
1

דו”ח פעילות שנתי
2014         



2

תוכן

דבר המנכ”ל
מבוא

חזון ומטרות 
מודל הפעילות

סיכום השנה המקצועית
פרוייקטים חדשים

מרכזים חינוכיים:
המרכז החינוכי של בית”ר ירושלים

המרכז החינוכי של בני סכנין
המרכז החינוכי של באר שבע

המרכז החינוכי של בית”ר כפר סבא
המרכז החינוכי של אשדוד
המרכז החינוכי של חיפה

צוות העמותה והועד המנהל
תורמים ושותפים

“ערכים בספורט” בעיתונות

03
04
05
06
08
12

14
21

  28
34
40
46
49
50
51



3

דבר המנכ”ל
שחר רובינשטיין

בבואי לסכם את שנת 2014 עולה במחשבתי כל העשייה שעשינו, כל השותפויות 

המיוחדות שנוצרו וגם כל המשברים והאתגרים שיש לשפר אותם. פעמים רבות אנחנו 

עסוקים בפעולות אותן עשינו בעבר, אבל את העבר כבר אי אפשר לשנות!

לכן במכתב זה ברצוני לדבר על העתיד, על הדברים שאנחנו חולמים עליהם, על 

הדברים שאנחנו בערכים בספורט מוכנים להיאבק למענם. השותפות עם בית הנשיא 

שנוצרה בשנה האחרונה נותנת לנו השראה רבה לעשייה. בחרתי לצטט את דברי 

הנשיא העשירי של מדינת ישראל מר ראובן )רובי( ריבלין באירוע אותו ערכנו יחד לפני 

כארבעה חודשים:  

"אי אפשר לנצח באלימות, אי אפשר לנצח באיומים, אי אפשר לנצח בקללות, לא בתוך 

המגרש ולא מחוצה לו. לפני 51 שנים בדיוק ביום הזה ממש כומר שחור בשם מרטין 

לותר קינג תווה את המילים "I have a dream" , יש לי חלום ושינה את העולם.  גם 

לי יש חלום, קטן וצנוע, יש לי חלום שהספורט יהיה נקי מאלימות בכלל ומאלימות 

פוליטית בפרט. יש לי חלום שכמו שהספורט עיוור לצבעים, לאומים ודתות, גם אוהדי 

הספורט בישראל לא ילעגו לשחקן שחור ולא ישפילו שחקן ערבי. ספורט הוא כלי 

חינוכי נפלא, כלי שיכול לשנות אנשים שיכול לשנות קהילה. אני חולם ומאמין שאם 

נהיה מחויבים לכך אם רק נחלום, המגרשים יהיו המקום שממנו תצא הבשורה"

http://youtu.be/km_7AMqU5Do :לצפייה בנאום ראו סרטון

אני מאחל לכולנו ששנת 2015 תהיה מלאת עשייה חיובית, שותפות וחלום. שנדע 

ללמוד מהטעויות ולבנות יחד חברה טובה יותר עבור הילדים שלנו. אני מודה לכל 

השותפים שלנו, ומזמין שותפים חדשים לעשייה חינוכית- חברתית- וערכית באמצעות 

הספורט.

בשותפות לדרך

שחר רובינשטיין- מנכ"ל עמותת ערכים בספורט  
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בעשור האחרון אנו עדים לשינוי לרעה בתרבות 

הספורט בישראל.  מגרש הספורט משקף יותר ויותר 

את האלימות הנראית בחברתנו: ריבוי מקרי האלימות 

במגרשים והפגיעות בנפש הביאו להקמת שורה של 

ועדות וגופים שעניינם מניעת האלימות בספורט 

והפיכתו לפעילות פנאי מהנה וחינוכית לספורטאים 

ולציבור הרחב. בין השנים 2001 ל- 2013 הוקמו : 

ועדת וילן - ועדת חקירה פרלמנטרית למניעת אלימות 

בספורט )2001(, המועצה למניעת אלימות בספורט 

)2009(,  ועדת צור )2012(  וועדת זליכה )2012(. ועדת 

וילן )2005( מתייחסת לצורך בפעילות משולבת "לאורך 

כל השרשרת" אשר מתחילה בחינוך, עוברת דרך איגודי 

הספורט, חקיקה, אכיפת המשטרה, שיפוט, התחום 

התקשורתי וכלה בתשתית האצטדיונים. 

על אף הנסיונות לפתור את בעיית האלימות במגרשים, 

בשנה האחרונה היינו עדים להחרפת ביטויי האלימות 

והגזענות במגרשי הספורט, אובדן הרוח הספורטיבית 

ודרך הארץ בקרב השחקנים, האוהדים, ובעלי הקבוצות 

כאחד. בתחקיר באתר ONE נחשף ש - "בשנתיים 

האחרונות מסתמנת עלייה באלימות דווקא בתוך 
תחומי במגרש, עם יותר פגיעות בשחקנים ובשופטים. 

האלימות עברה מהיציע לדשא". בעונת 2013/2014 

נראו יותר ויותר תגרות בין קבוצות, אירועים של 

תקיפות שופטים, ניסיונות מצד שחקנים לפגוע 

באוהדים וקהל שהתלהם בעקבות אלימות שפרצה 

תחילה דווקא בתוך המגרשים ומשם עברה ליציעים. 

)one,11/2014,אסי ממן(

“קשה לשכוח איך שחקן מכבי חיפה 
בכדורגל, טאלב טואטחה, זרק משענת 
של רכב לעבר אוהדים וכמעט שנעצר 

לאחר משחק בקרית אליעזר; מה עשה 
רן בן שמעון לאוהד הפועל ת"א באימון 
הקבוצה; איזו תגרה מכוערת הייתה בין 

שחקני קבוצות הנוער של הפועל ר"ג 
ובני יהודה שאף הובילה לפריצת אוהדים 

שתקפו את הסדרן איציק טרב; ובעיקר, 
כיצד סנטר מכבי ת"א בכדורסל, סופוקליס 

שחורציאניטיס, פרץ ליציע אוהדי היריבה 
הפועל ת"א וניסה לתקוף אוהד” )אסי 

)one,11/2014,ממן

מבוא
ערכים במגרשים

עמותת  ערכים בספורט זיהתה את הפוטנציאל 

החינוכי הטמון במסגרות הספורט ופועלת לקידום 

ערכים חינוכיים וכישורי חיים בקרב ילדים, מאמנים 

והורים המשתתפים במסגרות אלו. אנו מאמינים 

שחינוך לערכים ולדרך חיים המבוססת על רוח 

הספורט, מהווה בסיס לחברה סובלנית, ערכית, וטובה 

יותר. חברה שנותנת מקום שווה ומכבד לכולם, ושאין 

בה מקום לאלימות, וגזענות בתוך המגרש או מחוצה לו. 
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הכלים שהילדים מקבלים 

במסגרת הפעילות החינוכית 
של “ערכים בספורט” 

מקנים להם את ההזדמנות 

והמוטיבציה להצליח לא רק במועדון הכדורגל או 

הכדורסל , אלא גם בבית הספר ובמסגרות אחרות 
בחייהם. היא מספקת להם הכוונה ותכלית, ומאפשרת  

להם להכיר ביכולות שלהם באמצעות ההזדמנות 

עמותת “ערכים בספורט” הוקמה בשנת 2011 על ידי 

דמויות מפתח מתחום הספורט והחינוך בישראל, על 

מנת לקדם חינוך לערכים ולמצויינות בקרב ילדים ונוער 
באמצעות הפלטפורמה של הספורט. חזון העמותה 

הוא יצירת חברה ערכית 
בישראל המבוססת 
על ערכים של כבוד 

הדדי, סובלנות ושאיפה 
למצויינות. 

                 

 “ערכים בספורט” 

זיהתה את הפוטנציאל 

החינוכי הטמון במסגרות 

הספורט התחרותי 

והעממי, שהפופולאריות 

שלו מאפשרת להגיע 

לכל המעמדות 

והקבוצות באוכלוסייה. 
העמותה ממנפת  

את הפוטנציאל הזה  לקידומם של ילדים ובני נוער 
בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל, על ידי 
פיתוח כישורים של מנהיגות, עבודת צוות, הגינות, 

נחישות ושאיפה למצויינות. לערכים אלו יש השפעה על 
הילדים-שחקנים גם מחוץ למגרש, בין אם בבית הספר, 

בבחירת הקריירה או במעורבותם בקהילה.

ייחודיותו מודל הפעילות של “ערכים בספורט” טמונה 

בתמיכתה ועבודתה של העמותה עם כלל המסגרות 

העוטפות את הילד, החל מהנהלת המועדון, המאמנים 

ועד להורים.  העבודה עם מסגרות ספורט תחרותיות 

מאפשרת לעמותה להשיג השפעה נרחבת הן בכמות 

הילדים אליהם היא מגיעה, והן ברמת ההשפעה שלה 

על כל ילד. זאת משום שבמסגרות אלו משתתפים 

כיום מאות אלפי ילדים בישראל, אשר מבלים את 

רוב זמנם הפנוי )בין3-5 ימים 
בשבוע( באימונים במשחקים. 

 עמותת “ערכים בספורט” מכשירה 

מאמנים להיות מחנכים על 

המגרש ומחוצה לו. מעורבותו 

של המאמן היא גורם מכריע 

ביצירת המחוייבות של 

לערכים הנלמדים במסגרת 

הספורטיבית. כל מרכז של 

ערכים בספורט  במסגרות 

הספורט מנוהל על ידי מנהל 

חינוכי ופסיכולוג חינוכי 

מטעם העמותה, בעלי רקע 

בתחום הספורט והחינוך. 

 

עמותת ערכים בספורט מכשירה 
מאמנים להיות מחנכים על המגרש 

ומחוצה לו. מאמני הספורט הינם דמויות 
בעלות השפעה המשמשות מודל לחיקוי 

עבור ילדים ובני נוער

לתרום לקהילה,לפגוש מודלים חיוביים לחיקוי, 

ולראות את השיפור בהישגיהם בלימודים ועל המגרש. 
בנוסף,בזכות מעורבותה של עמותת “ערכים בספורט” 

הפכו האגודות והמאמנים  כתובת להורים, שכעת 

רואים בספורט כלי שתורם לקידומם של ילדיהם בבית 

הספר, ולא כמכשול להצלחה בלימודים. 

משימה

מודל הפעילות

ערכים בספורט
חזון



6

ה
ת

מו
הע

ת 
ניו

וכ
ת

 המאמן
כמחנך

הקניית השיטה מתבצעת באמצעות הליווי 

וההנחייה של המנהל חינוכי והפסיכולוג וכוללת :

סדנאות מאמנים בנושא ערכים ואופן יישומם על 

המגרש אל מול הילדים. 
תרגול על המגרש – ליווי המאמן בתהליך יישום 

שיטת “האימון החינוכי” על המגרש.

סדנאות דיון ולמידה בהם משתפים המאמנים 

בהצלחות ובקשיים ביישום הערכים על המגרש 

העצמה אחד על אחד – תגבור שעות עבודה עם 

מאמנים בהתאם לצורך. 

הכשרת מאמנים ומדריכים להיות 
מחנכים במגרשי הספורט

סדנאות חודשיות להקניית ערכים וכישורי חיים 
המשלבות שיחות ודיונים על סיפורי מקרה מתחום 

הספורט והחברה, ותרגול הערכים באפן חוויתי על 

המגרש דרך המשחק. 

 העצמת
ילדים ובני נוער

“לומדים במגרש” הנו מרכז לימודי למניעת נשירה של 

ספורטאים בסיכון הממוקם בתוך מועדון הספורט.

ילדים ונערים רבים הנמצאים בסכנת נשירה מבית 

הספר ומתקשים להתמיד במסגרת הלימודית, מראים 

יכולת התמדה במסגרת  הספורט.  הקמת מרכז 

הלמידה בתוך מסגרת הספורט בה הילדים חווים 

חוויית הצלחה והנאה בשילוב מעורבותו והשפעתו של 

המאמן, דמות משמעותית עבורם, מהווים הזדמנות 

ליצירת מחוייבות של הילדים ללימודים.  מרכז 

הלמידה “לומדים במגרש” מופעל לאורך כל שנת 

הפעילות במועדון ללא תשלום עבור הילדים וההורים. 

את הנערים במרכז מלווים סטודנטים מלגאים 

המספקים להם תמיכה אקדמית ורגשית, ומהווים 

עבורם מודל חיובי לחיקוי. רכז המרכז מעדכן על בסיס 

קבוע את המאמן, המחנכ/ת וההורים בהתקדמותו 

של השחקן, וכך יוצר סביב השחקן מעטפת חינוכית 
תומכת המלווה אותו לאורך כל היום.

 

 לומדים
במגרש

ערכים בספורט
מודל הפעילות

ערכים בספורט זיהתה את הפוטנציאל החינוכי הגלום 

במאמנים ופיתחה מודל אימון חדשני מבוסס ערכים 

אשר מקנה למאמנים שפה ותפישה ערכית –חינוכית 

 VSTM ©-  :המשולבת במערכי האימון המוכרים

ValueSports Training Method   משלבת היבטים 

מיצוי עצמי, הגשמה עצמית, קבוצתיות, סובלנות, 

קבלת האחר וכבוד למשחק, לעצמי ולזולת. 

“כוכבים מדברים על ערכים” במסגרת התוכנית 
מגיעים ספורטאי עלית לספר את סיפורם עם דגש 

ערכי. ספורטאים אלו הנם מודל לחיקוי עבור הילדים 

והמפגש בינם לילדים מהווה אירוע מרגש ומשמעותי 

עבורם. בין הכוכבים המתנדבים: אריק זאבי,ליאור 

אליהו, עומרי כספי, יותם הלפרין, מיקי ברקוביץ, 

עודד קטש ועוד. 

“ספורטאים תורמים לקהילה”  -במסגרת 
פרוייקט זה כל קבוצה יוזמת ומיישמת תוכנית 

תרומה לקהילה בליווי המאמן. זאת על מנת לעודד 

את האחראיות והמנהיגות החברתית של הילדים, 

ולהגביר את מעורבותם בקהילה. 

סדנאות העצמה והעשרה לבני 
נוער

מרכזי למידה וחניכה אישית בתוך 
מגרש האימונים



7

ה
ת

מו
הע

ת 
ניו

וכ
 מעורבותת

הורים חיובית

 כלי
המדידה
 ValueSports Dashboard
©VSD

הורים בספורט התחרותי בישראל, מתקשים לעיתים 

קרובות להבחין בין הגשמת חלומותיהם וסיפוקם הם 

לבין מטרות המסגרת של הספורט.  ועדת וילן )2005( 

תיארה את המציאות הישראלית לפיה “כל משפחה 

שבנה בן ה-9 או ה-10 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 ....”

מטרת התוכנית היא לעודד הורים למעורבות טובה 

מעצימה וחיובית בפעילויות הספורט של ילדיהם. 

המשולש החינוכי “הורה-מאמן- שחקן” הוא אבן יסוד 

בהצלחת התהליך. לכן, במקביל לתוכניות המאמנים 

והילדים, ניתן דגש ליצרת תקשורת משתפת וחיובית 

בין מאמנים להורים ובין הורים לילדיהם. 

