
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פיתוח יכולת 
 אישית

  קבלת כדור

 לפתח יכולות של קבלת כדור. להבין שאפשר להתאמן לבד על יכולות מסוימות ולהשתפר.

בקבלה של הכדור. אפשר לעשות את זה עם הרבה מאוד חלקים בגוף )חוץ  היום אנחנו נתעסק קצת
 מהיד(ץ אנחנו נבין שאפשר להתאמן ולהשתפר ביכולות האלו.

 חימום רגיל + מתיחות

חימום טוב הוא חימום בו הילדים  *
 יוצאים מאזור הנוחות

הדרך הכי טובה לשתף את כולם  *
 זה לשלב תחרות בחימום

ום הוא מעבר מחוסר פעילות חימ *
שאף חניך לא  שים לב לפעילות. 

 נמתח יותר מדי.

 טאצ'דאון תותחים. חימום מתודי: 
משחקים טאצ'דאון רגיל רק שבמקום לקבל עם 

היד מסירה. חייב להיות איבר ביניים שממנו אתה  
תופס את המסירה עם היד. יפגע קודם בחזה, כתף, 

 רגל, ורק אז לתפוס עם היד.ראש או 

זה יכולת די מורכבת. צריך לתת   *
 להם להתנסות בזה.

* אם לא מצליחים, אפשר לעשות  
 רגיל.

 צריך לראות שכולם משתתפים. *
 לחזק ילדים שפחות מצליחים. *

 

צריך לראות שהם שמים לב  *
אחד לשני ולא מרימים רגליים  

 לפרצוף אחד של השני.

הטכניקה של קבלת כדור היא ביכולת להזיז לימוד: 
אחורה את האיבר שאתה מתכנן לקבל איתו את  

הכדור בכדי לרכך את המכה ולמנוע הדיפה חזרה של 
 הכדור לכיוון המוסר.

 כל אחד מוסר לזוג שלו והוא מקבל:תרגול בזוגות: 
 .דרך הראש להוריד לרגלכדור גובה.  -מסירה א. 
 כדור גובה. דרך החזה להוריד לרגל. -המסירב. 

 כדור למרכז הגוף. דרך הברך לרגל. -ג. מסירה
 ד. מסירה שטוחה. לקבל עם הרגל.

 לראות שכולם מתרגלים. *
* זה לא מדע טילים. יש מסירות  

 שיפספסו וזה בסדר.

לומר לכולם שזו הזדמנות טובה  *
לנסות להשתפר. מה שנתאמן עליו 

 בזמן משחק.פה, נשתפר בו 

לראות שהם לא זורקים אחד על   *
 השני בכדי לפגוע.

 דק 15
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 תרגול ברביעיות )אופציונלי(: 
תרגול על קבלה ברצפה. שמקבלים כדור מקבלים 

אותו עם הרגל הרחוקה. לדוג': כדור מגיע משמאל, 
 מקבלים אותו עם פנים רגל ימין.

מתמסרים ברביעיות שהם עושים רק מסירות  
 שטוחות. מקשים אחד על השני. רק על הרצפה.

הטכניקה שבה לוקחים צעד   *
 אחורה עדיין נשמרת.

 * שיתנו מסירות חזקות ויקשו.

 לראות שכולם משתתפים *
* לשים חלשים עם חזקים.  

 שהחזקים יתנו טיפים.

 

 קבלה בתנועה:-תרגול מתקדם
טורים   2התרגול הבא הוא תרגיל חשוב ומתקדם. 

בצד אחד של המגרש. כל טור בקצה אחר. יוצאים 
ביחד עם כדור ומתמסרים משני צידי המגרש.  

שאתה  .ם )כחול ואדום(ישמים קונוסים בשני צבע
צריך למסור ואתה בקונוס אדום אתה מוסר כדור  

ואתה בקונוס כחול אתה  גובה ושכדור מגיע אלייך 
בסוף צריך לשים גול בקונוס  ר שטוח.מוסר כדו

 מחליפים טורים שמסיימים. .הכתום

זה תרגיל מאוד מתקדם. צריך  *
 לתת להם הרבה זמן להתנסות.
 * אפשר לתת להם מסגרת זמן.

עודד גם את מי שלא מצליח. ל *
 זה תרגיל לא פשוט.

המעקב אחרי הכדור יכול לגרום  *
 להם לא להסתכל למטה וליפול.

 משחקים משחק רגיל.  בלי שום תוספת מתודית.

 

 השחקנים משחקים קבוצתי. *
* לראות שיש הרבה מסירות  

 וקבלות.

 לפרגן שיש מהלך קבוצתי יפה. *
 * לפרגן שיש קבלת כדור מוצלחת.

 

שהרוחות בו   מקוםמשחק זה  *
 מתלהטות. לשים לב

 * לראות שעושים מחצית ששותים

הטכניקה של קבלת כדור היא טכניקה קריטית במשחק הכדורגל. זה מאפשר לקבוצה לשחק משחק מסירות  
 .טוב ומהיר שמבלבל את ההגנה. זו גם טכניקה שממש אפשר להתאמן עליה בבית לבד. מהאוויר או מול קיר

 דק 10

 דק 15

 דק 30


