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למסגרת פעילות רעננט
גרסה אוגוסט 2017

.1

מסגרת פעילות רעננט  -רעננט רעננה

.1.1

מסגרת הפעילות של אמהות כדורשת בישראל (להלן "רעננט") מטרתה לחבר קבוצות אימהות לפעילות
גופנית משותפת במסגרת תחרויות כדורשת תוך מתן דגש לרוח הספורטיבית.

.1.2

במסגרת השתתפות אמהות כדורשת בפעילות תחרותית של ייצוג המוסד החינוכי ברעננה בו לומד
בנה/בתה יחוזק הקשר של התא המשפחתי תוך גילוי מעורבות חברתית בפעילות המוסד החינוכי.

.1.3

ערכי הרעננט מבוססים על חיבור קבוצתי של קבוצות נשים במסגרת פעילות ספורטיבית ,נפש בריאה
בגוף בריא ,פרגון ,פלורליזם חברתי ,שיתוף ,שוויון וקידום ערכים חברתיים בסביבה בה מתקיימת
פעילות הרעננט.

.1.4

פעילות הרעננט מבוססת על כבוד,יושר,הגינות ,אמינות ונאמנות ,ללא שרירות לב וללא משוא פנים.

.1.5

כל אדם הקשור לרעננט מחויב לפעול לפי ערכים אלו.

.1.6

ליגת רעננט מאמצת במלואה את חוקת המשחקים של האיגוד הישראלי לכדורשת .

.1.7

ליגת הרעננט תנוהל באמצעות חברות מנהלת הליגה

.1.8

לטובת ניהול ליגת הרעננט או כל פעילות אחרת תחרותית של הליגה ימונה רכז מקצועי ארגוני ,ועדת
ליגה ,מנגנון ערעורים ועדת משמעת .

.1.9

רעננט כחלק מאיגוד הישראלי לכדורשת ,משתמשת במנגנון הערעורים והמשמשעת של האיגוד

.1.10

קבוצת אמהות רשאית להתאחד לקבוצה ובתנאי שלכולן ילד הלומד באותו מוסד חינוכי באותה שנת
פעילות.

.1.11

כל קבוצה הלוקחת חלק ברעננט תשלח נציגה ( רכזת ) לוועדת הליגה– כלל נציגות הקבוצות מהוות את
וועדת הליגה

.1.12

בליגת הרעננט משתתפות אמהות לילדים הלומדים באחד ממוסדות החינוך המוכרים בעיר .למעט
חריגות כמפורט בסעיף  .6או אמהות שילדיהן עולים לגן חובה בשנת הלימודים הקרובה ,המיועד לבית
הספר אליו שייכת הקבוצה (.ולא תחשבנה כחריגות )

.1.13

שחקנית עם וותק של שלוש שנים ומעלה בקבוצה ,רשאית להשאר בקבוצה גם אם ילדיה עזבו את
המוסד החינוכי ולא תחשב כחריגה.

.1.14

למרות האמור בס"ק  1.10במקרה בו לא נרשמו די אימהות להקמת קבוצה ממוסד חינוכי אחד (להלן
"קבוצה הומוגנית") יתאפשר רישום קבוצות המאגדות בתוכן אימהות לילדים מכמה מוסדות חינוך
(להלן "קבוצות מעורבות").

.1.15

רישום קבוצות מעורבות יתאפשר בכפוף לסעיף 7

.1.16

בסמכות המנהלת להזמין קבוצות להשתתף בליגת רעננט בעונה מסוימת

.1.17

קבוצה שנרשמה לליגת רעננט תחשב כקבוצה פעילה לאחר ששילמו חברותיה את דמי החבר באמצעות
מילוי הוראת קבע ,כפי שייקבעו בחוזר שיופץ מידי שנה ע"י המנהלת והן פועלות בהתאם לתקנון
ולחוקת רעננט.
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.1.18

קבלת כרטיס השחקנית מהווה אישור השחקנית על קבלת החוקה והתקנון של רעננט והתחייבות לפעול
לפיהם.

.2

רישום קבוצות

.2.1

רישום קבוצה יכול להתבצע ע"י נציגת הקבוצה.

