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"חזון"
מחלקת הספורט כלי מניע, לקידום 
 חיי,תרבות,חברה,ספורט,דו-קיום,

 בין תרבויות שונות לפיתוח מערכת יחסים מאוזנים". 

* רקע :•
ההיסטוריה של עראבה משתרעת על כ-3,000 שנה •

והיום עם אוכלוסייה של 25,000 תושבים עם 07- 
בתי ספר יסודיים ו-03 חטיבות ביניים ו-03 בתי 

ספר תיכוניים ,מרכז אזורי אלבטוף לילדים מחוננים  
,בית ספר אזורי לחינוך מיוחד ,בית ספר אזורי 

לחינוך מיוחד להכשרה מקצועית מע"ש 03 מכללות 
מוצלחות להשתלמויות והכשרה מקצועית ומצב 

סוציואוקונומי של 02 כאשר המייחד את אוכלוסיית 
עראבה .



המשך...
המספר הגדול של אקדמאיים עם תארים ( כ-900 •

מאות בוגרים בכל ההתמחויות) בהסתמך 
לסטטיסטיקה במגזר הערבי והארצי כאשר רוב 

האוכלוסייה דוגלת ודורשת ומתעניינת במתן לימודים 
לילדיה אם זה בארץ או מחוץ לה (אשר מספרם מגיע 

כיום ל-950,סטודנטים הלומדים בכל רחבי העולם 
וגם בארץ)כאשר המייחד את עראבה,מספר הרופאים 

בהתמחויות השונות בארץ ובעולם והאחוז הגבוהה 
בעולם,יחסית למספר התושבים כאשר בעראבה כיום 

בשנת 2016,ישנם 7,7 רופאים לכל 1,000 
תושבים בעוד הממוצע בישראל,הוא 3,7 רופאים לכל 

1,000 תושבים ובעולם 4,2 רופאים,לכל 1,000 
תושבים,בעוד במדינת קובה באה אחרי עראבה,ב-

7,6 רופאים לכל 1,000 תושבים.
את שיעור האבטלה על-פי נתוני הלשכה המרכזית •

לסטטיסטיקה עומד כיום על -12.7%.
 בנוסף לכל זה עראבה כיום נמצאת על המפה בכל •

הארץ וזאת בזכות ההצלחות בענפי הספורט השונים 
והם רבים ובמיוחד הצלחת קבוצת הפועל עראבה 
בוגרים כדור-סל לעלות לליגה א' בעונת הספורט 

2014/2015 בעוד ולצערנו ירדה קבוצת הכדור-רגל 
הפועל אחווה עראבה מליגה לאומית לליגות,א',ב',ג' 

בעונות התחרויות--2010/2011-2012/2013
2013/2014-2014/2015 וזאת  בהעדר משאבים 

ומגרש כדור-רגל ביתי.



מערכת הספורט 
בעראבה כיום אפשר להתגאות בהישגים של מחלקת הספורט 

בעיריית עראבה,שזכתה במחלקה המצטיינת במחוז צ'פון 
וארצי בשנת 1997 מטעם משרד החינוך ,התרבות,הספורט 

וזאת על ההצלחות הגדולות בפיתוח ענפי ספורט מגוונים 
ורבים בענפי הספורט השונים שהגיעו כיום ל-79 קבוצות 
תחרות בענפי הספורט השונים,דבר שלא נמצא באף כפר 

ועיר במגזר המיעוטים אם נדבר בשפת המגזר בנושא קשיים 
והצלחות( כגון: כדור-סל/נשים ארצית,נערות-א'-,נערות-
ב'-,ילדות-כדור-רגל ומרכזי מצויינות,קט-סל בבתי הספר,

ליגה-א'- גברים, נוער ,נערים,ילדים,אגרוף כפפות-זהב 
אלופי ישראל ובעולם במספר משקלים בכל השנים החל מ-

1992 ועד להיום וכנ"ל בענפי הספורט האחרים כגון: 
כדורעף ארצית גברים,מועדוני הספורט הבית ספריים בענפי 

הספורט :ככדור-רגל בנות,כדור-סל,כדור-עף,טניס שולחן,
שחמט,אופני הרים,אתלטיקה-קלה הפועל עראבה בליגות 

השונות,ארצית,נוער/נערות,ילדים/ילדות,קדטים/
קדטיות ובכדור-רגל קבוצה מוצלחת בליגה-ג' צפון ועוד 

