
בשנים האחרונות הפכו מגרשי הכדורגל לאחת מהזירות, 
שבהן מתרחשים אירועי אלימות קשים. פרשני ספורט, 
קרימינולוגים וסוציולוגים מנהלים ויכוח ער, האם הגדלת 
מספרם של אנשי המשטרה במגרש תמנע את האלימות, או שמא, 
נוכחותם רק מגבירה את המתח ואת העוינות. עם זאת, אלו וגם 
אלו מסכימים, שטיפול שורש בבעיה מצריך מאמץ מערכתי רב, 

לא רק בתחום האכיפה, וחשיבה לטווח ארוך. בתכנית המניעה 
"כדורגל ללא אלימות", המופעלת ברשויות המקומיות במסגרת 
התכנית הלאומית עיר ללא אלימות, והנכנסת לשנתה השנייה, 
מאמני כדורגל ומדריכים הופכים לסוכנים של מניעת אלימות 
ושל יצירת תשתית קהילתית, המאפשרת קשר בין המשתתפים 
לבין הקהילה שבה הם חיים. במהלך האימונים, המדריכים )בוגרי 

שפה משותפת 
מגרשי הכדורגל, שהפכו לזירות אלימות, משנים את פניהם    שליטה 
עצמית, התמודדות עם כישלון, שלילת גזענות ואלימות וכבוד לאחר הם עתה 
"השחקנים הראשיים"    לצד הפגנת יכולות וכישורים במגרשים, מתקיימים 
גם "משחקי ידידות"    על התכנית למניעת אלימות בספורט    פלטפורמה 

לצמצום מעורבות של מתבגרים באלימות ובהתנהגויות בסיכון

דני שחר )תא"ל במיל.(
מנהל תכניות עיר ללא אלימות ושיטור עירוני, המשרד לביטחון הפנים

יה
רצ

סט
לו

אי

ביטחון פנים / גיליון 6 / מאי 2014 40



וינגייט, שעברו הכשרות ייעודיות של מטה עיר ללא אלימות 
בנושאי התמודדות עם מצבי אלימות ומניעתם, הקניית ערכים 
ותרומה לקהילה( עובדים עם הנערים על פיתוח מיומנויות כשליטה 
עצמית, עבודת צוות, התמודדות עם כישלון ושמירה על ערכים 
ככבוד לקבוצה היריבה, שלילת גזענות ואלימות מכל סוג שהוא, 
עזרה לזולת והתנדבות בקהילה. כתנאי להשתתפותם בתכנית, 
הנערים מתבקשים לקחת חלק בפעילות קהילתית יזומה, ולהעביר 
לחבריהם שיעורים בהתמודדות נכונה עם גילויי אלימות ושנאה, 
התמודדות עם פיתוי לשתיית אלכוהול ולשימוש בסמים ובעיקר 
- כבוד לאחר. בתכנית, המופעלת כיום בשישים ואחד יישובים 
ברחבי הארץ, נטלו חלק בשנה החולפת אלף וחמש מאות בני-נוער, 
והיא מאפשרת גם לרשויות המקומיות להעניק מסגרת נוספת 
לבני-הנוער, שאין להם מסגרת אחרת מחוץ לשעות הלימודים. 
במחקר בקרב בני-הנוער המשתתפים בתכנית, נמצא, כי שביעות 
רצונם ממנה גבוהה במיוחד. 89.5% מאלף ומאתיים בני-הנוער 
שענו על השאלונים, שנועדו להעריך את התכנית, דיווחו, כי 
הם מרוצים מאוד ממנה. 83.8% דיווחו, כי התכנית נותנת ביטוי 
לכישורים שלהם, 84.3% דיווחו, כי הם מרגישים בנוח לפנות 
למדריך, אם ייתקלו בקושי או בבעיה אישית, ו-83.2% הסכימו, 
כי הערכים שהתכנית מובילה משפיעים לטובה על בני-הנוער. 
בנוסף, נרשמה מגמת ירידה עקבית בנטייה לאלימות בקרב בני- 
הנוער שהשתתפו בתכנית - מ-32% שהצהירו טרם השתתפותם 
בתכנית, כי הם סבורים ש”יש אנשים שמגיע להם שיתנהגו אליהם 
לא יפה", ל-30% לאחר ההשתתפות בתכנית. כמו כן נרשמה 
ירידה של 4% )מ-24.2% ל-20.2%( בקרב בני-הנוער, שהצהירו, 

