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מאות אלפי ילדים ונוער משקיעים שעות רבות במגרשי האימונים כל שבוע על מנת להגיע להישגים ולמימוש 
 עצמי. למרות זאת, מעטים מהם יתפתחו להיות ספורטאים מקצועיים בבגרותם. האם המסקנה היא שזה 

בזבוז זמן הילדים לעסוק בספורט? אני מאמין שההיפך הוא הנכון. על המגרש, שלא כמו בכל מסגרת אחרת 
ניתן לפתח כישורי חיים משמעותיים – קבוצתיות, קבלת האחר, מתן כבוד, סובלנות ומיצוי עצמי. 

פגשתי מנהל מחלקת נוער שציין בפני כי "15 שנה כשחקן פעיל וקורס מאמנים ארוך לא הכינו אותי לאמן ילד 
 בן 12 כמו שתי סדנאות של ערכים בספורט".  

בשנת 2015 המשכנו להעמיק את בסיסי הפעילות שלנו במועדוני הספורט בהם אנו פועלים לצד פריצות דרך 
מברמה הלאומית שיביאו להשפעה משמעותית בשנים הבאות. יותר ויותר מאמני ילדים ונוער רואים עצמם מח

נכים ומנהיגים על המגרש, יותר הנהלות רואות בעבודתן שליחות חינוכית ראשונה במעלה, ויותר הורים רוצים 
לשנות את תרבות הספורט ביציעים. 

בשנה זו השקנו את פרויקט "דרך הערך", שיתוף פעולה פורה עם החברה למתנסים ומשרד החינוך לחינוך דרך 
 הספורט. העמותה מכשירה במודל ייחודי מד"צים לספורט שמעבירים תכנים חינוכיים לצד המאמן. 

לצד האירועים האלימים והקיטוב בין שכבות ומגזרים במדינה צומח שיתוף פעולה פורה המושתת על כבוד 
הדדי בין נוער ערבי ויהודי, בין מאמנים ובין מרכזים קהילתיים. 

מה צופה לנו שנת 2016? נעשה הכל כדי להשפיע לחיוב על עוד אלפי ילדים והוריהם, נסייע לאנשי מקצוע 
 בספורט להוות מחנכים ולהציג סטנדרטים חינוכיים בענפי הספורט השונים, נעמיק את המעורבות שלנו 

בספורט בבתי הספר, נסייע למקבלי ההחלטות במדינה להטמיע שינויים לאומיים וגם נשפר את המקצועיות 
שלנו עצמנו.

בנימה אישית, זוהי שנתי הראשונה ב"ערכים בספורט". אני פותח כל בוקר יום עבודה בתחושת שליחות 
ותרומה אדירה למען עתיד ילדי המדינה ולמען ילדיי הפרטיים. אני אסיר תודה לכל חברי העמותה ולצוותים 

המקצועיים שלנו – זה כייף וכבוד גדול עבורי להוביל קבוצה מנצחת.

דבר המנכ״ל

עמיר בן צבי
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 חזון 
עמותת "ערכים בספורט" מעוניינת לאפשר לכל ילד 

וילדה בישראל לבנות כישורים לחייו ולפתח את 
ערכיו דרך הספורט. העמותה תסייע ליצור חברה 

 ערכית המושתתת על דרך ארץ, סובלנות, כבוד הדדי
ומיצוי עצמי, בה הספורט מהווה תשתית לפיתוח 

ערכי חינוכי. 

 משימת העמותה 
על מנת לפתח בקרב ספורטאים צעירים ערכים 

חיוביים וכישורי מנהיגות שיבואו לידי ביטוי גם מחוץ 
למגרש, "ערכים בספורט" מגייסת למשימה את 

הגורמים המעורבים במסגרת הספורט ומשפיעים על 
הילד או הילדה. העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם 

מנהלי אגודות ספורט ומתנ"סים, רשויות מקומיות, 
מנהלים מקצועיים, מאמנים, הורים, והילדים עצמם 

על מנת לקדם חינוך , כישורי חיים וערכים חברתיים. 
"ערכים בספורט" רואה במועדוני הספורט הזדמנות 
 להגיע ולהשפיע על בני נוער מכל המגזרים בחברה 
הישראלית, ובאותו הזמן ליצור מפגשים משותפים 

 חיוביים ביניהם. על ידי מתן מענה לאלפי ילדים 
הלוקחים חלק במסגרות הספורט באפן יומיומי 

"ערכים בספורט" מממשת את מלוא הפוטנציאל של 
מסגרות הספורט כאמצעי לגדילה בתחומי המנהיגות, 

עבודת צוות, סובלנות, ביטחון עצמי, וכבוד. 

ערכים בספורט - חזון ומטרות

מאמנים

הורים

מנהלים

 מדריכי 
ערכים בספורט

מטרות העמותה
 1. מסגרות ספורט תחרותי ועממי יפעלו לפי 

   סטנדרטים חינוכיים-ערכיים
2. ילדים וילדות יפתחו כישורי חיים ויקבלו  הזדממ
נויות למעורבות משמעותית בקהילה דרך הספורט

3. מאמנים ומד"צים יהוו מחנכים במגרש ומחוצה לו
4. חיבור חברתי בין קהילות יהודיות וערביות במרחב 

האזורי
5. טיפוח מעורבות הורים חיובית ותורמת לילדיהם 

תוך עיצוב קהל אוהדים תרבותי

*ערכים בספורט פועלת לטובת שוויון מגדרי. מטעמי נוחות המסמך נוסח בחלקו בלשון זכר.
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1. הנהלות ומנהלים מקצועיים 
"ערכים בספורט" פועלת בשיתוף פעולה עם אגודות 

הספורט על מנת להטמיע ערכים חינוכיים בפעילות 

ה שוטפת 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 מדוייקת לגבי המצב הערכי -חינוכי בקרב כל 

אחד מקהלי היעד באגודה-הורים, מאמנים וילדים. 

