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תקווה ישראלית :חזון או חלום?
עבורי ,לא פחות משהכדורגל הוא אהבה גדולה ,הוא גם כלי מדהים ליצירת מפגש בריא
ומעורר תקווה בין כל חלקי החברה הישראלית .הכדורגל הוא ראי לחברה הישראלית.
הוא המקום שבו אנחנו פוגשים את עצמנו ברגעים היפים והמכוערים .הוא בין המקומות
היחידים שבהם אנחנו מצליחים להסכים על כללי משחק משותפים ,שבו כולנו שווים ורק
הכישרון מכריע ,שבו כולנו שותפים לתקוות ולאכזבות.
מגן הכבוד בא לעולם מתוך תפיסה של אחריות משותפת ורחבה :מתוך הבנה שהמוסדות האחראיים
ידרשו להטמיע מצידם סטנדרטים ערכיים מחייבים במועדונים; מתוך תפיסה שהמאמנים והשחקנים
יצטרכו להבין שהם לא רק מקצוענים אלא גם מנהיגים ומחנכים; מתוך אמונה שהאחריות
של קהל האוהדים לא נגמרת ביציע המערבי ששותק .מגן הכבוד נולד מתוך ההבנה הבסיסית

שהמאבק שלנו על הכבוד במגרש הוא המאבק שלנו על הכבוד
שאנחנו נותנים אחד לשני.
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ברכת מנכ"ל בית הנשיא

מהי תקווה ישראלית?

שותפים יקרים,
אנחנו מסכמים עוד עונה משמעותית ומרגשת במיוחד של "תקווה ישראלית – מגן הכבוד" .שנה
שבה אפשר היה לראות כיצד הערכים המובילים אותנו ,ערכי השותפות ,שוויון ההזדמנויות והתקווה
 העמיקו שורש בעשייה של המועדונים בשטח.בחלוף שלוש שנים בלבד מאז השקת פעילות השטח של "מגן הכבוד" ,כבר אפשר לראות פירות
לעשייה המאומצת.

"תהליכים דמוגרפיים ותרבותיים מעצבים מחדש את פניה של החברה הישראלית בעשורים האחרונים:
מחברה המורכבת מרוב ומיעוט ברורים ,לחברה המורכבת מארבעה מגזרים או "שבטים" מרכזיים
שמתקרבים זה אל זה בגודלם :חילונים ,דתיים-לאומיים ,חרדים וערבים .במציאות זו נדרש מעבר
לתפיסה חדשה של שותפות בין המגזרים המרכיבים את החברה הישראלית".
נשיא המדינה ,ראובן (רובי) ריבלין בכנס הרצליה ,יוני 2015
1990

כל מועדוני ליגת העל שותפים היום במיזם ,וניכר כי לצד העלאת הדרישות ,גדלה נכונותם להטמיע
את הערכים והשפה של "מגן הכבוד" .את ההצלחה הגדולה של הפעילות בליגת העל אפשר לראות
בקפיצה האדירה בעומק ובהיקף פעילות המועדונים מאז השקת המיזם.

'

2018

'

52%

היום ,שנה לאחר שהכריזה מנהלת הליגות על סנכרון המדדים של "מגן הכבוד" עם תמריצי הקהילה
והנוער ,אפשר כבר לבשר על המהלך הזה כהצלחה אדירה .סנכרון המדדים יצר לא רק תמריץ
למועדונים אלא שפה אחידה בין כלל השותפים ובין המועדונים  -והיווה צעד דרמטי בגיבוש
סטנדרט חדש של עשיה ערכית וחינוכית בקרב מועדוני ליגת העל.
בשנה הבאה מתוכננת לצאת לדרך משלחת למידה של  14נציגי "מגן הכבוד" ממועדוני ליגת העל
למועדונים מובילים באירופה כדי ללמוד על מודל הפעילות הערכית והקהילתית שלהם .אין לי ספק
שהתובנות ממשלחת זאת יסייעו לנו להמשיך לקצור פירות והישגים לטובת הכדורגל הישראלי,
לטובת החברה הישראלית כולה.
במסגרת מסלול "הדור הבא" התרגשנו לראות השנה שכמות מחלקות הנוער הלוקחות חלק בתכנית
הכפילה את עצמה כך שהשנה לקחו חלק במסלול זה  60מחלקות נוער וילדים מכל רחבי הארץ.
השנה גם דאגנו להרחיב משמעותית את תהליך הליווי למחלקות הנוער כדי להבטיח צמיחה
משמעותית בעומק והיקף העשייה בשטח תוך חיבור המהלך כולו לרשויות המקומיות.
שמחנו לארח בבית הנשיא מאות ילדות וילדים ממחלקות הנוער המצטיינות שזכו במגן הכבוד
במסלול הדור הבא בשנה שעברה .הילדים הללו זכו ליום סיור משמעותי בירושלים בסימן מפגש עם
האוכלוסיות השונות המרכיבות את העיר ,אבל לא וויתרו גם על מפגש עם הנשיא וליווי השחקנים
העולים למגרש במשחק גמר גביע המדינה.
כל ההישגים הללו לא היו מתאפשרים בלעדי השותפים במיזם .אני מודה לפורום המנכ"לים השותפים
ב"מגן הכבוד" ,למשרד התרבות והספורט ,למנהלת הליגות בכדורגל ,לטוטו ,להתאחדות לכדורגל,
לפורום מנהלי מחלקות הספורט ברשויות לאיגוד השופטים ולעמותת ערכים בספורט .אני מודה גם
לחברי ועדות הפרס התורמים ממרצם ומזמנם לקידומו של מפעל זה.
לצד העמקת פעילות האכיפה ,עלינו להמשיך ולהניף את דגל העשייה הערכית ,הקהילתית והחינוכית
בכדורגל הישראלי .רק כך -בשילוב שני הגורמים הללו נוכל לשנות את תרבות הכדורגל בישראל
ולהפוך את המגרשים לכר של תקווה ישראלית.
יחד ובשותפות ,נצליח.
שלכם,

הראל טובי
המנהל הכללי

תקווה ישראלית היא תכנית הדגל של נשיא המדינה לחיזוק הממלכתיות ולביסוס השותפות בין ארבעת
המגזרים המרכזיים המרכיבים את החברה הישראלית .תקווה ישראלית פועלת לקידום השתלבות
איכותית של כלל המגזרים ויצירת שיתופי פעולה ביניהם בתחומי מפתח חברתיים וכלכליים ,ובראשם
החינוך ,האקדמיה ,התעסוקה ,הספורט והשלטון המקומי .תקווה ישראלית מבקשת לחזק את ה"יחד"
של החברה הישראלית תוך מתן כבוד ומקום לכל קבוצה המרכיבה אותו .כל זאת ,במטרה להבטיח
את חוסנה ושגשוגה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

תיאוריית שינוי מוסדית
ספורט

חינוך

אקדמיה

•המועדון כמנוע
קהילתי לשת״פ בין
מגזרי ולמוביליות
חברתית
•התמודדות עם
אלימות וגזענות

•יצירת תשתית
משותפת לזרמי
חינוך נפרדים
•צמצום פערים

•גיוון וייצוג
•שירות תרבותית
•חוליה לשוק העבודה
•"דמות הבוגר" :ידע,
כישורים וחוויות
לחיים בחברה
מקדמת שותפות

