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 מוקד הפעילות –טופס בטיחות למגרש/אולם 
   )מסמך פנימי(

 .לאחר סיום המילוי לשלוח לרכז/ת התחוםהטופס ימולא על ידי המאמנ/ת באופן אישי לאחר תדריך מכין, 
 

 :_____________שם ממלא/ת הטופס ____________                                                                תאריך : 

 

 _______________כתובת: ____________ ישוב: 

 ___________גיל החניכים: ______________ קד הפעילות: שם מו

 האם יש שירותים בקרבת מקום ?  ________________

 _____________האם הוא נעול בנפרד? _  _____האם יש מחסן שמכיל את כל ציוד הקבוצה? 

 ___________האם המגרש מוזמן/משוריין לפעילות שלך?

 _____במידה וכן, האם זה מהווה בעיה?  __________חניכות.ים בקבוצה? האם יש בו תושבים/בני נוער שאינם

 ______________האם יש בעיות עם שכנים בקרבת המגרש? 

 ________האם מתקני הספורט )שער/סל וכו'( תקניים ובטיחותיים? 

 __________האם יש מדריכ.ה אחראי.ת מטעם מוקד הפעילות?_______  האם המגרש קרוב למקום הפעילות?

 ___________האם התיק נמצא במרחק רלוונטי לטיפול?  ___ האם במוקד הפעילות יש תיק מע"רים?

 _______________________ האם במגרש יש בזנטים בולטים / ענפים או עצים שמפריעים ?

 _____________:  האם יש מפגעים בטיחותיים במגרש כגון: גדר נמוכה/הרוסה, סלעים, בורות, הפרשי גובה ? פרט.י

 __________ האם יש חוטי חשמל חשופים? __________האם התאורה במגרש תקינה ? 

 __________________האם הרצפה מתקלפת/מגורדת/בעלת סדקים מסוכנים? 

 __________________האם יש ברזים דולפים במגרש שמהווים מפגע , כגון שלוליות ? 

 ____________________ קונצרטינות או ברזלים?האם קיימים במגרש  חוטי תיל, 

 ___________________האם במגרש קיימת סכנת החלקה מעבר לרגיל? 

 ____________________האם יש גדר סגורה המפרידה בין המגרש לבין החוץ? 

 _____________________האם יש מעקה הפרדה בין הכביש למגרש ? 

 ___________________________________אש ? מהם ?  האם יש בקרבת מקום אמצעי כיבוי

 הערות מיוחדות :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 בהסתייגויות אלו: מוקד הפעילות כשיר לפעילות
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

  
 .דיתיהמיהסרתו קיומו של המפגע מחייב את קדימות א': מתייחסת להסרת מפגע )א'( בטיחותי. 

 לפגיעה באדם במגע מקרי או לא מכוון. ידיתיומהמבדק הוא מהווה סכנה ברורה  כ.תא'( מפגע הינו פגם או ליקוי שלפי דעת עור

:  מרצפת שלא במקומה, ברזל זווית בולט, בורות, מתקן ספורט לא מקובע ולא מבוסס, שקע חשמלי חשוף, מדרגה שבורה, למשל
רופף, ארון חשמל חשוף, שקע מתג חשוף, ברזלים, שיפודי מתכת, הפרשי גובה מסוכנים, פסולת זרוקה ופגמים  זכוכית מסוכנת, מעקה

 ולטפל בבעיה! דייבמייש לחדול פעילות  –בכל המקרים הנ"ל   וליקויים דומים אחרים.
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 המחנכ/ת בחלוץ-קווים לדמות המאמנ/ת

 החלוץ.המאמן תמיד מגיע בתלבושת ספורטיבית עם סמל  

 המאמת היא סמל ומופת לחניכיה. המאמנת מגיעה בזמן לאימון.  

 המאמן מראה רצינות בכך שהוא מגיע עם אימון מסודר ומאורגן. 

 לראות נוכחות החניכים, לשאול לשלומם, לספר על האימון הקרוב. -פתיחת אימון  

 ף האימון.ומסבירים. מסכמים את רצ מתאספים בסוף. מציינים מצטיינת -וןסיכום אימ 

 חשוב שהפתיחה והסיכום יהיו סביב עיגול אמצע המגרש או מקום קבוע אחר על המגרש. 

 לחניך גם מחוץ למגרש. אך גם חברית ומחבקת. דואג דמות שדורשת מהחניך -דמות המאמן 

רמת מאמץ, הגנה, שיתוף פעולה  -ומציין בעיקר על מימדים שוויוניים בענף תמחזק המאמנת 
 ת וניצחונות.ולא כמות קליעו

פתיחת קבוצה ווצאפ לנערים/ להורים באימון ילדימות. דרך נוחה להעביר הודעות וגם מדיום  
 להעברת תכנים.

והקבוצה.  למשל: ללכת למשחק  בעוד מקומות בחייה של החניכה המאמנת יוצרת ונמצאת 

לצאת של הקבוצה המקומית, לקבוע בקיוסק לפיצה ולצפות בסופר קלאסיקו, קומזיץ בים. 
 לריצה ארוכה ולהגיע למקום יפה ולשבת בו קצת, קביעת ערב תרבות משותף.

 לבריאותו ובטיחותו של החניך, מקיים סקר וניהול סיכונים על שמירת החיים, דואג מקפיד 
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 שמירת החיים

 

 

 מענה בחירום
 .)בסיוע הכוח הרפואי הקיים או בהתאם להסמכתך( מתן מענה רפואי ראשוני .1
 .)מד"א(הזעקת עזרה ראשונה  .2
 03-610-6666מוקד  33010ביפר  .3
 יידוע מנהל הפעילות מטעם הגורם המזמין. .4
 יידוע ההורים. .5
 יידוע רכזת התחום. .6
 0549732611אורי צייגר עדכון  .7
בכל  .פינוי הפצוע. )ע"י אמבולנס או בעזרת רכב  ליווי מטעם הגורם המזמין -לאור הערכת מצב רפואי  .8

 רם החיצוני ולא אנחנו(.מקרה המלווה הינו דמות מטעם הגו
שעות אחרי האירוע יש להתקשר לחניך/ להוריו ולוודא את שלומו, במקרה הצורך יש לבקר אותו  18עד  .9

 בביתו.
 

 לאחר האירוע: 

 ם אל פנים, לתחקיר אירוע הפציעהנפגשים פנינת רכזת התחום והמאמאורי,  – עד שלושה ימים אחרי האירוע 

 .'כמעט ונפגע'-אירועי 'נפגע' והמסקנות של כלל  יופצובתום חודשיים  
 

 נהלים לאירוע: "כמעט ונפגע"
 

 לעצור את הפעילות ולהסביר את המקרה לכלל החניכים. 

 לאחר האימון להתקשר לרכזת התחום וליידע אותה. 

 יידוע ההורים על המקרה . 

כמעט ונפגע סיכום  -רכזת התחום והמאמן נפגשים פנים אל פנים עד שבוע אחרי האירוע, לתחקיר אירוע 
 אורייועבר להתחקיר 

 .'כמעט ונפגע'-אירועי 'נפגע' והמסקנות של כלל  יופצובתום חודשיים  
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 תדריך לפני אימון
 

האימון. לשיחה המקדימה, לסבב מה 'נשמע?', צריך לזכור שיש מקום חשוב מאוד לתדריך לפני תחילת 
 לתדרוך החלקים והתרגילים של האימון. איך שתראה שיחת הפתיחה כך יראה האימון.

 במסמך זה, נתייחס לצד שמירת החיים של העניין. לתדריך הבטיחות.

 

 כללי:

  חי(לקיים בתחילת האימון תדריך בטיחות. )זהו דבר מוסרי ותנאי ביטו חייב.תכל מאמנ.ת 
 .התדריך יתקיים לפני תחילת האימון בשעה הקבועה מראש 
 .על המאמנ.ת לחשוב מראש מה לציין בתדריך כחלק מבניית האימון 
 .'התדריכים צריכים להיות שונים ביחס למגרש, המיקום, השעה, הסכנות, מזג האוויר וכו 

 

 כלל הסעיפים המופיעים.באימון הראשון עם החניכות.ים יש לשים דגש רב על התדריך ולדבר על 

 :צריך כל פעם לבחור את הדברים הרלוונטייםבמהלך השנה 

 

 !להישמע להוראות המאמנ.ת תמיד 

  שרוכים קשורים בנעליים. –יש להתאמן בביגוד מתאים בלבד 

 .אין להתאמן עם שעונים ועגילים שיכולים להיתלש 

 .שינויים במזג האוויר 

  עוברים ושבים.להימנע מחיכוך שאינו הכרחי עם 
 .יש להקפיד על שתייה מרובה 

 לא להיות אגרסיביים מדי במהלך האימון/משחק 

 )לא לרוץ אחרי כדור לכביש )במקומות הרלוונטיים 

 .אין למסור כדורים דרך המקום שמשחקים בו. תמיד לעבור מסביב 

 .'להזהיר ממפגעים כגון: החלקה, חול, מרצפת רופפת, גדר, עמודי תאורה וכו 

 ת כל הזמן ערניים, לא לחלום.להיו 

  לפנות למאמנ.ת להמשך טיפול. –בזמן פציעה או מחלה 

 )בסוף אימון ללבוש משהו ארוך. )כדי לא להתקרר ולשומר על השרירים 

 .אין לריב ביניכם. אם יש מחלוקת לדבר עם המאמנ.ת 
 

 שיהיה בהצלחה!
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 ה לשמירת החיים.כלים חינוכיים לחניכ
 

אווירה של שמירת החיים, יש לרתום את חניכינו כשותפים פעילים בלקיחת האחריות הזו. אין זה על מנת לייצר 
ומר שזה מפחית מרמת הערנות של המאמן/ת על חניכיו/ה, אלא באה להגביר אחריות זו ואף לעשות אותה 

 משותפת ושגורה אצל חניכינו.

 

 /ות:כלים אפשריים להגביר את אחריות שמירת החיים אצל החניכים

 כל הקבוצה עושה סקר בטיחות ביחד בתחילת האימון .1

 חימוםבכל אימון חניך מעביר  .2

ת מים בהפסקות, מבקשת מהמאמנ שכל החניכות שותות מוודאת – ת מיםאחראי .3

 לעשות הפסקות שתייה במידת הצורך

 שהחניכים יספרו על מקרים של כמעט ונפגע מהאימון. –כמעט ונפגע  .4

 שמתייחס לשמירת החייםכתיבת מורל לקבוצה  .5

 לדוג':

 בקבוצת "האלופים/ות"

 השחקנים/ות הכי טובים/ות

 כל אחד/ת פה נשמה

 ואף אחד/ת לא י/תיפצע

 אוווווו אוווווו

 

בציוד שנשתמש בו לעיתים קרובות:  – סביר על שימוש נכון בציודכה שתלבחור חני .6

 סולם קורדינציה, קונוס, משוכה, חישוק

 על מקרה של כמעט ונפגע ך מספרבסוף אימון חני .7

החניכות.ים בוחרות.ים בסוף האימון את השחקנ.ית  – השחקנ.ית ההוגנ.ת של האימון .8

 ההוגנ.ת של האימון ומעניקים לו/לה כרטיס ירוק.
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 הבניית קבוצה

 תהליכים ראשונים לביסוס וגיבוש הקבוצה 

 הסמלה וזהות

 לבחור שם שיש אותו רק לקבוצה 
  אם יש סמל לאגודה יכול להיות בנוסף(סמל שהחניכים בוחרים( 
 להוציא דגל 
 להוציא מדים עם סמל הקבוצה 
 לכתוב מורל/שיר קבוצתי 
 מחזיק מפתחות וכו' להוציא מגנטים / 
  לשים ידיים בתחילת כל אימון ובסופו 
 לעשות "מעגל אחים" לפני או אחרי משחקים 
 צמיד קבוצתי 
 ערב תרבות מגבש וקבוצתי 
  פעילות מגניבה עם סטנסילים של הקבוצה, להביא ספריי ולהגיד לכל אחד ואחד להביא חולצה אפשר גם לעשות

 לבנה וחולצה כהה בכדי לשים עליהם את סמל הקבוצה..
  מצורף  –פיתוח מסורת של ריקוד/שיר/מקצב לחימום הדינמי בתחילת כל אימוןQR .לדוגמה 

 

 רשתות חברתיות

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

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

שיחת הפתיחה, החימום הוא תחילתו של אימון. חימום מסודר, רציני ואיכותי מעביר מסר כזה על למעט 
 המשך האימון שיבוא ומכין את הגוף ומונע פציעות.

 חימום בלי כדור

 עם מתיחות דינמיות: ברכיים לבטן,  עקבים לתחת, הליכה מהירה -תופסת 
  ד האמצע בינונית וקלה עד הסוף חזרה קלה, ריצה אפשר עם כדור( , ריצה ע(קווים מקונוסים  3לעשות

 מתגברת עד ספרינט עד הסוף חזרה ריצה לאחור מתגברת.
 עם מתיחות דינמיות תוך כדי: ברכיים לבטן,  עקבים לתחת, הליכה מהירה-ת זוגותסתופ 
  אווירלשריקה מבצעים:  ניתור והפגשת ידיים באוויר, ניתור והפגשת כתף ב –ריצה בזוגות בלי כדורים 
 תופסת עכברים. אם נתפסת אתה עומד. אפשר להציל ע"י מעבר תחת הרגליים 
 ריצה עם שינויי כיוון ומהירות: להתחיל בריצה קלה, בשריקה לבצע שינויי כיוון במהירות מרבית במשך חמישה-

 .שבעה מטרים, בשריקה לחזור לריצה קלה
 חימום עם כדור

  .כל אחד עם כדור. רצים משער לשער ובועטים. כשהמאמן שורק  מכדררים בשיא המהירות לעיגול האמצע
 כשהוא שורק פעמיים מחליפים כדור במסירה עם שחקן אחר. 

 אסור מסירה של יותר ממטר  .בכמה שפחות זמן ,בלי ללכת עם הכדורשני להעביר כדור מצד אחד ל 
 ואת השק כדורים שם באמצע כל השחקנים עומדים באמצע . בשריקה  -מפזרים את כל הכדורים בכל המגרש

 רצים אל הכדורים בריצה  קלה, או במתיחות בתנועה, חזור בכדרור אל תוך השק. 
 שלשות.\הקפצות על הראש הזוגות 
 .פסים בזוגות חופשי על המגרש 
 ריצה קלה עם כדור בידיים.  
 ריצה, זריקת כדור ותפיסתו בניתור. 
  העברת כדור מתחת לירךריצה עם. 
  ניתן להציל רק ע"י מעבר כדור בין הרגליים.1תופסת עכברים עם כדור . 

 
 חימום במשחקי שיתוף פעולה

 )!שהחניכים שוכבים על הבטן -יציאה מהמקום -משחק שמות)עמודו 
 הרגליים המטרה שלו זה להעיף לכולם את הכדורים מ -כדורים ברגליים מי שאין לו כדור הוא התופס -תופסת 
 עם כדור לכל שחקן. -הקדרים באים 
 מתנדב אחד רץ בחופשיות בחצי המגרש. המטרה היא לתפוס את השחקן ע"י נגיעה של  -תפוס ת'שחקן

השחקן עם הכדור בבורח. מתקדמים במסירות, אסור ללכת עם הכדור, אסור לזרוק את הכדור על הבורח. רק 
 בנגיעה בו עם הכדור אפשר להוסיף כדור.

 

 ימום בתחרות בין קבוצותח
 מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות שוות בגודלן. אסור לכדרר, אסור לרוץ עם הכדור. כדור  -משחק המסירות

 )אפשר גם במשחק יד וגם במשחק רגל(לא נופל 
 לכל קבוצה כדור,  -מסירות. הקבוצה השנייה מנסה לחטוף. שני כדורים 15הקבוצה צריכה להגיע ל -כדור אחד

 מנסים למסור ולחטוף בו זמנית. ניתן לתת זמן לבניית אסטרטגיה.  -אותו תרגיל
  קבוצות. כל קבוצה בחצי שלה  ויש כדור בתוך עיגול העונשין, המטרה היא 2מתחלקים ל –משחק דגלים 

 לחטוף את הכדור ללא שיגעו בך. דגש על שיתוף פעולה בקבוצה. לתת זמן לאסטרטגיה.
 .שני כלבים ועצם  
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 רדינציהאופק"ל תרגילי קו

רדינציה הינה כושר ספורטיבי בסיסי הן למתאמן במסגרת מקצוענית והן החובבנית, הן לספורטאי אוהקו
הצעיר שגופו עוד בהתפתחות והן לנער הבוגר. היא בריאה, היא מהנה והיא משליכה על תפקודי גופנו בכל 

 רגע ורגע. 

 :סולם קואורדינציה

 תרגילי סולם לאורך:

 ריבוע(. רגל רגל )ימין שמאל בתוך כל 
 .)רגל רגל)ימין ריבוע שמאל ריבוע 
 ריבוע ריבוע. /שמאלרגל אחת ימין 
 דילוג ריבוע. / שמאלרגל אחת ימין 
 .רגל אחת פעם ימין פעם שמאל 
 .רגל אחת שלוש פעמים ימין ואז שלוש פעמים שמאל 
 .קפיצות שתי רגליים ריבוע ריבוע 
 .קפיצות שתי רגליים דילוג ריבוע 
  רגליים לריבוע קופצים שתי  –קלאס 

 ואז עושים פיסוק לצדדים וממשיכים לריבוע הבא וכן הלאה.
  קדימה וכן הלאה. –פנימה  –שמאלה  –פנימה  –ימינה  –שתי רגליים פנימה 
  שתיים קדימה אחד אחורה. –שתי רגליים 
  בכל ריבוע. –קפיצה על רגל אחת ונגיעה ברצפה עם היד נגדית 
  ריבוע.שלוש פעמים בכל תוך  –רגל רגל 
  חזרה לריבוע וכן הלאה. –ריבוע אלכסון החוצה  –ריבוע קדימה  –שתי רגליים 
  חזרה לריבוע וכן הלאה. –ריבוע אלכסון החוצה  –ריבוע קדימה  –רגל אחת 

 תרגילי סולם רוחב:

 .)רגל רגל )ימין שמאל בתוך כל ריבוע 
 .)רגל רגל)ימין ריבוע שמאל ריבוע 
 וע.ריבוע ריב /שמאלרגל אחת ימין 
 דילוג ריבוע. /שמאלרגל אחת ימין 
 .רגל אחת פעם ימין פעם שמאל 
 .רגל אחת שלוש פעמים ימין ואז שלוש פעמים שמאל 
 .קפיצות שתי גליים ריבוע ריבוע 
 .קפיצות שתי רגליים דילוג ריבוע 
  ריבוע ימינה וכן הלאה. –ריבוע אחורה  –ריבוע קדימה  –שתי רגליים 
  ריבוע ימינה וכן הלאה. –ריבוע קדימה  –ריבוע אחורה  –ריבוע אחורה  –ריבוע קדימה  –שתי רגליים 
  ריבוע ימינה וכן הלאה. –ריבוע ימינה  –ריבוע שמאלה  –ריבוע ימינה  –שתי רגליים 
  ריבוע ימינה וכן הלאה. –ריבוע קדימה  –להסתובב במקום  –ריבוע קדימה  –ריבוע ימינה  –רגל אחת 
  חזרה לריבוע וכן הלאה. –ריבוע אלכסון החוצה  –ה ריבוע קדימ –שתי רגליים 
  חזרה לריבוע וכן הלאה. –ריבוע אלכסון החוצה  –ריבוע קדימה  –רגל אחת 
  ריבוע שמאלה וכן הלאה. –ריבוע ימינה  –ריבוע ימינה  –רגל אחת 

 

 דגשים חשובים לסולם:

 .תמיד לשאוף שהראש יהיה מורם 
  האימון.לקשר לנושא 
 .לעשות עם מסירות כדור 
 .לנגוח בכדור תוך כדי 
 .שיגידו את המספרים שאתה עושה עם האצבעות 
  לשים לב לרמת החניכיםלעשות את זה בהדרגה 
  לעבוד  –פעם מתחילים בימין ופעם מתחילים בשמאל

 על שתי הרגליים.
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  חישוקים:

 תרגולי חישוקים:

 .ים יבשה עם חישוקים 
 .הולה הופ 
 .ספרינט חישוקים אלכסוני 
  אחורה  –פנימה  –שמאלה  –פנימה  –קדימה  –פנימה  –עומדים בתוך החישוק ומדלגים שני רגליים ימינה– 

 ברגליים צמודות רמה למעלה       פנימה וכן הלאה כמה שיותר פעמים בדקה.
 .זורקים את החישוק והוא צריך לחזור אלייך 
 .זורקים את החישוק גבוה וצריך שהוא יחזור אלייך בעמידת נר עם ידיים למעלה 
  חישוק באמצע ושישה חישוקים בצדדים כמו עלי כותרת: כל חישוק הוא מספר והחניך עומד  –פרח מחישוקים

 פר החישוק.באמצע ואתם אומר לו לאיזה חישוק הוא צריך לקפוץ לפי מס
  החניך באמצע ובכל שאר החישוקים יש חניכים עם כדור המאמן אומר מספר והחניך באצבע  –פרח מחישוקים

 במסירה מהאוויר. בנגיחה במסירה  מקבל מסירה והחבר מהחישוק וצריך להחזיר
  באמצע יש חניך שעומד  –מסדרים שש חישוקים עם כדור מול השער וטווח בעיטה, כל חישוק זה מספר

 והמאמן צוער מספר והחניך רץ לבעוט לפי המספרים עד שנגמרים הכדורים.
 :תגובה מהירה

  המאמן מזניק כל פעם מספר  –מתחלקים לקבוצות של ארבע, כל רביעיה יושבת בטור ומול כל טור יש קונוס
 ויש תחרות להקפיץ את הקונוס ולחזור למקום.

  מספר והמאמן מזניק כל פעם שחקן אחר לבעיטה.יושבים בשורה עם הגב לשער, לכל חניך יש 
 .שני כלבים עצם, תפסוני 
  הם צריכים לקום  –המאמן מזניק אותם ויש להם מסלול  –הם יושבים עם הגב לשער  –מתחלקים לשלישיות

 לדלג שלוש חישוקים ואז לכל אחד מהם מחכה כדור במסלול שלו ובסוף משחררים בעיטה. –לרוץ 
 יש חמישה חניכים שלכל אחד מהם יש מספר והם מוכנים לקבל כיף, המאמן אומר רצף  חניך באמצע מסביבו

 של חמישה מספרים והחניך צריך לתת כיפים לפי המספרים שהמאמן אמר ולחזור חזרה לאמצע.
  כל הקבוצה עם הגב למגרש, המאמן מפזר על המגרש ארבעה עצמים צבעוניים בשריקה שלו החניכים

 לוט איפה העצמים ולנסות לתפוס אותם.מסתובבים צריכים לק
  זוגות מתמסרים לרוחב המגרש במרחקים שונים, שחקן אחד צריך לכדרר לאורך המגרש  –מטוטלת האימה

בקן ישר בלי להיתקל בכדורים שהחברים שלו מתמסרים ביניהם )זה לא חייב להיות מהיר זה חייב להיות זהיר( 
 בסוף בעיטה לשער.

  של חניכים עם כדורים, בקצב מהיר הוא מקבל מסירות מהחברים שלו אחד אחרי השני חניך עומד מול שורה
 והוא צריך למסור את זה לחבר שלו שנמצא בצד השני.

  חניך עומד מול שורה של חניכים עם כדורים, בקצב מהיר הוא מקבל מסירות לנגיחה מהחברים שלו אחד אחרי
 השני והוא צריך להחזיר להם.