התוכנית כוללת:

•סדנאות העשרה להורים בנושאים כגון סדנת 

גבולות, סדנת התמודדות עם גיל ההתבגרות, תמיכה 

בספורטאי ועוד

•שיתוף ההורים בתכנים החינוכיים באמצעות דף מידע 

הנשלח אליהם באפן אישי, ובו עדכונים על התכנים 

החינוכיים הנלמדים במסגרת הספורט. מטרתו של 

הניוזלטר היא  לרתום את ההורים לעבודה משותפת 

בבית על הערכים הנלמדים במסגרת הפעילות 

במועדון. 

©ValueSports Dashboard VSD  כלי המדידה

 ערכים בספורט פיתחה כלי למדידת הרמה הערכית-

 ValueSports Dashboard -חינוכית במסגרת ספורט

© . כלי המדידה מציג מדדים ערכיים-חינוכיים בקרב 

כל אחד מקהלי היעד – ילדים, מאמנים, הורים והנהלת 

המסגרת ומאפשר להתאים את הדגשים החינוכיים של 

התוכנית למאפיינים ולצרכים של כל מסגרת ספורט. 

המדידה מתבצעת בתחילתה ובסופה של הפעילות 

ומאפשרת ללמוד על תהליך ההתקדמות של מסגרת 

הספורט בהיבטים החינוכיים ולבצע התאמות בתוכנית 

במידת הצורך. הכלי מבליט באופן וויזואלי את הפערים 

המרכזיים בכל קבוצה בפרט, ובאגודה בכלל תוך 

אפשרויות פילוח והצגה גרפית מגוונת של הנתונים לפי 

פרמטרים. 

ייחודו של כלי המדידה הוא בכך שהוא מאפשר 

לראשונה לנהל דיון מקצועי וענייני על בסיס מידע 

אובייקטיבי, מקיף ומהימן בנוגע לכל קבוצה באגודת 

הספורט, לא עוד התרשמות כללית או תחושות בטן.
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סיכום השנה 
המקצועית

פעילות המחלקה כללה הפעלה של מודל הערכים 

והמיומנויות שעבר ריענון באמצעות הועדה המקצועית 

של העמותה. הועדה, הכוללת בתוכה דמויות מנוסות 

מהשטח, החינוך והאקדמיה, נפגשה בעקביות אחת 

לחודש במטרה להוות מצפן למחלקה המקצועית, 

לתעדף ולעביר מטען רב ומגוון הקיים אצל חברי 

הועדה. זה המקום להודות לחברי הועדה אשר תרמו 

מזמנם ונסיונם לטובת פיתוח המודל. ההתפתחות 

המקצועית התמקדה בשיפור התוכן והכלים המועברים 

לשטח באמצעות פיתוח וטיוב מודל הליבה של 

העמותה, תהליך הדרכה מובנה למנהלים החינוכיים 

בשטח וקידום תהליכי ומחקר:

שנת 2014 מהווה עבור ערכים 
בספורט שנה של שיפור, למידה 

והתחדשות. מבחינה מקצועית 
התמקדנו בשיפור המודל החינוכי של 

העמותה ויצירת מוכנות להפעלה 
ארצית.

ערן איתן, מנהל מקצועי

מיצוי
עצמי

משמעת 
עצמית

סבלנות
וקבלת
האחר

סבלנות

כבוד ליריב

לנות
סב

כבוד לעצמי

לנות
סב

כבוד לחברים

סבלנות

כבוד לשופט

כבודקבוצתיות
למשחק

פיתוח תוכניות בדגש על 
מודל הליבה והמיומניות 
האתגר המרכזי של המחלקה המקצועית הינו היכולת 

להתאים לכל מסגרת תכנית חינוכית איכותית וייחודית 

שמאפשרת מענה ערכי, חינוכי וחברתי לקהלי יעד 

שונים ומגוונים. במהלך השנה פותחו תכניות חדשות 

ורועננו תוכניות קיימות בהם - ‘המאמן כמחנך’, מודל 

‘הורים שותפים’, ‘לומדים במגרש’, ‘משחקים בחזרה 

לשגרה’ ועוד. במקביל לתכניות נעשה פיתוח משמעותי 

של כלי המדידה וההערכה ונעשה שיפור בתהליכי 

איסוף ועיבוד נתוני המדידה של המסגרות בהם 

העמותה פועלת. 

קפיצת המדרגה המשמעותית ביותר נעשתה ב‘מודל 

הליבה והמיומנויות’ בסיוע הועדה המקצועית 

של העמותה. מודל זה מהווה בסיס לכל התכנים 

המועברים בתוכניות העמותה – למאמנים, ספורטאים, 

הורים והנהלות של מסגרות ספורט.

                                            

       

חברי הועדה המקצועית  )נוסף על חברי צוות 

העמותה(:

ד״ר סימה זך- ראש בית ספר לחינוך, מכללת וינגייט 

ד״ר עידו נבו - מרצה בכיר בנושאי פוליטיקה וספורט. 

אוניברסיטאות בן גוריון, ירושלים, ספיר ווינגייט 

אריק שיבק-מנהל האגף המקצועי באיגוד הכדורסל, 

מאמן הפועל אילת מאמן נבחרות ישראל לשעבר . 

אסף ברנע-יועץ השקעות ומאתר טכנולוגיות של הבנק 

העולמי, שחקן נבחרת ישראל בכדורסל לשעבר.

עמיצור בר-מנהל כפר הנוער “קדמה”.

ניר לוין - מנהל מחלקת הנוער של מכבי ת״א, מאמן 

ליגת העל בכדורגל 

עומר עצמוני - מנכ״ל מועדון בית״ר ירושלים 

אמנון רז- לשעבר יו״ר ארגון מאמני הכדורגל בישראל 

דני אורן - מנהל היחידה לספורט הישגי- מכון וינגייט
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חברות
אני מול הקבוצה

איך לעבוד קשה ובמאמץ מירבי
נשיאת תסכולים והתמודדות עם בעיות

כובד למשחק לעצמי וליריב
הצבצ מטרות

ניהול זמן
מלוי הוראות, קבלת סמכות והקשבה

פיתוח מסוגלות עצמית
קבלת האחר ונתינה לקהילה

זהירות בדרכים

אמון במערכת
תיאום ציפיות
מעורבות ולא התערבות
אהבה ללא תנאי
משוב בונה
התמקדות במאמץ ולא בתוצאה 
ניהול רגשות
כיבוד חוקי המשחק
הורה אחראי )נאמן הגינות(
אמון ופיתוח מסוגלות בילד
קבלת האחר

שיתוף פעולה
העברת שיחה קבוצתית

העברת שיחה אישית
תיאום ציפיות

כיצד להוביל למאמץ מירבי
הצבת גבולות ויפול בבעיות התנהגות

נשיאת תסכול ולמידה מטעויות
כבוד למשחק עצמי והיריב

תפיסת המאמן כמחנך
הצבת מטרות

טכניקת  מסירה/משוב
פיתוח מסוגלות עצמית

תקשורת בריאה
יצירת זהות במועדון
כיבוד המשחק/חוקים
הקבוצה/עצמי
קוד אתי ותקנון
מנהיגות ודוגמא אישית
הגדקת הניצחון מחדש
שימוש בכלי המדידה
התמודדות עם כישלון
יכולת ארגונית
יישוב קונפליקטים

שחקן

מאמן
הנהלת 
המועדון

הורה

יישום כישורי החיים והמיומנויות לפי קהל יעד

יישום ערכי הליבה בשטח
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הכשרה
בתחילת השנה נפגשו צוותי השטח של העמותה 

להכשרת הפתיחה השנתית שכללה שלושה ימים 

מרוכזים ואינטנסיביים בהם התנסו המנהלים 

החינוכיים והפסיכולוגים במודל הליבה החדש. לאורך 

השנה נפגשו אחת לחודש הצוותים להכשרה, למידה 

ושיתוף של האתגרים וההצלחות אותם עוברים מדי יום 

במסגרות. המפגש המשותף שאליו מגיעים הצוותים 

ממרכזים שונים איפשר למחלקה המקצועית להבין את 

השטח בצורה המיטבית ובכך לייצר באופן עקבי תוכן 

וכלים רלוונטים לשטח.   לשמחתנו, השנה הוחלט 

כי סילבוס “המאמן כמחנך” יכנס לכלל קורסי 
הכשרות המאמנים של כלל ענפי הספורט של 

משרד התרבות והספורט. המשמעות היא כי יסודות 
ובסיס מודל ‘ערכים בספורט’ יועברו לכלל מאמני 

הספורט בישראל כבר שלבים הראשונים ובכך יחשפו 

המאמנים הצעירים למודל והתכנים של העמותה. 

מחקר
סביבת העבודה הדינמית של השטח מצריכה 

למידה ומחקר מתמיד על מנת להטמיע את התכנים 

החינוכיים באופן מדוייק. במהלך השנה החלה 

העמותה בשיתוף פעולה עם ארגון PCA האמריקאי. 

השת”פ כלל למידה משמעותית של המודל וביקור 

שטח בארה”ב אצל אנשי המקצוע המנוסים בעשייה 

החינוכית באירגון המקביל. בנוסף, תכניות העמותה 

החלו להיות מגובות בליווי מחקרי של סטודנטים 

מצטיינים המבצעים מחקר סמינריוני במסגרת קורסים 

שונים- במכון וינגייט, מכללת רופין, אוניברסיטת חיפה, 

המרכז הבינתחומי, ומחקר מחו”ל. ברמת הפעילות 

והתכניות של העמותה, הסדנאות מלוות על ידי מחקר 

פנימי מתמיד ושאלונים הבוחנים את התוכן, הכלים 

והמנחים המעבירים את הסדנאות בשטח.

שנת 2015 תהווה ללא ספק שנה מיוחדת ומאתגרת 

עבור המחלקה המקצועית. הכניסה והליווי של 

בתי הספר, מועדונים חדשים, יחד עם פעילות מול 

מגזרים ומגדרים שונים תצריך גמישות ודיוק של 

הכלים המקצועיים והתוכן הקיים. אנו תקווה כי 

יחד באמצעות למידה מתמדת, מישוב ועשייה רבה 

ואיכותית שנת 2015 תהיה גם היא שנת התפתחות 

מקצועית משמעותית. 

       

               

המנהלים החינוכיים של ערכים בספורט במהלך הכשרה מקצועית 
שהתקיימה במכון וינגייט
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משחקים יחד עם ערכים בספורט 
בשיתוף בית הנשיא וההתאחדות 

לכדורגל

ילדי עוטף עזה “משחקים בחזרה 
לשגרה”

במהלך הקיץ  האחרון חוו ילדי עוטף עזה מצבי 
טראומה ומתח מתמשכים כתוצאה מהמלחמה בעזה, 

וממטחי הטילים והאזעקות הבלתי פוסקים שהגיעו 
עד לסף ביתם. ההכרח להישאר סגורים בבתיהם 

ובמקלטים, לא אפשר להם להתאוורר ולפרוק את 
התסכולים והמתחים שהצטברו במשך תקופה זו. 

עמותת ערכים בספורט לקחה על עצמה את המשימה 
לגייס את הידע והכלים המקצועיים שלה על מנת 

לספק לילדי עוטף עזה מעטפת תמיכה אישית 
וחברתית בתקופת החזרה לשגרה. תמיכה זו תינתן 

לילדים במסגרת אגודות 
הספורט בהן הם משתתפים, 
במטרה לעזור להם להתמודד 

עם הטראומה שחוו, וללוות 
אותם בתהליך החזרה 

לשיגרה.
מחקרים מצביעים על כך 
שהספורט הוא כלי יעיל 

במיוחד לטיפול במצבים של 
טראומה וחרדה. לספורט 

ולמשחק יש השפעה מייצבת 
על יחידים וקהילות לאחר 

מצבי משבר. בנוסף, למאמנים יש תפקיד מפתח ברמת 
האפקטיביות של הספורט להתמודדות עם מצבים 

של משבר, ולשיטות בהם מכשירים את המאמנים יש 
השפעה רבה על היעילות של יישום תוכנית התערבות 

במסגרת פעילות ספורטיבית. 
במסגרת פרוייקט “משחקים בחזרה לשגרה” ערכים 

בספורט תגייס את המודל ההוליסטי שלה, המבוסס על 
עבודה עם כל המעגלים העוטפים את הילד- ההורים, 

המאמנים והנהלת המועדון- בנוסף על הילד עצמו, על 
מנת להוביל התערבות חיובית בתוך מסגרות ספורט 

קיימות ביישובי עוטף עזה. 

השנה החלה עמותת ערכים בספורט למנף את 
הערכים החינוכיים הנלמדים באגודות השונות, למיגור 
הגזענות והאלימות במגרשי הכדורגל, ולבניית גשר בין 

שחקנים ערבים ליהודים. במסגרת פרוייקט  “משחקים 
יחד עם ערכים בספורט”, נערך טורניר ידידות חגיגי 
בבית הנבחרות בשפיים, בהשתתפות ההתאחדות 

לכדורגל ובמעמד נשיא המדינה רובי ריבלין. האירוע  
נועד להוות את שריקת הפתיחה לעונה שתהיה 
מורכבת מתמיד עקב המצב הבטחוני והפוליטי 

בחודשים האחרונים . הפעילות המשותפת נועדה 
לעזור לילדים להכיר זה את זה מקרוב לפני פתיחת 

העונה,  ולהפיג את המתחים והחששות בין הקבוצות  
באמצעות ההנאה שבספורט והמשחק. 

במסגרת האירוע נערכו פעילויות משותפות לקבוצות 
הילדים של בני סכנין, 

בית”ר ירושלים , 
הפועל באר שבע 

ומ.ס. אשדוד. 
הפעילויות התבססו 
על ערכי הליבה של 

ערכים בספורט: 
מיצוי עצמי, משמעת 

עצמית, קבוצתיות 
וקבלת האחר. לאחר 
מכן התקיים טקס בו 

נשאו דברים  נשיא 
המדינה, נציגי ההתאחדות לכדורגל ועמותת ערכים 
בספורט.  בין השאר הדגיש הנשיא כי  “ספורט הוא 
מדהים משום שביסודו הוא עיוור לצבעים, לשפות, 

לאמונות, לדעות ולפוליטיקה. לא משום שהוא מבטל 
אותם אלא משום שהוא מכיל את כולם. דבר אחד 

חשוב לזכור. אי אפשר לנצח באלימות. אי אפשר לנצח 
באיומים. אי אפשר לנצח קללות. לא בתוך המגרש, ולא 

מחוצה לו. האלימות, הגזענות והשנאה - הם אויביה 
הגדולים של הרוח הספורטיבית”.  

בימים אנו עובדים על המשך שיתוף הפעולה עם 
בית הנשיא באמצעות קמפיין משותף שיפעל בעד 

הסובלנות ונגד הגזענות והאלימות במגרשי הספורט 
ומחוץ להם. 

פרוייקטים 
חדשים
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“משחקות עם ערכים”
השתתפותן של ילדות ונערות במסגרות ספורטיביות 
מאתגרת סטריאוטיפים מגדריים רבים, ולא רק כאלו 

הקשורים בספורט. תוכניות ספורט מאתגרות ומפריכות 
באפן ישיר קונספטים מוטעים לגבי יכולות של נשים, 

וכך עוזרות לשנות ולהרחיב את האפן שבו תופסים 
את תפקידה של האישה בחברה. עלייה באחוז הנשים 
המנהיגות בספורט יכולה להוות השפעה משמעותית 
על גישות חברתיות לגבי יכולות של נשים כמנהיגות 

וכמקבלות החלטות בספורט ובחברה.

