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כל הזכויות שמורות לעמותת "ערכים בספורט"
אין לשכפל ,לצלם ,להעתיק או לעשות כל שימוש בכל חלק מחוברת זו ללא אישור הנהלת העמותה
www.valuesports.orgעמותת 'ערכים בספורט' – תכנית חינוכית להקניית ערכים ובניית אישיות באמצעות הספורט -
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נציג/ה מועדון יקר/ה
חוברת זו נכתבה עבורך לצורך תכנון וקידום פעילות חינוכית-ערכית-קהילתית במועדונכם .החוברת
מבוססת על פורמט  17המדדים של המיזם (עמ'  )4-5ותסייע לכם/ן לבנות את תכנית העבודה אשר תוגש
בסוף שנת הפעילות לוועדת הפרס.
תכנית העבודה אשר תוגש בפורמט אקסלי (ישלח בנפרד) צריכה להציג פעולות שנעשו בעונת המשחקים
 6116-17ובנוסף להתייחס לפעולות שיעשו בעונת המשחקים  6117-11כחלק מראיה אסטרטגית עתידית.
כיצד בנוי קובץ ההגשה האקסלי:



גיליון כללי – חזון ומטרות תכנית העבודה החינוכית אצלכם במועדון
גיליונות מדדי העשייה במועדון:
 oניהול המועדון כמסגרת חינוכית :מדדים 1-7
מדדים 1-11
 oהמאמן כמחנך:
מדדים 11-15
 oמעורבות הורים חיובית:
מדדים 16-17
 oהמועדון כמרכז קהילתי:

הבהרה בנוגע להגשת מועמדות לוועדת הפרס!

הגעה למפגשי המועדונים וקבלת חבילת הליווי מעמותת 'ערכים בספורט' אינה מכניסה את מועדונכם
אוטומטית למועמדות על קבלת פרס מגן הכבוד הדור הבא .על מנת להגיש מועמדות לתחרות על
המועדון לעמוד בתנאים הבאים:



הגעה של נציג/ה מטעם המועדון למפגשים ארציים
בנייה ויישום של תכנית העבודה החינוכית(תבנה ביחד עם המלווה) והגשתה לוועדת

הגדרת
החזון
החינוכי
שיקוף
המצב
קיים

תכנית עבודה
במועדונים

הגדרת
מטרות

דרכי
פעולה

יעדים
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טבלת מדדים
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ת.ז של המועדון


שם נציג מיזם מגן הכבוד:



שם מנהל מחלקת הנוער:



מס' קבוצות בנים הרשומות במועדון:



מס' שחקנים הפעילים במועדון:



מס' קבוצות בנות הרשומות במועדון:



מס' שחקניות הפעילות במועדון:



מס' המאמנים המועסקים במועדון:



 1חזקות מתוך מדדי העשייה בתחום החברתי-חינוכי:
.1
.6
.1



 1אתגרים מתוך מדדי העשייה בתחום החברתי-חינוכי (במידה ויש אתגרים שונים בקבוצות
הבנים והבנות יש לפרט בנפרד):
.1
.6
.1



 1דברים שהכי חשובים לכם שיקרו במועדון ברמה החברתית-חינוכית:
.1
.6
.1



פעולות שנעשות במועדון למניעת אלימות וגזענות (אימונים ומשחקים)
.1
.6
.1
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ניהול המועדון כמסגרת חינוכית
כ 11,111 -שחקנים ושחקניות המשחקים בקרוב לאלף קבוצות ילדים ,ילדות נוער בוגרים ונשים
משתתפים במסגרת ההתאחדות לכדורגל .למרות זאת ,רוב הילדים והילדות אינם ממצים את
הפוטנציאל החינוכי-חברתי בפעילות .הדגש על הניצחון שבא לעיתים קרובות על חשבון ערכים אחרים
הופך את הספורט לקרקע פורייה להעצמת אלימות ,גזענות ,חוסר סבלנות ותחושות של תסכול וחוסר
שייכות .בנוסף לאתגרים הללו ,באופן ייחודי ילדות ונערות מתמודדות עם אתגרים נוספים הקשורים
לתפיסה העצמית שלהן כנערות ספורטאיות ,לדימוי הגוף שלהן ,ולאמונה שלהן ביכולתן בתוך מסגרות
הספורט ומחוצה לו.
עמותת "ערכים בספורט" מאמינה בכוחו של הספורט לטפח ערכים חינוכיים וחברתיים שישפיעו לחיוב
על כל החברה :סובלנות ,כבוד לזולת ,קבלת האחר ,מסוגלות עצמית ,משמעת והתמדה ,ומנהיגות .על
מנת לסייע ולממש את החזון הזה ,יש להטמיע מודל עבודה ממוקד להטמעת ערכים חינוכיים וכישורי
חיים בקרב מנהלים מקצועיים ,מאמנים ,הורים ,ספורטאים וספורטאיות במועדונים.
 .1הנהלות  -יצירת סביבת התפתחות וסטנדרט חינוכי גבוה במסגרת הספורט ,פיתוח דמות המאמן
במועדון הכדורגל ומתן כלים למנהלים מקצועיים לעבודה עם הורים בספורט.
 .6מאמנים ומדריכים -מאמנים יהוו מחנכים במגרש ומחוצה לו -״מאמן כמחנך״
 .1מכבדים את המשחק  -ילדים ונוער ירכשו כישורי חיים והזדמנויות למעורבות משמעותית בקהילה
תוך חשיפה למפגשים עם האחר.

 .1בנייה ומעקב תכנית עבודה חינוכית כוללת למחלקת הנוער:


למה צריך תכנית עבודה חינוכית?

על מנת להטמיע ערכים חינוכיים וחברתיים במועדון ,יש לבנות תכנית עבודה חינוכית שנתית ,בדיוק כפי
שאנו בונים תכנית מקצועית לשיפור היכולת של השחקנים על המגרש.
בניית תכנית עבודה הינה תהליך שמתבצע אחת לשנה ,בדרך כלל ברבעון האחרון לשנה.
תכנית העבודה קובעת הן את המסגרת והן את התכנים של הפעילות החינוכית במועדון ,ונגזרת מהחזון
של המועדון והאתגרים בשטח .תכנית העבודה מסייעת להתמקד בתהליכים רצויים שמקדמים את
הארגון ,לתעדף פעילויות ,לייצר בהירות ו"שפה" אחידה ומשותפת ביחס לפעילות ביחידות הארגוניות,
וכן מאפשרת התבוננות ובחינה פנימית וחיצונית.
כיצד ניגש לבניית תכנית העבודה?
 oהגדרת החזון החינוכי -חברתי של המועדון
 oשיקוף המצב קיים  :רקע ,ת.ז המועדון
 oהגדרת מטרות
 oיעדים
 oדרכי פעולה
 oמשאבים


 oלוח זמנים/גאנט
נספח א' – תכנית עבודה לדוגמא במועדון כדורגל
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 .2מנהל/יועץ/רכז חינוכי מוגדר במועדון (גיוס ,הכשרות ,מעקב)
על מנת להטמיע את התכנית החינוכית במועדון חשוב למנות איש צוות שיהיה אחראי על יישום התכנית
והטמעתה בשטח .אותה דמות יכולה להיות מתוך צוות המועדון כגון מאמן ,שחלק מתפקידה הוא
להוציא לפועל את התכנית החינוכית.