 

 
 

 דגשים לחישוקים:

  במידה ואתה רוצה להגביר את הקושי אפשר להרחיק את
 המשני.החישוקים אחד 

 

 

 מהירה: דגשים לתגובה

  וכו' 2אפשר להתחיל כל תרגיל עם הגב לשער, פנים לשער, ישיבה, שכיבה, מצב 
  בסוף מסירה, בעיטה וכו'. –ממש אפשר לשלב בזה את מה שלמדנו באימון 
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 למאמןכלים 
. המאמן משתמש בהם במהלך והכרטיס האדום הכרטיס הצהובכולם מכירים את כרטיסי השיפוט.  -כרטיסי שיפוט

האימון. אם שחקן עושה פעולה לא ספורטיבית או לא חברית במהלך המשחק בסוף האימון. אפשר גם להשתמש בהם 
אם הוא מגזים וממשיך להתנהג ככה למרות שדיברת איתו. אפשר  ולדבר איתו.אזהרה  -אפשר לשלוף לו כרטיס צהוב

 דקות הראשונות של המשחק. 5-ר שהוא יישב בצד בזה אומהרחקה.  -גם לשלוף לו כרטיס אדום

. במהלך המשחק בסוף האימון הכרטיס הירוקכרטיס נוסף שאנחנו משתמשים בו בחלוץ הוא  -הכרטיס הירוק
משתמשים בו כדי לחזק פעילות ספורטיבית וחברית שאחד מחברי הקבוצה ביצע. יש אפשרות גם להשתמש בו תוך כדי 

 יל את השחקנים שהם רוצים לקבל את הכרטיס הירוק ורוצים להימנע ומהכרטיסים האחרים.האימון. המטרה היא להרג

 יש כמה גישות בנוגע לקפטן שאתה יכול לאמץ: -הקפטן שלי
המאמן בוחר קפטן שהוא סומך עליו, שהוא יד ימינו. שתמיד יוכל לדעת שהוא יכול להנהיג את הקבוצה  -קפטן קבועא. 

 ולעזור לך לאמן אותה.
כל פעם מישהו אחר מהקבוצה הוא קפטן וזה אומר שיש לו אחריות על כל מיני מטלות שהמאמן נותן  -קפטן תקופתי. ב

 לו. להעביר חימום, להתקשר לכל השחקנים ולוודא שהם מגיעים, להעביר תרגיל וכו'...
שהמאמן מחליט  את סרט הקפטן מקבל שחקן שעשה מעשה יוצא דופן במהלך האימון. ברגע -תואר של כבודג. 

שהמעשה שעשה מספיק משמעותי הוא מעניק לו את סרט הקפטן מול כולם. וככה סרט הקפטן עובר כל פעם לשחקן 
 שהכי מגיע לו בקבוצה באותה תקופה.

בכל האימונים יש שיחת פתיחה קצרה ושיחת סיכום. חשוב לראות ששיחת הסיכום קשורה  -שיחת פתיחה ושיחת סיכום
שיחת הסיכום נדבר על מה שפתחנו בתחילת האימון אחרי שעברנו את האימון שבתקווה השפיע על לשיחת הפתיחה. ב

 העמדות שלנו ביחס לנושא עליו דיברנו בשיחת הפתיחה.

המאמן יכול לבחור פינה קבועה באימון שהיא באחריות החניכים. חימום/מתיחות בסוף  -אחריות לשחקנים
חודש הראשון של אימון הקבוצה תנחה את החניכים לשים לב טוב לחלק הזה האימון/תרגיל קבוע שרוצים לעשות. ב

 באימון כי בקרוב הם יהיו אחראים על להעביר אותו לחברים שלהם. צריך לוודא שכל השחקנים לוקחים חלק.

המאמן יכול לאסוף שיחת קבוצה. בדרך כלל נרצה להשתמש בכלי הזה שקרה דבר קיצוני בקבוצה או  -שיחת קבוצה
שיש מקרה אקטואלי שהמאמן רוצה לדבר עליו. צריך לזכור שהמטרה לשמה התכנסנו היא אימון כדורגל ולא שום דבר 

 אחר. את המסרים שיש לכם להעביר, עדיף שתעבירו דרך האימון.

כשהמאמן מרגיש שעל אחד השחקנים שלו עובר משהו או שקרה איתו מקרה קשה באימון האחרון הוא  -שיחה אישית
שיחה אישית עם אותו שחקן, לפני או אחרי האימון. השיחה צריכה להיות קצרה וקולעת, שיחה שמצליחה לתת  קובע

ביטחון לשחקן שלמאמן שלו אכפת ממנו ושהוא שם לב אליו. במקרה ואתה רואה שהשיחה לא הסתיימה ושלשחקן יש  
 כה יותר.עוד מה לומר, אפשר לקבוע עם השחקן גם מחוץ לשעות האימון לשיחה ארו

אימונים שהם מתעסקים בשיפור האישי של השחקן וביכולת שלו ללמוד  3כחלק מהתכנית השנתית יש  -שיפור אישי
חשוב מאוד לשים לב תרגילים אותם הוא יבצע בבית בכדי להשתפר ביכולת במשחק הכדורגל בה הוא רוצה להשתפר. 

 לשיפור האישי של כל שחקן

השנתית, כל מאמן ייצא עם החניכים שלו לפחות פעמיים להתנדבות. ההתנדבות  כחלק מהתכנית -יציאה להתנדבות
יכולה להיות במסגרת בית הספר )הפסקה פעילה וכו'...( או במסגרת אחר הצהריים לשלל אופציות ההתנדבות 

 צריכה להיות הכנה להתנדבות באימון שקודם לו.הקיימות. 

מאמן. הוא יכול להקים קבוצות. והוא יכול שיש למאוד חשוב הטורניר הוא כלי  -טורנירים
לגרום להם להשקיע באימונים ביחס להתכוננות שלהן לטורניר הקרוב. השתמשו בטורניר 

 כשיא חינוכי והכינו את הקבוצות כראוי אליו.
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 נערים –מסמך פעילות גיבוש 

 רקע

רבי גיבוש בתהליך השנתי שלה. הגיבוש הוא כחלק מהתכנית השנתית של תחום נערים הקבוצה תהיה בשני ע
חלק חשוב מתהליך של קבוצה בחלוץ כי ברצוננו להקים קבוצה חברתית בה השחקנים אוהבים אחד השני, 

ערבי גיבוש שכל קבוצה תעשה כחלק מהתהליך השנתי  2בפניכם  דואגים אחד לשני ונהנים אחד עם השני.
שלה. גם אתם יכולים להחליט לעשות עוד ערבי גיבוש משלכם אם אתם מרגישים שזה יעזור לקבוצה 

 ולתהליך.

 הקמת הקבוצה – ערב גיבוש

צריך  הערב הראשון הוא ערב המסמל את סיום תהליך הקמת הקבוצה. הוא יכול לקרות אחרי אימון והוא
להיות ערב חברתי כיפי שהסוף שלו מתאפיין בחיזוק המוטיב הזהותי בקבוצה על ידי הענקת מדים לכל חברי 

 הקבוצה בטקס מרגש.

 מהלך הערב:

 אחרי האימון נאספים כולם במועדון/בית ספר שליד המגרש בו הקבוצה מתאמנת.  .1
 ב(.בפנים יש כיבוד. חטיפים ושתייה או פיצה ושתייה )בהתאם לתקצי .2
  נכנסים ל אתם מתחילים בקהוט. צריך מקרן ומסך. חידון אינטרנטי חמוד. .3

http://www.kahoot.com/ :נכנסים עם שם משתמש שלכם או שלי )שם משתמש ,
sagi3045@gmail.com   :וסיסמהsagi1234 )  תחום נערים" –ומחפשים את הקהוט "חידון כדורגל ,

ולהקליד את המספר שמופיע על  kahoot.it. אומרים לחניכים להיכנס לאתר מבקשים לשחק בו
 המסך.

 שחקנים. 3תחרות הקפצות בין  –משחק ראשון: מי מקפיץ יותר  .4
כותבים מאחוריהם על הלוח או במחשב דמויות מעולם הכדורגל. שחקנים,  -משחק שני: נחש מי  .5

מאמנים ,בעלי קבוצות וכו'... שני שחקנים יושבים שהלוח/המסך מאחוריהם והם לא רואים אותו. יש 
שניות לנסות לנחש מי הדמות שלו רק עם שאלות של כן ולא. אם לא מצליח, התור  40לכל אחד מהם 

 לו דמות אחרת וכך זה נמשך עד ששניהם מגלים את הדמויות.עובר לחבר השני שיש 
המשחק האחרון הוא אתגר קבוצתי רציני. יש שני אתגרים שאפשר לעשות. הראשון משחק שלישי:   .6

הוא משחק שבו כולם יושבים על כיסא )ללא ידיות( ופונה ימינה בתוך הכסא כך שכתף ימין של כל ילד 
ען על הברכיים של החבר מאחוריו )שמאלו( כך שנוצר מעגל צמודה למשענת. אחר כך כל אחד נש

שכל שחקני הקבוצה נשענים אחד על השני. אז המאמן מתחיל להוציא את הכיסאות עד שנוצר אותו 
 (.בלי ידיים!מעגל שנשען רק על הרגליים של הקבוצה )

ק בעזרתם של השני הוא אתגר בו אומרים לקבוצה שכולם הולכים להיות בלי רגליים על הרצפה ר
ל אחד על השני. ואז רגל אחת. אז כולם מסתובבים שרגכולם. כולם עומדים במעגל ושמים ידיים 

 אחת של כל שחקן נמצאת על השחקן.
k3r8ev20https://www.instagram.com/p/B74EY8rHVfx/?igshid=g55b בלי  -)דוגמה

 התרגילים הנוספים. רק צריך לשים רגל נוספת כאשר מסתובבים(
מרגש שמסמל  אחרי האתגר הקבוצתי אוספים את כל הקבוצה ומחלקים לכולם את המדים במעמד .7

 את סיום הקמת הקבוצה.

http://www.kahoot.com/
http://www.kahoot.it/
https://www.instagram.com/p/B74EY8rHVfx/?igshid=g55bk3r8ev20
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 ערב סיכום השנה

בקבוצה וכולם יקבלו תעודת הוקרה, ערב סיום השנה הוא מעין ערב אוסקר. יהיו קטגוריות ככמות השחקנים 
 מדליה וצ'ופר קיץ.

 מהלך הערב:

 אוספים את כולם אחרי האימון האחרון. המאמן שם עניבה כדי לייחד את הסיום המרגש )הצעה(. .1
 מכריזים על ערב אוסקר בו יהיו קטגוריות שונות ובה יזכו שחקנים שונים. .2
 כמובן(: אופציות לקטגוריות )אתם יכולים גם להמציא משלכם .3

 השחקן הכי ליצן 
 השחקן הכי משתפר 
 הבועט הכי חזק 
 השחקן הכי מפרגן 
 השחקן הכי מאחד 
 השחקן עם המורל הכי גבוה 
 השחקן שתמיד נותן הכל 
 השחקן הכי מדויק 
 השחקן הכי מדוגם 
 השחקן הכי אחראי 

באמת  . איןוצ'ופר קיץ תעודת הוקרהמקבל מדליה, כאשר קוראים לשחקן לקבל את התואר הוא גם  .4
 סיבה לתת תעודה על התואר. זה סתם בשביל הכיף.

 מסכמים בסוף החלוקה את השנה ואומרים לכולם שנתראה בשנה הבאה. .5
 כמובן שהכי חשוב לסיים בתמונה! .6
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 נערים –מסמך פעילות קהילתית 

 רקע

כחלק מהתכנית השנתית של תחום נערים אנחנו רואים חשיבות מאוד גדולה ביציאה של הקבוצות להתנדבות 
או פעילות קהילתית מסוג כזה או אחר. החוזקה הכי גדולה של נערים ונערות בגילאים האלה היא הניסיון 

והדרכה לגילאים הקטנים מהם, לכן נרצה ונשאף שהפעילות היחסי שלהם. יש להם יכולת להעניק ידע 
, ליווי ואימון של ילדים צעירים מהם. פעילות התנדבותית אחרת גם הקהילתית של הנערים תתרכז בהדרכה

 מתקבלת בברכה וחשובה לבניית הקבוצה.

 הצעות לפעילות

 :הפסקה פעילה ספורטיבית ביסודי/חטיבה קרובים

  התיכון/חטיבה של החניכים יציאה להתנדבותמתאמים עם 
  מתאמים הפסקה פעילה עם היסודי/חטיבה הקרובים לבית ספרם של החניכים. בדרך כלל אלו בתי

ספר שיש ביניהם קשרי "הזנה", זאת אומרת שהתלמידים שמסיימים בית ספר אחד עוברים לבית 
 הספר השני. 

 ימונים לפני ההפסקה. מספרים לחניכים ומתאמים רבע שעה לסוף אחד הא 
  מבקשים מהחניכים להעלות תחנות )שאנחנו יודעים שאת הציוד לתחנות יש לנו במחסנים(. מספר

 חניכים על כל תחנה. 2. כאשר יש 2התחנות צריך להיות כמספר החניכים חלקי 
  כולל מי מפעיל אותה. )נספח א'(את כל התחנות כותבים בטבלה המצורפת למטה 
 בעי שעה לפני תחילת ההפסקה ומארגנים אותה.ר-מגיעים שלושת 
  .מקנחים בתמונה.לאחר ההפסקה עושים שיחת סיכום קצרה שכל אחד אומר איך היה לו 

 * יש אפשרות לעשות דוכן הרשמה לטורניר ילדים שהנערים מארגנים
 ** אפשר וכדאי לבקש מבית הספר לארגן מוזיקה להפסקה. מוסיף מאוד.

 טורניר ילדים:

  אפשרויות לעשות טורניר כזה. האפשרות הראשונה היא אחה"צ כאשר מזמינים ילדים  2יש
מיסודי/חטיבה קרובים על בסיס גיוסים בבית הספר )או גיוס בהפסקה הפעילה(. אפשרות שנייה היא 

 לעשות את הטורניר בבית הספר בתיאום מראש עם היסודי/החטיבה.
  2+ שוער + עד  4ולבקש מהם לארגן קבוצה ) קפטניםבשני המקרים צריך לאסוף מספרים של 

 )או יותר. תלוי בגודל הקבוצה( היא שכל שני שחקניםלעשות את זה מחליפים(. הדרך הכי טובה 
 עצמם קפטן וקבוצה. והם בקשר איתם עד הטורניר ובמהלכו.הולכים ומגייסים ל

 נספח ב'(. מזמינים את הקבוצות לטורניר ורושמים אותם בטופס( 
 2ורניר לפי הדף "איך עושים טורניר". עיקרון הטורניר הוא כמו בליגה כאשר לכל קבוצה יש בונים ט 

 משחקים ובסוף מנקדים לפי הניקוד הסופי. 
  קבוצות מנצחות. המנצחת בניקוד והמנצחת בכרטיסים הירוקים. 2לטורניר יש 
 את החילופים ועושים  מאמני הטורניר הם שחקני הקבוצה הבוגרת. הם מעבירים להם חימום, מנהלים

 סיכום לקבוצות בסוף הטורניר. המאמן הוא רכז הטורניר והשופט.

 התנדבות בצל הקורונה:



 

16 
 

  יצירת קשר עם מרכז המתנדבים העירוני הקיים בכל רשות. בירור על פרויקט מתאים שאפשר לעשות
 עם קבוצת נערים.

 .עדיפות גבוהה שיהיה בנוסף לאימון. יכול גם להחליף  תיאום עם הקבוצה יציאה לפרויקט ההתנדבותי
 אימון.

  הכנה של רבע שעה בסוף האימון שלפני ההתנדבות. תדריך על מה עושים בהתנדבות ותדריך
 בטיחות.

 .איסוף אישור הורים לפני היציאה להתנדבות 
 .יציאה להתנדבות, סיכום ההתנדבות ובסופה תמונה משותפת 
 ם, למזמין הקבוצה השנתית ולעיתונות המקומית )לתותחים במיוחד!(לשלוח תמונות לרכז התחו 

השתלבות באירוע קהילתי עירוני/אירוע קהילתי של המרכז או בית הספר המזמין אותנו/אירוע קהילתי של קן 
 הנוער העובד והלומד הקרוב לפעילות:

  ים בחג קרוב או עם אחד מהגופים הרשומים בכותרת לגבי אירוע קהילתי שהם מקיימיצירת קשר
 במועד כזה או אחר.

 .הצעה להקים "מתחם ספורטיבי" באירוע הקהילתי המודרך על ידי קבוצת הנערים 
  נספח א'(בניית המתחם בדומה להפסקה הפעילה( . 
 רבעי שעה לפני תחילת הפעילות ומקימים את המתחם.-מגיעים שלושת 
 מקנחים בתמונה.ך היה לו. לאחר הפעילות עושים שיחת סיכום קצרה שכל אחד אומר אי 
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 נספח א'

 תכנון הפסקה פעילה/מתחם ספורטיבי

 מעביר ב' מעביר א' דגשי בטיחות ציוד נדרש התחנה
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 נספח ב'

 יםטורניר ילד –טבלת רישום קבוצות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברי קבוצה קפטן + טלפון צעירים מאמנים כיתה שם קבוצה

     
 

  
 

  
 

     
 

  
 

  
 

     
 
 

  
 

  
 

     
 
 

  
 

  
 

     
 

  
 

  
 



 

19 
 

 איך עושים טורניר לנערים?

 רקע

בתכנית השנתית של הנערים יש בין שלושה לארבעה טורנירים בשנה. הטורניר הוא מפגש של קבוצתך עם קבוצות 
 אחרות )אחת לפחות( למשחק ידידותי ותחרותי כאחד.

וחינוכית. הטורניר הוא מקום בחלוץ אנו מתייחסים לטורניר כאירוע שיא לכל דבר בו נבחנות מידות הקבוצה מקצועית 
נהדר לראות כמה הקבוצה השתפרה במשחק שלה מתחילת שנה, כמו כן הטורניר גם משרת אותנו בבחינת העמקת 

 הערכים שניתנו לקבוצה מתחילת שנה כמו הפסד בכבוד, משחק קבוצתי, פרגון, התנגדות לאלימות וכמובן הוגנות.

 לפני הטורניר

 שלושה דברים כמאמנים:לפני הטורניר אנו נתעסק ב

 גיוס הקבוצה והרשמתם לטורניר )איפה שיש צורך בהרשמה( .1
 איפה משחקים? דרכי הגעה לטורניר? תקציב לטורניר? מזג אוויר בזמן הטורניר? -דאגה לתשתיות הטורניר .2
רוצים מנצחים? קבוצה הוגנת ומנצחת? מה מקבלים? יש פרס? מביאים את  -האווירה החינוכית בטורניר .3

 ערוכה? מה קורה בין המשחקים? מה קורה לפני?הת

 גיוס הקבוצה

  יש אפשרות להגדיל את הקבוצה על בסיס הטורניר. זה אירוע מאוד מושך ולכן אפשר לגרום ליותר חניכים
 להתעניין בקבוצה במקרה וזאת בעיה קיימת.

 ספר שהטורניר על זמן בית  נודיע לקבוצה על קיום הטורניר לפחות חודש לפני קיומו )במקרה של קבוצה בבית
 ספר נודיע לפחות חודש וחצי מראש ונתאם תאריך(

  נדפיס להם אישורי הורים ונבקש מהם להביא את האישור ביחד עם התשלום על הטורניר )במקרה ויש צורך
 לבעיות רפואיות.באישור ההורים צריכה להיות התייחסות  לשלם(.

  חניכים. 6נראה שנרשמים לטורניר לפחות 

 תשתיות

 ( שימו נבדוק מזג אוויר משוער לטורניר. אם אנחנו עושים טורניר בזמן החורף כדי לנסות לסגור על מגרש מקורה
להרבה מהמגרשים המקורים זורמים מים משולי המגרש. שזה לא טוב( או לשחק בתוך אולם. יש גם אפשרות לב! 

 א מעט כאב ראש.של לקחת סיכון ולקוות שלא יירד גשם ומקסימום לדחות. זה ל
 :בודקים מה הצרכים של הטורניר 

o  אפשר להשכיר מגרשים איכותיים אם זה צורך. –מגרש 
o  אפשר לארגן הסעות מהחלוץ או מהגוף בו אנו פועלים. תלוי בחוזה שנסגר מול המזמין. -הסעות 
o  הרצון הוא שלכל קבוצה תהיה כבר את התלבושת שלה. אבל יש סיכוי שלא יהיה ואז יהיה צורך  –לבוש

 להוציא חולצות.
o  להוציא פלאיירים? רוצים באנר שיהיה בטורניר?  –פרסום 
o לכל מגרש(, מע"ר )לכל  1כמה שופטים ? )כמה אנשים חוץ מהמאמנים צריכים להיות?  -בעלי תפקידים

 משתתפים צריך להיות גם חובש( 60מע"ר, מעל טורניר צריך להיות 
 בבית ספר שבחוזה  -סוגרים מול כל גורם בטורניר את ההשתתפות שלו לפי ההסכם מול מזמין הפעילות. )לדוגמה

אם הטורניר מתארח  -2. דוגמה כתוב שהחלוץ לא משלמים על הסעות, הבית ספר צריך להזמין הסעה הלוך וחזור
וער בהם פועלים אז אין צורך הזמין מגרש ואין צורך להזמין הסעה לקבוצה הזאת. במגרש של אחד ממרכזי הנ

קבוצה שההסכם שלה הוא שהמזמין לא משלם על הטורניר בכלל, נבקש מהילדים סכום אשר אותו  – 3דוגמה 
 .נמשוך מהתמחיר(

  הרלוונטיים. באירועים עם רכז שמירת החיים בחלוץ ביחד עם כל בעלי התפקידים תחקיר מוודאים שקובעים
 קטנים התחקיר יכול להיות גם בטלפון.
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 לשים לב שכולם חוזרים הביתה בבטחה. -בסוף הטורניר

 או למרכז ההדרכה לכל הטפסים שצריך כדי לקיים טורניר כנסו לכאן

wX8Mj4z8fXkTM?usp=sharing-zxuLYudVHEbyaS-https://drive.google.com/drive/folders/1BkO 

 שימו לב! צריך לערוך את הדברים ביחס לטורניר שאתם רוצים לקיים.

 

 
 

 האווירה החינוכית

 :לסגור את לו"ז הטורניר דרך השאלות הבאות 
o ?כמה קבוצות יהיו 
o ?כמה זמן משחק אני רוצה שיהיה לכל קבוצה 
o ?כמה משחקים יהיו וכמה ארוכים הם יהיו 
o  על הפעילות? )מאמנים, בעלי תפקידים אני רוצה שיהיה לקבוצות מה לעשות בהפסקות? מי אחראי

 חיצוניים, אנשים מהמסגרת ממנה אני מגיע(
o ?אני רוצה להביא את התערוכה? זה בתקציב האירוע 
o ?(מה יהיה בפתיחה ובסיום של הטורניר? )שיחת רכז בהתחלה? מעמד הכרזת מנצחים בסוף 
o ?האם אני רוצה לעשות חימום קצר או אימון ארוך יותר לפני הטורניר 

  לסגור מה התארים של הקבוצות המנצחות.  )הקבוצה המנצחת היא זאת שניצחה הכי הרבה משחקים, הקבוצה
 ההוגנת היא זאת שקיבלה הכי הרבה כרטיסים ירוקים, אין מנצחים בכלל(

  לסגור מה הפרסים לקבוצות. )פרסים כמו ארוחת פיצות לקבוצה או שובר לכל ילד, מדליה לכל ילד בקבוצה
 ו בכלל, תעודת הערכה שמסמלת את הניצחון שלהם, אין פרס בכלל(מנצחת א

 בזמן הטורניר

 מוודאים כמה דברים:התאריך הנקוב של הטורניר בו  יום לפניהאירוע מתחיל לכאורה 

 מספר המשתתפים לא השתנה.כולם שילמו, הביאו אישורי הורים -מוכנות הקבוצות , 
 לאחראי הנסיעה. לבקש שיתקשרו לנהג ויוודאו איתו את פרטי סגירה על אחראי נסיעה ותדריך  -הסעות

 הנסיעה וקיומם של הטפסים הדרושים כדי להסיע את החניכים.
 לוודא שכולם יודעים איך הם מגיעים ומתי. סגירה אחרונה על תפקידם. -מוכנות בעלי התפקידים 

 ציוד נדרש לטורניר:

 2  כדורים( 5כדורים לכל קבוצה )ולפחות 
  סיכות ניפוח 3כדורים + משאבת 
 זוגות( 4שערים אז צריך  4מגרשים מקבילים אז יש  2לכל שער המשתתף בטורניר )שיש  כפפות שוער זוג. 
 .שערים ניידים במקרה וצריך 
 .קצת כיפות סימון לאימון שלפני תחילת המשחקים 
 תיק עזרה ראשונה 
 עם מים עם שולחן וכוסות חד"פ. במקרה ואין שם ברזיה קרובה. טרמוקן 
 .החולצות של הטורניר. במקרה והזמנתם 
 .הפרסים או התעודות. במקרה והסכמתם שיהיו כאלו 
 )סט כמספר השופטים – משרוקית וכרטיסי שיפוט )אדום, צהוב וירוק 
 השפה של כולנו". אם רציתם להביא אותה. –"ספורט  -תערוכה 
 או הצללה אחרת במקרה ותכננתם מתחם מוצל שיהיה חלק מהטורניר. גזיבו 

 משבצות אפשריות לטורניר:

 שיחת רכז 
 שיחת סיכום 
 אימון קצר 
 חימום 

 משבצת תערוכה 
 מעמד הכרזת מנצחים 
  2אימון ידידות בין 

 קבוצות

  משחק בין המאמנים
 לקבוצה המנצחת

 םשיחת קפטני

https://drive.google.com/drive/folders/1BkO-zxuLYudVHEbyaS-wX8Mj4z8fXkTM?usp=sharing
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תכנים  כותרת חודש
 חינוכיים

תכנים 
 מקצועיים

 הישג נדרש אירוע שיא

היכרות  ספטמבר
וגיבוש 
 קבוצתי

 גיבוש 
 משמעת 
 הוגנות 

 מסירה 
 בעיטה 
 כדרור 

 אימון פתיחה- 
במה אני רוצה 

 להשתפר.

