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, ערכו דיאלוג עם הטקסט וכתבו מעל םלסימני  לבקראו את הטקסט. שימו 

  מכן ענו על השאלות. את  הנדרש. לאחר המילים 

  שולה פרידור/  על משחק הכדורגל 

  פי כתבה עיתונאית)-(על

  

משחקים קבוצתיים בכדור נערכו כבר בסין לפני כאלפיים שנים, וגם ביוון 

העתיקה ובאימפריה הרומית. משחק הכדורגל, כפי שהוא מוכר לנו כיום, הונהג 

  ת ולאיטליה.התפשט לצרפהוא שנים באנגליה, וממנה  800 -לפני כ

פי צורתו של הכדור. - בסוף המאה התשע עשרה התפצל המשחק לשני משחקים על

  הכדור העגול נקרא "פוטבול", והכדור המוארך נקבע "רגבי".

 כיום הכדורגל הוא המשחק הנפוץ והאהוב ביותר בעולם. אחת לארבע שנים 

כוכבים", " עתירהעולם עוצר את נשימתו וצופה בדריכות בטורניר כדורגל 

המתחרים ביניהם על גביע העולם. לטורניר זה קוראים "מונדיאל". משחקי 

  האולימפיידה והמונדיאל נחשבים לאירועי הספורט הגדולים בעולם.

  

כדורגל יכול להשפיע על מדינה שלמה. בזמן המלחמה שהייתה בניגריה הנמצאת 

השחקן הברזילאי באפריקה, הוכרזה הפסקת אש ליום אחד כדי לאפשר לֶּפֶלה, 

  הגדול, לשחק.

פשוטי העם החל במשחק הכדורגל מרתק אליו צופים רבים מכל שכבות הציבור, 

  נכבדיו. המשחקים משודרים באמצעי התקשורת, ועיתונאים, שדרניםב כלהו

מהם לצפות במשחק במגרש עצמו. אף אחד  שנבצרופרשנים מספקים מידע לאלה 

יש בעולם, אבל דבר אחד בטוח: כדורגל הוא ענף אינו יודע כמה חובבי כדורגל 

  הספורט הנערץ ביותר בעולם.

  

לקבוצות  סייגסביב המשחק התפתחה תרבות שלמה של אוהדים הנאמנים ללא 

שלהם. הם משמיעים קריאות עידוד, שרים ִהמנונים ושירים שחיברו במיוחד 

לומר "האדומים" או לכבוד קבוצתם, ולובשים בגדים בצבעים האופייניים לה. די 

  "הירוקים" כדי שכולם יבינו במי מדובר.
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סביב קבוצות מפורסמות בארץ ובעולם מתפתחת תעשייה שלמה של מוצרים 

 בחירוףומזכרות. כל סמל של הקבוצה מעורר גאווה, והאוהדים מוכנים להגן עליו 

  . בגדי השחקנים משוכפלים ונמכרים לאוהדים במחיר יקר.נפש

  

גל מעורר רגשות עזים, ולפעמים מתעוררות במגרשים בעיות קשות משחק הכדור

של אלימות, הפוגעות ברוח הספורטיבית של המשחק. הנטייה לנצח בכל מחיר, 

מובילים  כל אלה – הצורך לבטא כעס על הפסד והרצון להשפיל את היריב

לתופעות שליליות כמו קטטות, רמייה, ניבול פה ושנאת היריב. כוחות משטרה 

כוחות ביטחון מאבטחים את המשחקים, בעיקר כדי שאוהדי קבוצה אחת לא ו

  יתנגשו באוהדיה של הקבוצה היריבה.

הספורט ביסודו מבוסס על הגינות, על אדיבות, על כבוד ועל הערכה ליריב. עצם 

  ההשתתפות במשחק וההנאה ממנּו חשובים יותר מהניצחון ומהתוצאה הסופית. 

  עם "אויב". התנצחותורט איננה ההתמודדות עם יריב בספ

  כיצד מתמודדים עם תופעה כה חמורה אצלנו ובעולם כולו?

יש ניסיונות להגדיר באופן מדויק כללי התנהגות של הצופים במשחק, ולא רק של 

להגינות בספורט, ולצד "עשרת הדיברות" להתנהגות  אמנההשחקנים. קיימת 

דיברות" להתנהגות ספורטיבית של ספורטיבית של הספורטאי, נמצאים "עשרת ה

  הצופים ושל האוהדים.

  

  משימות  – על משחק הכדורגל
  איתור מידע

  בקטע מוזכרות שלוש מדינות שמשחק הכדורגל התפתח בהן. ציינו אותן.  )1
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