נספח ב'  -פרופיל רכז חינוכי במועדון

 .3הנהלת המועדון מהווה מודל לחיקוי לילדים וילדות

ככל שההנהלה תהיה שותפה פעילה בתהליכים היא מעוניינת להטמיע במועדון כך יגברו סיכוי ההצלחה
של התכנית .המעורבות יכולה לבוא לידי ביטוי בתחומים כגון :יוזמה והובלה של בניית קוד אתי ,לקיחת
חלק פעיל בסדנאות חינוכיות ומקצועיות לשחקנים ומאמנים במועדון ,הימנעות מביקורים בבתי הדין
של ההתאחדות עקב התנהגות לא הולמת וכד'.

 .4קוד אתי
כתיבת קוד אתי במועדון הינו תהליך בו שותפים כלל קהלי היעד :הנהלה ,מאמנים ,שחקנים והורים.
מטרת התהליך היא ליצור יחדיו מסגרת של כללים שיאפשרו לכולם ליהנות מאווירה טובה וחיובית
במועדון.
פעולות שיש לבצע בכדי להניע את התהליך:
 oהרכז החינוכי יוביל את מפגשי הכנת הקוד האתי.
 oהקמת צוות נבחר של נציגי הורים ,מאמנים ,שחקנים והנהלת האגודה ,לקביעת קוד אתי חדש
למחלקת הנוער
 oתוכנית ליישום הערכים ונורמות ההתנהגות שנבחרו על ידי קהלי היעד השונים במועדון.



נספח ג' – תהליך כתיבת קוד אתי לדוגמא
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 .5-6קשר עם בתי הספר+מרכז למידה לתגבור לימודי במועדון
שיתוף פעולה מתמיד עם הגורמים הבאים הינו מרכיב משמעותי בהצלחת תהליך החיבור בין המועדון
לבתי הספר.

•
•
•
•

עדכון שבועי על נוכחות ומצב
לימודי
תיאום זמני הגעת החניך למרכז
דיווח על בעיות משמעת
העצמת שחקנים באימון ע"י
נתונים שיתקבלו מהחונך

מאמן/ת

רכז
מרכז
הלמידה

הורי
שחקן/ית

מחנך/ת
בבית
הספר

• שיחת היכרות
בשיתוף עם רכז
מרכז
הלמידה או המנהל
החינוכי
• עדכון שוטף על מצבו
הלימודי של השחקן
• עדכון בשיעורי בית,
ו/או
מבחנים צפויים


• דיווח שעות
• דוח שבועי
• בניית תכנית עבודה
תקופתית
• התייעצות שוטפת
• הכשרה חודשית

•ס

•
•
•
•

עדכון שוטף על החומר
הנלמד
יצירת קשר ראשוני
פגישה תקופתית
ביקור של המחנך
באימונים

פעולות ליישום
 oשלב ראשון :שיחת פתיחה משותפת עם הורי השחקן ,השחקן ,המאמן
 oשלב שני :שיחת פתיחה והיכרות עם מחנך/ת השחקן.
 oשלב שלישי :עבודה שוטפת במרכז הלמידה במידה וקיים .במידה ולא ,מציאת חלופה
לסיוע בשיעורי הבית מול בית הספר.



מארז להפעלת מרכז למידה יינתן בנפרד וכולל:
 oחוברת הדרכה
 oמסמכים למעקב חונכות במרכז
 oתוכן מפגשים
 oועוד...
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.7שילוב שחקנים ,אנשי צוות ובעלי תפקידים ממגזרים ומגדרים שונים
מפגש עם מאמנים וילדים מאוכלוסיות שונות מאפשר לילדים להסיר מחסומים ודעות קדומות ,ולהכיר
אנשים ששונים מהם מקרוב .המפגש האישי עם ילדים שונים מאפשר לילד ולילדה לפתח סובלנות,
סקרנות וכבוד כלפי האחר ,ולפתח נקודת מבט פתוחה ורחבה יותר
דוגמאות:


במועדון עובדים מאמנים ומאמנות ,מרקע דתי  ,אתני ותרבותי מגוון (ערבים ,יהודים ,דתיים,
נשים ,עולים וכו')



במועדון ישנה קבוצת ילדות.



במועדון משחקים ילדים מרקע דתי ותרבותי מגוון.



במועדון משחקים ילדים משכונות שונות בעיר ,וממגוון רחב של רקע סוציו אקונומי.

פעולות לקידום הנושא:
 השקעת משאבים בהקמת קבוצות ילדות ,ובשליחת נערות לקורסי הדרכה ואימון.


סיוע בהסעות ובסבסוד פעולות לילדים שידם אינה משגת להגיע לאימוני הקבוצה



קיום פעולות משותפות עם קבוצות ממגזרים ואוכלוסיות שונות



העסקת מאמנים ואנשי צוות ממגזרים ,מגדרים ,ואוכלוסיות שונות.



קיום פעילויות בנושא "קבלת האחר"" ,קבלת השונה".
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המאמנ/ת כמחנכ/ת
ילדים וילדות העוסקים בספורט תחרותי מבלים במועדון הספורט שלהם באופן יום יומי ,ולפעמים
אפילו יותר מאשר בבית או בבית הספר .בגלל הזמן הרב שמבלים הילדים במועדון והרצון העז שלהם
להצליח דמות המועדון הופכת להיות אחת הדמויות המשמעותיות ביותר בחייהם .המאמן הוא דמות
לחיקוי עבור הילדים והאופן שבו הוא מתנהג על המגרש ומחוצה לו יש השפעה על האופן שבו יתנהגו
הילדים .לעיתים קרובות תהיה לו השפעה גדולה יותר אפילו מההורים .השפעה זו יכולה להיות חיובית
ויכולה להיות שלילית ,ולכן יש חשיבות רבה לכך שהמאמנים יבינו את ההשפעה שלהם ויתפסו את
עצמם כדמויות חינוכיות .כמו כן חשוב להעניק למאמנים כלים וידע שיאפשרו להם למנף את ההשפעה
שלהם והרצון שלהם לפעול לטובת הילדים.
כאשר מדובר באימון ילדות ונערות אנו מתמודדים עם אתגר נוסף-בתי הספר למאמנים לרוב אינם
מכשירים מאמנים ומאמנות להתמודד עם האתגרים הייחודיים לילדות ונערות בעולם הספורט
ובכדורגל בפרט .שפה והתנהגות שונה ,מוטיבציות שונות לעיסוק בספורט ,התמודדות עם סטריאוטיפים
חברתיים  ,והתנגדות מצד החברה ולעיתים אף מהבית .לעיתים המחסור בכלים בעבודה עם בנות מונע
ממאמנים להבחין ולתת מענה לצרכים שלהן בזמן אמת .מסיבה זו חשוב להעלות מודעות בקרב
מאמנים ומאמנות לגבי האתגרים והצרכים הייחודיים לנערות בעולם הכדורגל ,ולתת להם כלים ליצירת
תקשורת חיובית ובונה מול הנערות.