 לאחר מכן צוות "ערכים בספורט" מסייע לבנות 

תוכנית עבודה חינוכית ויעדים שנתיים המותאמים 

 לצרכי האגודה. צוות העמותה פעל השנה 

בשיתוף עם המועדונים וההורים יחד לכתיבת קוד 

 אתי למועדון המגדיר את סדר העדיפויות של 

המועדון ואת האופן שבו הוא מצפה מהשחקנים, 

המאמנים וההורים להתנהג במסגרת האגודה.

ב-2015 פעלה עמותת ערכים בספורט ב-13 אגודות 
ספורט ברחבי הארץ בערים באר שבע, ירושלים, 

אשדוד, גן יבנה, שער הנגב, כפר סבא, חיפה, 
 משגב, סכנין, מודיעין, אור יהודה, ותל אביב. 
 הפעילות במועדונים כוללים ארבעה קהלי יעד 
עיקריים: הנהלות ומנהלים מקצועיים, מאמנים, 

הורים, וילדים.

3480 ילדים     

93 מאמנים    

104 קבוצות

פעילות במועדוני ספורט תחרותי

2. תכנית "המאמן המחנך"- הכשרת 
 מאמנים לפתח יכולות אישיות 

וחברתיות בקרב ילדים
"ערכים בספורט" מלווה ומכשירה מאמנים להיות 

דמויות חינוכיות ומודל לחיקוי עבור הילדים אותם 

הם מאמנים. המאמנים באגודות מקבלים ייעוץ שוטף 

במהלך השנה וסדנאות העוסקות בנושאים כמו 

דמות המאמן, משוב חיובי, כלים לשיחות אישיות עם 

שחקנים, מעורבות המאמן בלימודים, התמודדות עם 

 תסכולים ויצירת עבודת צוות ואמון בקבוצה. 

 מאמנים שהשתתפו בתוכנית העידו שבעקבות 

הסדנאות והליווי של צוות "ערכים בספורט" הם ראו 

 באור חדש את התפקיד שלהם מול הילדים 

בקבוצה, החלו לערוך שיחות אישיות עם שחקנים 

ועברו תהליך העצמה בעצמם. 
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פעילות במועדוני ספורט תחרותי

 "זו השנה השנייה שעופר )שם בדוי( מאמן את אחת מקבוצות הילדים בבית"ר ים. בתחילת דרכו עם
  הקבוצה המאמן התקשה מאוד לעבוד עם הקבוצה. היחסים בין השחקנים לבין עצמם ובין השחקנים

 למאמן היו מתוחים. השחקנים הרבו לריב ביניהם, לא אפשרו למאמן או לשחקנים האחרים לדבר. בנוסף 
הקבוצה הפסידה ברוב המשחקים והשחקנים לקחו כל הפסד בצורה מאוד קשה, למרות שהמאמן עצמו 

לא ראה בניצחון מטרה מרכזית. עופר חש מאוד מתוסכל. הוא לא ידע כיצד לגשת לשחקנים, כיצד לתקשר 
עימם וכיצד להפוך אותם לקבוצה. עופר פנה אליי בבקשה לסייע לו לעשות שינוי בקבוצה. לאורך השנה 
נתתי לו כלים לעבוד עם הקבוצה על מנת לשפר את האמון והפרגון בין השחקנים, וליצור חיבור ביניהם. 

 עופר החליט להקדיש שעה מהאימון בכל יום ראשון לפעילות קבוצתית והעביר להם פעילויות לגיבוש 
 הקבוצה. כחלק מהתהליך הגעתי להעביר לילדים סדנא בנושא קבוצתיות ועבודת צוות. הילדים היו 

מקסימים ושיתפו פעולה. עופר עצמו גם עבר תהליך משמעותי. מאדם סגור שמנסה להתמודד עם הכל 
לבדו, הוא הפך לאדם פתוח ומשתף. הוא ראה את הילדים והתחבר אליהם. השיח שלו עם הילדים הפך 

 משיח של תסכול וצעקות לשיח של מאמן מסביר ומחנך."
אוהד אלפסי, מנהל חינוכי בבית"ר ירושלים         

 3. פיתוח כישורי חיים בקרב ילדים 
ונוער באמצעות הספורט

במהלך השנה ערך צוות העמותה סדנאות ערכים 

וכישורי חיים לשחקני מועדוני הספורט. הסדנאות 

של "ערכים בספורט" מבוססות על למידה חווייתית 

באמצעות תרגילים על המגרש דרכם ניתן לדון 

וללמוד על ערכים שונים כמו עבודת צוות, אמון, 

מיצוי עצמי, נחישות והתמדה, סבלנות, קבלת האחר 

ומנהיגות. המטרה המרכזית היא לעזור לפתח את 

תחושת הביטחון העצמי והמסוגלות העצמית של 

הילדים על מנת שיקבלו כלים לפתח את אישיותם 

לצד היכולות הספורטיביות שלהם. בנוסף לסדנאות, 

"ערכים בספורט" מעודדת פרוייקטים התנדבותיים 

 של הספורטאים בתוך הקהילה, ומפעילה מרכז 

 למידה הפועל בתוך אגודת הספורט. בני נוער 

מובילים חברתית זוכים להשתלב בקבוצת המנהיגות 

ולהפוך למחוללי שינוי בתוך אגודת הספורט. 
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פעילות במועדוני ספורט תחרותי

4. "לומדים במגרש" – מרכזי למידה 
 בתוך מועדוני הספורט 

 ילדים ונערים רבים שעוסקים באופן תדיר 

 ואינטסנסיבי מתקשים להתמיד במסגרת 

 הלימודית, דבר אשר מביא אותם לסכנת נשירה. 

