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 ספורט חינוכי  –סמינר "החלוץ" 
 
 אימונים קצרצרים אחד אחרי השני שכל אימון מתמקד במשהו אחר 3הקונספט הוא לעבור *

 ובסופו יש שיחה קצרצרה על התוכן החינוכי. 
 .העצמה אישיתו ודדות עם סיטואציות שונות מהחייםקבוצה, התמ הנושאים:

 
 : להיות חלק מקבוצה

 שיחת פתיחה:   .1
 ? וצה בפייסמי פותח קב 

אור מה קורה עם הסמל קבוצה שלקחת לערוך בפוטושופ? יאלה אנחנו רוצים להוציא כבר 
 (הסמלה וזהות)  חולצות.

 (הסמלה)  רגב אמרת שתעתיק את ההמנון קבוצה שכתבנו באימון הקודם לבד ערבי.. עשית?
 שעון הכרות (להכיר ולהתקרב לחברי הקבוצה)  .2
שיתוף  (גיבוש, ופעם שנייה תחרות  על שיפור )דדותחרות קליעות (דגש על פרגון ועי .3

 פעולה והצבת אתגר אישי).
 (גיבוש, יצירת הקשרות ואחריות בין החברים) מרוץ שליחים מצטבר .4
  בשריקה שלי קמים אחד רץ לכדור והשני רץ לסל מוסר לו וזורק לסל. –גב אל גב  .5
 ). תפתהקשר בין החברים והאחריות המשו( 20להגיע ל –פולו קבוצתי  .6
אני לא שומע מספיק עידודים ופירגונים, יש הבדל מטורף אם אני אעמוד על  –סיכום  .7

 . ו איתינשין ואדע שגם כשאחטיא החברה יהיהעו
 

 תחושת שייכות  •
 יצירת קשרים חברתיים  •
 מקרב ומגבש  •
 חוויה סינרגטית  •
 הצבת מטרות משותפות  •
 הסמלה וזהות  •
 כוחה של התאגדות •
 דאגה ואחריות אחד על הזני  •

 
 

 : (התמודדות עם סיטואציות ודילמות מהחיים) הספורט כמיקרוקוסמוס של החיים
 מול מוטיבציה חיצונית  שיחת פתיחה על מוטיבציה פנימית .1
ללמוד לפתור בעיות וויכוחים בעצמך  (להיות ראש גדול,  משחק בסוף ושיפוט עצמי .2

 ) ולא רק לחכות לצד שלישי שיכריע
השני וצריך בשריקה לרוץ  ים, אחד הולך לצד משחק עם זמן, עונשין כשכולם צועק .3

 ולקלוע, שאר הקבוצה רצה אליו להגן (התמודדות עם מצבי לחץ)
קבוצה אחת יכולה   -חשיבות התקשורת ולהגיד לאחר מה רוצים ומה אתה מצפה ממנו  .4

 לדבר והקבוצה השנייה לא
ר ברמה  לציין מישהו שהגיע לכל האימונים ועבד קשה ובאמת רואים שיפו –סיכום  .5

 ניבים תוצאות).(מאמץ ועבודה קשה מ
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 התמודדות עם מצבי לחץ.  •
 התמודדות עם הפסדים וחוסר הצלחה.  •
 להיות חלק מקבוצה גדולה ועדיין לקחת אחריות   •
 היג ולהוביל את הקבוצה שלך  להיות מנ  •
 להבין את חשיבות הגבולות והכללים  •
 –אי אפשר רק לשחק בצורה בטוחה תמיד (בונקר או לא לבעוט/לזרוק מרחוק), אפס סיכונים   •

 אפס סיכויים 
 אם לא תאמין שתצליח לא תצליח  •
 להגיד אחד לשני מה רוצים ומה מצפים -תקשורת •
 מאמץ ועבודה קשה תניב תוצאות •

 
 

 :עצמיפיתוח 
(פיתוח החשיבה וקבלת  נק' 6ישי קונוס של ,נקודות 3 שני , קונוס1קונוס ראשון  –שלישיות  .1

 החלטות).
+   פנדל   המשימה שלך (המגן) לא משנה מה קורה אין שום סיכוי שהוא שם עליך סל!!!!  1*1 .2

לעצור! מה  –ודה הלבנה אתה עומד מול השוער ומוכן לבעוט מהנק 1-1התוצאה היא  90דקה 
האמונה  חיזוק  ן שתצליח.אחוז מההצלחה זה אם אתה מאמי 50עובר לו בראש עכשיו? יותר מ 

   העצמית והאתגר האישי .
אם אני מתחת לסל ואני רוצה לקלוע אני אזרוק את הכדור לפינה העליונה  –כולם על הבייסליין  .3

הראשון רץ מקיף את הקונוס  –תור בכל פינה במגרש וקונוס בשלשה  –הקרובה לצד שלי 
 .(למידה והתנסות) ף התורמקבל כדור מתחת לסל, הטיית קליעה וקליעה והליכה לסו

 כל אחד מקבל תפקיד בהתקפה ובהגנה כל אחד צריך לשמור  –משחק  .4
 . (תחושת משמעות ואחריות)  אישית את שלו

אני מזכיר לכם שחלק גדול מהמשחק  חברה היה אימון קשה ועמדתם בו בצורה מעולה,  –סיכום 
משפטים כמו "זה לא כוחות" הספורטיבי נמצא בראש שלנו ולכן אני לא רוצה לשמוע לעולם 

אני אשלח סרטונים   "אין לי סיכוי" "אני בחיים לא אצליח, תחשבו חיובי ותאמינו בעצמכם,
 ולמי שיהיה זמן תתרגלו אתזה עוד. חג שמח!בפייס של מה שעשינו היום באימון 

 
 למידה והתנסות  •
 התגברות עצמית  –הצבת אתגרים  •
 חיזוק הבטחון העצמי  •
 תחושת מסוגלות  •
 נה עצמיתאמו •
 פיתוח אחריות  •
 פיתוח יצירתיות והדמיון  •
 יש לי תפקיד בעולם  •
 התנסות בקבלת החלטות בצורה עצמאית •

 