"ערכים בספורט" מלווה ומכשירה מאמנים להיות דמויות חינוכיות ומודל לחיקוי עבור הילדים אותם
הם מאמנים .המאמנים באגודות מקבלים ייעוץ שוטף במהלך השנה וסדנאות העוסקות בנושאים כמו
דמות המאמן ,משוב חיובי ,כלים לשיחות אישיות עם שחקנים ,מעורבות המאמן בלימודים ,התמודדות
עם תסכולים ויצירת עבודת צוות ואמון בקבוצה .מאמנים שהשתתפו בתוכנית העידו שבעקבות
הסדנאות והליווי של צוות "ערכים בספורט" הם ראו באור חדש את התפקיד שלהם מול הילדים
בקבוצה ,החלו לערוך שיחות אישיות עם שחקנים ועברו תהליך העצמה בעצמם.

 .8מאמני המועדון מהווים מודל לחיקוי
קביעת קריטריונים וסטנדרטים להתנהגות מאמנים התואמת לערכי המועדון  -התנהגות במשחקים
(מול שופט ,מול הורים ומול הילדים) ,קיום שיחות אישיות עם ילדים ,תקשורת מול הורים ,התמודדות
עם הפסדים ועוד .במהלך השנה יש לתת למאמנים כלים על מנת שיוכלו לעמוד בסטנדרטים הללו
ולבדוק האם הם אכן עומדים בפועל בסטנדרטים שהמועדון קבע לעצמו.

 .9הכשרות וסדנאות חינוכיות למתן ידע וכלים למאמנים
 oסדנאות מאמנים בנושאים חינוכיים – ערכים – הסדנאות עוסקות בהטמעת מגוון ערכים תקשורת
בקבוצה ועבודת צוות ,יצירת אמון בקבוצה ,מיצוי עצמי והתמדה ,כבוד הדדי ,דרך תהליך האימון
והמשחקים .כמו כן ,משלבות הסדנאות כלים להתמודדות עם מצבים חינוכיים במגרש ,בעיות
משמעת ,מעורבות הורים ,מעורבות בביה"ס וכיוצ"ב.
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 oסדנאות/הכשרות בנושא אימון ילדות ונערות -ידע בנושא הבדלים בשפה ובגישה בעבודה עם נערות,
אתגרים ייחודיים לנערות ,התמודדות עם דימוי גוף וסטריאוטיפים מגדריים ,התמודדות עם הורים
מתנגדים.
 oהכשרות בנושא מניעת אלימות מינית במועדון הכדורגל -מידע על החוק ,כלים לזיהוי סימפטומים
של נפגעים ונפגעות ולביצוע שיחת סיוע ראשונית ,מידע כיצד לפעול ולמי ניתן לפנות
**לפירוט נוסף ראו נספח ד' -מניעת אלימות מינית במועדוני הספורט.
 oתרגול על המגרש –ליווי המאמן בתהליך יישום שיטת "האימון החינוכי" על המגרש.
 oסדנאות למידת עמיתים – בהם משתפים המאמנים בהצלחות ובקשיים ביישום הערכים על המגרש.
 oהעצמה אחד על אחד – תגבור שעות עבודה עם מאמנים בהתאם לצורך.

 .11שיחות משוב תקופתיות בין המאמן-ילד-הורים
המשולש החינוכי "הורה-מאמן-שחקן" הוא אבן יסוד בהצלחת התהליך .לכן ,במקביל לתוכניות
המאמנים והילדים ,ניתן דגש ליצירת תקשורת משתפת וחיובית בין מאמנים להורים ובין הורים
לילדיהם.


פעולות אפשריות:
 oסדנאות מאמנים בנושא תקשורת ושיח בונה עם הורים
 oליווי מאמנים בשיחות עם הורים
 oסדנאות הורים-ילדים על המגרש המשלבות תרגילים חווייתיים ומשותפים.
 oניוזלטר עם עדכונים להורים על הפעילות החינוכית הנעשית באגודה.



נספח ד' – שיחת תאום ציפיות עם ההורים תחילת/אמצע שנה
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מעורבות הורים חיובית
הורים בספורט התחרותי בישראל הן בכדורגל והן בכדורסל מתקשים להבחין בין הגשמת חלומותיהם
וסיפוקם הם ,לבין מטרות המסגרת של הספורט .ועדת וילן ( )6115תיארה את המציאות הישראלית

לפיה "כל משפחה שבנה בן ה 9-או ה 11-משחק כדורגל בטוחה שאצלה בבית גדל יוסי בניון הבא ,ואם
לא יוסי בניון אז לפחות אייל ברקוביץ ,ולכן ההורים הם הגורם האלים מספר אחד בליגות הילדים
ובליגות הנמוכות .אנחנו ממליצים בדוח על שורת מהלכים בתחום החינוך"….
אנו מבחינים בין הורים מעורבים להורים מתערבים .בעוד הורים מעורבים מביעים עניין בשלומו של
הילד והתקדמותו על מנת לתמוך בו ולקדם אותו ,הורים מתערבים נוטים להתערב בהחלטות המאמן,
להפריע במשחקים ,ולהפעיל לחץ משמעותי על ילדיהם.
הורים אלימים מעמידים את ילדיהם במצבים לא נעימים מול המאמן והקבוצה .הם אינם מאפשרים
לילדים ליהנות ולהתפתח בצורה חיובית מחוויית הספורט ולמרות הרצון שלהם לסייע ולקדם את
הילדים הם למעשה פוגעים בהם .בסופו של דבר הסובל העיקרי מהתנהגותם של ההורים הוא בעיקר
הילד עצמו וגם הילדים האחרים בקבוצה ,ולכן חשוב שנדע כיצד להתמודד עימם.
על כן חשוב לעזור להורים לפתח כלים לתקשורת בונה ותומכת עם ילדיהם במסגרת הספורט ומחוצה
לה.
בעוד מעורבות בליגות הילדים ונערים מתבטאת בהפגנת אלימות פיזית ומילולית של ההורים על המגרש,
ישנם הורים לילדות ונערות בכדורגל אשר התנהגותם מהווה סוג של אלימות סמויה כלפי בנותיהם.
הורים רבים בישראל עדיין מתנגדים לכך שבנותיהן יעסקו בכדורגל בשל התפיסה החברתית שמדובר
בספורט "גברי" .נערות המשחקות כדורגל מתמודדות עם סטריאוטיפים רבים (מי שמשחקת כדורגל
היא גברית  ,לסבית וכו') ,אשר פעמים רבות מגיעים מההורים עצמם .הורים אלו בוחרים שלא להיות
מעורבים ולעיתים אף מתנגדים באופן אקטיבי להשתתפות של ביתם בפעילות.
ילדה שהוריה מתנגדים לכך שהיא תשחק סובלת מכמה כיוונים :היא אינה מקבלת תמיכה ועידוד
מהבית שיכולים לסייע לה להתמודד עם האתגרים הרגילים שהספורט מציב בפני ספורטאים ,היא חיה
עם קונפליקט מתמיד שמערער על תפיסת הנשיות והדימוי העצמי שלה ,וגם כאשר היא מצליחה ומגיעה
להישגים היא לא מקבלת עליהם פידבקים חיוביים והכרה מהבית .לילדה כזו יש סיכוי נמוך משמעותית
למצות את יכולותיה ולמצות את היתרונות החברתיים ,הבריאותיים והפסיכולוגיים שהספורט יכול
להקנות לה .נערות רבות אף סובלות מדימוי גוף נמוך ומהפרעות אכילה כתוצאה מהרצון לרצת את
ההורים והחברות ,להיראות רזות ו"נשיות" ,ולהימנע מהמראה החזק והשרירי שהספורט מקנה להן.
במקרים כאלו מעורבות הורים חיובית והעלאת מודעות היא חיונית למען בריאותה הנפשית והפיזית
של הילדה.
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 .11פורום הורים -מאמנים  -הנהלה לייזום שיתופי פעולה ופתרון בעיות