ולפגיעה בסיכויים להצלחה כבוגרים. כמענה לבעיה 

 זו "ערכים בספורט" מקימה מרכזי למידה בתוך 

 אגודות הספורט המופעלים על ידי מתנדבים 

התומכים בשחקנים. המתנדבים תומכים בשחקנים 

הן בלימודים והן מבחינה אישית ומהווים עבורם 

דמות חיובית לחיקוי. צוות העמותה יוצר חיבור 

בין המורים בבית הספר והמאמנים, וכך רותם את 

המאמנים להיות מעורבים במצבם של הילדים בבית 

הספר ולעודד אותם להשקיע ולהתמיד בלימודים. 

השנה הפעילה "ערכים בספורט" מרכזי למידה 

במועדונים בני סכנין, הפועל באר שבע, מ.ס. אשדוד, 

 בית"ר כפר סבא ובית"ר ירושלים ובני יהודה. 

תוצאות המדידה שנעשתה במועדונים הראו על 

שיפור משמעותי בציונים ובהתמדה בלימודים של 

הנערים שהשתתפו בפרוייקט.

"במהלך השנה האחרונה נתקלתי בנער שהחליט שהוא אינו מגיע יותר לבית הספר, ומוותר על המבחנים 
והבגרויות ומקדיש את כל כולו לטובת הכדורגל. בהחלטה משותפת עם הסטודנטים המתנדבים החלטנו 

לעזור לו ככל שניתן. במהלך חודשים לא פשוטים אך מספקים החדרנו בו מחדש את הרצון ללמוד ולהצליח. 
 בסופו של דבר זה השפיע גם על המוטיבציה שלו בכדורגל. לאחר לא מעט מאמצים הנער חזר למסגרת 

 לימודית רגילה ואף הצליח ללמוד למספר יחידות בגרות מעבר לדרישה המינימלית.
 ללא המסגרת של "ערכים בספורט" הוא היה נושר מהלימודים".

עוז אוחיון, מנהל חינוכי של "ערכים בספורט" בהפועל באר שבע      

133 ילדים לוקחים 
חלק במרכזי הלמידה
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פעילות במועדוני ספורט תחרותי

 5. פיתוח מנהיגות נוער 
במועדוני הספורט

"ערכים בספורט" מכשירה ספורטאים צעירים להפוך 

 למנהיגים ומחנכים בתוך מסגרות הספורט שלהם. 

 בני הנוער שהוכשרו השנה יהפכו למחוללי שינוי 

במועדונים והמתנסים הן על ידי מתן דוגמא אישית 

והן על ידי העברת מסרים ותכנים חינוכיים. גילם 

הצעיר של בני הנוער מאפשר להם ליצור קשר 

בלתי אמצעי עם ילדים צעירים יותר ולהוות עבורם 

מודל חיובי לחיקוי. הפעילות של המנהיגות הצעירה 

בתוך מסגרות הספורט הופכת את מסגרות הספורט 

לתנועת הנוער הגדולה ביותר בישראל. כמו כן, היא 

הופכת את מסגרת הספורט לפלטפורמה לפעילות 

משותפת בין הקהילה למסגרת הספורט.

 השנה התקיימה פעילות של קבוצת מנהיגות

במועדוני הספורט של באר שבע, שער הנגב, כפר 

 סבא ובמשגב. 

 בשנה הקרובה אנו שואפים להרחיב את היקף 

הפעילות לשאר הקבוצות בהם אנו פועלים.

 פעילויות שהתקיימו ב-2015 

• סדנאות על המגרש לילדים ובני נוער

 • יצירת קבוצות מנהיגות באגודות 
   )53 משתתפים בכלל האגודות(

 • הפעלת מרכז הלמידה באגודה 
  לאורך שנת הפעילות

• יציאה לפעילות התנדבות בכל מועדון

 תמיר ארז, הרכז המקצועי, מעביר סדנת
מנהיגות לילדי מגמת ספורט בשער הנגב
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פעילות במועדוני ספורט תחרותי

6. מעורבות הורים חיובית

 הורים רבים מגלים מעורבות רבה בספורט של 

ילדיהם מתוך רצון לעזור ולקדם אותם. יחד עם זאת 

 פעמים רבות התנהגותם של ההורים המרוכזים 

בעיקר בניצחון ילדיהם, יוצרת לחץ ומתח בקרב 

 הילדים ומהווה דוגמא שלילית עבורם. 

"ערכים בספורט" מלווה הורים במסגרות הספורט על 

מנת לתת להם כלים למעורבות חיובית בחיי ילדיהם 

על המגרש ומחוצה לו. "ערכים בספורט" מקיימת 

סדנאות להורים ובהם נותנת עלים מעשיים להורים 

כיצד לתת דוגמא חיובית לילדים ולהימנע מדוגמא 

שלילית, איך לסייע לילד להתגבר על אכזבות, כיצד 

ניתן לעודד אותו מבלי להתערב בפן המקצועי. אחת 

המטרות של המפגשים עם ההורים הייתה להגיע  

 להסכמה משותפת על קוד התנהגות במגרשים 

שיבהיר מהי התנהלות נאותה של הורים במגרשים 

בהם מתאמנים ומשחקים ילדיהם.

 פעילויות שהתקיימו ב-2015 

• סדנאות להורים בנושא מעורבות 
  חיובית בכל המועדונים בהם פעלנו
 • סדנאות מאמנים בנושא תקשורת  

  ושיח בונה עם הורים
• ליווי מאמנים בשיחות עם הורים 

 • סדנאות הורים-ילדים על המגרש 
   המשלבות תרגילים חווייתיים 

  ומשותפים. 
 • ניוזלטר עם עדכונים להורים על 

  הפעילות החינוכית הנעשית באגודה.

