
 
 אימון כדרור ושליטה בכדור 

 

 חינוכיים:  תכנים

 אחריות של היחיד על המהלך . 
   האישיתשיפור הביטחון ביכולת . 

 
   שיחת פתיחה:דגשי 
 .לפעולה פשוטה וטבעית ך את הכדרורחשוב להפו  •
 לשמור את הכדור קרוב אליכם.כל הזמן   •
 לעשות את זה בכל מקום, בדרך הביתה, בגינה, בחדר, בשתי הרגליים.  •

 
   חימום

 
כולם עם כדור, קונוסים מפוזרים, מכדררים חופשי במגרש, בשריקה כדרור מהיר כל   .1

 אחד לקונוס אחר. 
מחוץ למעגל, אפשר לשחק    אחד לשני הכדור, צריך להעיף את  בתוך מעגל מכדררים  כולם .2

 עם אחרון שנשאר או עם שמי שבחוץ מחליף את מי שהועף לו הכדור. 

 לימוד 
 

 של הנעל, חצי מבט למעלה  פנימי/ הסבר: כדרור קרוב לרגל עם החלק החיצון
    קונוסים מסודרים בשני טורים, כל שחקן מכדרר עם הפנימי והחיצוני, עם החלפת רגליים .1

תרגול  
 אישי 

 

גדול, שינוי מהירות הכדרור בהתאם  -סידור קונוסים עם מרווחים משתנים, קטן .1
 למרווח. 

ו והשחקים  כולם עם כדור, כדרור חופשי במגרש, המאמן מראה מספרים ביד של .2
 צריכים לצעוק את המספר, בשריקה קורה משהו(בעיטה, מגיעים לעיגול אמצע) 

 , ובועט.ביניהםער, שחקן מכדרר מהר קונוסים מסודרים באלכסון לכיוון הש .3

 ספורטיביים: תכנים

  שליטה בכדור ושמירה 
 עליו קרוב לגוף  
  הכדור תוך תנועה  כדרור 

 חשוב לזכור! 

 סבב שמות ומה נשמע ? 
  הרבהלשתות. 
 למשקיעים   לתת הערות בונות ולפרגן

 והמשתפרים. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 שיחת סיכום:דגשי 
 איך נכון לכדרר?  -באימון שאל את השחקים מה הם למדו   •
 לכדרור יש חשיבות גדולה במשחק, אך למסירה לא פחות וצריך לדעת מתי לבחור ולקבל את ההחלטה הנכונה. אמור    •
 . נקודות לשיפור ושימור לאימונים הבאים  –להגיד את דעתך על האימון   •
 הקבוצה/המאמן. בחירת שחקן מצטיין ע"י  •

  

תרגול  
 קבוצתי 

 תופסת עם כדרור.  –משחק אמצע  .1
 

 תרגול מסירה, קבלת כדור, כדרור ומסירה לקונוס הבא.   –קונוסים מסודרים בריבוע  .2

 משחק 
 תרגול

בכדרור/מסירה עם   של השער אין שוערים או בעיטות, המטרה היא להגיע לקו האורך  .1
 הכדור. 

שניות עם הכדור ורק   5 בדיוקכל שחקן שמקבל את הכדור חייב להיות   –משחק רגיל   .2
 אז לשחרר אותו. 
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 2תרגול קבוצתי 



 המתכון להצלחה -מסירה ועצירה
 
 

  תכנים חינוכיים: 

 שלי  הצלחתי היא האחר של הצלחתו 
 התקדמות  לשם עצירה 

 
 דגשי שיחת פתיחה:  

 אף שחקן בעולם לא יכול לנצח משחק לבד.    •
 )."הטיקי טאקה "קבוצות שמרבות למסור מוציאות יותר מעצמן (ברצלונה ו  •
  .לא נכונהמסירה מעולה יכולה להתבזבז על עצירה  תשקיעו בעצירת הכדור, •

 
 חימום  

 
ריצה קלה ברחבי המגרש עם כדורים בשריקה יורדים לכפיפת בטן מהירה  .  1

וממשיכים לרוץ, בשתי שריקות מחליפים עם שחקן אחר כדור תוך כדי תנועה, בשלוש  
 שריקות בועטים לשער. 