הגעה לכל 
 האימונים

כדורגל זה  אוקטובר
 לכולם/ן!

 שוויון 
 כבוד 
 חברות 

  משחק
 קבוצתי

  אסטרטגיות
 בהתקפה

 ערב גיבוש- 
סיום הקמת 

 הקבוצה

ירוקים במשחק  4
 בסוף האימון.

מנהיגות  נובמבר
 על המגרש

 מנהיגות 
 חברות 

 הגנה אישית 
 ראיית משחק 
  כושר

 וגופניות
 

 בחירת קפטן 
  משחק ראשון

מול קבוצה 
 אחרת

בחירת קפטן ולתת 
 לו להוביל

תאמין  דצמבר
 בעצמך! 

 התמדה 
  שיפור

 עצמי

 נגיחה 
  שליטה

 בכדור
  כושר

 וגופניות
  תפקידים

 במגרש
 

   לא לותר במהלך
 התרגילים.

כבד את  ינואר
האחר. 
במגרש 
 ובחיים.

 כבוד 
 שוויון 
 קבוצתיות 

  מיקום
 במגרש

  משחק
 קבוצתי

 קבלת כדור 

  שחקנים
מתחילים 

להעביר 
 חימום

מהקבוצה  2
 העבירו חימום

שיפור  פברואר
 עצמי

 התמדה 
  שיפור

 עצמי
 

 הטעיות 
 קוארדינציה 
  שליטה

 בכדור
 

  אימון אמצע
עד כמה  -שנה

 השתפרתי

שיפור אל מול מה 
שרציתי לשפר 

 בתחילת שנה

 תכנית שנתית
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כל חייל  מרץ
 הוא גנרל

 

  דוגמה
 אישית

 הוגנות 
  לא לאתר

 לעצמי
 

 בעיטה 
  הגנה

 קבוצתית
 

 לחיצת ידיים לכל  טורניר אזורי
הקבוצות 

שמשחקים מולם 
בטורניר. גם אלה 
 שמפסידים מולם.

זה הבית  אפריל
שלי, 

המקום בו 
 גדלתי

  מעורבות
 חברתית

 הוגנות 
  תרומה

 לחברה

 הרמות 
  משחק

 קבוצתי
 

  יציאה
 להתנדבות

הגעה להתנדבות 
 לפניולאימון 

נותנים  מאי
 עבודה

 התמדה 
 חברות 

 כדרור 
 מסירות 
 בעיטה 
 

כל שחקן העביר  
חימום לקבוצה 

בחודשים 
 האחרונים.

ספורט  יוני
ככלי לשינוי 

 החברה

  מעורבות
 חברתית

  תרומה
 לחברה

 שוויון 
 

  סיכום תהליך
 השתפרות

 טורניר ארצי 
  העברת

 התערוכה
  טקס סיום

 שנה
 אימון מסכם 

כל שחקן משפר 
את הדברים שרצה 
לשפר מאז מחצית 

 השנה.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מסירות היכרות

האימון הוא אימון ראשון. הוא נועד להתחיל את ההיכרות בין חברי הקבוצה ולהתחיל לגעת ביכולת 
 הכי בסיסית בכדורגל. מסירות.

סבב שמות, ברוכים הבאים לחלוץ, הסבר על הקבוצה ועל השנה שהולכת להיות. על ההרשמה אם היא  
 חלק מהקבוצה. לשדר לקבוצה שפה זה מרחב בטוח להתאמן ולעשות כיף. הפעם נתמקד במסירות.

 * חימום רגיל+ מתיחות
 
 

* חשוב לעשות חימום סטנדרטי 
 ם.שיהיה בפתיחה של כל האימוני

 * מתיחות מלמעלה למטה.

* לראות שכולם משתתפים 
 בחימום. חימום זה חשוב.

* לוודא שהם לא מציקים אחד 
 לשני בחימום.

 ריצת היכרות:
חצי מהקבוצה עם כדור והחצי השני לא. רצים במגרש.  

 שהמאמן שורק, מתחלקים לזוגות עם כדור:
 * מתמסרים

: שחקן אהוב, קבוצה אחת שאלת היכרות* המאמן שואל 
 אהובה, איזה עמדה אני משחק, כמה אחים, מאכל אהוב.

 .וממשיכים לשאול  שאלות * ממשיכים להסתובב

* להסתכל על המסירות. להבין 
 אם יש מה לתקן לפני שמסבירים.

* לראות שהם באמת עונים על 
 השאלות.

 

 לימוד:
 למסור ולאן. מחליטים למי רוצים* 
 ממקמים את הכדור במקום נכון ביחס לגוף.* 
מוסרים עם החלק הפנימי של הרגל, רגל שניה  * 

 מכוונת ומייצבת, ממשיכים את התנועה של הרגל.
 התנסות:

 קונוסים. 2* מתנסים במסירות מדויקות בזוגות בין 
המאמן מודד דקה וכולם סופרים בקול את  -תחרות* 

 כמות המסירות שלהם.

* מסירות מדויקות. למרות שהם 
 רגילים למסירות אחרות.

 * להשאיר את הכדור על הקרקע.

* לפרגן על מסירות טובות גם  
 לשחקנים הפחות טובים. 

 * זה הזמן להבין את היכולות.

 הפסקת שתייה* 

 דק 10

 דק 10

 

 דק 15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפס המדויק:
מול השער על הטבעת מעמידים את הקבוצה 

כאשר במרכז השער יש בטור. שמרכז המגרש 
קונוס. המטרה של כל אחד היא לתת פס מדויק  

 שיפגע בקונוס. 
בגודל   תלוי -נקודות )או יותר 5הראשון שצובר 
 הקבוצה( מנצח.

* אפשר לעשות עוד טור לכיוון 
 השער השני כדי לחסוך זמן.

 * מי שמצליח, שיבעט חזק יותר.

* לראות שכולם משתתפים ושלא  
חוטפים את המקום של השחקנים 

 האחרים.

 

 מסירות עם העיניים למעלה:
קנים באמצע מתארגנים ברביעיות שאחד מהשח

טרה מטר אחד מהשני. המ 5ולוקחים מרחק של 
היא למסור לשחקן באמצע. כאשר שחקן מוסר לו,  

  5עד  1-צע מרים כמות אצבעות מהשחקן שבאמ
והשחקן המוסר צריך להסתכל עליו ולומר את 

המספר. כל כמה דקות מחליפים את השחקן  
 שבאמצע.

* חשוב לעלות את המהירות כדי 
 שהתרגיל יאתגר את השחקנים.

 * לראות שהם מרימים את העינים

  

 משחק רגיל + חוק
 .מסירות 4ת ות לפחולפני כל גול חייבים לעש

לראות שבאמת יש מסירות ולא  * 
  עם מסירות בהגנה מסמנים וי

 מבצעים אישיים.  ועושים

* אם זה ממש קשה להם, אפשר 
לעשות רבע שעה ראשונה ככה  

 ורבע שעה רגילה.

הפסקת שתייה באמצע  * 
 המשחק.

חברים, אנחנו הולכים להתאמן כל השנה ביחד. התחלנו היום מהבסיס של הבסיס. בואו נמשיך את  
 כולם לשים ידיים!ודה הטובה שעשינו באימון הזה ונשקיע באימונים הבאים. העב

 דק 10

 דק 15

 דק 30



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הובלת כדור משמעת

 העלאת ביטחון בהובלת כדור, שיפור יכולות התקפה וכניסה למסגרת.

"כדרור". אנחנו תמיד  נתאמן על היכולת הבסיסית שנדרשת כדי להוביל כדור או בשמו השני  היום
 ל היכולת הזאת כדי לשפר את משחק ההתקפה שלנו.  צריכים לעבוד ע

 חימום רגיל+מתיחות

* לראות שכולם משקיעים 
 בחימום.

* אפשר לתת לחניך להעביר את 
המתיחות אם הם קבוצה הרבה 

 זמן.

 

 תופסת כדורים:
שנתפס יוצא  כולם עם כדורים חוץ מהתופס. מי 

 תופסים אחרים.  לסבבים ש 3החוצה. עושים 
  -מי שמאבד את הכדור שלו למחוץ גבולות המגרש

 יוצא גם.

* לשים לב לשחקנים שעוזבים את  
 הכדורים שלהם.

* המטרה היא להראות שריצה 
בלי כדור מהירה יוצר מריצה עם 

 כדור. כי קשה לנו להשתלט.

* להזהיר את החניכים מפני 
 החלקות באמצע המשחק.

 הפסקת שתייה* 

 לימוד:
נועד לשמור על הכדור, להתקדם, לעבור שחקן,  * 

 להוביל התקפה.
 רגליים. 2בכל חלקי הרגל, * 
יותר שליטה. ככל  -ככל שהכדור יותר קרוב לרגל * 

 יותר מהירות. -שיותר רחוק 
 התנסות:

* זוג עומד בצד של המגרש. אחד מהם יוצא וצריך 
המאמן אומר. שמגיע לחצות מגרש לפי מספר הנגיעות ש

 וחוזר חלילה.שמכדרר אליו.  זוג שלו. לקצה, מוסר לבן

 * אפשר לאתגר עם מגבלת זמן.
* ככל שיהיו פחות נגיעות כך 

 יותר. מצופה מהם להגיע מהר

* לראות שכולם במסגרת  
ומקשיבים להוראות המאמן. מי 

 שלא מקשיב צריך להעיר לו.

* יש חניכים שיילחצו ממסגרת 
הזמן וירוצו מהר הכדור ולא 

 יסתכלו לאן הם רצים.

 דק 10

 דק 10

 

 דק 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סלאלומים:
  קבוצות שעומדות מול קבוצת קונוסים. 2-מתחלקים ל
עשות סלאלום  יכים להחניכים צרדורים. כ 2לכל קבוצה 

 :לפי ההוראות של המאמן
 * רגל ימין בלבד

 * רגל שמאל בלבד
 * שתי רגליים

 רגליים 2 -נית* בריצה אחור
מי   הקבוצות בסגנון חופשי. 2בסוף תחרות בין תחרות: 

 הקבוצה שמסיימת קודם. לראות שמס' השחקנים שווה.

 * מרחקים שונים בין הקונוסים
* מי שלא עושה כמו שצריך מתחיל 

 גם בתחרות. -מהתחלה
 מגבירים מהירות. לראות שהם* 

ודא שהתחרות לא מורידה  ול* 
 .מהרמה המקצועית שלהם

 הפסקת שתייה* 

 הובלת כדור ובעיטה:
כאשר רוצים לבעוט מגבירים מהירות ועדיין  -לימוד

 שומרים את הכדור קרוב. מתכוננים ואז בועטים.
שחקן יוצא ממחצית המגרש בסלאלום  -תרגיל

לכיוון השער וצריך לבעוט. שחקן הגנה יוצא  
 מתחילת המגרש וצריך לנסות לחטוף לו.

מפזרים קונוסים בצבעים שונים. אחרי  -אתגר
ן מחזיק קונוס  שהשחקן מסיים את הסלאלום המאמ

מסוים אליו השחקן צריך ללכת ולבעוט. צריך בצבע 
 ם שוער.מכניסי עדיין להיזהר משחקן ההגנה.

 .* צריך לעשות סלאלום כמו שצריך
* צריך להקשיב למאמן. מי שלא  

 מבצע כמו שצריך. חודלים תרגיל.

 * להחליף את שחקן ההגנה. 
 * להחליף שוער

 * לוודא שלשוער יש כפפות.
 * הפסקת שתייה

 משחק רגיל

* לראות שכולם משתתפים  * לעודד אותם להוביל כדור.
 במשחק

 * לוודא שלשוערים יש כפפות.

ם באימון זה משמעת. ראיתי איך אנשים החשוביהיום התאמנו בלהוביל כדור. אחד מהדברים 
 שהקשיבו היום והתאמנו כמו שצריך יכולים לשפר את היכולות שלהם. בואו נמשיך ככה!

 דק 10

 דק 20

 דק 30



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בעיטה לשער השקעה

מטרת האימון היא ללמד את יסודות הבעיטה ותרגל את זה הרבה. כמו כן להעלות את  
 יכולות ההתקפה שלהם. הביטחון של החברים בקבוצה ואת ולשפר את

אנחנו הולכים לעבוד היום בצורה יסודית על הבעיטה שלנו. כל אחד מאתנו בועט בצורה שונה וברמה 
 שונה, אבל לכולנו יש על מה לעבוד. אני מצפה מכם היום באימון להשקעה ורצון להשתפר.

 חימום רגיל + מתיחות

   

 תופסת:
  -*סוגרים שטח עם ארבע קונוסים )או חצי מגרש

תופסים. התפקיד  2תלוי בגודל של הקבוצה(. יש 
 דקות.   2-שלהם זה לתפוס את כולם ב

* סיבוב שני מקטינים את השטח. התפקיד שלהם  
 הפעם הוא לתפוס בדקה.

שכולם רצים ושאף  * צריך לראות 
 אחד לא מתבטל. או נתפס בכוונה.

* לשים לב שאף אחד לא מחליק.  
ואף אחד לא עובר את גבולות 

 המגרש למקומות מסוכנים.

  לימוד:
 בועטים עם החלק של השרוך* 
 רגל חלשה יציבה ולכיוון הבעיטה* 
  כדי לתת עצמה  -גוף מוטה לכיוון הכדור וקדימה * 

 ולא להעיף את הכדור גבוה
 מסתכלים על המטרה* 

רגל   בעיטות 5-תרגול כדור נייח: כל אחד מתנסה ב
הדגש   -מקו הרחבה. אין שוער  רגל חלשה 5-חזקה. ו

 הוא על הבעיטה.  

 שבועטים בשני הרגליים.* לראות 
* לומר הערות שישפרו את 

 הבעיטה.

* להבהיר להם שזה בסדר גמור 
שהבעיטה שלהם ברמה שונה. 

 להשתפר.ושתמיד אפשר 

* כאשר יש שוער בשער לוודא 
 שהוא עם כפפות

 

 דק 10

 דק 5

 

 דק 15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סללום ובעיטה:
* עושים סללום קצר הכדור ובועטים מנקודה יחסית  

 רחוקה כאשר יש שוער בשער.
מוציאים את השוער ושמים חישוק על כל  אתגר: * 

נקודות. שער שווה  2חיבור. פגיעה בחישוק שווה 
נקודות מסיים את   10נקודה. הראשון שמגיע ל

 התרגיל.

* בעיטה חזקה ומדויקת. דגש על 
 עצמה.

 * לבעוט בשתי הרגליים.

* אפשר לשנות את כמות הנקודות 
שצריך להגיע אליהן בהתאם לזמן 

 שיש לך לתרגיל.

* כאשר יש שוער בשער לוודא 
 שהוא עם כפפות

 בעיטה ממסירה:
בעיטה ממסירה היא מורכבת יותר. הכדור   -הסבר

אז אנחנו צריכים להתרכז לא היה אצלנו עד עכשיו 
באיפה הרגל פוגעת בכדור. אם נקבל את המסירה  
ואז נבעט, זה יכול להיות טוב יותר לבעיטה. אבל 

 לא בטוח שיש לנו את הזמן.
ם החניכים עושים טור בחצי ומוסרי -תרגול

. המאמן מוסר חזרה לאמצע. בצד ימין למאמן
 השחקן צריך לבעוט בנגיעה אחת. לא לעצור כדור!

 לעשות את התרגיל גם שהמאמן מצד שמאל.

* להתעקש שלא יעצרו כדור. גם 
אם הבעיטה תהיה לא מדויקת. 

 זה אימון.

* אפשר גם לשים שחקן שיעביר 
את המסירה אם המאמן מרגיש 

 לא בנוח.

 לוודא שהשוער עם כפפות.* 

 משחק מסכם

* לעצור את המשחק כאשר יש  
בעיטה טובה ולשאול אותו מה 

 הוא עשה.

* לעודד את החניכים לבעוט 
 לשער.

 * להשתמש בכרטיסים.

 * לוודא שהשוערים עם כפפות.
* משחק יכול להיות אלים עם 

 לחדול אם צריך. הרבה בעיטות.

טכניקת הבעיטה היא בסיסית. חשוב שנעבוד עליה כקבוצה. אימון זו הדרך שלנו לעשות את זה. אני 
 מקווה שכולם מאמינים שהם גם יוכלו להשתפר בטכניקה הזאת. גם אם היא פשוטה.

 דק 15

 דק 15

 דק 30



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -פתיחת שנה
 שיפור

  מיומנויות מגוונות

 כל החניכים יאמרו במה הם רוצים להשתפר ויקבלו תרגילים המתאימים לכך.

בר יודעים במה אתם רוצים להשתפר. אנחנו נעבור אימון  ס ואתם כאחרי שכולכם מילאתם את הטופ
יהיו לנו עוד שני אימונים בדיוק כאלו. אחד  ל אחד ילמד תרגילים לשיפור היכולות. תחנות שבו כ

 באמצע שנה והאחרון בסוף שנה.

 חימום רגיל + מתיחות 
חתולים  ,עם רווחים ,עומדים במעגלחתולים ועכבר: 

שחצי מהמעגל עומדים עם הפנים לתוך המעגל וחצי עם  
  אחד חופשי והוא צריךיש חתול הפנים החוצה לסירוגין. 

ור לתוך ולחוץ המעגל.  לתפוס עכבר. העכבר יכול לעב
לצאת מחוץ למעגל או לחזור   יםהדרך היחידה של החתול

א רוצה לתוכו היא להחליף חתול שפניו אלו הכיוון שהו
מסתכל לתוך  -תו )מהחוץ לפניםלהגיע אליו ולהחליף או

 מסתכל לחוץ המעגל(. -המעגל, מהפנים לחות

חימום טוב לפני אימון תחנות. * 
 צריך שהחלק יהיה קבוצתי.

לשים לב למתיחות לומר להם * 
באימונים הקרובים כל אחד  ש

 מהם יעביר מתיחות לכולם.

 

 אימון תחנות: 
שונות שמלמדות תרגילים אישיים שאפשר  יהיו תחנות

 לעבוד עליהם בבית או במגרש לבד וזה משפר אותך.
מחלקים את  מנקודה קבועה במגרש בועטים  א. בעיטה:

ים  השער לשישה חלקים )בראש(, ומכריזים מספר ובועט
 ן המספר הזה.  בעיטה לכיוו

ים מסירה חלשה לכיוון  ב. מתחילים מאמצע המגרש, נותנ
אחד מחלקי המגרש, רצים אחרי המסירה ונותנים בעיטה 

 מבלי לעצור את הכדור. בתנועה.

 יקת  * בעיטה טובה ומדו
* לשים לב שהם מכינים לעצמם 

 לכל מיני כיוונים.

  

  א. מכמה מקומות במגרש מנסים להעביר מסירה:
 שתפגע בקורה. מסירה טובה וחזקה

בריצה ומוסרים לקורה כך   ב. יוצאים מחצי המגרש
שהכדור חוזר אלייך ואז בנגיעה מעבירים מסירה 

 שנייה לכיוון הקורה השנייה.
 א. ריצות התאבדות כושר:

 ב. בטן סטטית
 ג. אופנוע על קיר ויציאה לספרינט.

 ד. דלגית, אם יש.
 

 הפסקת שתייה  

 'דק 10

 דק' 7

 

 דק' 14

חתול עם   - עכבר - חתול חופשי -
 הפנים פנימה

חתול עם   -
 ההחוצהפנים 

 ב'

 ב'מסירה 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ריצה צידית של צעדים קטנים. אם יש  א. הגנה: 
 מרצפות אז צעד במרצפת.

יצה אחורה, מבט קדימה. הגוף מוטה ימינה שתי ב. ר
  צעדים אחורה ומשנים את הנטייה של הגוף שמאלה.

 התרגילים. 2ג. משלבים בין 
  נעלמצד לצד מעבירים עם סוליית א. כדרור )שליטה(: 

ימין את הכדור שמאלה. רגל שמאל עוצרת את הכדור  
 וממשיכה את התרגיל.

ספרינט עם כדור. לנסות להשאיר את הכדור כמה   ב.
  שיותר ליד הרגל. לנסות בשתי הרגליים.

   

וקבלה עם הראש, עם  לגובה א. מסירה לעצמי  קבלת כדור:
לכיוון   על מסירה לעצמי החזה, עם הברך ועם הרגל. בדגש

 שאליו ארצה לצאת אחרי המהלך.
 ב. מול קיר. אותו הדבר. דגש על עוצמה. הכדור צריך  

 לחזור אלייך בעוצמה גבוהה מהקיר.
.  )מדמה קרן( א. עומדים באמצע המגרש בצד שלוהרמה: 

יגול של אמצע עמרימים כדור. הכדור חייב ליפול בתוך ה
  .דיםדהצ חשוב לנסות משני .המגרש

 הרמנו גיעים לנקודה ממנהב. יוצאים מנקודה במגרש עד שמ
 ול.ותוך כדי תנועה מנסים להרים לאותו עיג

אפשר להקשות ולעשות  * הרמה: 
 קונוסים/ 4-ריבוע קטן יותר מ

 חפצים. או לצייר עם גיר.

  

 משחק רגיל

* לעודד שחקנים לנסות להשתפר 
במה שהם טענו שהם זקוקים 

 לשיפור.

שיש חילופים בתפקידים דא ו* לו
על המגרש כדי לאפשר לכולם  

 להתאמן.

 * יש כפפות לשני השוערים

בהם אתם רוצים  תבמיומנויושיכולים לעזור לכם להשתפר למדנו היום הרבה תרגילים אישיים 
פגשים פעם אחת בשבוע. האימונים . אנחנו נתנו על זה עבודה במגרש גם שאתם לא באימונים להשתפר.

 ר אדיר.בבית יביאו לשיפו

 'דק 14 

 דק' 14

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אימון מסירות משחק קבוצתי

 להצליח להתמסר באופן יותר מקצועי. כל אחד עושה את המקסימום. גם שהוא לא עם הכדור.

היום אנחנו נלמד להתמסר באופן יותר קבוצתי. אנחנו נלמד שגם אם אנחנו בלי כדור, יש למה לזוז 
 ולאן. 

שחקן אחד בורח ברחבי  -חימום מתודי.1
המגרש. לכל השאר יש כדור. הם צריכים 

אסור בו עם הכדור. מי שהכדור אצלו, לנגוע 
עד שהם  ביד הם צריכים להתמסר  לו לזוז.

 מצליחים.
 המשך חימום רגיל.2
 מתיחות.3

 רק בנגיעה -לא לזרוק את הכדור *
 * שהבורח יהיה טוב וזריז.

 * לומר לעשות מסירות קצרות

הקבוצה צריכה לעבוד יחד.   *
 שכולם יגעו בכדור.

להיזהר מהריחה לצד של  *
 המגרש. בדרך כלל יש שם חול.  

 * שלא יחסמו אותו בגופם.

כל הקבוצה עומדת במעגל משחק המסירות: 
 ומתמסרת. יש סדר למסירות אותו הם צריכים לזכור. 

שחקן שמוסר צריך לרוץ למקום * עכשיו אומרים שכל 
 של השחקן אליו מסר.

* עכשיו יוצאים מהמעגל והשחקנים תמיד חייבים  
 להיות בתנועה.

להקשות עם שחקן הגנה או שניים. )ראה כדאי * 
 שרטוט(

 דגש על מסירות מדויקות. *
שמוסרים אליהם * השחקנים 

 צריכים להיות בקו נקי למסירה.