לקראת שנת 2015, השיקה ערכים בספורט פיילוט 
לפרוייקט משחקות עם ערכים הנותן מענה חינוכי 
ייחודי לילדות ונערות. “משחקות עם ערכים” נועד 

לחזק ולהעצים ילדות ונערות העוסקות בספורט על 
ידי התמודדות עם האתגרים העומדים בפניהן כמו: 

פרוייקטים 
חדשים

סטריאוטיפים מגדריים, דימוי גוף, אופן הצגתן של 
ספורטאיות בכלי התקשורת ותגובות לא תומכות 

של המשפחה והחברה לעיסוקן בספורט. בנוסף על 
העבודה עם הנערות נספק למאמנים ומאמנות כלים 

להתאים את ההתנהגות וצורת האימון לאופי ולצרכים 
הייחודיים לספורטאיות בנות, באופן שיעודד אותן 

למצות את עצמן ולשפר את בטחונן העצמי. במקביל 
נקיים סדנאות הורים על מנת לעודד מעורבות הורית 

חיובית שתאפשר לאותן נערות לקבל תמיכה הן 
בספורט והן בבחירות שהן עושות בחיי היום יום שלהן.  

סדנא בנושא הצבת מטרות והתמודדות עם מכשולים שנערכה לסגל הכדורעף של אתנה ג’וניור במכון ווינגייט 

למידע נוסף על הפרוייקט ניתן ליצור קשר עם עדי מוהל

Adi.mohel@gmail.com    054-3138728
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מועדון הכדורגל   
בית”ר ירושלים

אגודת בית”ר י-ם היא אחת מאגודות הספורט 

המובילות לאורך השנים בכדורגל הישראלי.

עם זאת, לאורך השנים האחרונות התאפיינה האגודה 

בכלל ומחלקת הנוער בפרט  בתפקוד 

בתנאים כלכליים לא פשוטים ובמציאות של חוסר 

יציבות וודאות כללית. פעילותה התקינה והרציפה של 

מחלקת הנוער היא תוצר של  צוות המאמנים הרגיש 

והמסור. נראה שלרבים מהם יש את הרצון להתפתח 

בצד המקצועי והחינוכי.

בשנה זו חל שינוי בבעלות על אגודת בית”ר י-ם, 

שהביא עימו חילופים רבים בתפקידים מקצועיים 

שונים כגון: מנהל מקצועי, מנהל מחלקה, יו”ר מחלקת 

נוער, מאמנים ומנהלי קבוצות. על רקע שינויים בולטים 

אלו התחלנו את פעילותנו ואת ההכרה שלנו עם 

הדמויות המובילות החדשות.

 ענף: כדורגל
 מספר קבוצות: 10

מספר ילדים: 260 )430 כולל ביה”ס לכדורגל(
מספר מאמנים: 10 )15 כולל ביה”ס לכדורגל(

שנת תחילת פעילות של המרכז : 2011
שם המנהל החינוכי: אוהד אלפסי איסר

שם הפסיכולוג: איציק הכהן

תוכניות פעילות

שותפים / תורמים: השגרירות האמריקנית, המועצה להסדר ההימורים בספורט 
י)טוטו(, עיריית י-ם- פרוייקט “עיר ללא אלימות” המועצה למניעת אלימות בספו

רט  משרד הפנים, מפעל הפיס, הורי הילדים ומועדון בית”ר ירושלים
תקציב הפרוייקט: 318,674 ש”ח מתוכם 166,674 בכסף, והיתרה בשווה כסף

העובדה לפיה נדרש מאיתנו להניע תהליכים רבים 

מנקודת התחלה הקשתה ואתגרה, אך עם זאת 

יצרה הזדמנויות חינוכיות חדשות במחלקה, שכן הצוות 

החדש נתגלה כצוות שפעילות חינוכית וערכית חשובה 

לו מאוד בסולם הערכים הספורטיביים שלו.

עובדה זו הובילה להתפתחויות מרחיקות לכת בזמן 

קצר יחסית, כגון הקמת מרכז הלמידה החדש 

בתנאים פיזיים מאתגרים אך עם שותפות מלאה מצד 

הנהלת מחלקת הנוער.

נוצר קשר יציב ואישי מאוד בין הנהלת המחלקה 

והמאמנים, חלקם וותיקים במחלקת הנוער, לבין 

המנהל החינוכי מטעם “ערכים בספורט” באגודה.

אני משוכנע שנוכל להמשיך בתהליך שנוצר ולפתח  

תכנים חינוכיים וערכיים במחלקה.

אוהד אלפסי איסר, מנהל חינוכי בבית”ר ירושלים

פעילות העמותה במועדון
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 המאמן
כמחנך

פעילויות שנערכו לאורך העונה 

הצלחות

אתגרים והפקת לקחים

2 סדנאות מאמנים בהשתתפות 10 מאמנים 
ממחלקות הילדים והנוער.

ליווי פרטני של מאמנים לאורך השנה על ידי 
המנהל החינוכי והפסיכולוג של העמותה 
הכולל חניכה על המגרש,שיחות אישיות, 

ודיונים ומשובים על יישום הערכים בשטח.

  בין הסדנאות שנערכו :
1.סדנת היכרות ותאום ציפיות 

2. הבנת נפש השחקן ותרגול סימולציות 
התמודדות עם שחקנים והורים.

בשל לוח הזמנים העמוס של המאמנים עלה קושי 

לגייס את המאמנים להגיע יחד לסדנאות בזמנים 

קבועים. השנה הוחלט לקיים את הסדנאות לפני 

תחילת העונה, ובזמן הפגרה, על מנת לאפשר 

למאמנים להגיע. לאור זאת, הייתה היענות מלאה 

בסדנאות שנערכו לפני תחילת העונה. במקביל נמשיך 

להטמיע את הערכים החינוכיים על ידי מתן ליווי אישי 

למאמנים על המגרש ומחוצה לו.  

קבוצת הילדים של 
בית”ר ירושלים במהלך 

אירוע “משחקים יחד 
עם ערכים בספורט” 
שנערך בקיץ במעמד 

נשיא המדינה רובי 
ריבלין

ליווי פרטני
במקביל לסדנאות, נערכו פגישות פרטניות של 

המאמנים עם המנהל החינוכי והפסיכולוג של ערכים 

בספורט לשם מתן כלים נוספים להתמודדות עם 

האתגרים בקבוצתו של המאמן. הצוות של ערכים 

בספורט אף ליווה את המאמן גם במהלך האימונים 

ולאחר מכן הם דנו והעלו פתרונות באתגרים 

וסיטואציות חינוכיות/אישיות מורכבות שעלו 

במהלך האימון.

כלים מרכזיים שהוטמעו לאורך השנה
 ניהול תסכולים

 טיפוח מנהיגות חיובית בקרב השחקנים המובילים

 התמודדות עם סיטואציות קבוצתיות מתוחות

חיזוקים חיוביים לשחקנים על פעולות חיוביות 

במהלך האימונים והמשחקים )עידוד, התמדה, 

רצינות וכו’(

התמודדות עם הורים

שיתוף פעולה בין מאמנים

 הבנה והתמודדות עם שחקן מתוסכל 

הסדנאות התאפיינו בשיתוף פעולה ופתיחות רבה מצד 

המאמנים, כאשר המנהל המקצועי שותף פעיל לשיח. 

מהסדנה יצאנו עם הנקודות העיקריות למיקוד עבודתנו 

בהמשך עם המאמנים.
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מספר ילדים בתוכנית: 15
מספר חונכים / סטודנטים: 8

שעות פעילות בשבוע:ימים  א’-ה’ אחה”צ

במסגרת התוכנית מאותרים בתחילת השנה ילדים 

בסכנת נשירה, או כאלו הזקוקים לתמיכה על מנת 

שיוכלו לממש את הפוטנציאל שלהם ולממש את 

הפערים הלימודיים שלהם בבית הספר. מרבית הילדים 

במרכז מגיעים ממצב סוציו- אקונומי בינוני עד נמוך, 

וחלקם ממשפחות קשות יום. במקביל המרכז מחזק 

גם תלמידים בעלי פוטנציאל להצטיין ולהנהיג. מרכז 

הלמידה יוצר שיתוף פעולה בין הילד, ההורים, המאמן 

והמחנכ/ת בבית הספר. המנהל החינוכי מתעדכן 

ומעדכן כל אחד מהצדדים בהתקדמותו של הילד 

במסגרות החינוכיות השונות, ובמקרה הצורך אף 

נערכות פגישות משותפות בין המאמן המחנכת והורי 

הילד. כך נוצרת מעטפת חינוכית סביב הילד אשר 

מלווה אותו לאורך היום במסגרות השונות בהן הוא 

לוקח חלק. אנשי ההנהלה והמאמנים מבקרים באופן 

תכוף במרכז הלמידה, מעצימים את הילדים באופן 

אישי ומול קבוצתם בחדר ההלבשה.

הסטודנטים החונכים במרכז הלמידה מגיעים מאזורים 

שונים ברחבי העיר. בתחילת השנה נערכו שיחות 

היכרות בסין הסטודנטים לילדים, ולאחר מכן כל 

סטודנט החל לחנוך ילד אחד או שניים ולסייע להם 

בתחומים בהם הם מתקשים בבית הספר. לאחר כל 

מפגש הסטודנטים ממלאים דו”ח פעילות המאפשר 

לנו לעקוב אחר התקדמותו של הילד. מעבר לעזרה 

בלימודים נוצר גם קשר אישי בין הילדים לסטודנטים, 

אשר נוהגים לצפות בהם באימונים ולהוות עבורם 

דמות בוגרת ומודל לחיקוי, מעין”אח בוגר” שלרוב חסר 

לאותם ילדים בחייהם האישיים. 

סטודנטים חונכים

 

      24/2/2014

           

לכבוד

אוהד אלפסי איסר

עמותת ערכים בספורט 

אוהד היקר,

רציתי להודות לך על התוכנית לומדים במגרש, 

כאם אשר הייתה חרדה לציוניו וללימודיו של בנה כיום אני רגועה ומאושרת, בני  החל את 

התוכנית מזה מספר חודשים המטרה הייתה לחזק את אדיר בלימודים, לעזור לו בהכנת 

שיעורי הבית ובהכנה למבחנים, ולחזק אותו במקצועות החלשים, המדובר בילד שציוניו היו 

חלשים מאוד ובתעודה היו חמישה שלילים,אדיר החל בתוכנית ומאז אנו קוצרים פירות, אדיר 

מכין את שיעורי הבית באופן קבוע במרכז למידה, לומד למבחנים וציוני המבחנים מצוינים, 

התעודה של אדיר מצוינת ואין בה ולו שלילי אחד.

הציונים הטובים גורמים לאדיר להרגיש מצוין , ובטוח בעצמו, ההצלחה שלו גורמת לו להיות 

מאושר שהוא מצליח גם לשחק וגם ללמוד וזה היה הקושי, וגם לנו כהורים אנו שמחים כי 

הוא נעשה תלמיד טוב ומצליח בלימודים,הקשר שלך האינטנסיבי עם מחנכת לבין המורים 

המקצועיים מצוין וגורם להם לשתף פעולה ולהביא את בני להישגים אדירים להם יחלתי.

אני מודה מקרב לב על המיזם החשוב והיקר מפז, אין ספק כי השחקנים מתקשים גם ללמוד 

וגם לשחק, ומרכז הלמידה גורם להם ולנו אושר רב והצלחה רבה בלימודים,

אני מודה לך באופן אישי ולעומדים בראש המיזם וכולי תקווה כי זה יימשך הלאה ואת 

התוצאות קשה לפספס תודה רבה רבה,

בברכה,

מזרחי לילית

מכתב מאמא לילד 
ממרכז הלמידה

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

שיפור  ציונים

'מספר ילדים עם שלושה נכשלים ומעלה מחצית ב

'מספר ילדים עם שלושה נכשלים ומעלה מחצית א

שיפור בציונים

קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה

בתמונה: אוהד, המנהל החינוכי של “ערכים בספורט”, וסטודנטים 
חונכים ממרכז הלמידה. 
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העבודה סביב מרכז הלמידה יצרה קהילה מגובשת של 

הורים, מאמנים ושחקנים מהמועדון שפעלו ותרמו יחד 

להצלחת הפרוייקט. יש לציין את מעורבותם ועזרתם 

של הורים לשחקנים באגודה )הן שחקנים הלומדים 

במרכז הללמידה והן כאלו שאינם לומדים במרכז 

הלמידה( בהבאת ציוד בסיסי והכרחי למרכז הלמידה, 

החל בסוכר ושתייה חמה וכלה באספקת חיבור 

לאינטרנט אלחוטי, הרכבת פרקט במרכז הלמידה 

והבאת מנוף לשם הבאת מכולה שתושמש בהמשך על 

ידי הורים נוספים ככיתת לימוד נוספת.

תוכניות להמשך 
1.מיקוד הלמידה של כל אחד משחקני התוכנית על פי 

צרכיו – בהסתמך על תעודות מחצית השנה ועל חוות 

הדעת של המחנך/ת של אותו השחקן.

2. הגדלת מרכז הלמידה על ידי הכשרת מכולה לכיתת 

־לימוד. כך נוכל לסייע באופן ראוי יותר לשחקנים ולא

פשר פרטיות בלמידה. כמו כן, זה יאפשר את הגדלת 

מכסת השחקנים הלוקחים חלק בתוכנית, היות וישנם 

רבים נוספים הזקוקים לכך.

3. התוכנית ארוכת הטווח היא הקמת מרכז חינוכי 

־ראוי שישמש הן ככיתות לימוד ברמה גבוהה והן כמ

קום מפגש לסדנאות החינוכיות של הקבוצות השונות.

אתגרים

הצלחות

קשיים ואתגרים:

מחסור בתשתיות וכיתות לימוד:
א.קשיים בגיוס תקציבים להקמת מרכז הלמידה 

ותשתיות ראויים.

ב. מרחב הלמידה הקטן יחסית ) 10 מ”ר (אינו נותן 

מענה ראוי לצרכי הילדים והסטודנטים השוהים בו, 

אשר לעיתים קרובות נאלצים למצוא מרחבים חלופיים 

ללמידה.

אותם הורים גם רואים כעת במאמן דמות משמעותית 

הרבה יותר עבור ילדם, היות והמאמנים תומכים מאוד 

בהשתתפות שחקניהם במרכז הלמידה ומעודדים 

אותם. נוצרת בימים אלו שפה שונה בין מאמנים 

להורים, שמבינים כי המאמן רואה בילדם אדם, שהוא 

רוצה שיצליח גם מחוץ לתחומי המגרש.

גם הנהלת המחלקה, שהובילה את כל המהלך 

מלכתחילה במעורבות ובאיכפתיות גבוהות, זוכה 

להכרה והוקרה מצד ההורים, שרבים מהם רואים בה 

שותף לתהליך חינוכי אותו עובר ילדם.
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ילדים ובני נוער

תוכנית התנדבות בקהילה

אתגרים

הסקת מסקנות לשנה הבאה

סיפור אישי

פעילות

סדנאות:10 סדנאות
משתתפים: 260 ילדים ובני נוער בגילאים 

8-19 מ-10 קבוצות של מחלקת הנוער.

