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 .לכל מאן דבעי

 .2021ועד מאי  2020הנדון: תיאור פעיליות המועדון לתקופת יוני

 

 כללי

 מועדון  עמק חפר הוקם לקדם את ענף כדורגל הילדות הנערות והנשים בעמק חפר והסביבה

העמותה לקידום כדורגל בנות עמק חפר והסביבה מפעילה את הקבוצות הרשומות בהתאחדות לכדורגל 

 ליגת העל( –בישראל )טרומיות,ילדות נערות ונשים 

בנוסף לעמותה קבוצות בתי ספר לכדורגל כל המשתתפות משלמות עבור הפעילות השנתית למעט קבוצת 

 הבוגרות.

 ם איחוד, בת חפר וישובי העמק.הפעילות מתרכזת בקיבוץ גבעת חיי

מטרות המועדון להעצים את הבנות ואת עצם עיסוקן בספורט בפרט כדורגל וצימצום הפערים המקצועיים בין 

 הבנים לבנות.

הנכון בכדורגל.מאז שקבוצת הבוגרות עלתה ומשחקת  דגשים במחלקת הנוער שם מתמקדים בלימוד הבסיס

 לנו לתת למחלקה הצעירה הרבה יותר מבעבר.בליגת העל המעטפת המקצועית מאפשרת 

שנים האחרונות נמצא בפרויקט "מגן הכבוד" של בית נשיא המדינה, קבוצת הנערות גם זכתה  5המועדון ב

 שם במחלקת נוער מצטיינת

שנים דרך סדנאות המועברות ע"י מנחה  5במסגרת הפרויקט עמותת ערכים בספורט מלווה את המועדון כבר 

 ת עובדות בנפרד כל קבוצות הגיל טרומיות ילדות ונערותמטעמם בסדנאו

ובמסגרת המפגשים נעשית עבודה על העצמת הבנות, העלת ביטחון עצמי והיכולת לנתח מצבים על המגרש 

 התנהגותים ובמידת הצורך לשנות אותם.

 כמו כן העצמה של להיות חלק מקבוצת בנות והכח שזה נותן להן במגרש ומחוצה לו.

 20/21שיושמו בעונה תוכניות 

 עבודה על תוכנית במחלקת הנוער כנגד גזענות ואלימות במגרש וביציעים.

 עבודה על תוכנית במחלקת הנוער התמיכה הרפואית.

 פרויקט אתנה שהמועדון שותף זו שנה שלישית



 שילוב שחקניות מהעדה האתיופית בקבוצות. –פרויקט פל"א 

 ליגת העל –קבוצת הבוגרות 

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

 והמכובד.

 .2-1הקבוצה הגיעה למעמד גמר גביע המדינה מול קריית גת והפסידה בתוצאה 

שחקניות  4שחקניות מרביתן צעירות מאד וגם שגדלו במועדון יחד עם תוספת של  16סגל הקבוצה היה עם 

 זרות.

 בוצת הנערותק

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

 הקבוצה הגיעה למעמד גמר גביע המדינה מול חדרה והפסידה.

 שחקניות. 15סגל הקבוצה היה עם 

 קבוצת הילדות

 במחוז מרכז וסיימה במקום השלישי 2020/21הקבוצה השתתפה בעונת משחקים 

 שחקניות. 20יות היה עם סגל השחקנ

 הקבוצה הגיעה למעמד חצי גמר גביע המדינה והפסידה למכבי לי באר שבע.

 קבוצת הטרומיות

 כיוון שזו היתה שנת קורונה , הטורנירים של ההתאחדות לכדורגל לא התקיימו כלל

 הבנות בין הסגרים התאמנו ובקיץ כולו המשכנו להתאמן ללא פגרה.

 סיכום

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

 רמת גן. 12רו"ח של העמותה הינו דן רבין. היצירה 

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

 חברי העמותה וחברי ועד העמותה אינם מקבלים שכר.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 0505425773,אירית אברהמי  42920שער חפר מיקוד  –בית יצחק  1רח' הגפן 

 


