
 ים ראשונים לביסוס וגיבוש הקבוצהתהליכ -דף למאמנת על הבניית קבוצה 

 

 מאמנת יקרה, שלום! 

בשבועות  קבוצתך  את  ולבסס  לגבש  לך  לעזור  שמטרתם  וחידודים  הצעות  מגוון  לפנייך 
 הראשונים של השנה. 

   –העקרונות שמנחים את ההצעות הינם (לא בסדר חשיבות) 

 הבאת את החניכים לאימון.. יופי.. עכשיו איך משאירים אותם?!!.  –גיוס והיקשרות  •
פורמלית   • בלתי  חברתית  את    –קבוצה  יעצבו  מאוד  הראשונים  באימונים  שתקבעי  הנורמות 

הכיוון שאליה תלך הקבוצה במהלך השנה. אם כל אימון יהיה רק אימון ספורטיבי, אם לא  
לא נוכל בעתיד להוביל    –תנתן שם לקבוצה, אם לא יתרחש גם מפגש חברתי מהנה בין החניכים  

 את הקבוצה לכיוונים שאנו מעוניינים. 
מפג • נפח  ליצור    – ש  הוספת  בשבוע  וחצי  בשעה  קשה  בשבוע.  פעם  נפגשות  ברובן  קבוצותינו 

חשוב   לכן  השבוע.  במהלך  משמעותי  חברות  גורם  מהווה  שהקבוצה  תחושה  רצף,  תחושת 
להוסיף עוד נקודות במהלך השבוע שבהן הקבוצה מתקשרת. הודעת תמונה בווטס אפ, שיתוף  

שיו תרבות  ערב  פייסבוק,  בדף  מעניינת  כתבה  לתרום  של  מאוד  יכולים  השבוע  של  אחר  ם 
 להגדלת החוויה הכולית של קבוצותינו. 

   – זהו מבחינת פתיח, בואו ניגש להצעות 

 

 רשתות חברתיות 

ווטס אפ  פתיחת   • בעיקר    –קבוצת  עם שם הקבוצה, תמונה מצחיקה מהאימונים הראשונים 
 .. בשביל להעביר הודעות על מועדי אימונים וכו

מאמן השנה פתח קבוצה לפני המפגש הראשון של קבוצתו. פרסם תמונה של גב של    –דוגמה   •
 שחקן כדורגל מפורסם מהעבר וכתב שהמנחש נכון מי השחקן יזכה בפרס באימון. 

יתרונה של קבוצת הפייסבוק היא ביכולתה    -  קבוצת פייסבוק עם כתבות, תחרויות ועדכונים •
להודעות וקצב יחסית גבוה של תחלופת מידע כמו    להיות יותר נושאת של תכנים ולא רק מקום

 הווטס אפ. 
גנאי העלה בתום האימון    – דוגמה   • מאמן שהעיר לחניכיו על השימוש במילה "הומו" כמילת 

מפורסמים שיוצאים נגד כינויי גנאי כאלה. בפוסט עצמו כתב שהוא   NBAפרסומת של שחקני  
 מבקש שיותר החניכים לא ידברו יותר ככה.  

  



 הסמלה וזהות

מבקשים ספר קבלות מרכז הנפה, מבררים את     –  *הוצאת חולצות לקבוצה עם שם הקבוצה •
 עלות רכישת החולצה באדיב ויוצאים לדרך! 

כסף לטובת  את ה  ות מהילד  שתגבהבחניכה רצינית    יעזר אפשר גם לה  -*אם זה בגיל מתאים   •
 החולצה והוצאתה. 

אפשר גם לעשות פעילות מגניבה עם סטנסילים של הקבוצה, להביא ספריי ולהגיד לכל אחד   •
 ואחד להביא חולצה לבנה וחולצה כהה בכדי לשים עליהם את סמל הקבוצה.. 

הדינמי   • לחימום  ריקוד/שיר/מקצב  של  מסורת  אימוןפיתוח  כל    –  בתחילת 
 לדוגמה.  QRמצורף 

 

(למי שצריך ייעוץ בנושא יכול לפנות למומחה    הקפדה על שימת הידיים בתחילת האימון ובסופו •
 מתן בויניס.)  – שימת ידיים בחלוץ 

 

 ערב תרבות קבוצתי (פעילות שאינה בשגרה) 

תי לחניכים  הרבה פעמים לא נדרש הרבה בשביל לעשות ערב משמעו  –קיוסקקובעים לפיצה ב •
רלוונטית היא להיפגש עם החניכים בקיוסק השכונתי שבו   שאוהבים ספורט. אופציה מאוד 
מקרינים גם משחקים בטלוויזיה, לבחור מועד שבו יש משחק מעניין להרבה (דרבי תל אביבי,  

 ריאל , ליגת האלופות) – משחק של נבחרת ישראל, ברצלונה 
מחפשים מקום מעניין (נוף יפה, ים, חורשה) במרחק של עד שתיים וחצי שלוש    –אימון ריצה   •

מתיחות,   עושים  מגיעים  למקום.  לריצה  החניכים  עם  ויוצאים  האימון  ממקום  קילומטר 
 מסתכלים קצת על הנוף ומצטלמים ואז חוזרים בהליכה בזוגות לזמן שיחות אישיות. 

תיאום עם ההורה של הילד    -במקום אימון)  ערב תרבות אצל אחד מילדי הקבוצה (אפשר גם   •
 וארגון פעילות גיבוש. 

כל אחד בוחר שאלה שהוא רוצה    –משחקים בינגו היכרות    –ח'    -הצעה לפעילות גיבוש לגילאי ד' •
לשאול את כולם בבינגו ואז הוא הולך ושואל את כולם. לאחר שמסיימים עוברים בסבב על כל  

 ם על אותו חניך. אחד וכולם מספרים את מה שהם יודעי
 על האש, לראות משחק ביחד, תחרויות ספורט קטנות. –יב'  -הצעה לפעילות גיבוש בכיתות ט' •

 פעילות בבית הספר 

מגדרי,    עלאת תוכן שעלה באימון (מאבק בגזענות, שיויוןכניסה לכיתה עם כמה מהחניכות וה •
 הצד היפה של הספורט, שאלת התחרותיות)

 ארגון טורניר בהפסקה  •
 הזמנת חברי הכיתה לעידוד ברוח טובה של קבוצת הכדורגל/כדורסל המקומית.  •


