עמותת ערכים בספורט
דו"ח מדידה שנתי לעונת 2016-17

העמותה מבקשת להודות לכל אלו המסייעים להרחבת תכניותיה ובמיוחד לקרן
תמורה ולפדרציה היהודית ניו יורק אשר תמכו בתהליך המדידה בשנה זו.
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תקציר
באופן כללי ,רוב רובם של הילדים והילדות הלוקחים חלק במגוון של פעילויות ספורטיביות ובמאות מרכזים
ברחבי הארץ ,אינם ממצים את הפוטנציאל החינוכי -חברתי בפעילות .הדגש על הניצחון שבא לעיתים
קרובות על חשבון ערכים אחרים הופך את הספורט לקרקע פורייה להעצמת אלימות ,גזענות ,חוסר
סבלנות ותחושות של תסכול וחוסר שייכות .בנוסף לאתגרים אלה ,באופן ייחודי ילדות ונערות מתמודדות
עם אתגרים נוספים הקשורים לתפיסה העצמית שלהן כנערות ספורטאיות ,לדימוי הגוף שלהן ,ולאמונה
שלהן ביכולתן בתוך מסגרות הספורט ומחוצה להן.
העמותה ממקדת את תכניותיה במשולש ההשפעה מאמן-הורה-ילד מתוך תפיסה שהשילוב בין קצוות
המשולש יוצר את השינוי החינוכי המיוחל .אנו מודעים לעובדה החשובה שעולה מכל מדידה אותה אנו
מבצעים שממסגרת הספורט מהווה חלק בלתי נפרד מחייו של השחקנים והשחקניות הצעירים ומכאן
שעל השפעה של המסגרת הזו עבורם תהיה עוגן חיובי.

תפקיד המדידה להוות כלי אופרטיבי עבורנו ועבור מסגרות הספורט איתם אנו עובדים .ולכן ,חלק
ממסקנות המדידה הנוכחית כבר נלקחים בחשבון בעיצוב התכניות שלנו לעונה הקרובה ובראייה ארוכת
טווח.
התוצאות המרכזיות שהראתה המדידה בשלושת התחומים העיקריים:
הראשון ,פיתוח כישורי חיים ומסוגלות עצמית אצל ילדים וילדות  :הסיבה הראשונה והעיקרית שבגינה
ילדים וילדות נשארים בספורט בו הם עוסקים ,מקורה בחוויה חיובית והנאה מהמסגרת הספורטיבית.
התוצאות מראות שמרבית הילדים/ות חווים הנאה וביטחון במסגרת המועדון כתוצאה מפעילויות הנוגעות
בכישורי חיים.
השנייה ,דמות המאמן כמחנך :בתוצאות מצאנו מתאם בין דמותו של המאמן כמחנך ,המבצע שיחות
אישיות ,אכפתי ומכיל לבין תחושת המסוגלות העצמית של הילדים/ות בספורט .ככל שהמאמנים/ות
ביצעו יותר שיחות אישיות ,כך עלתה תחושת המסוגלות של הילדים/ות.
השלישי ,מנהיגות צעירה :ככל שהתקדמה שנת הפעילות ניתן לראות עלייה משמעותית ביכולת
המדצ"ים והסטודנטים להעביר את הפעילויות השונות ולקבל משמעות לעבודתם ולהוביל את הקבוצות
שלהם לעשייה קהילתית משמעותית.
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עמותת ערכים בספורט  -הרבה מעבר למשחק
רקע :מאות אלפי ילדים ובני נוער במדינת ישראל לוקחים חלק בפעילות ספורטיבית במסגרות הספורט
השונות .למרות זאת ,רובם אינם ממצים את הפוטנציאל החינוכי-חברתי בפעילות .הדגש על הניצחון
שבא לעיתים קרובות על חשבון ערכים אחרים הופך את הספורט לקרקע פוריה להעצמת אלימות,
גזענות ,חוסר סבלנות ותחושות של תסכול וחוסר שייכות .בנוסף לאתגרים הללו ,ילדות ונערות באופן
ייחודי מתמודדות עם אתגרים נוספים הקשורים לתפיסה העצמית שלהן כנערות ספורטאיות ,לדימוי הגוף
שלהן ,ולאמונה שלהן ביכולתן בתוך מסגרות הספורט ומחוצה לו.

