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 ...אחד על השניה"למדתי איך להסתדר עם אבא , איך לא לכעוס 

פעם לא ראיתי את הצד החיובי שיש בו כי הוא עשה משהו שאני לא 

חשבתי שככה הוא יהיה לנצח ואז ורוצה לדבר עליו ואני ממש נבהלתי 

 . ..הבנתי שהוא בן אדם טוב מבפנים

דיברנו ביחד ואיך שתכננו את סדר המשחק אז באימון בזכות זה ש

להראות לי את הצדדים פתאום גיליתי דברים טובים באבא.  זה הצליח 

 לאבא גרוש( 10הטובים" )בן 



 רקע .1

 ובנים "אבות לתכנית ההערכה מחקר של הראשונה השנה סיכום מהווה זה עלדו"ח

ג'וינטהמגרש אשלים, שמופעלתע"י התיישבותי", לחינוך המנהל החינוך, בשיתוףמשרד

.התכניתמציגהמודלפשוטוהאגףלקליטתעולים,משרדהתרבותוהספורטומשרדהרווחה

וככלהנראהבנקודהזו,אפקטיבימאד,לחיזוקהקשרביןאבותובניםבאמצעות אךייחודי

פעילותספורטיבית.
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 מטרות .2

האבותוהבניםהמשתתפיםבה )ראההמטרההעיקריתשלהתכניתהיאחיזוקהקשרבין

מטרותמרכזיותנוספותהןחיזוקהאב.למניעהוצמצוםשלמצביסיכון.(1נספח–מודללוגי

והבןכ"אבנפרדבתחומיחייםשוניםוהשפעהחיוביתעלמערכותהיחסיםבמשפחות.



 רציונל .3

הכדורגל. וקבוצת הכדורגל משחק הוא המטרה להשגת התכנית פועלת שבו האמצעי

המשחקהואכידועפופולארימאדבכלשכבותהגילובכלקבוצותהאוכלוסייה.מעברלזה,

במרחבהנורמטיבישלרובהילדיםהמשתתפיםבתכנית,היכולתבכדורגלמשפיעהגםעל

מעמדומיקוםחברתי.

 הכדורגל והכרחמשחק ברורה נרחבתעםחלוקתתפקידים צוות עבודת מחייב כשלעצמו

בשיתוףפעולה.מאפייניםאלה,בתוספתהפןהתחרותיוהרצוןלנצח,מייצריםמעצמםשפע

מתבצע חלקגדולמהאימון בנוסף, התמודדותשבפניהםניצביםהאבותוהבנים. שלמצבי

ושיתו חיובית אינטראקציה המייצר דבר הנאהבזוגות, כדי תוך זה וכל לבן, האב בין פית

משותפתותחושתקרבהאמתית.

לומדים הזוגות השנה, במהלך התגבשותה. ותהליך הקבוצה היא התכנית של נוסף רובד

של חיובי למסלול שמנותביםבד"כ קונפליקטים, כדי לעיתיםתוך אתהשני, האחד להכיר

וףהתכניתמצאנוקבוצותמגובשותברמההכרההדדיתבחולשותובחוזקותשלכלאחד.בס

שלהאבות,שלהבניםוגםברמההקבוצתיתהמשותפת.
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 הצוות אנשי הוא השלישי אנשי–הרובד ההורים. קבוצות ומנחת התכנית רכזת המאמן,

מאמיניםבהומביניםאתהערךהמוסףשלהכיותר מחויביםמאדלתכנית, הצוותשפגשנו

ותחשבושהתהליךהמונחהשעברוהיהחשובמאדוחלקםטענומסתםקבוצתכדורגל.האב

שגםהילדיםצריכיםלעבורתהליךכזהבמקביל.



 מדדי הצלחה .4

אבות,–קבוצותאוכלוסייה3.(המתייחסל1לתכניתהוגדרמודללוגימפורט)ראהנספח

 הוגדרו בנוסף, וצוות. פנימיו3בנים עולים, : מיוחדות אוכלוסייה ערבי.קבוצות ומגזר ת

רואיינו לא וכן בצוות הקשורים מדדים נבדקו לא והבנים. האבות בעיקר נבדקו זה בחלק

 אימהותהילדים.