כי “שימוש בכוח נגד אחרים הינו דבר מקובל". 
לאור הצלחתה של התכנית, הוחלט להפעילה גם בטיפול בתופעות 
של אלימות בין חבורות של בני-נוער יהודים לבין אלו של ערבים 
בערים מעורבות וביישובים הסמוכים זה לזה. פעמים רבות אלימות 
שכזו פורצת כתוצאה מחוסר מעש, משעמום, מחוסר הבנה והכרה 
של האחר. על כן, הדרך הטובה ביותר לקרב בין בני-נוער אלו 

היא מציאת שפה משותפת - האהבה לכדורגל. 

חום יולי-אוגוסט
בישובים, שבהם פועלת עיר ללא אלימות, מהווים נתוני משטרת- 
ישראל, כדוגמת הנתונים על "הנקודות החמות" )עבירות ואירועי 
סיכון בנקודות שונות בעיר(, לבסיס לתכנון ולהקצאת המשאבים 
להפעלת מדריכים ופעילויות פנאי בחודשי הקיץ. בימים אלו 
שוקד מטה עיר ללא אלימות יחד עם מנהלי התכנית ברשויות 
המקומיות, על גיבוש פעילויות פנאי איכותיות, ועל הכשרת 

קבוצות מעורבות
גיל חורב, דובר עיר ללא אלימות

מדריכי הנוער להתמודדות עם מצבי אלימות וסיכון. בנוסף, נערך 
מטה עיר ללא אלימות לגיוס מתנדבים ולהכנת קמפיינים, שבהם 
יפורסמו פעילויות הקיץ, בשילוב מסרים פוזיטיביים להימנעות 

ממצבי אלימות וסיכון. 

לאור הפיכת התכנית "כדורגל ללא אלימות" לכלי לשיפור 
היחסים בין בני נוער - יהודים לערבים באזורים מעורבים, 
החליט מנהל תכנית עיר ללא אלימות בעפולה, עומר לב, 
להקים קבוצת כדורגל משותפת לבני-נוער יהודים מעפולה 
ולבני-נוער ערבים מהכפר סולם השכן, שפעמים רבות היו 
מתקוטטים בפארקים בעיר או מסתובבים בחוסר מעש. יחד 
עם מועד בן-דאוד, סטודנט לעבודה סוציאלית מהכפר סולם, 
המשמש מדריך חברתי בתכנית עיר ללא אלימות בעפולה, 
הם הצליחו להקים קבוצה משותפת של בני- נוער בני 17-14 
משני היישובים. בנוסף לאימונים, הנערים משתתפים בסדנאות 

למניעת אלימות וגזענות בספורט ומתנדבים בקהילה. 
"בהתחלה, היה לנו קשה להבין זה את זה בגלל הבדלי השפה", 
אומר בני קאופמן, בן 16 מעפולה, שמשתתף בקבוצה. 
"אנחנו מתקשרים באמצעות משחק הכדורגל, וזו הדרך 
הטובה ביותר". לדברי בן-דאוד, בתחילה היו עימותים בין 
בני-הנוער, בשל הרקע השונה. "לחלק מבני-הנוער היהודים 
היה קשה לראות את עמיתיהם מהכפר השכן משחקים במגרש 
הכדורגל שלהם, אך עם הזמן למדו כולם לכבד אלו את אלו, 

ונוצרו חברויות ביניהם".
סמי היאגני, חניך מהכפר סולם מוסיף: "היום, כשאנחנו 
משחקים, אני רוצה שהקבוצה שלנו תנצח בטורנירים, ולא 
הקבוצה היהודית או הקבוצה הערבית". הפרויקט הייחודי 
לא נעלם מעיניהם של גורמי אקדמיה וקהילה באזור הצפון. 
מכללת עמק יזרעאל, המחלקת מדי שנה פרסים לפרויקטים 
חברתיים מצטיינים, בחרה בקבוצה המשותפת, שהקימו לב 
ובן-דאוד, כפרויקט החברתי המצטיין לשנת 2013, מתוך 
מאתים וארבעה פרויקטים שונים שנבחנו באזור הצפון. את 

הפרס העניקה נשיאת המכללה, פרופ' עליזה שנער. 
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