חזון וייעוד
חזון העמותה הנו הפיכת מסגרות הספורט למיניהן למערכות לחינוך בלתי פורמלי ובכך לקיים את תנועת
הנוער הגדולה בישראל" .ערכים בספורט" מאמינה בכוחו של הספורט לטפח ערכים חינוכיים וחברתיים
שישפיעו לחיוב על כל החברה :סובלנות ,כבוד לזולת ,קבלת האחר ,מסוגלות עצמית ,משמעת והתמדה,
ומנהיגות.
העמותה סייעה ליצור קשת רחבה ש ל תמיכה לשינוי פני הספורט וחווית הספורטאים הצעירים .העמותה
פועלת בשיתוף פעולה עם משרד התרבות והספורט ,משרד החינוך ,בית הנשיא ,רשת החברה למתנסים
ורשויות מקומיות ,איגודי ספורט מגוונים וגופים וולונטריים.

ההשפעה הכמותית שלנו בעונת 2016-17

445

11,518

524

98

קבוצות

שחקנים/יות

מאמנים/ות

סטודנטים
ומתנדבים

4

תהליך המדידה השנתי
בעולם העסקי והציבורי כאחד ,המדידה היא חלק בלתי נפרד מניהול העסק .מדידת הפעילות השוטפת
היא כלי ניהולי חשוב ומהותי והחיבור בין פעילות העמותה לערכים בספורט לכלי המדידה כדרך לקידום
ערכים בפעילות הספורט באגודות הוא טבעי .תהליך המדידה חשוב והכרחי להנעת תהליך שינוי אמיתי
באופן שיקדם את התכנים החינוכיים-ערכיים בפעילות אגודות הספורט במהלך השנה.
לתהליך המדידה והשימוש במדד החינוכי-ערכי אשר בנתה העמותה יתרונות ברורים וחשובים לקיום
הארגון :בחינת עמידה ביעדים ל הבטחת קידום הערכים בפעילות השוטפת במרכזי הספורט ,ויצירת
דפוסי התנהלות ארגוני של התקדמות מתמדת.

שאלת המחקר
כיצד משפיעה ההתערבות החינוכית-חברתית של "ערכים בספורט" במרכזים על :


פיתוח כישורי חיים ומסוגלות עצמית בקרב ילדים וילדות.



פיתוח סטנדרטים חינוכיים במרכזי ספורט :דמות המאמן כמחנך



פיתוח מנהיגות צעירה בעולם הספורט

קהלי היעד שנבדקו
 .1תכניות מנהיגות נערים ונערות :לב מכבי ,דרך הערך ,מנהיגות נערות
 .2תכניות חינוכיות ב מועדונים :הפועל חיפה ,בני סכנין ,בית"ר כפר-סבא
 .3תכנית חינוכית ומניעת אלימות במזרח ירושלים 15 :בתי ספר

השתתפות במדידה 2016-17
32
מרכזי
פעילות

85
קבוצות

1600
ילדים
וילדות

5

66
מאמנים

50
מדצ"ים/יות

תכניות מנהיגות
א .לב מכבי
מטרת תכנית "לב מכבי" הינה בניית ערכים ונורמות התנהגות במועדוני מכבי עם דגש רב על חינוך,
מיגור אלימות וגזענות ובניית כישורי חיים .מדריכי "מכבי צעיר" ,אשר עוברים הכשרה ייעודית וליווי שוטף
על ידי צוות ערכים בספורט ,מבצעים פעולות שבועיות במועדוני הספורט השונים הפזורים ברחבי הארץ.
בנוסף ,מאמני הקבוצות מקבלים ליווי וסדנאות .סוכן השינוי המרכזי בתכנית הוא המדריך הצעיר.

כמויות משתתפים:
מס' מועדונים
3

מס' קבוצות
9

מס' מאמנים
10

מס' ילדים
110

מס' מדריכים
20

תשומות:

סדנאות מאמנים
 2פעמים בשנה

ליווי בשטח
פעמיים בחודש

כישורי חיים
אחת לשבוע
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סמינר מדריכים
פעמיים בשנה

למידת עמיתים
 5פעמים בשנה

סיכום מדידה תכנית לב מכבי:
 . 1פיתוח כישורי חיים ומסוגלות עצמית:


ניתן לראות עלייה של  15%ברצון להגיע לאימונים ושינוי לטובה בתחושת הקבוצתיות של השחקנים



ניתן לראות עלייה של  30%בתחושת המסוגלות העצמית של החניכים.

 . 2דמות המאמן כמחנך:


נרשמה כמות גבוהה של שיחות עם המאמן בכל קבוצה .בין  2-3פעמים בחציון.



עלייה של  20%-15%במידה בה החניכים מעריכים את הרצון של המאמן שיצליחו בלימודים.