 לתת להם להיכשל *
* אחר כך להנחות אותם איך  

 להצליח.
 קבוצה. -* לומר שהדרך להצליח

 לשחרר אחרי להפסקת שתייה *

אנחנו תמיד ננסה לזוז כמה שיותר על המגרש. הסבר: 
 מכמה סיבות:

 א. לוקחים אתנו מגן בדרך כלל
 ב. מבלבל את הגנה

 ג. פותחים תאי שטח חדשים
 :1X3 תרגול

מגן( כל קבוצה בשטח   1-תוקפים ו 3) 4שתי קבוצות של 
מלבני מסומן וביניהם שטח מלבני ניטרלי. צריכים 

 תראו דגשים מקצועיים.להעביר מסירה ביניהם. 

 5 ומקסימום  3מינימום להעביר  *
 מסירות ביניהם לפני. 

לכדרר * השחקן שמעביר צריך 
 לשטח הניטרלי ולמסור משם.

 שחקני הגנהלהחליף  *
* שחקני ההתקפה צוחקים על 

 שחקני ההגנה

 

להיזהר מאגרסיביות יתר של  *
 שחקני ההגנה.

 

 דק 15

 דק 10

 

 דק 15
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6 
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 :2X4תרגול 
  2טורים בצד אחד המגרש. תוקפים את הצד השני.  4

בצד השני של המגרש. המטרה היא לפתוח את   מגנים
המגרש ולזוז הרבה כדי לקבל מסירה שאתה פנוי 

 והשחקן עם הכדור מאוים. צריך לשים גול.
  2השחקנים מהטורים האמצעיים נשארים בהגנה,  2

 2השחקנים המגנים עוברים לטורים בקצוות, 
השחקנים שהגיעו מטורים בקצוות עוברים לטורים 

 האמצעיים.

 חשוב לעודד הרבה מסירות *
* חשוב שכולם ישחקו בכל 

 .התפקידים

 לפרגן שיש מהלך קבוצתי יפה. *
* פחות לפרגן שמישהו מצליח  

 לעבור את ההגנה לבד.

 לשתות מים אחרי התרגיל

 

   

 תוספת מתודית. משחקים משחק רגיל.  בלי שום

לראות שהשחקנים משחקים  *
 קבוצתי.

 * לראות שיש הרבה מסירות.

 לפרגן שיש מהלך קבוצתי יפה. *
* פחות לפרגן שמישהו מצליח  

 לעבור את ההגנה לבד.

שהרוחות בו   משחק זה מקום *
 מתלהטות. לשים לב

 * לראות שעושים מחצית ששותים

היום למדנו לשחק יותר קבוצתי. זה שאני בלי הכדור, זה לא אומר שאני לא צריך להתאמץ. ההצלחה 
 במשחק תלויה בכולנו כקבוצה. 

 דק 20

 

 דק 30



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סינרגטיות 
 בהתקפה

  התקפה קבוצתית

חיבור יכולות התקפה לכדי משחק משותף. בניית תיאום וחיבור בין   -מיומנויות התקפה קבוצתית 
 בניית קבוצההשחקנים. 

התקפה טובה בנויה מכמה שחקנים שעובדים ביחד, בזריזות, בתיאום, בחדות. להרחיב את תשומת  
 הלב מעצמי לשאר השחקנים לטובת הקבוצה.

 טאצ'דאון

   

  3כל זוג מתמסר בכדור ברחבי המגרש. חופשי/ -בזוגות 
 נגיעות/נגיעה. 2נגיעות/

 אחד לשני, אח"כ לשטח. קצרות וארוכות.מסירות 

לשים לב לא לפגוע בזוגות/כדורים 
 של אחרים

  

 בזוגות לאורך המגרש מתרגלים: 

 דאבל פאס )תרשים שמאל למעלה(

 )ללא תרשים( כדור אורך באגף וכדור רוחב לרחבה

 )תרשים ימין למעלה( חפיפה וכדור עומק

כל תרגיל עושים כמה פעמים להדגמה, אח"כ עם  
 הגנה פאסיבית, אח"כ עם הגנה בעצימות חצי+שוער

להתאים את התרגיל לבן הזוג,   קצב, זריזות, תיאום
להשתפר בתרגיל. הדגש הוא לא  

 השער אלא התרגיל

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -תרגיל התקפה בשלשות. שלשה אחת 'מגישים' 
מעבר לחצי, עוזרים להתקפה מעבר לחצי. התרגיל  

 מתחיל אצלם אבל לא עוברים את החצי.

 , התקפה מול הגנה.3על 3בחצי יש 

 התקפות ומתחלפת. 3כל שלישיית התקפה עושה 
**כדאי להתחיל הגנה בעצימות חצי, אפשר גם  

הגנה כדי לאפשר להתקפה   2התקפה על  3לתרגל 
 להצליח.  

להתקפה. ליישם את  לתקן ולהעיר 
 מה שלמדנו

  

תוקפים יוצאים  4. 3על  4התקפה מתפרצת  
  מגינים 3מהאמצע לכיוון אחד השערים, מולם 

ועוד מגן שמצטרף מהחצי השני )חצי מגרש שמאלי 
תוקפים  4בשרטוט(. לאחר הבעיטה יוצאים 

  3אחרים מקו האמצע לכיוון השער השני. מולם 
מגינים שמתחילים בקו הבסיס. השחקן 

שבעט/איבד את הכדור הוא השחקן הגנה הרביעי 
המגינים בצד השני. )חצי מגרש ימני  3-מצטרף ל
 בשרטוט(

 

   

 משחק

   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הגנה אישית נחישות

בקבלת החלטות בהגנה ובהתמקמות נכונה כדי  אמתיללמוד הגנה בצורה בסיסית. ולהבין שיש צורך 
 שיהיה לכם מקום להחליט את ההחלטות האלה.

נה  גהנים פחות מתחברים אליו. ובכל זאת, ה החלק שכדורגליום אנחנו נלמד לעשות הגנה. הגנה זה
 זה דורש המון נחישות.  קפות מהירות.נקי ולצאת להתל השער זו הדרך שלנו לשמור ע נכונה 

 * חימום רגיל
כולם עושים צעדים מהירים במקום   -* ספרינטים

 .עד סוף המגרש ובשריקה צריכים לצאת לספרינט
 פעמים 5עושים 

לעשות ריצות בסולם  -סולם קוארדינציה* 
 יקים.מתרגלות צעדים קטנים ומדו שבעיקר

 מתיחות* 

הוא כלי  קוארדינציה* סולם 
חשוב. תשמשו בו ותתקנו את  

 החניכים.

* לראות הספרינטים לא קשים די  
 לכולם.

 * ללכת לשתות אחרי החימום.

 :קרב תרנגולות
יש מעגל באמצע  מחלקים את הקבוצה לשניים. 

המגרש. הקבוצות עומדות בצדדים של המעגל. 
המאמן קורא לשחקן מכל קבוצה. השחקנים עם 

וציא את  כדור. המטרה של השחקנים היא לה
הקבוצה  למעגל. מחוץ הכדור של השחקן השני

 נקודות מנצחת. 10-הראשונה שמגיעה ל

* הם צריכים לשמור על הכדור  
שלהם כמו שהם צריכים להעיף 

 את הכדור של היריב.

 לראות שכולם משתתפים. *
אפשר לעשות עד פחות נקודות. * 

 תלוי בזמן ובגודל הקבוצה.

* לשים לב שהשחקנים לא 
 משתמשים באלימות כדי לנצח.

 מוד: לי
 גוף נמוך וברכיים כפופות. *

* להגיע עד מטר מהתוקף. אם עומדים קרוב מדי, הוא יכול לעבור 
 אתכם.

לכיוון החוץ הכי קרוב.  * צעדים קטנים ומהירים. עומדים בזווית 
 המטרה היא לדחוק את התוקף החוצה.

 * מנסים לקחת כדור כאשר התוקף מנסה לעבור.
 :1X1 התנסות

יוצא חבר  קבוצה עומדת מאחורי שער. שהיו מקודם. כל  הקבוצות* 
. אחרי כל התקפה  מהקבוצה לתקוף וחבר מהקבוצה השנייה להגן

 השער השני. הקבוצה השנייה יוצאת מהר להתקיף את

כמה שיותר  יוצא  * לראות שהמגן
 גם אם היה גול. מהר עם הכדור.

 * לראות ולתקן את ההגנה.

  שכולם משתתפים * לראות

 דק 15

 דק 10

 

 דק 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1X2הגנה 
מנסים לעבור מגן יוצאים מחצי המגרש ו שני תוקפים

. המטרה של המגן היא לרוץ  כשאר המאמן שורק אחד
ל מי שעם  קר מגן עבין שני התוקפים כאשר הוא בעי

 הכדור.
יוצא   הגנה נוסף שחקן כאשר המאמן שורק במקביל,

ש. אם הוא מגיע לקו ההתקפה  מהקצה השני של המגר
התרגיל נגמר בניצחון   אזשהם הספיקו לשים גול לפני 

בסוף אחד מהתוקפים נשאר בהגנה. והשני   של ההגנה.
 הולך להיות המגן השני שרץ. יש שוער בשער.

 * לראות שהמגן עושה הגנה כמו שלמדנו.  
ה זאת מהר  מי שצריך להחליף עוש *

 המגרש. ומצדי

* לראות שכולם משחקים את  
 תפקיד המגן והמגן הרץ.

 * ללכת לשתות בסוף התרגיל.

 :2X2הגנה 
אחד המגנים מצמצם   2X2כאשר מגנים  -לימוד

לכדור והשני עומד מאחוריו בעמדה שהוא גם יכול 
רה ושחקן ההתקפה עובר את הראשון,  לעזור במק

וגם ביכולתו לצמצם לדחקן ההתקפה השני אם 
ון קיבל את הכדור. בשני המקרים המגן הראש

 עובר לעמדה האחורית.
 .2X2-עושים התנסות של ההגנה ב   -התנסות

 הזוג שתקף הופך להיות הזוג שמגן.

* אנחנו לא רגילים לשמור ככה. 
 אז צריך לתרגל.

 * הגנה טובה וחזקה. כמו שנלמד.

  

 משחקונים:
 א הקבוצה גדולה. 4-או ל 3-ה ללחלק את הקבוצ
דקות. הניקוד עובד ככה שגול  5כל משחקון הוא 

וצה  לקב 1-הוא גם נקודה לקבוצה המבקיעה וגם 
 שהבקיעו לה.  

המשחק היא   סוףאם הקבוצה שמרה על שער נקי ב
   נקודות. 2מקבלת בונוס 

שחקונים תהיה משמעות ללשמור על ככה שבסוף המ
 שער נקי.

 * לשים הרבה דגש על הגנה.
* משחקים מהירים שההגנה בהם 

 טובה. 

 * להשתמש בכרטיסים
שלכל קבוצה יש את אותו ודאו * 

 מספר משחקים.

גם  * לוודא שהשוערים עם כפפות.
 כשיש חילופים של קבוצות.

ואת היכולת לא לותר. צריך ת שדורשת בעיקר נחישות היום למדנו קצת הגנה. הגנה זו יכולת אישי
 יתרון לקבוצה שלך. להגן עליו עד שייאבד כדור וייתן לקרוא נכון את השחקן התוקף כדי להצליח 

 דק 15

 דק 10

 דק 30



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הובלת משחק הנהגה על המגרש

 לחזק את יכולות ההנהגה של החברים על המגרש. להתנסות בלקבל החלטות טובות שמשחקים כקבוצה.

אנחנו הולכים לעשות היום אימון על מנהיגות. מי מנהיג בכדורגל? איזה קפטנים מפורסמים אתם  
 בסוף האימון נבחר קפטן. איזה החלטות קפטנים צריכים לקבל?מכירים? מה הופך אותם לקפטנים? 

 חימום בשריקה:
 ששורקים מוסיפים להם תרגילים:

 כיוון מהיר שריקה לשינוי -* בריצת חימום
לגובה ובשתי שריקות  *אחרי זה בשריקה קפיצה 

 נגיעה ברצפה.
על קו השער.   2* אחרי זה כולם נמצאים במצב 

 ובשריקה יוצאים לספרינט עד חצי המגרש.

חשוב להתחמם קצת לפני   *
 החימום בשריקה.

 לראות שכולם מתחממים. * לראות שכולם משתתפים *
* לראות שהמאמץ מתאים  

 ליכולת.

 הקוף המשוגע:
אחד מהשחקנים צריך לרוץ ברחבי המגרש שכל  

השחקנים רצים אחריו. כל מה שהוא עושה כל  
 החברים צריכים לעשות אחריו.

 

* חשוב לבחור כמה ילדים שיוכלו 
לעשות את זה. גם אם הם לא 

 מרכזיים

זה מנהיג?  -* חשוב לשאול בסוף
משהו זה קפטן? בנאדם שאומר 
 וכולם עושים? אז מה כן?

* צריך לתדרך. אנחנו על אספלט  
 ואי אפשר להגזים.

 ללכת לשתות אחרי.* 

 מכשולים בעיניים מכוסות:מסלול 
מתחלקים לזוגות, אחד עם עיניים מכוסות והשני 

בעיניים  אומר לו איך לעבור את המסלול מכשולים 
 עצומות.

המסלול בנוי מכיפות סימון וחישוקים. בסוף בעיטה 
   לשער.

 צריך להביא כיסויי עיניים. *
אם הכדור בורח לילד שחבר שלו * 

 יביא לו.

צריך לראות שהחברים בלי * 
הכדור ממש מובילים את החברים 

 שלהם.

* לתדרך את מי שמוביל את החבר 
להרחיק אותו מצרות ולשמור 

 עליו.
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 2X  3 -תרגיל מסכם
. שאר השחקנים  ושוער מהקבוצה מגניםבוחרים שני 

מי  מתארגנים בשלושה טורים. הכדור בטור האמצעי. 
שמתחיל עם הכדור, הוא הקפטן. לפני שמתחילים את 

התרגיל כל קפטן בוחר איך הם ישימו גול )דאבל פס,  
ימינה וכניסה של האגף השמאלי למרכז, מסירה 

השחקן הכי טוב עובר את כולם ושם גול(. בסוף 
 התרגיל מתחלפים בעמדות

 את המגן.* תשימו לב שמחליפים 
 * לראות שבאמת הקפטן "קובע".

* שימו לב שאין השתלטות של 
 הילדים החזקים יותר על התרגיל.

 

 

   

 משחק מתודי:
ן של  המשחק הוא משחק רגיל שכל פעם הקפט

הקבוצה מתחלף. הקפטן הוא היחיד בקבוצה שיכול  
לדבר. שאר חברי הקבוצה צריכים להיות בשקט. זה 

 אומר שרק הקפטן מדבר.

* השחקנים ירצו לדבר וצריך 
 ולהתעקש על זה. לעצור אותם

 10ממש חופר מדי, אפשר * אם זה 
דקות לעשות משחק רגיל בלי 

 החוק המיוחד.

 

אז מי יכול להיות קפטן?)לכוון שהם יאמרו דברים כמו: יודע לפרגן, אכפת לו מכולם, יודע לעזור 
 בסוף בוחרים קפטן בצורה דמוקרטית.לחברים ולארגן את המגרש(. 

 דק 15 

 

 דק 30



 אימון כושר אחרי

 מטרות:

 כושר .1

 חלופה טובה לימי גשם .2

 מנהיגות, הובלה, עצמאות .3

 מהלך האימון:

לכתבות עם ההסברים של   QR-ה 2מדפיסים גם את  .בחדר את התרגילים השונים הכתובים פה מפזרים
 התרגילים

כל שחקן בוחר דף עם תרגיל, קורא אותו טוב, מדגים עם עצמו ומבין מה צריך לעשות ועל אילו שרירים 
 ומגדיר כמה חזרות צריך לעשות למאמץ סביר. הוא עובד.

 סבב:

כל שחקן מדגים את התרגיל שלו לכל הקבוצה, מסביר על מה הוא עובד ולמה הוא חשוב ועושים תרגול  
 .לאט ורגוע - של סט אחד

 הפסקה קצרה

מנוחה בין כל תרגיל שניות  15מפעילים מוזיקה, ועושים סבב של תרגילים עם מנוחה: דקה וחצי עבודה עם 
 לתרגיל. 

 דקות בין הסבבים. 2סבבים עם הפסקה של  3עושים 

 10זה תלוי בכושר של הקבוצה ומספר התרגילים שעושים. צריך להיות בערך  -** כל הזמנים הם משוערים 
 תרגילים.

 בסוף עושים מתיחות.

 סיכום קצר תוך כדי מתיחות:

 מה עשינו, מה מרגישים, איפה כואב.  -

 תרגיל?איך היה להעביר  -

 ממליצים לעבוד על דברים בבית. -

QR: 

 

 שנייהקבוצת תרגילים  קבוצת תרגילים ראשונה 
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 נגדית בכתף ונגיעה סמיכה שכיבות

הניחו את כפות הידיים על הרצפה ברוחב הכתפיים, קחו את הרגליים לאחור ונעצו את הבהונות על 
הבטן. משקל הגוף שלכם צריך להיות מאוזן בין הידיים לכפות הרגליים. מתחו קו הרצפה. גייסו את שרירי 

  ישר דמיוני מהעקבים עד לראש.

מעלות בין המרפק לבין הגוף, ותרדו עם בית החזה אל הרצפה עד שתגיעו  45כופפו את המרפקים כך שיש 
המוצא. כופפו את יד ימין וגעו מעלות במפרק המרפק. דחפו את הרצפה עם הידיים ועלו חזרה לעמדת  90-ל

לשנייה בכתף שמאל, זו הייתה חזרה אחת. בצעו שוב שכיבת סמיכה עלו והפעם כופפו את יד שמאל וגעו 
 שניות. 20לשנייה בכתף ימין. המשיכו לסירוגין. בצעו את התרגיל במשך דקה. עם מנוחה של 

 
 Jacks Plank + סטטי פלאנק

מעלות בין הזרוע לאמה. את הרגליים  90-ואת האמות מקבילות בהניחו את המרפקים תחת הכתפיים 
שניות. לאחר  30ישרו לאחור צמודות על האצבעות וצרו קו ישר ומאוזן. הישארו בתנוחת הפלאנק למשך 

, תחזרו לרגליים צמודות ושוב קפצו לפיסוק, בצעו זאת Plank Jacks -מכן תעברו לפיסוק בקפיצה קלה ל
. סך  Plank Jacksשניות של  30שניות של פלאנק סטטי ושוב  30ות, ואז שוב בצעו שניות נוספ 30למשך 

 דקות ללא מנוחה. 2הכל 
 

 ברצפה יד נגיעת עם סקוואט

עמדו בפיסוק רחב מעט מרוחב הכתפיים שלכם, כאשר כפות הרגליים מקבילות. רדו לסקוואט, התחילו 
שרוב המשקל שלכם מונח לאחור על העקבים. געו מעלות כ 90את התנועה בישבן, כופפו את הברכיים עד 

עם יד ימין ברצפה ועלו חזרה עם ידיים ישרות לתקרה. רדו שוב לסקוואט והפעם יד שמאל נוגעת ברצפה, 
ושוב עלו חזרה עם ידיים ישרות. שמרו על שרירי בטן אסופים ושימו לב שאתם מבצעים נכון את הסקוואט 

 שניות. 10על אף המהירות. עם מנוחה של 

 
 בעמידה הרים טיפוס

עמדו עם רגליים קרובות וידיים כפופות מול בית החזה. גייסו את שרירי הבטן והתחילו לרוץ, ברכיים 
שניות. עם  20לבית חזה וידיים עולות למעלה יד אחרי יד כאילו שאתם מטפסים על הר. בצעו זאת למשך 

 שניות. 10מנוחה של 

 

 קפיצה עם סמיכה שכיבות

את כפות הידיים על הרצפה בדיוק ברוחב כתפיים כאשר הברכיים מונחות מתחת לאגן. הרימו את הניחו 
כפות הרגליים מעלה וגייסו את שרירי הבטן. משקל הגוף שלכם צריך להיות מאוזן בין הידיים לברכיים. 

ורדו עם בית  מעלות בין המרפק לבין הגוף 45-מתחו קו ישר דמיוני מהאגן עד לראש. כופפו את המרפקים ל
מעלות במפרק המרפק. דחפו את הרצפה עם הידיים בתנופה, בצעו קפיצה קלה  90החזה אל הרצפה עד 

שניות. עם  20ונתקו את הידיים באוויר. נחתו על הקרקע ובצעו שוב שכיבת סמיכה. בצעו זאת למשך 
 שניות. 10מנוחה של 

 נגדית לכתף ברכיים כפיפת אלכסוניים פלאנק

ת כפות הידיים בדיוק מתחת לכתפיים ואת הרגליים ישרו לאחור על האצבעות וצרו קו ישר הניחו א
כופפו את רגל ימין שלכם לכיוון כתף שמאל, החזירו אותה חזרה לעמידת המוצא וכופפו את רגל  ומאוזן.

ייסו את שניות. לאורך כל התרגיל ג 20שמאל לכיוון כתף ימין והחזירו חזרה. בצעו זאת לסירוגין למשך 
 שרירי הבטן ושימרו על גב ישר כמו קרש.

 https://youtu.be/7Ihm2168uqUקישור לסרטון: 

  הרמת בהונות

פישוק ממש קל ברגליים, ובצעו הרמות של הרגליים עד לקצות האצבעות ותרדו חזרה למטה. אם אתם 
מתקשים בנושא של שיווי משקל, אחזו בכסא, שולחן משקוף של דלת ונסו לבצע שוב. התרגיל עובד חזק 

 .תרגלומאוד על שריר התאומים, לכן אם הינכם חלשים או לא מיומנים בכלל בצעו פחות חזרות עד שת

 

 

 

https://www.mako.co.il/health-wellness/fitness-personal-trainer/Article-f599f701742f151006.htm
https://www.mako.co.il/health-wellness/fitness-personal-trainer/Article-f599f701742f151006.htm
https://youtu.be/7Ihm2168uqU


 שיטת ירך עם רגל אחתפ

תשכבו על הגב, ברכיים כפופות מסתכלות לשמיים, כפות רגליים על הרצפה, רגל אחת באוויר כאשר הישבן 
 .עולה ומתנתק מהרצפה וחוזר למטה. תרגיל חזק מאוד לשרירי העכוז והירך האחורית

 

 ' לפנים רגל רגללאנג

ם, תדאגו לבצע את הלאנצ' כאשר אתם מביאים את הרגל תעברו לעמידה נוחה עם פישוק קל ברגליי
קדימה )כל פעם רגל אחרת( ותרדו עם הברך כמעט עד הריצפה. התרגיל מבוצע בצורה מושלמת בסרטון, 

תשתדלו לעשות את אותו הדבר. אם קשה לכם לשמור על שיווי משקל, הוסיפו לעצמכם תמיכה בעזרת 
ק מאוד על שרירי הארבע ראשים, ירך אחורי, ישבן וכמו כן יעלה כסא או משקוף של דלת. התרגיל עובד חז

 .לכם את הדופק

  



 mail.co.il/content.aspx?emailid=40448-http://www.babaקישור: 

 קפלאנ .1

פלאנק הוא תרגיל סטטי שבו אתם רק נדרשים להחזיק את גופכם בצורה הנכונה.  :איך לבצע את התרגיל
לקשת הסתכלו על התמונה שלמעלה כדי לוודא שאתם מבצעים אותו כהלכה עם גב ורגליים ישרות מבלי 

  .או לכופף אותם, ומרפקים מתחת לכתפיים

אם תבצעו את תרגיל הפלאנק כמו שצריך, הוא יעזור לחזק ולחטב את שרירי הבטן, הגב,  :התוצאה
 .הישבן, הרגליים והזרועות. בנוסף, התרגיל עוזר לשפר את היציבה ואת טונוס השרירים

 שכיבות סמיכה .2

התנוחה ההתחלתית של התרגיל היא כמו זו של הפלאנק, אלא שכאן הידיים  :איך לבצע את התרגיל
ישרות מתחת לכתפיים. מתנוחה זו, הורידו את גופכם מטה עד כמה שאתם יכולים מבלי לגעת ברצפה, 

 .ודאו שהגב, הישבן והרגליים יוצרים קו ישר. לבסוף חזרו באיטיות לתנוחה ההתחלתיתו

 .התרגיל משפיע על שרירי החזה, הזרועות והבטן, ומחזק ומחטב אותם :התוצאה

 תרגיל לחיטוב הירכיים והישבן  .3

, כשכפות הידיים, הברכיים והבהונות תומכות בגופכם. מתחו את 6עמדו בעמידת  :איך לבצע את התרגיל
זאת  רגל שמאל ויד ימין בקו ישר, ולאחר מכן קרבו אותן אחת לשנייה כך שהמרפק תיגע בברך. עשו

 .באיטיות, החזירו אותן למקומן, החליפו יד ורגל ובצעו שוב את התרגיל

התרגיל הזה יעיל מאוד בחיזוק פלג הגוף העליון והשרירים שמכופפים את הירך. בנוסף הוא גם  :התוצאה
 .מחזק ומחטב את הגב, הישבן והאגן

 סקוואט  .4

עמדו עם רגליים במרחק הכתפיים אחת מהשנייה, וודאו שכפות הרגליים שלכם  :איך לבצע את התרגיל
 שטוחות על גבי הרצפה. דמיינו שאתם מתיישבים על כיסא מבלי להזיז את כפות הרגליים והברכיים

 .כופפו אך ורק את הברכיים ושמרו על גב ישר. לאחר מכן עלו בחזרה באיטיות עד כמה שניתן –ממקומן 

 .התרגיל מחזק ומחטב את שרירי הישבן, הירכיים והקרסוליים :התוצאה

 תרגיל לחיטוב הבטן .5

שכבו על הגב עם ידיים מתוחות לאחור וברכיים מכופפות. הרימו באיטיות את פלג  :איך לבצע את התרגיל
העבירו את הידיים, כשהן ישרות, מעל לראש, וגעו איתן  –הגוף העליון והביאו אותו קדימה כשהגב ישר 

 .בעקבים. לאחר מכן חזרו באיטיות לתנוחה ההתחלתית

 .ר מאוד לחזק את שרירי הליבה, והוא שורף הרבה שומןהתרגיל עוז :התוצאה

 תרגיל לחיטוב הבטן והישבן .6

שאתם שבו על הרצפה, ישרו את הידיים מתחת לכתפיים והרימו את גופכם בזמן  :איך לבצע את התרגיל
נתמכים בהן ובכפות הרגליים. יתכן שתרגישו מתיחה קטנה בגב. הרימו רגל אחת גבוה עד כמה שניתן, 
ולאחר מכן הורידו את גופכם לרצפה מבלי לגעת בה עד כמה שאתם יכולים, ומבלי להרים את כף הרגל 

ובצעו שוב את השנייה מהרצפה. חזרו למעלה, הורידו את הרגל בחזרה לרצפה, החליפו לרגל השנייה 
 .התרגיל

 .התרגיל עוזר לחזק ולחטב את שרירי הזרועות, הבטן והישבן :התוצאה

 תרגיל לחיטוב המותניים .7

את פלג הגוף העליון עד כמה שאתם שכבו על הבטן עם ידיים מתחת לראש. הרימו  :איך לבצע את התרגיל
 .יכולים, הישארו בתנוחה זו למשך מספר שניות וחזרו באיטיות לתנוחה ההתחלתית

 .התרגיל עוזר לחזק את זוקפי הגב ולשפר את היציבה :התוצאה
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התמצאות ותשומת  
 לב לקבוצה

  משחקראיית 

 לשפר את תשומת הלב של השחקן ולשחקנים האחרים במחשק ע"י אימון ראיית המשחק.