.2.2

בקבוצה יהיו רשומות לפחות  8שחקניות כשירות.

.2.3

כל שחקניות הקבוצות ,יבוטחו בהתאם לחוק הספורט.

.2.4

הרישום יכול להתבצע בתקופת ההרשמה ,כפי שתיקבע על ידי מנהלת ,להלן "תקופת ההרשמה" (ראה
סעיף " 4תקופת עונת המשחקים ,תקופת ההרשמות ותקופת הפגרה") וזאת בתנאי שתמלא טופס
הרשמה על כל פרטיו ותמציא למנהלת את כלל הטפסים והתשלומים הנדרשים לרישום קבוצה כפי
שנקבעו בתקנון זה או בכל חוזר רשמי אחר של המנהלת

.2.5

באחריות רכזת הקבוצה להעביר למנהלת הליגה רשימה שמית של שחקניות הקבוצה על גבי טופס א
המצורף להסכם זה.

.3

איחוד קבוצות

.3.1

במועד סיום רישום הקבוצות לליגה לא יתאפשר איחוד קבוצות בשום מקרה שהוא.

.4

תקופת עונת המשחקים ,תקופת ההרשמות ותקופת הפגרה

.4.1

תקופת עונת המשחקים הרשמית היא בין חודש נובמבר לחודש יוני של כל שנה.

.4.2

תקופת ההרשמה לקבוצות תחל בחודש אוגוסט ותסתיים כשבועיים לפניי תחילת המשחקים כפי
שנקבעו בחוזר רשמי של המנהלת ,או לפי הוראות תקנון זה.

.4.3

תוכנית המשחקים תפורסם רשמית מטעם המנהלת טרם תחילת המשחקים ותפרט את תוכנית הליגה
והקבוצות החדשות שנרשמו והתקבלו.

.4.4

ניתן לרשום שחקניות נוספות לאחר פתיחת הליגה והן תוכלנה להשתתף כשחקניות פעילות בליגה.
כאמור בסעיף 5.2

.4.5

תקופת הפגרה הרשמית היא בין התאריכים  30.7ועד  31.8של כל שנה.

.4.6

למרות האמור בס"ק  4.5 4.4, 4.3, ,4.2 ,4.1דלעיל רשאית המנהלת לשנות את תקופת עונת המשחקים,
תקופת הפגרה ותקופת ההרשמות ,אך זאת בתנאי שתפרסם הודעה על כך בחוזר רשמי של המנהלת.

.5

רישום שחקניות

 .5.1שחקנית תהיה רשאית להצטרף לכל קבוצה המייצגת מוסד חינוכי בו רשום כחוק אחד מילדיה בנוסף
לשחקנית חריגה כהגדרתה בסעיף .6ובכפוף לחוקת האיגוד הישראלי לכדורשת
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.5.2

שחקנית רשאית להירשם לקבוצה בכל עונה החל מהיום הראשון של תקופת ההרשמה ועד סוף חודש
פברואר של עונת המשחקים ובכפוף לכל הודעה אחרת של המנהלת שפורסמה בחוזר רשמי ,וליטול חלק
במשחקי הליגה או תחרויות אחרות ,עם קבלת כרטיס השחקנית או האישור הזמני.

.5.3

שחקנית רשאית להירשם באמצעות טופס רישום לקבוצה אחת בלבד .לא יתאפשר לשחקנית לעבור
לקבוצה אחרת לאחר סיום תקופת רישום הקבוצות.

.5.4

למרות האמור בס"ק  5.3שחקנית שבנה/בתה עובר/ת מהמוסד החינוכי בו היא רשומה כשחקנית
במהלך עונת המשחקים ,תעמוד לפניה האפשרות להמשיך לשחק בקבוצה בה נרשמה בתחילת העונה או
לעבור לקבוצה במוסד החינוכי החדש בה נרשם/ה בנה/בתה

.5.5

שחקנית שאינה מבוטחת ,לא תורשה להשתתף בפעילות רעננט (כולל אימונים) עד להסדרת הביטוח.

.5.6

לטפסים הנ"ל יש לצרף תמונה אחת וצילום תעודת מזהה של השחקנית.