שוק
העבודה
•גיוון וייצוג
•כשירות תרבותית

תקשורת
ופרסום
•הנכחה וייצוג
•זיקה בין
פלטפורמות
תקשורתיות

מנהיגות
•טיפוח מנהיגות
•מקומית משותפת

הפעילות מאופיינת ביצירת שיתופי פעולה נרחבים עם משרדי ממשלה ,קרנות וארגוני חברה אזרחית .במסגרת
שותפויות אלה משמש בית הנשיא כגורם מארגן ומניע שבכוחו להביא יחד לשולחן את השותפים הנדרשים
להובלת השינוי תוך ניסיון לחתור לעיצובו של סטנדרט ערכי מוסדי חדש ,לאור התמורות שעוברת החברה
הישראלית .כך למשל" ,תקווה ישראלית באקדמיה" פועלת לקידום אקדמיה מגוונת המשמשת מקום מפגש
משמעותי ושער לתעסוקה הולמת לכל חלקי החברה הישראלית; "תקווה ישראלית בתעסוקה" מקדמת
שילוב חרדים וערבים במגזר הפרטי והציבורי בתעסוקה איכותית; "תקווה ישראלית בחינוך" עוסקת בקידום
החינוך לשותפות ,במציאות של ארבעה זרמי חינוך נפרדים; "תקווה ישראלית  -מגן הכבוד" פועלת לקידום
שיתופי פעולה בין מגזריים ,שוויון הזדמנויות והתמודדות עם אלימות וגזענות ,ועוד.
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תקווה ישראלית בספורט :מגן הכבוד

מרכיבי פעילות מרכזיים

במרץ  2015השיק נשיא המדינה במסגרת תקווה ישראלית את "תקווה ישראלית – מגן הכבוד",
בשותפות עם משרד הספורט והמועצה למניעת אלימות בספורט ,מנהלת הליגות בכדורגל ,הטוטו,
ההתאחדות לכדורגל ועמותת ערכים בספורט ,המלווה המקצועית של המיזם .בהמשך הדרך ולאור
התרחבות המיזם הצטרפו למהלך איגוד השופטים ואיגוד מנהלי מחלקות ספורט ברשויות.
"תקווה ישראלית – מגן הכבוד" שמה לה למטרה לבסס את העשייה הערכית ,הקהילתית והחינוכית
של המועדונים כסטנדרט מערכתי בכדורגל הישראלי .בפרט ,מזהה מגן הכבוד את המועדון כמסגרת
חינוכית משמעותית לטובת:
1.1יצירת שיתופי פעולה בין מגזריים ,בפרט בין יהודים וערבים
2.2קידום שוויון הזדמנויות וצמצום פערים מתוך תפיסת המועדון כמסגרת חינוכית
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רקע ומטרות

ביסוס המועדון כבית חינוכי וערכי וכמנוף לקידום שותפות
בין-מגזרית ומוביליות חברתית
 65מחלקות נוער וילדים מכלל הליגות מקבלות ליווי אישי וקבוצתי
בתום העונה מוענק "מגן הכבוד :הדור הבא" למחלקות נוער ולמיזמים חינוכיים מצטיינים
פונה לקהלי האוהדים של ליגת העל המקבלים ליווי אישי וקבוצתי
בתום העונה מוענק "מגן הכבוד לאוהדים" ע"י מנהלת הליגות לארגוני אוהדים מצטיינים
 14המועדונים בליגת העל מקבלים ליווי אישי וקבוצתי לאורך העונה
בתום העונה מוענק "מגן הכבוד" למועדון ומיזם דגל ייחודי"

3.3התמודדות עם תופעות של אלימות וגזענות

מסלול ליגת העל
במסגרתו  14המועדונים בליגת העל מקבלים ליווי אישי וקבוצתי לאורך השנה בבניית תכנית עבודה
ערכית-חינוכית וביישומה .הליווי בשטח למועדונים כולל סדנאות קבוצתיות ייעודיות לנציג המועדונים
ולאחראי קשרי קהילה ,ליווי אישי בשטח בכתיבת תכניות העבודה ויישומן כמו גם בהתמודדות עם
אתגרים וחסמים ,וכן ליווי בשטח למנהלים המקצועיים של מחלקות הנוער בליגת העל.
בתום העונה מוענק "מגן הכבוד" למועדון המצטיין וכן למיזם דגל בנושא שיתוף פעולה בין מגזרי .ממדי
העשייה הנבחנים במסלול זה על ידי ועדת הפרס ,הם תרבות ארגונית ותכניות עבודה ,מיזמים קהילתיים
וחינוכיים של המועדון ,פיתוח קהילת האוהדים ומחלקת הילדים והנוער (לפירוט מלא של המדדים ר' נספח .)2
החל מעונת  2017/18סונכרן תמריץ הקהילה והנוער של מנהלת הליגות עם מדדי "מגן הכבוד".
מהלך זה הביא לקפיצה משמעותית במחויבות המועדונים לתהליך מאחר שחלק מתקציב פעילותם
מותנה בעמידה במדדים הערכיים והחינוכיים של "מגן הכבוד".

מסלול הדור הבא
נשיא המדינה עם בעלי מועדוני ליגת העל
צילום :מארק ניימן ,לע"מ

במסגרתו מחלקות נוער וילדים מכלל המועדונים ,שאינם חברים בליגת העל ,מקבלים ליווי אישי
וקבוצתי .הליווי בשטח למועדונים כולל סדנאות קבוצתיות ייעודיות לנציגי הנהלות מחלקות הנוער,
ליווי אישי בשטח בכתיבת תכניות העבודה למחלקות הנוער ,ליווי בהתמודדות עם אתגרים וחסמים
אל מול המועדון ,הקהילה וההורים וכן סדנאות מאמנים להעצמת דמות המאמן כמנהיג וכמחנך.
בעונה זאת לקחו חלק במסלול זה  60מחלקות נוער וילדים מכל רחבי הארץ.
בתום העונה מוענק "מגן הכבוד" למחלקת נוער מצטיינת ולמיזם דגל בנושא שיתוף פעולה בין מגזרי .ממדי
העשייה הנבחנים במסלול זה על ידי וועדת הפרס ,הם ניהול המועדון כמסגרת חינוכית ,דמות המאמן כמחנך,
מעורבות הורים חיובית וכן מיזמים חינוכיים וקהילתיים של המועדון (לפירוט מלא של המדדים ר' נספח .)3
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מסלול האוהדים
שהושק ביוזמת פורום ה ,18-פונה לקהלי האוהדים של ליגת העל .בתום העונה מוענק "מגן הכבוד"
לקהלי האוהדים או לעמותות האוהדים המצטיינים על ידי מנהלת הליגות .ממדי העשייה הנבחנים
במסלול זה על ידי ועדת הפרס הם חווית משחק חיובית ועידוד חיובי ,הרשעות בבית הדין ,יוזמות
קהילתיות חברתיות ,וכן הקמת עמותות אוהדים מסודרות.
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מסלול ליגת העל
הישגים משמעותיים בפעילות המועדונים
הפועל קריית שמונה
"מגן הכבוד" בשבילי ובשביל המועדון זו הדחיפה בגב שכל
אחד צריך לתכנון יסודי של ריצת מרתון ארוכה ומספקת לקידום חיים
ערכיים וקהילתיים טובים יותר.