החניכים מדווחים על עלייה של  20%בשיתוף הרגשי והפתיחות עם מאמנם.

 . 3מנהיגות צעירה:


עלייה של כ  30%ברצון של החניכים להשתתף בפעילות המדריך.



עלייה בדיווחי החניכים והמדריכים על שיתוף רגשי ,תסכולים ואתגרים מול המדריך/ה הצעיר/ה.



קיימת עלייה של  15%בדיווחים של המדריכים על רצון הילדים/ות להשתתף בפעילות.

 . 4נק' לשיפור:


יש לקיים תיאום ציפיות עם המדריכים לגבי תוכנית העבודה.



יש לשים דגש על שיפור תחושת מסוגלות העצמית של החניכים במהלך השנה

נתונים לדוגמא מתוך המדידה הראשונה והשניה בתכנית לב מכבי
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ב .דרך הערך – מנהיגות נוער במתנ"סים
רקע :התכנית נבנתה מתוך הצורך הגובר להטמעת תכנים חינוכיים בספורט העממי והחצי-תחרותי בו
לוקחים חלק במסגרתו עשרות אלפי ילדים ונוער .רובם ככולם פועלים תחת המענה של המתנסים
הפזורים ברחבי הארץ.
מטרות התכנית :פיתוח מנהיגות נוער קהילתית בקבוצות הספורט ובישובים ,יצירת סטנדרט חינוכי גבוה
במסגרות הספורט במתנ"סים ,הפיכת המאמנים להוות מחנכים במגרש ומחוצה לו ,הטמעת כישורי
חיים בקרב ילדים ונוער ומתן הזדמנויות למעורבות משמעותית בקהילה ,וחיבור חברתי בין קהילות
יהודיות וערביות במרחב אזורי.

כמות משתתפים:
מס' מתנ"סים
5

מס' קבוצות
16

מס' מדצ"ים
32

מס' מאמנים
12

מס' ילדים
305

תשומות:
סמינרי מדצ"ים סדנאות מאמנים
פעמיים בשנה
פעמיים בשנה

ליווי בשטח
פעמיים בחודש

כישורי חיים
פעם בשבוע

סיכום מדידה תכנית "דרך הערך" במתנסים:
 . 1פיתוח כישורי חיים ילדים ומסוגלות עצמית


נ יתן לראות תחושת מסוגלות עצמית גבוהה וחיבור בין הילדים בקבוצות.



נרשמה אלימות פיזית או מילולית נמוכה ,בין  0-1מקרים בכל קבוצה במתנ"סים.



במתנ"סים הערבים  90%מהילדים מדווחים כי קיים רצון להכיר אוכלוסיות השונות מהם.
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במתנ"ס היהודי כ 85%-מהילדים מדווחים כי קיים רצון להכיר אוכלוסיות שונות מהם ,קיימת עלייה
של  5%מהמדידה בתחילת השנה.

 . 2דמות המאמן כמחנך:


עלייה של כ  10%בקבוצות השונ ות בתפיסת המאמן כדמות חינוכית והכנסת תכנים חינוכיים
במהלך האימונים.



כ  85%מהילדים מדווחים על כך שמאמנם מספק להם ביקורת בונה.



ירידה של  12%בדיווחי המאמנים על חששותיהם בפגישה עם קבוצה בעלת רקע תרבותי שונה,
ירידה זהה נרשמה הן במתנסים הערביים והן במתנסים היהודיים.

 . 3מנהיגות צעירה:


נרשמה עלייה של כ  15%במחויבות שחש המד"צ ומידת אחריותו להתנהגות הילדים.



יש עלייה בפעילות החברתית שהמדצ"ים מובילים מחוץ לשעות הפעילות.

 . 4נק' לשיפור:


כמות השיחות עם המאמן ירדה מכ פעמיים במהלך החציון הראשון לפעם אחת בלבד בחציון השני.



הילדים מרגישים שיש צורך בביקורת בונה מהמאמן.



