


של  44-בנאום ההשבעה שלו כנשיא ה

 ב  "ארה

סי אואנס  'בחר ברק אובמה להודות לג

 :קי רובינסון שחקן הבייסבול השחור 'ולג
 

האופן בו הם חיו את חייהם והתייצבותם  ..." 
סיתתו את ,בחזית המאבק בגזענות ובסגרגציה 

האבנים הגשמיות והרוחניות עליהן צעדתי  
 "...בדרך לבית הלבן

 
 

 



 

בשל הפופולאריות הגבוהה שלו הספורט   

 .  משמש אמצעי לשינוים חברתיים ולרפורמות

הרצון  :הספורט הוא סוכן של שינוי חברתי◄

להשתלב ולשלב בו גם את השונים מאיתנו  

  מחייב התמודדות עם המסגרת החברתית

 .ובחינה מחודשת של הגבולות החברתיים

 

  אחד מהמודלים הבוחן את היחסים בין

הספורט והחברה הוא מודל האינטגרציה 

 .  והניעות

מודל זה מניח כי לספורט תרומה רבה 

וחיובית לליכוד החברתי ולשילובם העתידי 

 .של בני הנוער בחברה

 
 



   

  ספורט הוא מנגנון של אינטגרציה חברתית

 .  בגלל הניעות הטמונה בעצם ההשתתפות בו

 The great" -ספורט הוא המשווה הגדול

leveler”   אוטופיה שוויונית "והוא. " 

טרם שריקת הפתיחה או יריית  ,על קו הזינוק 

 .ניתנת הזדמנות שווה לכל המתחרים,הזינוק 

איך אפשר להפלות בתחום שבו שעון העצר  

או סרט המדידה הם הקובעים הצלחה או  

 ? כישלון 

  הוא פתוח לכל מי שיש  : הוא חסר פניות

 .לו תכונות מסוימות ונכונות להתמודד 

 .אלא יכולתו -לא מוצאו של הספורטאי חשוב 



זה מספר עשורים מתרבים ממצאי המחקר  

,  המלמדים שהעיסוק בספורט ובפעילות גופנית

בעיקר אם הוא מבוקר ומודרך עשוי לשפר את  

לסייע לו להתמודד טוב יותר  , תפקודו של האדם 

של חרדה ואפילו של , עם מצבים של חוסר ביטחון

   .דיכאון ולשפר את מצב רוחו ואת הרגשתו הכללית



במרבית מדינות העולם פועל השלטון להבטחת  

יכולתם של מגזרים רבים באוכלוסייה ליטול חלק  

 .  בפעילויות הספורט שהמדינה מארגנת או מממנת

מדינות נעזרות בחוקים מיוחדים או בתקצוב  

מיוחד לעידוד ההשתתפות בספורט של מגזרים 

 (.ב"בארה 9Title: למשל) שמופלים לרעה

 



 

באחת ההחלטות החשובות בתולדות הספורט  

בכלל וספורט הנשים בפרט חתם הנשיא  

על תקנה  , רד ניקסון'ריצ, (1972)האמריקני דאז 

 .  ”Title 9“שנקראת 

התקנה קובעת כי בכל מוסדות החינוך 

יתקיים שוויון מוחלט בין  , האמריקאיים הממסדיים

 . גברים לנשים ברמת המשאבים

יידרש המוסד להקים , על כל קבוצת גברים, כלומר

,  אם יש לך נבחרת בייסבול, לדוגמה. קבוצת נשים

 .עליך לפתוח גם נבחרת סופטבול
 

 



 

 

Title 9   שינה מהותית את ספורט הנשים

אלף בנות   300-פחות מ 1971-ב. ב"בארה

 .  נשים 27אחת מכל , עסקו בספורט

היום יש למעלה משלושה מיליון  

,  ספורטאיות אמריקאיות במוסדות הלימוד

 .נשים 2.5מכל  1

לא היו כלל מלגות לספורטאיות   1971-ב 

 371היום שווי המלגות הוא , במכללות

  .מיליון דולר



 

 

 