 
מ' לאורך המגרש. שורה   5מסתדרים בשתי שורות אחת מול השנייה במרווחים של .  2

ורים ובשורה השנייה קונוס ליד כל שחקן. בשריקה השחקן עם הכדור  אחת עם הכד 
מוסר לשחקו מולו, הוא עוצר ומחזיר מסירה וממשיך בריצה לקונוס הבא, מקבל  

מסירה מהשחקן מול הקונוס ומחזיר וכך הלאה. ברגע שעברתי את כל הקונוסים אני  
רי כמה דק'  עוקף מסביב בספרינט את שורת המוסרים עד לקונוס הראשון. אח 

 מתחלפים.  
 

  גל הר, לכדור  מקבילה אחת רגלקשר עיין עם השחקן שאליו אתם רוצים למסור,   .1 לימוד 
ובאמצע    הרגל של הפנימי החלק  עם ,הכדור באמצע ופוגעתלאחור   מונפת  השנייה 

אורך הרגל, להמשיך את התנופה של הרגל לכיוון מי שמסרתם לו גם אחרי הפגיעה  
 . בכדור

 תכנים ספורטיביים:

 כדור  מסירת •

 כדור  עצירת •

 

 חשוב לזכור! 

  לפרגן ולעודד אחד את השני 
   לתקן שגיאות בטכניקת המסירה

 והעצירה 
   לא לשכוח קשר עין עם השחקן

 שאליו אני רוצה למסור 
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   :דגשי שיחת סיכום
 הכדורגל  מסירה היא אחד הבסיסים המרכזיים במשחק   •
 והרבה יותר קל לנצח שמשחקים. קבוצתיל המשחק הופכת את  מסירה   •

 

  

תרגול  
 אישי 

 

 .אחורניתוחוזרים בריצה   ומוסרים הדרך חצי עד מתקדמים השני מול אחד שניים .1
והשחקנים נעים בין הקונוסים והם     שיוצרים גבולות עם קונוסים רק אותו תרגיל .2

 צריכים למסור באופן מדויק לשחקן בלי לחרוג מגבולות הקונוסים. 
 . החלשה הרגל על לעבוד עוברים  .3
  והסתה. החיצוני עם ואז הפס עם עצירה כל קודם .העצירה את בזוג מתרגלים  .4

 .וחזרה השני לשחקן מסירה

תרגול  
 קבוצתי 

 החיצוני זז הפנימי המעגל .מתמסרים ביניהם והם  פנימי ומעגל  חיצוני מעגל .1
 במקום.  נשאר

 . אחר לכיוון פעם כל עצירהו  מסירה ומתרגלים בריבוע עובדים .2
 לאורך המגרש + בעיטה בסוף.  פס דאבל  תרגיל -בזוגות  .3
 דאבל פס לאורך המגרש עם מגן, מי שבעט נשאר בהגנה.  .4

 משחק 
 תרגול

 י נגיעות לכל שחקן באמצע. מותר שת שחקנים מסביב ואחד  4עם   21 .1
נקודות,    2מסירות  5התקפה "רגילה" שווה נקודה, התקפה מעל  -משחק רגיל   .2

 נקודות.   3מסירות   10התקפה מעל 
 

 1תרגיל קבוצתי 

 2תרגיל קבוצתי 

 3תרגיל קבוצתי 

 

   

   



2X1  התקפה ופרגון 

 

     חינוכיים:  תכנים

  פרגון עידוד 
  הטוב החברים עוזרים להוציא אחד מהשני את 

 
   :דגשי שיחת פתיחה

 חשוב לנצל יתרון והזדמנויות במגרש, ולדעת איך לעשות את זה נכון.  •
 ולפעמים למסור, צריך להפעיל שיקול דעת מה האופציה הכי טובה בכל מצבלפעמים צריך לבעוט  •
  פעם למצב אחר ולהיערך מחדשתנועה בלי כדור גורמת להגנה להתרגל כל  •

 ויוצרת הזדמנות להתקפה להפתיע את ההגנה 
  
   :חימום

 
 .עם כדורים במעגל קונוסים, מי שנתפס חובר לתופסיםתופסת  .1
ההתקדמות  משחק כאשר ניתן למסור רק ממצב עמידה סטטי ואסור לכדרר ולרוץ עם הכדור.   .2

 לכיוון השער היא רק במסירות ותנועה בלי כדור. 