חלה ירידה בתחושת המדצ"ים ביכולת ביטוי עצמי במהלך ההדרכות למרות שניתן לראות שהמגמה
השנתית חיובית.
מדידה שנייה
6.8
6

הייתי רוצה להכיר
אנשים ששונים ממני

מדידה ראשונה
6.5

5.2

6.5

7

6.05
6.00
5.95
5.90
5.85
5.80
5.75
5.70

4.97
5
3
1

 -25אני חושש
ממפגש עם קבוצות
מרקע תרבותי שונה

אני מלמד את
הילדים לשלוט
בעצמם כאשר
מרגיזים אותם

 -10אני מקפיד
שהילדים יתנו אחד
לשני ביקורת בונה
ולא מעליבה

2
מדידה 2

מדידה 1

נתונים לדוגמא מתוך המדידה הראשונה והשניה בתכנית דרך הערך
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ג .מנהיגות נערות
רקע  :ישנו מחסור משמעותי בחברה הישראלית בנשים בעמדות מנהיגות והובלה .פער זה משתקף
באופן בולט בתחום הספורט בו כמעט ולא ניתן למצוא נערות ונשים בתפקידים מובילים כמו אימון ,שיפוט
או ניהול .מטרת תוכנית המנהיגות לנערות של "ערכים בספורט" היא לסייע לנערות במועדון הספורט
להכיר ולפתח את היכולות האישיות והחברתיות שלהן ,על מנת שיוכלו להפוך למנהיגות על המגרש
ומחוצה לו .הנערות יבחרו לעצמן פרויקט שבו הן מעבירות הלאה את הערכים שלמדו לילדות הצעירות
יותר במועדון .אותן נערות יהוו השראה ותמיכה עבור ילדות צעירות במועדון שנושאות אליהן את עיניהן
ושואפות להידמות להן .מנהיגות נשית במועדון הספורט תסייע ליצור עבור ספורטאיות בכל הגילאים
סביבה בטוחה ותומכת ,המדברת בשפה שלהן וקשובה לצרכים שלהן.

כמות משתתפות :

מס' מועדונים
6

מס' קבוצות
6

מס' מאמניםמס' נערות
90
6

תשומות:
סדנאות מאמנים
 1לכל מועדון

ליווי בשטח
 4פעמים

סדנאות מנהיגות
 12סדנאות לכל מועדון

סיכום מדידה תכנית מנהיגות נערות:
 . 1פיתוח כישורי חיים ומסוגלות עצמית


עלייה של בין של כ  15%בדיווחי השחקניות כי הן סומכות וקשובות אחת לשנייה.



קיימת עלייה של כ  13%בתחושת השחקניות כי יש להן השפעה חיובית על הקבוצה.
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נרשמה עלייה של  15%בתחושת השחקניות כי יש להן מקום להביע את דעתן בקבוצה.



קיימת עלייה של  65%ברצון של השחקניות להתאמן בתחומים שהן מרגישות שאינן חזקות בהם.



קיימת ירידה אצל כ  90%מהשחקניות בתחושת פחד בסיטואציה בה הן עומדות מול הקבוצה.



קיימת ירידה של  50%בקרב הנערות בתפיסת תפקיד המאמן כתפקיד גברי בלבד.



קיימת עלייה של  20%בתחושת השחקניות שהספורט תורם להצלחתן בלימודים

 . 2דמות המאמן כמחנך


כ 90% -מהבנות תופסות את הביקורת המקצועית של המאמן כביקורת בונה .ישנה עלייה של 10%
מהמדידה הראשונה.



קיימת עלייה מ  50%ל  80%בתחושת השחקניות שהן יכולות לפנות למאמן לפתרון בעיות.



נרשמה עלייה של כמות השיחות האישיות שמקיימים המאמנים עם השחקניות ועומדת בסוף
השנה על  2שיחות בממוצע לחציון (!).

 . 3מנהיגות צעירה


כ 90% -מהנערות מדווחות כי הן מנסות להשפיע על חברותיהן הצעירות להישאר במועדון.



כ 80% -מהנערות מדווחות כי הן לא מפחדות להעביר תכנים מול הקבוצה ,כמו כן נרשמה עלייה
של כ 5%-בין שתי המדידות.
100%