פעילויות הספורט משמשות כאמצעי לתיעול  

יותר  " חיוביים"אנרגיות אל עבר אפיקים 

בקרב אוכלוסיות המוגדרות טעונות  

שיש חשש שיסתובבו ברחובות ויפנו  ,טיפוח

 .לפשע

ב ובאוסטרליה  "בקנדה בארה, בבריטניה

מופעלות תוכניות המעודדות פעילויות  

מובטלים ובני מיעוטים  , ספורט בקרב צעירים

 .אתניים

הן נועדו לא רק לספק מסגרת לנוער  

אלא בעיקר לשלוט  ,ולאוכלוסייה המנוכרת

צריכת סמים ,בתופעות מדאיגות כמו פשיעה

 .וניתוק חברתי

 



    
הרציונל להפעלת פרויקטים ספורטיביים אילו נובע     

גישת  -מגישתם התיאורטית של קלוארד ואוהלין 

 .  ההזדמנויות הדיפרנציאליות

התיאוריה מניחה שככל שיהיה לנער יותר הזדמנויות     

כך יקטנו הסיכויים שינצל הזדמנויות לא  , לגיטימיות

 .  לגיטימיות

תוספת ההזדמנויות הלגיטימיות שהקהילה מציעה     

גם לאלה העלולים לפנות לעבריינות וגם לאלה  ,לחבריה

עשויה להקטין את שיעורי העבריינות ואת  , שכבר פשעו

 .העבריינות החוזרת

 

סרטים/מפעלות חינוך.mp4


 

היא תוכנית של משחקי כדורסל  "כדורסל חצות"

 .  ליליים לבני נוער

התוכנית הופעלה בשכונות עם אחוזי פשיעה  

ומטרתה הייתה להקטין את אחוזי , גבוהים

מושכת לשוטטות  " אלטרנטיבה"י מתן "הפשיעה ע

להסיט את הנערים מהפשיעה ולהקנות  , ברחוב

 .להם כישורי חיים



 

במדינת   1986התוכנית הופעלה לראשונה בשנת 

כדי לספק לצעירים תחלופה  , ב"בארה, מרילנד

בין השעות עשר " )פשעי הרחוב "בשעות השיא של 

 (.לשתיים בלילה

ואלו חויבו , הכדורסל שימש ככלי למשוך משתתפים

 .להשתתף בסדנאות ופעילויות העשרה חינוכיות

 30-כבמרילנד " פשעי הרחוב"התוכנית הפחיתה את 

  .אחוז בשלוש השנים הראשונות להפעלתה





 

התוכנית זכתה להצלחה ואומצה גם במדינות אחרות בארצות  

 .הברית 

שקרא  , היא צוינה לשבח על ידי הנשיא בוש האב 1991בשנת 

בנאום השנתי שלו  "  אחת מנקודות האור של השנה" לה 

 .  לאומה האמריקאית

ניסה הנשיא קלינטון להגדיל את תקציב   1994בשנת 

 ". התקצוב נגד הפשיעה"הפרויקט במהלך הצעת 

 

תוכניות קהילתיות כמו כדורסל חצות מסייעות לגדוע את  "
 1994,ביל קלינטון " . הפשיעה בנקודת ההתחלה שלה



 

הצעתו של הנשיא קלינטון זכתה להתנגדות עזה מצד  

שטענו שיש להשקיע את הכספים , ב"הרפובליקנים בארה

על ידי  )בהוספת כוחות משטרה לשמירה על הסדר בשכונות 

 .ובבניה של בתי סוהר נוספים( גיוסם של שוטרים חדשים

בכדורסל  "הרפובליקנים בבתי הנבחרים בחרו להתמקד  

 .כדוגמה לבזבוז לא יעיל של כספי המדינה" חצות

וכך  למרות שהתקציב שהוקצה לפרויקט היווה פחות מאחוז 

מסך הצעת התקציב ולמרות שהפרויקט השיג תוצאות  

 .התוכנית בוטלה  –חיוביות ברוב האזורים בו הופעל 



 

מחקרי הערכה לגבי יעילות התוכנית ביצעו השוואה בין ערים  

של תוכנית ( early adopters" )מאמצות מוקדמות"שהיו 

 . מול ערים שלא אימצו את התוכנית, כדורסל חצות

החוקרים החליטו להתמקד בניתוח לאורך שלוש שנים של  

1991-1993. 