סדנאות הורים-ילדים במועדונים: 120 ילדים  

 סדנאות הורים-ילדים פרחי ספורט: 
26 קבוצות, 390 ילדים והוריהם
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במהלך שנת 2015 נכנסה העמותה לשיתוף פעולה 
עם ארגון "בודו למען השלום" והחברה למתנסים 
לפיילוט בכמה מתנ"סים באזור הצפון מקהילות 

 ערביות ויהודיות - כרמיאל, עכו העתיקה 
והחדשה, טמרה, וכפר מנדא. מטרת הפיילוט היא 
ליצור פעילות משותפת בין ילדים ונוער מקהילות 

ערביות ויהודיות , לקדם את תפיסת המאמן המחנך, 
לעודד מעורבות הורים חיובית, וליצור קבוצת מנהיגי 

נוער שיובילו ויטמיעו שינוי חיובי בקהילות שלהם.

 החברה הישראלית מתאפיינת במגוון תרבותי, 
אתני ודתי רחב. למרות הקרבה הגאוגפית מעטים 
הילדים והנוער מקהילות שונות הזוכים לפגוש זה 
את זה על בסיס יומי. אחד התחומים המשותפים 

מלכל אותם ילדים הוא תחום הספורט. כיום למע
לה ממיליון ילדים ונוער פעילים במסגרות ספורט 

לא תחרותיות במסגרת 175 מתנסים הפרוסים בכל 
הארץ. פרוייקט "דרך הערך" נועד למנף את הספורט 

כבמה לפעילות חינוכית המופעלת על ידי מד"צים 
 מהקהילה בתוך מסגרת הספרוט של המתנ"ס. 

אותם בני נוער צעירים, קיבלו השנה הכשרה מצוות 
"ערכים בספורט" שמאפשרת להם להפוך למנהיגים 

לשינוי בתוך הקהילות שלהם. 

285 ילדים      

19 מאמנים     

25 קבוצות   

 22  מד״צים

״דרך הערך״ - ערכים בספורט במתנ״סים

סמינר מד"צים לספורט ראשון מסוגו - סיום היום הראשון בארוחת ערב 
משותפת של מד"צים יהודים וערבים מ-6 מתנ"סים בצפון.
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מדריכים צעירים בספורט 
 במסגרת הפיילוט של "דרך הערך" במתנ"סים 

הכשירה השנה "ערכים בספורט" עשרים מד"צי 

ספורט. המד"צים יבצעו פעולות חינוכיות שבועיות 

ויסייעו למאמן בפן הערכי חינוכי. ההכשרה כללה 

מסמינר מד"צים ראשוני וייחודי, ובנוסף תהיינה הכש

רות תקופתיות יחד עם מאמני הקבוצות, במסגרתן 

הם מקבלים כלים לעבודה ערכית חינוכית עם ילדים 

במסגרת הספורט. המד"צים זוכים לליווי אישי צמוד 

לאורך השנה על מנת לסייע להם להתמודד עם 

האתגרים בהעברת הפעולות ובבניית מערכי שיעור 

מותאמים ובהתמודדות האישית הראשונית שלהם 

כמדריכים וכמנהיגים צעירים.

"דרך הערך" מאפשר לנערים ונערות ליצור רשת 

חברתית בין מנהיגים צעירים מקהילות יהודיות 

וערביות ברחבי הארץ. הפעילות והלמידה המשותפת 

מאפשרות לבני הנוער להכיר זה את זה, להתוודע 

לאתגרים, לקשיים, לשוני התרבותי ביניהם ובו בזמן 

לשתף פעולה ולהעשיר את עצמם בידע, נקודות 

מבט חדשה וחוויות חדשות. 

 הפעילויות שנערכו ב 2015 
 במסגרת "דרך הערך" כללו:

 • ליווי צוותי המתנ"סים בבניית תוכנית 
  חינוכית שנתית והטמעתה בשטח. 

 • סמינר מדצ"ים בספורט ל-20 מדריכים 
  צעירים )גילאי 16-18(

 • ליווי והכשרה של  18 מאמנים ו-22  
   מנהיגים צעירים. 

 • פיתוח תכנים מותאמים לעבודה עם 
  ספורט עממי, ותוכנית עבודה למד"צים.

 • 2 סמינרים אזוריים למאמנים מכל 
  המתנסים המשתתפים בתוכנית

 • פעולות חינוכיות שבועיות לכ-300 
  ילדים בהנחיית המד"צים. 

• סדנאות הורים ילדים ל-24 קבוצות.

״דרך הערך״ - ערכים בספורט במתנ״סים
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"רגע לפני שסמינר המד"צים הראשון בספורט עמד לצאת לדרך, חשנו שיש חששות בקרב בני הנוער היהודים 

מהמפגש עם הנוער הערבי. את הפערים והקשיים התחלנו להרגיש ביום הראשון. הסדנאות נערכו בעברית 

וללא כל תרגום. כתוצאה מכך הנערים הערבים התקשו להתבטא, ולשתף בחוויות האישיות שלהם. זו הייתה 

חוויה מאוד מתסכלת עבורם. על מנת לפתור את הבעיה דאגנו שהסדנאות ביום השני יתורגמו סימולטנית 

 לשפה הערבית, אך שוב נתקלנו בחוסר שביעות רצון-מספר נערים יהודים אשר הביעו מורת רוח מכך 

שהתרגום קוטע ומאריך את הסדנא. בעודי מדבר, שמעתי את ההערות שהסתננו בשקט לאוויר, ובחרתי 

לעצור את הסדנא ולהתייחס לנושא בחיוך. הסברתי שהתרגום וההתחשבות בכלל המשתתפים הם חלק בלתי 

נפרד מסדנא וממהות העבודה של המדצ"ים. הדגשתי שהשפה היא דוגמא לפער שעליו אנחנו יכולים לגשר 

באמצעות הבעת אמפטיה וסובלנות לאחר. כאשר אנחנו לא נותנים למישהו את ההזדמנות לשמוע ולדבר 

בשפת האם שלו אנחנו מונעים ממנו למעשה את ההזדמנות להביע את עצמו ולהיות חלק מהקבוצה."

