
 :אימון  להעברת  דגשים 

 להתפזר  ואז   מכונסים כולם  כאשר רק אחד   צד להסביר נרחב אזור   על שמתפרס   תרגיל •

 להתאמן /לתרגל   בשביל זמן  המון  יחכו  שחניכים סיבה   אין– תורים  לפצל  •

 '. וכו  שלרשותי  הסלים /השערים כל את  לנצל, הקו  כל על להתפרס   – שטח  ניצול  •

 .  האימון  אורך  לכל וקצב  שטף •

  זמן קצת  ייקח וזה  קונוסים לסדר  או אליו  להערך  צריכה  שאת  יודעת שאת  תרגיל  יש אם •
 הזה  הזמן את  לך שמאפשר  תרגול אחרי  או  מים הפסקת  אחרי  אותו תשימי 

 הכוללת  התמונה את  נתון  זמן  בכל  לראות  צריכה  היא , בתרגילים  משתתפת  לא  המאמנת •

 . תמיד פעילים  כולם באימון  – במשחק  מקום להם  שאין  או  שנפסלו  שחקנים  לייבש   לא •

 ". מילים אלף   שווה הדגמה "  הקפטן או המאמן של חיה  הדגמה  -מילולי  בהסבר   להסתפק  לא •

  רק לא  הם שהחיזוקים  לב  שים .  השם את להגיד  – אישי  אלא  כללי לא ,  ופרגונים   חיזוקים מתן •
 . הצלחה זה מה קובע   אתה, סל  מכניסים או גול  כשמבקיעים 

  הקונוסים את  לסדר  להם  לתת כמו . אקטיבים , אחראים,  לשותפים  השחקנים את  להפוך  •
 '. וכו  כדורים יאספו שהם,  להסביר / להדגים טוב  לשחקן לתת , והציוד

 בגיל  תלוי  בעצמם לשפוט   לפעמים  להם  לתת •

 . והחשיבתי  המוטורי , הפיזי במאמץ  הדרגתיות •

 . אלמנט  מוסיפים פעם שכל  מהבסיס לשלבים   הלימוד   את  לפרק  חדש דבר  בלימוד •

  מי  את לציין י "ע  זאת  לעשות   אפשר נהרסת  לא  הטכניקה  אז תחרות  שעושים   לב  לשים  •
  התחרות/מהירות  על ולא  הצלחות  על התחרות /נכון שעושה  למי ניקוד  עוד  לתת /נכון  שעושה

 ' וכו  נכון  מבצעים שחקנים כמה על 

 . אקטיבי אז  ורק  פאסיבי  להתחיל "  יריב "  עם  ותרגול  בלימוד •

 איתו  יחד   מדברים לא ובטח  הכדור עם משחקים  או  מכדררים לא   מדבר כשהמאמן •

  ואין  הבא משחק/לתרגיל  ולהקשיב  לעצור  האות  זה שורקת  כשהמאמנת •
 . לזרוק/ לבעוט/לכדרר 

 הכדורים  את  לאסוף המסיים  המשחק לפני •

 באימון   שקורה מה כל  ואת   כולם את  לראות שתוכל  במקום  במגרש להתמקם  •

 דינאמי   להיות – למקום  ממקום  במגרש לנוע  •

   אישית ולהתייחס קרוב  לשחקנים   להגיע •

 מה לו ולהגיד   הצידה רגע  אותו לקחת , שיימינג  לעשות לא   אבל וחשוב  טוב  זה  בונה ביקורת  •
   לכולם כבר  בונה ביקורת   להגיד  או טוב  עשה  לא   הוא

 השמש  מול השחקנים  את להעמיד  לא   •



 ) פילו  מיניב  ש "ד(  ורדום  דומם   ולא באימון   ונלהב אנרגטי  להיות צריך  המאמן •

 וברורים   ענייניים, קצרים  מילוליים הסברים  •

 ריצה,  כפיים , באמצע  פתיחה שיחת/ דילגיות  כגון(  ואחרי לפני/ באימון   קבועים  הרגלים לייצר •
 . החניכים  אצל   ועצמאות  בטחון  תחושת, וודאות מייצר   –') וכו  אימון  בסוף   קו ביישור 

 שלו   מהמשמעות יאבד   זה  הזמן כל  בזה  תשתמשו אם -המשרוקית את לשחוק  לא •

 . הקול עוצמת את  לגוון ,  חלש  ולא חזק  לא – בקול שימוש  •

 בטלפון   מתעסקת שלא ובטח  באימון יושבת  לא  המאמנת •

  להעניש  לא   אז  שכן  מחליטים אתם  אם  גם  אבל  כלכך  טוב לא דבר  זה כללי  באופן  עונשים  •
 . גופני  בכושר 

  ל " וכנ עצמם  את  יתפסו  הם כך  אז  קטנים  כילדים  לחניכים נתייחס – העיניים  בגובה  דיבור •
 . הפוך

  להעביר  עומדים  אתם  מה , האימון   מטרת מה בדיוק  יודעים אתם מראש  מוכנים לאימון   תבואו •
 . מסודרת בצורה  לכם  כתובים התרגילים  וכל

  השחקנים לרמת אותם   להתאים אפשר ,  האימון  בתרגילי קו יישור   לעשות  חייבים תמיד   לא •
 . מסוימים לשחקנים ספציפי קושי   דרגת להעלות   אפשר  תרגיל אותו  עושים  כן ואם

 .  להימאס  מתחיל  מסוים תרגיל  מתי לב  לשים  •

 תשתרשנה  שלא   מנת על   שגיאות  ולתקן לאתר   צריך  המאמן התרגיל  במהלך •

 השחקנים  של  המוטיבציה  את ולהגביר  ערנות על   לשמור  יכול   עזר  באמצעי שימוש  •

 במשחק  זה  של הביטוי  מה להגיד  צריך שמלמדים   דבר כל •

  צריך לא בטכניקה  טועים  אם  שוב  ולהסביר לעצור   התרגיל של ניקההמכ את  הבינו  לא   אם •
 . כדי תוך להעיר  אפשר   לעצור

  וכדי החניכים  אצל   עצמאות  ליצור כדי , שגיאות  לתקן  שיוכל  כדי – באימון  משתתף  לא   מאמן •
 האימון  ושל  הקבוצה  של רחבה   תמונה מהצד לראות

 . להדגים  יודע   לא שאתה מה  תדגים  אל •

 עייף   כבר שהגוף האימון  בסוף  גבוהה  קורדינציה  או  ריכוז רמת  שדורשים   תרגילים נעשה לא •

   נפרד  באימון  או   אימון  בסוף רק   נעשה שרירי כח תרגילי  •

 ומפורטות  מדויקות  הוראות לתת  התרגילים בין במעבר  •

   

 