שחקניות מרגישות שיכולות לפנות
80%
למאמן לפתרון בעיות

נתונים לדוגמא מתוך המדידה בתכנית המנהיגות

סוף שנה
50%

50%
תחילת שנה

0%

2

1
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תכניות חינוכיות במועדוני ספורט
"ערכים בספורט" פועלת בשיתוף פעולה עם אגודות הספורט על מנת להטמיע ערכים חינוכיים בפעילות
השוטפת של האגודות לאורך השנה .בתחילת כל שנה צוות ערכים בספורט מבצע מדידה של הרמה
הערכית במועדון באמצעות כלי מדידה שפותח למטרה זו .כלי המדידה מאפשר לנו לקבל תמונת מצב
מדויקת לגבי המצב הערכי-חינוכי בקרב כל אחד מקהלי היעד באגודה – הנהלה ,הורים ,מאמנים וילדים.
לאחר מכן צוות העמותה מסייע לבנות תוכנית עבודה חינוכית ויעדים שנתיים המותאמים לצרכי האגודה .
השירותים אותם יקבל המועדון במסגרת תכנית העבודה הינם :
 ליווי המאמנים וסדנאות " המאמן כמחנך" במסגרתם המאמן רוכש כלים מעשיים לאימון חינוכי והופך
דמות משמעותית בהתפתחות ילדי המועדון במגרש ומחוצה לו.
 פיתוח מרכזי למידה במועדון הספורט אשר מסייעים לילדים להצליח על המגרש לצד הצלחה
בלימודיהם .מרכזי הלמידה הם פרי שיתופי פעולה מקומיים וארציים.
 צוות העמותה פועל בשיתוף עם ההנהלות ,המאמנים ,וההורים יחד לכתיבת קוד אתי המגדיר את
סדר העדיפויות של המועדון ואת האופן שבו הוא מצפה מהשחקנים ,המאמנים וההורים להתנהג
במסגרת האגודה.
 סדנאות ופיתוח כישורי חיים לשחקנים :הסדנאות של "ערכים בספורט" מבוססות על למידה חווייתית
באמצעות תרגילים על המגרש דר כם ניתן ליישם ערכים שונים כמו עבודת צוות ,אמון ,מיצוי עצמי,
נחישות והתמדה ,סבלנות ,קבלת האחר ומנהיגות .כמו כן מפתחת העמותה תכניות מנהיגות
לקפטנים ומובילים אחרים בקבוצות.
 ליווי וסדנאות הורים למערבות חיובית בחייהם הספורטיביים של ילדיהם.
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 . 1הפועל חיפה
כמויות משתתפים
מס' קבוצות
8

מס' מאמנים
6

מס' ילדים
160

מס' סטודנטים
22

תשומות
סדנאות מאמנים
 5פעמים בשנה

א.

הכשרה לסטודנטים
אחת לחודש

ליווי בשטח
פעמיים בחודש

כישורי חיים
אחת לשבוע

ליווי הנהלה
אחת לחודש

פיתוח כישורי חיים ומסוגלות עצמית:



ב 55%-מהקבוצות יש עלייה בנכונות של הילדים לתרום לקהילה.



קיימת עלייה של  15%בתחושת מסוגלות העצמית של הילדים בתרומתו לקבוצה.



קיימת עלייה משמעותית של  30%בנכונות הילדים לשחק עם ילדים שונים מהם



כל הקבוצות במועדון ביצעו לפחות פעילות התנדבותית אחת במהלך שנת הפעילות



קיימת ירידה של  15%באלימות המילולית המדווחת במועדונים.



קיימת ירידה של עד  10%באלימות הפיזית הנמדדת במועדונים

ב.

דמות המאמן כמחנך:



קיימת עלייה בכמות השיחות של המאמן עם השחקנים מפעם אחת בחציון לפעמיים עד שלוש.



ב  95%מהקבוצות קיימת עלייה ברצון של הילדים שמאמנם ימשיך בתפקידו.



קיימת עלייה של כ  10%בדיווח של הילדים על הרצון של מאמנם שיצליחו בלימודים.

ג.

מנהיגות צעירה:



קיימת עלייה של כ  15%בתחושת הסטודנט שפעילותו משפיעה על הילדים.



קיימת עלייה של כ  20%ברמת הסיפוק העצמי שחש הסטודנט המתנדב.



ניתן לראות שכ  95%מהסטודנטים מקדישים זמן לעבודה על המערכים לפני המפגש עם הילדים.

ד.

נק' לשיפור:



קיימת ירידה בתחושת הפתיחות של הילדים עם המאמן.



קיימת ירידה של כ 12% -בתחושת השליטה העצמית של הילדים.
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 . 2בני סכנין
כמויות משתתפים
מס' קבוצות
10

מס' מאמנים
10

מס' ילדים
250

מס' סטודנטים
6

תשומות
סדנאות מאמנים
 5פעמים בשנה

הכשרה לסטודנטים
אחת לחודש

ליווי בשטח
פעמיים בחודש

כישורי חיים
אחת לשבוע

ליווי הנהלה
אחת לחודש

א .פיתוח כישורי חיים ומסוגלות עצמית:


 100%מהקבוצות ביצעו לפחות פעילות התנדבותית אחת.



 90%מהילדים מעידים על עצמם כי הם שולטים בתגובותיהם בזמן משחק ברמה גבוהה מאוד.