איתמר מלמד, רכז "דרך הערך", רשמים מתוך סמינר המד"צים      

פידבקים מהנערים שהשתתפו בסמינר המד"צים

"מקווה להעביר את הערכים 
 האלו ביישוב שלי. 

קהילת הכדורגל תשתבח!

"הערך המוסף שלמדתי זה 
לחזק את הביטחון העצמי שלי 

כמדריך מול קהל ילדים" 

"למדתי כמה חשוב לתרום 
מעצמי לקבוצה. קיבלתי כלים 

שאוכל להעביר ליישוב שלי"

"דרך הביטחון העצמי שלי 
הצלחתי להגביר את הביטחון 

הקבוצתי"

״דרך הערך״ - ערכים בספורט במתנ״סים



11

כבוד נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין בחר למקד את 
עשייתו החברתית בשלוש זירות בהם כל ה"שבטים" 

 היישראלים נפגשים באמצעים בלתי פורמליים – 
ההשכלה, התעסוקה ו...הכדורגל. "ערכים בספורט" 
מרכז את פרויקט "מגן הכבוד" מטעם בית הנשיא. 

לפרויקט, בו מעניק נשיא המדינה מגן הגינות מיוחד 
לאחת מקבוצות ליגל העל בכדורגל שותפים מנהלת 

ליגל העל, משרד הספורט וגופים נוספים. דרךהפרויקט, 
במשך כל העונה מבצעות 14 הקבוצות פעולות חינוכיות 

וערכיות ונמדדות על פי קריטריונים ברורים. באירוע 
מהשיא של הפרויקט מעניק הנשיא ריבלין את המגן לק

בוצה ההוגנת המובילה ואות הצטיינות למועדון אשר בו 
נעשה השינוי המשמעותי ביותר לעומת השנה הקודמת. 

 עמותת "ערכים בספורט" מסייעת לקבוצות לעמוד 
בקריטריונים, לשפר את הפעילויות הערכיות ומרכזת 
את וועדת המגן בו חברים אנשי ספורט, נציגי אוהדים 

ואנשי אקדמיה מכובדים. 

פרויקט "מגן הכבוד" – בית הנשיא

14 קבוצות מליגת העל

פרוייקטים בעלי השפעה מערכתית

 קלמן שחם, שחר רובינשטיין, נשיא המדינה - ראובן )רובי( ריבלין,
אסף ברנע, חן אלטשולר

 נשיא המדינה - ראובן )רובי( ריבלין בפתיחת טקס לקידום 
חברה משותפת דרך ספורט
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חברה משותפת: הסרת חסמים חברתיים באמצעות מפגשים משותפים במגרשי הספורט 

פרוייקטים בעלי השפעה מערכתית

 יוזמה חברתית של ילדי קבוצות הנוער של בני יהודה ובני סחנין 
לפני משחק בינהן

ילדים ערבים ויהודים זוכים כיום להזדמנויות נדירות 
להיפגש זה עם זה באפן אישי. בעוד גזענות, חוסר 

 סובלנות ואלימות מאיימים לשסע את החברה 
הישראלית מבפנים, אותם ילדים לומדים זה על זה 

דרך מסרים שליליים מהתקשורת ומהיציעים במגרשי 
הספורט.  למרות שילדים יהודים וערבים חיים זה 

 לצד זה, הם זוכים להזדמנויות נדירות להיפגש 
ולהכיר זה את זה באפן אישי. במסגרת פרוייקט 

"חברה משותפת", עמותת  "ערכים בספורט" ממנפת 
מאת הספורט והמפגשים בליגות התחרותיות כפלט

 פורמה ליצירת מפגשים חברתיים בין ילדים, 
 מאמנים והורים יהודים וערבים. בנוסף, העמותה
 עובדת לאורך השנה עם ילדים ונוער במועדוני 

ספורט יהודים וערבים על מנת לפתח ערכים של 
עבודת צוות, סובלנות וקבלת האחר, על אחריות 

אישית וחברתית בקרב הילדים המשחקים במועדון.   
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• שיתוף פעולה עם "עיר ללא אלימות" במזרח ירושלים: 
במסגרת הפרויקט "ערכים בספורט" מכשירה מאמנים 
מ 20 בתי ספר במזרח העיר להעביר תוכן חינוכי מיד 

 בתום הלימודים ולאחריו אימון כדורגל. בפרויקט 
 השתתפו השנה 398 ילדים אשר מאותרים כבעלי 

 פוטנציאל נשירה מבתי ספר ונטייה לאלימות. 
מתוך משתתפי התכנית לאורך כל השנה נרשמו שני 

מקרים בלבד של השתתפות בפעילות אלימה. בתקופה 
כה אלימה בה נמצאת המדינה זוהי הצלחה אדירה.

פעילויות שנערכו לאורך השנה 
• במהלך השנה האחרונה ערך הצוות של "ערכים 

בספורט" בסכנין מפגשים לפני ואחרי משחקים שכללו 
ארוחות משותפות, חתימה על אמנה נגד גזענות, ומפגש 

 עם כוכבי כדורגל שעודדו את הילדים במסרים של 
דו קיום וחברות. 

• במסגרת הפעילות בקבוצת הנערות של משגב נערכו 
סדנאות מאמנים ערבים ויהודים מאזור הצפון. כמו כן 
נערך טורניר ידידות בין ילדות מקבוצת הכדורעף של 
משגב לקבוצת הכדורעף של סלאמה. בסוף הטורניר 
עברו הילדות פעילות גיבוש שכללה ארוחה משותפת 

ומשחקי חברה משותפים. בעקבות הטורניר החלה 
מיוזמה של טורנירים חודשיים בין קבוצות בין המועדו

נים שישלבו משחקי כדורעף עם פעילות משותפת על 
 המגרש ומחוצה לו. 

