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 2020 מאי                                                                                      20-2019לעונת  3ניוזלטר  

 
 

 מגיפת הקורונה   קורות אותנו עם פעילות האיגוד עד מרץ ובעיקר במידעון זה יתמקד ב
 

 20-2019עונת תזכורת : 
 . נפתחה במועדה והתנהלה כמתוכנן עד מרץ בליגות השונות עונת הכדורשת 

 ליגת העל  •
 ליגה לאומית א  •
 ליגה לאומית ב צפון  •
 ליגה לאומית ב שרון  •
 ליגה לאומית ב שפלה  •
 באר שבע  –ליגה ארצית דרום  •
 בקעת אונו  –ליגה ארצית דרום  •

 שפלה –ליגה ארצית דרום  •
 הרצליה  –ארצית שרון  •
 כפ"ס  –ארצית שרון  •
 גליל מערבי   -ארצית צפון •
 אזורית גליל  •
 אזורית דרום השרון  •
 אזורית דן •
 אזורית מודיעין  •
 אזורית שפלה  •

בנוסף השותפות שלנו:  ליגות של מועדון הכדורשת בראש העין, הליגה בגליל העליון, ליגת בנות נחמה  
דה מחוז שרון, ליגת ליגת האמהות ברעננה, ליגה למקומות עבו -רעננט ליגת פנינת השפלה, בקדימה צורן,

 נערות. 
 

 השתלמות מאמנים  
 

השתלמות לכלל  בסוף ינואר במסגרת קורס מאמני הכדורשת במכללה האקדמית וינגייט, התקיימה  
 ההשתלמות כללה:  המאמנים.

 https://www.youtube.com/watch?v=tz7xCadGPWIהילה פורטיס  הרצאה של  -  NLPאימון מנטלי בשיטת 

 יורם מנחם , מאמן הכושר של נבחרות ישראל בכדורסל  –תורת האימון וכושר גופני מיוחד לנשים 
 קמפוס איגוד הכדורשת. יוני אלמוג, המנהל המקצועי של  -תרגילי קאורדינציה, הגנה והתקפה

 
 כדורשת נערות 

 
 ליגת הנערות נפתחה כמתוכנן.

 קבוצות. 15 -קבוצות, וחטיבת ביניים 6 – קבוצות גיל: תיכוניים  2-המשחקים ב
איגוד הכדורשת  הנערות של התקיים טורניר אילת לנערות.  כבכל שנה   90-ממש בדקה ה -טורניר אילת 

ענפי   תמאגדהשל התאחדות אילת )התאחדות ענפי הספורט הלא אולמפיים(,   נות לאירוע השנתימוזמ
 התחרו בשתי קבוצות גיל )חטיבה ויסודי(, בו ר כדורשתטורניהאיגוד מנהל במסגרת האירוע, ספורט רבים. 

 מהן מהעיר אילת.  4קבוצות נערות,  15
ירדה לאילת למרות שלא   ההוותיקקבוצת הנערות   -שיר גדרההתיכוניסטיות נציין הפעם את קבוצת 

  והגיעה להישגים צמחה עם הליגהזו מיוחדת   חבורת נערותהתחרתה )לא היו קבוצות בקבוצת הגיל(.  
  לפני גיוס.פעילות גיבוש ופרידה השנה ללווים והמאמנת חלי הפכו את האירוע המהורים  ,. הבנותרבים

 ות, ומאחל להן הצלחה בהמשך הדרך.האיגוד העניק לשחקניות שי לאות הוקרה על התמדה וספורטיבי
 
 
 
 

http://www.kadureshet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tz7xCadGPWI
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 הקורונה נוחתת בישראל
 

. זה היה נראה רחוק מאיתנו,  2019המגיפה השתוללה בווהאן והדיבור אודותיה התחיל לזלוג עוד בסוף 
 על המתנה המדהימה שהזמנו )בסין, איך לא?( ולא תגיע.   ובשלב זה "התאבלנו"

 והתארגנו עם מתנה אחרת. ובהזדמנות זו תודה להגר כהן הנפלאה. אבל בוועד המנהל התעשתנו במהירות 
 כמחלה קטלנית שמשתוללת במזרח וזוחלת לעברנו, הפך במהירות לדהירה. בתחילה אבל מה שנראה  

 
 . תרבותהחלו הגבלות שונות מטעם משרד הבריאות על פעילויות ספורט, חברה ו 4.3.2020-ב

ממשיכה כמתוכנן, וביטלנו את טקסי לחיצות הידיים בתחילת המשחק  בשלב זה יצאנו בהודעה שהליגה 
 ובסיומו.