08קבוצות כדור-רגל



מתחרות בליגות השונות-נוער ,נערים,ילדים,נערות •
בנות כדור-רגל,בתי-ספר לכדור-רגל ריאל מדריד 

פרחי ספורט ואליפויות במשך השנה על-פי תוכנית 
משרד החינוך,התאחדות הספורט לבתי הספר 

בישראל ומינהל הספורט יחד עם איגודי הספורט 
השונים בארץ,כאשר הכל מנוות ומנוהל נכון ותקין 
דרך מחלקת הספורט והכל עם תקציבים ואמצעים 

דלים ובלי תשתית מגרשים ראויה שתתן מענה 
להיקף הפעילות והצרכים הרבים והמגוונים של 

אוכלוסיית עראבה והסביבה ובמיוחד כאשר הפסיקו 
השכנים בקיבוץ לוטם לתת לאוכלוסיית עראבה 
והסביבה להשתמש בבריכה ובמגרשים שלהם,

בהעדר בריכה,מגרשי כדור-רגל,רגילים וסנטטים 
בעראבה ובכפרים מסביב,למעט בסחנין שבקושי 
הבריכות והמגרשים בה מספיקים לאוכלוסייתה.



אירועי ספורט חשובים בעראבה :
 בנוסף לכל מה שנאמר מעלה מתקיימים בעראבה במשך שנת•

הלימודים תשע"ו 2015-2016 מספר אירועי ספורט מקומיים,
מחוזיים,ארציים כדלקמן :

1- יום הספורט הבינלאומי-מינהל הספורט חודש נובמבר מכל שנה.•
2- צעדת האביב בעראבה חודש אפריל בכל שנה.•
3- שבוע הספורט העממי בישראל ועראבה-מינהל הספורט בחודש •

מאי. 
4- מירוץ הר לעמק למרחק 215ק"מ מירוץ שליחים אשר מתחיל •

ממכללת תל חיי קריית שמונה,דרך עמק חולה,טבריה,מחנה צלמון ,
עילבון,עמק נטופה,עראבה,המוביל,עמק יזרעאל,יוקנעם כאשר נקודת 

הסיום במושב תמרת,
אשר יתקיים בימי רביעי/חמישי/שישי בתאריכים -18•

20/05/2016ביום ובלילה.
ההרשמה תחל בתאריך ה-24/04/2016,בשעה,12:00,בכתובת •

אתר המירוץ הבא:
•/www.mountain2valley.org:
 5- ימי ספורט חוויתיים לכל ילדי בתי הספר הייסודיים בעראבה- בחודש•

מאי.
6- הפסקה פעילה אולטימייט פייס,לבתי הספר יום שבת בתאריכים -23•

.24/05/2016
7- אליפות ישראל באגרוף לילדים ביום שלישי בתאריך ה-•

.24/05/2016



8- בשביל,הספורט-מינהל הספורט,הפעלת כל המתקנים,המגרשים •
המוארים במשך השנה,תוך כדי הפעלה ייזומה לכל האוכלוסייה,

משעות הבוקר עד לצהרים לבתי הספר ומשעות הצהרים ועד לשעות 
הערב המאוחרות לאוכלוסייה המבוגרת.

9- אולטימייט פייס ביום שישי בתאריך ה-27-05-2016,מפגש •
תרבויות שונות דרך משחק הפריזבי לאוכלוסייה,הערבית,ייהודית,

פליסטינית,דרך העמותה לקידום משחק הפריזבי בעולם בעיר סאן 
פראנססקו בארצות הברית על-ידי עשרות מאמנים מתנדבים 

מתרבויות שונות מכל העולם ולמען קידום השלום והדו-קיום דרך 
הספורט.

10- אליפות כפפות זהב הארצית בעראבה ביום חמישי בתאריך ה-•
26-05-2016 בתיאום ושיתוף פעולה עם איגוד האגרוף. 

11- משחה הורים ילדים בבריכות אלעוש תמרה דרך מחלקת •
 הספורט,הוקרה להורים/ילדים,לכבוד חגיגות,סיום שנת הלימודים

תשע"ו-2015-2016.
12- צעדת אופני הרים עראבה-2016 ביום ראשון בתאריך ה--22•

.05-2016
13- סל הספורט של המשרד תרבות וספורט במשך עונת הספורט •

תשע"ו -2015/2016,בנושאים: מינהל/ליגות/טורנירים/אירועי 
ספורט/יוזמות ספורט/אגודות ספורט ואחרים על-פי התוכנית 

השנתית המוגשת למשרד תרבות וספורט.



