
מנהיגות נוער בספורט–" דובדבן"תוכנית 



תרבות הערכים בספורט בארץ לוקה בחסר .

 הספורט בישראל במחלקות הנוער נוטה להתמקד בשורה התחתונה-
, ערכים, חינוך: בעוד שכל מה שמאחורי הספורט-ניצחון או הפסד 
.מאוד חסר-סיפורים אישיים 

  מחקרית מנהיגות נוער זוהתה כמיומנות חשובה להצלחה אישית
.קבוצתית ולחיים בכלל אך לא מפותחת בקרב ספורטאי נוער בארץ

"  ההיסטוריה מלמדת כי קבוצות בהם יש מנהיגות מובילה הינן קבוצות
בלי מנהיגות גם קבוצה עם שחקנים . "המצליחות יותר בהשגת היעדים
ר דניאל גולד  "מתוך מאמר של ד, "מאוד מוכשרים לא תוכל להצליח

מאוניברסיטת מישיגן

הצורך בתוכנית מנהיגות נוער בספורט/ רקע



הרציונל

התכנית מבוססת על אמונה בכוח ויכולת ההשפעה החיובית שיש לשיח ערכי  

התנהגותי המובל ומנוהל בין חברים מקבוצת השווים ובאמונה כי שיח כזה  -

ולזמן נכונות לחשיבה מחודשת על  , בכוחו לייצר הקשבה שינוי והשפעה

.ערכים אישיים וקהילתיים ועל מחויבות למדינה, התנהגויות

.  הנוער הינו בעל השפעה רבה על הקהילה
,  נו מאמינים כי שינויים שמגיעים מתוך הנוער אפקטיביים יותר א

עמוקים יותר והשפעתם מחזיקה תקופת זמן ארוכה יותר

הגלגל  , זהו חלק מיוחד של המכונה הציבורית-נוער "
מן , המוציא את המכונה מנקודת הקיפאון שלה, המניע

!  זהו הנוער -גלגל המנוף בחיי הציבור . הנקודה המתה
!  לאומה ' (מצפן)קומפאסאוי לו לנוער שאינו משמש  

שאין לה נוער ושאינו מראה לה מאיזה , אוי לה לאומה 

(זבוטינסקיזאב " )צד מנצנץ הכוכב



שתעזור  , בניית מנהיגות נוער בקבוצות ספורט
לקבוצה ולמועדון לזהות ולהשיג מטרות  

.קבוצתיות וקהילתיות, אישיות

חזון התוכנית

מטרה וחזון-"דובדבן"

ולחזק מנהיגות נוער בתוך מועדוני  לעודד 
. כדי להוביל לשינוי חברתי חיובי, ספורט

מטרת התוכנית



5

תפתח מנהיגים שיצמחו מתוך קבוצות הספורט ויהיו בני נוער  התוכנית 

אחריות על עצמם על הקבוצה על שיקחובעלי מודעות חברתית גבוהה 

.הקהילות בהן הם חיים ועל החברה הישראלית

מטרות כלליות

השפעה על העולם  
הערכי במועדון  
.ובקהילה התומכת

מתן כלים להובלת  
תהליכים קבוצתיים  

.וקהילתיים

ניהול פרויקט שנתי 

.במועדון ובקהילה
חשיבות הפרט  
.להצלחת הקבוצה



אסטרטגיית עבודה
:החניכים יעברו תהליכי ליווי מקצועיים שיתמקדו בנושאים הבאים

שלהם במשחק  החוקות מיפוי 
.הכדורגל ובכלל

,  מיפוי תחומי העניין שלהם
למידת תחום המנהיגות

היכרות עם יוזמות  -
.חברתיות

.כתיבת תוכנית עבודה-

.חשיבה יצירתית-

תכנון לטווח ארוך-

,  התמודדות עם אתגרים-
.מול קהלהצגה 

.הכרת הטוב-

תוכנית העבודה תיסוב  
-PBL-סביב שיטת ה

למידה מבוססת  
החניכים  .  פרויקטים

יבחרו פרויקט שמעניין  
יתכננו אותו יחד  , אותם

עם מנחה ומרצים  
חיצוניים ויפעילו אותו  

.  בקהילה/במועדון

PBL* -Project Based Learning –המשלבת בין  , שיטת הוראה ממורכזת תלמיד המבוססת על למידה אקטיבית

