רשות הספורט העירונית

רשות הספורט

תכנית עבודה
לשנת 2016

עיריית רעננה
רשות הספורט
תכנית עבודה – 2016

א .יעוד רשות הספורט:
קידום הספורט העממי והתחרותי במגוון של פעילויות ושילוב קהלי יעד שונים תוך הבטחת תנאים איכותיים
ומתקני ספורט נאותים ובטוחים.
ב .מטרות:
 .1הנחלת הספורט העממי בקרב תושבי העיר.
 .2קידום תשתיות לספורט התחרותי
 .3עידוד וחיזוק תושבי העיר לביצוע פעילויות ספורט עממיות ותחרותיות – מירב תושבים מהעיר
(חיזוק מינימאלי מבחוץ).
 .4גיוון פעילויות הספורט העממיות בהתאמה לדרישות וציפיות התושבים.
 .5חתירה להישגים ברמה מקומית ,מחוזית וארצית בענפי הספורט השונים.
 .6הידוק הקשר בין החינוך לספורט במסגרת בתי הספר ובזיקה שבין המאמנים והתלמידים.
 .7קידום מאמנים וספורטאים בתחרויות והשתלמויות בארץ ובחו"ל.
 .8מיגור האלימות בקרב בני נוער באמצעות הספורט.
 .9הקמת מועדון  /מרכז בריאות לרווחת תושבי העיר.
ג .משימות:
ספורט עממי
 .1ביצוע מגוון פעילויות עממיות:
 .1.1פעילויות ספורט רכיבה על אופניים.
 .1.2קיום גימנסטרדת רעננה.
 .1.3קיום מרוץ רעננה.
 .1.4קיום יום ספורט בינלאומי לתושבי העיר ולעובדי העירייה.
 .1.5קיום לילות ספורט לילדים ,נוער ובוגרים בחודשי הקיץ ובחופשות.
 .1.6פעילות שוטפת באולמות ספורט.
 .1.7ליגות לילדים ונוער .
 " .1.8קבוע בכל שבוע "  :אירועי ספורט קיץ פתוחים לכלל התושבים במגוון פעילויות:
הליכה מודרכת  ,הגנה עצמית לנערות ,הליכה נורדית (לגיל השלישי) ,כדורעף חופים
וזומבה.

 .1.9יצירת מסגרות ואירועי ספורט עממיים לקהל הרחב.
 .1.10ריצות לילה בשטחי העיר לקהל הרחב.
 .1.11הקמת קבוצות ספורט לעובדי העירייה.
 .1.12הפעלה מגרשי פטאנק בשיתוף פעולה עם אגפים אחרים.
 " .1.13גימלאידה " – שיתוף פעולה עם אוכלוסיות גיל שלישי.
קריית הספורט
קריית ספורט אחת מרשימה ,יציבה ,חזקה ,קהילתית ויעילה לעיר רעננה באזור המערבי של העיר
הכוללת :
המרכז לשחייה וספורט ,מרכז קהילתי לב הפארק ומרכז הטניס העירוני.


ניהול מרכזי לקריית הספורט תוך שמירת הקיים במסגרות החוגים ,חיזוק ועיבוי
קהל המנויים על ידי היצע של מגוון חבילות אטרקטיביות במחירים תחרותיים לתושבי העיר.



מתחם ספורט ונופש רב תכליתי שאין כדוגמתו בארץ.

מטרת על :מיתוג ושיווק מוצרי קריית הספורט במחירים אטרקטיבים כחלק משירות לתושב.
יעדים מרכזיים:


מכירים של  60מנויים ומעלה שנתיים משפחתיים (מנוי זהב או פליטיניום) שלא היו קיימים עד
כה.



