
 

 מועדון איחוד בני סח'נין 

 בינוי קהילה ערכית דרך ספורט

 5297מספר תכנית 

 חברה ונוער 

 מנהל אגף חברה ערבית

 משרד החינוך

 

 

 
 מוגשת ע"י

 טרביה חאתם 
 מנהל התכנית 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
  



 

 שם התכנית
 ערכית דרך ספורט בינוי קהילה

 5297מס תכנית 
 5297 מספר תכנית
  דירוג התכנית
 פעילה סטטוס תכנית
ערכי  -חינוכי– ספורטיבי תחום מרכזי  

 כדורגל מקצוע/נושא עיקרי
דמנות שוויוניות לבני תכנית זו מקדמת מתן הז תמצית התכנית

חברתית להשתלבות  תהערבי חברהנוער מה
 הספורט בכלל וכדורגל  בפרט בתחום  וקהילתית 

והחזרתם לקהילות היעד כמודל לחיקוי. התכנית 
פועלת להכשיר בני נוער ספורטיביים לתעסוקה 

כמו כן ולקידומם כמנהיגים ספורטיביים. 
 הטמעת ערכים חינוכיים למשתתפים

לשני חלקים מרכזיים: קידום  תמחולק תכנית ה
יים מיומנויות מנהיגות והטמעת ערכים ספורטיב

ה; לימוד עיוני ומדעי מותאם בקהילה הרחב
ע"י מארז כלים ל מאמנם ומדריכי כדורגל

. מקצועי ומאושר דרך עמותת ערכים בספורט
התכנית מאפשרת למספר נערים נבחרים 

עוזר או קורס  קורס שופטיםמהקבוצה לעבור 
 .ובכך ירכשו מקצוע עתידי מדריך כדורגל

המטרה המרכזית של התכנית 
 ועיקריה

חיזוק מיומנויות חברתיות בקבוצת השווים 
והקניית נורמות התנהגות ,פיתוח מנהיגות צעירה 

 וחיזוק הקשר עם הקהילה המקומית 
 גוף חיצוני הגוף שפיתח את התכנית

 גוף חיצוני מפעיל התכנית
 מדריכי ומאמני כדורגל , אישור רפואי בני נוער,  שותפים לתכנית

  במשרדיחידת הקשר 
 0504800888 פל : טרביה חאתם נציג היחידה
 2018 שנת התחלה

השתתפות פעילה , סכום כספי של 25250 שח  תנאי הצטרפות
 לקבוצה ,

, הקנית ערכים ונורמות 80%נוכחות חניכים מעל  מדדי הצלחה 
 ע"פ הנושאים השונים 

שעה ( 1.5) משך המפגש   מס מפגשים  54 
 

  



 

 54מספר מפגשים : 

 שעה  1.5משך המפגש : 

תאם לצרכים וע"פ ההסכמות עם רוכש הבכל שבוע מפגש או שניים 
 התכנית 

ה במשחקי יעיוני , מעשי וצפילתחומים שונים :המפגשים מחולקים 
כל  צטדיון דוחא בסח'ניןני סח'נין במהלך עונת המשחקים באקבוצת ב

המפגשים יש אימונים שמתקיימים במגרש כדורגל או אולם ספורט בדגש 
 על התכנים המצורפים :

תקופת הפעילות מס 
 מפגש

 הערות  תכנים

התכנים מועברים דרך  היכרות עם התכנית  1-3
 פעילות ספורט )אימון(

החיבור עם גורמי  4-7
המועדוןבני סח'נין  

 והיכרות 

התכנים מועברים דרך 
 פעילות ספורט )אימון(

חיבור לקהילה ביקור  8-11
השחקנים והמאמן 

ליחדת הנוער ברשות 
 או לבית הספר 

התכנים מועברים דרך 
 פעילות ספורט )אימון(

עבודת צוות ,כולל  12-16
ביקור במועדון בני 

 סח'נין

התכנים מועברים דרך 
 פעילות ספורט )אימון(

פיתוח מנהיגות  17-20
 ומעורבות קהילתית 

התכנים מועברים דרך 
 פעילות ספורט )אימון(

שילוב הנוער במסגרות  21-24
 חינוכיות 

התכנים מועברים דרך 
 פעילות ספורט )אימון(

התכנים מועברים דרך  מצוי עצמי  25-30
 פעילות ספורט )אימון(

התכנים מועברים דרך  שיתוף פעולה  31-34
 פעילות ספורט )אימון(

קבלת האחר הכולל  35-40
מפגשים לקבוצות 

פיתוח חברה  יהודיות.
 משותפת 

התכנים מועברים דרך 
 פעילות ספורט )אימון(

טורנירים מקומי  41-44
ואזורים לכדורגל 

שיתקיים באיצטיון 
דוחא .בנוכחות כל 
השחקנים והצוות 

התכנים מועברים דרך 
 )אימון(פעילות ספורט 



 

המקצועי של מועדון 
 בני סח'נין 

הדרכה להתמודדות  45-48
 במצבי לחץ  

התכנים מועברים דרך 
 פעילות ספורט )אימון(

התנדבות בקהילה  49-51
 ומעשים טובים לחברה 

התכנים מועברים דרך 
 פעילות ספורט )אימון(

סיכום דרך פרויקט  51-54
 חברתי חינוכי לקהילה 

יום שיא לסיום 
 התכנית 

התכנים מועברים דרך 
 ת ספורט )אימון(פעילו

 

בסוף כל תכנית יזכו המשתתפים בתעודות הוקרה והערכה על 
השתתפותם הכוללת מתנה מחנות המועדון  שמקבלים אותם ע"י שחקני 

 המועדון בטקס חגיגי .


