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כ ד ו ר ג ל נ ש י ם  -מ ס מ ך ה ס כ מ ות ל פ י ת ו ח ו ק י ד ו ם ה ע נ ף
 .1מוגנות של כלל שחקניות הכדורגל בישראל
בהתייחס לכל הסוגייה כולה ,יודגש שנושא המוגנות הוא מרכזי בעבודת ההתאחדות.
יתר על כן ,מונתה בעלת תפקיד שאף קיבלה הכשרה פורמלית מאופ״א ,שרון זאבי ,אשר
אמונה על הנושא לגברים ולנשים כאחד .אנו מחויבים לנושא זה ללא כחל וסרק .שרון
זאבי תכין תכנית עבודה מפורטת .
באשר למינוי בעלי תפקידים  -מעולם לא מונה ולא ימונה מאמן בעל עבר פלילי וזה מובן
מאליו .כמו כן ,מאז ומעולם הקפדנו ונמשיך להקפיד לבדוק כל תלונה אנונימית ושאינה
אנונימית ,ככל שקיימת כזאת ואינה בגדר אמירות ושמועות ,זאת מתוך מחויבות
אבסולוטית לנושא.
 .2ת נ א י ם  /מ ע ט פ ת מ ק צ ו ע י ת ב נ ב ח ר ת ה נ ש י ם ש ל י ש ר א ל
• תאושר הבקשה ל 500-יורו לכל משחק חוץ )ללא תשלום דמי אימונים בימים הללו( ,כמו
גם  150ש״ח להחזר הוצאות נסיעה )פר אימון( כאשר הפעילות בארץ וכאשר נמצאים
בהתכנסות ,לאלו שמרכז עיסוקה אינו כדורגל 150 .ש״ח להחזר הוצאות נסיעה לאימון
בארץ עבור מי שמרכז עיסוקה כדורגל ואינה גרה בארץ וצריכה להגיע לאימונים בודדים
שלא במחנה סגור .לקראת הקמפיינים הבאים ,גברים ונשים ,תבחן ההתאחדות לכדורגל
מודל תשלום שוויוני למשחקי החוץ עבור שתי הנבחרות .לביצוע מיידי
• השימוש בבית הנבחרות בשפיים כבית לנבחרת הנשים ,הבטחה לקדימות לנבחרת הנשים
בשורה אחת עם נבחרת גברים ,מגרשי דשא -.לביצוע מיידי
• הטיסות יהיו טיסות יום בלבד )לא על חשבון לילה( ,טיסות ישירות ככל שניתן ,במידה
וקיים קונקשיין אז עד  10שעות זמן הגעה למלון משעת ההמראה ולא יותר מ 3-שעות
קונקשיין ) עד עצירה  1בלבד( .לבקשת השחקניות ,במקרה ולא תמצא טיסה שתעמוד
בסטנדרט הנ״ל ,כנרת צדף תשמש כמגשרת.
• לעניין הלאונג׳ ,תעשה השוואה לתנאי הבוגרת גברים ,כולל איסור שימוש בדיוטי פרי
והגעה מרוכזת וישירה ללאונג׳ לקראת טיסה  -לביצוע מיידי
• נ ו ש א ה ט ס ת ה ל י ג י ו נ ר י ו ת י ב ח ן לקראת הקמפיין הבא הן עבור הנשים והן עבור הגברים.
לבקשת השחקניות ,עד לקמפיין הבא כנרת צדף תשמש כמגשרת.
•  .GPSגישה למערכות ניתוח המשחקים כפי שניתן בנבחרות השונות-.מאושר בתהליך
רכישה.
• הענקת צלחת הוכרה בהופעה  100 ,75 ,50 ,25 ,1כנהוג.
• מלונות בסטנדרטים הנהוגים בנבחרת הגברים ובהתאם למצאי ביעד המשחק.
• מנגנון החזרי הוצאות לשחקניות בהעברה בנקאית ,מול מיתר שמש .עד  30יום .שער
י י נ ת ן ע ל פ י א ו ת ו י ו ם במידה וזה הוצאות בחו"ל
בהמשך לכלל הסעיפים ,השחקניות במקביל יהיו מחויבות לכל הסטנדרטים להם מחויבים שחקני נבחרת
הגברים ,בכלל זה קוד אתי ומקצועי לגבי התנהלות מקצועית ,משמעת ,הופעה מלאה לפעילות ,התנהלות
תקשורתית וכן הלאה.

 .3ציוד נבחרת הנשים-מאושר ומוסכם לקראת הקמפיין הבא
• מדי משחק ואימון בגזרת נשים .התאמת מידות לשחקניות ושוערות ע"י מדידות של
המדים בטרם הקמפיין.
• כמות מספקת של מדי אימון ומשחק במידות המותאמות לסגל השחקניות והשוערות.
• הפרדה ברורה בין ציוד נבחרת הנשים ,לבין ציוד נבחרות הנערות.
• ציוד רפואי מלא ללא שום תלות בפעילות של שאר הנבחרות) .כולל לימפה פרס ,וכל ציוד
אשר קיים וזמין לשאר נבחרות ישראל ובפרט לנבחרת הגברים(.

