
 אימון תקשורת

 מטרות האימון

 יצירת תקשורת דרך הכלי הספורטיבי.  •
 הם דרך ליצור ולחזק את התקשורת בין אנשים.הבנה כי האימון והכדור  •
 יש הרבה אופנים לתקשורת. מילולית, גופנית, זכרון ועוד.  •

 
 הסבר מאמן: 

 אחד הדברים החשובים בחיים זה התקשורת בין אנשים.  •
חוסר הקשבה, חוסר אמון בעצמי   –יש הרבה סיבות לאי הצלחה של התקשורת  •

 או בחבר, חוסר נסיון ועוד. 
 אנו ננסה באימון הקרוב להראות מס' סוגי תקשורת אפשריים.  •

  
 סולם קורדינאציה ומספר מאמן.    –שחקן  –קשר עין  .1

 עומד בסוף הסולם ועושה: פורסים סולם קורדינאציה. עושים עליו תרגילים שונים והמאמן 

משנה את מס' האצבעות שהוא מניף כל פעם. השחקן הראשון צריך לומר בקול רם את  •
 הספרה המונפת. 

 מניח את ידו על אחת מהרגליים. לפי הרגל שהוא בוחר החניך קופץ על הרגל הזו.  •
 קצב מהיר.  -קצב רגיל. יש למעלה -עצירה. יד באמצע –שלבי מהירות:  יד למטה  •

 
 שחקן. –שחקן  –קשר עין וקול  .2

 מתחלקים לזוגות. עומדים בשורות, אחד מול השני. כל זוג עם כדורגל. 
 מסירה מתבצעת רק כשהמקבל אומר "מסור".  •
 מסירה מתבצעת רק כשהשחקן המקבל מסמן עם היד כלפי הרגל.  •
 מן עם הראש לשחקן השני שימסור. מסירה מתבצעת רק כשהשחקן מס •

 השחקן ללא הכדור עומד עם הגב לשחקן המוסר. 

 מסירה מתבצעת רק כשהמקבל אומר "מסור". ואז הוא מסתובב.  •
 מסירה מתבצעת רק כשהשחקן המקבל מסתובב.  •
                   שחקן + קשר הבנה.-. קשר קול שחקןכדורסל ריבוע מסירות .3

מטר אחד מהשני.   4שחקנים עומדים בריבוע, בערך   4 מתחלקים לחמישיות.  
 בנוסף שחקן עומד באמצע. יש שני כדורים בריבוע. לא צמודים (באלכסון). 

שחקן באמצע מבקש כדור מאחד הפינות. ברגע שצעק שם,השחקן שקראו במו   •
ולצעוק    מוסר לאמצע.  השחקן עם הכדור השני צריך מהר להחליט למי למסור

חקנים הארחים מתחלפים במקומם. קודם המסירות ואז  לו ולמסור. שני הש 
 הריצה. 
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 תכנון תקשורת. תרגיל חמישייה  –משחק כדורסל  .4
 מסתדרים על המגרש רכז, חצי פינה ימין + שמאל ופינה ימין + שמאל. 

i.  2הרכז מסמן תרגיל . 
ii.  .כולם פותחים עד השלוש 
iii.  שמאלה, החצי פינה שמאל הולך לחסום לחצי  כשהרכז מתחיל לכדרר

 פינה ימין. 
iv. .חצי פינה ימין לוקח את החסימה ומקבל כדור לעבר הסל 
v.   שלוש אפשרויות כשקיבל כדור: ללכת לסל, להוציא החוצה לפינה

 שמאל, להכניס פניה לפינה ימן שעושה תנועה פנימה. 
 משחק כדורסל להנאה.  .5

 
 

 סיכום אימון: 
 אופנים של תקשורת בין השחקנים.באימון למדנו מס'   •
 חשוב לעבוד על הדברים האול עם החניכים בכל הרמות ובכל הגילאים.  •
קבוצה טובה היא קבוצה שהתקשורת בין השחקנים היא אבסולוטית.   •

שהם יודעים מה יעשה החבר שלהם, לאן הוא ילך. וזה אל דבר תלפטי  
 אלא תוצאה של אימון.   

החבר שלנו רוצה מאיתנו אלא אם כן    כמו בחיינו שלנו, לא נדע מה •
 נשוחח על הדברים לפני ונתנסה בהם. 


