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וכדורגל כשתרפיה 

 נפגשים

 

התפתחות, למידה, שיח, ביטוי עצמי וקבוצתי  מטרת הסדנה ליצור תהליך הכולל
 .וויה ופעילות מהנה, מאתגרת וספורטיביתחיובי ומיטיב לצד ח

 הוא ספורט בין לאומי , שפה בין תרבותית ואירוע חוצה מגזרים, דתות ומינים. כדורגל

כשלקבוצה  ,קבוצתי בו קבוצה של יחידים מתאחדת אל מול קבוצה אחרת משחקהכדורגל הוא 
 יש מטרה משותפת.

 התהליך הקבוצתי 

עבודת צוות, שיתוף פעולה, הגינות, מתהווים תהליכים של:  סדנה במסגרת התהליך הקבוצתי ב
, השגת מטרה אישית ר ולשונה ממני, הבנת חוקים וקבלתםכבוד לאחמתן ראיית האחר, 

ביטוי עצמי, הנאה מהדרך ולא רק מהתוצאה הסופית, , התמודדות עם ניצחון והפסדוקבוצתית, 
 לאחר, תפיסת ונתינת מקום ועוד. טיהשליטה בכעסים, אמפ

 

מטרה נוספת היא למידה על יצירת קשרים מיטיבים מול האחר, יכולת לפתח  בקבוצות בוגרות
מערכות יחסים בוגרות ומיטיבות, תהליך קבוצתי עם אוריינטציה להתפתחות אישית וסלילת 

 עתיד מיטיב.

 

 קבוצות אב / ילד

 בקבוצות אלו בנוסף לנאמר מעלה נעשית עבודה על קשר אב / בן.

 אחד מול השניתקשורת אישית וזוגית  -

 תקשורת והדדיות מול קהל נוסף הנמצא בסביבתם -

 אישי אב מול בנו יכולת להעלות תכנים בקבוצה ובאופן -

יכולת הכלה הקבלה האחד של הני והעצמה זה את זה במהלך המפגש בתוך החדר וכמובן  -
 שבזמן משחק הכדורגל עצמו

 יכולת איפוק, ריסון  -

 שותפות  -

כדורגל ושיח, ספורט ולמידה ערכית   חצישעה ו סדנה שבועית בת הסדנה המוצעת היא
 .ורגשית

 מבנה המפגשים:

העלאת  .דגש על המפגש הקרובשיח על איך עבר השבוע, התעדכנות  - פתיחה במעגל ✓
 תכנים משבוע שעבר , שיקופים ושיח על מפגש שעבר, שימוש בתכני ספורט 
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 עולים למגרש , מתחלקים לקבוצות ומשחקים.  -  משחק כדורגל ✓

 עוצרים לדגשים, תרגילים, התנסויות שונות במגרש.המשחק באמצע 

  ים , פרידהיסיום , סיכום מפגש, שיקוף של רגעים משמעות – שיח מעגלי ✓

              

 

 קבוצות שעברו תהליך וניתן לקבל המלצות:

גרעין  –תכנית לילדים ונוער בסיכון ק.אתא,  משרד חינוך,  תכנית מרחב בבתי ספר , גרעין אומץ 
 דתי בעכו, קבוצות פרטיות

 

 

 

 ימן , מטפל רגשי בהבעה ויצירה בהתמחות של דרמה תרפיה.: זאב ניהמנחה אודות

 וקבוצתי באמצעות כדורגל.מטפל פרטני 

 מדריך כדורגל מוסמך.

 בעל תואר שני בטיפול בהבעה ויצירה באוניברסיטת חיפה.

 ילדים ונוער.ניסיון מקצועי רב בעבודה עם 

 רכז ערב בניידת עלם בעבר ומנהל מקצועי של עמותת אוונגרד.

 .אופן פרטיילדים ונוער בתוך מערכת החינוך ובמטפל ב

 

 neymanzeev@gmail.com,    0528331385יצירת קשר:   


