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מורות ומורים יקרים,
ההתאחדות לכדורגל ומרכז פרס לשלום ולחדשנות מגישים לכם ארבע סדנאות מקוונות 

ייחודיות, שפותחו עבור תלמידי כיתות ג'-ו'. הנושאים השונים, הקשורים לאורח חיים בריא 
ולחיים משותפים, מוצגים דרך דמויות משפיעות בחברה הישראלית ומזמינים את התלמידים 

והתלמידות לבחון את מעגלי השייכות שלהם, את אורח חייהם ואת הדרך שבה הם מתנהלים 
בחיי היומיום. 

מטרת הסדנאות היא לפתח דיון ושיח, לעודד את המשתתפים והמשתתפות לשותפות 
ולקבלת אחריות ולהעניק להם כלים להתמודדות עם מצבים מאתגרים.

הסדנאות בנויות כשיעורים פעילים, חווייתיים ואינטראקטיביים. 

משך הפעילות: 
כל סדנה אורכת בין 30 ל-45 דקות ומשלבת סרטונים, משחקים, חידונים 

ופעילויות. 

מקום: 
הסדנאות מותאמות להעברה בכיתה במסגרת מפגש פנים אל פנים וכן 

להפעלה בפורמט של שיעור מקוון. 

ציוד והכנות: 
הסדנאות מבוססות על מצגות PowerPoint ואינן דורשות הכנות או 

עזרים מיוחדים. אם מדובר במפגש פנים אל פנים יש לערוך אותו בכיתה 
מתוקשבת, המצוידת במקרן, מסך וחיבור לרשת. אם תבחרו לערוך את 
המפגש בפורמט מקוון, כדאי להיערך עם מחשב בעל מצלמה, מיקרופון 

ותקשורת רשת טובה – בדומה להיערכות לכל שיעור מקוון.

בקובץ הבא נמצאים כל הנחיות ההפעלה, הטיפים והדגשים שיסייעו לכם לקיים את 
הפעילות בהצלחה ובקלות. 

בברכת פעילות מהנה ומוצלחת,
צוות ההתאחדות לכדורגל ומרכז פרס לשלום ולחדשנות



הנושאים:

1. חיים משותפים 
סדנה מעוררת השראה שבה נבחן זהויות ואת משמעותן בחברה 

הישראלית. המשתתפים והמשתתפות יכירו דמויות מגוונות ומשפיעות 
בחברה הישראלית, יחקרו את מעגלי השייכות הסובבים אותם ויקיימו דיון 

על המשמעויות של מרכיבים אלו בחיי היומיום. 

2. אורח חיים בריא
סדנה העוסקת במגוון נושאים שמטרתם לתת כלים לניהול חיים בריאים 
ומאושרים יותר. חיים בריאים הם לא רק כמה נבחר להתעמל ומה נבחר 

לאכול; אורח חיים בריא מחנך לגישה רגשית חיובית ולשינויים קבועים 
באורח החיים.  

3. מגדר
סדנה שמטרתה להציג את נושא המגדר מתוך צורך להעמיק את השיח 

המגדרי בחברה הישראלית – דרך הסתכלות על מגדר מזוויות שונות, 
שבירת הבניות ותפישות מקובלות, והכרת הנושא לעומק באמצעות 

דוגמאות מעולם הספורט בכלל ומעולם הכדורגל בפרט. 

4. התמודדות עם אתגרים
סדנה המתמקדת בבניית ביטחון המאפשר להתגבר על מכשולים, 

ובהענקת כלים לביצוע שינויים חיוביים ולשבירת דפוסים לא בריאים בקרב 
המשתתפים והמשתתפות. התלמידים והתלמידות ילמדו את החשיבות של 

חמלה עצמית, שיח בריא, קריאת תיגר על המחשבות השליליות המונעות 
מהם להתפתח, ואת חשיבותם של עידוד והעצמה אישית דרך חסד כלפי 

עצמם וכלפי אחרים. 