פעילות משותפת לפתרון בעיות ויצירת מעורבות חיובית של ההורים במועדון
פעולה:


בחירת וועד הורים שייצג את כלל ההורים מול ההנהלה

 .12שיחות של אנשי מקצוע עם ההורים בנושא מעורבות חיובית ותקשורת בריאה
במשולש הורה-ילד-מאמן
סדנאות הורים ,או סדנאות הורים ילדים בנושאים הבאים:


כיצד לעודד ילדים בצורה שתומכת בהם ולא פוגעת בהם (מעורבות ולא התערבות)



תקשורת בונה וחיובית עם הילד/ה ותיאום ציפיות



סדנת תיאום ציפיות עם הילדים -מה מסייע לי ומה מפריע לי במעורבות ההורים.



ילדות ונערות -העלאת מודעות ליתרונות של הספורט התחרותי עבור ילדות ונערות בלימודים ,
קריירה והחברה .מיגור חששות וסטריאוטיפים נפוצים בחברה לגבי בנות העוסקות בספורט
הנתפס כ"גברי" ,התמודדות עם דימוי גוף נמוך של הילדה ועם לחץ חברתי.

 .13עדכון תקופתי להורים על הפעילות החינוכית והמקצועית השוטפת במועדון
(ניוזלטר)
שליחת מכתב תקופתי המתאר את העשייה החברתית והחינוכית במועדון ,והזמנה להורים לקחת חלק
וליזום אירועים דומים.


נספח ה' – דוגמא לניוזלטר

 .14התמודדות עם בעיות אלימות מצד הורים


אסיפת הורים בתחילת שנה -תיאום ציפיות וכללים



החתמת ההורים על קוד אתי שיבנה במשותף איתם בתחילת השנה



שיחות אישיות עם הורים המפגינים אלימות פיזית או מילולית בזמן המשחקים (כלפי
המאמן/ילד/קבוצה)



אכיפה וסנקציות כלפי הורים המפרים את הקוד האתי של המועדון



יצירת קשר ושיחות עם הורים המתנגדים באופן אקטיבי או פאסיבי להשתתפות של בנותיהן
במסגרת



הסברה והעלאת מודעות להורים המתנגדים להשתתפות בנות בספורט

 .15פעילות משותפת הורים-ילדים
חיבור ההורים למועדון ולעשייה החינוכית בו באמצעות פעילות משותפת עם הילדים :פעילות משותפת
בחגים (חנוכה ,פורים ,פסח) ,טורניר הורים ילדים ,הפנינג הורים ילדים ואירוע סיום שנה.
התנדבות של הורים -ארגון אוכל ,יציאה של הקבוצה לפעילות משותפת עם ההורים.
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המועדון כמרכז קהילתי
מועדון הספורט מהווה עבור ילדים רבים חלק בלתי נפרד מחייהם .עבור רבים מהם מועדון הספורט
הוא בית ,והם אף מבלים בו יותר זמן מאשר בבית הספר או בבית הפרטי שלהם .מסיבה זו ניתן למנף
את מועדון הספורט ולהפכו לבית אמתי ומרכז קהילתי בו הורים ,ילדים ,מאמנים ואוהדים פועלים יחד
ותומכים זה בזה על מנת ליצור סביבה חברתית וחינוכית מיטיבה ותומכת עבור ילדיהם .כשהמועדון
הופך למרכז קהילתי כל הגורמים המעורבים בו הופכים למשפחה אחת -ספורטאים יוצאים לפעילות
התנדבות בקהילה ,אוהדים והורים תומכים בשחקנים על המגרש (עידוד במשחקים) ,ומחוצה לו (עזרה
בלימודים ,ארוחות משותפות).

.16תכנית ומיזמים מיוחדים נוספים שקיימים במועדון


מרכז למידה המופעל על ידי הורים  ,סטודנטים ומתנדבים מהקהילה (כולל חיבור וקשר שוטף
בין המאמנים למורים)



יציאה למשימות התנדבות קבוצתיות בקהילה



חגיגת ימי הולדת של שחקנים/שחקניות במועדון



הקמת קבוצת מנהיגות נוער במועדון שמסייעת ותומכת בקבוצות הצעירות

 .17קיום אירועים קהילתיים בחגים ומועדים


הדלקת נרות



אירוע פורים



על האש ביום העצמאות



חגיגת ימי הולדת לכל הילדים שנולדו באותו חודש



ועוד....
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נספחים

06

א .תכנית עבודה לדוגמה
גאנט שנתי 6172-71
הנהלת המועדון
אוג61-

שחקנים

הורים

מאמנים

גיוס מתנדבים
למרכז הלמידה
וגיבוש הצוות

בניית תכנית עבודה

תאום ציפיות והצגת
תכנית שנתית

מרכז למידה

בחירת תכנים
לסדנאות כישורי
חיים

מפגש הכרות
קבוצתי ,הצגת
התוכנית השנתית

ליווי שוטף -
פעמיים בשבוע
מנהל חינוכי בשטח

גיוס מתנדבים
למרכז הלמידה
וגיבוש הצוות

ספט61-
שיחות שבועיות עם
מנהל המקצועי
שיחות שבועיות עם
מנהל מקצועי

תחילת הכשרה
של צוות
המתנדבים
בניית קבוצת
מנהיגות

מפגש הכרות להורים,
הצגת התכנית
השנתית

שיחות אישיות של
המנהל החינוכי עם
המאמנים

תחילת פעילות
שוטפת של
מרכז הלמידה

יצירת קבוצת
מנהיגות

אוק61-

ליווי שוטף -
פעמיים בשבוע
מנהל חינוכי בשטח
שיחות שבועיות עם
אשר

מפגש מס' :1
קבוצת המנהיגות

העברת כלי מדידה
במועדון

מפגש בניית קוד
אתי מחלקתי

מפגש בניית קוד אתי
מחלקתי

סדנה מס ':1
"המאמן כמחנך"

פעילות שוטפת
במרכז

סדנה מס' :2
"קבוצתיות"

נוב61-

מפגש בניית קוד
אתי מחלקתי
ליווי שוטף -
פעמיים בשבוע
מנהל חינוכי בשטח

דצמ61-

שיחות שבועיות עם
אשר

מפגש מס' :2
קבוצת המנהיגות

סדנה מס' " :3מיצוי
עצמי"

שיחת אמצע שנה –
עדכון קוד אתי +הצגת
דו"ח כלי המדידה

סדנה מס' :1
"משמעת עצמית"

ליווי שוטף -
פעמיים בשבוע
מנהל חינוכי בשטח

שיחות שבועיות עם
אשר

סדנה מס' :2+3
"תזונה נכונה"

