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 2020  אוקטובר                                                                                      21-2020עונת  4ניוזלטר  

 
 

 בעידן קורונה  לפעילותבהכנות מידעון זה יתמקד 
 

 רישום הקבוצות התנהל כמתוכנן בהפוגה בין הגל הראשון לבין הגל השני. 
לקראת עונה  ה לעצב ו הפוגה זו נתנה לקבוצות את האפשרות להתחיל להתאמן, לגבש את הקבוצה מחדש 

 2הליגות התמלאו )למעט   , קבוצות חדשות )!!( 20הצטרפו אלינו מעל , בצעו הרשמהחדשה. הקבוצות 
ורשת כמה משמעותית ליגת הכד הוכיחה, והמוטיבציה של הקבוצות רק שעדין קיימת אי ודאות לגביהן(

 תודה לכולכן על האמון שאתן נותנות באיגוד! עבור כולנו. 
שהליגה תפתח  שלנו היתה  הנחת העבודה, בחודשים יולי ואוגוסט שאחרי הסגר הראשוןתקופה באותה 

 הצוות חזר לעבודה מלאה והחל בהכנות והתארגנות. וכך  , נוב'-אוקטוברב
 שיש צורך בהתאמה למציאות המשתנה.   היה ברור -עם תחילתו של גל שני עוצמתי, והטלת הסגר

 
 את תחילת העונה מסוף אוקטובר לסוף נובמבר. , כשלב ראשון,  כך דחינו

 
 : שתי אופציותבשלב השני הוחלט להתמקד ב - 6.10-כפי שפרטנו במייל שנשלח לראשי הקבוצות ב

יפתחו באיחור ויתקיימו בכפוף לחוזר קורונה שהפצנו, עם "בנק" המגרשים לעת   - תחרותיות ליגות קיום א. 
מתן זמן להסדרת בדיקות, רישום וחזרה לאימונים. מספר משחקים מצומצם מהתכנון המקורי  תוך הצורך,

 .ועל כן במחיר שונה מהמחיר המקורי
 .ירועפורמט ספורטיבי אחר, ברישום ותמחור נפרד לכל אקיום ב. 

 בהתאם לכך: 
העבודה על ההחזרים תתחיל בימים הקרובים. בכל אחת   (. 100%)ם במלוא ודמי השחקניות יוחזר •

  מהאופציות שצויינו מעלה יגבה תשלום בכפוף לפעילות.
דמי רישום קבוצה לא יוחזרו בשלב זה עד שנקבל החלטה איזו אופציה אפשרית. קבוצות שלא יהיו   •

 ש"ח כמובטח.  200יקבלו החזר של  יה ב'באופצ מעוניינות להשתתף
 
שפויה ולכן   אנחנו בועד המנהל, והצוות איתנו, רואים בפעילות הכדורשת חלק חשוב בחזרה לשיגרה 

 .חלק ממשפחת איגוד הכדורשת בזום, ותהיות וות קבוצתייבפעיל תשתתפוכושר,  שתשארו במצפות 
  ף . מעולה וכיי יהיה  ובכל פורמט שנקיים גם בתנאים האלה

 
 . החלטהבכל נעדכן מוקדם ככל שניתן 

 
 גישה אופטימית. חשוב להדגיש שהגישה שחברות הועד המנהל בחרו לאמץ היא  

 מרגישות את הצורך לחזור לאימונים. לגישתנו אנחנו מבינות מה קורה מסביב, יחד עם זאת 
 . כ"כ מהר רים ידייםלא ניש אוירה שמייצרת מציאות.  

 חשוב ומשמעותי עבורנו, עבור השחקניות, מאמנים והצוות. לכדורשת יש מקום 
 . , בפורמט כזה או אחרעילותאז ככל שהדבר תלוי בנו אנו בהכנות לפ

 אנחנו נהיה מוכנות!!  -במצב שהדברים יחזרו לשגרה
 
 

חברות הועד המנהל מקיימות מפגשים פעם בחודש )לפחות(, בפגישות פנים מול פנים, ו/או בזום. המצב  
 והתנאים שמשתנים כל הזמן חייבו אותנו להתכנס גם בהתראות קצרות, על מנת לקבל החלטות. 