עשיה לחקירה ולרכישת ידע
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יעדי התוכנית

(. 'ונערים ג' נערים ב', נערים א), 13-16נערים בגילאי : אוכלוסיית היעד לפרויקט היא

אוכלוסיית יעד

הפיכת הילדים המשתתפים  
בתוכנית לסוכני שינוי בתוך 

.במועדון ובהמשך החיים

יקבלו כלים להובלת  החניכים •
.תהליכים

הבטחוןהחניכים ישפרו את •
ואת תחושת  העצמי שלהם 

.המסוגלות
יפתחו חשיבה  החניכים •

מיומנויות  אסטרטגית ויפתחו 
.חברתיות

שינוי  המועדון לסוכן הפיכת 
.בספורט הישראלי

מחלקת הנוער של  מיצוב •
מובילה  המועדון כמחלקה 
ברמה החינוכית  

.בישראלוהמנהיגותית

-תרבותי-קידום שינוי ערכי
.מקצועי בתוך המועדון

יזהו צרכים מתוך החניכים •
פרויקטים  ויובילו המועדון 

ונורמות  שיתאימו לערכים
.אלה

תירתם  מחלקת הנוער •
ליישום הפרויקטים בקבוצות 

וזאת  , יותר במחלקההנמוכות
חברתי  על מנת להביא לשינוי 

.ערכי ותרבותי

.פיתוח יכולות מנהיגות

החוזקהבתוך נקודות •
להכיר סוגי  ילמדו החניכים 

יכולות מנהיגות וטווח 
.שלהםהמנהיגות

יפעלו מתוך החניכים •
מודל ויהי מוטיבציה פנימית 

.י ליד הנוער בקבוצותלחיקו
ישתפרו בעבודת החניכים •

.מצבי לחץהצוות ו
ילמדו ויפתחו  החניכים •

במהלך יכולות מנהיגות 
בתוך  פרויקטיםוביצוע תכנון 

קהילה/המועדון

יעדי התוכנית



לוחות זמנים  

מאי-מרץ

מיונים והרשמה

יולי

מחנה מנהיגות  

ימים בתנאי  5

פנימיה

יוני

אירוע חשיפה  

מול המאמנים  

,  צוות מקצועי,

הורים וחניכים

-אוגוסט

דצמבר

עבודה  

בקבוצות  

קטנות על  

הפרויקטים

-פברואר

אפריל

יישום  

הפרויקט  

במועדון

ינואר

הצגת  

הפרויקט  

חשיפתו  

ופרסום  

בתקשורת
מאי

סיכום  

הפרויקט  

והובלת טקסי  

יום השואה  

והזיכרון

יוני/מאי

השתתפות  

"  לאורו"במירוץ

לזכרו של רונן  

לוברסקי

:  דגשים

י הצוות המקצועי באופן  "ליווי התוכנית ע
.מלא אחת לשבועיים עם כל קבוצה

:שיא במהלך התוכניתארועי

מפגש הפתיחה והצגת התוכנית•

הובלת טקס יום השואה במועדון הצגת  •
הפרויקטים

התנדבות קהילתית•

מסע לאורו השנתי•



מחנה המנהיגות כלליז "לו
השחקן המוביל

אורךתוצרפירוטנושאציר

30משמעת, תיאום ציפיות, מטרות, על הסמינר, על התכניתשיחת פתיחהכללי

החוזקותהפעילות תתמקד בתיאוריה ומתודולוגיה של פסיכולוגיה חיובית השמה דגש על זיהוי חוזקותמיפוי ערכים

השחקנים יבררו  , במהלך הפעילות. ובחשיבה על אופני חיזוק החזקות הקיימות ולא שיפור החולשות

בבית  , ס"ביה, שלהם וכיצד הם יכולים להשתמש בחזקות שלהם בחיי היומיום במועדוןהחוזקותאת 