גיבוש קבוצת עמיתים של נציגי "מגן הכבוד" במועדונים
לאורך השנה מתקיימות ארבע סדנאות קבוצתיות לרכזי "מגן הכבוד" במועדוני ליגת העל ,וכן
לרכזי "מגן הכבוד" ממחלקות הנוער והילדים מכלל הליגות .סדנאות אלה מגבשות קבוצת עמיתים
משמעותית המקדמת למידה הדדית ושיתופי פעולה .בנוסף ,אחת לשנה מתקיים מפגש שיא
בשותפות מנהלי מחלקות הספורט ברשויות המקומיות הלוקחות חלק במיזם במטרה להעמיק
את שיתוף הפעולה בין המועדונים לרשות המקומית בקידום יעדי "מגן הכבוד" .השנה הועברו גם
סדנאות ייעודיות במחלקות הספורט ברשויות שתכליתן חיבור לערכי "מגן הכבוד" והעמקת הפעילות
החינוכית והערכית של מחלקת הספורט.
בעונה הקרובה צפויה לצאת משלחת למידה של רכזי "מגן הכבוד" מ 14-המועדונים בליגת העל
למועדונים מובילים באירופה במטרה ללמוד על מודל הפעילות הערכית והקהילתית שלהם .את
המשלחת יובילו מנהלת הליגות ומנהל מיזם "תקווה ישראלית  -מגן הכבוד".
פורום מנכ"לים שותפים הכולל את בית הנשיא ,משרד התרבות והספורט ,מנהלת הליגות ,ההתאחדות
לכדורגל ,הטוטו ועמותת ערכים בספורט מוביל את פעילות המיזם ,קובע את יעדיו ומקיים סיורי
שטח במועדונים על מנת להתרשם בצורה בלתי אמצעית מהפעילות ומהאתגרים.

עדי פרג' ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

|01
|02
|03

הוספת סעיף תרומה לקהילה בכל החוזים של עובדי המועדון .צעד חסר תקדים
בליגת העל שהוביל יושב ראש המועדון שמטמיע את תפיסת "מגן הכבוד" בקרב כלל
השחקנים ,המנהלים והצוות המקצועי.
תכנית עבודה ערכית-קהילתית מוסדרת שגובשה עם כלל מנהלי ומאמני מחלקות
הנוער שמיושמת לראשונה בתחילת כל עונה .במסגרת הפרויקט כלל הקבוצות קבעו
מטרות קהילתיות ,יעדים ולוחות זמנים למימוש התכנית לצד התכנית המקצועית.
ייסוד תכנית "סיירת המעשים הטובים" הפועלת לקידום החיבור בין המועדון לקהילה
ומשלבת את כל קבוצות המועדון ,ההנהלה והבוגרים .יצירת קשרים ארוכי תווך
ומשמעותיים בין המועדון לקהילות מוחלשות וגורמי רווחה עקב המשכיות הפרויקטים
ועקביותם מאז החל ליווי "מגן הכבוד" למועדון.

מכבי חיפה
"מגן הכבוד" בשבילי ובשביל המועדון זה להיות שותף מרכזי
ופעיל בעשייה נרחבת ,משמעותית וחווייתית עבור הקהילה והחברה
מיטל משה ,רכזת "מגן הכבוד" במועדון

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

פורום שותפים "תקווה ישראלית  -מגן הכבוד"
צילום :מארק ניימן/לע"מ

|01
|02

הצבת יעד חדש במועדון של חיזוק הקשר הבין מגזרי ,בעיקר עם המגזר הערבי.
במהלך העונה התקיימו מספר פעילויות בנושא דוגמא אישית ,אחריות ואכפתיות יחד
עם  2000ילדים ובני נוער מהמגזר .שחקני הקבוצה השתתפו בפעילויות ובכך העצימו
את השפעתה .כמו כן המועדון הקים דף פייסבוק רשמי בשפה הערבית.
ביסוס תרבות ארגונית בנושא תרומה לקהילה ומלחמה באלימות ובגזענות .יצירת
פעילות ומחויבות קהילתית רחבה שאינה קשורה לתוצאות הקבוצה על כר הדשא.
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מכבי תל-אביב

הפועל רעננה
"מגן הכבוד" בשבילי ובשביל המועדון זה עוצמה וחיבור רב
ממדים עם הקהילה בעיר

"מגן הכבוד" בשבילי ובשביל המועדון זה ״רק כך ,יחד
ובשותפות ,נוכל לחדש תקווה ישראלית".

חגי פיינגולד ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

ג'וש הליקמן ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

שנה שנייה לקרן מכבי תל-אביב שנוסדה במטרה להשפיע על הקהילה דרך רוח
המועדון ובהשראת "מגן הכבוד" .הקרן מחברת בין מחלקת הנוער ,הקבוצה הבוגרת
וקהילת האוהדים .הקרן מפעילה לאורך השנה פעילויות חינוך ,תרבות ועשייה חברתית.

|01

הקמת מיזם "שיעור לחיים" במסגרתו נפגשו השחקנים עם אלפי בני נוער ממגזרים
שונים במטרה לחבר את הקהילה לקבוצה ולקדם שיח ערכי ומעודד סובלנות .השחקנים
לקחו חלק בעשרות מפגשים משותפים שהתקיימו בלמעלה משמונים אחוז מבתי ספר
היסודיים וחטיבות הביניים בעיר .במסגרת המיזם קיימו השחקנים שיחות ערכיות
ומשחקים עם התלמידים .המיזם פועל בסיוע עיריית רעננה ועמותות שונות בעיר.

|02

מחויבות השחקנים לתהליך הקירוב לקהילה .בשנים האחרונות השתתפו כל השחקנים
במועדון לפחות בחמישה אירועים קהילתיים ,לצד אירועים נוספים אליהם הגיעו
השחקנים מיוזמתם .הקשר עם הקהילה הולך ומתפתח באמצעות יוזמות של השחקנים,
ובהובלת קפטן הקבוצה ,ללא תלות בתוצאות המשחקים.

|01
|02
|03

יצירת תכנית חינוכית קבועה לילדים הכוללת הפעלת מרכזי למידה ופעילות חינוכית
בשלושה מוקדים חדשים לנוער בסיכון בקרית שלום בתל אביב ,ברמלה ובנתניה.
הפעילות מתקיימת בשותפות עמותת "חינוך לפסגות" .במסגרת שיתוף הפעולה בין
שחקני המועדון לילדים המשתתפים בפעילות העמותה ,התחזקו הביטחון העצמי של
הילדים והמוטיבציה שלהם להצליח .הקרבה שנוצרה בין השחקנים לילדים נתנה לשני
הצדדים תחושה שהם יכולים להיות חלק ממשהו גדול.
מינוי מנהל חינוכי במשרה מלאה למחלקת הנוער .מכבי תל אביב הרחיבה באופן
משמעותי את תוכנותיה במחלקת הנוער באמצעות מרכז למידה וקיום שיחות אישיות
עם שחקני הקבוצה הבוגרת .בזכות פעולות אלה ,מחלקת הנוער הצליחה לזנק קדימה
בהתקדמותה לא רק על המגרש אלא גם מחוצה לו.

הפועל חיפה
"מגן הכבוד" בשבילי ובשביל המועדון זה הכבוד
שבלקחת חלק בעשייה משמעותית למען הקהילה

מכבי נתניה

אריה מידן ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

"מגן הכבוד" בשבילי ובשביל המועדון הוא
לבנות משהו חדש .ביחד!
יניב אלבז ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

|01

ייזום פרויקט הרצאות שחקנים בבתי ספר .פרויקט שהפך למיזם דגל של המועדון
שמטרתו לקרב את האוכלוסיות השונות בעיר ובסביבתה לקבוצה ,ולשים דגש על
שילוב הלימודים עם קריירה בספורט ,מניעת אלימות ,וחינוך למצוינות .במהלך התכנית
ביקרו השחקנים בבית ספר לילדים מאוכלוסייה קשת יום ובכלל זה תלמידים תחת
צווים משטרתיים אשר אינם יכולים להגיע למשחקים.