 
 

 בעת הסגר ועדה מקצועית פעילות 
 

מייצגות  :התגבשה )אחרי קול קורא שהזמין מאמנים ואנשי מקצוע להצטרף אלינו(  ועדה מקצועית שלנו  
יוני אלמוג, רונית שיר, לירון  -אליהן הצטרפו כהן היו"ר.  יפה לישנסקי, ענת כנר ואילונה -את הועד בועדה

 שכנאי, מאיר לוי, שירז סאגה, שובל גרינפלד ודרור גורן.
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יצאנו ביוזמה "אתגר איגוד הכדורשת". שחקניות מוזמנות לשלוח סרטונים של אימוני בית עם   . א
ן עם כמות הלייקים  המשפחה או לבד. יש לעלות לדף הפייסבוק בתגובות לפוסט הרלבנטי. הסרטו

 הגדולה ביותר יזכה בפרס. התחרות מסתיימת בסוף אוקטובר. 
בכל יום שלישי האיגוד מארח מאמן אחר עם קליפ קצר   -שומרות על כושר עם איגוד הכדורשת  . ב

הקליפ הראשון הוא אימון עם כדור שמעבירה  של תרגילי כושר או טיפים לאימון בימי הסגר.  
 השני של המאמן צבי רוטברט. המקצועית. אילונה כהן, יו"ר הועדה  

 מאמנים מוזמנים לשלוח אלינו סרטונים )ואנחנו נערוך(. 
 עקבו אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם.  .ג

 
 

 
 

 פרק א  -ליגות עצמאיות ור על הזרק
 

"ליגות עצמאיות".   -מפעיל פורמט אחרבנוסף איגוד הכדורשת מפעיל ליגות ברמות שונות ברחבי הארץ.  
ליגת בנות נחמה בקדימה צורן, ליגת פנינת השפלה,  של רעננה,  כדורשת ליגת ה -ליגת רעננטכאלו הן 

 . ליגה למקומות עבודה מחוז שרון
את הליגה באופן עצמאי, ולהיות תחת איגוד   הפורמט של ליגה עצמאית מאפשר לישובים/מועצות לנהל

 הכדורשת בכל הנוגע להיבטים המקצועיים. 
הליגות העצמאיות מנוהלות בדרך כלל על ידי כוחות פנימיים מקרב השחקניות, שלוקחות יוזמה ומנהלות 

 שנים.  10, שפועלת כבר מעל רעננט מבין הליגות היא הוותיקה  ליגה לתפארת.  
 יגוד. מיכל שדות, חברת הועד, אחראית על הקשר עם הליגות העצמאיות מטעם הא

 
, ממועצה אזורית קדימה  בנות נחמה  את נציגבכל מהדורה של מידעון האיגוד נציג ליגה אחרת. הפעם 

 . צורן, שיספרו במילותיהן שלהן על הליגה
גולדה אחראית  אידיל , ואת חיה טופף קדושים, ואריאלה רצון מטעם הליגה זו הזדמנות מעולה להציג את 

 , אלופות העולם שעומדות מאחורי הליגה ומנהלות אותה בהצלחה ענקית.  ס"הספורט במתנ 
  , שמתוחזק באדיקות על ידי הילית ינאי כנסו לדף הפייסבוק של הליגה

https://www.facebook.com/BnotNehama/ 
 
החלטנו על שינוי. החלטנו להמשיך את  ולפני כשנה ,לפני חמש שנים קדימה צורןל צהפרהכדורשת "

 דרכינו בכדורשת כליגה עצמאית, שתנוהל מקצועית ע"י האיגוד. 
הגברת נחמה ריבלין ז"ל הייתה אישה חזקה, נדיבה, צנועה וחדת מחשבה.  . שם הליגה נבחר ברוב קולות
שכולות, ונשים שנפגעו מינית. אנו מאמינות שבבחירת השם נוכל לשמר את  היא פעלה רבות למען נשים 