.ועם חברים

60חוזקותרשימת 

מה קורה שמטרות אישיות וקבוצתיות  , בפעילות השחקנים ילמדו מה כיצד להציב לעצמם מטרותהצבת מטרות ויעדיםערכים

יעסקו בנושא של הצלחה  , בנוסף. מתנגשות ומה הם צריכים על מנת להגיע למטרות שהציבו לעצמם

.סביב מטרות והצבתןוכשלון

מטרות 2רשימה של 

אישיות ואחת קבוצתית  

לסמינר

60

השחקנים יתמודדו עם סיטואציות מורכבות במגרש ובחיים ויקבלו כלים  , בהמשך לפעילות הקודמתהתמדהערכים

.איך להתמיד בעצמם ואיך לדחוף אחרים להתמדה ברגעים של משבר

רשימה קצרה של כלים  

להתמודדות עם 

משברים

60

משפטים מתוך  3התמדה ונחישותמוכר בנושא שחקן מפגשמנהיגות

הדברים של השחקן

60

תוך כדי הפעילות  . בפעילות השחקנים יתמודדו עם מצבי כשלון ולקיחת אחריות עליו ולמידה ממנואחריותיותערכים

השחקנים ילמדו ויקבלו את הכלים שלהם להתמודדות עם אי הצלחה ויבינו את החשיבות של לקיחת  

.אחריות על המעשים שלהם

מקרה אחד שבו לא  

לקחו אחריות וכיצד היו  

נוהגים בו אחרת

60

בפעילות האחרונה של היום השחקנים יעסקו בחשיבות של לתת אמון באחרים וההבדלים בין אמון אמון ונאמנותערכים

.לנאמנות והחשיבות של כל אחד בסיטואציות שונות בחיים

60כלים ליצירת אמון

60משחקוני כדורגלספורט

עיבוד משחקונים לאור  ערכים

התוכן של היום

לאחר  , במהלך משחקוני הכדורגל המנחה ירשום סיטואציות שונות שקשורות לערכים שנידונו היום

המשחקונים יתקיים דיון קצר על איך הערכים באו לידי ביטוי במגרש

30פידבק מהמנחה

פעילות ערב חוויתית של מסע קצר או מדורה שבה כל שחקן בונה לעצמו את כרטיס שחקן בו הוא  מדורה+ המנהיג שבי מנהיגות

בסיום (. בהתאם לתכנים שעברו במהלך היום ומעבר לכך)בוחר לעצמו את הערכים המובילים שלו 

.הפעילות נסכם את היום ונכין את השחקנים למחר

90כרטיס ערכים מובילים



ז מחנה המנהיגות כללי"לו
הקבוצה והכרות עם עולם היזמות

אורךתוצרפירוטנושאציר

60ריצהאימון בוקרספורט

בפעילות השחקנים יעסקו במקור שממנה סמכות ומה הם המקורות השונים שעל פיהם אפשר לקבל  סמכות ומקור הסמכותערכים

.החלטות וסמכות בקבוצה כדי להבין מאיפה הם יכולים לקבל סמכות ואחריות כשחקנים מובילים

סיכום קצר של  

מקור הסמכות  

האישי של כל  

שחקן

60

.  יחד עם ההובלה מגיעה אחריות רבה להקשיב לאחרים ולזהות את הלך הרוח האישי בתוך הקבוצההקשבהערכים

.בפעילות השחקנים ילמדו לראות את הצד השני ולנסות להבין אותו בתוך סיטואציות שונות

רשימת כלים  

לאמפטיה

60

בפעילות השחקנים יקבלו כלים של עמידה מול קבוצה ונתינת משוב חיובי ומקדם תוך למידה על  משוב מקדםערכים

הסתכלות של עין טובה

60כלים למשוב מקדם

השחקנים יתחילו לעבוד בצוותים על הוכחת הצורך דרך איסוף נתונים ועדויות על קיום הצורך  מחקר הצורךפרויקט

והתחלה של חשיבה על פתרון

הוכחות לצורך  

והתחלה של פתרון

60משחקוני כדורגלספורט

עיבוד משחקונים לאור  ערכים

התוכן של היום

במהלך משחקוני הכדורגל המנחה ירשום סיטואציות שונות שקשורות לערכים שנידונו היום והפעם  