הגדלת ההכנסות ב .10%

 .2נושאים מרכז קהילתי "לב הפארק" :
 .2.1מגוון רחב יותר של חוגים לרבות אומנות וספורט.
 .2.2טיפוח ריקודי עם.
 .2.3קידום נושא האומנות והפיסול כמוטיב משמעותי.
 .2.4אירוח אירועים מקומיים ,אזורים ולאומיים.
 .3נושאים מרכז לשחייה וספורט :
 .3.1הגדלת מספר המנויים והפעילים במהלך השנה.
 .3.2הגדלת מספר תלמידי ביה"ס לשחייה.
 .3.3הגדלת ההכנסות באופן משמעותי.
 .3.4קיום סקציה תחרותית.
 .4נושאים מרכז הטניס :
 .4.1קידום אקדמיה לטניס.
 .4.2קידום שיתופי פעולה עם מסגרות החינוך בעיר.
 .4.3הגדלת מספר המנויים המשולבים עם חדר כושר או בריכה.
 .4.4הרחבת מסגרת הפעילות של חוגי המרכז.

 .5מסגרת טורנירים ,אליפויות לאומיות ובינלאומיות:
 .5.1טורניר טניס גברים בינלאומי.
 .5.2אליפות ישראל בכסאות גלגלים –טניס.
 .5.3ביצוע פרויקט טניסאי נולד.
 .5.4הפעלת מחנות אימונים בקיץ ובחופשות.
היכל הספורט העירוני
 .6קיום פעילויות ספורט תחרותי:
 .6.1משחקי בית ליגה לאומית בכדורסל גברים ונוער.
 .7קיום אירועים ופעילויות חינוכיות – חווייתיות.
 .7.1פסטיבל שירי ילדים??????????????? .
 .7.2אליפות ישראל בג'ודו  +תחרויות ג'ודו שוטפות.
 .7.3קייטנת כדורסל במהלך הקיץ והחופשות.
 .7.4אליפות ישראל ברובוטיקה.
 .7.5אליפות ישראל בטניס שולחן.
 .7.6השכרת ההיכל לאירועים ארציים שונים ,לפי דרישה.
פעילות ספורט בבתי הספר
 .8ספורט בבי"ס יסודיים :

.8.1

בית הספר שקד כמקדם ספורט בריאות – הפעלת פרויקט "זוזו" פעילויות ספורט
לכיתות ד'– ו' נחשפים ל –  4ענפי ספורט :שחייה ,טניס ,כדורעף והגנה עצמית במהלך
כל השנה ( בפרוייקט בכל פעילות מתבצע סבב כל עשרה שיעורים ).

 .8.2פרוייקט השחייה לכתות ד' ,כזרוע מבצע של משרד החינוך והפיקוח על החינוך הגופני.
 .8.3פעילות יזומה לשכבות ד' עד ו' לבנות ולבנים – טורניר מחניים ,טורניר קט-רגל ,הפנינג
קט-עף ותחרות אתלטיקה ,כאשר המנצחים יצאו לתחרות האזורית מטעם הפיקוח על
החינוך הגופני.
 .8.4קליטת בתי הספר לספורט של בתי התלמיד בתחומים :כדורגל בנות ובנים ,כדורסל בנות
ובנים ,כדוריד (ברובו בנים) וכדורעף (קבוצות מעורבות).
 .9ספורט בחטיבות הביניים ( 4חט"ב):
 .9.1לכל חטיבה יום בשבוע ,בתוך יום הלמודים ,שעתיים לשכבת ז' ושעתיים לשכבת ח'.
חוגים עממיים בתחומים :כדורגל ,כדורסל ,כדורעף ,זומבה ,טניס שולחן ,פריסבי ,סקווש,
רוגבי ,התעמלות אומנותית ,קרקס וכו' ...לצד מועדון הספורט פועלות מגמות הספורט כדלקמן:
יונתן :מחול וכדורסל בנים ,אלון :כדורסל בנים ,השרון :כדורסל וכדורעף בנות ,רימון :כדורגל
וכדורעף בנים.

 .9.2ילדי המגמות מקבלים מלבד אימונים ענפיים העשרה כגון :אימוני כושר ,ייעוץ מנטלי,
הרצאות בנושאים שונים וכפעמיים בשנה יציאה מביה"ס לפעילויות העשרה.
 .10ספורט בתיכונים:
תיכון אביב  -כדורגל בנים ,כדורגל בנות ,כדורעף בנים,
.10.1
תיכון אוסטרובסקי  -כדורסל בנות ,כדורעף בנות ,תיכון מטרו-ווסט  -כדורסל בנים.
 .11פרויקטים מיוחדים בשת"פ עם גורמי חוץ

.11.1

גני ילדים – פיקוח וניהול פרויקט החינוך הגופני בכל גני הילדים ברעננה ,כ 96 -גנים כולל
ממ"ד ,חינוך מיוחד ,חב"ד ,השתלמויות לגננות ולמורות.