נושאי הסדנאות:
1.אמון באדם ובקבוצה

2.חשיבות הלכידות הקבוצתית
3.נחישות והתמדה

4. יחסי מאמן שחקן
5.קבוצתיות

גם הילדים וגם המאמנים הביעו התלהבות רבה 

מהסדנאות החינוכיות וחיכו להן בכליון עיניים, כאשר 

הם מרבים לשאול ולהתעניין לגבי הסדנאות הבאות.

בעוד הילדים הראו נכונות והתלהבות להשתתף 

בסדנא, לבני הנוער היה קשה יותר להתרכז ולהשתתף 

בעיקר בגלל בעיות של קשב וריכוז. בנוסף היה קושי 

לפתח עם השחקנים דיון אישי ומעמיק בנוכחות 

המאמן. 

לקראת עונת תשע”ה 

החלטנו לעשות יותר 

הפעלות אקטיביות ופחות 

דיונים במהלך הסדנא. מה 

שיאפשר לילדים להתרכז 

ולהביע את עצמם בדרכים 

חלופיות המתאימות 

להם. בנוסף  אנו בודקים 

אפשרות לקיים חלק 

מהסדנאות ללא נוכחות 

המאמן על מנת לאפשר 

יותר פתיחות ושיתוף מצד 

בני הנוער.

באחת הסדנאות שערכנו למדנו על קבוצתיות ושיתוף 

פעולה דרך האפן בו חיים אווזי הבר כלהקה. הילדים 

קישרו מיד את להקת האווזים לאפן שבו הם יכולים 

להתנהל כקבוצה. כשבוע לאחר הסדנא הגיעו אלי 

20 ילדים נרעשים אשר צילמו בשמיים ציפורים עפות 

באותו מבנה עליו הם למדו בסדנא, ורצו להראות לי 

כיצד הם ראו וזיהו את הדברים שדיברנו עליהם בסדנא.

אוהד אלפסי,

מנהל חינוכי בבית”ר ירושלים

שחקני קבוצות הילדים והנערים מכיתה ג’ ועד גילאי 

הנוער השתתפו באריזת חבילות מזון למשפחות 

נזקקות בשיתוף פעולה עם עמותת “תכלית”. הילדים 
ניגשו לעבודה בהתלהבות ופעלו במרץ על מנת לארוז 

כמה שיותר חבילות. התגובות של הילדים והמאמנים 

היו נלהבות מאוד, ובעקבות ההצלחה של הפרוייקט, 

אף  פנו ילדי כיתה ג’ למנהל החינוכי של ערכים 

בספורט, וביקשו ממנו לקחת חלק בפרוייקט דומה 

בשנה הנוכחית.

קבוצת הילדים של בית”ר 
ירושלים במהלך סדנא על אמון 

ועבודת צוות

סדנת ילדים בהנחיית מאמן הקבוצה ובליווי המנהל החינוכי של 
“ערכים בספורט”
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הורים חיובית

ניהול
 מסגרות ספורט

בסטנדרטים חינוכיים

פעילות

הפעילות המוצלחת במרכז הלמידה הביאה עימה 

מעורבות חיובית של הורים בנעשה באגודה, ויצרה 

קהילה תומכת למרכז ולנערים המשתתפים בו.

יש לציין את עזרתם של הורים לשחקנים באגודה )הן 

שחקנים הלומדים במרכז הללמידה והן כאלו שאינם 

לומדים במרכז הלמידה( בהבאת ציוד בסיסי והכרחי 

למרכז הלמידה, החל בסוכר ושתייה חמה וכלה 

באספקת חיבור לאינטרנט אלחוטי, הרכבת פרקט 

במרכז הלמידה והבאת מנוף לשם נשיאת מכולה 

שתושמש בהמשך על ידי הורים נוספים ככיתת לימוד 

נוספת.

אותם הורים גם רואים כעת במאמן דמות משמעותית 

הרבה יותר עבור ילדם, היות והמאמנים תומכים מאוד 

בהשתתפות שחקניהם במרכז הלמידה ומעודדים 

אותם. נוצרת בימים אלו שפה שונה בין מאמנים 

להורים, שמבינים כי המאמן רואה בילדם אדם, שהוא 
רוצה שיצליח גם מחוץ לתחומי המגרש.

גם הנהלת המחלקה, אשר מתחילת הדרך ראתה 

חשיבות רבה בפעילות החינוכית, זוכה להכרה והוקרה 

מצד ההורים, שרואים בה כעת שותפה לתהליך 

החינוכי שעוברים ילדיהם. 

בתחילת השנה ובסופה נעשה שימוש בכלי המדידה 

אשר כלל איסוף נתונים אודות כל קהלי היעד – 

מאמנים, ילדים, הורים והנהלת האגודה. כלי מדידה זה 

סיפק תמונה ברורה ומדוייקת הן להנהלת המחלקה 

והן למאמנים, אודות הנעשה בקבוצות השונות 

במישורים חינוכיים וערכיים שונים.

מהנתונים שעלו ניתן היה להגיע למסקנות שונות 

בנוגע לבניית תוכנית עבודה להמשך עבור הקבוצה 

ועבור המאמן.
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מועדון הכדורגל   
בני סכנין

אגודת בני סכנין הינה האגודה היחידה מהמגזר הערבי 

שפעילה בליגת העל. שחקניה משמשים סמל עבור 

אלפי בני נוער מהמגזר הערבי. באגודת בני סכנין 

פעילים כיום 1000 ילדים ובני נוער, מסגרת הפעילות 

כוללת 4 אימונים ומשחק . מסגרת האימונים הזו 

ממלאת למעשה את רוב שעות הפנאי של בני הנוער 

הלוקחים בה חלק. 

עבור מרבית מבני הנוער מסגרת זו היא התחליף 

היחידי לשוטטות ברחובות העיר לאחר שעות בית 
הספר. במסגרת שיתוף הפעולה עם ערכים בספורט 

הוקמה באגודה אקדמיה חינוכית שייעודה בטווח 
הרחוק הוא  לשמש כמרכז חינוכי  בצפון עבור כל 

הילדים ובני הנוער שמשחקים כדורגל במגזר הערבי.  

דרך האקדמיה, אגודת בני סכנין מעבירה תכנים 
חינוכיים – ערכיים לצד אלו המקצועיים. באקדמיה 
הוקם מרכז למידה המשמש גם כמועדון נוער, וכך 

 ענף: כדורגל
 מספר קבוצות: 4
מספר ילדים: 350
מספר מאמנים: 4

שנת תחילת פעילות של המרכז :2013
שם המנהל החינוכי: חאתם טארביה

שם הפסיכולוג: איציק הכהן

תוכניות פעילות

:שותפים / תורמים תוכנית “עיר ללא אלימות” של המשרד לביטחון פנים, עיי
ריית סכנין, הנהלת בני סח’נין, המועצה להסדר ההימורים בספורט )הטוטו(.

תקציב הפרוייקט: 317,531 ש”ח מתוכם 175,531 בכסף, והיתרה בשווה כסף

יוצר לאותם נערים מרחב בטוח בו הם יכולים לבלות 
את שעות הפנאי שלהם תחת ליווי של מבוגר אחראי. 

האקדמיה החינוכית שמה דגש על הטמעתם של 

ערכים כמו   אחווה, דו קיום ומניעת אלימות וגזענות 

במגרשים כמו כן מעורבות קהילתית ופעילויות 

התנדבות . 
חאתם טרביה, מנהל חינוכי עמותת “ערכים בספורט”

פעילות העמותה במועדון
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 המאמן
כמחנך

פעילויות שנערכו עד כה 

אתגרים

הצלחות

מסקנות ויישום בשטח

סיפור אישי של מאמן

4 סדנאות מאמנים בהשתתפות 6 מאמנים 
ממחלקות הילדים והנוער.

ליווי ותמיכה אישית של מאמני האגודה על ידי 
המנהל החינוכי והפסיכולוג של ערכים בספורט.

  בין הסדנאות שנערכו :
1. המאמן כמחנך

2. התמודדות במצבי לחץ.
3.מעורבות קהילתית והתנדבות

4. סיום עונה ושמירה על קשר עם הילדים

קושי לרתום את המאמנים לסדנאות

לא היה חלל מתאים לקיום הסדנאות

הנהלת המועדון נרתמה על מנת לעודד את 

השתתפותם של המאמנים בנוסף , נערכה שיחה 

אותה הוביל חאתם,המנהל החינוכי, בה הודגשה 

חשיבות הפרוייקט וההשפעה שלו על הקהילה 

בסכנין ועל החברה בכלל. כיום המאמנים מגיעים 

מתוך רצון לשתף וללמוד.

היום המאמנים רואים את החשיבות שבסדנאות 

ומגיעים מרצונם. המאמנים יוזמים - מאמן יזם סדנת 

הורים לקבוצה שלו משום שהוא הבין את חשיבות 

ההורים לקבוצה. 

התקיים מחנה אימונים ברומניה אשר אליו הוזמן גם 

הצוות של ערכים בספורט. 

מאז תחילת פרוייקט האקדמיה החינוכית אני 

כמאמן מרגיש הרבה שינויים במערכת במיוחד 

לכיוון החיובי התייחסות, מעקב וליווי מהנהלת 

הבוגרים לנוער דבר שהיה בתדירות נמוכה לפני 

פתיחת האקדמיה.  אני כמאמן וגם כמורה בית 

־ספר רואה חשיבות רבה בתחום החינוך לשחק

נים מאז פתיחת האקדמיה ולאור הליווי החינוכי 

שאנו מקבלים דרך מדריך חינוכי צמוד לקבוצה, 

אני מרגיש הרבה שיפור בהתנהגות השחקנים 

ואני גם מרגיש הרבה אחריות להוות מודל חיקוי 

לשחקנים בהתנהגות טובה ומכובדת.

אני מקווה שהפרוייקט הזה ימשיך להרבה שנים 

כי מדובר בחינוך של דורות והטמעה של ערכים 

כמו כבוד אחווה , שלום ומניעת אלימות וגזענות 

במגרשים . 

סדנת מאמנים בהנחיית מנכ”ל העמותה, שחר רובינשטיין
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 העצמת
ילדים ובני נוער

פעילות

סדנאות:7 סדנאות
סדנאות הורים וילדים:1

משתתפים: 100 ילדים ובני נוער

נושאי הסדנאות:
1.כבוד לזולת- בהנחיית איש דת מהקהילה

2. דו קיום ושלום-בהנחיית שחקן מהקבוצה הבוי
גרת של בני סכנין.

3. מניעת אלימות וגזענות במגרשים-מנהל עיר 
ללא אלימות.

מעורבות בקהילה- מנהל מקצועי של מחלקת 
הנוער. 

4.כבוד הדדי
5. קבלת האחר

6. שייכות ומעורבות קהילתית

חאתם, המנהל החינוכי מספר:
“עודדנו את הקבוצות לעודד זו את זו, הקמנו דפי פייס 

בוק ואתרים בהם כתבנו על הפעילות של הילדים 

על המגרש ובאקדמיה. ערכנו טקס השקה לאקדמיה 

במעמד יו”ר המועצה למניעת אלימות בספורט, 

השופטת בדימוס עדנה בקנשטיין.

בנובמבר 2014,במהלך 
פתיחת משחק ליגת העל 
בין בית”ר י-ם ובני סכנין, 

ובצל האווירה הטעונה 
והמתוחה בתוך המגרש 

ומחוצה לו , עלו על המגרש 
כ-60 משחקני מחלקת 

הנוער של בני סח’נין 
הלוקחים חלק בפעילות של 

“ערכים בספורט”, ונשאו 
את המסר “כן לספורט 

לא לאלימות-חיים ביחד, 
משחקים ביחד”

 

התנדבות בקהילה
האקדמיה החינוכית בסכנין חרטה על דגלה את נושא 

המעורבות הקהילתית ומאז פתיחת האקדמיה לפני 

כמה חודשים בוצעו שתי פעילויות התנדבות  

התנדבות בבית הקשיש 
מחלקת הנוער ביקרה בבית הקשיש בסכנין . במסגרת 

הפעילות ערכו הנערים פעילויות חברתיות לקשישים, 

עזרו בהכנת האוכל וטיפוח נקיון הבית.

נקיון וצבע בתחום אצטדיון דוחה ובמגרש 
האימונים 

מחלקת הנוער בשותפות עם האקדמיה החינוכית 

ערכה יום נקיון וצבע בתחום האצטדיון ובמגרש 

האימונים  השתתפו בו גם הורים וחלק מחברי 

ההנהלה . 

מחלקת הנוער של בני סכנין מקיימת פעילויות העצמה 

לשחקנים המתנהגים טוב במחלקה בכך שבכל 

משחק ליגה השחקן המתנהג טוב מקבל מתנה סמלית 

ובכל משחק בית של הבוגרת מזמינים את 

השחקנים המצטיינים בהתנהגותם להגיש את כדור 

המשחק לשופט המשחק והכרוז יכריז את שמותיהם 

בפני הקהל המקומי . 

יוזמה מקומית של המועדון
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 משחקים יחד
עם ערכים

התנדבות בבית הקשיש
ביום שהשתתפתי בפעילות התנדבות בבית 

הקשיש חוויתי חוויה ייחודית מאוד ושמחה 

גדולה בלב כי זו הפעם הראשונה שאני 

משתתף בפעילות התנדבות וכמו כן פעם 

ראשונה שאני פוגש הרבה קשישים. 

הרגשתי שייכות ורציתי לעזור יותר ויותר 

לקשישים כי לרגע חשבתי על היום שאהיה 

גם אני קשיש ויגיעו ילדים לעזור לי בהכנת 

אוכל או בנקיון או אפילו במשחקי חברה 

אני מעריך מאוד את האקדמיה החינוכית 

שנתנה לי הזדמנות זו ואני מתחייב 

להשתתף בכל פעילויות של מעורבות 

קהילתית והתנדבויות כי אני רואה בזה 

מחוייבות לחברה שלי .

הרגשתי מאוד גאה בעצמי במיוחד שראיתי 

את התמונות שלי באתרי האינטרנט 

המקומיים שהפיצו את התמונות והפעילות 

שלנו  הרגשתי הרבה העצמה וכבוד והרבה 

אחריות . )שחקן מקבוצת הנוער של בני 

סכנין(

סיפור אישי

קבוצת הילדים שלבני סכנין באירוע “משחקים ביחד עם ערכים בספורט” 

הקריירה שלו, יותר מכל שחקן אחר, אך למרות זאת 

הוא בחר שלא לענות לקריאות הללו, אלא לפעול 

לקירוב לבבות וכדי להיות סמל לדו-קיום ואפילו לייצג 

את מדינת ישראל. התשובה האמיתית שלו לקריאות 

הגזעניות שהשתיקה את כולם, היה השער החשוב 

שהבקיע במדי נבחרת ישראל מול נבחרת אירלנד. 

בנוסף,עבאס הדגיש את חשיבות הלימודים ועד כמה 

המרכז הלימודי עוזר לשחקנים וביקש מההורים 

והילדים לנצל את ההזדמנות שניתנה להם, אשר לא 

הייתה קיימת בזמן שהוא היה שחקן נוער. 