קיימת עלייה של  5%בתחושה של הילדים כי הם תורמים לקבוצה מבחינה מקצועית.



כ  90%מהילדים מדווחים כי קיים רצון לתרום לקהילה ברמה גבוהה ,עלייה של בין 5%-2%
בקבוצות השונות במהלך השנה.



דיווחי הילדים מציגים כי לא קיימת אלימות פיזית במהלך האימונים והמשחקים.

ב .דמות המאמן כמחנך:


אצל  95%מהילדים דווח שיפור בתחושה לגשת אל מאמנם עם בעיות אישיות.



 90%מהילדים רוצים שמאמנם ימשיך לאמן אותם שנה הבאה וב 100%-מהקבוצות ניתן לראות
עלייה ברצון זה במהלך השנ ה.



כ  90%מהמאמנים חשים גיבוי מלא מהמועדון  10%הנותרים חשים גיבוי ברמה גבוהה.



המאמן מקיים בין שיחה לשתיים עם חניך בחודש.

ג .נק' לשיפור:


בכל הקבוצות קיימת ירידה של כ 15%-בהתערבות החיובית של ההורים במהלך השנה.



לא קיים רצון של הילדים לשחק עם אנשים השונים מהם.

14

 . 3בית"ר כפר סבא
כמויות משתתפים
מס' קבוצות
6

מס' מאמנים
6

מס' ילדים
120

מס' סטודנטים
8

תשומות
סדנאות מאמנים
 5פעמים בשנה

הכשרה לסטודנטים
אחת לחודש

ליווי בשטח
פעמיים בחודש

כישורי חיים
אחת לשבוע

ליווי הנהלה
אחת לחודש

א .פיתוח כישורי חיים ומסוגלות עצמית:


כ  78%מהילדים מרגישים בטוחים בעצמם בעת פעילות ספורטיבית בסיטואציות קריטיות
ומלחיצות.



כ  95%מהילדים דיווחו שהם ישלטו בעצמם ברגעי משבר.



כ  90%מהילדים דיווחו כי הם סומכים על חבריהם לקבוצה ברמה גבוהה מאוד.



כ  50%מהילדים מרגישים רצון לתרום בקהילה.



 95%מהילדים מדווחים כי לא קיימת אילמות פיזית או מילולית.

ב .דמות המאמן כמחנך:


בכל הקבוצות במועדון נרשם כי המאמן יזם שיחה עם השחקנים באופן אישי לפחות פעם אחת.



כ  70%מהילדים מרגישים בנוח לפנות למאמנם בעת מצוקה.



ניתן כי ב 95%מהמקרים הילדים מרגישים שלמאמנם חשוב כי יצליחו בלימודים.



כל המאמנים מדווחים כי הם מרוצים מרמת היחסים הבין אישיים הקיימת במועדון.



 100%מהמאמנים רואים עצמם דמות חינוכית מול שחקניהם.



דיווחי המאמנים תואמים את דיווחי הילדים ומדווחים כי לא קיימת אלימות פיזית במועדון.

ג .נק' לשיפור:


יש לשפר את הקשר ההתנדבותי של הילדים בקהילה ולהסביר את חשיבות העניין להורי הילדים.



למעלה מ  60%מהילדים דיווחו כי אינם שולטים בתגובותיהם במהלך המשחק.
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משחקים בכבוד – פעילות חינוכית במזרח ירושלים
תכנית ׳משחקים בכבוד׳ הוקמה בפברואר  2015במסגרת
התכנית הממשלתית לפיתוח חברתי -כלכלי במזרח ירושלים
ופועלת ב  5שכונות:

תלמידים

שועפאט ,ג'בל מוכבר ,א-טור,

עיסאוויה ,סילואן.
מאמנים

מטרות התכנית:
 . 1העצמת ילדים ופיתוח מנהיגות חיובית של בני נוער
באמצעות הספורט.

בתי
הספר
הנהלות

 . 2הכשרת מאמנים להיות מחנכים במגרשים ומחוצה להם
 .3רתימת ההורים לתהליך החינוכי-ערכי דרך הספורט
 .4מניעת אלימות ונשירה של תלמידים מבתי הספר

16

הורים

כמויות משתתפים
מס' מאמנים
16

מס' קבוצות
30

מס' ילדים
600

תשומות
סדנאות מאמנים
 10פעמים בשנה

ליווי בשטח
פעם בחודש

ליווי הנהלה
פעמיים בחודש

כישורי חיים
פעם בשבוע

א .פיתוח כישורי חיים ומסוגלות עצמית:


נרשמה עלייה של  26%בדיווחי הילדים על אווירה טובה בקבוצה ובסוף השנה נרשמה חוות דעת
של  94%מהשחקנים כי הם מרוצים מהאווירה באימונים.