ליווי שוטף -
פעמיים בשבוע
מנהל חינוכי בשטח

ינו61-

פבר61-

"כבוד למשחק
וליריב" -נערים ג,
ילדים א,ג
שיחות שבועיות עם
אשר

סדנה מס' :4
"מיצוי עצמי"

סדנה מס' :1
"מעורבות חיובית"
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ליווי שוטף -
פעמיים בשבוע
מנהל חינוכי בשטח

פעילות שוטפת
במרכז

פעילות שוטפת
במרכז

פעילות שוטפת
במרכז

מרץ61-

שיחות שבועיות עם
אשר

מפגש מס' :3
קבוצת המנהיגות

סדנה מס' " :4מיצוי
עצמי"

סדנה מס' :5
"סובלנות וקבלת
האחר"

ליווי שוטף -
פעמיים בשבוע
מנהל חינוכי בשטח

פעילות שוטפת
במרכז

התנדבות בקהילה

אפר61-

מאי61-

שיחות שבועיות עם
אשר

סדנה מס' :6
מניעת גזענות
ואלימות

ליווי שוטף -
פעמיים בשבוע
מנהל חינוכי בשטח

העברת כלי מדידה
במועדון

מפגש מס' :4
קבוצת המנהיגות

סדנה מס' :5
"סובלנות וקבלת
האחר"

שיחות שבועיות עם
אשר
שיחות שבועיות עם
אשר

ליווי שוטף -
פעמיים בשבוע
מנהל חינוכי בשטח
פעילות סוף שנה
מועדון

שיחות סיכום הורים

יונ61-

ליווי שוטף -
פעמיים בשבוע
מנהל חינוכי בשטח

שיחת סיכום שנה –
הצגת דו"ח מדידה
* התכנית כפופה לשינויים בהתאם לצרכים הערכיים והחינוכיים של המועדון
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פעילות שוטפת
במרכז

פעילות שוטפת
במרכז

ב .פרופיל תפקיד רכז חינוכי לדוגמה במועדון ספורט
תקופת פעילות:


שוטף ספטמבר -מאי

 סיכום והכנה יוני -אוגוסט
נוכחות במועדון


הגעה אל למועדון פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים) אמצע שבוע(



בשלב הראשון הנוכחות משמעותית בחיבור עם האנשים

 על מנת להבין את תמונת המצב חשוב להגיע לצפות במשחקים בשבת
עבודה מול הנהלת המועדון


ליווי המנהל המקצועי של המחלקה  -פגישה פעמיים בחודש



שיחת עדכון שבועית עם המנהל המקצועי



פגישה רבעונית עם שותפים :עירייה ,מתנ"ס וכו'

עבודה מול המאמנים


ליווי מאמנים  -הגעה לאימונים  /משחקים



קיום סדנאות מאמנים – מקצועי/חינוכי

 שיחות סיכום אישיות עם המאמנים
עבודה מול השחקנים/יות


ליווי העברת שיחה חינוכית לקבוצות במועדון



הנעה לפעילות התנדבותית בקבוצות

 סיוע בקשר עם בתי הספר
עבודה מול ההורים


הובלה וליווי של מפגשי הורים בקבוצות

המועדון כמרכז קהילתי


הובלת פעילויות בקבוצות סביב חגים ומועדים
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ג .תהליך כתיבת קוד אתי במועדון

מטרות:
 .1ניסוח ערכים ונורמות המייצגים את רוח המועדון
 .6קביעת קוד אתי חדש למחלקת הנוער ולמועדון (הנהלה ,מאמנים ,הורים ,ילדים)
 .1גיבוש צוות שיאכוף את מימוש הקוד האתי לאורך זמן
פעולות:
 oהכנה למפגש:
 oבחירת מנחה (עדיפות למנהל מחלקת נוער)
 oהזמנת המשתתפים :הורים ,ילדים/ות ,מאמנים ,נציגי הנהלה
 oמציאת מקום מתאים למפגש
*מערך למפגש יצורף בהמשך המסמך
 oמפגש לקיום שיח משותף וניסוח ראשוני של ערכים ונורמות רצויים לכלל קהלי היעד במועדון.
 oהקמת צוות נבחר של נציגי הורים ,מאמנים ,שחקנים והנהלת האגודה ,שיתכנס לתהליך של קביעה
וניסוח קוד אתי חדש למחלקת הנוער (הקוד יתבסס על הרעיונות שעלו במפגש המשותף ודיונים
נוספים).
 oהצגת התוצר הסופי בפני כל קהלי היעד
 oמימוש בשטח של הערכים ונורמות ההתנהגות שנקבעו:
o

אירועים יזומים של המועדון לקידום החזון הערכי שלו

o

אכיפה במקרים של הפרת הנורמות :פעולות אכיפה.

הרכב ועדת קוד אתי לדוגמא

הועדה תורכב מהורים ,שחקנים/ות ,מאמנים/ות והנהלת מחלקת הנוער.
 .1יו"ר מחלקת הנוער– יו"ר הועדה
 .6מנהל מקצועי -מנהל הועדה
 .1רכז הועדה (נציג מהמועדון או מערכים בספורט)
 .4שלושה נציגי ההורים/אוהדים
 .5שלושה נציגי השחקנים/ות (שחקני נוער)
 .6שלושה מאמנים
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סיכום תכנית מפגשים ליצירת קוד אתי במועדון

תאריך
המפגש

נושא המפגש

מפגש הכנה
מפגש
1

מטרות המפגש

.1
.6
.1

מפגש
2

מפגש משותף של .1
כלל קהלי היעד
.6
של המועדון

מפגש
3

.1
.6
.1
.4

בניית קוד אתי

.1
מפגש
4

תכנון האירוע
גיבוש תכנים
חלוקת תפקידים:
מנחים
חיבור וגיבוש של כלל
קהלי היעד של המועדון
חשיפה של קהלי היעד
השונים לאתגרים
השונים שכל קבוצה
מתמודדת עימם.
ניסוח הקוד
דיון בדילמות של אכיפה
ניסוח כללי האכיפה
ניסוח פעולות לקידום
ערכים(שלטים ,סדנאות)
הצגת הקוד האתי הסופי

הצגת התוצרים
לקהלי היעד

מוזמנים

מנחה האירוע
מנחי שולחנות
נציגי הנהלה
הנהלה
שחקנים
הורים
מאמנים

משימות למפגש הבא

הכנת החומרים לטובת העברת
המפגש
איסוף וריכוז התוצרים
מהשולחנות העגולים

חברי ועדת קוד
אתי שיבחרו

הכנת התוצאות עבור קהל היעד
אותו מייצג חבר הועדה ( .מאמן
עבור המאמנים וכו')

כל נציג קהל
יעד יקיים
מפגש עם קהל
היעד הרלוונטי
לו(מאמנים,
ילדים ,הורים,
הנהלה)

הצגת התוצרים שנקבעו במפגש
בקרב קבוצת השווים לקבלת
פידבקים:
מאמנים -יציגו בפני המאמנים
המקבילים
שחקנים -יציגו בפני השחקנים
בקבוצות
הורים -יציגו בפני הורים
בקבוצות שונות