במסגרת פרוייקט “כוכבים 

מדברים על ערכים” אירח 

המרכז החינוכי בבני סכנין 
את השחקן עבאס סואן, 

שחקן נבחרת ישראל 

לשעבר. סואן נפגש עם ילדי 

המועדון והוריהם וסיפר 

על החשיבות של קידום 

החינוך במחלקת הנוער 

במקביל לנושא המקצועי. 

סואן סיפר כיצד נהג לסבול  

מקריאות גזעניות לאורך 

כוכבים 
מדברים על ערכים

באוגוסט 2014  הוזמנה קבוצת הילדים של בני סחנין 

לקחת חלק בטורניר הידידות “משחקים יחד עם 

ערכים” שהתקיים באוגוסט במעמד נשיא המדינה 

ראובן ריבלין, בטורניר השתתפו קבוצות מירושלים, 

אשדוד ובאר שבע. הטורניר נועד לאפשר לילדים ערבים 

ויהודים המשחקים זה מול זה בליגה, לשחק יחד, 

להכיר זה את זה, ולהסיר את החששות והמחסומים 

החברתיים המפרידים ביניהם. הילדים השתתפו יחד 

בתחנות בהן יישמו את ערכי הליבה של ערכים בספורט 

על המגרש, ולאחר מכן ערכו ביניהן משחקי ידידות. 
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 לומדים
במגרש

תוכניות להמשך 

הצלחות-סיפור אישי

אתגרים

מספר ילדים בתוכנית: 60
מספר חונכים / סטודנטים:7

שעות פעילות בשבוע: א’ – ה  בין 
השעות  20:00 – 16:00

במרכז הלמידה לוקחים חלק ילדים ובני נוער מרקעים 

שונים.מרכז הטרוגני.  גם ילדים שמתקשים בלימודים 

וגם ילדים שמצליחים. אנחנו מעודדים את הילדים 

החזקים יותר לעזור לילדים שמתקשים, וכך שני 

הצדדים מרווחים- הילדים שמתקשים מתקדמים 

בלימודים והילדים שעוזרים להם לומדים את ערך 

העזרה והנתינה. הטמעת ערכים של נתינה ולא רק 

קבלה. גדולים עוזרים לקטנים. 

במהלך השנה הורחבה פעילותו של מרכז הלמידה 

והוא החל לשמש גם כמועדון לשעות הפנאי שמנוהל 

כל יום בשעות אחר הצהריים על ידי מתנדב מסכנין. 

המועדון כולל טלוויזיה, משחקים, ומעניק לילדים 

ולנערים מריב בטוח לבלות בו את שעות הפנאי שלהם 

כאשר הם לא באימונים. 

תשתיות- האתגר העיקרי באקדמיה הוא השלמת 

תשתיות כמו שירותים ומקלחות אשר יאפשרו לנערים 

ולנערות לשהות במועדון בנוחות לאורך זמן. 

אני בן 16 וחצי לומד בבית ספר תיכון סכנין  
מאז פתיחת מרכז הלמידה אני מרגיש בטוח 

יותר בעצמי עקב כך שאני משלים את החוסרים 
בלימודים בעזרת הסטודנטים . חשוב לציין שאנו 

בסכנין לומדים יום שבת ונוצר מצב שאנחנו 
מפסידים חומר לימוד )במיוחד שאנחנו לקראת 
בגרויות( רוב המשחקים שלנו בחוץ הם במרכז 
הארץ כך נוצר מצב שאנחנו לא מגיעים בשבת 

ללימודים.מרכז הלמידה נחשב בעיני כפתרון 
אידאלי שהגיע בזמן הנכון להשלמת כל החוסרים 

ולשמור על רמה לימודית גבוהה בכדי להמשיך 
את לימודיי אחרי התיכון . לפני פתיחת מרכז 

הלמידה היתה מתלווה הרגשה של פחד על כך 
שאני לא אמשיך ללמוד בעתיד ואכשל במבחנים 
כי הכדורגל אז היה חסם להצלחה בלימודים אך 
לאחר פתיחת האקדמיה אני גם נהנה מהמשחק 

יותר כי אין מה לפחד מלהיכשל בלימודים. אני 
נותן יותר באימונים ובמשחקים ומרגיש שאני 

משתפר כשחקן וכתלמיד ביחד .”

בהמשך השנה ישקיע הצוות המקצועי בפיתוח של 

מספר תחומים: מעורבות קבילתית, הטמעת הערכים, 

ביקורים בבית הספר וקשר שוטף עם המורים. בנוסף, 

הצוות שואף להפוך את מרכז הלמידה למועדון נוער 

שיפעל באפן יום יומי בשעות אחר הצהריים, על מנת 

שיהיה נגיש לכל נער או נערה  המעוניינים לבלות בו 

במקום להסתובב ברחובות.  

“
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שיתוף פעולה עם תוכנית 
“עיר ללא אלימות”

פעילות

 מעורבות
הורים חיובית

במסגרת התוכנית נערכו כמה פעילויות עם הורי 

השחקנים. הועלו נושאים שונים במיוחד מעורבות 

טובה ותמיכה לצוות ולשחקנים לסדנא הגיעו חברי 

הנהלת המועדון והוחלט על הקמת ועד הורים 

לשחקנים אשר יעקוב וילווה את כל השחקנים 

במחלקת הנוער במטרה 

לשפר את איכות המשחק וליצור קשר של אמון, כבוד 

הדדי בין הצוות המקצועי והחינוכי לבין השחקנים 

וההורים .

מטרות לשנה הבאה
לקראת שנת הפעילות הקרובה אנו 

מעוניינים להשקיע יותר בתכנים, ובתחום 

המעורבות הקהילתית בפרט. בשנה 

שעברה הושקעו רוב המאמצים בבניית 

התשתיות, ואילו השנה אנו מעוניינים 

להתמקד בהטמעת הערכים, ביקורים 

בבית הספר. כמו כן אנו שואפים להשקיע 

במועדון הנוער, על מנת ליצור סביבה 

בטוחה וחינוכית שתהווה אלטרנטיבה 

לילדים ונערים שכיום מבלים את זמנם 

הפנוי בשוטטות ברחובות העיר.

סדנת הורים ילדים של “ערכים בספורט”

ניהול מסגרת ספורט בסטנדרטים 
ערכיים

בתחילת פעילותה של האקדמיה החינוכית, הופץ 

שאלון לקהלי היעד של האקדמיה: שחקנים, מאמנים, 

הורים והנהלה,על מנת לקבל תמונת מצב של מחלקת 

הנוער מבחינת התנהגות השחקנים ורמת האלימות 

במועדון.   עמותת ערכים בספורט בנתה מהשאלונים 

עץ מדדים, המהווה כלי מקצועי למעקב אחר 

ההתקדמות המקצועית באקדמיה.  

הורים- בתחילת שנה כל שנה אנו עושים תיאום 

ציפיות עם ההורים . מאחר ובמקרים רבים תמיכת 

ההורים עשויה לבוא לידי ביטוי דווקא באפן שלילי, אנו 

מעודדים את ההורים לתמיכה חיובית בילדיהם.

לאט לאט ניתן לראות את השינוי בגישה של ההורים. 

אם בתחילת שנה שעברה בכל פעם שאחד הנערים 

לא שיחק, אחד ההורים היה מתקשר מיד לבקש את 

הכרטיס שלו, היום ההורים פונים אלינו ומבקשים 

לשבת ולדבר. אחד השינויים שיזמנו במועון הוא שכל 

מאמן מתחייב לשבת עם ההורים יום אחד בשבוע 
באקדמיה. 

הצוות של ערכים בספורט עובד בשיתוף,פעולה עם 

תוכנית ”עיר ללא אלימות” של המשרד לביטחון 

פנים. שיתוף הפעולה הניב סדנאות משותפות 

המתקיימות פעם בשבועיים העוסקות במניעת אלימות 

באמצעות ספורט. זאת על ידי התמקדות בכישורים 

של התמודדות עם תסכולים, סובלנות וקבלת האחר. 

בנוסף במסגרת שיתוף הפעולה מקיימים המדריכים 

של “עיר ללא אלימות” פעילות בשכונות, ובשנה 

שעברה אף ערכו טורניר למניעת אלימות בחודש 

הרמדאן. באמצעות פעילויות מסוג זה מופצים הערכים 

של “ערכים בספורט” בשכונות , גם בקרב אלו שאינם 

לוקחים חלק בפעילות של מועדון הכדורגל של סכנין. 
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מועדון הכדורגל   
הפועל באר שבע

ענף: כדורגל
מספר קבוצות: 6
מספר ילדים: 250

מספר מאמנים:12 
שנת תחילת פעילות:2010

שם המנהל החינוכי: יפה זגייה,עוז אוחיון
שם הפסיכולוג: איציק הכהן

תוכניות פעילות

שותפים / תורמים: , “כיוונים”, עיריית באר שבע,  המועצה להסדר 
ההימורים הספורט )טוטו(, חברת אדמה מכתשים, מפעל הפיס

תקציב הפרוייקט: 300,649 ש”ח מתוכם 158,649 בכסף, והיתרה בשווה כסף

רקע על פעילות העמותה במועדון
עמותת ערכים בספורט  פועלת מזה שנה שנייה במועדון הכדורגל הפועל באר שבע. מחלקת הנוער 

של הפועל באר שבע מציגה את גווניה של האוכלוסייה בפריפריה הדרומית. במועדון משחקים 
שחקנים מבאר שבע, אופקים, נתיבות, ומהיישובים הבדואים רהט ,חורה ותל-שבע. בפעילות של 

ערכים בספורט ובמרכזי הלמידה לוקחים חלק נערים בני 13-16 מקבוצות הילדים, הנערים והנוער 
של המועדון. מטרתה של ערכים בספורט היא להנחיל לאותם נערים ערכים אתיים ומוסריים ברמה 

האישית והחברתית, ובנוסף להעניק להם תמיכה בלימודים ואזן קשבת. אנו מאמינים שהשחקנים 
של הפועל באר שבע הם כרטיס הביקור של העיר. כיום, סובלים השחקנים מסטיגמה כפולה הן 

תושבי הפריפריה והן כשחקני כדורגל. המטרה שלנו היא להפוך את הסטיגמה הזו לגאווה כפולה על 
היותם שחקנים ועל המקום ממנו הגיעו, ולעזור לנערים להפוך לסוכני שינוי  בספורט, בבית הספר 

ובחייהם הבוגרים. 

יפה זגייה ועוז אוחיון, מנהלים חינוכיים באר שבע
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 המאמן
כמחנך

כלים מרכזיים שנלמדו בסדנאותפעילויות שנערכו עד כה 

אתגרים

התמודדות והטמעת הערכים

4 סדנאות מאמנים שנתיות
ליווי שוטף ועבודה אישית של המנהל 

החינוכי והפסיכולוג של ערכים בספורט 
עם המאמנים.

  בין הסדנות שנערכו :
1. סדנת גיבוש והיכרות

2. יצירתיות, אמון באדם והשמחה שבמשחק
3.אקטואליה- מזרח תיכון ומצריים

4.סדנת היכרות )של העונה הנוכחית(
5. משמעת עצמית ואלימות בספורט בעקבות 

 ניהול תסכולים

משמעת עצמית

סובלנות

 פידבקים חיוביים

המנהל החינוכי נמצא בקשר ישיר ושוטף עם המאמנים 

במהלך השבוע, ומסייע להם לבנות את התכנים 

החינוכיים אותם הם מעבירים לשחקנים במסגרת 

הפרוייקט . בתחילת כל שבוע מתקיימת פגישה בין 

המנהל החינוכי למאמנים, בה מתקיים דיון ותכנון 

בנוגע ליעדים השבועיים והחודשיים ועל האופן בו הם 

יבוצעו בפועל עם הקבוצות. 

מאמני הכדורגל מגיעים מעולם הכדורגל שבו המטרה 

העיקרית היא הניצחון, ולרוב אינם נוהגים לראות 

בעצמם דמויות חינוכיות. הנסיונות לשלב את הערכים 

החינוכיים  אותם מקדמת העמותה אינם תמיד עולים 

בקנה אחד עם סדר העדיפויות באימון. יחד עם זאת, 

גיוסו ומחוייבותו של המאמן הם קריטיים לאפשר 

את קידומות והטמעתו של התהליך החינוכים בקרב 

הנילדים והנערים המשחקים במועדון. 

על מנת להטמיע את הערכים החינוכיים בקרב 

המאמנים והקבוצות נעשתה פעילות בשני מישורים: 

1. צוות העמותה יצר מערכת יחסים בלתי פורמאלית 

עם המאמנים המבוססת על אמון והערכה הדדית.

במסגרת היחסים עם המאמנים הדגשנו בפניהם שאנו 

פועלים במועדון על מנת לספק תמיכה וייעוץ, אך הם 

בעלי הסמכות להחליט כיצד ליישם את הכלים שניתנו 

להם. במסגרת השיחות והסדנאות עם המאמנים, 

פעלנו לקידום ההבנה ששיפור האווירה הערכית 

והחברית בקבוצה היא חלק בלתי נפרד מהצלחתה של 

כל צוות או קבוצה, ובכללן  קבוצות כדורגל תחרותיות.

 

2. במקביל לעבודה עם המאמנים, התקיימו שיחות עם 

הנהלת המועדון במטרה לרתום את המועדון, ולהפוך 

את הערכים החינוכיים בקבוצות לחלק בלתי נפרד 

מהמדיניות הרשמית שלו. באופן זה מוטמעים ערכים 

אלו בתוכניות העבודה השנתיות של המאמנים.  
איציק הכהן, הפסיכולוג הראשי של 

העמותה, והמאמנים במשחקון היכרות

“גיוסו ומחוייבותו של המאמן 
הם חיוניים על מנת להציג חזית 

אחידה מול השחקנים ולהשיג את 
ההקשבה והכבוד שלהם לערכים 

של התוכנית”
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 לומדים
במגרש

סיפורים אישיים

מרכז הלמידה החדש

רקע על מרכז הלמידה

מספר ילדים בתוכנית: 40
מספר חונכים / סטודנטים:7
שעות פעילות בשבוע: ימים 

א-ה 16:00-20:00

 שלומי )שם בדוי(, התקשה להתמיד ולהגיע למרכז 

הלמידה לפני האימון משום שהוא גר רחוק. הוא 

התבקש להכין עבודה חשובה בלימודים ושיתף אותי 

בכך, המלצתי לו להעזר בסטודנט לכתיבת העבודה.

 לאחר תהליך חיזור רציני אחריו והרבה שיחות אישיות 

החל שלומי להגיע למרכז וכיום הוא מתמיד ומגיע 

למרכז באופן רציף פעמיים בשבוע. באחד הימים 

שלומי שלח לי הודעת טקסט בה כתב :”תודה יפה, 

דווקא אני בא כל שני ורביעי ואם לא יהיה לי ביום 

ראשון אימון מחוננים גם אז אני יבוא. אני אמרתי 

לעצמי זהו אני חייב לקחת את עצמי בידיים”.

