחרותיות והעממיות .החל מראשית שנות התשעים
עם תחילת גל העלייה הגדול ,שמה לה האגודה למטרה קליטת עולי חבר העמים ושילובם עם תושבי
טבריה הוותיקים בני כל הגילאים – ילדים ,נוער ובוגרים.

פעילות הארגון
קיום פעילות חתירה ספורטיבית מדי יום בשעות אחר-הצהריים לילדים ,נוער ,בוגרים ווטרנים .כשהפעילות
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על המים אינה אפשרית בשל תנאי מזג-אוויר ,עוברת הפעילות לחדר כושר בתוך מבנה מועדון השייט
טבריה .במהלך השנה ,במקביל לאימונים יומיומיים ,מייצגים ספורטאי וספורטאיות האגודה את העיר טבריה
בתחרויות חתירה ארציות בכנרת ,בחיפה ובתל-אביב ,ואת מדינת ישראל בתחרויות חתירה בינלאומיות
באירופה ואליפויות עולם בחתירה ספורטיבית .ספורט נשים – האגודה פועלת במערכת החינוך להקמת
ספורט נכים – מאמן האגודה
קבוצות תחרותיות לנערות .
מר גנאדי ספוז'ניקוב המוסמך באימון נכים והשתלם השנה בגרמניה בתחום ,הוביל את רביעיית הנכים של
ישראל להשתתפות באולימפיאדת בייג'ינג .2008
הישגים ארציים ובינלאומיים
א .תחרויות בינלאומיות ואליפויות העולם לבוגרים ולנכים • :השגת הזכות להשתתפות רביעיית הנכים
של ישראל להשתתפות באולימפיאדת בייג'ינג 2008
•  2מדליות זהב באליפות קרואטיה  Openבחתירה
• מדליית ארד בתחרויות  Bledסלובניה בחתירה
• ייצוג מדינת ישראל באליפות העולם לבוגרים ולנכים  Munichגרמניה.

ב .אליפות ישראל  2008בחתירה ספורטיבית )בוגרים ונוער(:
•  15אלופי ישראל  9 • .סגני אלופי ישראל  5 • .זוכי מדליות ארד.
ג .הישגים ארציים ובינלאומיים בעשור האחרון:
• מדליית ארד בתחרויות  Zagrebסלובניה  • . 2006מדליית ארד בתחרויות  Hamburgגרמניה • . 2005
 6מדליות זהב ו 4 -מדליות כסף בתחרויות המכבייה בכנרת . 2005
•  2מדליות זהב ו 4 -מדליות כסף בתחרויות  Gentבלגיה . 2004
•  2מדליות זהב אוסטריה  + 2003מדליית זהב פינלנד . 2003
• מקום רביעי באליפות ארצות-הברית הפתוחה . Rowing US 2004
• ייצוג ישראל באליפויות העולם לנוער ולבוגרים  1997עד .2007

טופס פניה ישירה למחלקת הספורט
שם מלא חסר
דואר אלקטרוני )*(

שם מלא )*(
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דואר אלקטרוני חסר או לא קיים
טלפון
מספר טלפון חסר
שלח פניה
נושא הפניה )*(
Invalid Input
תוכן ההודעה
Invalid Input
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