.11.2

אולימפיאדת הילדים – פרויקט ארצי בהשתתפות כ –  6000משתתפים מכל קצוות הארץ
בצוות המוביל את האולימפיאדה נמצא נציג רשות הספורט העירונית רעננה.

.11.3

פעילות שנתית לנפגעי נפש – שת"פ עם אגודת אנוש ,פעילות שבועית לאורך כל השנה כולל
שת"פ עם מרכז השחייה והרצאות בלב הפארק.

.11.4
.11.5

הפנינג עפיפונים – בחול המועד סוכות בשעות אחה"צ.
שיתוף פעולה עם בית קידר ,פרוייקטים המשלבים את אוכלוסיית בית קידר עם קבוצות
ספורט נוער.

 .12מרכז הסקווש

.12.1

שיווק ימי כיף בסקווש בקרב גופים שונים בפריסה ארצית כגון :קבוצות ספורט ,חברות
היי-טק ,מוסדות ציבוריים.

.12.2

פרויקט "סקווש-בונד" – המשך שיתוף פעולה לטובת אירוח ילדים ערבים מטירה בשילוב
עם ילדים מרעננה.

.12.3

המשך שיווק "סקווש לעסקים" לעובדי ארגונים וגופים מסחריים /ממשלתיים.

.12.4

מכירת שטחי פרסום במגרשי הסקווש.

.12.5

אליפות רעננה הפתוחה במתכונת חגיגית לרגל חגיגות ה –  30למועדון,
אירוח תחרות סקווש בינלאומית לגילאי ( +35תחרות מאסטרס) באפריל .2016

.1.1

אירוח וניהול תחרויות נוער ובוגרים בשיתוף פעולה עם התאחדות הסקווש בישראל.

.1.2

שיווק המועדון באמצעות מתקן "מיני סקווש" (מתנפח) ע"י הצבתו במתקני העירייה
השונים וכן שת"פ מול גורמים שונים בערים הסמוכות.

.1.3

שימת דגש על שיווק "סקווש – הולדת".

.1.4

שיפוץ מעטפת חיצונית של מבנה הסקווש.

ג .יעדים:
כללי
 .1הפיכת רשות הספורט לרפרנט המקצועי העירוני לכל פעילויות הספורט ברעננה.
 .2שיווק ומיתוג קריית ספורט באזור המערבי של העיר .
 .3פרסום תכנית אב יישובית לספורט.
 .4הפיכת מגרש דשא קיים בלב הפארק למגרש דשא סינטטי.
 .5הקמת מגרש דשא סינטטי רב תכליתי חדש ( בייסבול ,כדורגל).
 .6טיפול בנושא רישוי עסקים למתקני הספורט בעיר.
 .7תיקון /החלפת /שדרוג מתקני סל ורגל במגרשי הספורט בעיר הפתוחים לקהל הרחב –
עמידה בתקן הבטיחות.
 .8תכנון מתקני הספורט בעיר – בשיתוף אדריכל העיר.
 .9שיפוץ רחב ושידרוג אולמות הספורט בעיר.
 .10תכנון הקמת אולמות ספורט נוספים בעיר  :תל"י  ,נווה זמר.
 .11הקמת ספורטק חדש בשכונת "נוה זמר".
 .12בניית בריכה חדשה בקריית הספורט.
 .13פתיחת  2קבוצות ספורט חדשות לעובדי העירייה.

היכל הספורט העירוני
.1

אירוח חצי גמר גביע המדינה בכדור יד נשים /גברים.

.2

העלאת שביעות רצון המשתתפים באירועים השונים.

.3

שת"פ עם איגוד הג'ודו ואירוח אליפויות שונות במהלך השנה (כ 25-במספר).

.4

הגדלת מספר המשתתפים בחוגים השונים לרבות חדר כושר וריקודי עם.

.5

השכרת ההיכל לאירועים ארציים שונים ע"פ דרישה.