 ? מה נעשה עד כה .5

עפולה,אורעקיבא,פנימייתעלומיםואעבלין.–רשויותלהעמקה4נבחרו–בחלקהאיכותני

פ אתיופיה, יוצאי משפחות של גבוה יששיעור בעפולה בסיכון,–נימייתעלומים נוער בני

 סוציו–אעבלין מבחינה מאד קשה -שכונה עקיבא אור בכל–אקונומית, "רגילה". קבוצה

ראיונותעומקעם הרשויותבוצעו צוות.2-3זוגותשלאבותובניםועם2-3אחתמן אנשי

 שיחותתצפיותבאימוניםוראיונותקצריםבמהלכם3בנוסףבוצעו לאפורמאליותהתקיימו

.עםאבותובניםואנשיצוותאחרים

(לכלהאבותוהבניםבכלהקבוצות.השאלוןנבנהעל2בחלקהכמותיהועברשאלון)נספח

של המבט לנקודת הרלוונטיים ההצלחה למדדי התייחסות כולל והוא הלוגי המודל בסיס

בנים. 95אבותו82האבותוהבנים.מילאואתהשאלון
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 ממצאים עיקריים .6

הלא  לתוצאות, להגיע רבותמתקשות חברתיות תכניות שבו במקום מצליחה התכנית

הואתחוםהעבודהעםהוריםוגיוסםלפעילותבאופןקבועומחייב.מעברלזאת,אםכבר

זו תכנית מעורבות. יותר שמגלות האימהות בד"כ הן אלו להורים, להגיע מצליחים

בםהגדולעובדיםקשהולאנהניםמעודףזמןפנוי,למעורבותמצליחהלהביאאבות,שרו

 אקטיביתבחייבניהםהמתבגרים.

"למרות שאני עובד מאד קשה ועד שעות מאוחרות, אני עושה כל מאמץ לא לאחר 

")אב,ובטח לא לפספס אימון. לא רוצה לאכזב את הילד...הוא מחכה לזה כל השבוע

עפולה(

נוצרה לי פה אפשרות לתקשר עם הבן שלי שלא הייתה קודם...אני רואה בזה השקעה "

 ")אב,אורעקיבא(שלי בזמן איכות איתו אבל גם אני נהנה מזה

 

סיום  בעת )לפחות בה המשתתפים והבנים האבות בין הקשר את מחזקת התכנית

 קצראחריה(. זמן השפעהבכלכלהממוצעיםמעידיםעלרמהגבוההשלהתכניתאו

 התחומים,לגביהאבותוהבנים.לאנמצאוהבדליםמשמעותייםביןקבוצותשונות.
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 (1-5)בסולםבנים-.קשראבות1טבלה

 בנים אבות 

4.74.8 תרמה לחיזוק הקשר 

4.64.6 ביליתי יותר זמן איכות 

4.64.6 מתעניין יותר בחיי הילד שלי/אבא שלי

4.5 של הילד הלימודי מתעניין יותר במצב





לא רק באימונים השתנה, גם בבית שלו אני מכבד אותו יותר. כשאנחנו ביחד אני לא "

)בן,אורעקיבא("מתקשר לאמא שתביא אותי הביתה ומסתדרים יותר טוב



כן הקשר הפך  ליותר הדוק, נהיינו יותר קרובים בבית, אני  מבלה יותר זמן איתם "

במשחקים, ויותר קרוב אליהם.  הקשר השתפר מאד לכיוון חיובי, אני רוצה גם מציע 

 ".)אב,אעבלין(שיעשו פרויקט לבנות לא רק לבנים וגם  לבנות ולאמהות



םהבילויהמשותף,במשחקשאהובבד"כחיזוקהקשרבאלידיביטויבראשובראשונהבעצ

יותרלמשחק כדורגלבתחילתהשנההתחברו אבותשפחותאהבו גםבניםאו עלשניהם.