הרחבה של הפעילות הערכית-קהילתית מפעולות בודדות לתהליך עקבי ונרחב .בתחילת
הדרך המועדון ביצע פעולות קהילתיות בודדות" ,מגן הכבוד" תמרץ אותנו להרחיב
ולהעמיק פעולות אלה באופן שוטף ורציף גם אל מול אוכלוסיות שונות וביניהם פגועי
נפש ,לקויי ראייה ונוער בסיכון .לצד הרחבת הפעילות ,הוכנס סדר בפעולות המועדון
בזכות טבלאות העבודה והגאנטים שקיבלנו בתהליך הליווי.

|02

הקמת מיזמים משמעותיים חדשים של המועדון כדוגמת מיזם אימוץ המרכז לשיקום
עיוורים ,מגדל אור .במסגרת הפעילות הונגש משחק הכדורגל לציבור העיוורים בהובלת
המועדון .הפעילות מתוכננת להימשך גם בשנה הבאה.

|01
|02
|03

פיתוח קהילת אוהדים צעירה וחדשה וחיזוק הקשר עם הקהל .בין היתר באמצעות
מפגשי אוהדים עם שחקנים ובעלי המועדון ועריכת הפנינג לקהל האוהדים.
יצירת חיבור משמעותי בין קבוצות מחלקת הנוער לקבוצה הבוגרת במסגרת
מפגשים משותפים.
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הפועל אשקלון

הפועל באר שבע

"מגן הכבוד" בשבילי ובשביל המועדון זה השקעה
לטווח ארוך למען הקהילה

"מגן הכבוד" בשבילי ובשביל המועדון הוא דרך חיים ערכית
טל חן ,רכזת "מגן הכבוד" במועדון

שלומי לוי ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

הטמעת העבודה למען הקהילה כחלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות בין המועדון לבין
המועסקים בו.

בניית תכנית עבודה רב מערכתית לשיתוף פעולה בין אוהדים ,נציגי הנהלה וגורמי
אכיפת החוק ,על מנת לחזק התנהגות חיובית בקרב אוהדי הקבוצה .המועדון מנהיג
מדיניות של דלת פתוחה במסגרתה נערכים מפגשים חודשיים בין האוהדים והנציגים
השונים .כתוצאה ממדיניות זו עבר הקהל שינוי משמעותי שקיבל ביטוי בזכייה באות
"מגן הכבוד" לאוהדים בעונת .2016/17

|01
|02

ציוד המרכז החינוכי של המועדון במחשבים על ידי קרן המקדמת נערים בסיכון,
בעקבות הצגת שיתוף הפעולה עם מיזם "מגן הכבוד".

בנימה אישית ,במשך השנתיים בהם זכינו לליווי מהמיזם ,בכל מפגש ,שיחת טלפון ,התכתבות
בהודעות טקסט או בדואר האלקטרוני ,החכמנו ,למדנו ובעיקר הובלנו הלכה למעשה .מועדון
הכדורגל של הפועל אשקלון אובזר בארגז כלים יוקרתי וחשוב ודאג להשתמש בו לעיתים תכופות,
כמתן מענה חיובי ובעיקר אנושי לקהילה הסובבת אותו.

בני יהודה

|01
|02
|03

"מגן הכבוד" בשבילי ובשביל המועדון זה נדבך משמעותי ולא
פחות חשוב מההצלחה המקצועית של קבוצות המועדון.

"מגן הכבוד" בשבילי ובשביל המועדון הינו כלי שדרכו הפכנו
את תפיסת המיעוט שהמועדון מייצג מחולשה להזדמנות ולחוזקה

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

|01
|02

הגדלת תקציב פעילות המועדון בתחום הקהילתי לצד סנכרון שעות האימונים של
הקבוצה הבוגרת עם הפעילות הקהילתית .הגדלת התקציב אפשרה להרחיב את
הפעילות הקהילתית בעוד שנוכחות השחקנים בפעילות מעצים ומחזק אותה .ככל
שמתקדמת הפעילות ,נכונות השחקנים להתנדב בקהילה ובקמפיינים למניעת אלימות
רק הולכת וגדלה.

חיבור שחקני הקבוצה הבוגרת לשחקני המחלקה הצעירה ולפרויקטים החינוכיים
השונים המונהגים במועדון .המועדון שילב בשנים האחרונות פרויקטים כמו" :אח בוגר"
ו"הכר את האחר" בהם מהווים שחקני הקבוצה הבוגרת דוגמה לחיקוי לילדי המחלקה
ומשוחחים עימם על התמודדות עם קשיים ומשברים ,סובלנות וקבלת האחר .

בני סכנין

רועי זריהן ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

מערך הרצאות של שחקני הקבוצה הבוגרת במחלקת הנוער .השיחות של שחקני
הקבוצה הבוגרת עם ילדים על השקעה ,מחויבות ,משמעת והצלחה בלימודים ,קבלת
האחר וסובלנות ,כמרכיבים עיקריים ומשמעותיים להצלחתם בחיים וכבני אדם ,עוברת
בצורה פשוט נפלאה במהלך ההרצאות.

שימוש בכדורגל כפלטפורמה לקידום חזון המועדון בנוגע להעצמת ילדים ובני נוער
ובדרך להגשמת חלומותיהם .במהלך השנים האחרונות שילב המועדון גם את המחלקה
הצעירה בפעילות קהילתית במסגרות שונות והקים מרכז למידה במחלקת הנוער .

חאתם טרביה ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

|01
|02
|03

הקמת אקדמיה חינוכית ראשונה במגזר הערבי של מחלקת הנוער בהובלת יושב ראש
המועדון .האקדמיה החינוכית עוסקת בהטמעת ערכים חינוכיים ,פיתוח מרכז למידה
למחלקת הנוער וקידום נושא החיבור לקהילה והיכרות עם המגזרים השונים בחברה
הישראלית.
ביסוס נהלי המועדון ,הן ברמה המקצועית והן ברמה האתית וההתנהגותית כקוד מחייב
בקרב כלל העובדים .המועדון משלב במשחקי קבוצות הילדים והנוער מדריך חינוכי
שנרשם בטופס המשחק כחלק מהצוות המקצועי של הקבוצות.
קיום סמינר "ספורט והחברה הישראלית" בשיתוף פעולה עם מרכז פסיפס לחינוך
וחשיבה ערכית טבריה וגבעת חביבה במטרה לחזק את המועדון כמנוף להיכרות עם
החברה הישראלית.
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מכבי פתח תקוה

בית"ר ירושלים
"מגן הכבוד" בשבילי הוא המקום בו אנו מקיימים ומגשימים את
חזון המועדון דרך עשייה מתמשכת אשר נוגעת בכל חלקי ורבדי המועדון

"מגן הכבוד" בשבילי ובשביל המועדון זה הבעת הערכה
והכרה בעשייה הענפה של המועדון

הגר אוחנה ,רכזת "מגן הכבוד" במועדון

קורין קליזמן ,רכזת "מגן הכבוד" במועדון

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

|01
|02
|03

הקמת מיזם דגל חינוכי ומיזמים נוספים ,ביניהם מערך הרצאות של שחקני הקבוצה
הבוגרת בבתי ספר שונים בעיר.
פיתוח ויצירת שיתוף פעולה בין קבוצות הבוגרים לבין מחלקת הנוער הכוללת הרצאות
של שחקני הקבוצה הבוגרת בקבוצות השונות של מחלקת הנוער.
צמיחה בכמות הפעילות של הקבוצה בקהילה וביניהם ביקורים שוטפים בבתי חולים
ותרומת מזון לנזקקים