ספורט עממי
.1

הגדלת אחוז המשתתפים בכל אחת מהפעילויות ב( 5% -הדרכת כושר בספורטק ,הליכה ועוד ,לגילאים
שונים).

.2

קיום מירוצי לילה בשטחי העיר.

.3

הקמת ליגה כדורסל ותיקים.

.4

עמידה בלו"ז שתוכננו ומימוש כל הפעילות עפ"י התכנית:
.4.1

גימנסטרדה רעננה – הגדלה ל 1000-ספורטאים ואורחים.

.4.2

מרוץ רעננה כ 15,000-משתתפים.

.4.3

טיול רכיבה על אופניים – כ 1000-הורים וילדים.

.4.4

פעילות שוטפת באולמות ספורט – כ 200-חוגים .גידול ב 5% -בכמות המשתתפים
מגילאים שונים.

ספורט תחרותי
.1

הגדלת אחוז המשתתפים בליגות ילדים ונוער ב.5% -

.2

איזון תקציבי מקסימלי של מחלקות הנוער השונות.

.3

קידום מיקום הנבחרות בליגות.

.4

זכייה באליפויות ובגביעים.

.5

שמירה על ההישגים בענפים בהם זכינו באליפויות ובגביעים.

.6

התאמה מרבית של הציוד לפעילויות השונות.

.7

אירוח משחקים בינלאומיים בענפים שונים המתקיימים בארץ – כדורעף ,כדוריד ,טניס וכו'.

פעילות ספורט בבתי הספר
בתי ספר יסודיים
.1

הפעלת תוכנית "זוזו" בבית ספר נוסף– בדומה לביה"ס שקד.

.2

מפגשים ואימונים עם תלמידים/ות כיתות ו' כהכנה להצטרפותם למגמות ספורט בחטיבות.

.3

הגדלת כמות המשתתפים בבתי הספר לספורט.
חטיבות ביניים

.1

להפעיל מועדון ספורט בית ספרי גם לשכבה ט' בכל החטיבות.
תיכוניים

 .1הגדלת כמות העוסקות בספורט בקרב תלמידות אמית רננים.

קריית הספורט "החדשה"
כללי
.1

איגום משאבים.

.2

ניהול יעיל ואפקטיבי.

.3

היצע רחב של פעילויות לתושבי העיר בקומפלקס אחד.

.4

מחיר אטרקטיבי ותחרותי במונחים של שוק חופשי.

.5

איתור הצרכים של קהילת המשתתפים להגדלת מגוון הפעילויות מעבר לפעילויות ספורט.

.6

הגדלת היצע הפעילויות בשעות הבוקר.
מרכז קהילתי "לב הפארק"

.1

מכירת מנויים משולבים עם חדר הכושר ,בריכת השחייה והטניס לפי יעד מרכזי.

.2

הגדלת חוגי גיל הרך וחוגי הספורט לנערות ב  10%לפחות.

.3

הגדלת מספר המחוללים של ריקודי העם ל  1,500בחודש.

.4

התאמה מרבית של הציוד לפעילויות השונות בתחום האמנות והספורט כאחד.

.5

הקטנת ההוצאות ב . 5%
מרכז השחייה:

.1

שיפור השירות ללקוחות הבריכה – הנחלת מודעות לשירות בקרב העובדים.

.2

הגדלת מספר המנויים המשולבים במהלך השנה ב – . 10%

.3

הגדלת מספר תלמידי בי"ס לשחייה ב – . 5%

.4

הגדלת ההכנסות ב  10%לפי יעד מרכזי.

.5

קיום אירוע טריאתלון וטיפוח הענף.
מרכז הטניס:

.1

הגדלת מספר משתתפים בקייטנת טניס בקיץ ב . 5%

.2

אירוח אליפות לאומית לבוגרים.

.3

אירוח אליפות בינלאומית לנוער  ITFע"ש מתן גפניאל ואליפות ישראל בכיסאות גלגלים – טניס.

.4

מכירת מנויים משולבים של טניס עם בריכה ו  /או עם חדר כושר לפי יעד מרכזי.

.5

הגדלת מספר ילדי החוגים בגילאי כיתות ג' – ה' ב  5%דרך שיתופי פעולה עם מינהל החינוך וצהרונים.