 יפה, מנהלת חינוכית 

מרכז הלמידה מהווה את לב הפעילות של “ערכים 

בספורט” בהפועל ב”ש. המרכז מספק תמיכה רגשית 

ולימודית לנערים שמתקשים להתמיד בלימודיהם, 

או להתגבר על הפערים שנוצרו כתוצאה מהזמן הרב 

שהם משקיעים באימונים ונסיעות.  במרכז הלמידה 

עובד כל נער עם חונכ/ת אישי/ת הקובע עימו שיעור 

בהתאם לשעות האימון שלו ומספק לו תמיכה לימודית, 

רגשית ואוזן קשבת. למרות שהחזון המקורי של המרכז 

נועד לתמוך בנוער בסכנת נשירה, כיום פועל המרכז 

גם לקידום מצויינות בקרב תלמידים בעלי פוטנציאל 

לימודי גבוה על מנת לעזור להם למצות את הפוטנציאל 

שלהם ולהפוך למנהיגים חיוביים. המרכז מהווה עבור 

הנערים סביבה בטוחה ומהנה להעביר בה את שעות 

הפנאי שלהם, ורבים מהנערים בוחרים להגיע למרכז 

הלמידה גם לאחר שעות האימון. 

באוגוסט 2014 נחנך מרכז למידה חדש במתחם 

האימונים של הפועל באר שבע שהוקם בסיוע חברת 

“אדמה-מכתשים”. זהו מרכז למידה המציע לנערים 

סביבת למידה מתקדמת ונעימה. המרכז רוצף מחדש 

“בחיים שלי לא נהנתי ללמוד ככה!” 
)תלמיד ממרכז הלמידה( 

 “עומר )שם בדוי( נשר מבית הספר לאחר שעבר 

בין מסגרות שונות וחש שהמערכת התייאשה ממנו. 

למרות שאינו מגיע לבית הספר, בחר עומר 

להגיע למרכז הלמידה שם הוא מוצא אוזן קשבת 

ותמיכה שלא הצליח למצוא במסגרת הלימודים 

הפורמאלית, אשר סימנה אותו כחריג. במרכז 

הלמידה הוא לומד ערכים וכישורי חיים שאנו 

מאמינים ומקווים יעניקו לו חזרה את הביטחון 

והאמונה בעצמו, על מנת שיוכל לחזור לבית הספר 

ולסיים את לימודיו .”      עוז, מנהל חינוכי

רוהט בריהוט חדשני, ונרכשו מחשבים חדשים לרווחת 

הנערים. המרכז נפתח לשימוש הנערים בתחילת שנת 

הלימודים הנוכחית )תשע”ה(
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מנהיגות צעירה פעילות

משתתפים: 164 ילדים ובני נוער
סדנאות: 4 סדנאות בעונה
שיחות קבוצה חודשיות

הטמעת המסרים במהלך האימונים על 
בסיס שבועי

אח גדול
במסגרת פרוייקט “אח גדול”, שחקנים בוגרים מעבירים 

את התכנים אותם מקדמת העמותה לשחקנים צעירים 

יותר. השחקנים הבוגרים מקבלים הכוונה מהחונכים 

ולומדים איך להפוך בעצמם לסוכני שינוי בתוך 

המועדון. 
הכשרת מנהיגות צעירה

נושאי הסדנאות:
1.קבלת האחר- סיפור סכנין ובית”ר ירושלים

4.מנהיגות ואחווה-  מנהיגות בשואה
5.הגינות ומנהיגות חיובית- אלימות הורים 

ועסקנות בספורט 
6.כבוד הדדי והגינות בספורט 

7. קבלת האחר- סיפורה של רות המואבייה.

קבוצת הילדים של הפועל באר-שבע בטורניר “משחקים 
ביחד עם ערכים” שנערך באוגוסט האחרון

אמנה נגד גזענות ואלימות במגרשים
יוזמה חדשה של העמותה ליצירת שינוי בתוך הקבוצות 

על ידי הכשרה של הקפטן ושני שחקנים נוספים 
למנהיגים וסוכני שינוי נגד אלימות וגזענות בקבוצה. 
המנהל החינוכי ומאמני הקבוצות יובילו את היוזמה 

הזו על ידי כך שיכשירו את מנהיגי הקבוצות להפוך 

לזרוע החינוכית בתוך הקבוצה, על המגרש ומחוצה לו. 

במסגרת היוזמה השחקנים המובילים יחתימו את 

הקבוצות שלהם על אמנה חברתית נגד אלימות 

וגזענות במגרשים, שתועבר הלאה ותחתם על ידי ראש 

העיר ואישי ציבור נוספים. בנוסף מנהיגי הקבוצות 

יהיו אחראים לשינוי בתוך הקבוצות שלהם באופן יום 

יומי, על ידי יישוב סכסוכים בין חברי הקבוצה וקבוצות 

יריבות בצורה מכבדת, והחדרת המסרים לחבריהם 
לקבוצה.   

מנהיגות בתנאים של לחץ וחוסר ודאות

מנהיגות טובה ואחראית

אחריות אישית וחברתית

כבוד הדדי והגינות בספורט

אחווה רעות ואמון באדם

סובלנות וקבלת האחר

כישורים שנלמדו

מנהיגי הקבוצות יהיו אחראים לשינוי בתוך 
הקבוצות שלהם באופן יום יומי, על ידי 

יישוב סכסוכים בין חברי הקבוצה וקבוצות 
יריבות בצורה מכבדת, והחדרת המסרים 

לחבריהם לקבוצה.   

 העצמת
ילדים ובני נוער
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אחד המאפיינים הייחודיים של קבוצות הכדורגל  של 

באר שבע הוא המגוון התרבותי ממנו מגיעים הנערים. 

כחמישית מהשחקנים בכל קבוצה מגיעים מהיישובים 
הבדואים באיזור. לעתים, מתקשים הנערים להשתלב 

במרקם החברתי של הקבוצה בשל השוני השפתי 

והתרבותי. במסגרת הפעילות של ערכים בספורט 

אנו מנסים לגשת לנושא זה דרך ערכיה של העמותה 

העוסקים בסובלנות, קבלת האחר וקבוצתיות. בשיחות 

הקבוצתיות אנו נוגעים בקושי עימו צריך להתמודד 

שחקן אשר מתאמן בקבוצה בה מדברים בשפה שאינה 

שפת האם שלו. אנו משוחחים על הצורך בהקשבה, 

פתיחות ובסבלנות על מנת לגשר על הפערים וללמוד 

להכיר זה את זה.  

אתגרים-קבלת האחר

התנדבות בקהילה

מעורבות ותרומה לקהילה הנם נדבך מרכזי של ערכים 

בספורט. כל עונה בוחרת הקבוצה פרויקט קהילתי בו 
היא מעוניינת להתנדב.  

בעונה שעברה לאחר שעברו הכנה מתאימה הגיעה 

קבוצת ילדים ב’ לחנוך באימון פרויקט הפועל של 

תכנית “פותחים עתיד” של הסוכנות היהודית. בנוסף 

שחקה קבוצת הנוער נגד סוהרי דקל במשחק הנצחה 

לזכרו של של אבי מימרן ז”ל סוהר שב”ס שנהרג 

בתאונת דרכים.

השנה, בחרה הקבוצה להתנדב בפעילות הגינות 

הקהילתיות בעיר, בנוסף למעורבות בפעילויות 

מיוחדות בחגים.

 מעורבות
הורים חיובית

פעילות
מפגשים בנושא מרכז הלמידה

בעונה שעברה התקיימו מפגשים עם מספר קבוצות 

הורים, לשם הבהרת החשיבות והערך של הפעילות 

במרכז הלמידה במטרה לרתום את ההורים לפעילות 

במרכז, תוך מתן דגש על מנהיגות טובה ואמון באדם.

הכנת קוד אתי להתנהגות במגרשים-
על מנת להגיע עם ההורים להסכמה על קוד 

ההתנהגות במגרשים, נערכו מפגשים במטרה להכין 

קוד אתי שיבהיר מהי התנהלות נאותה של הורים 

במגרשים בהם מתאמנים ומשחקים ילדיהם. כמו 

כן, ניתן דגש על ההתמודדות של הילדים עם היותם 

ספורטאים, והתמיכה החיובית הנדרשת מצד ההורים 

בהתמודדות עם לחץ, אכזבות, הפסדים וכיוצ”ב. ניתן 

דגש על מנהיגות טובה, אחריות אישית וחברתית, 

ענווה וסובלנות.

העונה העברנו להורים שאלונים על מנת לבדוק 

את שביעות הרצון שלהם מהפעילות של ילדיהם 

והמאמנים במועדון. כמו כן ניתן להורים חוזר אשר 

מסביר על הפעילויות שהילדים יעברו במהלך העונה 

במסגרת הפעילות של ערכים בספורט.

במהלך הפעילות שלנו אנו מקבלים תגובות חיוביות 

רבות מן ההורים אשר יכולים לצפות בפעילות שלנו 

באימונים ובמרכז הלמידה ומביעים עניין ורצון לשלב 

את ילדיהם בפרוייקט. 

 העצמת
ילדים ובני נוער
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מועדון הכדורגל   
בית”ר כפר סבא

ענף: כדורגל
מספר קבוצות: 4
מספר ילדים: 55

מספר מאמנים:4 
שנת תחילת פעילות של המרכז: 2013

שם המנהל החינוכי: מוטי פופלינגר
שם הפסיכולוג: צופית תדמור

תוכניות פעילות

שותפים / תורמים: עיריית כפר סבא, פרוייקט “עיר ללא אלימות” של המשרד 
לביטחון פנים, משרד הספורט, מפעל הפיס, עמותת “אור ירוק”

תקציב הפרוייקט: 256,359 ש”ח מתוכם 134,359 בכסף, והיתרה בשווה כסף

פעילות העמותה במועדון
במהלך שנת 2013-2014 החלה עמותת “ערכים בספורט” להפעיל מרכז חינוך ולימודים במועדון 

הכדורגל בית”ר כפר-סבא שלומי. במועדון משחקים ילדים אשר מגיעים משכונת קפלן ועלייה בכפר סבא 

ומרקע סוציו אקונומי מגוון. חלק מהילדים הם בעלי בעיות התנהגות או מגיעים מרקע משפחתי מורכב 

וזקוקים לליווי ולתמיכה. ההשתתפות בקבוצה מהווה עבורם מסגרת תומכת לשעות אחר הצהריים.

מוטי פופלינגר, מנהל חינוכי בית”ר כפר סבא

צביקה צרפתי, מ”מ ראש העירייה, שהוביל את הפרויקט: “פרויקט 
ערכים בספורט פועל כשנה ונוכחנו לראות שיש חשיבות רבה מאוד 

לתכנים החינוכיים והערכיים שמועברים למאמנים ולספורטאים. 
המעטפת שנתנה התכנית לספורטאים ולמאמנים יעשו את אותם 

ספורטאים הרבה יותר טובים ויוסיפו להם ערכים נוספים מעבר 
לעיסוק בספורט”. )מתוך Local כפר סבא(
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 המאמן
כמחנך

פעילויות שנערכו עד כה 

הצלחותכלים מרכזיים שנלמדו בסדנאות

סדנאות עם פסיכולוגית

ליווי אישי

מספר סדנאות: 4 סדנאות מאמנים שנתיות 
משתתפים: 10 מאמנים ממחלקות הילדים 

והנוער.
ליווי אישי של המאמנים על ידי המנהל החינוכי 

והפסיכולוגית של ערכים בספורט
סדנאות חודשיות עם הפסיכולוגית של ערכים 

בספורט למאמנים ומנהלי הקבוצות

 בין הסדנות שנערכו
1. תיאום ציפיות

2.סובלנות וקבלת האחר 
3. יצירתיות, אמון באדם והשמחה שבמשחק

4.יחסי מאמן שחקן
5.סדנת הורים שחקנים

פעילויות העשרה וגיבוש
   טיול מורשת בורמה

  טיול לחולות ניתנים וסיפור על הקרב בניצנים
  טיול צוות לירושלים

  הרצאה של ראש היחידה לאבטחת אישים   

התמודדות עם שחקנים המגיעים מרקע סוציו-

אקונומי מורכב.

התמודדות עם שחקנים עם בעיות משמעת ואלימות

התמודדות עם שחקני ספסל

התמודדות עם ילדים בעלי בעיות משמעת ובעיות 

לימודיות

שיפור הקשר בין הורים ומאמנים- המשמעות של 

 להיות הורה ומאמן לשחקן כדורגל

פעם בחודש נערכת סדנא בה מעלים מאמני הקבוצות 

מקרים שהם נתקלים בהם בשטח, ודנים בהם עם 

הפסיכולוגית של העמותה. בין הכלים שנלמדים 

בסדנאות: אסרטיביות מול מנהיגים שליליים ורתימתם 

לעשייה חיובית, סימולציות לשיחות אישיות עם 

שחקנים. המפגשים הללו חשובים במיוחד עבור 

המאמנים משום שהם מהווים עבורם הזדמנות לעשות

 סיעור מוחות משותף לשתף זה את זה בחוויות ובנסיון 

שלהם  ולקדם זה את זה. 

בכל המפגשים הייתה נוכחות מלאה של 15 מאמנים 

ומנהלי קבוצות.  המאמנים משתפים פעולה וזאת 

בזכות האינטאראקציה המצוינת עם מנהל מחלקת 

הנוער אשר מסייע ועוזר בכל דבר שמבקש צוות 

העמותה. בנוסף,פעילויות ההעשרה והגיבוש שנערכו 

סייעו ליצור יחסי אמון והערכה  בין המאמנים לצוות 

של ערכים בספורט.

בנוסף לסדנאות של צוות ערכים בספורט מקבלים 

המאמנים גם ליווי אישי על ייד צוות העמותה. לעיתים 

מדובר בהתייעצות לפני משחק חשוב, או חשיבה 

משותפת כיצד לחזק את מעמדו של המאמן בקבוצה 

לאחר הפסדים כחלק מהיכולות להתמודד עם 

כישלונות והפסדים.
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 לומדים
במגרש

תוכניות להמשך  אתגרים

אתגרים

הצלחות

מספר ילדים בתוכנית:20 
מספר חונכים / סטודנטים:5

שעות פעילות בשבוע: 6-8

מרכז הלמידה בכפר סבא הוקם כמענה לצורך 

לנערים המשחקים בבית”ר כפר סבא אשר מתקשים 

בלימודיהם, וידם אינה משגת לממן שיעורים פרטיים. 

בנוסף, מקדם המרכז גם ילדים בעלי הישגים טובים 

על מנת להוביל אותם למצויינות גם בתחום הלימודי 

והחברתי.  רוב הילדים במרכז מגיעים משכונת קפלן 

ועלייה בכפר סבא ומרקע סוציו אקונומי מגוון. חלק 

מהילדים הם בעלי בעיות התנהגות או מגיעים מרקע 

משפחתי מורכב וזקוקים לליווי ולתמיכה. מעבר 

לתמיכה הלימודית במרכז, הילדים והנערים משתתפים 

בשיחות פעילויות העשרה נוספות בנושאים שונים 

כמו להיות ספורטאי ואזרח, אלכוהול, זהירות בדרכים, 

אלימות בספורט וכו’. 

האתגרים העיקריים עימם 

התמודדו הסטונטים והרכז 

החינוכי של המרכז היו לדרבן 

את הילדים להגיע וללמוד, 

להכין שיעורי בית ולהתכונן 

לבחינות.

רבים מהילדים  הציגו שיפור במקצועות כמו אנגלית, 

מתמטיקה והיסטוריה. שיפור זה תרם לחוויה הטובה 

הן של הילדים והן של הסטודנטים שחשו סיפוק 

מעבודתם ומהעזרה שהעניקו. 