וילדיםרביםנרשמובעקבותההשתתפותבקבוצהלקבוצתכדורגלנוספת.אחרים,מעמדם

החברתיהשתפרככלשהשתפרובמשחק.
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.2.הגיעובמשבר1בןשהיונוכחיםבתכנית:-תצורותשליחסיאב4במהלךהמחקרמצאנו

.אבותשמקפידיםלהשקיעזמן3תחושהשלהאבשצריךלהעניקיותרזמןלילדזהבמיוחד

 מילדיהם אחד כל עם 4פרטי אב מקום ממלאי חורגים.–. אבות דודים, בוגרים, אחים

 מהמקרים.90%שלושתהקטגוריותהראשונותמהוותכ

ומעמיקעלידיכלאנשיהצוותעלבקטגוריההראשו נהוהרביעיתבמיוחד,נדרשליוויאישי

מנתשהתהליךיהיהמודרךומבוקר.

 

בפני  ביחד, ושניהם בנפרד אחד כל והבנים, האבות את מעמיד התחרותי המשחק

בסוף המשותפת התחושה ומורדות. עליות אחרים, עם התמודדות קשיים, אתגרים,

 חוויה של היא הבנים.השנה עבור וגם האבות עבור גם מאד גדולה במידה חיובית

גבוהיםמאדבכלהקטגוריותבכלהמדדים הסקריםהיו בשני הציוניםהכמותייםשעלו

בין ביחסים בהתקרבות הקשורות השאלות וכל מהתכנית רצון לשביעות הקשורים

 האבותוהבנים.

 (1-5)השפעתהתכניתעלהקשר–.2טבלה

 בנים אבות 

4.84.7 תחושת הצלחה משותפת

4.84.7 חוויות טובות

-4.4 סמכות

4.34.5 היכרות מעמיקה

-4.4 גבולות

4.74.6 זמן איכות

4.64.6 אמון
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4.44.6 פתיחות

4.84.7 רגעי שיא משותפים



תחומי לשאר מהאימון ההשלכות מגוון את ממחיש הילדים, אחד של מפיו הבא, הציטוט

החיים:

לפעמים אני מעביר ומוסר ואני  ..איך לתקשר עם אחרים. ...לחשוב איך יבוא אליי הכדור"

הבנתי גם לומד איך אני יכול להיות יותר טוב. למדתי שאני טוב בריצה ובתור שוער. 

כיתה וזה יכול אם לא תהייה תלמיד טוב זה יפריע לך כדורגל. נגיד יש לך התקפי זעם בש

 ..אז צריך להשתפר בזה..."בכדורגל.להיות גם 

על  חיובית השפעה הייתה בקבוצה לפעילות כי והבנים האבות טענו ובראיונות בסקר

 האווירהבמשפחה.

 (1-5).השפעהעלהמשפחה3טבלה

 בנים אבות 

4.64.5 האווירה במשפחה השתפרה

4.2 4.5 הקשר בין ההורים
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שיפור  על דיווחו והבנים שלהםהאבות הגופני שלהם,בכושר בהרגלים שינויים ועל

 .בעקבותההשתתפותבתכנית



 (1-5).השפעהעלכושרגופניוהרגליבריאות4טבלה

 בנים אבות 

4.24.5 הכושר שלי השתפר

3.73.8 מקפיד יותר על מה שאוכל

4.44.3 מרגיש טוב עם הגוף

עושה פעילות ספורטיבית גם מחוץ 

 לקבוצה

43.9

 

למדריכתהתכניתולעו"סחשיבותרבהבהובלתהקבוצהוהמשתתפיםלמקומותשהם 

 בן(.-לארקספורטיבייםאלאגםאישיים,קבוצתייםוזוגיים)אב

 

 (1-5).עמדותכלפיאנשיצוות5טבלה

 בנים אבות 

4.74.6 מדריכה

4.54.6 רכז חברתי/אחר 
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גםהםגבוהותמאד  הצוות,המאמניםומנהליהתכניתהיו עמדותהאבותוהבניםכלפי

 בכלהשאלותשנשאלו.

 (1-5)עמדותכלפיהמאמן5.1טבלה

 בנים אבות  

המאמן הביא אותי לעשות דברים שלא 

 האמנתי שאני יכול

4.44.2

4.84.7 מכבד ומעריך את המאמן

4.74.7 הרגשתי שאכפת לו ממני

4.84.7 משקיע בקבוצה

4.84.8 מקצועי בתחום האימון

 

 

 רובהאבותהגדירואתהמפגשיםאיתםכחיונייםומשמעותיים. 