 • הפועל חיפה: במועדון בו משחקים ילדים יהודים 
וערבים מהעיר חיפה וסביבותיה, ופועלת קבוצת 

מנהיגות של סטונדטים יהודים וערבים מאוניברסיטת 
 חיפה. הקבוצה שפועלת בהנחיית צוות "ערכים 

 בספורט", מעבירה סדנאות חינוכיות לכל ילדי 
המועדון, מלווה את המאמנים ומייעצת באתגרים 

אישיים וחברתיים העולים במועדון. קבוצת המנהיגות 
מסייעת להתגבר על הפערים ולפתח בקרב הילדים 

והמועדון כולו ערכים של סבלנות וכבוד הדדי. 

חברה משותפת: הסרת חסמים חברתיים באמצעות מפגשים משותפים במגרשי הספורט 

פרוייקטים בעלי השפעה מערכתית



14

״כשליש מהילדים בקבוצות של הפועל חיפה מגיעים מהמגזר הערבי. על הרקע הזה מתפתחים לפעמים מתחים 
וקונפליקטים בתוך הקבוצה. באחת הקבוצות טענו חלק מהשחקנים שהשחקנים האחרים לא מוסרים להם מאחר 

 והם מהמגזר. בעקבות הטענות התפתח עימות קולני בין השחקנים שהחליפו ביניהם קללות וטענות. בעקבות 
 המקרה קיימו הסטודנטים המלווים את הקבוצה מספר סדנאות בנושא קבלת האחר, סובלנות וכבוד הדדי. 

 הסדנאות אפשרו לילדים ללמוד על החשיבות של שוויון, וקבלת האחר באמצעות החיבור שהם חווים בעולם 
הספורט. הסדנאות אפשרו לילדים לשפר את התקשורת והסבלנות ביניהם." 

אילן עמר, מנהל חינוכי בהפועל חיפה          

חברה משותפת: הסרת חסמים חברתיים באמצעות מפגשים משותפים במגרשי הספורט 

פרוייקטים בעלי השפעה מערכתית

עוז אוחיון, מנהל חינוכי באר שבע, בסדנת סובלנות וקבלת האחר ל-2 קבוצות ילדים במועדון
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פיתוח מנהיגות בקרב נערות באמצעות הספורט

ותחושת מסוגלות עצמית. אחת ההמלצות המרכזיות 
של דוח מרכז "אדווה" מ-2012 אשר בדק את מצבו של 

ספורט הנשים בארץ המליץ על קיום פעילות לשינוי 
עמדות בציבור בכלל ובקרב נערות בפרט בחשיבות 

 הקשר בין ספורט ונשיות ובמיגור סטריאוטיפים: 
"מומלץ לקיים פעילויות המדגישות את יתרונותיה של 

פעילות ספורט לנשים ונערות, כגון: שיפור הביטחון 
העצמי, דימוי הגוף, תרומה לתקשורת הבינאישית 
ולפיתוח מיומנויות כמו מנהיגות, אחריות ועבודה 

 בצוות.""ערכים בספורט" פועלת להעלאת מודעות 
ופיתוח כלים בקרב מנהלי אגודות, מאמנים הורים 

וילדות, שיאפשרו לילדות ונערות להצליח להשתלב 
ולממש את הפוטנציאל שלהן  בכל תחום בו יבחרו 

להתמקד. 

נערות רבות מעידות על עצמן שהמגרש הוא ההזדמנות 
היחידה שלהן לבטא את עצמן ולהיות מי שהן באמת 

)לרוץ, לצעוק,"להילחם" על הכדור( ללא החסמים 
והמגבלות שהן חוות כנערות מחוץ למגרשים. מסגרת 

הספורט מאפשרת לילדות ליצור קשרים, ללמוד לעבוד 
 בצוות ולפתח כישרי מנהיגות וחיברות על המגרש 

ומחוצה לו. במחקר שנעשה בארה"ב נמצא כי 80% 
מהנשים בכ-880 חברות העידו על עצמן שלקחו חלק 
 במסגרת ספורטיבית בתור נערות. יחד עם זאת, ילדות

 ספורטאיות מתמודדות עם קונפליקטים פנימיים 
 וחברתיים באשר לזהותן כספורטאיות מול זהותן 

 כנשים. אותם קונפליקטים מקשים על נערות 
 ספורטאיות להנות ולמצות את הפוטנציאל של 

המסגרת הספורטיבית להעניק להן סיפוק, העצמה 

פרוייקטים בעלי השפעה מערכתית
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"אתמול היה לנו משחק ילדות מול גדרה המדורגת שנייה, הבנות שיחקו כדורסל מאוד יפה וחיובי ופרגנו המון אחת 
לשנייה. כמובן שבסוף ניצחנו! גם במחויבות רואים שיפור עצום. המשחק החל ב 17:00 ויעל שרק מסיימת ללמוד 

בשעה זו, הגיעה ישר מבית הספר למשחק! תמר יצאה לטיול בים המלח וחזרה רבע שעה לפני המשחק, ישר ירדה 
מהאוטובוס והגיעה לאולם! הרבה מזה בזכות התהליך עם "ערכים בספורט". תודה!"

מאמן ממודיעין             

ההווי החברתי בקבוצה, ולחיזוק הקשר בין הילדות 
למאמן ובינן לבין עצמן.