.5.7

שחקנית שנרשמה לקבוצה לאחר תחילתה של עונת המשחקים נדרש לצרף את שמה לטופס רישום
הקבוצה בתוספת חתימת מנהל המוסד החינוכי ,למעט שחקנית חריגה ,כמוגדר בסעיף 6

.5.8

קבוצה רשאית לשתף בשורותיה אך ורק שחקניות שנרשמו בהתאם להוראות תקנון זה .

.6

שחקנית חריגה

.6.1

כל קבוצה שאינה "קבוצה מעורבת" כהגדרתה בסעיף  ,7תהיה רשאית לכלול עד שתי שחקניות חריגות.
בכל מקרה לא יעלה מספר השחקניות בקבוצה על  14שחקניות.

.6.2

שחקנית תחשב כחריגה בהתקיים אחד מאלו:
א .שחקנית שאין לה ילדים במוסד החינוכי שלו משוייכת הקבוצה.
ב .שחקנית מעל גיל  ,30תושבת העיר רעננה ,שאין לה ילדים.
ג .בכל מקרה לא תאושר שחקנית שאינה תושבת רעננה

.6.3

שחקנית שילדיה בוגרים של אחד ממוסדות החינוך העל יסודי בעיר רעננה (להלן "פנסיונרית") תחשב
כשחקנית מן המניין בקבוצה של המוסד החינוכי העל יסודי בו למדו ילדיה או כחריגה בקבוצה
המשוייכת למוסד חינוכי אחר.

.6.4

בקבוצה מעורבת לא תתאפשר שחקנית חריגה.

.6.5

שחקנית עם וותק של מעל שלוש שנים בקבוצה לא תחשב כחריגה ,אלא תתקבל כשחקנית מן המנין

.6.6

על מנהלת הליגה האחריות לשבץ לכל אחת מקבוצות הליגה ,אמהות לילדים בעלי צרכים מיוחדים,
שאינם משולבים במסגרות החינוך ,שלהם קבוצות בליגה

.7

קבוצות מעורבות

.7.1

קבוצות ממוסד חינוכי שלהן פחות משמונה שחקניות ,תוכלנה להתאחד לקבוצות מעורבות ממספר
מוסדות ולהתחרות ככל קבוצה אחרת בליגה בתנאי שתעמודנה בתנאים הבאים:
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.7.2

האיחוד יהיה ע"פ שכבת גיל ,למשל תיכונים ,חטיבות ,בתי ספר יסודיים ,גנים וכו  .כמו כן ניתן להקים
קבוצה מעורבת המאחדת מספר חטיבות ותיכונים.

.7.3

כמו כן יתאפשר איחוד של בתי ספר דתיים

.7.4

כל שאר חוקי הליגה יחולו על הקבוצה הזו כמו על כל קבוצה אחרת בליגה

.7.5

בכל מקרה לא יעלה מספר השחקניות בקבוצה על  14שחקניות.

.7.6

בקבוצה מעורבת לא תתאפשר שחקנית חריגה.

.8

מערכת ידידות

.8.1

תכליתה של מערכת הידידות היא שיתוף שחקניות שלא שיחקו קודם לכן במשחק.

.8.2

מערכת ידידות תתקיים בכל משחק ליגה שהסתיים בתוצאה .2-0

.8.3

מערכת ידידות לא תתקיים בטורניר גביע רעננט.

.8.4

מערכת ידידות היא חלק בלתי נפרד מהמשחק ,חלים עליה כל הנוהלים הנוגעים למשחק כפי שמופיעים
בתקנון.

.8.5

מערכת ידידות תמשך עד  15נקודות ללא הפרשים.

.8.6

במערכת ידידות אין פסקי זמן.

.8.7

תוצאות מערכת הידידות לא יתועדו ביחד עם תוצאות המשחק ולא תשפענה עליהן.

.8.8

את משחקי הידידות ישפטו השופטים אשר שפטו את המשחק.