מ.ס אשדוד

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

|01
|02
|03

לראשונה ,נבנתה תכנית עבודה מאורגנת ומסודרת המשלבת את הבוגרים ,את מחלקת
הנוער ,את האוהדים ואת ההנהלה .לאורך השנה התקיים מעקב אחר ביצוע התכנית
והעמידה ביעדים.
יצירת דיאלוג עם המגזר הערבי .במחלקת הנוער התקיימו מפגשים עם ילדים ונוער
מהחברה הערבית בבית וגן וביניהם טורנירים ומשחקים משותפים .המפגשים התקיימו
לאחר פעולות הסברה ויצירת מדיניות לאירוח מחבק לקבוצות מהחברה הערבית.
בניגוד לתדמית הקיימת ,המועדון דוגל ביצירת קשר עם מגוון האוכלוסיות בחברה
הישראלית ורואה בשיתוף פעולה ויצירת קשר עם החברה הערבית הכרח.
קידום פעולות לשינוי חברתי .המועדון קיים השנה שיתופי פעולה עם מגוון רחב של
עמותת המסייעות לקהילה בתחומים שונים .כחלק מהפעולות פתח המועדון השנה את
קבוצת ״בית״ר שלוה ירושלים״ לילדים בעלי מוגבלויות שונות .לצד זאת אורחו עמותות
שונות ברוב משחקי הבית במטרה להגדיל את החשיפה והתרומה לעמותות אלה.

"מגן הכבוד" זה כלי נהדר וחשוב המהדק את החיבור בין הכדורגל
שהוא ענף הספורט הכי פופולרי ,לבין הקהילה והאוהדים
אדיר טובול ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

|01
|02
|03

השקת מיזם ״האח הגדול״ במסגרתו חונכים שחקנים בוגרים את שחקני קבוצות הנוער
הצעירות .הדבר תורם הן לגיבוש הפנים-ארגוני ,הן לתחושת השליחות של הבוגרים והן
לתחושת הצעירים כי הם נמצאים במשפחה אחת גדולה.
תכנון מראש ועבודה על פי תכנית עבודה מסודרת .לפני תחילת מיזם ״מגן הכבוד״
הפעילויות למען הקהילה אותן עשה המועדון היו שרירותיות ואקראיות ובתדירות
נמוכה יחסית.
סיקור תקשורתי של מרבית הפעילות הערכית קהילתית של המועדון באמצעות אמצעי
המדיה של המועדון ,תקשורת הספורט המקומית והארצית .הדבר מסב גאווה לשחקנים
ובמקביל מייצר שיח חיובי ומשפר את תדמית המועדון.

נשיא המדינה בטורניר כדורגל לילדים ממזרח ומערב ירושלים בבית וגן
צילום :מארק ניימן ,לע"מ
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מסלול הדור הבא

בית"ר כפר סבא

הישגים משמעותיים בפעילות המועדונים שעלו לגמר

"מגן הכבוד" בשבילי ובשביל המועדון זה כלי מקצועי וחינוכי
המאפשר להעצים את הפעילות החינוכית ,הערכית והקהילתית
של המועדון.

מכבי שוהם
תכנית "מגן הכבוד" בשבילי ובשביל המועדון היא קרן האור שמראה
כיצד דרך הכדורגל ניתן לבנות תשתית לפיתוח ערכי ,חינוכי ,קהילתי
וחברתי ,אשר יאפשר לבני נוער ולהוריהם להיות אנשים טובים יותר ולסייע
בכינונה של חברה טובה יותר.
מיקי נבעה ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

|01
|02

פתיחת קבוצת נערות מתוך הבנה שהמועדון לא השקיע תשומת לב בתחום הספורט
הנשי בקרב הנוער.
שינוי בדרך ניהול המועדון תוך שימת דגש לשילוב התכנים החינוכיים עם התכנים
המקצועיים.

אשר אלקובי ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

|01
|02
|03

הוקעה של האלימות במשחקי הילדים והנוער ,לאחר שבשנתיים האחרונות אף נציג
מהמועדון לא הגיע לוועדת משמעת של ההתאחדות לכדורגל .השינוי במועדון נבע
מהשיח העקבי בסדנאות ,בשיחות ובפעילויות של מגן הכבוד שהוקדשו לחינוך ולערכים.
הקמת תכנית מנהיגות של המועדון .התכנית הוקמה בעקבות הליווי שקיבלנו ממיזם
מגן הכבוד .התכנית מאגדת שחקנים מכמה קבוצות אשר עוברים תהליך העצמה
מנהיגותי ,אישי וקבוצתי ,שמשפיע על שאר שחקני הקבוצות ,המאמנים והמועדון.
הקמת מרכז למידה בו מקבלים השחקנים הצעירים סיוע לימודי ורגשי באמצעות
חונכים וסטודנטים .המרכז הוקם באמצעות יצירת שיתופי פעולה חדשים של המועדון
בין היתר עם מחלקת הספורט ,הרווחה והמתנדבים ברשות המקומית ,תכנית עיר ללא
אלימות ומשטרת ישראל.

בית"ר מעלה אדומים
בזכות "מגן הכבוד" התחלתי להבין את הערך המוסף של
המועדון אותו אני מנהל .כיום ,מועדון עבורנו הוא שילוב של
כדורגל עם ערכים.
אבישי זיגדון ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

|01
|02

שילוב משמעותי של מגזרים ומגדרים במועדון .הקמת חמש קבוצות שאינן משחקות
בשבת במטרה לאפשר שילוב שחקנים דתיים במועדון; הקמת קבוצת נשים בליגה
הלאומית ושילוב קהילת יוצאי אתיופיה בקבוצות השונות בסיוע משרד הרווחה בעיר.
העצמת חיבור המועדון לקהילה באמצעות חלוקת סלי מזון למשפחות נזקקות ,הדלקת
נר חנוכה בבית גיל הזהב ,צביעת מבנה עמותת צח"י ,הנצחת חיילי צה"ל בעיר ועוד.
נציגי המועדון משולבים בוועדות השונות המסייעות לנוער בסיכון בעיר.
נשיא המדינה עם ילדי זוכות "מגן הכבוד – הדור הבא"
צילום :מארק ניימן ,לע"מ
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הפועל קטמון

מסלול הדור הבא
מיזמי הדגל שעלו לגמר

בזכות "מגן הכבוד" ילדי מחלקת הנוער נפגשו לראשונה עם אנשים
הסובלים ממוגבלות שכלית והתפתחותית .מהתגובות שקיבלנו
מהשחקנים סוף סוף הם זכו להעניק ולתת תחושת אושר לאדם אחר.

קידום דרך הרגליים  -מועדון ספורט חיפה רובי שפירא

ליאור חוג'ה ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

|01
|02

בנייה ופיתוח תכנית כישורי חיים למחלקת הנוער שכולל מפגשי העצמה מעשיים
לשחקנים באמצעות סדנאות וכלים שישמשו אותם בחייהם כבני אדם וכאזרחים
טובים יותר .בסדנאות מועברים תכנים מגוונים ובהם :זכויות עובדים ,מלחמה בגזענות
והומופוביה ,התנהלות פיננסית נכונה ועוד.
יצירת מפגשים עם אוכלוסיות בעלי מוגבלויות בחברה הישראלית .במסגרת התכנית
השחקנים הצעירים נפגשים עם אנשים בעלי מוגבלות נפשית ושכלית התפתחותית.