 • היכרות עם דמויות נשיות חיוביות לחיקוי בתחום 
הספורט: הנערות זוכות לראות מעט מאוד דמויות 

נשיות איתן הן יכולות להזדהות. נערות רבות מתקשות 
 לדמיין את עצמן כמאמנות, מנהלות, שופטות או 

שחקניות מקצועניות כאשר רובם המוחלט של האוחזים 
בתפקידים הללו במועדונים הם גברים. גם בתקשורת 
נשים ספורטאיות כמעט ואינן נוכחות. על מנת לספק 

 לנערות  השראה ומוטיבציה לפרוץ את הגבולות 
ולהתקדם הן בעולם הספורט "ערכים בספורט" יוזמת 

 יציאה למשחקים של נבחרת ישראל נשים בענפי 
הספורט השונים, מפגשים עם ספורטאיות מובילות 

שמספרות את סיפורן האישי, חשיפה לכתבות וסיפורים 
על נשים שהצליחו בעולם הספורט ופעילויות בנושא 

הצבת מטרות והתמודדות עם אתגרים. 

פעילויות שנערכו השנה:
• בניית תוכן ותוכניות מותאמים לצרכים הייחודיים של 

מאמנים ונערות. 
• סדנאות מאמנים בנושא אימון בנות. השנה נערכו 3 

סדנאות מאמנים אזוריות בשיתוף, פעולה עם "אתנה" 
בנושא אתגרים וכלים לאימון ילדות ונערות: הבדלים בין 

אימון ילדות וילדים, תקשורת בונה עם נערות, העלאת 
מודעות לסטריאוטיפים מגדריים בחברה שלנו והאופן 

בו הם משפיעים על בנות בענפי הספורט. 
• מרכזים חינוכיים: עבודה תהליכית בתוך מועדוני 

ספורט, תוך כדי מתן תשומת לב מיוחדת לאופי השונה 
של האתגרים האישיים והחברתיים העולים בקבוצות 

נערות. 
 • מפגשים חברתיים: ביוזמה משותפת של ערכים 
 בספורט ומאמני הקבוצות נערכה השנה פעילות 

חברתית גבשת לכל קבוצה )יציאה לבית קפה, ערב 
חברתי, סדנת שוקולד( הפעילות תרמה רבות לגיבוש 

פיתוח מנהיגות בקרב נערות באמצעות הספורט

פרוייקטים בעלי השפעה מערכתית
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 "ערכים בספורט" יוצרת שיתופי פעולה ומכשירה 
ספורטאים מובילים בישראל לשוחח עם ספורטאים 

 צעירים על החיבור בין ערכים וספורט. באמצעות 
הסיפור האישי שלהם, הספורטאים שמים דגש על 
הערכים החיוביים שסייעו להם להצליח ומעודדים 

ספורטאים צעירים להתמקד בעבודת צוות, סובלנות, 
התמדה, קבלת כשלונות והצלחות בסובלנות וענווה. 

המפגשים מאוד מרגשים וגורמים לילדים רצון להיות לא 
רק ספורטאים טובים, אלא בני האדם הכי טובים שהם 

 יכולים להיות. 

 לאורך השנה הגיעו 15 ספורטאים וספורטאיות 
מובילים, להעביר שיחות חינוכיות במרכזים החינוכיים 

 של ״ערכים בספורט״: 

ליאור אליהו, מאור בוזגלו, יוסי דורה,חאלד חלאילה, 

נעמה שפיר, עבאס סואן, חמד גנאים, אברהם פס, 

עלאא אהו סלאח, אסתר רוט-שחמורוב.

תכנית "כוכבים מדברים על ערכים" יצירת מודלים לחיקוי בספורט הישראלי

285 ילדים     

10 כוכבים  

 מאור בוזגלו מתארח במועדון הכדורגל
הפועל באר שבע

 נעמה שפיר מתארחת במועדון הכדורסל
עצמה מודיעין

פרוייקטים בעלי השפעה מערכתית
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מתנדבים: קהילה, מנהיגות צעירה, ורשת חברתית

 מתנדבים בערכים בספורט ב-2015:

• סה"כ כ 45 מתנדבים במרכזי הלמידה

 • שיתוף פעולה עם קרן רווה-רביד: 20 סטודנטים 

  מתוכנית המנהיגות של אוניברסיטת חיפה. 

• 30 מתנדבים מחברת אלטשולר-שחם חונכים ילדים 

במרכז הלמידה של בני יהודה תל אביב. 

• 20 מד"צים בספורט הוכשרו השנה להעביר תכנים 

 חינוכיים במתנסים

• 4 קבוצות מנהיגות בתוך מועדונים, פרוייקט שהתחיל 

השנה במטרה לאפשר להם להעביר פעילויות ערכיות 

חברתיות בתוך המועדון. 

הכשרה לסטודנטים מתנדבים

 נערים מתנדבים בסכנין כחלק מפרוייקט
"ספורטאים למען הקהילה

פרוייקטים בעלי השפעה מערכתית
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"אורי )שם בדוי( הוא שחקן מאוד כשרוני ומוביל במועדון הכדורגל של בני יהודה. מאמני המועדון אף חוזים לו עתיד 
כשחקן מקצועני. למרות ההצטיינות וההצלחה שלו במסגרת הכדורגל, בחייו האישיים הוא נתקל בקשיים רבים. 
מבעקבות פנייה של רוני, מתנדב שפנה לעמותת "ערכים בספורט", חיפשנו נער שיתאים לחונכות אישית. אחד הת

נאים של רוני היה שההורים והילד ירצו את העניין הזה. אורי רצה. 
התחלנו להיחשף לסיפור חייו הקשה של אורי. גילינו שהוריו של אורי גרושים. אימו התחתנה פעם נוספת וגרה 

בדרום ואביו מסרב להכיר בו. אורי נותר לגור במרכז לבדו, עבר בין פנימיות עד שבסופו של דבר נותר ללא מסגרת 
לימודית ועבר לגור עם דודתו. בלילות היה עובד במסעדה עד השעות הקטנות של הלילה. עם אימו, שכעת חווה 

קשיים גם בנישואיה השניים, נותר בקשר רופף.  
לרוני קשר רופף מאוד לעולם הכדורגל. הוא החל להיפגש עם אורי מדי שבוע ולהעניק לו את החיבוק והתמיכה 