וזה בסדר. אבל זה   מי פה משחק שהעיניים שלו למטה? זה בעיקר בגלל חוסר ביטחון והרצון לשלוט בכדור.
 מונע מכם להסתכל על החברים האחרים בקבוצה ולראות מהלכים קבוצתיים טובים. היום נתאמן על זה.

 מתיחות + חימום רגיל
עושים את החימום ביחד! מתעקשים עם השחקנים  

על יישור קו בחימום. שזה אומר להסתכל ימינה 
חקנים ושמאלה ותמיד להיות באותו קו של הש

 שלצידך.

* חשוב לשמור על הביחד בעיקר 
בגלל שזה דורש לשים לב לסביבה 

 שלך.

* לצעוק מדי פעם ביחד חברה  
 ביחד! כדי לחזק אותם.

 

 משחק הכיפות:
ים כיפות בכל רחבי חצי מגרש. חצי מהכיפות מפזר

  2-הפוכות וחצי מונחות רגיל. מחלקים את הקבוצה ל
ונותנים להם הנחייה. אחת מהקבוצות צריכה שכל 

ת והקבוצה השנייה שכל הכיפות הכיפות יהיו הפוכו
 !מונחות רגיל. יש להם דקה אחת בלבד

 אסור להזיז את הכיפות ממקומן.

* להדגיש להם שזו עבודה  
 קבוצתית.

 * לעשות כמה סבבים.

 * לראות שלא מתפתח למכות. 
 הפסקת שתייה* 

 :לימוד 
מבט למעלה לחפש חברים, לראות איפה הקבוצה  *

 שמולי, לזהות שטחים מתים ותנועה של חברים
 ויכולות טכניותרדינציה אקו* 
מבט קופץ בין הכדור למגרש. בערך שליש על הכדור שני   *

 .שליש במגרש
 התנסות:

  נמצא במרכז מגרש, תוך כדי המאמןמתמסרים בזוגות. 
 ם, צריך לצעוק את צבע הקונוס.קונוס בצבע מסוימרים 
 תוך כדי בזמן המסירה נשחקן ממול מרים מספר. -אתגר

* אפילו אם בהתחלה יוצאות 
מסירות פחות טובות. להתעקש על 

 המבט.

  

 דק 10

 דק 10

 

 דק 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סלאלום מול המאמן
המאמן מסמן מספר עם היד/מרים קונוס בצבע 

 והשחקן בסלאלום אומר בקול.
 תחרות

ר ראשון את  תחרות בין טורים מי אומ
 הצבע/המספר וגם עושה את הסלאלום הכי מהיר.

 

* צריכים לעשות סלאלום טוב. לא 
 לחפף.

 * ליישם את עקרון המבט.

 * לראות שהם לא נופלים. 

 :3X1תרגול 
במרכז המגרש, כשהמאמן מרים צבע של  1על  3

שניות להגיע לכיפה בצבע  10כיפה, יש לשלשה 
 .המתאים ולבעוט לשער

המאמן עומד מאחורי השער ככה שהמגן לא רואה 
 את הכיפה שהרים.

* חשוב לראות שהם מרימים את  
העיניים ומסתכלים מה קורה 

 סביבם

* לראות שמחליפים את המגן 
 והשוער.

 * שלשוער יהיה כפפות

 משחק מתודי:
משחק עם שני כדורים. צריך הרבה להסתכל על 

 דק 10 הסביבה.
 דק 20שחק רגיל מ

* לראות שהשחקנים מצליחים  
כל הרבה על מה קורה להסת

 סביבם.

* משחק בשני כדורים הוא מאוד  
מסוכן! יכול ליצור הרבה בלבול. 

 לתדרך לפני.

שלנו במגרש. חשוב להמשיך להתאמן על  היום למדנו קצת איך להסתכל סביב ולהיות מודעים לסביבה
 לשים ידיים!הזה. זה יעזור לנו לשחק כקבוצה.  הדבר

 דק 15

 דק 15

 דק 30



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  נגיחה העשרה

 לחזק את היכולות ההתקפיות. לימוד יכולת בסיסית במשחק הכדורגל.  

גם נעשיר את המשחק שלנו. זה ייתן  ה. וככהיום נתאמן על יכולת בסיסית המשחק הכדורגל. הנגיחה
 לנו הרבה בהתקפה אם נדע להרים למרכז ולייצר איום על השער בנגיחה.

 + מתיחות לחימום רגי

   

 ראש: טאצ'דאון
משחק טאצ'דאון רגיל רק שהסיומת שמביאה נקודה  

מר שאם רוצים  צריכה להיות בנגיחה. מה שזה או
ג נקודה אז החבר צריך למסור ובמקום לתפוס  להשי
 וח לשער.נגלצריך 

* לשים לב לנגיחות שלהם כדי  
 להעיר אחרי זה בלימוד.

* לראות שלא פוגעים במישהו   
 כשהוא שולח את הראש לכדור.

 לימוד:
המגע עם הכדור תמיד צריך להיעשות עם אזור המצח.  * 

העליון של הראש   מעת לעת, שחקן יכול להשתמש בחלק
 כדי להקפיץ הלאה כדור מוגבה או מזריקת חוץ.

 עמידה יציבה, רגל אחת קדימה ואחת אחורה *
העיניים תמיד פקוחות! )לפחות עד רגע הפגיעה(  * 

 וקבועות על הכדור.
 ו של השחקן צריך להיות סגור!פי* 

 עם נגיחות 21התנסות: 
 

* לראות שהם מיישמים את  
 העקרונות שלמדנו.

  

 דק 10

 דק 10

 

 דק' 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תרגול בשלשות:
כדורים רחוקים מטר וחצי אחד מהשני.   2שלישיות עם 

אחד נוגח והשניים מוסרים לו לראש. לצד אחד הוא נוגח  
 .חזרה לידיו של המוסר ולשני הוא נוגח לרגליו

* מגדילים את המרחק. אחד מוסר לשני והוא נוגח  
 לשלישי שמוסר לראשון שנוגח לשני וכן הלאה.

 

* לעבור בין השחקנים לראות 
 שצריך. שנוגחים כמו

* לראות שמחליפים בין הנוגחים 
 בהתחלה.

 הפסקת שתייה* 

 נגיחה התקפית:
* נגיחה בזמן התקפה דורשת קפיצה מעל המגן  

 בזמן הנכון וזה דורש אימון רב.
* עושים טור במרחק גדול מהשער וכל אחד עושה 
סלאלום המאמן זורק לו לרחבה והוא נוגח לתוך  

 השער.
 * אחרי זה מוסיפים מגן פאסיבי לקפוץ מעליו.

* לעשות את הסלאלום כמו  
 שצריך. 

 ולנגוח כמו שצריך.* לקפוץ גבוה 

* לראות שהם נוחתים כמו   * אפשר גם לעשות לצד השני.
 שצריך.

 משחק רגיל
 נקודות. 2אם שמים גול בנגיחה זה 

 הפסקת שתייה* לעשות באמצע  * לעודד אותם להשתמש בנגיחות 

היום למדנו את יכולת הנגיחה. כדאי לנו להשתמש בזה במהלך המשחקים כדי לגוון את ההתקפות 
 לשים ידיים!. שלנו

 דק 15

 דק 15

 דק 30



 

 אימון כושר | אימון תחנות
 אף אחד לא נשאר מאחור

 מטרות:

 כיף גיבוש והנאה .1

 מפגש בזוגות. לא מוותרים אחד לשני. .2

לימוד אנטומי של שרירי הגוף והפעלתם ומתן כלים בסיסיים ושימושיים להתאמן בלי  .3
 ת.מאמנ

 להתחזק ולפתח את שרירי הגוף שלנו .4

 קונספט האימון:

, עושים שניות 60כל תחנה אחר, האימון עובר בזוגות בתחנות שונות שכל תחנה עובדת על שריר 
שני סיבובים או שלושה )תלוי בזמן ובאנרגיות(. האימון בקצב גבוהה והמעבר בין התחנות הוא 

שמסיימים את כל התחנות )את כל הסבב(  ולסיום.מהיר, המאמן שורק כל פעם להתחלה התחנה 
ברקע יש מוזיקה קיצבית ושמכניסה לקצב  עושים הפסקת שתייה של דקה.

(https://www.youtube.com/watch?v=Mdj711U31yU&t=104s בהתחלה עושים סבב .)
 בירים כל תחנה על אילו שרירים היא עובדת ואיך מבצעים את התחנה.כולם ביחד ומס

 מהלך האימון:

 לפני שמחילים שואלים "למה חשוב לדעתכם לחזק את שרירי הגוף" אם בכלל? .1

על מנת להבין טוב יותר על אילו שרירים אנחנו עובדים קודם כל חשוב  למידה בסיסית: .2
שצמוד אליו )לרוב זה השריר שמעל המפרק(. להבין שכל הזזת מפרק מפעילה את השריר 

)בירך ובכתף גם קירוב  יפוףיש לנו יכולת לעשות במפרק פשיטה ויש לנו יכולת לעשות כ
וזה מה שמשפיע על איזה שריר אני אפעיל. למשל מפרק המרפק מפעיל שני  והרחקה(

(, אם דו ראשי )יד קידמית( ותלת ראשי )יד אחורית –שרירים הנמצאים מעל המפרק 
אעשה כיפוף במפרק המרפק אעבוד על הדו ראשי, אם אעשה פשיטה אעבוד על התלת 
ראשי. כך גם מפרק הברך מפעיל בכיפוף את ההמסטרינג )ירך אחורית( ובפשיטה את 

 הארבע ראשי )ירך קידמית(.

ותעשו פעם אחת כיפוף ופעם שנייה פשיטה , תיקחו כל פעם מפרק  אני רוצה רגע שתתנסו בזה*
 .שאתם מפעיליםתניחו את הידיים על השרירים ותגידו איזה שריר אתם מרגישים ו

דינמי של כולם בשביל לחמם את המפרקים והשרירים ואחרי זה  מתחילים במעגל חימום .3
 יוצאים לסיבוב הכרות עם התחנות.

זה בסדר שיהיה קשה או קצת יכאב אבל אם זה ברמת סבל, תאט , חשוב להקשיב לגוף שלכם*
חשוב לנשום תוך כדי המאמץ, בכיווץ אני מוציא אוויר ובהרפיה מכניס  תחלישו את העצימות.או 

 אוויר.

שעות אחרי שהפעלנו אותם בצורה אינטנסיבית, לשתות  48*מומלץ לתת לשרירים מנוחה של 
הרבה מים, לאכול הרבה חלבונים ולישון טוב בשביל שהשרירים יצליחו להתאושש כמו שצריך 

 .אחרי אימון כחולהיבנות 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mdj711U31yU&t=104s


 
 :התחנות. 4

שרירים  דגשים אופן הביצוע תרגיל 
 עובדים

 1תמונה

מחזיקים ידיים במפרק כף  סקווטים 1
 אחד מול השני היד

ומתכופפים עם הברכיים עד 
 מצב ישיבה ועולים בחזרה

להוציא ישבן 
החוצה, גב ישר, 

להסתכל 
קדימה, ברכיים 
לא עוברות את 

 קצות האצבעות     

בעיקר ארבע 
ראשי, מעט 
המסטרינג 

 ועכוז תחתון

 
הליכת  2

 סרטן
הולכים על ארבע עם הגב 

לכיוון הרצפה, צריך להקיף 
קונוס ולחזור לתת כיף לבת 

 זוג ואז היא יוצאת

ישבן לא נוגע 
ברצפה, לא 

 לנעול מרפקים

 תלת ראשי 

 
שכיבות  3

 סמיכה
נשכבים במצב שכיבת 

סמיכה אחת מול השנייה, 
יורדים פעם אחת ונותנים 

כיף יד ימין ליד ימין ויד 
שמאל ליד שמאל ואז חוזר 

 חלילה

אפשר גם להיות 
על הברכיים, גב 

ישר וישבן 
בפנים, לא 

חייבים לרדת 
 עד למטה

בעיקר חזה, 
קצת תלת 
ראשי ושרירי 

 הבטן

 
דילגית/ 5

קפיצת 
חישוק 

 שטוח

או קופצים  קופצים בדילגית
עם שתי רגליים לתוך חישוק 

 והחוצה בלי הפסקה

נוגעים ברצפה 
רק עם החלק 

הקידמי של 
הנעל ולא עם 

העקב, איך 
שנוחתים ישר 

 קופצים שוב

תאומים 
 וסוליה

 
כפיפות  6

בטן 
 כיפים

מצב כפיפות בטן נשכבים ב
, עולים אחת מול השנייה

יף עם שתי הידיים ונותנים כ
 הזו וחוזרים על הפעולה

ברכיים 
מכופפות 
והרגליים 

יציבות על 
הרצפה, לשים 

לב לא לעקם 
את הצוואר 

ושלא שולחים 
 אותו קדימה

 שרירי הבטן

 

כפיפות  7
בטן 

 רגליים

יושבים על התחת אחד מול 
השני, לוקחים את הגב 

אחורה ונשענים על הידיים, 
מסובבים את הרגליים 

 מסביב הרגליים של הבן זוג

רגליים באוויר 
 לגמרי

שרירי הבטן 
ואלכסוני 

 הבטן

 
פתיחת  

זרועות 
וסגירה 

 בלחץ

ול השנייה, עומדים אחת מ
אחת עם ידיים ישרות 

ודות לגוף והשנייה שם את צמ
הידיים מעל כהתנגדות 
והראשונה צריכה לדחוף את 
הידיים למעלה, בירידה 
עושים הפוך השנייה מנסה 
להוריד את הידיים 

 והראשונה מנסה להתנגד

לעלות עד גובה 
כתפיים, לא 
להתנגד בכל 

המטרה  –הכח 
לייצר אתגר 

שיהיה לא קל 
מידי ולא קשה 

 מידי

דלתא אמצעי 
 ורחב גבי

 

יד  
 קידמית

מרפקים  הרמת תיקים/רצועות גומי
צמודים לגוף, 
לעלות לא עד 

הסוף, לאט גם 
 בירידה

 דו ראשי

 



 

 

 העשרה למאמנת

 שרירים הם מפעיליםתנועת מפרקי גוף האדם ואילו 

 מפרק הקרסול: .1

 ושריר הסוליה )חלקו האחורי של השוק(התאומים שריר  –פשיטה 

  שריר השוק הקידמי –כיפוף 

 מפרק הברך: .2

 ארבע ראשי )ירך קידמי( –פשיטה 

 ושריר העכוז תחתון המסטרינג )ירך אחורי( –כיפוף 

 מפרק הירך: .3

 ושריר העכוז עליון זוקפי הגב )ממוקמים במרכז הגב התחתון( –פשיטה 

 שרירי הבטן –כיפוף 

 שרירי מרחיקי ירך )צידו החיצוני של הירך( –הרחקה 

 שרירי מקרבי ירך )צידו הפנימי של הירך( –קירוב 

 מפרק שורש כף היד: .4

 שריר פושטי כף היד )החלק החיצוני של האמה( –פשיטה 

 שריר כופפי כף היד )החלק הפנימי של האמה( –כיפוף 

 המרפק:מפרק  .5

 תלת ראשי )זרוע אחורית( –פשיטה 

 דו ראשי )זרוע קידמית( –כיפוף 

 מפרק הכתף: .6

  דלתא )כתף( ובעיקר החלק האחורי של הדלתא – ציר אופקי(פשיטה )

 חזה –כיפוף )ציר אופקי( 

 דלתא  –הרחקה )ציר אנכי( 

 רחב גבי –קירוב )ציר אנכי( 

 

 אצבעות הרגליים והידיים, הצוואר, הלסת.*קיימים עוד מפרקים שלא ציינו כאן כמו 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  תפקידים על המגרש כל אחד חשוב!

 .לגרום להם לכבד אחד את השני ואת הקבוצה כמכלוללהראות לקבוצה שכל תפקיד על המגרש הוא חשוב. 

היום אנחנו נעבור אימון תחנות על התפקידים השונים במגרש. אני רוצה שכולם יעברו תרגיל או שניים 
 בכל תפקיד ויבינו את החשיבות שלו במשחק הכדורגל. כל אחד מהתפקידים הוא קריטי.

 רוץ שליחים + מתיחותמ + חימום רגיל

* אפשר שיעבירו ביניהם כיפת 
 סימון.

 * ריצה חצי מגרש/רוחב המגרש

* מרוץ השליחים נועד כדי להדגיש את 
החשיבות של קבוצה. ושכל אחד ייתן  
הכל. לראות שלא צוחקים על ילדים 

 איטיים.

* במרוץ שליחים לוודא שיש להם 
 מרחב להאט בו אחרי הספרינט.

 טאצ'דאון אזורים:
  3-משחקים טאצ'דאון רגיל כאשר המגרש מחולק ל

 . השחקנים  + שוער שווים )הגנה, קישור התקפה(אזורים 
 יכולים לרוץ ולהתפנות רק באזור שלהם.

ט חניכים אפשר לשחק טאצ'דאון רגיל. בכל עש מ* אם י
 שחקנים. 2מקרה הכי חשוב שבהתקפה יהיו 

* אם עוברים את הקווים הכדור 
 עובר לקבוצה השנייה.

 * כל שאר החוקים חלים כרגיל.

  .* חשוב לגרום להם להתאמץ

 :+ שוער קו הגנה
 קט רגל.  לקו ההגנה במשחק  תפקידים מרכזיים 2יש 
 קבלת כדור והעברת כדור מהירה לקישור. .בעל השער הגנה  א.

 תרגילים:
מתחילים מצד המגרש. השחקן בוחר  -א. תרגול של שוער 
 או להתקרב ולחייב יציאה של השוער.אם לבעוט מרחוק 

בקצה של   ויש מגן בחצי המגרש תוקףיש  –תרגול הגנה ב. 
. מטרת התוקף היא  לאנשהוא הרחבה. המאמן זורק כדור

לקבל כדור ולהעביר למרכז  שים גול ומטרת המגן היאל
 המגרש או לחטוף אם התוקף הגיעה קודם לכדור.

 

מגן שמצליח להגן או  -* בתרגיל ב'
 להרחיק. מתחלף

* חשוב להדגיש שבקבוצה לא 
מקצועית יש הרבה פעמים חילופי 

לומדים  אנחנותפקידים. בגלל זה 
 .את כל התפקידים

* לשים לב שהמגן והתוקף לא 
 מתנגשים אחד בשני.

 הפסקת שתייה* 

 דק 10

 דק 10

 

 דק' 20
 'ב א'



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קישור:
התפקיד של הקשר בקט רגל הוא להתחיל את פעולת 

ההתקפה ולהתחיל את פעולת ההגנה. אנחנו נתרכז 
 עכשיו בהתקפה.

 תרגיל:
עם הפנים לכיוון  טור בחצי המגרש בצד. השחקן עומד

השער שהוא לא מתקיף אליו. המאמן זורק לו כדור  
)רגליים, חזה, ראש(, הוא צריך לקבל את הכדור ובתנועה 

תובב לכיוון ההתקפה ולבצע מסירה לשחקן מהירה להס
 הוא מחזיר כדור לטור.שעומד ליד השער. 

יף את  מחל * כל שחקן שסיים
 שלמעלה.השחקן 

  

 התקפה:
החלוץ תפקידו לקבל כדור ולבעוט לשער. תפקיד נוסף 

 הוא ללחוץ למעלה את הקבוצה כדי לגרום לאיבוד כדור.
 :יםתרגיל

טור במרכז במגרש של כניסים שוער לשער. עושים מ א.
 שער. בעיטות ל

ם. מבקשים מהשחקן אחרי סיבוב או שניים. מקשיב. 
לזרוק לגובה, הוא צריך לקבל כדור והתחיל תנועה של  

השתחררות ימינה או שמאלה ולבעוט משם תוך כדי  
 תנועה.

על עצמם. אם הם לא   * שיקשו
 ק מקשים, שהמאמן יקשה.מספי

 ב. לתת דגשים על בעיטה נכונה.

 * לשים לב שהשוער עם כפפות 

 משחק מתודי
דקות  5כל  נותנים להם דקה להחליט על תפקידים.

  יש חילוף תפקידים עם כיוון השעון )כמו בכדורעף(
 * חלוץ מחליף קשר ימני

 שוער* קשר ימני מחליף 
 * שוער מחליף מגן

 *מגן מחליף קשר שמאלי
 *קשר שמאלי מחליף חלוץ

* לתת הערות על איך שהם 
 מבצעים את התפקידים.

 * חילופים מהירים

* יהיו שחקנים שיהיו במקום 
צריך לראות שהוא לא טבעי להם. 

 שהם מנסים ולא יורדים עליהם.

 * לראות שכפפות השוער עוברות.

ן בתפקיד מסוים אבל  יותר למקצע שחק היום התנסיתם בכל העמדות שקיימות במחשק הקט רגל. חשוב לנו
 בגלל שאנחנו לא קבוצה מקצועית אנחנו רוצים שכולם ידעו איך לשחק בכל תפקיד. כי לפעמים צריך לשנות .

 דק' 10

 דק' 10

 דק' 30

 'ב



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השלם גדול 
 מסך חלקיו

  עמידה על המגרש

ים על קממבוצה. ללמוד איך עומדים ואיפה מתמגבש את הק   הכנה לקראת משחק או טורניר.
 המגרש.