 :לימוד
 

צריך להיות   את הכדור  החלפת מסירות, מחשבה על איפה השחקן השני שמקבל –הסבר: דאבל פס 
 איפה הוא יקבל את הכדור על מנת להמשיך את המהלך בתנועה ובלי לעצור. ו

   משחקים דאבל פסים לאורך המגרש. –תרגול זוגות  .1

 עם הכדור והשני עוקף אותו מאחוריו ופותח לאחד הצדדים. 1שחקן  – backdoor: הסבר

  מקבל מסירה ובועט  backdoorשחקן יוצא מהמקום בכדרור והשני עושה לו  –תרגול זוגות  .2
 .לשער

אותו תרגול רק שהפעם יש מגן. שחקו ההתקפה שיוצא בכדרור יכול לבחור אם ללכת לשער או   .3
 .backdoorלמסור לשחקן השני שעשה את ה

 ספורטיביים: תכנים         

  דגשים בתנועה נכונה 
 לימוד דאבל פס ו- backdoor 

 חשוב לזכור! 

  סבב שמות ומה נשמע 
 להקפיד על שיחת פתיחה וסיכום 
  לשתות הרבה 
 למשקיעים   לתת הערות בונות ולפרגן

 והמשתפרים 

 

   

 
  

 1לימוד 

 

 

  

  

 2לימוד 



 

 

 

 שיחת סיכום:דגשי 
שאל את השחקים מה הם   •

 סיג למדו והאם הם יודעים להשתמש 
 
 
 

 דגשי שיחת סיכום:
 חשוב לשחק אחד בשביל השני, לרצות שהשחקנים בקבוצה שלי יהיו יותר טובים ויקבלו   •

 את הכדורים בצורה הכי נוחה וטובה בשביל להמשיך את המהלך, אם זה בעיטה או כדרור. 
 היה טוב, השקיעו/לא השקיעו, מה ראית שהשתפר .  –להגיד את דעתך על האימון  •
 ן. חירת שחקן מצטיין ע"י הקבוצה/המאמב •

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

תרגול  
 :קבוצתי

מסירה דאבל פס בין שני שחקני התקפה, השחקן השני שקיבל את   – ובקדורתרגול דאבל פס   .3
 . המסירה הראשונה מוסר ורץ לבקדור

תרגול זוגות/שלשות לבעיטה לשער מול מגן, החלטה חופשית על איך עוברים את המגן, המגן   .4
 . ומאוחר יותר אקטיבי פאסיביבהתחלה 

 :  לשים לב שמשתמשים בכלל הכלים שנלמדו ומגוונים. הערה

 נקודות. 6שווה  בקדור  ה. שער שהגיע כתוצאה מדאבל פס אוכל שער שווה נקוד .5 משחק:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 3 קבוצתי  לותרג



 כוחה שלה קבוצה אימון 

     דגשים חינוכיים: 

  השלם גדול מסך חלקיו –סינרגיטיות . 
   הרבה יותר קל וכיף כשפועלים ביחד 
  עליהם להאמין בחברי הקבוצה ולסמוך 

 

 אמור בשיחת פתיחה:  

אם מישהו אחד עצוב כולם עצובים, אם מישהו הבקיע  חד שמח כולם שמחים, בכדורגל אין אני יש אנחנו! אנחנו קבוצה ויש לנו מטרה משותפת, אם מישהו א
שמים ידיים ומישהו צועק "כולם בשביל  משמחה ולא רק מי שבעט. היום האימון שם דגש על זה, על מטרה משותפת ומשימה קבוצתית. אז כולם קופצים 

 אחד" והשאר עונים "אחד בשביל כולם". 