אחוזים בערים  9-נמצא שיש ירידה של כ, בפשעי אלימות

נמצא שיש  , בפשעי רכוש. המאמצות לעומת הערים האחרות

 .אחוז בערים המאמצות לעומת האחרות 39-ירידה של כ



 

הינה עמותה  " מפעלות חינוך וחברה"

חברתית המפעילה במשך העשור האחרון 

תוכניות המשלבות בין פעילות ספורטיבית  

 .חינוכית -לבין לימודים ופעילות חברתית

העמותה משתמשת בספורט לקידום חברה 

ואשר  , המאפשרת הזדמנות שווה לכל אדם

הגשמה  , מושתתת על ערכי הסובלנות

 .אישית וקהילתית



 

ייחודה של העמותה הוא בתפיסתה את הכדורגל   

 .  כשדה וכלי חינוכי 

מפעלות חינוך וחברה מקדמת את מטרותיה  

באמצעות תכניות הדרכה ואימון מיוחדות אשר  

.  פותחו ייחודית על ידי מחלקת ההדרכה של הארגון

תכניות אלו מותאמות לאוכלוסיות השונות ולצרכי 

 .השטח

חינוכיים המרכזיים המועברים  -הנושאים החברתיים 

:  הם, לצד האימון הספורטיבי, במסגרת תכניות אלו

כבוד הדדי , מנהיגות, הוגנות, אחריות, קבוצתיות

 .ועוד



 

הפרויקט הראשון הוקם בכפר קלנסאווה ובבסיסו   

הרעיון לשלב תמיכה בלימודים יחד עם אימון  

 .  כדורגל

פרויקטים   400 -כיום מונה מפעלות חינוך וחברה כ

  -חברתיים ברחבי הארץ שבהם חברים קרוב ל

ילדים ובני נוער במסגרות שונות ובכללם  25,000

,  בתי ספר יסודיים, יישובים ערבים ויהודים

מרכזי קליטה , פנימיות והוסטלים, סים ''מתנ

 . ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

 -את הפרויקטים מפעילים לאורך שנת הפעילות כ

סטודנטים  , מדריכים בשכר, רכזים 1,400

 .ומתנדבים



תוכנית הרואה במפגש הבלתי אמצעי על המגרש 

ומחוץ לו דרך לקבלה והתקרבות בין אדם לחברו 

 .מין או גזע, ללא הבדלי דת

מפגשים בין ילדים ונוער מהמגזר   התוכנית כוללת

 .יהודי -היהודי והלא

ישובים ברחבי  100 -התוכנית מופעלת ביותר מ

והיא עושה שימוש  , הארץ וברשות הפלשתינאית

הכרות בין אוכלוסיות  , בכדורגל ככלי לקירוב לבבות

וחינוך לדו קיום תוך ניסיון לקדם את תפיסת  

   .גונית ותרבותית -החברה הישראלית כרב



מיומנויות חיים  , תוכנית המנסה לפתח כישורים חברתיים

 .ונורמות התנהגות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים

מפעלות חינוך מפעילה כיום עשרות קבוצות של חניכים עם  

בתוכנית מיוחדת  , צרכים מיוחדים ברחבי הארץ

המשתמשת בכדורגל ככלי לרכישת מיומנויות שונות  

ומעניקה להם את האפשרות לעסוק בספורט בצורה עקבית  

 .המתאימה לצרכיהם, ומקצוענית

התוכנית משתמשת בעולם הכדורגל והמשחק כדרך 

לחיזוק הדימוי העצמי והחברתי ומשפיעה על יכולת  

שחרור לחצים וחיזוק תחושת  , יכולות מוטוריות, התקשורת

 .השייכות

משתתפים החניכים בטורנירים עם קבוצות דומות  , בנוסף

,  הכדורגל. ומוזמנים למשחקי הבית של הקבוצה הבוגרת

בדרך כלל הראשונה  , מעניק לחניכים אלו הזדמנות

 .להיות ולשחק כמו כולם, בחייהם



הספורט מלמד לנצח " 
הספורט מלמד  .ביושר

במילה  . להפסיד בכבוד
הספורט מלמד  -אחת 

 " .לחיות 
 (ארנסט המינגווי) 
 
 