בעקבות פעילות המיזם הבנו שגם חלום קטן ,יכול לעשות שינוי גדול .גם קבוצה
קטנה עם אמונה ,יכולה להשפיע כ"כ הרבה .למדנו את הכח הגדול שיש לכדורגל
על החברה ,ועל החשיבות שלו לסביבה כולה .שהחשיבות בשילוב תהליך חינוכי זהה
לחשיבות בלימוד יסודות המשחק.
איתמר אלי ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

יוזמה חינוכית-ספורטיבית הפועלת בפריפריה החברתית במטרופולין חיפה ושואפת לקדם שינוי
חברתי באמצעות כדורגל .במסגרת הפעילות כ 350-נערים ונערות מכיתות א'-יא' משתתפים
בארבעה מפגשים שבועיים ,בשני אימוני כדורגל ובסיוע בשיעורי בית בשני מרכזי העשרה חינוכיים.
הערכים אותם התכנית מקדמת הם דו-קיום וחיים משותפים ,סובלנות וכבוד האדם ומשלבת
קבוצות יהודים וערבים ,בנים ובנות לחגיגת כדורגל רב תרבותית על מגרש אחד .אירועי השיא של
השנה מתרחשים בטורנירי כדורגל חודשיים המפגישים ילדים מאוכלוסיות שונות וביניהם יהודים,
מוסלמים ,נוצרים ,דתיים ,חילונים ,בנים בנות.

אס"א תל-אביב
"מגן הכבוד" בשבילי ובשביל המועדון זה אפשרות ליצור
מנהיגות צעירה ולהתגבר על המכשולים בספורט הנשים בכלל
ובכדורגל הנשים בפרט.
נעמי בלחסן רכזת "מגן הכבוד" במועדון

עשייה משמעותית של המועדון במסגרת פעילות "מגן הכבוד":

|01
|02

פיתוח מנהיגות נשית במועדון .במסגרת הפרויקט עברו בנות קבוצת הנערות סדנאות
מנהיגות .משיחות משוב איתן ,הבנו כי הסדנאות עודדו את הבנות לקחת אחריות
ולהוביל פעילויות לבנות הצעירות יותר.
פיתוח תכנית ליגת שכונות לילדות ולילדים בעיר במסגרתה ישתלבו נערות וילדות
נוספות במסגרת הכדורגל.

ליגת  - 16הפועל משגב
באמצעות המיזם יצרנו כלי ייחודי שבאמצעותו ניתן להסתכל
לעתיד טוב יותר עבור ילדינו וזוהי רק ההתחלה...
אבי גלאט ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

"ליגת  "16הינו מיזם שפותח ומופעל על ידי צוות מאמני מועדון הכדורגל הפועל מ.א משגב במטרה
לייצר שיתופי פעולה ערכיים ומקצועיים בין מגזרים ולעודד לקיחת אחריות של הילדים על סביבת
המשחק בה הם מתפתחים .ב"ליגת  "16השתתפו השנה ילדים מכיתות ג-ד במטרה לייצר מסגרת
ספורטיבית שמשלבת יחד בכל קבוצה ילדים ממועדונים ומגזרים שונים ובכך לקדם שיתוף פעולה
ייחודי שבו כולם יוצאים מנצחים .לאורך השנה המיזם הופעל במספר מועדונים שונים והנכיח כי
למרות אתגרי השפה בין מגזרים שונים ,ניתן לקיים פעילות משותפת שמקדמת את ערכי הספורט.
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ליגת השכונות  -הפועל קטמון י-ם

נספח  :1חברי ועדות הפרס

באמצעות ליגת השכונות של הפועל קטמון הבנו שיש לנו את
הכוח להפגיש את כל מגוון האוכלוסיות של העיר  -יהודים,
ערבים ,דתיים וחילוניים ובכך לאפשר לילדים להכיר את ה'אחר'.
ליאור חוג'ה ,רכז "מגן הכבוד" במועדון

התכנית מקדמת דו-קיום ,סובלנות והצלחה בלימודים דרך כדורגל .הליגה מורכבת מ 48-קבוצות
של ילדים משכונות מוחלשות ,אוכלוסיות ותיקות ,מהגרים ,נוצרים ,יהודים ומוסלמים .כל קבוצה
מתאמנת פעמיים בשבוע ,השחקנים והשחקניות מחויבים להשתתף במרכז לימוד שהוא חלק
אינטגראלי מהפרויקט .במסגרת זו זוכים הילדים לעזרה אקדמית בלימודים וכל קבוצה מתחרה
נגד האחרות בטורנירים המתקיימים אחת לחודש .כיום ישנם כ 700-בנים ובנות המשתתפים בליגה.
מתוך כוונה לתת דגש משמעותי יותר על נושאי דו-קיום וחיים משותפים ,התחלנו השנה תכנית
"אחד על אחד" שמהווה "עליית מדרגה" ברמת ההיכרות וההידברות בין הילדים .הפעילות מבוססת
על מפגש משותף של שתי קבוצות ,אחת מהמגזר היהודי והשנייה מן המגזר הערבי ,כאשר הכדורגל
מהווה אמצעי ומסגרת לפעילות .הילדים יצטרכו לשתף פעולה על מנת להצליח ולנצח ובתהליך
ילמדו להכיר זה את זה ולהעריך את יכולותיו של האחר .לקראת המפגשים ,עוברים הילדים במסגרת
מרכזי הלמידה סדנאות בהן לומדים מושגי בסיס בשפה של האחר ,בעיקר מילים וביטויים הקשורים
לכדורגל שיאפשרו להם לתקשר טוב יותר בעת המשחק המשותף.

מרכז הלמידה של מועדון "בני-יהודה תל אביב" ,אפריל 2016
צילום :מארק ניימן ,לע"מ

חברי ועדת הפרס :מסלול ליגת העל
יושבת ראש הוועדה – אסתר רוט שחמורוב ,כלת פרס ישראל לספורט ,ספורטאית אולימפית
מהבולטות במדינת ישראל בכל הזמנים
ערן איתן  -רכז הועדה מטעם בית הנשיא ומנהל "תקווה ישראלית  -מגן הכבוד"
•נועם גרשוני – ספורטאי ואלוף פראלימפי לונדון  ,2012משיא משואה 2018
•סאלח חסארמה  -שחקן כדורגל והמאמן הערבי הראשון בליגת העל
•יהונתן כהן – מנחה טלוויזיה ושדר כדורגל
•אשרת עיני  -לשעבר קפטן נבחרת הנשים של ישראל
•ד״ר אסף לב – אנתרופולוג חברתי ,לשעבר כדורסלן מקצועי בליגת העל
•דורית נבון – חברת המועצה הלאומית בספורט ,מפקחת משרד התרבות והספורט
•עו"ד מוטי ברונשטיין – סמנכ"ל פיתוח עסקי ,נציג מנהלת הליגות בכדורגל

חברי ועדת הפרס :מסלול הדור הבא
יושב ראש הועדה  -זאביק זלצר ,לשעבר מאמן נבחרת הנוער של ישראל
•עבאס סואן  -מאמן כדורגל ,לשעבר שחקן כדורגל נבחרת ישראל
•אמייה טגה  -שחקן כדורגל ,יזם חברתי
•ד״ר עדו נבו – מרצה וחוקר קשרי ספורט ופוליטיקה
•שלומית ניר טור  -מנהלת המחלקה לספורט נשים ועממי משרד הספורט ,ספורטאית
אולימפית לשעבר
•שלמה סביה  -מנהל האגף להכשרות מאמנים ,משרד התרבות והספורט
•ניצן בן נתן  -מרכז המועצה הלאומית בספורט ,משרד התרבות והספורט
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נספח  :2טבלת מימדי העשייה 19 - 18
מסלול ליגת העל
תחום עשייה סעיף