לאחר המשחקונים יתקיים דיון קצר על איך הערכים באו  , בדגש על הובלה בקבוצה ומודל לחיקוי

לידי ביטוי במגרש

30פידבק מהמנחה

המסע ילווה  . יפתיע הצוות את השחקנים ויבקש מהם להתארגן למסע לילה, לאחר התארגנותמסע לילהמנהיגות

אן  'ז, בתחנות של מודלים לחיקוי מעולם הכדורגל ובכלל שונים והשינוי שעשו למשל סאדיו מאנה

מארק בוסמן או  

רשימת מודלים  

לחיקוי ומשפט  

אחד מה לקחו מכל 

אחד

90



ז מחנה המנהיגות כללי"לו
התנעת פרויקט ואחריות חברתית

אורךתוצרפירוטנושאציר

60ריצהאימון בוקרספורט

מפגש עם יזמת פרויקט

חברתית

דברים שלמדו  3מפגש עם יזמת מעוררת השראה  

מהיזמת

60

את מטרות הפרויקט שלהם לאור הצורך  ויבנו  SMARTהשחקנים ילמדו את מודל הצבת המטרות מטרות ויעדי הפרויקטפרויקט

שאותו זיהו יום קודם לכן

רשימת מטרות  

ופריטה שלהם  

ליעדים מדידים

60

הצגת הפרויקט וקבלת  פרויקט

משוב

פ ודף  "דקות ויקבל משוב משאר השחקנים על ידי שאלות בע2-כל צוות יציג את הפרויקט שלו ב

משוב כתוב

דפי משוב של שאר  

השחקנים

דברים שלקחו  3מפגש עם מפקד יחידת דובדבןמפגש עם מודל לחיקוימנהיגות

מדברי המפקד

60

30ארוחת צהריים

120.מיוחדיםהתנדבות במסגרת של ילדים עם צרכים (?וראייטי)התנדבות מנהיגות

60פתקי פרגוניםשיחת סיכום בה השחקנים יקיימו סיכום אישי במחברת לצד כתיבת פרגונים לשחקנים אחריםסיכום והמשךערכים

60תחרות כדורגל על החוף?יוולי'תחרות פוצספורט

ארוחת ערב מסכמת שבסופה יתקיים טקס קצר עם חלוקת שי שמכניס את השחקנים שסיימו את על האש וטקס סיוםמנהיגות

הסמינר לתוך קבוצת האיכות של דובדבן

התחייבות 

להשתתף ותעודה

90



(2)ז הסדנא "לו

פירוטנושא/ציר

מפקד יחידת  -השראה
דובדבן

ל  "תפיסת המנהיג בצה?, מהו מנהיג
ואיך בא לידי ביטוי ביום יום

שיחה עם מאמן  -השראה
וקפטן קבוצת הבוגרים

תפיסת המנהיג במגרש בעיני מאמן 
וקפטן הבוגרים

עבודה בקבוצות סביב הפרויקטתחילת עבודה-פרויקט

למידה על העברת פידבק , קבלת פידבק. הצגתו למליאה-פרויקט
בצורה בונה

'יום ג

,  סיכום השנה ופרגונים מהקבוצה. סיכום הסדנה
פתקים עם מחמאות מחברי הקבוצה

:חניכה וליווי

:במהלך העונה

יש  )המאמן והמלווה יוזמנו למפגשי מאמנים פעם בחודשיים -א

.לספר על התהליך( לתאם מול המנהל המקצועי

בכל חודש תתקיים שיחת מעקב של המנחה והמאמן עם  ב-

התקדמותו בתהליך  , שלוהחוזקותהחניך מול רשימת 

.ותחושותיו ממנו

:  בסוף העונה

בסוף העונה תתקיים מול החניכים הערכה מחודשת של  -א

.  היכולות שלהם

יתקיים תהליך הערכה פרשני מול המאמנים והמנהל  ב-

.המקצועי באמצעות ראיונות אישיים
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כלי מדידה לביצוע
מישוב  -כלי מדידה