اھال وسھال بكم في مدینة عرابة 



אוכלוסיית עראבה
סקירה כללית 



סה"כ-בש"חשנת תקציב " באלפי שקלים " הגוף התומךמס

הצעת תקציב-201320142015
2016

2016-
2013

 2,369,046 עיריית עראבה1
 ₪

. ₪ 1,751,0272,175,553 
ש"ח .

2,874,129 
₪ 

 סך של
09,169,75

₪ 5 
 מהתקציב

 הרגיל השנתי
 המאושר של

 עיריית
עראבה.

2

סה"כ :

מינהל הספורט
 ₪ 198,000

סל הספורט.
עוד,84,000 

₪  תוכנית 
"זוזו" לבתיה"ס 

הייסודיים.
עוד 50,000 
₪ השתתפות 

ההורים בתוכנית 
"ריאל מדריד".

  .₪ 332,000

.
187,000 ₪ סל הספורט.

עוד,84,000 ₪  תוכנית "זוזו" לבתיה"ס הייסודיים.
עוד 50,000 ₪ השתתפות ההורים בתוכנית "ריאל מדריד".

הקצבה למגרשים המשולבים- אלבטוף
.₪ 250,000

. ₪ 571,000

 ₪ 143,000
סל הספורט.

עוד,84,000 
₪  תוכנית 

"זוזו" לבתיה"ס 
הייסודיים.

עוד 97,600 
עבור תוכנית 

השכלה תנועתית 
(פרחי ספורט 

שלב-א'בבתיה"
ס היסודיים עבור 

40כיתה*,25
000ש"ח) .

עוד 150,000 
₪  עבור תוכנית 
פרחי ספורט 06 
קבוצות שלב ב' 

ייצוגי.
עוד 50,000 ₪ 

השתתפות 
ההורים בתוכנית 
"ריאל מדריד".
עוד 30,000

ש"ח עבור הכנת 
תוכנית אב-

יישובית לספורט 
עראבה-2040.

סה"כ:
554,600ש"

ח.

 ₪ 167,000
סל הספורט.

עוד,84,000 
₪  תוכנית 

"זוזו" לבתיה"ס 
הייסודיים.

עוד 97,600 
₪ עבור תוכנית 
השכלה תנועתית

(פרחי ספורט 
שלב-א'בבתיה"

ס הייסודיים 
עבור 

40כיתה*,25
.( ₪ 000

עוד 300,000 
₪ עבור תוכנית 

פרחי ספורט 
שלב ב' ייצוגי 

12 קבוצות 
בעפי הספורט 

השונים.
עוד 50,000 
₪ השתתפות 

ההורים בתוכנית 
"ריאל מדריד".
הקצבה למגרש 

כדור-רגל 
118,398ש"

ח.

 סה"כ:
. ₪ 816,998

02,274,59
.₪ 8

 סה"כ סל
 ספורט

 ותברים
 (תקציב בלתי
 רגיל) ממשרד

 תרבות
 וספורט אגף

 מינהל
 הספורט
 ירושלים.

המועצה להסדר 3
ההימורים"טוטו"

"קרן מתקנים"

סה"כ :

 ₪ 500,000
עבור  המגרשים 
המשולבים אבן 
חלדון ואלבירוני 
במסגרת רובד 
וייניר  קהילה-

.01-02

  ₪ 120,000
עבור ציוד חדר 

כושר בבי"ס 
מקיף אלבטוף 
במסגרת רובד 

תחרותי.

620,00
0

500,000 ₪  עבור המגרשים המשולבים אלזהראא/אלבטוף במסגרת הרבדים נוער/וייניר 
לקהילה.

 

. ₪ 500,000

סך של 
4,923,640

ש"ח,עבור 
הקמת האולם 

מספר 01 מתוך 
03 אולמות 

אושרו לעראבה 
במסגרת תוכנית 

ווינר 2020 
וזאת על-יד בי"

ס מקיף אבן 
חלדון.

4,923,64
. ₪ 0

סך,
 2,539,596
₪  עבור בניית 

מגרש דשא 
סנטטי ומסביבו 

מסלולי ריצה 
אתלטיקה-200 
מטר –עראבה-

2015

סך,2-
 983,500₪

עבור מגרש 
כדור-רגל דשא 
טבעי יחד עם  

דיר חנא-2015
עוד -

 1,500,000₪
עבור מגרש 

כדור-רגל 
מהקצבות מפעל 

הפייס.