תרבות ארגונית
של המועדון
בדגש על
הקבוצה הבוגרת

מיזמים
קהילתיים
וחינוכיים של
המועדון

תיאור עשייה אפשרית בקטגוריה

1

רקע לתכנית עבודה בנושא האחריות הערכית-חינוכית של המועדון:
•הגדרה של חזון וערכי המועדון
•פירוט המטרות והיעדים לעונת 2018-19

2

פעולות אקטיביות למיצוב הנהלת המועדון כמודל לחיקוי:
•פעולות לקידום ערכים של כבוד ,סובלנות ושיווין אל מול קהל האוהדים
•גינויים של הנהלת המועדון במקרים של אלימות וגזענות

3

תכנית למניעה ולהתמודדות עם תופעות של אלימות וגזענות במגרש ומחוצה לו:
•שיתופי פעולה ומפגשים משותפים בין קבוצות שונות בחברה הישראלית
•קמפיינים ייעודיים של המועדון ברשתות החברתיות ואמצעי התקשורת
•פירוט דרכי הפעולה של המועדון למניעה והתמודדות עם מקרי אלימות וגזענות
של אוהדים (החרמת מנויים ,תיאום מול המשטרה ,איתור מתפרעים ,תביעות
אזרחיות)

4

מערך הרצאות של שחקני הקבוצה הבוגרת בבתי ספר
•שיתופי פעולה וחיבור בין המועדון לבתי הספר והמרכזים קהילתיים בעיר ,לטובת
קידום ערכים של כבוד ,סובלנות ,קבלת האחר ומנהיגות

5

מיזם דגל חינוכי מתמשך של המועדון בשיתוף הקהילה:
•פעילות מתמשכת של המועדון לקידום שוויון הזדמנויות וצמצום פערים בסביבת
קהילת המועדון
•פעילות מתמשכת אותה מקדם המועדון עם קבוצות ממגזרים ומגדרים שונים
באוכלוסייה (דתיים וחילונים ,יהודים וערבים ,נשים ,יוצאי אתיופיה)
•הקמת מרכז למידה של המועדון המציע תגבור בלימודים והקניית שפה לילדים
(עברית ,אנגלית)

6

העצמת החיבור הערכי-חינוכי בין הקבוצה הבוגרת למחלקת הנוער והילדים:
•הרצאות של שחקני הקבוצה הבוגרת בקבוצות מחלקת הנוער בדגש על קידום
ערכים של כבוד ,קבלת האחר ומנהיגות תוך מתן דוגמא אישית
•ליווי וחונכות לילדים ולנוער במרכז הלמידה
•מיצוב שחקני הקבוצה הבוגרת כמודלים לחיקוי ודמויות לילדי מחלקת הנוער
והילדים (למשל קיום מפגשי מנטורינג “אח גדול” ,התנדבות משותפת בקהילה)

7

התנדבות משמעותית ומתמשכת לטובת הקהילה (למשל שיפוץ בתים ושכונות ,איסוף
וחלוקת מזון לנזקקים ,ביקורים בבתי חולים ,פעילות עם קשישים)

8

פעילות חווייתית במהלך משחקים:
•פעילות קהילתית חווייתית קדם משחק
•פעילות מחצית להגברת העידוד החיובי וחווית משחק חיובית (למשל פעילות
משותפת לאוהדים ביניהם ילדים ונשים)

9

שיתוף אוהדים וביסוס הקשר בינם לבין המועדון
•מפגשים יזומים של הנהלת המועדון וארגוני האוהדים
•פעילויות שטח להגברת חיבור האוהדים לקבוצה (חגים ,שלוב בפעילות בקהילה)
•תחרויות אוהדים ,טורי דעה של אוהדים ,שיתוף אוהדים בניו מדיה וכיו״ב
•תיאום וסיוע בנושאים של אביזרי עידוד ,הסעות וכרטיסים

10

הרחבת קהילת האוהדים:
•פעולות לגיוון ו/או הרחבת קהילת האוהדים (משפחות ,ילדים ,קהילות מיוחדות)
•מעורבות אחראי קשרי אוהדים בבניית ויישום תכניות לפיתוח קהילת האוהדים
ותכניות מניעה והתמודדות עם אלימות של המועדון

11

רקע לתכנית עבודה חינוכית כוללת למחלקת הנוער והילדים( :סעיף 1א׳  -בכללים ותכניות)
•הגדרה של חזון ,מטרות ויעדים למחלקה
•גאנט פעילות חינוכית-ערכית של מחלקת הנוער ע״פ קהלי היעד :הנהלה ,מאמנים,
שחקנים והורים

12

מינוי רכז חינוכי קבוע שאחראי על יישום ופיתוח תכניות העבודה החינוכיות של
מחלקת הנוער (ס׳  - 3מדיניות ומבנה המועדון)

13

תכנית למניעה ולהתמודדות עם תופעות של אלימות וגזענות במשחקי הילדים והנוער
•מפגשים משותפים של ילדי קבוצות המועדון עם קבוצות שונות בחברה הישראלית
•היעדר הרשעות בבתי הדין של ההתאחדות לכדורגל (הנהלה ,מאמנים ,שחקנים והורים)
•פירוט דרכי הפעולה של המועדון להתמודדות במקרים של אלימות וגזענות במשחקים

14

קיומו של קוד אתי למחלקת הנוער והילדים ,הפצתו והטמעתו (ס׳ 9ד׳ בכללים ותכניות)

15

השתתפות בטורנירים עם מועדונים ממגזרים שונים (ס׳  4כללים ותכניות)
•פעילות ערכית-חינוכית במסגרת משחקי הליגה והתחרויות השונות

16

הקמת מרכז למידה חינוכי במועדון הפועל על בסיס שבועי (ס׳  8כללים ותכניות)
שילוב של חונכים וסטודנטים לליווי קבוצות המועדון בתהליכים ערכיים-חינוכיים
קשר עם בתי ספר ומעקב אחר קשיים והישגים לימודיים

17

דמות המאמן כמחנך במועדון:
•פעילות חינוכית וערכית במסגרת קבוצות מחלקת הנוער והילדים
•שיחות משוב תקופתיות של המאמן יחד עם ההורה והשחקן (ס׳  5תוכן מקצועי)
•השתתפות המאמנים בהכשרות חינוכיות לעבודה עם ילדים ונוער בספורט
התחרותי (ס׳  3מאמן ומעמדו)

18

מדיניות המחלקה מול הורים (ס׳  - 10כללים ותכניות)
•קיום סדנאות להורים בנושא מעורבות חיובית
•אספות הורים ועדכונים תקופתיים להורים
•התמודדות עם בעיות משמעת בקרב הורים

19

קיומה של קבוצת בנות למחלקת הנוער והילדים

פיתוח קהילת
האוהדים

ניהול מחלקת
הנוער והילדים
כמסגרת חינוכית
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נספח  :3טבלת מימדי העשייה
מסלול הדור הבא
תחום
העשייה
ניהול
המועדון
כמסגרת
חינוכית

סעיף

תיאור
הפעילות

פעילות ערכית-
חינוכית במסגרת
משחקים עם
מועדונים ממגזרים
שונים

•שילוב תוכן ערכי-חינוכי של קבוצות המועדון עם
מועדונים ממגזרים שונים (במסגרת משחקי הליגה
של ההתאחדות לכדורגל)
•השתתפות בטורנירים ופעילויות נוספות הכוללות מפגש
בין מגזרי משמעותי

7

שילוב במועדון של
שחקנים ואנשי
צוות ממגזרים
ומגדרים שונים

•קיומה של קבוצת בנות במועדון
•גיוון ושילוב של ילדים ממגזרים שונים בתוך קבוצות
המועדון