(.  מאמן חניך )משוב מתבצע לאורך כל תקופת התוכנית במספר רמות 
מנוהלת ומפוקחת ולכן כל  , הוא מעביר את המסר שהתוכנית חשובה

.  להתחשב ולפעול, הגורמים המעורבים בה צריכים לחשוב
אמצע וסיום התוכנית  , שאלונים שיבוצעו בפתיח3י "המושב יתבע ע



י החניכים"פרויקטים לדוגמה שיבוצעו ע

לימודי
חונכות לימודית של שחקנים  

י שחקנים בוגרים"צעירים ע

התנהגותי

הטמעת מודלים להתנהגות  
מכבדת במשחקי חוץ  

בהתבסס על מודלים  )
(  המודל היפני–מהעולם 

קהילתי
ניצולי  /מבוגריםהתנדבות עם 

בעלי צרכים מיוחדים  /שואה
בעיר

ערכי
נושאים כגון שואה  הנגשת

ותקומה לכלל ( טרזיןגטו )
שחקני המועדון  

ערכי

למידה על קבלת האחר  
והשונה

חקר : ברמה המקצועית
ויישום תוכנית להעצמת  

שחקנים כמנהיגי 
חדר הלבשה/ספסל



"דובדבן"סגל תוכנית 

-שלומית גיאר"ד-יועצת מקצועית 
אשר ערכה  אנתרופולוגית חוקרת ספורט 

באקדמיות  את מחקרה לעבודת הדוקטורט 
שני ספרים  פרסמה , לכדורגל באנגליה

איך המציאה אנגליה  : אימפריה: "בנושא
ילדים טובים  "ו" את הכדורגל מחדש

".משחקים כדורגל

עוסק  -דיאמנטעידו -מנהל מקצועי 
10למעלה מבתחום החינוך ספורט ויזמות 

מנהל תכנית במרכז היזמות  כיום , שנים
2בעברו יזם וניהל א "ת' של אונ

פרויקטים לקידום החינוך דרך הספורט  
' בעל תואר של אונ, בקרב בני נוער בסיכון

בן גוריון  

הצוות המקצועי של התוכנית

מתי ברדוגו
מנהל תחום  

לאורו בספורט



ומצוינות בספורט ערכים –" עוקץ"תוכנית

 בקרב ומטרתה להקנות ולהטמיע ערכים התוכנית הינה תוכנית שנתית ומתבססת על אישיותו וכתביו של רונן

.  ל"הערכים והמידות שאפיינו את רונן ז" אור"ילדים ובני נוער ל

 המלווה בשיח סביב הערך הנלמד וציטוטים מכתבי  פעילות חווייתית לימוד והטמעת הערכים מתבצעת באמצעות

.  לוברסקירונן 

 מותאמת באופן מלא לכל שכבת גילהתוכנית  .

אחריות  , למצויינותשאיפה , חברות ואמת, דבקות במטרה: הערכים אליהם נחשפים ובהם מתנסים התלמידים

.וענווה

 בפרויקט תרומה לקהילהופעילויות שאחד מהם מוקדש להתנסות מעשית מפגשים 13התוכנית כוללת.

 אשר עברו הכשרה ייחודית לטובת יישום התוכנית בקרב בני ובנות  מדריכי התוכנית הינם בוגרי יחידת דובדבן

.נוער

(לוברסקירונן )" אדם טוב, לא לרמות, להיות חבר
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:העל-מטרת

בעל תחושת ערך ומשמעות יכולת , לצמצם פערים חברתיים ולטפח קהילת נוער ערכי
ומוכן ליטול חלק  , לחברה ולמדינה, אשר מרגיש שייכות ואחריות לקהילה, ניהול עצמי

.בעיצובן ובבנייתן

לחבר את מציאות היומיום של בני הנוער למרחב של ערכים ונתינה לזולת  .

 במשפחה, בבית-" ?כמה נתת מעצמך השבוע"להטמיע בקרב בני הנוער את השאלה ,
.בקהילה במדינה, בלימודים, בין החברים

להוביל לשינוי חיובי בתרבות השיח בכבוד לזולת וקבלת האחר.

