
 בוגרים יזרעאל עמק הפועל

  !!!בעמק כדורסל יש

 הוק אד צוות והמלצת,האפשריות החלופות לרבות הדברים עיקרי את המרכז עמדה נייר ב''רצ*

 אילן,הלוי עמירם,ורהפטיג זיו,דורי עידו: הבאים החברים את וכלל המועצה הנהלת מטעם שמונה

  גולדמן ורועי זזון

 ניתן לא עוד כל כי החלטה מתוך רבות שנים מזה השלישית בליגה משחקת המיתולוגית הקבוצה* 

 רבים כספים להשקיע הצדקה קיימת לא והאזור העמק שחקני על המבוססת רצינית קבוצה לקיים

  .בקבוצה

 והמצליחים הרציניים הנוער ממועדוני לאחד והפיכתו המועדון התפתחות עם האחרונות בשנתיים* 

 שחקנים צמחו, הענפה הכדורסל בפעילות שוטף באופן ונערים ילדים 1000 מעל והמשתף בארץ

  . והשלישית והשנייה הליגות של הגבוהות ברמות לשחק המסוגלים רבים

. בתחום ולהתקדם להתפתח להם שתעזור ומקצוענית איכותית קבוצה מחפשים אלו שחקנים* 

 וספורט בפרט בכדורסל המתעניין בעמק הרב ולקהל לנוער לשחקנים משיכה מקור שתהווה קבוצה

  .בכלל

 ספורים ובמועדונים העל בליגת רק למצוא אפשר אותה תומכת מקצועית מערכת נבנתה כך לשם*

  :הקבוצה למאמן פרט מכילה המערכת. בלבד

  .בכיר מאמן ידי על אישיים כדורסל אימוני ומערך,ואתלטיקה כושר מאמן,גופנית בנייה מאמן

 כשנתיים לפני. לה ומחוצה במועצה רחבה קהילה מעניינת הקבוצה כי למדנו האחרונות בשנתיים* 

 10\2009 שנת והשנה כשמונים שעברה בשנה,בלבד אנשים 10-20 כ הקבוצה למשחקי הגיעו

 אוסישקין מול המשחק כולל אוהדים 250 כ של ממוצע עם העונה של הראשונה במחצית התחילה

  . איש 1000 כ שמשך

 בליגה(העניין רמת גם כמו השניה לליגה העלייה סיכויי אפסו בעצם לאוסישקין ההפסד לאחר* 

  .בממוצע איש 130 לכ ירדה האוהדים וכמות) פלייאוף אין הארצית

  .הבאה בשנה הקבוצה לקיום אפשריות חלופות 2 נציג אנו* 

  :ראשונה חלופה

. האחרונות בשנתיים התחלנו בה העשייה המשך המאפשר סביר בתקציב ארצית בליגה קבוצה

  ח''ש 350000: המועצה הקצבת

  .העמק משחקני 8 לפחות ישחקו זו בקבוצה

  

  



  :שנייה חלופה

  .בלבד הישרדות למטרת מינימאלי בתקציב הארצית בליגה קבוצה

  ח''ש 300000: המועצה הקצבת

  

 

 הצוות המלצת

  

  :הבאות ההחלטות על ההנהלה בפני להמליץ הצוות מצא הנתונים ובחינת הנושא לימוד לאחר

  .על\לאומית בליגה לקבוצה יקנעם מגידו עם איחוד לבצע לא. 1

 והמאפשרת התפתחותי אופק בעלת טובה ברמה קבוצה המייצרת הראשונה בחלופה לתמוך. 2

  .משמעותית בקבוצה ולתמוך להזדהות הבכירים ושחקניה המועצה נוער, המועצה לתושבי

  

  

  ,בברכה

  ותודה על שיתוף הפעולה

  צוות הבחינה

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ' חלופה א

  ח''ש 350,000 תקציב

   

  

 : שיווק+ קבוצה מנהל 16000 

 :מאמן 50000 

 :שחקנים 255000 

 :מקצועי צוות 25000 

 :קטנה קופה 4000 

   

 כ''סה 350000 

   

  

  הטוטו השתתפות י''ע שיכוסו 16% כ מעביד עלויות כולל לא

  

  מינימום ארצית ליגה:  שנייה אפשרות

  ח''ש 300,000 תקציב

  

  

  

  

  

  התקציב

 :שיווק+ קבוצה מנהל 16000

 :מאמן 50000

 :שחקנים 205000

 :מקצועי צוות 25000

 :קטנה קופה 4000

  

 :כ''סה 300000

 

 עלויות כולל לא

 מעביד

  


