
 

 

 

 

 

 

 28/2/2022 

 לכל מאן דבעי.

 .2021ועד מאי   2020 לתקופת יוניכדורגל נשים רעננה יות מועדון ו: תיאור פעיל הנדון

 

 כללי 

שלב ראשון בעיר  ב .הנערות והנשים ,לקדם את ענף כדורגל הילדותבמטרה הוקם  כדורגל נשים רעננהמועדון  

 רעננה, ובהמשך בכל אזור השרון.   

את הקבוצות הרשומות   ותמפעיל, (באמצעות רשות הספורט)עיריית רעננה עמותת כדורגל נשים רעננה ביחד עם 

 ליגת העל(ב  בוגרות/ נערות ונשים ,ילדות בהתאחדות לכדורגל בישראל )טרומיות,

היסודיים  בתי ספר ב  לילדות כדורגלקבוצות של עיריית רעננה  רשות הספורט  המועדון בשיתוף עם מפעילבנוסף 

 בעיר. 

קבוצת  שחקניות למעט  ,עבור הפעילותמיסי קבוצה חודשיים משלמות בקבוצות השונות המשתתפות השחקניות כל 

 בוגרות. נשים/ה

 . במתקני הכדורגל בעיר וכאמור בבתי הספר היסודיים –קיימת בעיר רעננה הפעילות מת

בפרט, כמו גם לצמצם  כדורגל  בכלל ובבספורט  בחירתן לעסוק להעצים את הבנות ואת הנה מטרות המועדון אחת מ

 בין הבנים לבנות.הקיימים בתחום  הפערים המקצועיים  את

על כל מרכיביו לרבות טכני, גופני, טקטי, מנטלי ועוד.   כדורגלמשחק הלימוד על  דגש צעירה מושםה הבמחלק

לתת למחלקה  את המעטפת המקצועית  שדרגל לפני מספר שנים, אפשרהליגת העל לוגרות קבוצת הבהעפלתה של 

 בעבר. אשר  הצעירה הרבה יותר מ

  .בפרויקט "מגן הכבוד" של בית נשיא המדינההשתתף בשנים האחרונות מספר פעמים  המועדון 

שונות כגון סנדת מנהיגות,  סדנאות , מקיים המועדון בשנים האחרונות במסגרת הפרויקט עמותת ערכים בספורט

במסגרת  . ילדות ונערות ,בסדנאות עובדות בנפרד כל קבוצות הגיל טרומיות חיצוני מומחה. המועברות ע"י מנחה

על המגרש   התנהגותיים עצמי והיכולת לנתח מצביםהביטחון ההמפגשים נעשית עבודה על העצמת הבנות, העלת 

 ובמידת הצורך לשנות אותם.מחוץ למגרש ו

 

 

 

 

 



 20/21תוכניות שיושמו בעונה 

 תוכנית נגד גזענות ואלימות במגרש וביציעים. 

 .פרויקט אתנה

 פרויקט מצוינות

  

 ליגת העל  –קבוצת הבוגרות 

 השישי. בליגת העל לנשים. הקבוצה סיימה את העונה במקום  2020/21הקבוצה השתתפה בעונת המשחקים 

שחקניות  5יחד עם תוספת של מגיל צעיר, במרביתן צעירות מאד שגדלו במועדון  ,שחקניות 20כלל סגל הקבוצה 

 זרות. 

 

 קבוצת הנערות

 .וסיימה במקום השני והמכובד החזקהדרום בליגת  2020/21הקבוצה השתתפה בעונת המשחקים 

 שחקניות. 23 כללסגל הקבוצה 

 

 קבוצת הילדות

 דרום החזקה ונצחה את כל משחקיה. ליגתב 2020/21הקבוצה השתתפה בעונת משחקים 

 שחקניות. 26הקבוצה כלל סגל 

 זכתה בגביע המדינה!הקבוצה 

 

 קבוצת הטרומיות 

 .ההתאחדות לכדורגל לא התקיימו כללכיוון שזו היתה שנת קורונה , הטורנירים של 

 הבנות התאמנו פעמיים בשבוע כל העונה וקיימו מספר משחקי ידידות 

 

 סיכום 

 כל החלטות העמותה מתקבלות ע"י ועד המנהל של העמותה. 

 ן , ראש העי11אירה גנור, העבודה מ :רו"ח של העמותה

 השנתי,הדוח המילולי העמותה קיימה אסיפה כללית שנתית כדין, במסגרתה אושרו בין היתר הדוח הכספי 

 חברי העמותה וחברי ועד העמותה אינם מקבלים שכר. 

 

 

 

 