 6X6וב 5X5פריסות על המגרש בקט רגל. ב 2ד היום אנחנו נלמד קצת איך עומדים על המגרש. נלמ
 בין שלכל אחד יש תפקיד והוא חשוב באותה מידה.)כולל שוער(. נ

 מיוחד חימום
במקום הריצה הקלה בהתחלה עושים כמה דקות של 

חלקים   4-גרש להתאבדות. מחלקים את המריצת 
ו . רצים לקו הראשון, נוגעים בקבעזרת קווים

בקו ועושים   וחוזרים מהר לכיוון קו ההתחלה, נוגעים
עד  שינוי כיוון ורצים לקו השני וכך הלאה

לוך חזור. אפשר לעשות כמה שמשלימים מגרש ה
   פעמים.

 מתיחות

נט * אפשר להקשות עם ספרי
 בשריקה של המאמן. 

 * הקצב מתחיל קל ומתגבר.

* אפשר להחליט שהקבוצה רצה 
 ביחד.

* חשוב להתחיל לאט לאט אחרת  
ון יכול לתפוס את  השינוי כיו
 השחקנים.

 תופסת משותפת
במגרש ע"י קונוסים )או פשוט חצי  תוחמים חלק

. שחקן אחד בורח ושאר הקבוצה צריכה לתפוס  מגרש(
לזוז. אסור   אותו עם כדור. מי שעם הכדור אסור לו

לזרוק את הכדור על השחקן הבורח, אלא רק לגעת בו 
 עם הכדור כשאר הוא נמצא ביד של התופס.

איפה מתמקמים  * להעיר על 
 במגרש כדי להיות יעילים!  

 * לשים לב שלא יוצאים מהגבולות

 * להחליף את הבורח.
* לשים לב לילדים שאין להם כוח 

 פוך אותם לבורחים.ולה

לראות שלא זורקים עליו את  * 
 הכדור.

 הפסקת שתייה אחרי!* 

 לימוד ועמידה על המגרש:
את הקבוצה להגנה, קישור והתקפה במשחק  * מחלקים

 . 5X5של 
. הוא עולה שיש * במשחק כזה הקישור עובד הרבה מאוד

התקפה לאגפים ויורד להגנה לאגפים. המגן בהתקפה 
אחרי החצי. המתקיף מגן על  יכול להוביל כדור קצת

הקו הראשון ואז הוא נשאר יחסית פתוח כדי לקבל  
 מסירה להתקפה מתפרצת

מוסיפים מגן לאחד מהאגפים    6X6* במקרה של 
  ומזיזים את המגן לאגף השני.

* חשוב שהשחקנים יגידו מה 
 לדעתם החוזק שלהם. 

 * כולם חלק מהמערך הקבוצתי.

* לשים לב שהחברים לא יורדים 
ם  אחד על השני ביחס לתפקידי

 שהם אומרים שהם טובים בהם.

 

 דק 10

 דק 15

 

 דק 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרמה: -3X1עלייה להתקפה 
יוצאת. השחקן באמצע  מתחילים מהחצי שלשה

אגפים רצים קדימה  ם היינתיעם הכדור. ב
ופותחים בשביל לקבל מסירה. החלוץ מחליט למי 

למסור ועושה תנועה פנימה. האגף שעם הכדור 
קרוב   מרים לחלוץ. האגף השני מחכה בצד שלו

יותר לשער למקרה והכדור יעבור את המרכז.  
 מנסים לשים גול.

לתת דגשים על התמקמות נכונה * 
בהתקפה. וכמובן להרגיש את 

 ההגנה. המטרה היא לשים גול.

 * להחליף את המגן ואת השוער
* לראות שהם מחליפים תפקידים 

 בהתקפה.

 

 ונה להגנה:ירידה נכ
מתחילים את התרגיל לכאורה איפה שהתרגיל  

האחרון נגמר. הרמה לא נכונה מובילה להתקפה  
החלוץ   ,מתפרצת. האגפים יורדים מהר למטה

מפריע למגן שמנסה לסדר את המשחק והמגן 
קדימה ומנסה   מנסה שומר על החלוץ שפורץ מהר

 לדחוק אותו לאגפים כדי לאלץ האטה או מסירה.
 ההתקפה פשוט מנסה לשים גול.

שניות. במקרה והן עוברות זה   10יש  לתרגיל כולו
 ניצחון של ההגנה.

לשים לב שכולם מחליפים  * 
 בתפקידים.

 * לתת דגשים על העמידה הנכונה.

  * לא חייבים שוערים

 משחק רגיל

* לשים לב לעמידה על המגרש.  
 לתקן.

 * להחליף תפקידים בזמן המשחק.

 אמצע המשחק.הפסקת שתייה ב 

היום למדנו שכל אחד חשוב במגרש. אם יהיה מישהו שלא יעשה את העבודה שלו אנחנו לא נצליח  
 שמים ידיים!כקבוצה. לא רק החלוץ חשוב כי הוא עושה גולים. כולנו נצליח כקבוצה. 

 דק 15

 דק 15

 דק 30



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אתגר קבוצתי קבוצתיות 

  לבחון את הקבוצתיות. לחזק את הקבוצה כיחידה אחת.

אנחנו נבחן את הקבוצתיות שלנו בכל מיני אחרי שבאימון הקודם עבדנו על מסירות וקבוצתיות. היום 
 אומרים שבסוף האימון תהיה הפתעה. אתגרים.

מאחורי החימום הוא   -חימום משותף.1
קבוצתית,   מאודשהעבודה תעשה בצורה 

רצים במקצב אחד, יורדים למטה במקצב  
אחד, מי שממהר מאט את עצמו ומי שאיטי  

 מדי שיגביר את הקצב. 
 כוח משותפיםתרגילי  -חימום רגיל.2

אפשר להשתמש במשרוקית כדי  *
 להכתיב קצב.

אל תתנו לחלשים יותר להרגיש  *
ממש חלשים. להתאים את הקצב 

 להם.

 

כל הקבוצה צריכה לעמוד באתגר של : 21מסירות 
 מסירות בזמן שיש מגן באמצע. 21למסור 

 דרכים להקשות:
 נגיעות בלבד 2* 

 * להוסיף מגן
 * רק בנגיעה אחת

 בלי מגן בכלל -* מהאוויר

להתאמץ על מסירות מדויקות   *
 וטובות.

  

 2מחלקים את השער עם בעיטות קבוצתיות: 
כיפות סימון על הקו. כיפה אחת על חצי השער  

ס"מ מאחת הקורות. מה שמשאיר   30וכיפה אחת 
מרווח גדול, בינוני וקטן. הקבוצה עומדת בחצי 

 שיטת הניקודנקודות.  50דקות  2-וצריכה להשיג ב
  3-, מרווח קטן 2-מרווח בינוני 1 -היא: מרווח גדול

 .10-משקוף
אחרי שהם נכשלים, אומרים להם לעשות  

 אסטרטגיה קבוצתית.

אם כולם ינסו לפגוע במשקוף  *
הם ייכשלו. צריך לחלק מי תמיד 

 מביא נקודות בטוחות.

צריך שהמרכז יהיה לחזק אותם  *
חוקי המשחק  כקבוצה. תשנו את 

 בהתאם.

 שילכו לשתות אחרי זה.

 דק 15

 דק 10

 דק 15

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל הקבוצה  כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם: 
, המאמןבעיגול באמצע המגרש.  2צריכה להיות במצב 

קורא לשחקן ושואל אותו  ,באחד השעריםשנמצא 
קבוצתי. אם הוא  שאלה פשוטה על קבוצה/על כדורגל

  -. אם לא2הקבוצה יכולה לרדת ממצב כל  -עונה נכון
הוא חוזר לקבוצה ושולח מישהו שיודע את התשובה. 

 .   2נכון, כולם במצב  שהם לא עוניםעד 
 סבבים דקה מנוחה.  2סבבי שאלות. בין 5יהיו 

 למטה. נספח שאלות

שינערו ידיים בין  -זו משימה קשה *
 סיבוב לסיבוב

 )על המרפק( 4*אפשר להעביר למצב 

 .לא לקחת רק ילדים שהם מרכז *
* חשוב שהם יבינו שהם אחד 

 בשביל השני.

אם למישהו קשה מדי, לא   *
 למתוח אותו.

 

 שאלות על קבוצה:
של ברצלונה?  . מה השם של משחק המסירות 1

 טקה(-)טיקי
סוגי קבוצות )ספורט, פייסבוק, קבוצה  3. תמנו 2

 בתנועת נוער, קבוצת רכישה, קבוצת למידה(
?  2018-2019בישראל של . מיהו מלך הבישולים 3

 מכבי ת"א( -)דור מיכה
. מי הקבוצה ישראלית הראשונה שהעפילה לשלב  4

 (2002-2003הבתים בליגת האלופות? )מכבי חיפה, 
 בוחרים(-. מה שם הקבוצה שלנו? )אם אין שם5

   

 משחקים משחק רגיל.  בלי שום תוספת מתודית.

 

לראות שהשחקנים משחקים  *
 קבוצתי.

 * לראות שיש הרבה מסירות.

 לפרגן שיש מהלך קבוצתי יפה. *
* פחות לפרגן שמישהו מצליח  

 לעבור את ההגנה לבד.

שהרוחות בו   משחק זה מקום *
 מתלהטות. לשים לב

 * לראות שעושים מחצית ששותים

דק 15

דק 30

 נספח שאלות:

אומרים לחניכים כל הכבוד על האימון. רואים שהם באמת קבוצה טובה. מחלקים להם חולצות בסוף  
 חולצות., אם אין האימון כדי להגביר את ההסמלה והזהות. או הפתעה אחרת )קולה,במבה(



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 דק 15

 

 דק 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שליטה בכדור והשתפרות ביטחון

 ביטחון עם הכדור, הרחבת אפשרויות משחק, שיפור אישי

נעבוד על מעבר שחקנים  כי אי אפשר סתם לכדרר. מסירה, בעיטה, כדרור. היום  -אופציות עם הכדור  3
 זאת מיומנות חשובה, אבל חשוב לא להתאהב בה כי אנחנו קבוצה

סיבובים מסביב למגרש עם כדור. מפזרים את 
השחקנים בהיקף המגרש והם צריכים לשמור על 

המאמן נותן מספרים לקצב  . קבועים רווחים
לרוץ מהר  . בשריקה כל שחקן צריך 1-5הריצה מ

עם הכדור ולנסות לתפוס את השחקן לפניו. אפשר  
 להוסיף גם שינוי כיוון, הטעיה, דריכה על הכדור

כדור קרוב לרגל, להרים את 
 הראש

  

כל השחקנים בצד אחד של  -קדרים באים עם כדור 
המגרש עם כדור וצריכים לעבור לצד השני. מולם יש  

לחטוף את הכדור. מי שחוטפים לו את קדר שצריך 
אסור לשני  הכדור מצטרף לקדר. אסור לחזור אחורה.

 קדרים לנסות לחטוף מאותו שחקן.

 

   

בזוגות לומדים הטעיות. כל הטעיה המאמן מראה,  
אח"כ כל שחקן מתאמן מול קונוס כמה פעמים ואז  

 כשהוא אקטיבי.מול השחקן השני כשהוא פסיבי ואז 

 רגל מעל הכדור -סיכול  -פדלדה 
 משיכה עם הסוליה ושינוי כיוון עם גב הרגל

 נגיעה עם גב הרגל ומיד עם החלק הפנימי -אלסטיקו 
 סיבוב על הכדור ומשיכה   - 360

?v=bHhttps://www.youtube.com/watchסרטון:

03HjDutEo 

הטיות גוף, כיפוף ברכיים , מרחק 
, שינוי מטר מהשחקן 1-1.5

 מהירות וכיוון

 קודם לאט ואז מהר לתקן ולעזור אחד לשני

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bH03HjDutEo
https://www.youtube.com/watch?v=bH03HjDutEo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שחקנים יוצאים   2ברביעיות, זוג מול זוג. כל פעם 
ועושים הטעיה לקונוס במקביל, ומוסרים לשחקן 

כדי   -הבא. המאמן אומר את סוג ההטעיה והכיוון 
שהשחקנים יעשו את אותה הטעיה ויעברו משני  

 צידי הקונוס ולא ייתקעו.

משחק בין הזוגות, כל פעם שחקן עם כדור   -פיתוח 
הגנה. סופרים לכל זוג כמה  מנסה לעבור שחקן

 פעמים הצליח לעבור

שינוי מהירות וכיוון, לשמור על 
שטח קטן, לנסות לעבור את  

 השחקן

כולם משתפרים. להראות ביטחון. 
כל אחד יכול לעבור שחקנים.  

 עצימות בינונית של ההגנה.

 

כל שחקן בתורו מנסה לעבור  -מסלול הטעיות 
שחקנים שעומדים אחד אחרי השני בטור, כל כמה 

פעם שחקן אחד. ברביעיות/חמישיות וכו. כל שחקן 
 סופר כמה פעמים הצליח לעבור.

   

בשלשות/רביעיות קבועות, מחלקים את המגרש 
לרצועות אורך , במקום שערים המטרה היא לעבור 

. כל שחקן על את קו הבסיס עם הכדור בכדרור
הרצועה שלו. בכל רצועה יש כדור. כל  שחקן צריך 

 לעבור את המגן שלו.

 

 אח"כ משחק רגיל.

כל פעם שחקן התקפה מול שחקן 
 הגנה אחר.

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -שנה אמצע
 שיפור

  מיומנויות מגוונות

 כל החניכים יראו את השיפור שהם עברו ויבחרו להמשיך להשתפר.

אנחנו נמלא את הטופס שמילאנו בתחילת שנה. אני רוצה לראות אם אתם מעריכים את עצמכם אחרת.  
 נעבור בדיוק את אותו אימון שעברנו אז. ובמה אתם בוחרים להשתפר במחצית השנה השנייה.

 חימום רגיל + מתיחות 
חוץ משני  רחב  כל הקבוצה עומדת במעגלדון קישוט: 
שעומדים במרכז המעגל. מטרת הקבוצה   שחקני הגנה

כחול. מטרת שחקן ההגנה ע בשחקן ההגנה הלפגוהיא 
ם( את השחור היא להגן עליו ולהדוף בגופו )בלי ידיי

 מהמעגל. הכדור. אסור להם לצאת

חימום טוב לפני אימון תחנות. * 
 צריך שהחלק יהיה קבוצתי.

לשים לב למתיחות לומר להם * 
באימונים הקרובים כל אחד  ש

 מהם יעביר מתיחות לכולם.

לראות שלא בועטים עליהם חזק   *
 מדי. ולא מכוונים לראש.

 אימון תחנות: 
שונות שמלמדות תרגילים אישיים שאפשר  יהיו תחנות

 לעבוד עליהם בבית או במגרש לבד וזה משפר אותך.
מחלקים את  מנקודה קבועה במגרש בועטים  א. בעיטה:

ים  השער לשישה חלקים )בראש(, ומכריזים מספר ובועט
 ן המספר הזה.  בעיטה לכיוו

ים מסירה חלשה לכיוון  ב. מתחילים מאמצע המגרש, נותנ
אחד מחלקי המגרש, רצים אחרי המסירה ונותנים בעיטה 

 מבלי לעצור את הכדור. בתנועה.

 יקת  * בעיטה טובה ומדו
* לשים לב שהם מכינים לעצמם 

 לכל מיני כיוונים.

  

  א. מכמה מקומות במגרש מנסים להעביר מסירה:
 שתפגע בקורה. מסירה טובה וחזקה

בריצה ומוסרים לקורה כך   ב. יוצאים מחצי המגרש
שהכדור חוזר אלייך ואז בנגיעה מעבירים מסירה 

 שנייה לכיוון הקורה השנייה.
 א. ריצות התאבדות כושר:

 ב. בטן סטטית
 ג. אופנוע על קיר ויציאה לספרינט.

 ד. דלגית, אם יש.
 

 הפסקת שתייה  

 'דק 10

 דק' 7

 

 דק' 14

 ב'

 ב'מסירה 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ריצה צידית של צעדים קטנים. אם יש  א. הגנה: 
 מרצפות אז צעד במרצפת.

יצה אחורה, מבט קדימה. הגוף מוטה ימינה שתי ב. ר
  צעדים אחורה ומשנים את הנטייה של הגוף שמאלה.

 התרגילים. 2ג. משלבים בין 
  נעלמצד לצד מעבירים עם סוליית א. כדרור )שליטה(: 

ימין את הכדור שמאלה. רגל שמאל עוצרת את הכדור  
 וממשיכה את התרגיל.

ספרינט עם כדור. לנסות להשאיר את הכדור כמה   ב.
  שיותר ליד הרגל. לנסות בשתי הרגליים.

   

וקבלה עם הראש, עם  לגובה א. מסירה לעצמי  קבלת כדור:
לכיוון   על מסירה לעצמי החזה, עם הברך ועם הרגל. בדגש

 שאליו ארצה לצאת אחרי המהלך.
 ב. מול קיר. אותו הדבר. דגש על עוצמה. הכדור צריך  

 לחזור אלייך בעוצמה גבוהה מהקיר.
.  )מדמה קרן( א. עומדים באמצע המגרש בצד שלוהרמה: 

יגול של אמצע עמרימים כדור. הכדור חייב ליפול בתוך ה
  .דיםדהצ חשוב לנסות משני .המגרש

 הרמנו גיעים לנקודה ממנהב. יוצאים מנקודה במגרש עד שמ
 ול.ותוך כדי תנועה מנסים להרים לאותו עיג

אפשר להקשות ולעשות  * הרמה: 
 קונוסים/ 4-ריבוע קטן יותר מ

 חפצים. או לצייר עם גיר.

  

 משחק רגיל

* לעודד שחקנים לנסות להשתפר 
במה שהם טענו שהם זקוקים 

 לשיפור.

שיש חילופים בתפקידים דא ו* לו
על המגרש כדי לאפשר לכולם  

 להתאמן.

 * יש כפפות לשני השוערים

לשאול אותם האם הם התאמנו ואיך.  ת שנה. מרגישים שהשתפרו בה מתחילשיספרו על מיומנות שהם  2
 למחצית השנה הקרובה לפרגן לכולם. מסיימים אימון עם צ'ופר. לשים דגש על הרצון להמשיך להשתפר

 'דק 14 

 דק' 14

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שליטה בכדור אימון באוויר

הרבה כיף ואתגר. לוקחים פה יכולת לא פשוטה ובוחנים אותה. כדי להבין מה רמת החניכים וכדי 
 לעשות כיף.

אנחנו הולכים לעבוד היום על יכולת שהיא לא כל כך בסיסית בכדורגל. היכולת להחזיק כדור באוויר.  
 בדרך כלל, אנחנו נרצה שהכדור יישאר ברצפה. אבל לפעמים שליטה ביכולת הזאת עוזרת לנו במשחק.

 חימום רגיל + מתיחות

* חימום פשוט יותר. אחרי זה 
 יהיה משחק מתודי

* להתחיל לאט ולהגביר. כדי לא   משתתפים בחימום *כולם
 למתוח אותם על ההתחלה.

 רגל:-טאצ'דאון יד
משחק טאצ'דאון רגיל שבמקום שהכדור עובר עם 

היד, הדרך שבה מעבירים כדור היא למסור לרגל של 
עצמך ומהאוויר למסור עם הרגל לחבר אחר. החבר 

 עם היד.רק האחר תופס 

* אסור לחטוף שהכדור בין היד 
 לרגל של השחקן.

 * חשוב שינסו לדייק את המסירות

 * לראות שכולם משתתפים ומנסים.
* להשתמש בכרטיסים )אדום, צהוב 

 וירוק.(

* יכול להיות משחק קצת אלים 
 כאשר הם מקבלים מסירה.  

 לימוד:
להיות  צריכה עם הפס או עם המלאה. הרגל השנייה

יציב,  כי אנחנו על רגל אחת. לפגוע בכדור ברגישות.  
 צריך שהרגל תפגע בכדור ולא שהכדור יפגע ברגל.  

 תרגול:
כדור שהמתחלקים לזוגות ומתמסרים באוויר. מתחילים 

לגעת ברצפה פעם אחת לפני שהשחקן בועט אותו  יכול
 חזרה. המאמן מקשה על התרגיל כל דקת תרגול

 להגדיל מרחק בין השחקנים* 
 * להתמסר רק באוויר

 * לצמצם מרחב תנועה.
 * לעשות עם הרגל החלשה

לצעוק את כמות המסירות  * 
 המוצלחות

* אפשר לומר שהראשונים שמגיעים  
 .מסירות  מסיימים את התרגיל 15ל

* לראות שהשחקנים לא 
"מתאבדים" כדי להגיע למסירה. 

 אפשר להיפגע ככה.

 דק 10

 דק 10

 

 דק 15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקפצה מעל שוער או שחקן:
ץ כמה פעמים )עם או שחקן מתחיל בקונוס מקפי* 

צפה(, מקפיץ מעל שחקן הגנה פסיבי  בלי נגיעה בר
 ומשתלט על הכדור.

 אחרי שהוא משתלט הוא בועט לשער* התפתחות: 
 .)מכניסים שוער(

אפשר אם לחניכים קל מדי, * 
  פעיל. 50%-להפוך את המגן ל

 בעיקר כדי להבהיל את התוקף.

* כדי שלא ישתעממו עדיך לעשות 
 על שני השערים.

* שהתוקפים ישמו לב לאן הם 
 הולכים.

 בעיטה מהאוויר:
ומדים בנקודת החצי, מקפיצים את הכדור כמה  ע

בועטים  -באוויר פעמים ומקפיצים למאמן, שמחזיר 
 צפה.פיצה על הרלשער מהאוויר או אחרי ק

חשוב שיבעטו מהאוויר גם הם * 
 נכשלים בכיוון.

* זה תרגיל קשה. לעודד אותם ומי 
שמצליח ממש לפרגן. גם מי 

 שקצת מצליח.

 

 :משחק רגיל + תוספת מתודית
 נקודות. 2מהאוויר זה שווה  מי שמצליח לשים גול

* לנסות לאתגר אותם הרבה עם 
 משחק מהאוויר.

  

היכולת  האימון היום היה אימון מאתגר. היכולת של משחק מהאוויר היא לא כזאת קריטית למשחק. אבל 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         לעמוד באתגר כן. אני מקווה שתוכלו לאתגר את עצמכם בתקופה הקרובה כמה שיותר. וככה להשתפר.

 דק 15

 דק 10

 דק 30



 

 

 וחיזוק שרירי ליבה | אימון קוארדינציה כושראימון 

 חימום:

חימום רגיל שמותאם למרחקים קצרים. להשתדל לתת הרבה שינויי כיוון ודגש על 
 אותם את הקונספט של לעצור עם צעדים קטנים.ללמד זריזות. 

 חשוב -חימום מפרקים

 תרגילי יציבות:

את תנועתיות הרגל. יכולים גם  משפריםתרגילי יציבות עוזרים למנוע פציעות ו
 להשפיע על גמישות ועל זריזות.

 כולם עומדים במעגל על רגל אחת )באמצע של כל תרגיל מחליפים רגל(
שניות ואז קדימה  20-שניות ואז שמאל ל 20-* שמים את הרגל השנייה בצד ימין ל

דת ת להתחיל לרדת למטה כשהחזה מנסה לרשניו 10שניות ואז אחורה ואחרי  20
 לרצפה.

* בזוגות מתחבקים על הצד. הרגליים שבאמצע נשארות על הקרקע. הרגליים 
 החיצוניות עושות סיבובים באוויר.

* כולם עומדים על הרגל החזקה שלהם. ועוצמים עיניים. כדי להקשות דוחפים 
אותם בקטנה. אחרי זה מבקשים מהם לדמיין שהרגל מצמיחה שורשים למטה 

 לא יכולים לזוז. ואז מנסים לדחוף אותם שוב.למגרש. ושעכשיו הם 

 חיזוק שרירי ליבה: -תרגילי יציבות

שרירי הבטן והגב הם אלה שתפקידם חיזוק שרירי הליבה משפיע על היציבות. 
 .במצבים קיצוניים כמו שינויי כיוון מהירים ופעילות ממושכת להחזיק את הגוף

 שניות 45סטים של  3 -* בטן סטטית
הגב, מרימים קצת את הראש והגב מהרצפה, ועם ידיים צמודות לגוף  * שוכבים על

מנסים לגעת עם יד ימין בברך ימין ועם יד שמאל בברך שמאל. זה קצת נראה כמו 
 פינגווין בשכיבה.

