
 איך עושים טורניר לנערים?

 רקע

בתכנית השנתית של הנערים יש בין שלושה לארבעה טורנירים בשנה. הטורניר הוא מפגש של קבוצתך עם קבוצות  
 אחרות (אחת לפחות) למשחק ידידותי ותחרותי כאחד.

וחינוכית. הטורניר הוא מקום  בחלוץ אנו מתייחסים לטורניר כאירוע שיא לכל דבר בו נבחנות מידות הקבוצה מקצועית 
נהדר לראות כמה הקבוצה השתפרה במשחק שלה מתחילת שנה, כמו כן הטורניר גם משרת אותנו בבחינת העמקת  

 הערכים שניתנו לקבוצה מתחילת שנה כמו הפסד בכבוד, משחק קבוצתי, פרגון, התנגדות לאלימות וכמובן הוגנות. 

 לפני הטורניר 

 שלושה דברים כמאמנים:לפני הטורניר אנו נתעסק ב

 גיוס הקבוצה והרשמתם לטורניר (איפה שיש צורך בהרשמה) .1
 איפה משחקים? דרכי הגעה לטורניר? תקציב לטורניר? מזג אוויר בזמן הטורניר?  -דאגה לתשתיות הטורניר .2
רוצים מנצחים? קבוצה הוגנת ומנצחת? מה מקבלים? יש פרס? מביאים את   -האווירה החינוכית בטורניר .3

 ערוכה? מה קורה בין המשחקים? מה קורה לפני? הת

 גיוס הקבוצה

יש אפשרות להגדיל את הקבוצה על בסיס הטורניר. זה אירוע מאוד מושך ולכן אפשר לגרום ליותר חניכים   •
 להתעניין בקבוצה במקרה וזאת בעיה קיימת.

ספר שהטורניר על זמן בית   נודיע לקבוצה על קיום הטורניר לפחות חודש לפני קיומו (במקרה של קבוצה בבית •
 ספר נודיע לפחות חודש וחצי מראש ונתאם תאריך) 

נדפיס להם אישורי הורים ונבקש מהם להביא את האישור ביחד עם התשלום על הטורניר (במקרה ויש צורך  •
 לבעיות רפואיות. באישור ההורים צריכה להיות התייחסות  לשלם).

 חניכים.  6נראה שנרשמים לטורניר לפחות  •

 תשתיות 

שימו  נבדוק מזג אוויר משוער לטורניר. אם אנחנו עושים טורניר בזמן החורף כדי לנסות לסגור על מגרש מקורה ( •
להרבה מהמגרשים המקורים זורמים מים משולי המגרש. שזה לא טוב) או לשחק בתוך אולם. יש גם אפשרות  לב! 

 ות. זה לא מעט כאב ראש. של לקחת סיכון ולקוות שלא יירד גשם ומקסימום לדח
 בודקים מה הצרכים של הטורניר: •

o  אפשר להשכיר מגרשים איכותיים אם זה צורך.  –מגרש 
o  אפשר לארגן הסעות מהחלוץ או מהגוף בו אנו פועלים. תלוי בחוזה שנסגר מול המזמין. -הסעות 
o  הרצון הוא שלכל קבוצה תהיה כבר את התלבושת שלה. אבל יש סיכוי שלא יהיה ואז יהיה צורך   –לבוש

 להוציא חולצות. 
o  להוציא פלאיירים? רוצים באנר שיהיה בטורניר?   –פרסום 
o לכל מגרש), מע"ר (לכל  1כמה שופטים ? (כמה אנשים חוץ מהמאמנים צריכים להיות?  -בעלי תפקידים

 משתתפים צריך להיות גם חובש) 60מע"ר, מעל  טורניר צריך להיות 
בבית ספר שבחוזה    -סוגרים מול כל גורם בטורניר את ההשתתפות שלו לפי ההסכם מול מזמין הפעילות. (לדוגמה •

אם הטורניר מתארח   -2. דוגמה כתוב שהחלוץ לא משלמים על הסעות, הבית ספר צריך להזמין הסעה הלוך וחזור
וער בהם פועלים אז אין צורך הזמין מגרש ואין צורך להזמין הסעה לקבוצה הזאת. במגרש של אחד ממרכזי הנ

קבוצה שההסכם שלה הוא שהמזמין לא משלם על הטורניר בכלל, נבקש מהילדים סכום אשר אותו   – 3דוגמה 
 . נמשוך מהתמחיר)

התפקידים הרלוונטיים. באירועים  עם רכז שמירת החיים בחלוץ ביחד עם כל בעלי תחקיר מוודאים שקובעים  •
 קטנים התחקיר יכול להיות גם בטלפון. 