 
אך נאלצנו להתקשר לנציגי הקבוצות מחו"ל ולהודיע שעל פי החלטת טורניר אילת עדין היה בתוקף, 

חלקן קיבלו זאת קשה, אלא שהעניינים התגלגלו כל כך ממשלת ישראל, כינוסים בינלאומיים אסורים. 
 מהר, וגם הם הבינו לבסוף שהדבר אינו נתון כלל לשיקול דעתנו. 

 
איש ומעלה.    2000 -איש ל 5000-מתגודדות איסור ה של הנחיה את המשרד הבריאות  שינה 10.3.2020ב 

את   שנה מ  ,המציאות  מחויבכמו כן, כל ביטול שאינו  תה בנו תקווה.יבנקודה זו היינו על הקשקש אך עוד הי
 מצבנו מול הספקים השונים, אליהם הועברו סכומי כסף נכבדים לקראת הטורניר.

איש ומעלה.    100וסרת על התכנסות של יצאה הנחיה חדשה האבו  -11.3.2020יום למחרת, הכל התהפך 
טורניר  .נשמה לו, והושקעו בו כ"כ הרבה משאבים ו שכל כך ציפינו האירוע מה שכמובן גזר את דינו של 

 בוטל.  2020אילת 
 
 

לקפטניות. טורניר אילת הוא קטר של איגוד הכדורשת. מדובר באירוע המוני, שמופק על   היצאנו בהודע 
ידינו באופן בלעדי,  והעבודה עליו, התיכנון וכל ההכנות אורכות שנה שלמה. לא מוגזם להגיד שברגע  

 . 2020כבר התחלנו לעבוד על אילת  2019שיצאנו מטורניר אילת 
 מיד בסכנה כספים שהועברו לספקים שונים, ועסקאות שנחתמו. זאת ועוד, הביטול שנכפה עלינו הע

 שחקניות האיגוד ששילמו ממיטב כספן.  -מן הצד השני
 

זמן קצר לאחר מכן, בהתאם להנחיות ולסיטואציה שנוצרה בהיעדר עבודה: משרדי איגוד הכדורשת נסגרו, 
הועברו בקבוצות הווטסאפ של  עובדי המשרד הוצאו לחל"ת. משכך, ההודעות לשחקניות )דרך הקפטניות(  

 הליגות.
 

 , בצאת חג הפסח וכפי שהבטחנו יצאנו בהודעה לשחקניות: 24.4.2020ב 
 . ביוני החזר או המתנה לאירוע מקביל

התייעצויות  תוך  , בראשותה של אילנית ברקת גזברית האיגוד אחרי בדיקה מעמיקה של ועדת כספים
על   טנווהחל נו לישיבת ועדוצלילה לעומק הסוגייה מכל היבט, התכנסמשפטיות, חפירה בתקציב העמותה 

   מתשלום שחקנית אילת. 95%החזר בשיעור 
בקביעת שיעור החזר זה, לוקח על עצמו הועד המנהל אחריות לא פשוטה, ואף סיכון. יחד עם זאת,  

שהתגלגל לפתח  בתהליך קבלת ההחלטות עמדו שחקניות הכדורשת לנגד עיננו, לנוכח המשבר הכלכלי  
 כל בית בישראל. 

ואכן, כבר עם הפצת המידע קיבלנו חיזוקים ותמיכה משחקניות רבות, ראשי קבוצה ומאמנים. על כך תודה 
 רבה. מחמם את הלב בתקופה מאד מורכבת לחברות הועד המנהל. 

 10.6.2020.לדחות את הטורניר לסוף השבוע של  גם נתנה אופציה בפניכן השחקניות, ההודעה 
זאת אחרי דיונים קדחתניים בהובלת אושרת חבר אזולאי, יחד עם עיריית אילת, קלאב הוטל וגורמים  ו

 נוספים. 
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 . טורניר אילת לא יתקיים גם ביוני ,  עקב היענות דלילה מאד של הקבוצות
 
ויעל המלאכה הדקדקנית של ההחזרים נעשית במרץ ובמקצועיות. ועל זה מנצחות ליטל גבע , ד בב דב

דותן. מדובר בעבודה שדורשת זמן, דיוק והרבה תשומת לב. בסיומו של התהליך לא תהיה שחקנית אחת  
 שלא תקבל החזר כמובטח. אנו מודות לכן על הסבלנות! 