סטים של  3ידיים מתחת לסנטר ועולים קצת למעלה.  2* שוכבים על הבטן. שמים 
20 

שניות מכל צד. נשענים על מרפק  45של  סטים 2* מסיימים בבטן סטטית על הצד. 
ואז מרימים את הגוף כאשר הוא פונה לצד. אפשר גם להרים את היד השנייה כדי 

 להגביר את הקושי.

 רדינציה:אתרגילי קו

 .סלוטייפ על הרצפה בצורת סולםרדינציה או אסולם קו
 החניכים עושים תרגילים בטור:

 . קופצים על רגל אחת.1
 הרגליים. . קופצים על שתי2
 . צעדי סיכול.3
 . ריצה אחורנית.4
 . שני צעדים קדימה צעד אחד אחורה.5



 

. לקפוץ החוצה ימינה לקפוץ לאמצע בחזרה ואז לקפוץ שמאלה וככה להתקדם 6
 בסולם.

 ריצה צידית. 7
 . רגל רגל בכל שלב8
 ואז לחזור לאמצע ואז אלכסון שמאל.. רגל רגל בשלב ואז רגל רגל באלכסון ימין 9

 . תרגיל שבסופו קפיצה לנגיחה )עם כדור ספוג(10
 . תרגיל שבסופו צריך להחזיר עם הרגל )עם כדור ספוג(11
 תרגילים. רק תחשבו על משהו ותעשו אותו.מלא . אפשר לעשות עוד 12

 

 : בסוף משחק כלשהו בין שתי קבוצותאופציות ל

 כדורגל סיני 

 דורש משנה זהירות -טאצ'דאון עם כדור טניס 

 ספסל באמצע או חבל.עם  כדורעף בלונים 

 כדורסל בלונים עם פחים בשני הצדדים 

 מירוץ שליחים 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מחשבה ודיוק לא לוותר לעצמי

 החניכים יתנסו בשלל תרגילים שבהם הדגש הוא להשתפר ולא לוותר עד שמצליחים. להראות שאפשר.

היום יהיה לנו אימון מיוחד. היום כל אחד הולך לחתום מולי על היכולות שלו ולהשתפר. הוא הולך 
 לא מפסיקים עד שעומדים ביעד.להשתפר אך ורק על ידי מאמץ. 

 בלי ספרינטים ותרגילי כוחחימום פשוט: 

   שכולם יעשו ביחד את החימום *

עכשיו נעשה כמה תרגילי חימום  חימום מתודי: 
בהם כל אחד מהחניכים יאמר למאמן יעד שלו 

 לתרגיל:
 כמה זמן לחצות את המגרש בספרינט. -א. ספרינט

 כמה שכיבות סמיכה. -ב. שכיבות סמיכה
 כמה זמן עושים. -ג. בטן סטטית

תראו שהחניכים לא עפים על   *
 עצמם וגם לא מוותרים.

 עד שמצליחים!ת * צריך לנסו

תעודד את החניכים להעלות את   *
 הרף שלהם.

* תשאל אותם מה הם צריכים כדי 
 להצליח.

צריך לראות שהחניכים לא  *
 מותחים את עצמם יותר מדי.

 הפסקת שתייה אחרי.* 

 מתחייבים על יעד מול המאמן: -אימון תחנות
מכשולים עם כדור: לבנות מסלול מכשולים  מסלול *

מסללום, תרגילים ובעיטה לשער. להתחייב על זמן שבו 
 .הכי מהר עושים אותו

מטר אחרי החצי  3* בעיטות למשקוף: שמים קונוס 
 ומשם צריך לפגוע במשקוף. מתחייבים על כמה פעמים.

 הקפצות: כמה הקפצות הוא מצליח.* 
 מצליחים בזוג להקפיץ מהאווירזוגות מהאוויר: כמה * 

תדגישו לחניכים שכל אחד יכול  *
 להיות טוב במשהו אחר.

 עד שמצליחים!* צריך לנסות 

תעודד את החניכים להעלות את   *
 הרף שלהם.

* צריך לשים לב שלא מתפתחת 
 אווירה תחרותית מדי.

 

 דק 10

 דק 15

 

 דק 20



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לבחור:תרגילים שאפשר  2 -יעד קבוצתי
דקות להכניס כמות   5* פנדל למאמן: לקבוצה יש 

 גולים למאמן שהם מתחייבים עליה מראש. 
* באוויר קבוצתי: כל הקבוצה מתמסרת באוויר עד  
 שהם מגיעים ליעד שעליו הם התחייבו מול המאמן.

 לראות שכל הקבוצה משתתפת *
* לעודד אותם ליעד גבוה.  

 שיתאמצו.

מדירה את   לראות שהקבוצה לא *
השחקנים היותר חלשים כדי 

 להצליח.

 

 

   

 משחקים משחק רגיל.  בלי שום תוספת מתודית.

 

 

 השחקנים משחקים קבוצתי. *
 

 

 לפרגן שיש מהלך קבוצתי יפה. *
 
 

שהרוחות בו   משחק זה מקום *
 מתלהטות. לשים לב

 * לראות שעושים מחצית ששותים

היה לנו אימון מיוחד היום. שימו לב שהדרך להשתפר נעוצה ביכולת שלכם לא לוותר לעצמכם. מי פה 
 הרגיש שהוא הצליח משהו שהוא לא הצליח עד כה? יופי, תמשיכו לעבוד על הדברים. גם כקבוצה.

 דק 15

 

 דק 30



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תיאום ושיתוף 
 פעולה

  הגנה קבוצתית

 לימוד הגנה קבוצתית ופיתוח משחק קבוצתי, תיאום, אורגניות, עמידה כקבוצה, שיתוף פעולה

אימון קבוצתי שדורש את המאמץ של כולם. כולם עושים הגנה בקבוצה, ולעשות הגנה   -קבוצתי לימוד 
 ביחד זה הרבה יותר אפקטיבי מאשר כל אחד בנפרד

טאצ'דאון/תופסת כדור )התופסים מתמסרים עם 
כדור בידיים ואסור להם לרוץ עם הכדור והם  

 צריכים לגעת עם הכדור בבורחים.(

   

שחקן עם כדור ושחקן הגנה מלווה אותו  -בזוגות 
בעמידה הגנתית ונסוג יחד איתו. עושים לאורך המגרש  

 ומחליפים כל כיוון

עמידה אלכסונית לכדור,  -הגנה 
. ריצה צידית וליווי הכדור במבט

 מטר מהכדור 1.5להישאר במרחק 

  רציניים  להיות 

הגנה קבוצתית: לצופף את האמצע, להיצמד עקרונות 
לשחקן עם הכדור. חיפויים וסגירות: לשמור במרחק  

למנוע מסירה ולחפות על השחקן שמגן  -נכון מהשאר 
הסבר:   "ניהול סיכונים". על התוקף עם הכדור.

.com/watch?v=1aiJegSIghttps://www.youtube

K4&t=334s  1עד  0מתחילים דקה 

 https://youtu.be/nwJvPewEkHk עוד סרטון טוב: 

   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1aiJegSIgK4&t=334s
https://www.youtube.com/watch?v=1aiJegSIgK4&t=334s
https://youtu.be/nwJvPewEkHk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ותרגיל כמו   4*4. לימוד התמקמות מערך ההגנה 2
 1-3:30בסרטון דקה 

דימוי ניסיון  -מצד לצד  . תרגיל העברת כדור3
 5:00עד  3:30למעבר קו ההגנה. דקה 

 

   

: התמקמות אל מול התקפה וניסיון להגן על השער
שחקני הגנה על קו  4שחקני התקפה ממוקמים,  4

הבסיס. שוער מוסר למתקיפים וההגנה יוצאת 
ברגע שהכדור יוצא ומתמקמת. בשלב ראשון רק  

 מתמקמים והמאמן מתקן טעויות.

 התקפה מקבלת כדור ומנסה להבקיע -שלב ב' 

צפיפות באמצע, חיפוי, שמירת 
הכדור באיזור לא מסוכן, "ניהול 

 סיכונים".

  

תוקפים יוצאים מהאמצע  4. 4על  3שמירה  -אתגר 
ועוד מגן   מגינים 3לכיוון אחד השערים, מולם 

.  )חצי מגרש שמאלי בשרטוט( שמצטרף מהחצי השני
תוקפים אחרים מקו   4הבעיטה יוצאים לאחר 

מגינים   3האמצע לכיוון השער השני. מולם 
שמתחילים בקו הבסיס. השחקן שבעט/איבד את  

  3-הכדור הוא השחקן הגנה הרביעי מצטרף ל
 המגינים בצד השני. )חצי מגרש ימני בשרטוט(

 רגיל אח"כ משחק

   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מי רוצה להיות  
 ?צ'אבי הרננדס

  וענווה קבוצתיות

 ללמד על יכולות חשובות כמו שליטה במרכז המגרש דרך דמות קבוצתית מאוד כמו צ'אבי

 פה מכיר את צ'אבי הרננדז שהיה שחקן ברצלונה? מה הייתה הגדולה שלו? הוא היה סקורר מטורף?מי 
 לא. הוא היה שחקן בקישור שהצליח לקדם את המשחק של ברצלונה בצורה מדהימה.

עומדים על קו הרוחב. נעים   :תחלקים לזוגותמ* 
מקו רוחב אחד לשני תוך כדי התמסרות: ריצה 

 תגברת, ספרינט.קלה, ריצה מ

רק שהכל קורה  :משחקים פרגונים )עידודים(* 
תוך כדי חימום דינאמי: ברכיים לאוויר, עקבים 

 .לישבן, ישבנים לתקרה

 

* לראות שהם מצליחים להתחמם 
 תוך כדי המסירות.

* לראות שהמשחק לא מבלבל   * לחלק אותם לזוגות טובים.
 אותם.

 תרגול ברביעיות:
השחקנים ממקמים את החניכים כמו בסרטוט. 

צריכים למסור לשחקן באמצע ולרוץ לעמדה  
 יש שתי חלקים לתרגיל:שבאלכסון מהם. 

בפעם הראשונה השחקן באמצע מעביר לשחקן א. 
 (2באלכסון ממי שמסר לו. )

 (3ב. בפעם השנייה לשחקן הקרוב. )
 (4חוזר חלילה ) ג. ואז

* זה תרגיל מורכב. צריך שהם 
יצליחו לקלוט את המקצב. צריך 

 לעזור להם.

  

 שחקן ציר:
מעמידים את החניכים כמו בסרטוט. הכדור מתחיל  

באגף ימין. החניך מוסר לשחקן ציר שמסתובב ומוסר  
לשחקן שנע באגף השני בתנועה מתמדת בצורה  בזריזות 

כזאת שהמסירה תגיע להמשך תנועה של השחקן.  
השחקן באגף מקבל את הכדור תוך כדי תנועה ומגביהה 

לרחבה. שם יש שחקן נוסף שאו נוגח לשער או עוצר 
כדור על החזה ובועט. מחליפים עמדות עם כיוון השעון  

 .דור()הנוגח הולך לעמדה באגף של מי ששחרר כ

 * אפשר לעשות לשני צידי המגרש.
* כדי להחליף את האגף ממנו  

 יוצא הכדור.

* צריך לגרום להם להבין שהמהלך 
מבוצע הכי טוב שהמסירה של שחקן 

 הציר מדויקת.

 ללכת לשתות אחרי.* 

 דק 10

 דק 10

 

 דק 15

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסירה מדוייקת:
. מטרת שחקן  טבסרטומעמידים את החניכים כמו 

ן ההתקפה  היא להעביר מסירה לשחק ההתקפה
  היא לא לאפשר את ההגנה . מטרת שחקניהשני

ממשיכים לנסות להעביר את   העברת הכדור.
אחרי כמה דקות מחליפים בין ההגנה  . הכדור

 להתקפה.

 

ר לשנות את מספר השחקנים פשא* 
על מנת לשנות את מידת הקושי של 

 התרגיל.

לראות שהם מחפשים מסירה * 
טובה ולא מקפיצים מעל 

 השחקנים.

 

משמעות שחקן אמצע בהתקפה   -תרגיל מסכם
 מתפרצת:

התקפה מתפרצת החניכים כמו בשרטוט. מדמים 
( 1אחרי התקפה שנכשלה. ההגנה מנסה להתקיף. )

( שמוסר לו חזרה והוא בועט בעיטה חלשה 2מוסר ל )
( שיוצא מהמקום שלו כבר  3לשוער. השוער מוסר ל)

( שמכדרר שמאלה 4( בועט. הוא מעביר כדור ל)1ש)
( ששם  5( מוסר/מרים ל)4( יוצא מהמקום. )5בזמן ש)

 גול.  
 אחד למעלה.כולם זזים מספר 

* כולם מתחילים במספר אחד. 
חוץ משאר המספרים ששמים 

 שחקן בכל עמדה.

* תרגיל מורכב. לפרגן ולראות 
שהם צוברים ביטחון ומעלים את  

 המהירות.

 

 שום תוספת מתודית. משחקים משחק רגיל.  בלי

 

 השחקנים משחקים קבוצתי. *
 * לראות שיש הרבה מסירות

 * לראות קישור שעובד.

 לפרגן שיש מהלך קבוצתי יפה. *
 
 

שהרוחות בו   משחק זה מקום *
 מתלהטות. לשים לב

 * לראות שעושים מחצית ששותים

היא ערך מרכזי בחייו לכן הוא מצליח כל כך הקשר בין השחקן לבן אדם הדוק מאוד אצל צ'אבי, ענווה 
 . הקבוצה מאוד חשובה לצ'אבי. הוא מבין שהדרך לנצח היא הקבוצה.טוב בתור שחקן

 

 דק 15

 דק 20

 דק 20

 (1) 
 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לתת את הכל
  

  התקפה מתפרצת

 ללמוד על ההתקפה המתפרצת שעיקרה הוא כוח מתפרץ והשקעה פיזית של ההתקפה בעלייה מהירה.

מוצלחת מבחינה טקטית. היא דורשת  היום אנחנו נלמד על ההתקפה המתפרצת. זו אולי ההתקפה הכי 
 השקעה פיזית של ההתקפה. עלייה זריזה של כמות תוקפים משמעותית.

 מתיחות+ תחרות ספרינטים. חימום רגיל+

ספרינטים עם  5* לעשות לפחות 
 מדידת זמנים.

 מטרה להוריד את זמן הספרינט.* ה

* לראות שהמאצ'ים בספרינטים 
 מאתגרים.

* לקבוע קו סיום ספרינט שאחריו 
יש זמן להאט ולא להתנגש בשום 

 דבר.

 :1X1 שני כלבים ועצם
לקים את הקבוצה לשתיים. לקבוצה אחת מח

מספרים ולשנייה אותיות. שתי הקבוצות מחלקים 
השער שלה. המאמן קורא  מאחורי יושבות/עומדות 

לאות ומספר. הם צריכים לקום ולרוץ כמה שיותר 
 מהר לכדור ולשים גול בשער של הקבוצה השנייה.

* אפשר לקרוא לשני מספרים ושתי 
 אותיות.

 קשה על השחקנים.* לקום מישיבה מ

 .נותנים הכל* לראות שכולם 
לעצמך איזה אותיות  * תרשום 

 ומספרים עשית.

* להזהיר את השחקנים מפני 
 !באזור הכדור התנגשות

 הפסקת שתייה אחרי.* 

 :3X1לימוד 
כאשר עושים התקפה מתפרצת צריך לזכור שהיתרון 

שיש להתקפה הוא העדיפות המספרית. אנחנו נשתדל 
לא לסמוך על יכולת אישית מול המגן, אלא להשתמש  

וכניסה פנימה של מי שלא עם  במסירות מהירות
 הכדור.

מתקיפים. המטרה היא  3לים קצת לפני החצי מתחי
בסוף ההתקפה אחד  ליישם את עיקרי הלימוד.

 המתקיפים מחליף את המגן.

* לשים לב שהשחקנים מיישמים 
 את עיקרי הלימוד.

* כאשר הכדור נחטף/יוצא התרגיל  
 נגמר.

 * לראות שהמגן מתחלף.
* לעודד את המתקפים לרוץ מהר 

 ולתת מעצמם.

 

 דק 15

 דק 15

 

 דק 10
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 :3X2אימון 
מגן ממשיכים את אותו התרגיל רק שמוסיפים עוד 

כדי להקשות על ההתקפה. עדיין הם ביתרון 
 מספרי.

* לשים לב שהמתקיפים ממשיכים 
 ליישם את העקרונות.

 שניות 10* לשים דגש על מהירות. 

 ת המגנים* לראות שמחליפים א
* לעודד את המתקפים לרוץ מהר 

 ולתת מעצמם.

 

 ספציפי: -4X4תרגול 
של המגרש. יש בצד אחד  מתחילים מהרמת קרן

נים . אחד המגנים מחכה ליד  מג 3-פים ושני מתקי
ים הקרן במרה לרוץ קדימה. ההגנה צריכה מר

לחטוף כדור לצאת להתקפה מתפרצת. מוציא 
הקרן נשאר ליד השער היריב ולא חוזר להגנה מה  

 שיוצר התקפה מתפרצת.
 בסוף ההתקפה התקופים מחליפים את המגנים

* צריך הקבוצה שמוציאה את  
הקרן תבין לא להתאמץ על 

 ההתקפה.

  לראות שכולם מתחלפים.* 

 ג'וקר: -משחק מתודי
משחקים משחק רגיל כאשר יש שחקן שהוא רק  

מת  ברגע שהכדור נמצא אצל קבוצה מסוימתקיף. 
הוא עוזר לה להתקיף את הקבוצה השנייה. מה 

 שיוצר יתרון מספרי תמידי

* צריך שהג'וקר יהיה שחקן 
 טוב. התקפי

 * לראות שמשתמשים בג'וקר.

* אפשר לעשות משחק מתודי של 
רבע שעה ואחר כך משחק רגיל 
 במקרה וקשה להם לשחק ככה.

 * הפסקת שתייה באמצע המשחק

ה שלנו. היה טוב לי לראות שחלק מהשחקנים השקיעו של ההתקפה הכי יעיל את העקרונות היום למדנו
 לשים ידיים.ה להתקפה )לציין שמות מהקבוצה(. ונתנו הכל בעלייה המהיר

 דק 5

 דק 15

 דק 30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  שיפור הראייה המרחבית טעות שלי

 וילמדו לקחת אחריות על טעויותיהם כדי להשתפר לטעות החניכים יבינו שבכדורגל זה בסדר

, זה בסדר לטעות. אני רוצה לשמוע אתכם אומרים  לספר על שחקנים שעשו טעות וכיצד התייחסו אליהם
 טעות שלי –במהלך האימון הרבה פעמים 

 

   

 חימום 

 כל אחד צריך לרוץ ולחקות את בן   –בזוגות
 זוגו לדקה ואז מתחלפים

  קבוצה שלמה מחקה מישהו אחד שכל פעם
 המאמן צועק את שמו של מי מחקים עכשיו

10

0 

 אתה קורה שמשהו פעם כל מסירה לרגל, רק עם הפס
 "    שלי טעות" לשמוע מצפה

 

תקל בקבוצה  יזהר לא להילה
 אחרת

 עבודה בשלישיות
 רגל חלשה, שתי נגיעות,  -מתמסרים במשולש

 נגיעה אחת, מסירה רק עם החיצון של הנעל,  

 לקחת דקה ושצריך להגיע לכמה שיותר
 מסירות בדקה הזו

 
 

15 

למי  מסירה מדוייקת, לחשוב 
 מוסרים

 לא למסור חזק וגבוה קשר עין , להגיד טעות שלי

י טורים של קונוסים במרחק מטר אחד מהשני שנ
ככמות השחקנים, כל טור עם כדור. השחקנים 

צריכים למסור אלכסונית לשחקן הבא בקונוס של  
הטור השני. כשהכדורים מגיעים לשחקנים בקונוס 

לשחקן הראשון האחרון הם צריכים למסור חזרה 
 במסירה ארוכה.

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

20 

איך היה לכם האימון? איך שינה ההקפדה שלנו על "טעות שלי"? האם אתם רגילים ביום יום לקחת  
על עצמכם את הטעות או שהרבה פעמים יש לנו נטייה להפנות ולגלגל את האשמה הלאה למישהו  

 בקבוצה?אחר? למה זה חשוב לקחת אחריות 

   

 
 

 לא להציל כדור בגלישה תקשורת ודיבור מסירה מדוייקת וחלשה

של שש מטר על שש מטר. שתי   -ריבוע קונוס 
 ע שלישיות בתוך הריבו

 
סר  כל קבוצה עם כדור. הקבוצות צריכות להתמ. 1

ה השנייה  ישבתוך השלישייה שלהם בזמן שהשלי
 גם כן שם עושה את אותו הדבר. 

השלישיות מוציאים כדור אחד ונשאר לשני . 2
ה השנייה מנסה  ישלנסות להתמסר בזמן שהשלי

 לחטוף 

20 

   

 

 

, כל לשים לב למסירות בקבוצה
 אחד משתתף בהתקפה

 בטוח, לא אגרסיבי משחק קשר עין, להגיד טעות שלי

משחקים משחק כדורגל רגיל אבל חייבים  
 שלוש מסירות בקבוצה לפני שאפשר להבקיע

 בונוס למי שאומר טעות שלי כשיש הצדקה

1 2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הרמות פרגון

   המטרה השנייה היא להרים אחד לשני.ללמוד טכניקה בסיסית שיכולה מאוד לעזור להתקפה שלנו. 

חלקכם עדיין לת שלהיום אנחנו נלמד טכניקה בסיסית בהתקפה שהיא הרמה. אני יודע שהרמה היא יכו
קשה לבצע. בגלל זה אנחנו נתאמן על זה. הרמה זה גם אומר לפרגן למישהו. היום אנחנו נשתדל לפרגן  

 .חנו לא בדיוק מצליחיםנאחד לשני גם אם א

 חימום רגיל + מתיחות
 רגילי כוחלעשות ת

 * כפיים תוך כדי החימום. 
 

 

 :2עידודים במצב 
  -צב של פלאנק. משחקים עידודיםכולם עוברים למ

ששניים נפגשים הם עושים אבן נייר ומספריים )הכל 
. מי שמפסיד הולך אחרי מי שניצח שהוא במצב פלאנק(

 ומעודד אותו!  בפלאנק 

 .2* לוודא שכולם במצב 
 6צב * מי שקשה לו יכול לרדת למ

 )בטן סטטית(.

 * לוודא שאין זכוכיות על הרצפה. 
 הפסקת שתייה!* 

 לימוד:
מתחת לכדור. -* מיקום רגל בועטת  

 * מייצבים רגל תומכת.
 * כדור קשתי ונוח. לא לבעוט על השחקן חזק.

 * לכוון לרגל של השחקן או לחזה/לראש.
ת בזוגות:התנסו  

 כל זוג מתרחק ומנסה להרים אחד לשני.
 * להתרחק לקצוות המגרש.

* אפשר להתחיל מהרמה שהיא 
 ממש להרים את הרגל עם הכדור.

רגנו אחד לשני גם אם * לבקש שיפ
 לא מצליחים. גם המאמן מפרגן.

 

 דק 10

 דק 10

 

 דק 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תחרות -קתהרמה מדוי
התרגול של הזוגות רק שהזוגות בצד   ממשיכים את

סביבם ריבוע קונוסים  אחד של המגרש שמים
 במרחק מטר.
השני של המגרש  כות להיות מהצד ההרמות צרי

. סופרים גיע במדויק לשחקן בריבוע הקונוסיםולה
 בקול הצלחה.

 הרמות מנצח. 5-הזוג הראשון שמגיע ל
 

* המאמן עובר ומתקן את  
 ההרמות.

* כולם מרימים אחד לשני! גם 
 המאמן.

 

 :3X2הרמה בתנועה 
התקפה של שלוש על  מתחילים ממרכז המגרש 

נים מרימים מצד ימין או שמאל. שני מגיים שת
במרכז הרחבה. המטרה היא להרים כדי  פאסיביים

שהשחקנים ברחבה יקבלו כדור וישימו גול )בנגיחה  
 .בבעיטה( או

 נים מפסיקים להיות פאסיביים.המג -אתגר 

 * כולם צריכים לתרגל הרמות.
 

 * להחליף את המגנים.
 * שתהיה אווירה של פרגון.

