
         ______________מתקדם והתקפה מסירות __שם האימון:

 
 

     חינוכיים:  תכנים

  .פרגון 
  לשני. נותנים גב אחד 
  אמונה בחברי לקבוצה 

 
 

   שיחת פתיחה:דגשי 
 של הקבוצה, לשחק כקבוצה גם בהתקפה וגם בהגנה. אנחנו ממשיכים לבנות את המשחק ההתקפי   •
 אנחנו נשפר את הדיוק במסירה, כדי לשפר את המשחק הקבוצתי.   •
 מפקירים שחקן בהתקפה או בהגנה. אנחנו נעבוד על יציאה להתקפה בצורה נכונה, כקבוצה שדואגת אחד לשני, לא   •

 
   חימום

 
סולם  . חישוקים בטור מול השחקניםמסדרים   –תרגילי קורדיניציה עם חישוקים   . 1

 אורך: 
 .  ימין שמאל בכל חישוק – רגל רגל.
 ימין חישוק שמאל חישוק הבא. –רגל רגל 

 רגל רגל.    –זיגזג מימין לשמאל 
   רגל רגל.  – זיגזג משמאל לימין 

 .  חישוק חישוקקפיצות שתי רגליים 
  בקפיצה על שתיים. –שתיים קדימה אחד אחורה 

 שתי רגליים אלכסון. 
 שתי צעדים ימינה מסירה וחזרה לחישוק הבא.  –כניסה לחישוק  

 
בצורה חופשית. המאמן מספר סיפור בכל פעם   כל אחד מסתובב עם כדור ומדרבל .  2

 שהוא אומר מילה שקשורה למסירה כולם מוסרים את הכדור. 
 

 ספורטיביים: תכנים

 לחץ על  סגירת פערים, עמידה נכונה ו
 המגרש. 

  .תנועה בלי כדור 
 דיוק במסירה . 

 חשוב לזכור! 

   "שיחה על "לזכור את הטיטאנים
 הסרט שראינו שלשום. 

   אישורי הורים ובקבוקי מים לאימון
 הבא. 



         ______________מתקדם והתקפה מסירות __שם האימון:

 
 

 לימוד 
 

1.   
2.    

תרגול  
 אישי 

 

קונוסים במרווח של צעד וחצי    2. לכל זוג יש  לזוגות מתחלקים -יוק במסירה ד  .1
פעמים שכולם  ביניהם הם צריכים להתמסר. כל פעם מגדילים את הפער. אחרי כמה  

מסירות מושלמות ניצח.    10סבבה עושים תחרות בין הזוגות. הזוג הראשון שמסיים 
,  אומרים לאחד הצדדים לזוז בן זוג אחד ימינה כדי שהם יחליפו בן זוג ועושים שוב

 . בהתחלה רגיל ואחר כך בתחרות
עושים משולש מקונוסים. מעמידים שחקן ליד כל אחד מהקונוסים, ואת שאר   .2

שהגדרתם כתחילת תרגיל. השחקנים צריכים להתמסר מבלי  וצה בקונוס הקב
שהכדור או הם יכנסו לתוך המשולש ומיד אחרי המסירה לרוץ לקונוס של השחקן  

 אליו הם מסרו. 
 אפשר להעמיד שחקן בתוך המשולש שמותר לו לגעת רק עם הכדור נכנס למשולש. 

אותו למוסר ומקבל בחזרה  אופציה נוספת היא שהשחקן שמקבל את הכדור מחזיר 
 באמצע הצלע של המשולש.

.  1על   2מגרש בתור קווי חוץ. משחקים  1/3שערים מקונוסים ומתחמים  2מסדרים   .3
 .    3אם מתקשים מוסיפים שחקן  

תרגול  
 קבוצתי 

. בכל קונוס עומד  )4כפול  3טורים ( 3קונוסים בצורה של    12סדרים על המגרש מ  .1
שחקן. השחקן בקיצון הימני צריך למסור לשחקן הכי שמאלי בשורה הבאה וללכת  

לעמוד במקומו ליד הקונוס. השחקן בקיצון השמאלי מוסר להכי ימני בשורה הבאה  
ומחליף אותו. השחקן האמצעי מוסר לשחקן בשורה הבאה ומחליף אותו. כששחקן  

טרה היא לעשות את התרגיל  מגיע לסוף תור הוא עובר לתחילת הטור אחד ימינה. המ
בלי ליפול מכדורים, ובלי שכדורים יפגעו אחד בשני. אחרי    –שלושת הטורים ביחד 

 כמה פעמים לעשות מדידת זמן. 
2.  
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 שיחת סיכום:דגשי 
 כדורגל דורש מאיתנו מעבר לפרגון. הוא דורש מאיתנו גם לגבות אחד את השני. לתת גב אחד לשני.  •
 להיות קבוצה זה דורש מחויבות אחד לשני.   •

 
 
 

  
  

 משחק 
 תרגול

בכל אחד מהאגפים באזור   2שערים קטנים. אחד באמצע המגרש ו  5מסדרים   .1
ולעבור דרך אחד השערים לפני  מסירות  3הרחבות. כדי להבקיע צריך מינימום של 

 שמבקיעים בשער הגדול (עם השוער). 
 

 משחק רגיל  .2
 
 