:מטרות

.לחזק את הערכיות של חברה הישראלית על ידי הקניית והטמעת ערכים בקרב בני נוער
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מקוםמהווההיא ,מהקהילהחלקמהווההספורטקבוצות"

וכןהסביבהשללחיקוימודל,ונוערילדיםשלחיוביתלפעילות

(2012זליכהועדת )".רחבקהלשללהזדהותמקום

.

.  הספורט מלמד להפסיד בכבוד. הספורט מלמד לנצח ביושר"

(.המינגווי" )הספורט מלמד לחיות–במילה אחת 

המהווים כלי  , מימוש עצמי באמצעות ספורט ופעילות גופנית"

לגיבוש החברה והקהילה ולהטמעת ערכים בקרב ילדים ובני  

(מנהל הספורטחזון". )נוער

ספורט כאחד הכלים היעילים ביותר להקניית  -מחקרים בעולם 

.חברתיים ותרבותיים, ערכים חינוכיים

:  התוכניתרציונל 
להקניית ערכים והעצמההמועדון ככלי 
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אבני יסוד

1 2

4 3

להצלחתמרכזיתנאי
התאמה-והשחקןהקבוצה

לביןהחינוכייםהערכיםבין
.הספורטיבייםהערכים

-הספורטאיוהצלחתהתפתחות
"משותפתשפה",תקשורת

היחסיםבמשולשפעולהושיתוף

הערכיתאישיותםפיתוח
דרךוהציוניתהמקצועית
הפעילותמסגרתובאמצעות

.הספורטיבית

לצורךשרכשבכליםשימוש
בכללחברהותרומהמימוש
תחושתתוךהחייםתחומי

הספורטמעולםמסוגלות

אבני יסוד
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:מבנה התוכנית

פעילות סיכום שנתית  

לאורומירוץ סדנאות/הרצאות

סביבדיון-פעילותכלסוף

בציטוטמלווה,הנלמדהערך

.רונןשלמכתביו

מפגש דיון ולמידה

דמויותעםמידהכלסיכום

חיבור-המטרה.רונןשלמחייו

נוספיםלהיבטיםהצעירים

בשאלהודיוןרונןשלבאישיותו

לידילבואיכולהזומידהכיצד

.שלנובחיינוביטוי

להטמעתמדריךעםפעילויות

עלהמתבססותוערכיםמידות

.ספורטיבייםכליםואמצעים

O.D.Tפעילות 
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השחקן" מעטפת"

שחקן

מאמן

הורה

משותפיםומפגשיםסדנאות
מעטפתלייצרבמטרה
לפיתוחומקיפהמיטבית
המגרשעלהצעיריםוטיפוח

ובקהילהבבית,המועדוןבחיי



המאמן

אישית ועמוקה  היכרות 
עם השחקן ליצירת 

"חליפה אישית"

ערכייםכליםהענקת
לחיזוקוספורטיביים

כאחדומנטליגופני

ערך הקבוצה עבור 
הפרט וערך הפרט  

בקבוצה

–מודל לחיקוי 
המאמן כמנהיג

22



ההורים

מתן אמון וביטחון בילד שותפות ומעורבות  
בתהליך תוך  

שמירה על כללי  
.התנהגות

שימוש בשפה משותפת  

אחידה על מנת להקנות  

בסיס יציב לשחקן

יכולת הקשבה  
ואמפטיה יחד עם 

דרישה לשיפור תמידי

23
אבני יסוד
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הנהלת המועדון הצוות  עםוועצותיוהמלאפעולהבשיתוף,׳לאורו׳עמותתשלמקצועימדריך: ליווי והנחיה

.שחקן/קבוצה/צרכי המועדוןל פעילותתוך התאמה מלאה של ה, המקצועי והמאמן 

מבנה המפגשים

תוכןמפרטנושא

הקניית ערכים  

באמצעות פעילות  

.חווייתית

כמה נתת " –המוטו 

"?מעצמך השבוע

1* מפגשי פעילות 8

שעה

הערך הנלמד מלווה /פתיחה ושיחה על המידה-( דקות15)פתיחה
.סיפורים, דוגמאות, בסרטון

 הפעלה חווייתית באמצעות-( דקות30)פעילות חינוכית אקטיבית  ,
.אתגרים וכדומה, פעילות אקטיבית, תחרות