מערך פעילות למפגש משותף ראשון לכלל קהלי היעד
.0
.2
.3
.4

.5

כנסו את המשתתפים וספרו להם על מטרות הפעילות ועל שלבי התהליך.
ערכו פעילות היכרות קצרה גיבוש לשבירת הקרח (הרוח נושבת ,מעגל כדורים עם שמות)
הושיבו את המשתתפים בקבוצות מעורבות של עד  6משתתפים (חשוב שבכל קבוצה יהיו נציגים
מכל קהל יעד.
נושא+שאלות מכוונות לכל קבוצה :תנו לכל קבוצה נושא או מספר נושאים לעסוק בהם :התנהגות
הורים במגרשים ,תפקיד המאמן (על המגרש מחות למגרש)  ,ניצחון מול חברתיות ,מניעת אלימות
במועדון (פיזית ,מילולית ,מינית) ,ועוד.
סיכום הדברים שעלו בקבוצות .כל קבוצה תציג מול כולם את הנורמות שלעתם חשוב שיכללו
בקוד האתי.
הבשלב הזה ניתן לחשוב יחד על אמצעי אכיפה לקיום הנורמות.
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ד .מניעת אלימות מינית במועדוני ספורט
ב 1991 -נערך מחקר גדול משותף למדינות נורבגיה ,ספרד ,אנגליה וגרמניה ,אשר גילה שבספורט אכן
קיים ניצול מיני במידה רבה יותר מהממוצע בכלל האוכלוסייה .המאמן תופס מקום מאוד משמעותי
וחשוב בעולמו של הספורטאי או הספורטאית ,ולרוב מתפתחת תלות רבה בין הספורטאיות/ים לבין
המאמן .הספורטאי/ת מייחסת חשיבות רבה לכל הערותיו של המאמן והיא מבחינה בכל שינוי או
אמירה ,מתבוננת בשפת הגוף שלו ומפנימה כל התרחשות בסביבתו.לעתים אנו עדים לכך שהספורטאית
מפתחת הערצה למאמן ,והיא מוכנה לעשות כל שיבקש .מספר חוקרות טוענות שארגוני הספורט
והממסד הספורטיבי נוטים לטאטא עניינים מתחת לשטיח ,הן מתוך זלזול בתלונות הספורטאיות והן
מתוך החשש לפגיעה בשמם הטוב של המאמנים ,הספורטאיות ואגודות הספורט( .שלומית ניר-טור,
)6111
תופעת התקיפות המיניות בספורט אינה פוסחת על ילדים ונערים .בשנים האחרונות התקבלו בארץ
ובעולם דיווחים על תקיפות של נערים בענפי ספורט שונים הן על ידי מנהלי קבוצות והן על ידי מאמנים.
כמו במקרה של שחקניות ,גם שחקנים מפתחים הערצה ותלות במאמנים ובמנהלי הקבוצה ,ונמצאים
בסיטואציה שאינה מאפשרת להם אפשרות אמיתית להתנגד .בנוסף לתחושת הבלבול ,חוסר הנעימות,
או הפחד מהתנכלות ,מתווספת אצל הבנים תחושת האשמה והבושה מהעובדה שהותקפו מינית על ידי
גבר וחשש מתיוג חברתי .חוסר המודעות החברתית לנושא של פגיעה מינית בבנים מקטין את הסיכויים
שצוות המועדון או ההורים יאבחנו את מצבו של הספורטאי ,ומקטינים משמעותית את היכולת שלו
לפנות לעזרה.
בקרב צוותי המועדונים קיים היום מחסור בידע בנוגע לחוק ,לזיהוי סימפטומים של ילדים או ילדות
שנפגעו (במסגרת הספורט או מחוצה לה) ,וכלים לסיוע ראשוני וגורמים אליהם ניתן לפנות .עקב כך הם
לא תמיד ידעו לזהות או לטפל באופן מתאים בשחקן או שחקנית שנפגעו ומתנהגים בצורה חריגה
באימונים .גם הילדים עצמם לא תמיד מכירים את החוק וכיצד לפנות לעזרה.
פעולות נחוצות במועדוני הספורט (כחלק משיתוף פעולה בין עמותת "ערכים בספורט" ומרכז סיוע
ת"א):


בניית קוד אתי במועדוני ספורט הכולל התייחסות לנושא התקיפה המינית+מינוי אחראי לנושא



הכשרות לצוותים (הנהלה ומאמנים) :חוק ,יחסי מרות ,נורמות התנהגות ,זיהוי סימפטומים
של פגיעה ועקרונות סיוע מותאמים לעולם התוכן של הספורט.



הגברת מודעות בקרב הורים באמצעות סדנאות וחומרי מידע



יצירת אווירה בטוחה ומתן כלים לנערים ונערות ,שיאפשרו להם לפנות לעזרה במידה ונפגעו
או במידה ויודעים על חבר/ה שנפגעו.
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ה .שיחת תאום ציפיות תחילת/אמצע שנה מאמן-הורים
הנחיות לשיחה:
מטרות:
 .0היכרות מעמיקה עם הורי השחקן ועולמו של השחקן
 .2חיזוק התקשורת עם ההורים של השחקן
נוכחים :מאמן ,שחקן ושני ההורים
משך השיחה 01 :דק'

א .פרטים אישיים:
שם השחקנ/ית____________________________ :
שם האב ,__________ :מס טלפון ,_____________:מקום עבודה______________:
שם האם__________ :מס טלפון ,______________:מקום עבודה______________:
כתובת מגורים________________________________________:
כמה אחים \אחיות אתם במשפחה___________________________
בי"ס ______________כיתה______שם המחנכ\ת____________טל____________
ב .היכרות עם השחקן וההורים:
 .1מה התחביבים של הבן/בת חוץ מהכדורגל?________________________________________
 .2מה התכונות החזקות של הבן/בת? ______________________________________________
 .3מה הקשיים של הבן/בת שלכם?________________________________________________
 .4מה יעזור לו/לה להצליח?____________________________________________________
ג .תיאום ציפיות:
 .1מה אתם מצפים שיקרה עם בנכם/בתכם בפן המקצועי בשנה החדשה /איך עברה על הבן/בת שלכם החצי
שנה הראשונה במועדון?___________________________
 .2מה הציפיות שלך לקראת השנה החדשה?  /איך עברה עליך (השחקנ/ית) החצי שנה הראשונה
במועדון?____________________________
 .3מה הציפיות שלכם ממני כמאמנ/ת?_____________________________________________
( .4שאלה לשחקנ/ית) -מה הציפיות שלך מעצמך להמשך העונה?____________________________
הערה :זה הזמן שלך כמאמנ/ת להגיד מה הציפיות שלך מההורים ומהשחקנ/ית
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ו .שיחה אישית מאמנ/ת –שחקנ/ית
מטרה:
 .1המאמנ/ת יכיר לעומק את חשיבות השיחה אישית כחלק משלב ההיכרות של השחקנ/ית
 .6היכרות עם הכלי כמנוף לפתרון בעיות וקידום שחקנים/ות בקבוצה
סוגי שיחות אישיות:
ניתן לסווג שיחה אישית בין מאמן לשחקן על ציר הזמן השנתי:

תחילת עונה :שיחת היכרות אישית

אמצע עונה :שיחה אישית לפי צורך משתנה  -פתרון בעיה ,מניעת
בעיה ,מימוש פוטנציאל ,חיזוק הקבוצה דרך חיזוק השחקן ועוד

סוף עונה :שיחת סיכום אישית

לחילופין ,ניתן לסווג שיחה אישית בין מאמן לשחקן לפי משך זמן ומיקום השיחה:
קצר :מספר דקות,
באזור האימון
בינוני 5-01 :דקות,
באזור האימון או בחדר במועדון
ארוך 21 :דקות ומעלה,
בחדר במועדון  /אזור נייטרלי  /בית השחקן
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עקרונות בשיחה אישית


הקשבה  -תהליך מודע ,מאמץ מכוון להבין את דברי השני .הקשבה דורשת להתרכז בדובר
ולהתקוון אליו .להתנתק ממחשבות פנימיות מסיחות .לא להיות שיפוטי ,לא להכין טיעון נגדי.