מעבר לפעילות הלימודית שימש מרכז הלמידה בשנת 

הפעילות הקודמת גם כמועדון חברתי, אשר אפשר 

לנערים לבלות עם הסטודנטים ולהעמיק את הקשר 

האישי ביניהם. הסביבה שנוצרה איפשרה להעמיק 

את תחושת הביטחון  את האמון בין הנערים לחונכים 

שלהם. השנה אנו מעוניינים להרחיב את הפעילות 

־החברתית שיהווה מרחב חברתי מהנה ובטוח לנע

רים מהמעדון. לשם כך אנו שואפים לצייד את המרכז 

במשחקי פנאי שונים כמו שולחן ביליארד, טניס שולחן 

וכו’, ולקיים סדנאות העשרה במהלך השבוע. 

בנוסף אנו מעוניינים להרחיב את מערך המתנדבים 

במרכז הלמידה על מנת להעניק את התמיכה והליווי 

המירביים לכל ילד ונער במרכז.
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ילדים ובני נוער

פעילויות נוספות

שיתוף פעולה עם עמותת  אור ירוק

פעילות

סדנאות:6 סדנאות לקבוצות הילדים 
והנערים

שיתוף פעולה עם עמותת “אור ירוק”
תמיכה אישית של המנהל החינוכי

נושאי הסדנאות:
1.מנהיגות ואחווה-  מנהיגות בשואה

2.הגינות ומנהיגות חיובית- אלימות הורים 

ועסקנות בספורט 

3.כבוד הדדי והגינות בספורט 

4. קבלת האחר- סיפורה של רות המואבייה.

5.אחריות אישית- אלכוהול

6.זהירות בדרכים) 3 סדנאות בשיתוף, עם 

עמותת אור ירוק( 

מפגשים אישיים- בין המנהל החינוכי לבין 
שחקנים צעירים החווים קשיים ברמה ההתנהגותית 

וברמה הסוציו-אקונומית. במסגרת המפגש הוסברה 

להם החשיבות של היותם ספורטאים בעלי השפעה 

חיובית ואזרחים חיוביים ותורמים, תוך שימת דגש על 

מנהיגות טובה ואחריות.

מנהיגות בתנאים של לחץ וחוסר ודאות
מנהיגות חיובית

אחריות אישית וחברתית
כבוד הדדי והגינות בספורט

אחווה רעות ואמון באדם
סובלנות וקבלת האחר

במסגרת שיתוף פעולה של עמותת ערכים בספורט 

עם עמותת “אור ירוק”, נערכה פעילות על המגרש בה 

הרכיבו שחקני הנוער של בית”ר כפר סבא ‘’משקפי 

אלכוהול’’ אשר מדמים את יכולת הראייה והתפקוד 

תחת השפעת אלכוהול. הבעיטות הלא מוצלחות 

לשער ואובדן כושר המשחק שמפגינים השחקנים 

המנוסים בעת הרכבת המשקפיים, המחישו היטב 

לנערים את תעתועי האלכוהול וחומרת פגיעתו 

בתפקוד, בריכוז ובקואורדינציה, הנדרשים גם לצורך 

נהיגה.

שיתוף הפעולה בין העמותות נוצר לאור ההבנה 

נהיגה בשכרות היא אחד הגורמים המרכזיים לתאונות 

דרכים קשות בישראל, ומן ההכרח יש לנקוט בפעילות 

הסברה ענפה בנושא, במיוחד בקרב צעירים. הנערים 

קיבלו הרצאה בה הוסבר להם על מאפייני נהיגת 

הצעירים ועד כמה חוסר הניסיון של שלהם בכביש 

הוא מסוכן להם ולשאר משתמשי הדרך. לאחר מכן 

הנערים האזינו לסיפור אישי קשה מנפגע תאונות 

דרכים, שהסביר להם מנקודת מבט אישית את 

ההשלכות הקשות של תאונות הדרכים.

כישורים שנלמדו
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 מעורבות
הורים חיובית

פעילות

מפגשים בנושא מרכז הלמידה
קוימו מפגשים עם כמה קבוצות הורים, לשם הבהרת 

החשיבות והערך של הפעילות במרכז הלמידה במטרה 

לרתום את ההורים לפעילות במרכז, תוך מתן דגש על 

מנהיגות טובה ואמון באדם.

הכנת קוד אתי להתנהגות במגרשים-
המפגשים נועדו כדי להגיע עם ההורים להסכמה 

על קוד התנהגות במגרשים ובמטרה להכין קוד אתי 

שיבהיר מהי התנהלות נאותה של הורים במגרשים 

בהם מתאמנים ומשחקים ילדיהם. כמו כן, ניתן דגש 

על ההתמודדות של הילדים עם היותם ספורטאים, 

והתמיכה החיובית הנדרשת מצד ההורים בהתמודדות 

עם לחץ, אכזבות, הפסדים וכיוצ”ב. ניתן דגש על 

מנהיגות טובה, אחריות אישית וחברתית, ענווה 

וסובלנות.

‘’כששמענו על התכנית הזו מאוד הופתענו. השילוב של לימודים וספורט 
היה נשמע מוזר אך מעניין ואתגרי. היום לאחר כמה חודשים מאז 

התחילה התכנית, אני יכול להגיד בביטחון שזה שילוב מנצח. התמיכה 
שהוא מקבל כאן היא ברמה כל כך גבוהה ועוצמתית שקשה לתאר ואין 

לה מחיר’’ . )מתוך Local כפר סבא(

 

אדריאן 
דרפל, אבא 

של גל שחקן 
במועדון:

מפגש הורים עם פסיכולוגית
מפגשים בהם נידונו נוסשאים חשובים למעורבות 

הורים נכונה כגון: דוגמא אישית בנושא של 
אלימות במגרשים, כיצד לתת דוגמא חיובית 
לילדים ולהימנע מדוגמא שלילית. מה קורה 

כשהוא חוזר הבייתה מאוכזב? מה מותר להגיד? 
איזה כלים יש לי כהורה לעודד אותו מבלי לערב 

את הפן המקצועי.

הצלחות
בעקבות סדנאות ההורים והפעילות של ערכים 

בספורט בעמותה חלק מההורים החלו להתקשר 
ולבקש עצות בנוגע להתמודדות עם ילדיהם 

בנושאים שקשורים לקבוצה.
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מועדון הכדורגל   
מ.ס. אשדוד

 ענף: כדורגל
 מספר קבוצות: 9
מספר ילדים: 200

מספר מאמנים:18
שנת תחילת פעילות:2012

שם המנהל החינוכי: סמי אדרעי
שם הפסיכולוג:איריס עצמון

תוכניות פעילות

שותפים / תורמים: משרד הספורט, אורנג’,עיריית אשדוד
תקציב הפרוייקט: 262,636 מתוכם 150,636 בכסף, והיתרה בשווה כסף

פעילות העמותה במועדון

הפעילות באשדוד החלה בשנת 2012 בקבוצות הכדורגל של מועדון הספורט באשדוד )מ.ס אשדוד(. 

שיתוף הפעולה יוצא הדופן עם העייריה ואגודת הספורט מאפשרים להטמיע את התפישה הערכית 

חינוכית כאבן יסוד בפעילות האגודה. עמותת “ערכים בספורט” מספקת תמיכה חינוכית-ערכית לפעילות 

השוטפת במועדון. אחד האתגרים המרכזיים איתם התמודדה הקבוצה בתחילת העונה היה המלחמה 

בקיץ אשר השאירה את הילדים במקלטים בתחילת העונה ושיבשה את אימוני תחילת העונה. המטרות 

העיקריות של המנהל החינוכי השנה היו יצירת יחסים של אמון בין העמותה לבין המועדון והעברת 

המסרים של העמותה גם להורי השחקנים ולמאמני הקבוצות. 

בנוסף, בימים אלו נבנה מרכז לימודי חדש על ידי חברת אורנג’, אשר יאפשר לנו להרחיב את מערך 

החונכים שלנו ולתת מענה לימודי רחב לכל הנערים המעוניינים בכך. 

סמי אדרעי, מנהל חינוכי מ.ס. אשדוד
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 המאמן
כמחנך

כלים מרכזיים שנלמדו בסדנאותפעילויות שנערכו עד כה 

 סדנת קבוצתיות- איך בונים קבוצה? דיון על סיפור 
המקרה של נבחרות ברזיל וגרמניה. 

דבקות במשימה- למידה על דבקות במשימה וניהול 
משברים אישיים דרך סיפור ההכנה האישי של איריס 

עצמון להשתתפות בתריאטלון. 

למידת עמיתים
בעקבות פנייה מהמאמנים, הצוות החינוכי של ערכים 

בספורט החל לערוך סדנאות מאמנים במתכונת של 

“למידת עמיתים”, בהן מעלים המאמנים את החוויות 

והאתגרים שלהם, ותורמים זה לזה מהידע והנסיון 

האישי של כל אחד. הדיונים בסדנאות מונחים על 

ידי איריס עצמון, הפסיכולוגית של העמותה. במהלך 

הסדנאות הללו מביא עימו הצוות של ערכים בספורט 

נושאים רלוונטים לדיון ולמידה כמו ניהול משברים 

והפסדים, קידום הקבוצתיות ועבודת הצוות בתוך 

הקבוצות, וכלים שיעזרו’ לילדים “להרים את הראש” 

ולהאמין בעצמם. 

ליווי אישי במהלך האימונים
המנהל החינוכי של ערכים בספורט מגיע באפן קבוע 

לאימונים של הקבוצות, על מנת לצפות במאמנים 

ובשחקנים ולתמוך בהתנהלות החינוכית של האימון. 

לנוכחות של המנהל החינוכי יש חשיבות רבה ביכולת 

שלו להשפיע על עבודתם החינוכית של המאמנים, 

ומאפשרת לו להבין מקרוב את הבעיות עימן הם 

מתמודדים. לאחר האימונים מקיים המנהל החינוכי 

שיחות משוב עם המאמנים או עם חלק מהשחקנים 

בהן הם דנים באתגרים החינוכיים שעלו במהלכו.

הפסיכולוגית של העמותה נותנת אף היא מענה 

לפניות יזומות של מאמנים, ומייעצת להם בנוגע 

לבניית המערכים החינוכיים אותם הם מעבירים 

לילדים לפני האימון.

סדנת אקטואליה

קבוצתיות
 התמודדות עם משברים

יצירת קשר עם ילדים מופנמים
התמודדות עם ילדים חלשים מקצועית

מסוגלות עצמית
 התמודוות עם הפסדים

שימור מוטבציה
התמודדות עם כישלון

יצירת ערבות הדדית בין חברי הקבוצה

7 סדנאות מאמנים 
משתתפים:15 מאמנים ממחלקות הילדים והנוער.

ליווי אישי של המאמנים לאורך השנה על ידי 
המנהל החינוכי והפסיכולוגית של ערכים 

אתגרים והצלחות

אחד האתגרים המרכזיים של המנהל החינוכי באשדוד 

היה להצליח להיכנס לתוך המועדון ולהתקבל על ידי 

המאמנים. לאחר תהליך של מספר חודשים בו למדו 

שני הצדדים להכיר זה את זה, נרקם שיתוף פעולה 

אמיתי בין הצדדים בעקבותיו החלו המאמנים לראות 

בצוות החינוכי של ערכים בספורט ככתובת לשאלות 

והתייעצויות בנושא החינוכי. אחת הדוגמאות לכך היא 

פנייה של מאמני קבוצת הנוער בבקשה לערוך מספר 

סדנאות לקבוצה בעקבות הקושי שלהם להתמודד עם 

ההתנהלות בין השחקנים. הפתיחות שגילו המאמנים 

והנכונות שלהם להקשיב וללמוד דברים חדשים 

הצביעה על יחסי האמון שנרקמו בין הצוות של ערכים 
בספורט וצוות המאמנים. . 

איריס עצמון, הפסיכולוגית של ערכים בספורט, מלמדת על ערכי  
הנחישות וההתמדה דרך סיפורה האישי כמתחרת תריאטלון.
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מסקנות

מרבית הסדנאות צריכות להתקיים בפגרה שלפני 

תחילת העונה, ולאחר מכן יש לקיים סדנאות מלוות, 

העוסקות בניהול האתגרים והמשברים העולים 
מהשטח באממצעות הכלים והערכים של ערכים 

בספורט. 

האתגר הראשוני בסדנאות היה להביא את המאמנים 

לסדנא עצמה, בשל העיסוקים הרבים שהם מעורבים 

בהם. יחד עם זאת מהרגע שהמאמנים מגיעים הם 

משתפים פעולה, מקשיבים, לומדים ומוכנים לפתוח 

את הראש לדברים חדשים. זאת משום שיש רצון וצמא 

אמיתי מצד המאמנים לשתף ולקבל תמיכה. האתגר 

המרכזי עימו התמודדה הפסיכולוגית של ערכים 

בספורט, הוא העובדה שפעמים רבים ההתמודדויות 

הרבות עם הקשיים בשטח נראות למאמנים קשות 

ובלתי אפשרויות.”האתגר הוא להראות להם את 

התקווה, שגם בתוך המציאות הקיימת יש דברים שיש 

ביכולתם לשנות.”

 לומדים
במגרש

מספר ילדים בתוכנית:4
מספר חונכים / סטודנטים:4

שעות פעילות בשבוע: א’,ג’  בין השעות  
16:00 – 20:00

בימים אלו נמצא מרכז הלמידה החדש של מ.ס. 

אשדוד בשלבי הקמה. בינתיים מתקיים שיעורי חיזוק 

באנגלית ומתמטיקה לארבעה סטודנטים מהאקדמיה 

למצטיינים. הילדים בפרוייקט מגיעים מחוץ לעיר 

ומבלים זמן רב בנסיעות. כמו כן הרקע הכלכלי-חברתי 

ממנו הם מגיעים מקשה עליהם לממש את מלוא 

הפוטנציאל הלימודי שלהם. הסטודנטים המדריכים 

במרכז עוזרים להם לגשר על הפערים הלימודיים 

שנוצרים בינם לבין חבריהם לכיתה ולחזק את בטחונם 

ביכולת שלהם להצליח.

תוכניות להמשך
בחודשים הקרובים  אמור להיפתח המרכז  החדש 

ולאפשר לעוד נערים רבים לקחת חלק בפרוייקט. אנו 

שואפים שמרכז הלמידה החדש יקדם הן נערים בסכנת 

נשירה, והן נערים בעלי פוטנציאל להצטיינות. 

 המאמן
כמחנך

 מעורבות
הורים חיובית

.אחד האתגרים בעבודה עם הורי הספורטאים היה 

טמון בעובדה שההורים שנכחו בסדנאות היו אלו 

שמלכתחילה התנהגו הציגו גישה חיובית יותר, ואילו 

הנוכחות של ההורים ה”בעייתיים” יותר הייתה דלה. 

על מנת להתמודד עם הסוגיה הזו החליט הצוות 

של ערכים בספורט לרתום דווקא את הורים אשר 

הובילו את הקו  החיובי, ולהפוך אותם לסוכני שינוי 

במגרשים. אחת הדוגמאות להצלחה של הצוות לרתום 

את ההורים נראתה על המגרש כאשר הורים הרגיעו 

מיוזמתם אוהד שקילל את אחד השחקנים. 