עלייה של כ 30%-במהלך השנה במידה בה הילדים מרגישים כי הם שולטים בתגובותיהם



נרשמה עלייה של כ 22%-בתחושות המסוגלות של הילדים.



כ 83%-אחוזים מהילדים מדווחים כי הם מרגישים בטוחים בעצמם לבצע משימות אינדיבידואליות



נמצאה ירידה של  30%במקרי האלימות הפיזית במועדון וירידה של  22%בדיווחי הילדים על
אלימות מילולית

ב .דמות המאמן כמחנך:


נרשמה עלייה בכמות השיחות האישיות של המאמן עם השחקנים מפעם בחודש לפעמיים
ומעלה.



נרשמה עלייה של  25%ברצון של הילדים שמאמנם ימשיך איתם עונה נוספת ונכונות של כ-
 100%שהמאמן ימשיך בתפקידו.



ישנה עלייה של  20%בתחו שת החניכים כי המאמן נותן להם ביקורת העוזרת להם להשתפר.



המאמנים מדווחים כי הם מרגישים בטוחים ביכולתם להוביל את הקבוצה ובנוסף כי קיים רצון
מלא שהילדים יצליחו בלימודים.

ג .מעורבות הורים:


קיימת עלייה של  17%בדיווחי ההורים כי הם מרוצים מהפעילות במועדון במהלך השנה.



קיימת עלייה של  20%בדיווחי ההורים כי ילדיהם מתמודד יותר טוב עם לחצים.



עלייה של  22%בדיווחי ההורים כי ילדיהם משתפרים בלימודים כתוצאה מפעילותם בתוכנית.



קיימת התאמה מלאה בתשובותיהם של הילדים וההורים ברצון שמאמנם ימשיך שנה הבאה.



כ  70%מהילדים תופסים את פעילות הוריהם כפעילות חיובית כחלק מהתוכנית
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ד .נק' לשיפור:


יש לשים דגש על מעורבות חברתית של הילדים בקהילה.



יש צורך בהגברת המעורבות של הורי הילדים בנעשה במועדון.



יש לקיים יותר שיחות אישיות בין המאמן לשחקנים מתחילת השנה על מנת להגיע את תוצאות
משמעותיות בשאר התחומים בצורה מהירה ויעילה יותר

7

6.91

4.88

כאשר מרגיזים אותי אני
מתמודד בעזרת מילים
ולא באופן פיזי

7

6.91

5.7

4.93

אני בטוח בכושר הגופני
שלי לשחק משחק מלא

מדידה שנייה

4.61

באיזה מידה אני שולט
בתגובות שלי כאשר
מישהו עושה משהו
שמתסכל אותי

אני בטוח ביכולת שלי
לבעות פנדל בהצלחה

מדידה ראשונה

נתונים לדוגמא מתוך המדידה הראשונה והשניה בתכנית מזרח ירושלים
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סיכום ומסקנות עיקריות – מדידה 2016-17
שאלת המחקר במדידה שקיימנו במהלך עונת  2016-17היתה כיצד משפיעה ההתערבות החינוכית-
חברתית של "ערכים בספורט" במרכזים על:
 . 1פיתוח כישורי חיים ומסוגלות עצמית בקרב ילדים וילדות:
הסיבה העיקרית שבגינה ילדים/ות נשארים בספורט בו הם/ן עוסקים ,מקורה בחוויה חיובית והנאה
מהמסגרת הספורטיבית .התוצאות מראות שמרבית הילדים/ות חווים הנאה וביטחון במסגרת
המועדון כתוצאה מפעילויות הנוגעות בכישורי חיים .עצם החוויה החיובית והמעטפת החינוכית
מעלה אצל הילדים/ות את הביטחון העצמי ומאפשרת להם חוויה חיובית הן בתחום החברתי והן
בתחום המקצועי .כתוצאה מכך במרבית המועדונים התוצאות הראו עלייה במדדים של שליטה
עצמית ,יכולת נשיאת תסכול ,עמידה בלחצים ,צמצום האלימות המילולית והפיזית והרצון לשתף
פעולה עם החברים.
ניתן לראות כי מפגש עם ילדים/ות מאוכלוסיות שונות מאפשר לילדים/ות להסיר מחסומים ודעות
קדומות ,ולהכיר אנשים ששונים מהם מקרוב .המפגש האישי עם ילדים/ות שונים מאפשר לילד
ולילדה לפתח סובלנות ,סקרנות וכבוד כלפי האחר ,ולפתח נקודת מבט פתוחה ורחבה יותר.
מרבית הילדים/ות בתכניות השונות ביצעו לפחות פעולת התנדבותית אח ת במהלך השנה.