 * לראות שהשוער עם כפפות

 משחק רגיל + תוספת
 נקודות. 2גול שיוכנס כתוצאה מהרמה יהיה שווה 

ודד אותם שיהיו הרבה * לע
 הרמות.

* חייבים שיהיו הרבה פרגונים  
במהלך המשחק. כדי שזה יהיה 

 כרטיסים ירוקים. חלק מהמסר.

 * השוער עם כפפות.
 הפסקת שתייה באמצע.* 

הרמות שזו יכולת בסיסית בכדורגל. שימו לב שגם כל האימון פרגנו אחד לשני. מישהו היום עברנו על 
 שימו ידיים באמצע!! זה מחזק אותנו כקבוצה! רוצה לומר איך זה היה לו? לדעתי זה חשוב

 דק 15

 דק 15

 דק 30



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  חתירה לשער ציונות

 לרומם את הכדורגל הישראלי ואת השחקנים הגדולים שלו. ברובם היו שחקנים התקפיים.

היום נחגוג את הכדורגל הישראלי לכבוד יום העצמאות באימון מיוחד. נזכיר באימון חמישה שחקנים 
ונזכור שכדורגל ישראלי  ., אלי אוחנה ומוטל'ה שפיגלרגדולים: חיים רביבו, אייל ברקוביץ', יוסי בניון

 אבל הוא שלנו! א הכי מדהים בעולם, אולי הוא ל

 חימום ישראלי:
 ריצת אווירון )ע"ש אלון מזרחי(

 ריצת אקדחים )ע"ש ערן זהבי(
 לה )ע"ש אריק בנאדו(ריצת ראש למע

 ריצה על רגל אחת )ע"ש מאור בוזגלו(

 מתיחות

* חשוב לומר שהכל בצחוק   
 והמטרה היא ליהנות ביחד.

* הכל בצחוק ובכיף אבל צריך 
 להיזהר מהריצות החדשות.

 "חיי שרה" )או כל אחד ואיך שהוא קורא לזה(:
 לי והכי מוכר מהילדות. "חיי שרה"המשחק הכי ישרא

 דור "שבויים". משחקים רגיל עם היד. עדיף עם כ או
פגיעה בראש היא לא  ספוג. אפשר גם עם כדורגל. 

 חוקית!

 * מי שתופס פוסל את מי שזרק
לזרוק לרגליים. שיהיה   מותר* 

 קשה

 בראש * להיזהר מפגיעות 
* אם חניך זורק חזק מדי ומכאיב 

 אז לומר לו לזרוק חלש יותר.

שחיים נתחקה אחר וולה מטורף  :חיים רביבו .1
 רביבו עשה שהוא שיחק בפנבאחצ'ה הטורקית.

טור אחד מתקדם עם הכדור עד צד המגרש ומרים 
. מהטור השני יוצאים בריצה  תוך כדי תנועה לאמצע

 למרכז ומנסים להכניס גול עם הוולה.
כל הנראה  ץ' היה כאייל ברקוביברקוביץ':  אייל. 2

השחקן הכי מצליח בחו"ל )ערן זהבי גם די גדול(. 
ההשפעה שלו על הליגה האנגלית קרתה בעיקר בזכות  

רגיל מסירה בין קונוסים  יכולת מסירה פנומנלית. ת
 אסור לכדור לפגוע בקונוסים. לחלוץ שבועט.

אם קל לקבוצה  -* בברקוביץ'
 אפשר לקרב את הקונוסים  

  

 דק 10

 דק 10

 

 דק 15
1 2 

 רביבו

ברקוביץ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

' מוטלה  70במונדיאל מקסיקו : לה שפיגלרמוט. 3
שפיגלר הקביע מבעיטה רחוקה לפינה של השוער  

השבדי ובכך כבש את הגול היחידי שישראל הבקיעה  
במונדיאל.  טור של שחקנים. כדרור קל ובעיטה 

 המאמן אומר לאיזה קונוס. ממרחק רב.
חד החלוצים אלי אוחנה ידוע בתור א: אלי אוחנה. 4

הגדולים אי פעם. במשחק נגד פתח תקווה היה אפשר 
טור יוצא  לראות את אחד הגולים היפים שלו.

ר עושה שינויי כיוון מול קונוסים שמדמים ובכדרו
 .לפינה הרחוקה מגן ולבסוף כובש

* באוחנה אפשר לשים גם הגנה 
 סטטית.

י * לעשות בעדינות את השינו 
 כיוון. זה גורם עיקרי לפציעות.

וא אחד מהשחקנים אחרון חביב ה . יוסי בניון:5
הגדולים של ישראל עם קמפיין מאוד מרשים  

שהכניס בשמינית גמר  ליברפול. במיוחד הגול ב
 האלופות מול ריאל מדריד בנגיחה.

שחקן מתמקם  טור אחד מרים ממצב סטטי. 
ברחבה. ומחכה להרמה כדי לנגוח. גול נחשב רק 

אם הוא בנגיחה. השחקן שהרים מחליף את  
.  נקודות 5-שחקן צריך להגיע ל השחקן הנוגח.

ה גם  הרמה מוצלחת שווה נקודה אחת, נגיחה שוו
 נקודה אחת.

* נגיחה בקפיצה שווה יותר מגיחה 
 רגילה.

  

 משחק רגיל

 * הפסקת שתייה באמצע  
 * שוערים עם כפפות

טוב, אז היה לנו כיף להכיר קצת כוכבים בכדורגל הישראלי לדורותיו. תזכרו, זה הליגה שלנו. המשחק 
 במדינה. לאהוב ולשפר אותה. גם לאהוב אותה בתור אזרחים שלנו. וחשוב שנדע

 דק 15

 דק 10

 דק 30

3 4 

 אוחנה

 שפיגלר



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שינוי כיוון וסיבוב אימון ללא מגע

 אימון שכזה . נתינת דימוי חיובית עלאימון מיוחד ללא מגע על יכולת מאוד חשובה במשחק הכדורגל

היום נעבור אימון ללא מגע. אנחנו הולכים לעשות את זה דרך עבודה על יכולת אישית מאוד חשובה 
 במשחק הכדורגל. יכולת שינוי הכיוון שהיא גם קריטית בסיבוב מול השער

 חימום
-)ריצה קלה( ו 1לשלב ריצה מתגברת )לפי מספרים 

 )ספרינט(. בשריקה שלך שינוי כיוון. 5

 מתיחות

* בספרינט צריך ללמד אותם איך   
להאט לפני שמשנים כיוון. כדי  

 שלא יקרעו רצועה.

. הקבוצה התוקפת מתחלקים לשתי קבוצותשדה: -בית
עומדת בטור בפינת המגרש ויש לה שוער בשער. הקבוצה  

השנייה פזורה בכל המגרש. הראשון בקבוצה התוקפת 
בועט הכי חזק בתחומי המגרש. הקבוצה המגינה צריכה  

להעביר את הכדור ולשים שער. בינתיים מי שבעט רץ בין  
קונוסים )בסיסים( שנמצאים על המגרש. אם שמים גול  5

יענו לא עומד על קונוס אז הוא נפסל.  -בזמן שהוא רץ
 .הוא מרוויח נקודה רק כאשר מגיע לקונוס האחרון

 אחרי שכל הקבוצה התוקפת נגמרת, מחליפים.

* אם אני בבסיס אני יכול להמשיך 
לרוץ רק כאשר מישהו אחר  

בעט ועדיין  שלי מהקבוצה 
 לא שמו גול.הקבוצה השנייה 

 * לראות שאין חול בצדי המגרש. 
 * לראות שהשוער עם כפפות.

 * לשמור רווחים בטור שמחכים.

 לימוד:
 כאשר אנחנו ניגשים לכדור אנחנו יכולים לשנות את 

 הכיוון שלו בכמה דרכים:
* רגל ימין/שמאל משנה כיוון לימין/שמאל בהתאמה עם 

 הרגל החיצונית.
* רגל ימין/שמאל משנה כיוון לשמאל/ימין בהתאמה עם 

 הרגל הפנימית.
 * דריכה על הכדור והעברתו לצד השני

 התנסות:
 בשריקה משנים כיוון.וכולם במגרש עם כדור. מסתובבים 

 .לנסות את כל אופני שינוי הכיוון* 
 * להשתמש בשתי רגליים.

 * לראות שיש מספיק מרחב לכולם. 
 הפסקת שתייה* 

 דק 10

 דק 15

 

 דק 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיבוב מול השער:
הוא קבלת כדור  כנים בכדורגל ומסה אחד מהמהלכים

 קרוב לשער, סיבוב מהיר כדי להשיג שטח ובעיטה לשער.
 תרגיל

  הגב לשער, מסתובב דרךהתוקף שמקבל כדור נמצא עם 
 ובועט לשער. הכתף לכיוון שמאל או ימין

הוא לא יכול  סטטי.  ואז מוסיפים מגןמתחילים בלי מגן  
 להיות דינאמי כי אין מגע.

מחליפים תפקידים כל פעם )מוסר הופך לבועט ובועט 
 למגן(

 * לנסות את כל דרכי שינוי הכיוון.
 * להסתובב גם לימין וגם לשמאל.

 * אפשר לעשות במקביל בשער השני.

 המגן למקבל. דא מרחק ביןו* לו 
מאוד מסוכן!  וב מהיר הואסיב* 

  הוא גורם להרבה פציעות. לתדרך!

 שינויי כיוון וסיבוב:
רך שלושה שערים בהם ד יוצאים בכדרור ועוברים

לפני הקונוס האחרון מעבירים  משנים כיוון.
עומדים עם הגב  ורצים לקונוס ו מסירה למאמן

ואז  שמאל או ימיןגיד מסור ויומחכים למאמן שי
 תובבים לכיוון שהמאמן אומר ובועטים לשער.מס

מאוד מסוכן!  וב מהיר הואסיב*    
 הוא גורם להרבה פציעות. לתדרך!

 * הפסקת שתייה

 משחק ללא מגע:
 אפשרויות טובות למשחק כזה. 2יש 

לשים חוצץ של קונוסים או להביא  -א. פוצ'יבולי
 רשת כדורעף ניידת ולשחק כדורעף עם הרגל.

לחלק אותם לקווים שונים   -ב. כדורגל שולחן
יות ולשחק כמו במגרש רק עליהם הם יכולים לה

 )דוגמה על המגרש( כדורגל שולחן.

 לי אפשר לשחק עם* את הפוצ'יבו
 נגיעה אחת ברצפה אם קשה מדי.

* הפוצ'יבולי יותר מתאים 
לקבוצות קטנות והכדורגל שולחן 

 לקבוצות גדולות.

 * לעשות הפסקת שתייה באמצע.
 * לוודא שהשוערים עם כפפות

כך שזה האימון ובכל עשינו היום אימון קצת מוזר. אימון ללא מגע. אבל אני מקווה שזה לא הורגש כל 
 ניתם ולמדתם. יש סיכוי שאנחנו בתקופה הקרובה נצטרך להמשיך עם אימונים כאלה.נהמקרה 

 דק 15

 דק 15

 דק 30



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לראות כמה  
 צעדים קדימה

שליחה וקבלת  
 מסירה בתנועה

 

 להשתמש במסירה לעומק במשחק ההתקפה שלנו. לחשוב קדימה על המשחק ובחיים.

  מאוד חשובה למשחק ההתקפה שלנו. מה שקוראים בשכונה "לשלוח"היום אנחנו נלמד לעומק יכולת 
זה בעצם מסירה לעומק ששחקן מדמיין את התנועה של חבר שלו ומוסר לאיפה שהוא יהיה בעתיד ולא 

 יפה שהוא עכשיו.א

 חימום רגיל + מתיחות

   

 תופסת:
 יש שחקן אחד שנתפס וכולם תופסים. 

לא זריקה!(.  אותו רק בהנחת כדור עליו )אפשר לתפוס * 
 הכדור אני לא יכול לזוז.   כאשר אני עם* 
או להניח את הכדור על  עם היד אני יכול רק למסור* 

 הבורח. 
מקם במקום  מטרת המשחק היא לעבוד ביחד ולהת* 

 הנכון כדי לתפוס את הבורח.

* חשוב לומר שזה מתרגל את  
היכולת להתמקם במקום הנכון. 
לראות את הנולד. לאיפה הבורח 

 יברח ולהתמקם שם ולקבל מסירה.

* לבחור בחור מהיר. שלא ייתפס  
מהר ויקשה על הקבוצה. כדי שלא 

 ירגישו שזה קל.

* לראות שהם לא מכשילים 
כתוצאה   בכוונה את מי שבורח

 מתסכול

 לימוד:
כאשר אני רוצה למסור לשחקן מסירת עומק אני  

צריך לראות שיש בינינו קשר עין ואני מבין לאן הוא  
יכול לרוץ. המסירה צריכה להיות חזקה מספיק כדי  

לעבור את ההגנה ולא חזקה מדי כדי להגיע לשוער או 
 לצאת מגבולות המגרש.  

 נסות:הת
המוסרים צריכים לתת  טור מוסרים וטור רצים.

לשחקן שרץ. הוא צריך לקבל  יםהקונוס מסירה בין
 ולשים גול.בתנועה 

* להתאמן על מסירה חזקה  
 ומדויקת.

 * אפשר לכדרר קצת לפני הבעיטה

* לשאול אותם מה נותן לי 
זו יכולת חשובה להסתכל קדימה. 

 גם בחיים?
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 מסירה קצרה עם אותו עיקרון:
לא א רק למרחקים גדולים. אמסירות כאלה טובות ל

 גם למרחקים קצרים בתוך הרחבה.
עושים תרגיל בתוך הרחבה. שחקן שמאלי מוסר  

אחורה. הוא חוזר אחורה כדי לקבל מסירה בשביל  
בעיטה לרחוק. בינתיים השחקן האחורי מוסר ימינה  

ה  והשחקן השמאלי חוזר מהר פנימה כדי לקבל מסיר
 כולם זזים עם כיוון השעון. בתנועה ולבעוט לשער.

 * המסירות צריכות להיות מהירות
* התנועה חזרה פנימה צריכה  

 להיות חדה. בעיטה בתנועה.

* להזכיר להם שלפתח יכולת 
כזאת מאוד מקשה על היריב. כי 

 היא פחות צפויה.

 

 תרגיל מסכם:
כאשר יש תומך   2נגד  2בשטח המרכזי מתקיים משחק של 

 י ר.התומכים נגעו בכדו 2ע רק לאחר ש בכל צד, ניתן להבקי
 גם   התומכים משמשים  בכל צד. שערי קונוסים 2ש 

 כאשר  .שחקני תמיכה מאחור וגם כשחקני מטרה
משמש כשחקן תמיכה   A מחזיקה בכדור שחקן Xהקבוצה 

טרה משמש כשחקן מ B במידה וההתקפה נתקעה ושחקן
המצב הפוך כאשר הכדור  המהווה אפשרות מסירה לעומק.

לשחקני המטרה אסור להבקיע אלא רק לייצר  .Oאצל קבוצה 
היא מתוך   הסיר לשחקנים המשחקים במרכז. הבקעמצבי מ

 .שטח ההבקעה

עוברים לקבוצה   B-ו A* שחקנים 
 ם.השנייה שהכדור אצל

 דקות 5כל  B-ו A* להחליף את 
* לעשות במקביל בשני צדי 

 המגרש.

 

 רגילמשחק 

* לעודד מסירות לעומק. להתאמן 
 על מה שלמדנו.

 הפסקת שתייה באמצע *  
 לוודא שלשוערים יש כפפות.* 

 

קדימה. זה עוזר לנו כקבוצה וזה יכול  היום למדנו שבמגרש הכדורגל כמו בחיים עדיף לחשוב כמה צעדים 
 לחשוב לא על אותו הרגע, אלא על מה עתיד לקרות. לעזור לכם כשחקנים וכאנשים בכלל. תמיד תנסו

 דק 10

 דק 20

 דק 30

X תוקפים לפה 

A 
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 -שנהסוף 
 שיפור

  מיומנויות מגוונות

שהם עברו בשנה האחרונה ויבינו שהקבוצה הייתה מקום גם לתהליך  רכל החניכים יראו את השיפו
 השיפור האישי שלהם.

אני מעוניין לראות אם  שנה. אנחנו נמלא פעם אחרונה את הטופס שמילאנו בתחילת השנה ובאמצע ה
הייתה עוד השתפרות. ומה ההשתפרות ביחס לתחילת השנה. מבחינת ההרגשה שלכם! אנחנו נעשה פעם  

 שנה הנוכחית את אימון התחנות הזה. תשקיעו, תנו את הכל.אחרונה ל

 חימום רגיל + מתיחות 
 התוקפת קבוצהה .מתחלקים לשתי קבוצותשדה: -בית

. הקבוצה  ויש לה שוער בשער בפינת המגרשעומדת בטור 
 הראשון בקבוצה התוקפתהשנייה פזורה בכל המגרש. 

בועט הכי חזק בתחומי המגרש. הקבוצה המגינה צריכה  
בינתיים מי שבעט רץ בין  ביר את הכדור ולשים שער. להע

מגרש. אם שמים גול קונוסים )בסיסים( שנמצאים על ה 5
יענו לא עומד על קונוס אז הוא נפסל.  -בזמן שהוא רץ

 הוא מרוויח נקודה רק כאשר מגיע לקונוס האחרון.
 רי שכל הקבוצה התוקפת נגמרת, מחליפים.אח

* אם אני בבסיס אני יכול להמשיך 
לרוץ רק כאשר מישהו אחר  

הקבוצה בעט ועדיין שלי מהקבוצה 
 לא שמו גול.השנייה 

לשים לב למתיחות לומר להם * 
באימונים הקרובים כל אחד  ש

 מהם יעביר מתיחות לכולם.

 די המגרש.* לראות שאין חול בצ
 * לראות שהשוער עם כפפות.

 אימון תחנות: 
שונות שמלמדות תרגילים אישיים שאפשר  יהיו תחנות

 לעבוד עליהם בבית או במגרש לבד וזה משפר אותך.
מחלקים את  מנקודה קבועה במגרש בועטים  א. בעיטה:

ים  השער לשישה חלקים )בראש(, ומכריזים מספר ובועט
 ן המספר הזה.  בעיטה לכיוו

ים מסירה חלשה לכיוון  ב. מתחילים מאמצע המגרש, נותנ
אחד מחלקי המגרש, רצים אחרי המסירה ונותנים בעיטה 

 מבלי לעצור את הכדור. בתנועה.

 יקת  * בעיטה טובה ומדו
* לשים לב שהם מכינים לעצמם 

 לכל מיני כיוונים.

  

  א. מכמה מקומות במגרש מנסים להעביר מסירה:
 שתפגע בקורה. מסירה טובה וחזקה

בריצה ומוסרים לקורה כך   ב. יוצאים מחצי המגרש
שהכדור חוזר אלייך ואז בנגיעה מעבירים מסירה 

 שנייה לכיוון הקורה השנייה.
 א. ריצות התאבדות כושר:

 ב. בטן סטטית
 ג. אופנוע על קיר ויציאה לספרינט.

 ד. דלגית, אם יש.
 

 הפסקת שתייה  

 'דק 10

 דק' 7

 

 דק' 14

 ב'

 ב'מסירה 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ריצה צידית של צעדים קטנים. אם יש  א. הגנה: 
 מרצפות אז צעד במרצפת.

יצה אחורה, מבט קדימה. הגוף מוטה ימינה שתי ב. ר
  צעדים אחורה ומשנים את הנטייה של הגוף שמאלה.

 התרגילים. 2ג. משלבים בין 
  נעלמצד לצד מעבירים עם סוליית א. כדרור )שליטה(: 

ימין את הכדור שמאלה. רגל שמאל עוצרת את הכדור  
 וממשיכה את התרגיל.

ספרינט עם כדור. לנסות להשאיר את הכדור כמה   ב.
  שיותר ליד הרגל. לנסות בשתי הרגליים.

   

וקבלה עם הראש, עם  לגובה א. מסירה לעצמי  קבלת כדור:
לכיוון   על מסירה לעצמי החזה, עם הברך ועם הרגל. בדגש

 שאליו ארצה לצאת אחרי המהלך.
 ב. מול קיר. אותו הדבר. דגש על עוצמה. הכדור צריך  

 לחזור אלייך בעוצמה גבוהה מהקיר.
.  )מדמה קרן( א. עומדים באמצע המגרש בצד שלוהרמה: 

יגול של אמצע עמרימים כדור. הכדור חייב ליפול בתוך ה
  .דיםדהצ חשוב לנסות משני .המגרש

 הרמנו גיעים לנקודה ממנהב. יוצאים מנקודה במגרש עד שמ
 ול.ותוך כדי תנועה מנסים להרים לאותו עיג

אפשר להקשות ולעשות  * הרמה: 
 קונוסים/ 4-ריבוע קטן יותר מ

 חפצים. או לצייר עם גיר.

  

 משחק רגיל

* לעודד שחקנים לנסות להשתפר 
במה שהם טענו שהם זקוקים 

 לשיפור.

שיש חילופים בתפקידים דא ו* לו
על המגרש כדי לאפשר לכולם  

 להתאמן.

 * יש כפפות לשני השוערים

מיומנות שהם שיפרו מתחילת שנה. שואלים אותם האם הם חשבו כולם שהם מספרים על  ם סבב שלעושי
 בקבוצה שנפגשת מעט פעמים בשבוע. מחלקים צ'ופר סוף שנה עם הפנים לשנה הבאה. שהם ישתפרו

 'דק 14 

 דק' 14

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מגוונת שיפור מודע

 סיכום השנה בהבנה שיש תמיד לאן להשתפר. וכדאי ורצוי לחזור שנה הבאה כדי להמשיך את התהליך.

היום אנחנו מסכמים שנה באימון מיוחד. אנחנו נתחיל במשחק ונבין אילו עוד דברים אנחנו צריכים 
 בינינו. נעשה תרגילים שעונים על הצורך ובסוף נעשה עוד משחק.ורוצים לשפר בדינמיקה הקבוצתית 

 חימום אחרון:
עושים כולם ביחד. עם כפיים. צריך להיות חימום 

 טוב שיש בו יישור קו והתרגשות של סוף.
 מתיחות: 

 המאמן או הקפטן מעבירים באופן סמלי.

* רצים לפי הקצב של האחרון. לא 
 של הראשון.

ה. מאמן רץ * להרים את האוויר
 עם הקבוצה.

 

 משחק לפתיחה:
 .משחקים משחק רגיל של רבע שעה

 שיחה:
שואלים אותם אילו דברים הרגישו להם חסרים במשחק 

)לא מסרו מספיק, לא יודעים לבעוט מרחוק, הגנה 
 (.  חלשה

תחומים בהם נעשה תרגיל כדי לשפר את  3בוחרים 
 הצורך הספציפי.

 .הערות * לתת למשחק לעבור בלי
 תחומים שאתה יחסית   3* בחרו 

 .כמאמן שוחה בהם

צליחו להציף * חשוב שכולם י
השיחה קשיים שיש להם. ולא  
 נבחר צרכים רק של החזקים.

 * לראות שהשוער עם כפפות.

 תרגול ראשון:
המציאו או בחרו תרגיל משלל התרגילים שעשיתם  

במהלך השנה שעונים על הצורך הספציפי שהקבוצה 
 הרגישה שצף במהלך המשחק.

   

 דק 10

 דק 20
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 :שניתרגול 
המציאו או בחרו תרגיל משלל התרגילים שעשיתם  

במהלך השנה שעונים על הצורך הספציפי  
 שהקבוצה הרגישה שצף במהלך המשחק.

 

   

 :שלישי תרגול
המציאו או בחרו תרגיל משלל התרגילים שעשיתם  

במהלך השנה שעונים על הצורך הספציפי  
 שהקבוצה הרגישה שצף במהלך המשחק.

 

   

 משחק סופי:
ם שעבדנו עליהם. נותנים דגשים ספציפיים על הדברי

 לדרוש מהם שיתאמצו לשפר אותם במהלך המשחק.

* להעיר ולעודד אותם ביחס  
 לנושאים שעברנו עליהם.

* לייצר חווית הצלחה. לא משנה 
 ממש ללחוץ על זה.מה. 

 * הפסקת שתייה באמצע
 * לוודא שהשוערים עם כפפות.

לעבוד על עצמנו כקבוצה ולהשתפר.   אנחנו מסכמים היום שנה. כמו שאתם רואים תמיד אפשר להמשיך
 שלנו.הייתם מעולים היום! עכשיו נלך לערב סיכום 

 דק 10

 דק 10

 דק 30