 (1-5).עמדותהאבותכלפיהתהליךהקבוצתי6טבלה

 ממוצע עמדה

4.4 חשובים

4.3 מעניינים

4.4 כיפיים

להיגד3.5)מקבילל2.5 אפשר לוותר עליהם

עליהם"("אסורלוותר

4.1 משמעותיים
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 האבותוהבניםשמחיםשהשתתפובתכניתוהיוממליציםלאחריםלעבורתכניתדומה. 

 (1-5).עמדותמסכמותכלפיהתכנית7טבלה

 בנים אבות 

4.84.8 שמח על השתתפותי בקבוצה

4.84.9 הייתי ממליץ





 נקודות חוזק .7

בספורט  משותף בילוי מתוך עקיף, באופן הקשר לחיזוק פלטפורמה מייצרת התכנית

סביבה מייצרים יחד כולם ובוודאי האלה האלמנטים מן אחד כל ואהוד. תחרותי

 שמאפשרתלדבריםלקרותמאליהםאובסיועמעודןשלהצוות.

  הבניםוהמשפחההרחבה האבות, לידיוהםבלתכניתערכיםמוספיםרביםעבור אים

ביטחוןעצמי,רשתחברתית,היחסיםביןההורים,יחסיםביןאחיםביטויבתחומיםכגון

 ועוד.

 באופןפשוטיחסית.להפצההתכניתניתנת 

התכניתמצליחהלהגיעלרמותגבוהותשלהשפעהושביעותרצוןללאהבדלכמעטבין 

 האוכלוסיותהשונות.
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 נקודות חולשה .8

 

אמנםקייםבתוכניתליוויחברתיואישיאךזהנמוךביחס-טיפולי-המערךהחברתי 

לאינטנסיביותהאימוניםולאממצהאתהפוטנציאלהטיפולישעולהמהמגרש.

האבותזוכיםלטעימהממהשאפשר-חשיפהומודעות,לאתמידכליםבריקיימא 

קיימאלאו שימורהמצבלהשיגאבללאמקבליםמספיקכליםברי שיבטיחו רךזמן

לאורךזמן.

להיש  גהתרגום למגרש מחוץ בשיטת-ים המוסדרים מוסדיים מאמצים ראינו לא

 לתרגום התוכנית . נוספים חיים למרחבי העשייה של החיבורלדוגמה,שיטתי

העובדתהסוציאליתשאולימלווהמדוברכנושאבפניעצמו,לאלמחויבותללימודים

ל המשפחה מודעתאת בהכרח מתקיימיםא שכן הממשקים בקבוצה, לדינמיקה

קוריםבעיקרבאופןספונטני.

 

 ביניים סיכום .9

בכלהקבוצותבנקודהזובמחקרניתןלומרכיהתכניתמצליחהבהשגתמטרותיההעיקריות

הצלחהבמטרותיהלביןפעילות,למרותהשונותביניהן.בנוסף,התכניתמצליחהלחברבין

דידקטית חינוכית כפעילות ולא כהנאה עלשנתפסת כרגע עומדות עיקריות שאלות שתי .

.באיזומידהניתןלמקסםאתהשפעותהתכניתולמנףאותםלכמהשיותרתחומים1הפרק:

 מחזיקותמעמדלאורךהזמן2נוספיםו מידההתוצאותשלהתכניתבטווחהקצר, באיזו .

שנתיים-וכריםאתהחוויההמשותפתהזוכחוויהמכוננת,שנה)באיזומידההאבותוהבניםז

לאחרסיוםהתכנית?(
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מוקדיםנוספיםשלפעילותהתכנית)יוגדרובמשותף2בהמשךהמחקרמתוכנניםראיונותב

עםהצוותבהמשך(.וכןמתוכנןסבבנוסףשלהסקרלבוגריהתכניתהשנה.אנומציעיםגם

לבוג טלפוני שאלון נשמריםלערוך מידה באיזו להבין כדי )אבות( זו משנה התכנית רי

 סיוםהתכנית. לאחר כשנה אתהמאמציםהמחקרייםההישגים למקד מציעים אנו בנוסף,

 בתנאיםלהצלחהודרכיםלמיקסוםהשפעתהתכנית.