אמפטיה -להכיר באופן ספציפי ומדויק את נקודת ראותו הסובייקטיבית המורכבת של הזולת(רגשית)
ולבטא זאת באופן הזולת ירגיש שהובן.



אמינות – להיות אמיתי לא לעשות מניפולציות על השחקן ולא להיות ציני/סרקסטי.



שיקוף – -ניסוח מחדש של דבריו או התנהגותו של הזולת -שימת דגש על היבטים רגשיים.
 oהשיקוף חשוב במיוחד כאשר עובדים עם ילדים ,משום שלפעמים קשה להם לשים במילים
את מה שהם מרגישים.
 oמאמן המשקף ליל ד את מה שהוא מבין יכול לעזור לילד להבין טוב יותר את מה שעובר עליו
כדוגמא:
" אני רואה שהילד מהקבוצה השנייה עיצבן אותך ,אתה רוצה לספר לי על זה?"
 " נראה שאתה לא מרוכז .קרה משהו?"



שאלות פתוחות – מפנות מקום לביטוי העצמי של השחקן .תשובה על שאלה פתוחה מלמדת
הרבה יותר משאלה שהתשובה עליה היא כן/לא.
 oדוגמאות לשאלות פתוחות:
" ספר לי יותר איך אתה רואה את העניין"..
" איך אתה מסביר את העניין?"
" תן לי דוגמא למה שאתה מתאר"
" למה אתה מתכוון כשאתה אומר"...



סיפור אישי  -מנגיש את המסר אותו אתה רוצה להעביר .חשוב שהסיפור לא יהפוך למוקד השיחה ,אלא
רק ככלי להבנת סיטואציה מסוימת .ניתן גם לתאר מקרה מסוים ולהפוך אותו למעין משחק מצבים פסיבי
בו קל יותר לשחקן להתבטא או לקבל החלטה.

דגשים לשיחה אישית:


לא" להפציץ "בשאלות -יותר מדי שאלות מעידות על חוסר אמון וקשה לעקוב אחרי הדברים,
המראיין מרוכז בעצמו  ,לדוגמא  :מה נשמע ? מה אתה מצפה ?מה אתה אוהב לעשות ? אתה מתאמן
לבד?



אין לשאול שאלות חקרניות -לדוגמא :מי סיפר לך? מה אתה חושב על השחקן ?



שפה  -יש להשתמש בשפה שהשחקן יכול להבין  .לדבר בגובה העיניים.



שאלות שיש עליהן תשובות -לא לשאול שאלות מביכות מדי או מורכבות שיכניסו את השחקן
ללחץ.

יש לזכור שהשחקניות/ים הנם ברובם ילדות/ים ונערות/ים ,הנמצאים בגיל ההתבגרות עם שאיפות רבות
להצליח ולהביא את עצמם למיצוי בתחומים מקצועיים וחברתיים.
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שיחת פתיחת שנה( -מינימום  5דק')

"כדי ללמד את משה לשחק כדורגל ,קודם כל צריך להכיר את משה"
מטרות השיחה:



היכרות עם השחקנ/ית והרקע ממנו הוא/היא מגיע/ה
יצירת בסיס ליחסים בעתיד שיאפשרו לשחקנ/ית לראות במאמנ/ת אוזן קשבת בכל עניין.

מהלך השיחה:
יש לקיים שיחה נינוחה ,ולגלות עדינות ורגישות על מנת ליצור אמון הדדי בינך לבין השחקנ/ית וכן
אווירה של פתיחות וכנות .חשוב לזכור שמטרת השיחה היא להקשיב לשחקנ/ית ולהכירו ,לא להשמיע.
לכן יש לשאול בקצרה ולהקשיב לתשובות במלוא תשומת הלב .חשוב שהמאמן באמת יתעניין בעולמו
של השחקנ/ית וילמד על חייו מעבר למסגרת הספורטיבית .בשעת הריאיון יש לשאול בקצרה ולהקשיב
לתשובות במלוא תשומת הלב  .בסוף השיחה יש לכתוב את הנתונים המשמעותיים שעלו מהשיחה.
מבנה השיחה
.1שאלות להכרות כללית
שאלות אלו נועדו לשבירת הקרח ולקבלת אינפורמציה בסיסית על השחקן ,באמצעות שאלות אלו אפשר
לאתר חלק משאיפות השחקן וממניעיו בהגעתו למסגרת התחרותית,כדוגמא:




היכן את/ה גר/ה?
כמה ילדים יש במשפחה ומה מיקומך ביניהם ?
מה המקצוע האהוב עליך בבית ספר ? מהם תחביביך?

.2שאלות להכרות בסביבה החברתית
באמצעות שאלות אלה ניתן לאבחן כיצד השחקן ישתלב מבחינה קבוצתית במהלך העונה  .האם יש דגש
מסוים שצריך לתת לשחקן במהלך האימונים והעונה? שאלות לדוגמא:



כמה חברים יש לך ?מיהם חבריך ?מהכדורגל ?מהשכונה?
איזה תלמיד/ה את/ה ?מצטיין ,ממוצע ,מתקשה ,נכשל?

.3שאלות להכרות מקצועית
באמצעות שאלות אלו ניתן לאבחן מה הם ציפיות השחקנ/ית מבחינה מקצועית ,מה השאיפות שלו/שלה
בקבוצה ,באיזה עמדה ותפקיד הם מרגישים הכי נוח בקבוצה  ,מה מניע אותם למסגרת תחרותית של
ספורט וכדומה.
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שיחת אמצע שנה
המאמנ/ת יקיים שיחה אישית עם השחקנ/ית לפי צורך משתנה.
מטרת השיחה
 .1הערכת מצב של הנקודות הערכיות והמקצועיות לשיפור ושימור(תעודת אמצע).
 .6לטעת מוטיבציה לקראת המשך העונה.
 .1פתרון בעיות ואתגרים שעלו בתקופה האחרונה.
מבנה שיחה מומלץ
 .1הבעת הערכה לשחקנ/ית ,הנקודות הערכיות והמקצועיות לשימור.
 .6מעבר משותף על סטטיסטיקות רלוונטיות.
 .1מתן דגש על נקודות ערכיות ומקצועיות לשיפור.
 .4הנחיות להמשך העונה
 .5חיזוק חיובי אחרון .חשוב שהשחקנ/ית ייצא מהשיחה מלא מוטיבציה ובגישה חיובית.