8

דמות המאמן
כמחנך במועדון

•שילוב של מאמנים בעלי רקע והכשרה חינוכית במועדון
•השתתפות המאמנים בהכשרות ובהשתלמויות חינוכיות
לעבודה עם ילדים ונוער בספורט התחרותי
•שיחות משוב תקופתיות יזומות של המאמן עם ההורה
והשחקן

הורים

9

תקשורת ושיתופי
פעולה עם הורי
השחקנים

•קיום סדנאות ו/או הרצאות להורים בנושא מעורבות
חיובית
•אספות הורים ועדכונים תקופתיים להורים
•התמודדות עם בעיות משמעת בקרב הורים
•פעילות חווייתית להורים וילדים במגרש ומחוצה לו

מיזמים
חינוכיים
וקהילתיים
של המועדון

10

מיזמים ותכניות
חינוכיות
שמופעלים בתוך
המועדון

•פעילות מתמשכת של קבוצות מחלקת הנוער והילדים
בנושאים המקדמים ערכים של כבוד ,סובלנות ,שוויון,
קבלת האחר ,מצוינות ומנהיגות
•קיום אירועים קהילתיים בחגים ובמועדים למגזרים
השונים

11

מיזמים ותכניות
חינוכיות בשיתוף
הקהילה מחוץ
למועדון

•התנדבות משמעותית ומתמשכת לטובת הקהילה
•פעילות מתמשכת אותה מקדם המועדון מחוץ למגרש
עם קבוצות ממגזרים ומגדרים שונים באוכלוסייה
(דתיים וחילוניים ,יהודים וערבים)
•שיתופי פעולה עם עמותות ,ארגונים חברתיים ובתי ספר
ברשות המקומית וכד’

6

דוגמאות לעשייה אפשרית

1

תכנית עבודה
ערכית-חינוכית
מובנית למחלקת
הילדים והנוער

•הגדרה של חזון וערכי המועדון
•פירוט המטרות והיעדים לעונת 2018-19
•מדיניות המועדון בנושא הגיוון והשילוב של אנשי צוות
ושחקנים ממגזרים וממגדרים שונים
•תכנון שנתי של הפעילות החינוכית-ערכית על פי קהלי
היעד :הנהלה ,מאמנים ,שחקנים והורים

2

מנהל/יועץ/רכז
חינוכי מוגדר
במועדון

•גיוס והכשרה של גורם המוביל את התחום הערכי חינוכי
במועדון
•יישום ופיתוח של תכנית העבודה החינוכית במועדון לפי
קהלי היעד השונים

3

פעולות אקטיביות
למיצוב הנהלת
המועדון כמודל
לחיקוי עבור
הילדים והנוער

•פעולות מניעה אל מול השחקנים ,המאמנים וההורים
ליצירת אווירה חיובית במשחקים
•היעדר הרשעות בבתי הדין של ההתאחדות לכדורגל
(הנהלה ,מאמנים ,שחקנים והורים)
•פירוט דרכי הפעולה של המועדון להתמודדות במקרים
של אלימות וגזענות במשחקים

4

קיומו של קוד אתי
למחלקת הנוער
והילדים ,הטמעתו
והפצתו

•קוד אתי הכולל התייחסות למשולש :ילדים -הורים-
מאמנים
•מעורבות ילדים ,הורים וצוות מקצועי בגיבוש הקוד
האתי
•תהליכי ריענון והטמעה של הקוד האתי במועדון

5

מרכז למידה
חינוכי במועדון

•קיומו של מרכז למידה בסביבת המועדון הפועל על
בסיס שבועי ומשלב חונכים וסטודנטים לליווי השחקנים
•קשר עם בתי ספר ומעקב אחר קשיים והישגים
לימודיים .למשל :יידוע בית הספר על חברות הילד
במועדון ,איסוף תעודות ,קשר עם גורמי מקצוע
•פעילות אחרת הכוללת ליווי ו/או חונכות לימודית
ורגשית ,ותמיכה לילדים בסכנת נשירה

מאמנים

- 26 -

נספח  :4חברי הוועדות המייעצות למגן הכבוד
ועדת גיבוש מימדי העשייה למסלול ליגת העל
•ניצן בן נתן  -מרכז המועצה הלאומית בספורט ,מרכז המועצה למניעת אלימות בספורט ,משרד
•התרבות והספורט
•ד״ר ברוך בר-אב  -מרצה לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית ומכללת דוד ילין ,חוקר אלימות
במגרשים ומנהל מעון לנוער בסיכון
•קובי ברדה  -נציג מנהלת הליגות לכדורגל
•רונית גלסמן  -מנהלת אגף השיווק ,ההתאחדות לכדורגל
•מורן גרא  -מנכ״ל ארגון מדינת הכדורגל
•משה גרטל  -עיתונאי טלוויזיה ושדר ספורט בכיר ,אלוף ישראל והעולם בשחייה
•גילי לוסטיג  -מנכ״ל הועד האולימפי בישראל
•ד״ר עדו נבו -חוקר קשרי ספורט ופוליטיקה
•ע'אזי נוג'ידאת  -מפקח מינהל הספורט מחוז צפון ,משרד הספורט
•עמרי קולין – לשעבר נציג המועצה להסדר ההימורים בספורט (הטוטו)
•אורית רז  -לשעבר מנהלת אגף הנוער ,התאחדות לכדורגל
•אמנון רז  -לשעבר יו״ר ארגון המאמנים בכדורגל
•רוני ֵאלון  -ראש מערך תוכן ואסטרטגיה ,בית הנשיא
•ערן איתן  -רכז הועדה ,מנהל תקווה ישראלית בספורט :מגן הכבוד
•סיון שני  -מערך תוכן ואסטרטגיה ,בית הנשיא

ועדת גיבוש מימדי העשייה למסלול הדור הבא
•עמיר בן צבי  -מנכ"ל עמותת ערכים בספורט ,עמותה מלווה למיזם מגן הכבוד
•ד"ר מורן בצר – לשעבר מנהלת האקדמיה למצוינות בספורט ,מכון וינגייט
•עמיצור בר  -מנהל כפר הנוער קדמה לשעבר
•מתן טורקניץ – לשעבר מנהל מחלקת הנוער ,ההתאחדות לכדורגל
•ניר לוין  -המנהל הטכני של נבחרות ישראל
•ד"ר עידו נבו  -חוקר קשרי ספורט ופוליטיקה
•שלמה סביה  -מנהל האגף להכשרת מאמנים ,משרד התרבות והספורט
•עבאס סואן  -מנהל מקצועי מחלקת הנוער בני סחנין
•עומר עצמוני  -מנהל אגף נבחרות ופיתוח מקצועי ,ההתאחדות לכדורגל
•רוני ֵאלון  -ראש מערך תוכן ואסטרטגיה ,בית הנשיא
•ערן איתן – רכז הועדה ,מנהל תקווה ישראלית בספורט :מגן הכבוד

ועדת גיבוש מימדי העשייה למסלול אוהדים
מימדי העשייה במסלול זה גובשו בהובלת מנהלת הליגות .בתהליך השתתפו נציגים מארגוני האוהדים
של מועדוני ליגת העל שלקחו חלק בגיבוש המדדים .את הליך בחירת הזוכים במסלול זה מובילה
מנהלת הליגות.
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רוני ֵאלון ,ראש מערך תוכן ואסטרטגיה ,בית הנשיא
ערן איתן ,מנהל "תקווה ישראלית – מגן הכבוד"
אליה פרץ ,מערך תוכן ואסטרטגיה ,בית הנשיא

