
 פעולת בחירת קפטן קבוצתי 
 

 טריוויה על קפטנים.  )1
 רב חובל, מפקד אנייה,   -קפטןחשיפת ההגדרה המילונית של קפטן ( )2

מפקד כלי תחבורה, טייס ראשי, קפיטן, קברניט; סרן, דרגת קצונה; ראש קבוצה,  
 ). מנהיג

  . כל קבוצית מקבלת ת.ז על כמה קפטנים והם צריכים להחליט3-4חלוקה לקבוציות של  )3
 מי הקפטן הכי טוב בעיניהם ולהסביר. 

(דוגמה אישית, מאמין    שמש אסוציאציות לנסות להעמיק את המושג מנהיג דרך  )4
 .חזון, חושב על אחרים ולא רק על עצמו) -בעם/סביבה שלו, מוביל דרך 

 דיון:  )5
 כריזמה והיכולת לסחוף אחריו אנשים או הדרך/החזון שלו?  -מה חשוב יותר במנהיג -
ך שלנו בקבוצה? מה אנחנו רוצים שיהיה? (רמה גבוהה והשקעה  מה החזון/הדר -

 מקצועית, חברות ואמונה אחד בשני וכו'). 

כדאי לכתוב את הדברים שנאמרים על פלקט שיוכלו לראות ולהתייחס לדברים שנאמרו  * 
 גם בהמשך הדיון והפעולה. 

צורך   הצבעה אנונימית (בפתקים) לבחירת הקפטן כאשר אסור להצביע לעצמך. אין )6
שחניכים יציגו מועמדויות כי החלטנו ביחד מה הקפטן צריך לעשות ומה אנחנו רוצים  

 שיהיה בקבוצה, עכשיו הם בוחרים במי שמתאים לדעתם.
הכרזת הקפטן הנבחר. חשוב להתייחס לדברים    לפניסיכום הפעולה על ידי המדריך  )7

ד את הציפיות שלך שנאמרו בפעולה ולחייב את החניכים במה שהם אמרו ובנוסף להגי
מהקפטן ומכל השחקנים בקבוצה (השקעה, איכפתיות, רצון לנצח אבל גם שכולם  

 יהנו,אמונה באחרים וכו'). 
 הכרזה על הקפטן הנבחר וחניכתו ע"י קבלת אגרוף מהמאמן.  )8
 

 רשימת ציוד לפעולה: 
 פלקט עם הטריוויה בגדול.  -
 פלקט עם ההגדרה המילונית של קפטן.  -
 על מנהיג.  יותלשמש אסוציאצפלקט  -
 ת.ז על הקפטנים. -
-  



 יוסי בניון 
 ישראל (וליברפול)                         -קבוצה

 קשר  -תפקיד

 34 -גיל

 הופעות  94 -ותק

 שערים  24 -שערים 

"צריך להיות עם הנבחרת, גם בטוב וגם ברע", סיפר יוסי בניון   -לפני המשחק מול לטביה -בונוס
אם יש כשלונות צריך לעודד ולתמוך. אני מקווה שיגיעו כמה  במסיבת העיתונאים הרשמית. "גם 

 שיותר אוהדים, אבל אנחנו נצטרך להתרכז בלנצח את המשחק". 

 

ות בגלל האכזבה הקשה,  ייזכר פח  באיצטדיון רמת גן  1:0ההפסד הביתי המביש ללטביה יתכן כי 
  -שמבשרת על סוף קמפיין המונדיאל של נבחרת ישראל, אלא יותר בגלל החילוף של כוכבה הגדול  

 יוסי בניון. רגע שמהווה אולי את רגע השפל הגדול ביותר במדים הלאומיים. 

  החליט המאמן דרור קשטן לשים סוף להופעה הלא מרשימה במיוחד של   -  1-0בפיגור  –  67-בדקה ה
קשר ליברפול בניון והורה על החלפתו באבירם ברוכיאן. הקפטן הישראלי מיאן להאמין לשמע  

  ההוראה מהספסל והתמהמה בירידה מהמגרש, כשהוא דואג להראות לכל את תסכולו נוכח החילוף.

בניסיון לשמור לנבחרת זמן יקר לצורך השגת השיוויון, ניגש אל בניון אליניב ברדה וניסה לזרזו.  
גיעו לספסל, פנה הקשר אל המאמנים קשטן ומשה סיני והתווכח עמם בנוגע להחלטה. בהמשך,  בה

כשנעתר לבקשה להתיישב על הספסל לצד חבריו, המשיך לרטון ולקלל. עוזר המאמן סיני לא הסכים  
 לעבור על כך בשתיקה וגער בו. "אין לך בושה?" שאל. 

"עשרים דקות לסיום, היה לחץ. ברור שלא הייתי    "עצבים זה חלק מהכדורגל", הסביר בניון בסיום.
תי שיכניסו עוד שחקנים להתקפה. שאלתי  ימרוצה מהחילוף, למרות שאני מודה שהייתי לא טוב. קיוו

למה החליפו אותי וגם קיללתי. אני לא צריך להתנצל, לא רצחתי. ככה זה בכדורגל, מקללים לפעמים  
יני) דיברנו ולא קרה שום דבר. אין לי שום דבר אישי  עשרים פעמים במשחק. אחר כך אני ומשה (ס 

 נגד משה, ולו אין דבר נגדי". 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3772349,00.html


 דרק שארפ 
 מכבי ת"א כדורסל                        -קבוצה

 גארד  -תפקיד

 38 -גיל

 במכבי ת"א 1997-מ -ותק

 אליפויות ישראל, 13 -הישגים 

 גביעי אירופה. 3גביעים ,  11

גביעי   11אליפויות,  13-הוא זכה ב .כדורסל הישראלישארפ הוא אחד השחקנים המעוטרים בתולדות ה

). כמו כן, קיבל  2001אליפויות יורוליג (שתיהן במכבי), ובגביע הסופרוליג בעונת הפיצול ( 2 ,מדינה
כאחד הסמלים הגדולים של מכבי תל אביב בכל הזמנים.   מנהלת ליגת העלו  הוקרות מטעם היורוליג

 [1]שארפ הוא השחקן המבוגר ביותר שלבש אי פעם את מדי מכבי תל אביב. 

במקומו של גור שלף  [13] ל מכבי תל אביב ש קפטןקיבל שארפ את תפקיד ה2006/2005 לקראת עונת 
יהודי הראשון שמקבל את תפקיד הקפטן. שארפ תיפקד כקפטן מכבי  -שפרש ובכך הפך לשחקן הלא 

הל ולאחד הסמלים הגדולים של מכבי בכל הזמנים. מבחינה מקצועית  בהצלחה רבה והפך לאהוד הק
  24.6-אסיסטים בכ  6.1-ריבאונדים ו 2נקודות,  9.4העמיד שארפ ממוצעים מרשימים לשחקן בגילו; 

 ,דקות בממוצע למשחק בכל המסגרות. בהובלתם של שארפ, אנתוני פארקר ושחקנים בכירים נוספים
 ., אך הפסידה בגמר היורוליג לצסק"א מוסקבהזכתה מכבי שוב בדאבל הישראלי

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A2_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A2_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%A4#cite_note-1
http://he.wikipedia.org/wiki/2006_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/2005_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A4%D7%98%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%A4#cite_note-13


 84מראדונה קפטן ארגנטינה 

 ג'רארד קפטן ליברפול  



 98קפטן צרפת    -דידיה דשאמפ 

 94קפטן ברזיל   -דונגה  
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