סך של -
 ₪ 250,000
הקצבת וויניר 

קהילה-2014 
להקמת חדר 
כושר בטבע.

7,273,096
ש"ח 

13,316
736₪, 

.הקצבות 
הטוטו.

המועצה 
להסדר 

ההימורים 
"טוטו".
בפועל 

ומשוער 
לשנים 

2013 עד 
.2016

"תקציב מחלקת הספורט בשנים לתקופה מ- 2013/2016." 
הטבלה הבאה מתארת את תקציב מחלקת הספורט,בין השנים 2016-2013 , בהתאם 
לנתוני הרשות המקומית ומינהל הספורט בישראל והמועצה להסדר ההימורים "בטוטו" .



סיכום 
על-פי נתוני תוכנית האב היישובית לספורט של עראבה,אשר 

מתייחסת לתקופה מ-1998-2020,יש מחסור וצורך בהקמת 
המגרשים והמתקנים הבאים וזאת כדלקמן:

1-הקמת 03 מגרשי כדורגל בעראבה וזאת על-פי מספר האגודות •
הקיימות בליגות השונות ובתי הספר לכדור-רגל .

2-הקמת עוד 03 אולמות ספורט גודל בינוני(19מטר*32מטר)•
ועוד 05 אולמות התעמלות(10מטר*20מטר)•
3-הקמת 04 מגרשי טניס מסוגים שונים.•
4-הקמת עוד 03 מגרשי ספורט משולבים שכונתיים על-יד בתי •

הספר.
5-המשך שיפוץ מגרשי ספורט שונים בעראבה .•
6-קידום ותמיכה בפרויקט חוות הסוסים אשר הוקם על-ידי יזם •

פרטי בעראבה.
7-הקמת משטח גלגליות ומשטחים למסלולי אתלטיקה ונופש פעיל.•



8-הקמת מתקני אימון אתלטיקה  ומסלולי ריצה, 200מטר 
ואחרים.

9- הקמת 03 בריכות,כאשר אחת עונה על הדרישות של 
האוכלוסייה,בעלת הצרכים המיוחדים דרך המועצה או על-ידי 

קידום פרויקטים של יזמים 
פרטיים בתמיכת המועצה . 

10-לאור הצורך הדחוף והקיים,אצל האוכלוסייה לצעוד ולקיים 
פעילות גופנית,יש להתחיל ומייד בהקמת מסלולי הליכה ואופני   
הרים      מוסדרים,ביטוחתיים,בשני אזורים מרכזיים אפשריים,

בארבע הכניסות הראשיות של עראבה מצ'פון/מזרח/מערב/דרום 
הכפר וזאת על מנת 

לתת מענה הולם ובטוחותי להולכי הרגל והמתאמנים השונים.
11-יש צורך בקידום ופיתוח ותגבור,מערכת הספורט והמתקנים 

לאוכלוסייה המבוגרת ולבעלי הצרכים המיוחדים.
12-הקמת עוד 02 חדרי כושר מודרניים חדשים בעראבה,על 

מנת לתת מענה מקצועי לאגודות הספורט ולאוכלוסייה.



13-על-פי הנתונים של לשכת הסטטיסטיקה רואים שיש •
נסיגה באחוז גידול וריבוי אוכלוסיית עראבה מ-3.2%.

     על-פי נתוני האוכלוסייה בשנת 1998 אותה שנה •
הוכנה התוכנית אב-יישובית לספורט ובין היום בשנת 

2016,כאשר אחוז גידול 
    וריבוי אוכלוסיית עראבה עומד על 2.5%,דבר הדורש •

ממנו כרשות ומחלקת הספורט עדכון תוכנית האב לספורט 
מחדש.

14- יש צורך בקיום סקר תושבים,בתי ספר,אגודות,•
עמותות,ארגונים בנושא ספורט וזאת למען מתן מענה הולם 

לצרכים ודרישות 
      אוכלוסיית עראבה  בתחומי הספורט השונים מאחר •

והצרכים של האוכלוסייה משתנים מידי יום ביום.
15- השנה 2016,נסיים עדכון תוכנית האב-יישובית לספורט 
של עראבה 2040 במקום זאת אשר היתה קודם עד שנת 

.2020-
                                                       -בברכת 

הספורט,
                                      מוחמד נסאר מנהל •

מחלקת הספורט
                                                   עיריית – •

עראבה
naasar@netvision.net.il--כתובת דואר אלקטרוני•
מספר הנייד:: 052-6500231•


