
 _______________תאריך:              סינרגטיותשם האימון:

 יתרון מספרי הוא חשוב מאוד, אבל יותר חשוב לדעת להשתמש ביתרון המספרי, עבודה משותפת, הבנת האחר,  דגשי שיחת סיכום: 

 תיאום משותף הם היתרון האמיתי  

     דגשים חינוכיים: 

  תמיד עדיף ביחד 
  לא רק יתרון מספרי אלא אנושי 

 
 אנחנו בקבוצה צריכים להיות במשותף לעבוד במשותף, הכח שלנו זה    שיחת פתיחה:דגשי 

 ולשאול מה אומרת המתודה – לעשות את המתודה עם המקלות שיפודשלנו הביחד. 
 

 חימום 
 תופסת זוגות בסגנונות של מתיחות •
 בזוגות חופשי על המגרש פסים  •

 
 בסיסים בהגנה    עיקרי 

 לעמוד באלכסון עם זוית לכיוון השער,    -הסבר על הגנה •
   צעדי רדיפה, דחיפת היריב אל הקווים.

 שחקן התקפה עם  1X1  -1תרגיל  •
 הכדור חייב להכניס את הכדור לתוך השער, שחקן הגנה חטיפה 

 ה הרעיון של לעשות הגנ דגש עלובעיטה לשער. 
 ואז יכול   1בהגנה שחקן התקפה עם הכדור חייב לעבור לפחות  1X2 -2תרגיל  •

 שערים קטנים שחקן הגנה חייב להיכנס עם הכדור  2  לבעוט לשער יש
 דגש על היא חוליית הגנה שעובדת ביחד לתוך השער.  
1X2  בהתקפה 

 בהתקפה יוצא ללא   ,1שחקני התקפה מול שחקן הגנה  2 -דבל פס 1תרגיל •
 לפני/אחרי  1מוסר ל 2יוצא מהמקום לכיוון השער   1אז  2וסר ל  מ  1כדור 

 שחקן ההגנה ואז בעיטה לשער
 מתחיל התקפה  2 ,1שחקני התקפה מול שחקן הגנה  2 - -דלת אחורית  2תרגיל  •

 והעיטה לשער   1מוסר ל 2עומד מול הגנה  2, כש2רץ מאחורי תוקף  
 

 דגשים ספורטיביים: 

  בסיסים בהגנה 
 1X2  בהתקפה 

 חשוב לזכור! 
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 שחקני הגנה ללא שוער  2שחקני התקפה מול   2 -בהגנה 4X2  -3תרגיל  •
 (אם הולך להגנה טוב  ההתקפה צריכה לעשות או דבל פס או דלת אחורית 

 שחקני הגנה)  3מדי אז תוריד ל  
 בהתקפה, ומראה שזה לא עיניין מספרי אלא  /על פיתוח שפה בהגנה  עובד 

 גם על קבוצתיות בהגנה / בהתקפה
 

 
 מסכם

 דלת אחורית במהלך של השער שווה שניים משחק מסכם, דבל פס או  •
 והצלת גול של עבודה בשניים בהגנה שווה גול 

 