 ז״ל  לוברסקישיח ודיון סביב ציטוט מכתבי רונן ( דקות15)סיכום
.הערך הנלמד/המחבר בין הפעילות לבין המידה

מפגש חשיפה הורים  

מחנכים ותלמידים

.הרצאה+ חשיפת התוכנית שעתיים* הרצאה1

סדנא משותפת להורים ולתלמידים שעתיים*סדנא 1סדנת הורים ילדים

מרוץ  : ארוע שיא

"אורו"ל

"רצים לערכים"השתתפות בפעילות המסכמת השנתית 

קמחא )"נתינה בקהילה לבחירת התלמידים –ערך הנתינה תרומה לקהילה
'ביקור חולים וכד"/מתנות לאביונים"/"דפסחא
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הפעילותנושא חברים מספרים–הפעילותשם מידה

אסטרטגיותכנוןקבוצתיותמטרותבניית

.להשגתן

כולוכל ,עצמיתהתעסקותהיאמהידעלא

שלוולחבריםלסביבההיה

וענווהבמטרהדבקות

עצמיכלפישליויושרהכנות גאוותנותללאולעולםבצניעותהכל חברות ואמת

שלעצמיתוהבעהלשיחבטוחמרחביצירת
אחדכל

שלךהעקרונותעלבקנאותשמרתאיך חברות

וללמודביקורתלקבלהיכולת והכילהכיל ,להביןידעהיהבהמסגרתבכל
להקשיבחשוב

למצוינותושאיפהחברות

נערים  

ג

חטיבה צעירה
הפעילותנושא חברים מספרים–הפעילותשם מידה

אליהןוהגעהמטרותהצבת .  לעצמושמציבמטרהבכלודבקעקרונותעםאדם

.היה מדויק במטווח כשם שהיה מדויק במילים

ושאיפהבמטרהדבקות

למצוינות

בדרךמכשוליםעםהתמודדות

למטרות

,היה מצליח בכל תרגיל שהראיתי לו

.הדרךקשהכמהמשנהלא

ושאיפהבמטרהדבקות

למצוינות

.משותףענייןאומטרותסביבחיבור .כולםשלחבר

.הלוחם שהיה החבר הכי טוב בצוות

וחברותבמטרהדבקות

מטרההכיתה ו/הצוותלמען

.משותפת

הלוחם שהיה מסתובב עם מחברת הדגשים שלו 

.ורושם כל דגש ודגש

וחברותלמצוינותשאיפה

ילדים  
א
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הפעילותנושא חברים מספרים–הפעילותשם מידה

אניואיזהעצמיאתמציגאניאיך

יכירושאחריםרוצההייתי

עצמיובביטחוןבמקצועיותבצניעותביצעת

אתהאשראתיודעהנךכי

שאיפה למצוינותוענווה

ונאמנותהקבוצהלחבריהקשבה

.אליהם
לנגדעמדותמידותפקודוהצוותטובת

עיניך

דבקות במטרהוחברות

וזהותערכיםומציאתבירור

משותפת

דעתואתיביעשרונןחשובהיהתמיד במטרהודבקותחברות

שליומחויבותהדדיתערבות

.לקבוצה

עמדהתמידותפקודוהצוותטובת

ביחידהטובהכיהצוותנהיהאיך…מולך

ושאיפהחברות

למצוינות

נערים  

א

חטיבה בוגרת
הפעילותנושא הפעילותשם מידה

אישיותחוזקותעםהכרות

אחריםשלוהחוזקות

שאתהבמהטובהכילהיותתמידרצית

עושה
למצוינותושאיפהענווה

וקבלתהקבוצהלחבריהקשבה

וחיצוניתפנימיתביקורת

ציניותאפסלךהייתה אתהאמתאיש , ותחברוענווה

שלוהתפקידהפרטיםחשיבות

בקבוצהאחדכל

תמיד ,אחדכלבשביל ,שםתמיד וחברותענווה

בקבוצהוחובותזכויות שלוולחבריםלסביבההיהכולוכל חברות

נערים  

ב
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הפעילותאופיהפעילותכמות פירוט הפעילותנושא

