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 21מאי  – 20תיאור הפעילות לתקופה יוני :הנדון    
 
 כללי: .1

מטרת  המועדון היא קידום כדורגל הנשים , מתן שוויון הזדמנויות לנשים  .א
 בספורט ובכדורגל בפרט. 

המייצגות את וילדות  , נערות א,העמותה מפעילה קבוצות כדורגל לנשים , נערות .ב
 בישראל. ההתאחדות לכדורגלשל משתתפות בליגות העיר חדרה ו

 הנערות / ילדות בנות משלמות דמי חבר חלקיים. .ג
 . מתפרשת במגרשים רמדה, מדעים ואומנויות, הפועל חדרהפעילות העמותה  .ד
חלק חשוב ממטרות המועדון הוא פיתוח המחלקה הצעירה ושילובם של  .ה

 השחקניות הצעירות בקבוצה הבוגרת.
מטרה לפתח את יכולות המועדון מאמין בקידום האישיות של השחקניות מתוך  .ו

 השחקניות מבחינה מנטלית, פיזית, חברתית להמשך חייהן.
המועדון מעביר ומתכנן חינוך למניעת אלימות, תרומה לקהילה, יציאה נגד  .ז

 הגזענות, מניעת סמים ואלכוהול, תזונה בריאה, שילוב אוכלוסיות וכו'.
אמצעים המועדון נעזר בצוות מקצועי מהבכירים בארץ, עזרים שונים,  .ח

 .אלקטרוניים על למקסם ולשפר את העבודה
 

 ת :והבוגר תקבוצ .2
 לנשים.  'ליגת העל'ב 21/22הקבוצה הבוגרת השתתפה בעונת המשחקים 

, והבטיחה מקומה בליגת העל לנשים  7הבמקום  21/21הקבוצה סיימה את עונת 
 .20/21לעונת 

הנערות ובנוסף אליהן שחקניות שבנוי בעיקר על מחלקת  21סגל השחקניות מנה 
 שחקניות זרות.  שש

 
 נערות: הקבוצת  .3

 . צפוןהופעלה קבוצת נערות שהשתתפה בליגת נערות 
 .ואף זכתה גביע המדינה 1במקום ה 20/21הקבצה סיימה את עונת 

 שחקניות .  15סגל השחקניות מנה 
 

 : א' קבוצת נערות .4
 . צפון א' שהשתתפה בליגת נערות א' הופעלה קבוצת נערות

 .1במקום ה 20/21הקבצה סיימה את עונת 
 שחקניות .  15סגל השחקניות מנה 

 



 
 :   קבוצת ילדות .5

 . צפוןופעלה קבוצת ילדות שהשתתפה בליגת ילדות ה
 שחקניות רשומות.  14הקבוצה מנתה 

 
 שמעוניינת לשחק כדורגל .  .6

 
ההחלטות בעמותה מתקבלות בהתאם להוראות כל דין על ידי ועד המנהל של  .7

 העמותה. 
 

 .חדרה, 1לוי אטרי רחוב ארבע האגודות רו"ח  -רו"ח העמותה .8
 

העמותה קיימה אסיפה כללית שנתית כדין , במסגרתה אושר  בין היתר , הדוח  .9
 . ההתנהלותל הכספי השנתי , הדוח המילולי, מונתה ועדת ביקורת וניתן דיווח ע

 
חברי העמותה , חברי  ועד העמותה וכן חברי ועדת הביקורת אינם מקבלים שכר  .10

 ו/או טובת הנאה בעמותה. 
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