 האווירה החינוכית 

 לסגור את לו"ז הטורניר דרך השאלות הבאות:  •



o  ?כמה קבוצות יהיו 
o  ?כמה זמן משחק אני רוצה שיהיה לכל קבוצה 
o  ?כמה משחקים יהיו וכמה ארוכים הם יהיו 
o  ?מי אחראי על הפעילות? (מאמנים, בעלי תפקידים אני רוצה שיהיה לקבוצות מה לעשות בהפסקות

 חיצוניים, אנשים מהמסגרת ממנה אני מגיע) 
o  ?אני רוצה להביא את התערוכה? זה בתקציב האירוע 
o ?מה יהיה בפתיחה ובסיום של הטורניר? (שיחת רכז בהתחלה? מעמד הכרזת מנצחים בסוף ( 
o הטורניר?  האם אני רוצה לעשות חימום קצר או אימון ארוך יותר לפני 

לסגור מה התארים של הקבוצות המנצחות.  (הקבוצה המנצחת היא זאת שניצחה הכי הרבה משחקים, הקבוצה   •
 ההוגנת היא זאת שקיבלה הכי הרבה כרטיסים ירוקים, אין מנצחים בכלל)

ה לסגור מה הפרסים לקבוצות. (פרסים כמו ארוחת פיצות לקבוצה או שובר לכל ילד, מדליה לכל ילד בקבוצ  •
 מנצחת או בכלל, תעודת הערכה שמסמלת את הניצחון שלהם, אין פרס בכלל) 

 בזמן הטורניר 

 מוודאים כמה דברים:התאריך הנקוב של הטורניר בו  יום לפניהאירוע מתחיל לכאורה 

 , מספר המשתתפים לא השתנה. כולם שילמו, הביאו אישורי הורים -מוכנות הקבוצות •
נסיעה ותדריך לאחראי הנסיעה. לבקש שיתקשרו לנהג ויוודאו איתו את פרטי סגירה על אחראי  -הסעות •

 הנסיעה וקיומם של הטפסים הדרושים כדי להסיע את החניכים.
 לוודא שכולם יודעים איך הם מגיעים ומתי. סגירה אחרונה על תפקידם. -מוכנות בעלי התפקידים •

 ציוד נדרש לטורניר:

 כדורים) 5(ולפחות  כדורים לכל קבוצה  2 •
 סיכות ניפוח 3משאבת כדורים +  •
 .זוגות) 4שערים אז צריך  4מגרשים מקבילים אז יש  2לכל שער המשתתף בטורניר (שיש  כפפות שוער זוג •
 שערים ניידים במקרה וצריך.  •
 קצת כיפות סימון לאימון שלפני תחילת המשחקים.  •
 תיק עזרה ראשונה  •
 עם מים עם שולחן וכוסות חד"פ. במקרה ואין שם ברזיה קרובה. טרמוקן •
 החולצות של הטורניר. במקרה והזמנתם.  •
 הפרסים או התעודות. במקרה והסכמתם שיהיו כאלו.  •
 סט כמספר השופטים  – משרוקית וכרטיסי שיפוט (אדום, צהוב וירוק) •
 השפה של כולנו". אם רציתם להביא אותה. –"ספורט  -תערוכה •
 או הצללה אחרת במקרה ותכננתם מתחם מוצל שיהיה חלק מהטורניר.  גזיבו •

 משבצות אפשריות לטורניר:

 שיחת רכז •
 שיחת סיכום  •
 אימון קצר •
 חימום  •

 משבצת תערוכה •
 מעמד הכרזת מנצחים  •
  2אימון ידידות בין  •

 קבוצות 

משחק בין המאמנים   •
 לקבוצה המנצחת 

שיחת קפטנים  •

 לשים לב שכולם חוזרים הביתה בבטחה. -בסוף הטורניר

 או למרכז ההדרכה  לכל הטפסים שצריך כדי לקיים טורניר כנסו לכאן

wX8Mj4z8fXkTM?usp=sharing-zxuLYudVHEbyaS-https://drive.google.com/drive/folders/1BkO 

 שימו לב! צריך לערוך את הדברים ביחס לטורניר שאתם רוצים לקיים.

https://drive.google.com/drive/folders/1BkO-zxuLYudVHEbyaS-wX8Mj4z8fXkTM?usp=sharing