 זכרה ופועלה. זכינו לברכת דרך מבני משפחת ריבלין, ואת העונה הקודמת פתחנו באירוע חגיגי בנוכחות
 בני המשפחה. ו כבוד נשיא המדינה 

 
ולפתע   בלעדיה.יום מהר מאוד תפסה הכדורשת את מקומה בלב בנות רבות, שלא הבינו איך חיו עד ה

הקורונה, אוי הקורונה. בבת אחת כיבו לכולנו את השלטר. היו לנו שפע של אימונים, משחקים וטורנירים.  
מעלות בדף הפייסבוק זיכרונות  ? ועכשיו צריכות להבין מה עושות עם כל השקט הזה, והזמן הפנוי...

http://www.kadureshet.com/
https://www.facebook.com/%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%98-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA-122457361128391/
https://www.facebook.com/%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%98-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA-122457361128391/
https://www.facebook.com/%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%98-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA-122457361128391/
https://www.facebook.com/BnotNehama/
https://www.facebook.com/BnotNehama/
https://www.facebook.com/BnotNehama/
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הצבא, החתונה, וזוכות כך להכיר עוד    משמחים, וטיפ)ת( בריאות! מעבירות בואטסאפ תמונות מהילדות,
 קצת אחת את השנייה. אבל יאללה שיגמר!! מיצינו כבר את כל הרעיונות. 

 
בנות נחמה הנפלאות נרתמות    ומתקיים גם בתקופה זו.מאוד,  לנו  הקשר שלנו עם הקהילה חשוב

 לפרויקטים קהילתיים: איסוף מזון, חלוקת מצרכים, אפיית עוגות לקשישים, ועוד. 
 ש לנו מנהלת, שדואגת לנו לטורנירים, מחנות אימונים, ואירועים חברתיים. י

השנה )שתתחיל כבר אמן!( מצטרפות אלינו קבוצות רבות מהאזור. הפכנו מליגה קטנה המורכבת ברובה  
 פייה וההתרגשות לקראת זה גדולה.י. הצמגוונתמקבוצות מהישוב, לליגה גדולה ו

בלנו כשיצאנו לדרך עצמאית, הייתה להיכנס תחת כנפי האיגוד. כל אחת ההחלטות הטובות ביותר שקי
 החששות שהיו לנו בתחילת דרכינו התפוגגו מיד כשהכרנו את הצוות הנפלא מולו אנו מתנהלות. המשחקים  

מנוהלים בצורה מקצועית, כזו שלא הכרנו קודם. כל פניה שלנו מטופלת ביעילות ובמהירות. והכי חשוב,  
 .  "יגוד הכדורשת הוא הבית שבחרנו בו, ואנחנו שמחות להיות חלק ממנותמיד בחיוך. א

 

 
 

 המאבק לקבלת תמיכה ממשרד הספורט 
 

. למעשה הנושא לא ירד מסדר מאז ומתמידהבוער שהעסיק אותנו   ענייןדחקה את הלא מגיפת הקורונה 
היום של הועד המנהל. אנחנו ממשיכות לבדוק כל דרך אפשרית לקדם את ענייננו, בין היתר במסדרונות 

לאחרונה  אושרת חבר אזולאי מובילה את הנושא מטעם האיגוד. הכנסת ומול פקידי משרד הספורט. 
במשרדי איגוד הכדורסל  7.6.2020-התקיימה במנהלת על בענפי הכדור לנשים, בתום פגישה ש הוקמה

בהשתתפות נציגות מהאיגוד, איגוד הכדורסל, כדורעף, מאמאנט וכדורגל, הפועל ומכבי ישראל. בראש  
מנהלת תהווה  המנהלת עומדת הילה קניסטר בר דוד )יו"ר מנהלת ליגת העל בכדוסל נשים(. הכוונה שה

מול גופי המדינה והרשויות המקומיות, במטרה  גוף יציג של ענפי הכדור לנשים ותייצג את ענפי הנשים 
 לקדם שוויון מגדרי בחלוקת המשאבים הציבוריים. 