.9

נוהל רישום ותשלומים

.9.1

סך התשלומים החודשיים עבור ההשתתפות ברעננט לעונת יפורסמו ע"י המנהלת לפני תקופת הרישום,
כפי שיקבע ע"י העיריה
בנוסף תקבע ה מנהלת סכום חד פעמי שיפורסם עם תחילת העונה ,לטובת הפעילות השוטפת של הליגה (
רשמים ,שופטים ,ציוד ,ארועי ליגה )
הציוד שינתן לקבוצות ( כדורים  ,רשתות ,עגלות וכו – ) ,הינו רכוש ליגת רעננט ולא רכוש הקבוצות
ביטול והקפאת פעילות שחקנית
הקפאת פעילות = הפסקה זמנית של הפעילות ודמי המינוי ברעננט לתקופה של עד שלושה חודשים.
הפסקת פעילות= פרישה סופית מהליגה והפסקת דמי המינוי.
יודגש כי בכל מקרה של הקפאה או הפסקה לא יוחזרו דמי הרישום.
שחקנית המעוניינת להפסיק או להקפיא את פעילותה ברעננט מתבקשת להודיע על כך בכתב לרכזת
הקבוצה ולאחראית המנהלת.

.9.6

על השחקנית הפורשת להפקיד בידי המנהלת את כרטיס השחקנית שלה.

.9.7

הודיעה שחקנית על הקפאה/פרישה והפקידה את כרטיס השחקנית שלה ,מרגע ההפקדת הכרטיס לא
תוכל עוד להשתתף במשחקי הליגה עד הפשרת ההקפאה.

.9.8

ביטול או הקפאת חיוב דמי המינוי יכנסו לתוקף ב 1 -לחודש שלאחר תאריך ההודעה בכתב.

.9.2
.9.3
.9.4

.9.5
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.9.9

במקרה של דיווח מאוחר על הפסקה או הקפאה לא יוחזרו תשלומים רטרואקטיבית.

.9.10

לא יאושרו בקשות ביטולים או הקפאות דמי מינוי לאחר ה ,.1.3 -למעט מקרים של פציעה/הריון או
סיבה אחרת שלא בשליטתה של השחקנית.

.9.11

שחקנית המעוניינת לחזור לפעילות נדרשת להודיע על כך בכתב לרכזת הקבוצה ולאחראית המנהלת.

.9.12

שחקנית שביטלה או הקפיאה את המנוי ומעוניינת לשוב לשחק בליגה ,עליה למלא הוראת קבע חדשה
ורק עם הגשתה ,תוכל לחזור לפעילות תוך  72שעות מקבלת הוראת הקבע על ידי נציגת המנהלת ,כמו כן
עליה לדאוג לאסוף את כרטיס השחקנית שלה מנציגת המנהלת.

.9.13

שחקניות בהריון
שחקנית שנמצאת בהריון או בחופשת לידה בפתיחת העונה ומעוניינת להצטרף לפעילות במהלך העונה,
מתבקשת להרשם כשחקנית לליגה כולל מילוי כל הנוהלים ,התשלומים והטפסים ,להודיע על מצבה
לרכזת הקבוצה ולנציגת המנהלת.
לשחקנית כזו יבוצע רישום מסודר לרעננט כולל חיוב דמי הביטוח והבטחת מקומה בקבוצה אולם
תשלומי המינוי יוקפאו עד שובה לפעילות.
נוהל חזרה לפעילות כמוהו כנוהל חזרה לפעילות אחרי ביטול מנוי.

.10

נוהל התקשרות וביטול התקשרות עם מאמן

.10.1

כל קבוצה תהיה אחראית למציאת מאמן שיתאים לצרכיה.

.10.2

מאמן ייחשב כעובד העיריה לכל דבר ועניין.

.10.3

חלה חובה על רכזת הקבוצה לספק לעיריה (באמצעות המנהלת או במישרין) פרטי המאמן בטרם החל
לעבוד וזאת לצרכי הסדרת ההתקשרות של המאמן עם העיריה ולצורכי ביטוח.

.10.4

במקרה והקבוצה תחליט להפסיק את ההתקשרות עם המאמן ,חלה חובה לדווח על כך לעיריה
(באמצעות המנהלת או במישרין) על מנת שזו תפעל לפיטוריו על פי חוק.

טופס א'
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