 
 

 )?(   לשגרה החזרת הספורט בישראל
 

 הנוגעות לעיסוק בספורט. פרסם הקלותבסוף אפריל התחיל משרד הבריאות ל
 כל ענפי הכדור. ענפים תחרותיים ובהם בתחילה יצא חוזר המתייחס ל
, שחזר להתאמן  דומים לכדורעף, יוצמד להנחיות של הכדורעףהמאפיינים הההיגיון אומר שכדורשת, בעל  

 . (לפחות חזר להתאמן)תחת מגבלות 
 .לייבש את שחקניות הכדורשתמשיך מאך משרד הספורט, וטעמיו עמו, לא נהג כך, ו

והבריאות, למנכ"לים ולמנהל התרבות והספורט בבקשה   מכתב לשרת הספורטשלחנו   3.5.2020ב 
 להקל גם על שחקניות הכדורשת, אלפים במספר, שצמאות לחזור למגרשים.

 . )ואף שלחנו להם טיוטה לחוות דעתן( פנינו לארגון המאמאנטקודם לשליחת המכתב  נשתף כי 
ובעיקר עשוי מאד לעזור בלחץ על משרד הספורט, אך  י, נראה בעיננו מתבקש, טריוויאלכוחות שילוב

 במאמאנט החליטו )מסיבה לא ברורה( לפנות עצמאית.
 שאומרים את אותו הדבר.  )באותו היום...(   נפרדיםכך שיצאו שני מכתבים 

 אין לנו אלא להצטער על החלטת המאמאנט. 
 

 ת אימונים תחת מגבלות  החזרת הכדורשת לשגר
 

 10.5.2020, משרד הספורט אמור להעביר הנחיות בעינינו ביום ראשון *על פי המידע שיש בידינו 
צפוי   -. אם נסתמך על ענפים אחריםההנחיות הן לרשויות המקומיות שמחזיקות את מגרשי האימונים 

 כולנו. שהאישור להתאמן יהיה כרוך גם בהגבלות איתן נאלץ להתמודד 
יש להניח שהרשויות המקומיות יגדירו באחריות מי לטפל בסדרי הבטיחות )למשל מדידת חום(. בכל אלו  

 אנו ננהג על פי מה שינחו אותנו.  
בשיחה שקיימנו נאמר לנו  .ו/או לאיגוד לא יצאה כל הודעה ממשרד הספורט לרשויות –*נכון לסגירת הגיליון 

וים תקש"ח, עניינים וכל הסיפור מורכב מאד ותלוי בגורמים נוספים כגון הוראות, צשההוראות נכתבות בימים אלו, 
הדגישה ועוד. מי שאחראית על כך במנהל הספורט, גב' נורית שרביט,  , אישורים ממשרדי ממשלה שוניםמשפטיים

פרה ינורית ס עושה את המקסימום לקדם את עניינו.שהיא מכירה בחשיבות משחק הכדורשת עבור כ"כ הרבה נשים ו
מתמהמהות בפתיחת אולמות, שכן ההנחיות מחייבות היערכות לעיתים שגם בענפים האולמפיים הרשויות 

 ביקשה להיאזר בסבלנות. הכל לוקח זמן. ולוגיסטיקה.

 
 שהמגמה היא לכיוון חזרה לשגרה בכל הענפים.  "בגדול" מורגש

 
 סיים עונה כמו שצריך.לאפשר לקבוצות לעל מנת לחזור לליגה, , לפיכך האיגוד יעשה הכל 

 ותלנו אם ומתי יאפשרו קיום משחקים ממש )מגע בין השחקניות וכדומה(, אנחנו נערכ ידוע  לאמאחר ו
 . ותהאישור אנחנו נהיה מוכנ  כשיינתןל – למצב בו 

תבדוק את , מיכל שדות, ענבר רגב, שלמה ברוטמן אושרת חבר אזולאיעם לשם כך ועדת משחקים  
 .רהאפשרויות השונות, בכל ליגה ובכל סיטואציה שתיווצ

 
במינונים   אנו ממליצים לקבוצות לחזור לאימונים ,אפשרות להתאמןבקרוב עד אז, ובהנחה שאכן תינתן 

 כלום. לא אופטימלי אבל יותר טוב מ .ם, תוך הצמדות להוראות של משרד הבריאותמתאימי
 

 קיים פגישת זום עם מאמנים שעיקריו:   , עם יוני אלמוג ואילונה כהן,הצוות המקצועי שלנו
 יש להכין את הקבוצות ככל שניתן, לחזור באופן הדרגתי לכושר, במגרש ומחוצה לו.  . א
 הקבוצות צריכות להיות מוכנות שכן הזמן שעומד לרשותנו מוגבל. –אם וכאשר תתחדש הליגה  . ב
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 זאת ועוד 