חשוב לתת לשחקנ/ית מקום לבטא את עצמו/עצמה.
ישנה אפשרות לתת לשחקנ/ית בסוף השיחה את תעודת הערכה (מצ"ב בקובץ נפרד)
כמה רעיונות לנושאים שיכולים לעזור לכם להתמקד בשיחה עם השחקן.

נושאים
לשיחה
בית ספר

מצב בבית

תכנית קידום
אישית
באימונים

חברים

תחושת השחקנ/ית

תוכן ופירוט

תחושה שלמאמן חשוב להיות
איך הולך לך בלימודים? האם את/ה מצליח/ה לשלב את
מעורב גם בעוד מסגרת שבה אני
האימונים עם המבחנים? איך הציונים שלך? מרוצה
נמצא ,אולי יש השפעה של
מהתוצאה? האם את/ה מסתדר/ת עם המורה\מחנכת שלך?
מסגרת אחת על השנייה.
הבית יכול להיות מקום מלחיץ
איך את/ה מרגיש/ה בבית? האם יש לך את הפינה השקטה
ולפעמים עצם היותכם מקום של
שלך? איך ההורים מקבלים את היותך שחקנ/ית? האם
הקשבה עבור השחקן ,השחקן
מעודדים זאת? איך הקשר שלך עם האחים שלך?
יודע שכאשר יקרה משהו יהיה לו
למי לפנות.
תחושה שהשחקן לא מגיע סתם
איך את/ה מרגיש באימונים? האם אתה מרגיש שאתה נמצא
בתפקיד שמתאים לך? אני רואה אותך משחק  XXהייתי רוצה להעביר את הזמן .יש לו מישהו
לראות אותך מגיע ל  .YYזה המקום שלכם להגיד לתת לשחקן שרואה אותו מתקדם ורוצה
מקום לשאוף אליו ברמה המקצועית .לתת לו שאיפות להמשך לראות אותו במקום שונה ממה
שהוא היום .יש לו מטרה ברורה
הדרך .חשוב לשקף זאת בעדינות (אצל השחקנים החלשים
יותר זה מאוד חשוב ,שידעו שיש מי שמזהה את המאמץ ורוצה אליה הוא שואף באימונים.
לתת להם מקום להתקדם) רצוי לתת מטרה שהיא הגיונית
והישגית ומותאמת לשחקן כמובן.
איך אתה מרגיש בקבוצה מבחינה חברתית? האם אתה מרגיש מישהו רואה את הקושי שלי
לייצר מסגרת של חברים
בנוח? יש לך חבר בקבוצה שהוא חבר שלך גם בחיים
בקבוצה.
האישיים? אם לא ,היית רוצה בכך? האם אתה נפגש עם
חברים מעבר לשעות הפעילות במועדון? מה הפעילות המועדפת
יש לי אוזן קשבת בעת צרה כאשר
עליך עם החברים?
מתעוררת בעיה עם אחד
*אין שום רצון שתפתרו את בעיות שלו עם החברים אך כן
השחקנים בקבוצה.
חשוב להיות אוזן קשבת ואמפתיים לקושי כי זה נושא רגיש
ומורכב.

שיחת סיכום שנה
30

מטרת השיחה
 .1לסכם ביחד עם השחקן את הנקודות הערכיות והמקצועיות לפי נקודות לשימור ונקודות לשיפור.
 .6לטעת מוטיבציה לקראת עונה הבאה.
 .1לסכם בצורה מכובדת עונה ארוכה ומתישה.
מבנה שיחה מומלץ
.1
.6
.1
.4
.5

הבעת הערכה לשחקן ,הנקודות הערכיות והמקצועיות לשימור.
מעבר משותף על סטטיסטיקות רלוונטיות.
מתן דגש על נקודות ערכיות ומקצועיות לשיפור.
הנחיות לפגרה
מה צפוי שנה הבאה ?

 .6חיזוק חיובי אחרון .חשוב שהשחקן ייצא מהשיחה מלא מוטיבציה ובגישה חיובית.
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ז .ניוזלטר לדוגמא
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ח .דוגמאות לפעולות משותפות ביישוב לקידום
תכנית חינוכית-קהילתית
שעת פעילות ספורט אימהות בזמן אימון
בזמן האימון ,האימהות (עם דגש על אימהות) יבצעו שעת פעילות ספורטיבית בהנחיית אחד ממאמני
המחלקה בשטח מוגדר .המהלך יקרב את האימהות לפעילות של הילדים ,יעודד פעילות ספורט ויחבר בין
ההורים למועדון .הפעילות תעשה בפיקוח הרשות ובמידת הצורך תתוגמל על ידה (עלות לא גבוהה של
תוספת שעת אימון לאחד המאמנים)
שותפים פוטנציאלים :מחלקת הספורט
פעילות הורים-ילדים במהלך העונה
הפנינג בשיתוף ההורים (יכול להיות במהלך אחד החגים או פעילות סוף שנה) .שיתוף פעולה של המועדון-
ההורים -הרשות .יכול להיות משחק משותף /פעילות מגוונת עם תחנות שונות.
פעילות בשיתוף ענפים אחרים כדורגל/כדורסל
אימון משותף של קבוצת הכדורגל והכדורסל מאותה שכבת גיל תחת פיקוח של הרשות (מחלקת הספורט).
הפעילות יכולה לגבש את הילדים וללמד מגוון יכולות שונות ,כמו גם להגביר את תחושת הזהות בעיר
שותפים פוטנציאלים :מחלקת הספורט ,מועדוני ספורט ברחבי העיר
אימוץ אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים במהלך אימון
פעילות משותפת של המועדון יחד עם הרשות בדבר אימון משותף של קהילה עם צרכים מיוחדים (מעון
לילדים עם לקויות ,נוער בסיכון וכדומה) .כל זאת תחת השגחה של הממונים מטעם הרשות.
שותפים פוטנציאלים :מחלקת חינוך ,מחלקת ספורט
מרכז לימודים בסמוך למגרש
הקצאת שטח המוגדר ללימודים בקרב ילדי המועדון( .מבנה סגור שיעבור שיפוץ וישמש כסביבה לימודית
לדוגמא) .הרשות יכולה לסייע בשעות התנדבות של סטודנטים שיהיו לעזר לילדים תוך מלגות מסובסדות.
שותפים פוטנציאלים :מחלקת חינוך ,בתי הספר ,מרכז צעירים(סטודנטים) ,מכללה/אוניברסיטה
הפנינג משותף עם בתי הספר
יום פתוח בבית הספר /במגרשי המועדון בו ייחשפו ילדי בית הספר לאימוני המחלקה וכמו כן ילדי המועדון
יזכו להכיר בתי ספר שונים מהעיר/רשות.
שותפים פוטנציאלים :מחלקת חינוך ,בתי ספר
התנדבות בקהילה בשיתוף עם גורמים עירוניים -מועדוני קשישים וכדומה
פעילות משותפת של המועדון יחד עם גורמי עירייה .החל מהתנדבות של ילדי המועדון במועדוני קשישים
ועד פעילות משותפת עם גורמי תחבורה שונים בעירייה למשל בדבר חינוך תחבורתי נכון (משחק ידידות בין
המועדון לבין שוטרים עירוניים /פקחים לצד הרצאה לילדי המועדון על זהירות בדרכים).

שותפים פוטנציאלים:

מחלקת רווחה ,משטרה ,מחלקת התנדבות
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