 . 2פיתוח סטנדרטים חינוכיים במרכזי ספורט :דמות המאמן כמחנך
קביעת קריטריונים וסטנדרטים להתנהגות מאמנים התואמת לערכי המועדון  -התנהגות במשחקים
(מול שופט ,מול הורים ומול הילדים) ,קיום שיחות אישיות עם ילדים ,תקשורת מול הורים ,התמודדות
עם הפסדים ועוד  ,מסייעת בשיפור האווירה במועדון ,מפחיתה את האלימות שחווים הילדים
במשחקים ואימונים ומעלה את תחושת ההנאה של הילדים/ות מהמסגרת .במהלך השנה עוברים
המאמנים מספר סדנאות העוסקות בהטמעת מגוון ערכי תקשורת בקבוצה ועבודת צוות ,יצירת אמון
בקבוצה ,מיצוי עצמי והתמדה ,כב וד הדדי ,דרך תהליך האימון והמשחקים .כמו כן ,משלבות
הסדנאות כלים להתמודדות עם מצבים חינוכיים במגרש ,בעיות משמעת ,מעורבות הורים ,מעורבות
בביה"ס וכיוצ"ב.
בתוצאות מצאנו מתאם בין דמותו של המאמן כמחנך ,המבצע שיחות אישיות ,אכפתי ומכיל את
הילד/ה ,לבין תחושת המסוגלות העצמית של הילדים/ות בספורט .ככל שהמאמנים/ות ביצעו יותר
שיחות אישיות ,כך עלתה תחושת המסוגלות של הילדים/ות.
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ישנה עלייה במהלך השנה בתפיסת המאמנים את עבודתם כמחנכים ,דבר שהשפיע ישירות על
פיתוח כישורי החיים והמסוגלות העצמית של הילדים/ות במסגרות.

 . 3פיתוח מנהיגות צעירה בעולם הספורט
במהלך שנת הפעילות ניתן לראות עלייה משמעותית ביכולת המדצ"ים והסטודנטים להעביר את
הפעילויות השונות ולקבל משמעות לעבודתם ,ככל שהם מחוברים יותר לתוכן המקצועי .כאשר ניתן
להם ליווי פרטני במהלך השנה :קשר ישיר מול מנחה בוגר ,מפגשי למידת עמיתים ועוד ,ניתן לראות
עלייה ברצון של אותם מדצ"ים להיות דמויות חינוכיות משמעותיות עבור הילדים ,ומצד שני רצון גדול
של הילדים בהגע ה לפעילות .בתוצאות ניתן לראות כי ככל שהקשר בין המאמנים למדצ"ים יתחזק,
כך יחושו המדצ"ים יותר משמעותיים כלפי עצמם ובעבודתם מול הילדים .דרך סדנאות מאמנים-
מדצ"ים משותפות ,ניתן לבנות עקרונות עבודה משותפים ובכך לשפר את המדדים הללו באופן
מהותי.
לסיכום ,מועדון הספורט מהווה עבור ילדים רבים חלק בלתי נפרד מחייהם  .עבור רבים מהם מועדון
הספורט הוא בית ,והם מבלים בו יותר זמן מאשר בבית הספ ר או בבית הפרטי שלהם .מסיבה זו ניתן
למנף את מועדון הספורט ולהפכו לבית אמתי ומרכז קהילתי בו הורים ,ילדים ,מאמנים ואוהדים
פועלים יחד ותומכים זה בזה על מנת ליצור סביבה חברתית וחינוכית מיטיבה ותומכת עבור ילדיהם .
כשהמועדון הופך למרכז קהילתי כל הגורמים המעורבים בו הופכים למשפחה אחת  -ספורטאים
יוצאים לפעילות התנדבות בקהילה ,אוהדים והורים תומכים בשחקנים על המגרש (עידוד
במשחקים) ,ומחוצה לו (עזרה בלימודים ,ארוחות משותפות).

העמותה מבקשת להודות לכל אלו המסייעים להרחבת תכניותיה ובמיוחד לקרן
תמורה ולפדרציה היהודית ניו יורק אשר תמכו בתהליך המדידה בשנה זו.
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