•
•
•
•

שתייה איזוטונית ,חטיפי חלבון ,ואנרגיה למשחקים והאימונים על פי צורך שיוגדר
מראש על ידי תזונאי/ת.
שחקניות הנבחרת יהיו רשאיות לשמור סט משחק אחד לאחר כל משחק רשמי -לבדיקה
לקמפיין הנוכחי
ציוד נוסף :מזוודות אחידות לטיסות ,ביגוד ייצוגי נשי לטיסות ואירועים מיוחדים,
כפכפים ,וכל ציוד אשר זמין לשאר נבחרות ישראל ובפרט לנבחרת הגברים שלא צוין
במסמך זה.
תעשה בדיקה על ידי מנהלת נבחרת בדיקה ובקרה של הציוד הקיים במחסן לקראת
המשחק הקרוב וכן הלאה בקמפיין הבא.

 .4צוות מקצועי נבחרת הנשים -מאושר ומוסכם לקראת הקמפיין הבא
• ההתאחדות תפעל לבניית דרך מקצועית ויישומה ,תוך כדי פיקוח ויישום על הפעילות
באמצעות דמות מקצועית.
• שימוש בקריטריונים ברורים עבור כלל בעלי התפקידים בנבחרות הנשים והנערות.
• גישה מלאה ושימוש במערך הסקאוטינג והאנליטי של ההתאחדות לכדורגל.
• מאמן/מאמנת ראשי במשרה מלאה .לא תינתן אפשרות לאמן במקומות נוספים במקביל.
• צוות מקצועי יכלול עוזר/ת מאמנ/ת ,מאמנ/ת שוערים ,מאמנ/ת כושר ,אנליסט/ית,
מאמנ/ת מנטלי ) .ב כ פ ו ף ל ב ק ש ת ה מ א מ ן א ו ה מ א מ נ ת ש י ב ח ר ו (
• ליווי של תזונאי/ת כתיבת תפריטים אישיים ובקרה תכופתית.
• אישור הוספת  2מעסים לטיסות של  2משחקים ויותר )כלומר סה״כ  3מטפלים כאשר יש
 2משחקי חוץ רצופים(.
• שף פרטי במשחקי חוץ -תזונה איכותית לביצועים מקסימליים.
• הגדרת איש קשר בהתאחדות לטיפול עניינים שוטפים אל מול נציגת השחקניות )שחקנית
נבחרת פעילה/קפטנית(
 .5פעילות שוטפת נבחרות ישראל
•
•

אישור אימוני הכנה בזמן פגרת הליגות על פי בקשת הצוות המקצועי ובהתאם למסגרת
תקציבית.
תתקיים פעילות בינלאומית )משחק בינלאומי  (1-2בחלון בינלאומי בשלושה חלונות
ב י נ ל א ו מ י במהלך כל שנתיים של פעילות.

 .6שיווק וקידום כלל הענף
• הנהלת ההתאחדות רואה בפיתוח הענף ,ההשקעה ביסודות והגדלת כמות
המשתתפות יעד מרכזי ,כולל שינוי מבנה הפעילות ובכלל זה בחינת הקמת גוף
אוטונומי .ההתאחדות תגייס את כל הגורמים הרלוונטיים להובלת השינוי ,בכלל
זה אנשי מקצוע ,אופ״א ,משרד הספורט ועוד.
• ההתאחדות מודיעה כי בעקבות ההבנה של חשיבות כדורגל הנשים ,היא תציג
את התוכנית האסטרטגית ל 8-השנים הקרובות ,שתכלול :הגדלת מספר
השחקניות הפעילות בענף בדגש על הרחבת בסיס הפרמידה ,נערות ,אסטרטגיה
שיווקית לענף כדורגל הנשים בכלל ובנבחרות בפרט ,קידום נשים ושחקניות עבר
בענף-מאמנות ,מנהלות ,שופטות ,קידום ליגת העל לנשים ובניית תוכנית לקידום
מספר השחקניות המקצועניות הפעילות בענף )כדורגל כעבודה ראשונה ו/או
יחידה(.

 .7ש ק י פ ו ת
ניהול ענף הכדורגל ,גברים ונשים כאחד ,נעשה על פי ההיררכיה ניהולית וחלוקה מקצועית כמו בכל
העולם .ישנה הנהלה להתאחדות ,ישנה ועדת נשים ולענף הנשים יש מנהלים ,וישנן שחקניות  -לכל אחד
ואחת תפקיד .כפי שסוכם במפגשה האחרון של ועדת הנשים ,יציג יילה חוס במפגש הבא את ה ד ו ח
המקצועי שהכין ,אשר כולל בתוכו את התובנות של נורה האפטל.
ההתאחדות מחויבת לתוכנית עבודה רב שנתית ,שתובל על ידי אנשי מקצוע ברמה הגבוהה ביותר,
בתאום הגופים הבינלאומיים כדי לקדם את הענף על כל היבטיו.
מטרת המסמך היא קידום כדורגל הנשים בישראל ,בהתאם לחזון ה ה ת א ח ד ו ת ו ת ו כ נ י ת ה ע ב ו ד ה ש ל ה ,
שהגדירה את קידום הענף כיעד מרכזי.
אין מדובר בהסכם קיבוצי ו/או במו״מ קיבוצי ,אין מדובר ביחסי עובד-מעביד וההתאחדות לא מהווה
ארגון מעסיקים
מסמך זה נחתם ע״י מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל ,כגורם מוסמך מטעמה והאמור בו מחייב את
ההתאחדות לכל דבר ועניין .המסמך יובא לידיעת הנהלת ההתאחדות לכדורגל בישיבתה הקרובה.

בכבוד רב,

יוסי שרעבי ,עו"ד
מנכ"ל
ההתאחדות לכדורגל בישראל