וערכיהלתוכניתחשיפהוההרצא 1 התוכניתחשיפתערב לאורותוכניתהשקתאירוע

סדנא1 יצירת תחושת ערבות ומחויבות למועדון

.קהילהוללקבוצה

יצירת תקשורת מול השחקנים ופיתוח יכולת  

.העברת מסר

.הצלחה/כשלוןהתמודדות עם 

היכולת להעביר ולקבל ביקורת באופן חיובי  

.  ובונה

מודל לחיקוי–המאמן דמות

הקבוצותליוויכוללשטחפעילות 1 לאורומירוץ שיאארוע

מאמנים וצוות מקצועי
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הפעילותאופיהפעילותכמות פירוט הפעילותנושא

וערכיהלתוכניתחשיפהוהרצאת 1 .התוכניתחשיפתערב לאורותוכניתהשקתאירוע

.סדנא משותפת הורים וילדים1 .חיוביתהוריםמערבות

.היכולת להעביר והיכולת לקבל-ביקורת 

.הצבת והשגת מטרות והליווי הנדרש

.חוזקותופיתוחטיפוח

הצלחה/כשלוןעםהתמודדות

שטחפעילות 1 מרוץ לאורו אירוע שיא

הורים
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"לאורו"מסע : אירוע שיא שנתי

.משאיר חותם משמעותי בלב כל מי שלוקח בו חלקהמסע 

,  "מסע לאורו"אנו עורכים את ,  המתקיים בסמוך למועד נפילתו של רונן, כאירוע שיא, אחת לשנה

.הפתוח בפני כל מי שלקח חלק בפעילות השנתית

המסע מתחיל ברחובות עיר מגוריו של רונן ומסתיים בטקס אזכרה בהר הרצל בירושלים ומשם צועדים  

.כל המשתתפים לטקס סיום בכותל המערבי ושירת התקווה

ובו באים לידי ביטוי  , הפעילות הינה אתגר פיזי ומנטלי המלווה בערכים והמסכם את הפעילות השנתית

.דבקות במטרה ואחריות, מקצועיות, ענווה, רעות–אבני היסוד עליהן מבוססת פעילות העמותה 5

?מה מיוחד במסע

ותקומה        " מחול"                  "הספד"קושי ואתגר פיזי                   כאב ו

https://www.youtube.com/watch?v=q7TuK_nc0Hk

https://www.youtube.com/watch?v=q7TuK_nc0Hk


:לשחקנים

 תחרות שאיפה למצוינות לבין ערכיםיוכלו ליצור קשר בין , יתנסו ויבינו מהו ערך-בהירות ערכית  ,
.מוסר ומידות טוב

 חברתיות בתוך הקבוצה ובקהילהיקבלו כלים לשיפור מיומנויות -כישורים חברתיים.
 יקבלו כלים להעלאת הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות האישית-ביטחון עצמי.
 יבינו את ערך הערבות ההדדית וקבלת האחר-השפעה חברתית.

התועלת מהתוכנית

:למועדון

 שפה וערכים משותפיםעם מועדון בניית.
 חשיבה ומיומנות רגשיות וחברתיותקידום מיומנויות.
 ערבות הדדית כבוד ווסובלנות, לערכיםחינוך קידום.
 של השחקניםעידוד הזהות הערכית והאישית.
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הגלגל  , זהו חלק מיוחד של המכונה הציבורית-נוער "

מן , המוציא את המכונה מנקודת הקיפאון שלה, המניע

. הנקודה המתה

! זהו הנוער -המנוף בחיי הציבור גלגל 

! לאומה ' (מצפן)קומפאסלו לנוער שאינו משמשאוי 

שאין לה נוער ושאינו מראה לה מאיזה , לה לאומה אוי 

(זבוטינסקיזאב " )הכוכבצד מנצנץ 

הכוח של הנוער
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:פרטי קשר
052-9273717מתי ברדוגו 

054-4319444שטאובראיציק 
yitzik@le-oro.com
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