 
 קורס למניעת מצבי הטרדה מינית באיגודי ספורט 

 
אתנה, המרכז לקידום ספורט הנשים בישראל, יזמה תוכנית חינוכית למניעת מצבי הטרדה מינית באיגודי 

בשיתוף עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות   מרחב בטוח בספורט בישראל,ויצירת  , הספורט ובגופי הספורט
איגוד למניעת הטרדה מינית ב בקורס שמתקיים בימים אלו, משתתפת האחראית  ונפגעי תקיפה מינית .

 הכדורשת, חברת הועד מיכל שדות. 
 
 

 ליגת הילדות והנערות של איגוד הכדורשת 
 

, בשלושה מוקדים גאוגרפיים.    ללא תשלוםליגה מתוקה במיוחד. השנה לנוכח המצב פתחנו הרשמה 
 בהמשך, הנרשמים יתבקשו לבצע רישום מלא כמו כל שנה. פרטים באתר. הרישום נסגר בסוף נובמבר.

 
 

http://www.kadureshet.com/
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 איגוד הכדורשתצוות 
 בהתנדבות. חברות הועד המנהל, הפועלות  9צוות איגוד הכדורשת מונה את 

 -הנפלא שלנויחד איתן הצוות 
אשת הקשר אליכן הקבוצות, מנהלת את תהליך הרישום  מנהלת קשרי לקוחות וקשרי חוץ,  -ליטל גבע

ולמעשה חולשת על כל האדמיניסטרציה של העמותה, לרבות הקשר עם רשם העמותות, ומנהל התרבות 
 והספורט.
כמו כן אמונה על  אחראית על הקשר עם ספקים ותשלומים. של האיגוד.  חשבונותמנהלת ה -יעל דותן

 השופטים, שיבוצים והכוונות מקצועיות. 
 אנשי צוות נוספים :  2-אנו נפרדות החודש בעצב מ

שנים, הוא איש הצוות הוותיק ביותר באיגוד. שלמה היה חלק    10מלווה אותנו כבר  שלמה ברוטמן 
)הראשונה בעולם, פורצת  ,כמנהל המקצועי, ניסח את חוקת הכדורשתמהצמיחה וההתפתחות של האיגוד 

 ועסק בבניית לוחות המשחקים, מבנה הליגות ועוד. דרך בכל קנה מידה(, 
 מנהלת שווק וגיוס חסויות, והגרפיקאית של האיגוד, ופעלה מסביב לשעון לקראת טורניר אילת.   הגר כהן

 גוד הכדורשת ואיחולים להצלחה בהמשך הדרך. תודה להגר ולשלמה על תרומתם המשמעותית לאי
 hrsport4@gmail.com –. מייל לפניות ועדת איתור הוקמה

 
 

 2021, אסיפה כללית יוני  2020יוני    אסיפה כללית
 

 . ברעננה  2020 כמתוכנן בסוף יוניהתקיימה אסיפה כללית של העמותה 
המצב, עשינו מאמיצים כבירים והגשנו את כל הניירת לרשם העמותות. האיגוד עומד בכל  למרות 

 הקריטריונים ועל כן קיבל כמו כל שנה אישור ניהול תקין.
 

 1אנו מזמינות את כל המתעניינות להצטרף תחת אגודה/עמותה כחברת העמותה. פרטים במידעון מס'  
 ו בחירות לוועד המנהל. )אסיפה הקרובה( יתקיימ 2021ביוני  ובאתר.

 
 
 מתוק במיוחד  לסיוםו
 

  רכות לענת כנר חברת הועד המנהל, עם הולדתו של יונתן.ב       
 

 4עד כאן מידעון 

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

http://www.kadureshet.com/
mailto:hrsport4@gmail.com