שאורי לא יכל לקבל בבית. לראשונה זכה אורי באדם בוגר שהקשיב לו, העריך אותו והכיל את הקשיים שלו. רוני 
שוחח עם אורי על הלימודים, על הקשר עם אימו ועל חיי היום יום שלו, ואף הזמין אותו להתארח אצלו לקידוש 

בערב שישי. רוני היווה עבור אורי דמות חיובית לחיקוי, כזו שמראה שיש עוד אפשרויות בחיים, ושלאורי יש זכות 
מלאה לדרוש אותן לעצמו. בעקבות התהליך נמצאה לאורי מסגרת לימודית חדשה. במקביל, רוני ונציגי המועדון 

עודדו את אורי להפסיק את עבודתו בלילות שלא התאימה לאורח חייו כספורטאי, וסייעו לו כלכלית, על מנת שיוכל 
להתרכז בלימודים ובאימונים שיבטיחו את עתידו. החיבור האנושי של אורי עם רוני עושה את ההבדל עבורו"

אביחי, רכז חינוכי במועדון הכדורגל של בני יהודה         

פרוייקטים בעלי השפעה מערכתית

מתנדבים: קהילה, מנהיגות צעירה, ורשת חברתית
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תקציב עמותה 2015

 תכניות חינוכיות בנות

₪ 145,948

 ״דרך הערך״ 
 ערכים בספורט במתנ״סים

₪ 173,948

 הוצאות עקיפות

₪ 450,238

 תכניות חינוכיות
 בספורט התחרותי

₪ 1,059,088

שימושים

תכניות סיוע לישובי 
 עוטף עזה

₪ 84,698

 תכניות חברה משותפת

₪ 284,944

 סה״כ
₪ 2,479,544

מקורות

שווי כסף

חברות ותורמים פרטיים

משרדי ממשלה

רשויות מקומיות ואזוריות
אגודות ספורט

קרנות

42%

19%

13%

7%
5%

14%
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שותפים ותורמים
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לקוחות ושותפים

אגודות
• הפועל באר שבע  - כדורגל	

• הפועל חיפה  - כדורגל	

• בית"ר כפר סבא - כדורגל	

• הפועל משגב - כדורעף בנות	

• מ.ס. אשדוד - כדורגל	

• עצמה מודיעין - כדורסל בנים ובנות	

• עירוני מודיעין- כדורעף בנות	

• בית"ר ירושלים-כדורגל	

• בני סחנין - כדורגל	

• ע.ל.ה אור יהודה - כדורעף בנות	

• הפועל קטמון - כדורגל	

• בני יהודה תל-אביב - כדורגל	

• מתנ"ס גן יבנה-כדורגל	

בתי ספר
• מגמת הספורט בשער הנגב	

רשויות מקומיות ואזוריות
• עיריית באר שבע	

• עיריית כפר סבא	

• עיריית אשדוד	

• עיריית מודיעין	

• עיריית אור יהודה	

• עיריית ירושלים	

• עיריית כרמיאל	

• עיריית עכו	

• עיריית טמרה	

• מועצה מקומית שלומי	

• מועצה אזורית שדות נגב	

• מועצה אזורית שער הגב	

• מועצה מקומית אבו סנאן	

מתנ״סים 
• כרמיאל	

• עכו העתיקה	

• שלמי	

• כפר מנדא	

• טמרה	

• מכבי עכו	

• אבו סנאן	
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עמיר בן צבי, מנכ"ל

שרון דינשטיין, סמנכ"לית משאבים ותכנון

 ערן איתן, סמנכ"ל תוכניות ומנהל מקצועי

עדי מוהל, רכזת תכניות ספורט בנות

תמיר ארז, רכז מקצועי

 איציק הכהן, פסיכולוג ראשי

אלה נוף, מנהלת כספים

צוותי השטח:

אוהד אלפסי איסר – בית"ר ירושלים

חאתם טרבייה – בני סכנין ומגזר ערבי

אילן עמר – הפועל חיפה

עוז אוחיון – הפועל באר שבע

עוז שחם – בית"ר כפר סבא

כנרת גוטליב – כדורעף בנות משגב

חיים אייש – מ.ס. אשדוד

אביחי – רכז מרכז למידה בני יהודה ת"א

טאק אבו ריא – רכז תוכן מגזר ערבי

מוחמד קרוט – רכז מזרח ירושלים

איתמר מלמד חיים – רכז תוכנית "דרך הערך"

אהובה עואמי – רכזת מרכז למידה כפר סבא

איריס עצמון – פסיכולוגית 

צופית תדמור – פסיכולוגית

הצוות שלנו



24

אסף ברנע – יו"ר העמותה, מנכ"ל סינרה מבית טבע 

ופיליפס, כדורסלן לשעבר

 ד"ר לארי רובין – מייסד ונשיא כבוד, איש עסקים 

שחר רובינשטיין – מייסד, מנכ"ל כפר הנוער "קדמה"

אריק שיבק - מאמן נבחרת ישראל בכדורסל לשעבר

קלמן שחם - יו"ר דריקטוריון חברת אלטשלור שחם

חן אלטשולר – דירקטור בחברת אלטשולר שחם 

זיו נבו - מנהל בכיר בחברת אינטל

יצ'קו שדר - קצין הכנסת לשעבר, איש מערכת הביטחון

 רונית גלסמן – מנהלת השיווק, התאחדות הכדורגל

 וועדה מקצועית

דני אורן – יו"ר, אריק שיבק, ניר לווין, אמנון רז, ד"ר 

עידו נבו, ד"ר מורן בצר, עומר עצמוני, עמיצור בר, ד"ר 

 סימה זך, איציק הכהן.

 ועדת ביקורת 

עופר לונברג, יהודה גוריאל.

הצוות שלנו
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ערכים בספורט