סדנאות:
8 סדנאות הורים וילדים 

3  סדנאות הורים בנושא מעורבות הורים חיובית 
משתתפים: הורים מקבוצות הילדים, הנערים 

והנוער של המועדון.

אתגרים והצלחות
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פעילות

1 סדנת מנהל חינוכי
2 סדנאות פסיכולוגית 

שיחות אישיות עם שחקנים 

אחת הדוגמאות ליחסי האמון שבנינו עם המאמנים 

במועדון, הייתה פנייה שקיבלנו ממאמן קבוצת הנוער 

אשר פנו אלי מיוזמנתם על מנת שהצוות של ערכים 

בספורט יעביר סדרת סדנאות לקבוצה שלו שאיתה 

איננו עובדים בדרך כלל.  

 שחקני קבוצת הנוער סבלו באותה העת מרצף של 

הפסדים. הם מצאו את עצמם במקום לא טוב, ולא 

הצליחו להתגבש כקבוצה. לא הייתה ביניהם ערבות 

הדדית והם הרבו להשתמש בשפה מעליבה ופוגעת 

אחד כלפי השני כדבר שבשיגרה. על מנת לנסות 

ולשנות את המצב, בנינו איריס ואני, שלוש סדנאות 

שמטרתן הייתה להעניק לשחקנים כלים שיעזרו להם 

להתגבש כקבוצה,לתמוך זה בזה, ולמצות את היכולות 

האישיות שלהם על המגרש. 

בסדנאות שמנו דגש על אופי היחסים בין השחקנים. 

דיברנו על הקללות שנאמרו כאילו בצחוק, והסברנו 

שגם כשאתה מקלל מישהו בצחוק בסופו של 

דבר אתה פוגע בביטחון העצמי שלו. ובכל פעם 

שהשחקנים קיללו מישהו מחבריהם לקבוצה , הוא 

איבד עוד קצת מהביטחון העצמי שלו. ובכל פעם שהם 

צעקו על משיהו בקבוצה- הוא איבד עוד קצת מהאמון 

בעצמו. בעיקבות הסדנאות חל שיפור ניכר בביטחון 

העצמי של השחקנים על המגרש ומחוצה לו. בנוסף 

נערכו תרגילים לשיפור המסוגלות העצמית, גיבוש 

הקבוצה והערבות ההדדית בין השחקנים. 

סמי אדרי,
מנהל חינוכי

סיפור אישי
שיחות אישיות עם שחקנים 

במקרים נקודתיים בהם מאמנים מתקשים להתמודד 

עם שחקן מסויים, ומתלבטים כיצד להתמודד עם 

הקשיים שלו, הם פונים לפסיכולוגית של ערכים 

בספורט. הפסיכולוגית, משוחחת עם הילד, מנסה 

להבין 

את ההתמודדות האישית שלו. פעמים רבות הייתה 

למפגשים האישיים הללו הפשעה משמעותית אשר 

השפיע על הילד וההתנהלות שלו גם ברמה האישית 

וגם ברמה המקצועית. 

מפגש של נערים א’ עם עמותת אור ירוק
.במסגרת פעילות החינוך וההסברה של “ארו ירוק” 

קיימה העמותה פעילות חינוכית משותפת עם 

עמותת “ערכים בספורט”במבמסגרת הפעילות 
המשותפת,הרכיבו שחקני הנוער של מ.ס. אשדוד 

“משקפי אלכוהול” אשר מדמים את יכולת הראייה 

והתפקוד תחת השפעת אלכוהול. הבעיטות הלא 

־מוצלחות לשער ואובדן כשר המשחק שהפגינו השח

קנים בעת הרכבת המשקפיים המחישו היטב לנערים 

את תעתועי האלכוהול וחומרת פגיעתו, בתפקוד,בריכוז 

ובקואורדינציה הנדרשים גם לצורך נהיגה.

 העצמת
ילדים ובני נוער
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לאחר שבילו קיץ ארוך במקלטים הוזמנה 

קבוצת הילדים של מ.ס. אשדוד לקחת חלק 

בטורניר הידידות “משחקים יחד עם ערכים” 

שהתקיים באוגוסט במעמד נשיא המדינה 

ראובן ריבלין, ובהשתתפות קבוצות מירושלים 

סכנין ובאר שבע. הילדים השתתפו השתתפו 
בסדנאות ותרגלו את ערכי הליבה של ערכים 

בספורט דרך המשחק. לאחר נאום של הנשיא, 
נערכו בין הקבוצות משחקי ידידות ונערך טקס 

סיום אשר חתם את האירוע. 

 משחקים
ביחד

שחקני קבוצת הילדים והנערים של מ.ס. אשדוד 

נפגשו עם ספורטאי אשדודי אחר – אלוף ישראל 

והשחיין האולימפי יעקב טומרקין – במסגרת 

תוכנית “כוכבים מדברים על ערכים”. טומרקין 

סיפר על המעבר מחיים של חובבן לחיים של 

ספורטאי מקצועי, על החלטתו לעבור בגיל צעיר 

לאקדמיה בוינגייט, ועל ההתנהלות היומיומית שלו 

בתור ספורטאי. כמו כן הוא סיפר גם על הרגעים 

הזוהרים יותר וזוהרים פחות כספורטאי, ועל האפן 

שבו הבחירה שלו להיות ספורטאי נתנה לו כיוון 

ומטרה בחיים.

כוכבים 
מדברים על ערכים

 

 

 

 

 

שתי סדנאות בנושא מצויינות והתמדה בשילוב כוכב אורח,יעקב טומרקין.

הנשיא ראובן ריבלין, ושחקני קבוצות הילדים של מ.ס. אשדוד ובית”ר 
ירושלים “משחקים יחד עם ערכים”    אוגוסט, 2014 
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מועדון הכדורסל   
מכבי חיפה

 ענף: כדורסל
 מספר קבוצות:7
מספר ילדים: 90

מספר מאמנים:6
שנות תחילת פעילות של המרכז :2013

שם המנהל החינוכי: אילן עמר
שם הפסיכולוג:

תוכניות פעילות

שותפים / תורמים: משרד הספורט,אגודת מכבי חיפה, גד שפר
תקציב הפרוייקט: 125,058 ש”ח מתוכם 89,058 בכסף, והיתרה בשווה כסף

פעילות העמותה במועדון
הפעילות של ערכים בספורט בחיפה החלה בשנת 2013 במועדון  הכדורסל של מכבי חיפה. הנערים 

והנערות בקבוצה, המגיעים משכונות מבוססות, לומדים דרך הפעילות החינוכית של ערכים בספורט 

ערכים כמו מצויינות ענווה, קבוצתיות, מעורבות ותרומה לקהילה. דרך הפעילות החינוכית הם לומדים 

להעריך את המקום בו הם נמצאים והמשאבים אותם הם מקבלים. המטרה שלנו כמרכז חינוכי היא 

להפוך את אותם שחקנים ושחקניות למנהיגים חיוביים, אשר יעשו שימוש ביכולות ובכישורים שלהם 

להובלת שינוי חברתי בסביבתם הקרובה.  

אילן עמר, מנהל חינוכי מכבי חיפה
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ילדים ובני נוער

פעילות
סדנאות:4  סדנאות שנתיות 

משתתפים: 90 ילדים ובני נוער בגילאים 
13-19 מ-7 קבוצות של מחלקת הנוער.

נושאי הסדנאות:
1.משמעת עצמית
2.הגשמה עצמית

3.קבוצתיות
4. סובלנות וקבלת האחר

5. סדנא משותפת עם עמותת אור ירוק 
בנושא אלכוהול וזהירות בדרכים.

 בבמסגרת התכנית “כוכבים מדברים על ערכים” הגיע 

עידו קוז’יקרו לדבר עם כל שחקני מחלקת

הנוער של מכבי חיפה בכדורסל. עידו מהווה סמל של 

השילוב של ערכים: חברות, מנהיגות טובה ועבודה 

קשה שמביאה להצלחה. עידו מתנדב בעמותת “ערכים 

בספורט” במיזם “כוכבים מדברים על ערכים” ובכך 

נותן כלים לשחקנים הצעירים לפתח את אישיותם 

הערכית.

הצלחות

לסדנאות ולמפגשים הייתה השפעה משמעותית על 

הנערים והנערות שלקחו בהן חלק ברמה החברתית-

קבוצתית. הם רכשו כלים להקשיב ולתמוך  זה לזה 

ולעבוד יחד כקבוצה. בתוך הקבוצות הם הפכו להיות 

חברים טובים ומגובשים יותר והחלו ליישם את מה 

שלמדו במשחקי הליגה. אחת הדוגמאות לכך הגיעה 

לאחר שבעקבות אחת הסדנאות החליטו השחקנים 

כקבוצה שכאשר שחקן מתחלף כל הספסל קם ומריע 

לו. ואכן מאז אותה סדנא רבות מהקבוצות מקפידות 

לאמץ את המנהג הזה בכל משחק. 

“פתאום מאמן אומר לי וואו מה 
שדיברת בסדנאות הם עושים עכשיו”

 )אילן עמר, מנהל חינוכי (

כוכבים 
מדברים על ערכים

התנדבות בקהילה

על מנת לחבר את השחקנים והשחקניות לערכים של 

מעורבות ונתינה לקהילה, כל קבוצה יצאה במהלך 

העונה לפעילות התנדבות שונות ברחבי העיר. 

בתחילה הביעו הנערים/ות חששות ורתיעה מהמשימה 

שהוצבה בפניהם, אך לאחר הפעילות הם חשו סיפוק 

והתלהבות רבה והצהירו שהם מחכים בקוצר רוח 

להתנדבות הבאה.  כל קבוצה יצאה במהלך העונה 
לשתי פעילויות התנדבות, בנוסף על פעילות משותפת 

התנדבות ב”גן העיר” מעון לאנשים עם צרכים 
מיוחדים

איסוף וחלוקת מזון לנזקקים
ביקור בבתי חולים

יום המעשים הטובים- התנדבות משותפת של כל 
הקבוצות בשלל פרוייקטים כמו צביעת מקלטים, נקיון 

חופים ועוד. 

לכל הקבוצות ביום המעשים הטובים.  בין הפעילויות 

שנערכו:
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בתחילת העונה נערכו מספר מפגשים בהם לקחו חלק 

נציגים של הורים ושחקנים מכל הקבוצות ובנו את 
הקוד האתי של המועדון. ההורים לקחו את התהליך 

ברצינות רבה, העבירו את תוכן הדיונים להורים 

האחרים, קיבלו פידבקים והעלו אותם בפגישות. 

גם השחקנים העבירו את הנושאים שעלו בדיונים 

לקבוצות שלהם, ערכו דיונים בתוך הקבוצות וחזרו 

עם המשובים שעלו בקבוצה להמשך הדיונים. הדיונים 

הפוריים הובילו בספורו של דבר לניסוחו של קוד אתי 

עליו חתומים כיום כל שחקני המועדון והוריהם, כמו 

גם המאמנים והנהלת המועדון. 

ההורים במכבי חיפה הביעו שוב ושוב את שביעות 

הרצון שלהם והחשיבות שהם מייחסים לפעילות של 

ערכים בספורט הן ברמה של המועדון והן ברמה של 

ההתפתחות האישית והחברתית של ילדיהם. 

אחת ההצלחות הגדולות של הפרוייקט היא היכולת 

של המאמנים לקבל התערבות של גורם שלישי 

בקבוצה, מבלי שיחושו שמערערים על סמכותם. מה 

שתרם לתהליך זה היו הפידבקים החיוביים שהתקבלו 

מהשחקנים, והאופן בו תרמו הן סדנאות הילדים 

והן סדנאות המאמנים ליצירתה של שפה משותפת. 

המאמנים הפנימו שההעצמה הערכית תורמת 

לשחקנים הן בפן האישי והן בפן המקצועי.

אחד האתגרים המרכזיים בעבודה עם המאמנים היה 

הקושי הראשוני שלהם להידבר ולהיפתח בסדנאות. 

העבודה המשותפת לאורך זמן איפשרה ליצור יחסי 

אמון הדדיים בין המנהל החינוכי של “ערכים בספורט” 

למאמנים שאיפשרה פתיחות רבה יותר מצידם.

 מעורבות
הורים חיובית

 המאמן
כמחנך

פעילויות שנערכו 

הצלחות

אתגרים

סדנאות:
3 סדנאות מאמנים

משתתפים: 6 מאמנים ממחלקות הילדים והנוער .

 בין הסדנאות שנערכו :
1. קבוצתיות

2.מנהיגות
3.כלים לבניית קבוצה והתמודדות עם אתגרים
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שחר רובינשטיין 
 מנכ”ל

עדי מוהל-רכזת גיוס 
משאבים ותוכנית נערות

ערן איתן
מנהל מקצועי

הצוות שלנו

ועד מנהל
אסף ברנע- יו”ר

ד”ר לורנס רובין- נשיא כבוד
זיו נבו

קלמן שחם
חן אלטשולר
רונית גלסמן
אריק שיבק
יצחק שד”ר

איציק הכהן 
פסיכולוג ראשי

צוות השטח
אוהד אלפסי איסר-מנהל חינוכי בית”ר 

ירושלים

חאתם טרבייה- מנהל חינוכי סכנין
עוז אוחיון-מנהל חינוכי באר שבע

יפה זגייה- מנהלת חינוכית באר שבע
סמי אדרעי-מנהל חינוכי אשדוד
איריס עצמון-פסיכולוגית אשדוד

אילן עמר-מנהל חינוכי חיפה
מוטי פופלינגר- מנהל חינוכי כפר סבא

צופית תדמור-פסיכולוגית כפר סבא
נופר אסלמן-רכזת תוכנית לומדים במגרש

אסף סולומון-מנהל חינוכי מטה יהודה

אסיפת
חברים
דני אורן- יו"ר 
ועדה מקצועית

אריה אלטר
משה קונפורטי

אמנון רז
פלג הדר

גלעד צורי

ועדת ביקורת:
עופר לונברג

יהודה גוריאל

שרון דינשטיין
 סמנכ”לית
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תורמים 
ושותפים

קרנות
קרן תמורה

פדרציית פילדלפיה
השגרירות האמריקנית

 JFNA
קרן ג’יקובסון

חברות עסקיות
אלטשולר שחם

אורנג’

ערכים בספורט מוקירה ומודה לכל התורמים והשותפים 
שאפשרו לנו לקיים את הפעילות שלנו בשנת 2014

תורמים פרטיים
ג’ף שוורץ

גד שפר
עו”ד אלון קלמנסון

־גיורא וניל יזילב

ליצירת קשר
שחר רובינשטיין

shahar.vs@gmail.com
שרון דינשטיין

 sharondin.vs@gmail.com
ערן איתן

eeytan.vs@gmail.com
עדי מוהל

 adimohel.vs@gmail.com

תרומות
לתרומות צרו קשר:

052-4282362
shahar.vs@gmail.com

ממשלה
המועצה להסדר ההימורים

בספורט )הטוטו(
משרד הספורט
הועד האולימפי

עיריות
עיריית אשדוד

עיריית באר שבע
 עיריית כפר סבא

עיריית חיפה
 

שותפים
עיר ללא אלימות

בית הנשיא
עמותת “אור ירוק”
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דו”ח פעילות שנתי 2014

www.valuesports.org
052-3689475
sharondin.vs@gmail.com