אסרטגיית האחריות החברתית של ההתאחדות לכדורגל
בשנים האחרונות נבנתה בהתאחדות לכדורגל אסטרטגיה ייעודית בנושא האחריות 

החברתית, תוך הבנה שאחריות זו כלפי הקהילה נמצאת בלב הארגון שמוביל את 
הכדורגל בישראל.

המבנה הייחודי של האוכלוסייה המגוונת בישראל, שנובע מגילה הצעיר יחסית של המדינה, 
ממיקומה הגיאוגרפי וממנעד הדתות הרחב המרכיב אותה, יצר מתאר ברור ומיקוד על עברה.

כוחה של ההתאחדות לכדורגל בישראל, על בעלי העניין והשותפים שלה, להוביל ולקדם 
ערכים וחינוך, מהווה מנוע משמעותי שמייצר שינוי בחברה הישראלית היום, וימשיך ליצרו 

מחר ובשנים שלפנינו.
לאחר ארבע שנים של מיקוד, היטמעות, התייעצויות וקבלת משובים מהשותפים שלנו 

לכל אורך הדרך, הגדרנו את חמשת תחומי האחריות המשמעותיים שבהם נרצה להתקדם 
באמצעות חינוך בשנים הקרובות: כדורגל, חדשנות, התחום החברתי (דו-קיום), ִמְחזּור, הגנה 

סביבתית ומחקר.

מרכז פרס לשלום ולחדשנות, המציין 25 שנות פעילות בעלת הד ומשמעות, נוסד בשנת 
1996 על ידי הנשיא התשיעי שמעון פרס ז"ל, במטרה לקדם את שגשוגה של מדינת ישראל, 
ולסלול את הדרך לחיים משותפים ולשלום בר קיימא בין כלל אזרחיה, ובינה לבין שכנותיה. 

ספורט משמש כלי המגשר על מכשולי שפה, פוליטיקה ודת, כלי המאפשר הנחלת ערכים של 
עבודת צוות, של הכרת האחר וקבלתו, של חיים משותפים ושל שלום. במסגרת הפרויקטים 

שלו עושה מרכז פרס לשלום ולחדשנות שימוש בענפי ספורט שונים, ובכדורגל בפרט, על 
מנת להביא יחד ילדים וילדות, ישראלים ופלסטינים, יהודים וערבים, מיישובים פריפריאליים 

בעיקר, לפעילות ייחודיות בסביבה בריאה, בטוחה ומהנה, המבוססת על עקרונות של 
שוויון וכבוד הדדי. לפרויקטים אלו השפעה רבה לא רק על המשתתפים עצמם, אלא גם על 

המאמנים, ההורים, בני המשפחה המורחבת, החברים והקהילות שבתוכן הם פועלים. 
לפני כשנתיים מצאו ההתאחדות לכדורגל בישראל ומרכז פרס לשלום ולחדשנות את דרכם 

המשותפת, מתוך העשייה והשימוש בערכי הספורט בכלל ובערכי הכדורגל בפרט.
השותפות החלה בשנת 2019, כאשר ההתאחדות לכדורגל הצטרפה לפרויקט "משחקים 

הוגן, מובילים שלום" של מרכז פרס לשלום ולחדשנות, פרויקט שהוקם בשנת 2015 מתוך 
הצורך ליצור קרקע פורייה שתאפשר שבירת סטריאוטיפים בין המגזרים וחינוך לשלום דרך 
הספורט. מטרתו של הפרויקט היא לקדם חיים משותפים והבנה הדדית בין ילדים וילדות, 

סטודנטים וסטודנטיות, אנשי ונשות חינוך ובתי ספר יהודים וערבים. 
הערכה שלפניכם היא נדבך נוסף בהרחבת ובהגדלת השותפות בין ההתאחדות לכדורגל 

בישראל לבין מרכז פרס לשלום. 