 כולם עומדים במעגל ומחזיקים חבל ומישהו אחד הולך על החבל (דגשים: להחזיק חזק, המאמן הולך קרוב ללוליין לוודא שהוא לא נופל).  –. לוליין בקרקס 1   חימום

    , וכך הלאה וכמובן שהאחרון מוסר לראשון, 3ל  2, 2ל  1 –. נותנים לכל אחד מס' וכולם צריכים לנוע ברחבי המגרש בריצה קלה ולהתמסר לפי סדר המס' 2
 מוסיפים כדור נוסף ואחר כך מוסיפים כדור שלישי (דגשים: קשר עין במסירה, לא להפסיק לרוץ).  שתי דקות   אחרי 

 
 עיקרי     

לחצות את המגרש משער לשער בלי שהכדור יגע ברצפה כשכל חבר מהקבוצה חייב לגעת לפחות פעם אחת בכדור (אם זה קשה מידי אפשר שזה יהיה   .1
 שני שחקנים שנוגעים בכדור.  נגיעה אחת ברצפה בין

 Xכל הקבוצה עומדת בשני תורים מול השער והם צריכים להגיע ל  –לתלות קונוסים מהשער ועוד כמה קונוסים מתחת ולכל קונוס לתת ניקוד שונה לכל קונוס   .2
 דקות.  Xנק'  ב 

צליחו להגיע כולם לעשות זאת שוב (דגשים: לעשות זאת  כל הקבוצה צריכה להגיע ואם לא ה –שניות  30ריצה עד לחצי ובחזרה, עד הסוף ובחזרה ב .3
שלא יהיה איזה ילד שמנמן שלא מצליח והוא מושפל, לסיים את הזמן שניתן כאשר שני ילדים לא הצליחו או לשקר ולהגיד שכולם הגיעו זה גם    –ברגישות 

 בסדר). 
כל הקבוצה בתור בקו השער, הראשון רץ בספרינט מקיף קונוס באזור החצי וחוזר לתפוס את השני והם רצים ביחד להקיף את   –מרוץ שליחים מצטבר  .4

 זמן.   Xהקונוס והולכים לתפוס את השלישי וכך הלאה, אסור לעזוב ידיים והם צריכים לעשות זאת ב 
לפזר שערים קטנים (משני קונוסים) ברחבי המגרש שליד כל שער מס' ושער סיום עם קונוסים בגודל שונה או בצבעים שונים. כל הקבוצה צריכה    –מיני גולף  .5

 נגיעות בכדור כשלכל שחקן מותר לגעת בתורו רק פעם אחת.   Xלהעביר את הכדור בין כל השערים ב 

 דגשים ספורטיביים: 

 ללמוד לשחק כקבוצה ולא רק כיחיד . 
 יש תפקיד ומשמעות על המגרשכל שחקן  ל . 

 חשוב לזכור! 

  ציוד נוסף להביא 
   לעשות מעקב

חניכים מסודר של  
 מי שהגיע 

   בטיחות קודמת
 להכל 

  



כדורים, עם הפנים למגרש, הראשון עומד בחצי עם הפנים לתור ומקבל מסירה מהראשון בתור והוא   כל הקבוצה בתור בפינת המגרש עם  -תרגיל קבוצתי  .6
   Xזמן או   Xהבקעות ב  Xמחזיר לו מסירה לאמצע המגרש בערך והוא בועט לשער ריק, אסור לבעוט מלפני קו החצי והמטרה היא לדייק בבעיטות ולהגיע ל

 הזדמנויות 

 

 

 
 
 
 
 

 משחק (דגש על פרגון ועידוד ומשחק קבוצתי):    מסכם
 

 
 

   שיחת סיכום:דגשים ל
מקלות ביחד ואומרים לו לשבור. כשאתם לבד אפשר לנצח ולשבור   20מביאים לשחקן אחד מקל ואומרים לו לשבור ואז מביאים לו  •

 אתכם בקלות אבל אם תהיו מאוחדים, קבוצה אף אחד לא יוכל לשבור אותכם! 
 לאימונים הבאים  נק' לשיפור ושימור •
 לפרגן לשחקם ספציפי שבלט.  •

 
 
 
 
 