כפי    -יוזמות מדהימות של שחקניות, קפטניות, מאמנים ושופטיםבמהלך כל התקופה האחרונה היינו עדים ל

לבד   –הוכיחו שוב את כוחה של קהילה, והפוטנציאל שטמון בכל אחד מאיתנו  ו -שעלו ברשתות החברתיות

ים לכדור ולקבוצה... כל  וביחד. תרגילי כושר, רדיו כדורשת, טיפים מנטליים, סירטוני הומור וצחוק, געגוע

 אלה מחזקים את השחקניות ואותנו מרחוק. 

  סגרבמקביל ביצענו מחקר בהשתתפות מאות שחקניות שענו לשאלון, ביוזמה שהגיעה מהחוקרת. בתום ה

נשמח מאד שכל שחקנית תכנס גם כעת לקישור ותמלא שאלון   הפצנו את חלקו השני של השאלון. 

 מלאה בפעם הראשונה. קצר. גם מי שלא  אנונימי 

-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfprwd3km

PseImWBCobH1LUlIk2CLHlsKh2MiQW1vbh84yVw/viewform 

 . את תוצאות המחקר נפרסם בנפרד. ואחרוןיתכן ויהיה סבב שלישי 

 
 2020טורניר פרו  

 
  20-טורניר הפרו הוא טורניר כדורשת בין נבחרות של ערים ורשויות מקומיות, וזו מסורת מהמכביה ה

 השנה מטעמים מובנים  .אל תוך הקיץ עד כה קיימנו אותו בצמוד לסיום העונה  .21-ולקראת המכביה ה
    מבוטל. טורניר הפרו

, כך ששנה  ההאולימפיאד עקב דחיית  2022נדחתה לקיץ  2021המכבייה שאמורה להתקיים בישראל בקיץ 
 הבאה נוכל להתכונן! 

 
נדחה   7.5.2020שאמור היה להתקיים ב   (הדס מלכא ז"ל)לזכר לוחמת מג"ב  2- הנציין גם שטורניר הדס 

 , מועצה מקומית באר טוביהלמועד לא ידוע.  האירוע ביוזמת המשפחה, בשיתוף איגוד הכדורשת, מג"ב 
 ושחקנית האיגוד תרי עטיה.

 
 התנהלות הועד המנהל בזמן הקורונה 

 
במהירות,   ותגלגלשההשינויים   עםגדולה יותר  תדירותישיבות הוועד המנהל התנהלו על פי התוכנית, ואף ב

)כולל  ברעננה  חייבו קבלת החלטות משותפת. ישיבות הועד המנהל מתנהלות בשגרה פעם בחודשו
לישיבות זום. למרות היתרונות ו , ועבריפה לישנסקי( –הצפוניות שמגיעות מהקריות אילנית ברקת וכרמיאל 

 דמנות הראשונה לישיבה מסורתית פנים מול פנים. מחכות להז -בזום, חברות הוועד המסוימים
 
 

 אסיפה כללית 
 

 אסיפה כללית של העמותה תתקיים כנראה כמתוכנן בסוף יוני. 
 הודעה נפרדת הכוללת סדר יום תשלח לחברי העמותה. 

בהזדמנות זו אנו מזמינות את כל המתעניינות להצטרף תחת אגודה/עמותה כחברת העמותה. פרטים  
 אתר. וב 1מס' מידעון ב
 

 אתר איגוד הכדורשת 
 

אתר האיגוד באמצע   קיבלנו גם מנה אחרונה עם נפילתאם לא די בקורות אותנו בחודשיים האחרונים, 
. כל זה כעת בטיפולה של ענת כנר, ובימים הקרובים האתר  קרסהאחסון  אפריל . בבדיקה הסתבר ששרת

 ויר אחרי שהחלפנו ספק. וצפוי לחזור לא
 

 3עד כאן מידעון 

 info@icf-sport.comאנו לרשותכם, בכל שאלה או הבהרה. פנו אלינו ל 

http://www.kadureshet.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfprwd3km-PseImWBCobH1LUlIk2CLHlsKh2MiQW1vbh84yVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfprwd3km-PseImWBCobH1LUlIk2CLHlsKh2MiQW1vbh84yVw/viewform

