


ההתאחדות לכדורגל בישראל, 2020
 

כל החומרים בחוברת זו, לרבות התכנים, התמונות והאיורים הנכללים בה )להלן: »החומרים«( הינם בבעלות ההתאחדות לכדורגל בישראל ו/או 
צדדים שלישיים. כל הזכויות בחומרים שמורות להתאחדות לכדורגל בישראל ו/או לאותם צדדים שלישיים והם בעלי כל זכויות הקניין הרוחני. 
אין לעשות כל שימוש בחומרים, לרבות לשכפל, להעתיק, לצלם, להפיץ, לתרגם, לצטט, בכתב בדפוס ו/או במדיה הדיגיטלית ו/או בכל דרך 

אחרת אלא באישור ההתאחדות לכדורגל בישראל שיינתן מראש ובכתב.

כלל האיורים המקצועיים בחוברת זו יוצרו באמצעות

כל הנכתב בלשון זכר או נקבה מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 

.Easy Sports-Graphics (www.easy-sports-software.com)
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מבוא

לאהוב  וילדים  ילדות  שיותר  כמה  לעודד  מבקשת  בישראל  לכדורגל  ההתאחדות 
צעיר. מגיל  כדורגל 

באמצעות יצירת בסיס רחב של שחקנים נצליח להחזיר את הכדורגל הישראלי לרמה הבין-לאומית הגבוהה ביותר.

כאשר ילדים אוהבים לשחק כדורגל, המיקוד צריך להיות במשחק, בכיף, בהנאה מן הפעילות, בהתנסות הקבוצתית 

וברכישת חברים חדשים. חוברת זו עוסקת בגישה הנכונה לאימון שחקני הכדורגל הצעירים ביותר.

עובדה ידועה היא שילדים לומדים דרך משחק; הם זקוקים להנחיה אופטימלית, למאמנים מצוינים, לתמיכת ההורים 

ליכולות  ולבסוף – גם למגרשים מותאמים לילדים. במגרשים המותאמים  לגיוון, לעזרי אימון איכותיים  והממונים, 

יותר מצבי  יותר מגע עם הכדור,  יש לשחקנים הרבה  ביותר )שגודלם מצומצם(,  הפיזיות של השחקנים הצעירים 

כיבוש שערים ולכן גם חוויות הצלחה רבות לשחקנים הצעירים ביותר. כל אלה הן סיבות מדוע יש לפתח את הכדורגל 

באופן הדרגתי מן המגרש הקטן לגדול, ומדוע הדבר ראוי לתשומת ליבנו וצריך להפוך לבסיס פירמידת האימון שלנו!

הילדים  של  הכניסה  לחוויית  שנחשב  מה   ,5 נגד   5 של  בקבוצות  כדורגל  במשחק  מתחילה  הישראלית«  »הדרך 
ילדים  9, היעד העיקרי הוא לעודד  נגד  ו-9   7 נגד   7 ביותר למשחק הכדורגל. כאן, כמו גם בקבוצות של  הצעירים 

שלהם. הכללי  הפיתוח  את  ולקדם  הכדורגל  משחק  את  לאהוב 

אם נציית לקווים המנחים של כדורגל הילדים המתוארים בחוברת זו, כמו גם לעקרונות המשחק והאימון, נוכל לצפות 

לכך שילדים רבים ימשיכו לעסוק בכדורגל אל תוך חייהם הבוגרים, וחלקם אף יגיע לצמרת העולמית של המשחק.  

בואו נפתח עבור ילדינו את הצוהר לעולם המרתק של הכדורגל ונוביל אותם בשמחה מן המשחק על המגרש הקטן 

לגדול. אנו מייחלים ומצפים לעתיד מצליח עבור הספורט שלנו.

השופטים  המנהלים,  המורים,  המדריכים,  המאמנים,  לכל  להודות  ברצוננו  לבסוף, 
חיובית. לחוויה  בישראל  הילדים  כדורגל  בהפיכת  עזרתם  על  וההורים 

מבוא

ווילי רוטנשטיינר
המנהל הטכני של ההתאחדות לכדורגל

אורן חסון
יו"ר ההתאחדות לכדורגל

רתם קמר
מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל
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המשחקים נועדו לילדים ולא לבוגרים. 	

כדורגל לילדים מחייב להתאים את המשחק לילדים. 	

כדורגל ילדים צריך להיות מאורגן ולהתקיים בצורות מגוונות וגמישות. 	

הילדים זקוקים להרבה משובים חיוביים ותמיכה. 	

עלינו להעניק לילדים ציוד המתאים להם. 	

עלינו ללמד את הילדים לכבד את היריבים ואת השופטים. 	

כל ילד צריך להשתתף בפעילות. 	

הדבר החשוב ביותר הוא שילדים יבלו עם חבריהם. 	

יש לחנך את הילדים כיצד לנצח ואיך להתמודד עם הפסד. 	

עלינו לנסות לפעול יחד וליצור חוויית כדורגל מהנה לילדים בישראל. 	

עקרונות מנחים
של כדורגל ילדים

עקרונות מנחים של כדורגל ילדים
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כדורגל ילדים פירושו:

כדורגל = הנאה! 	

עידוד ותמיכה מתמידים לילדים! 	

מגע רב עם הכדור, חוויות הצלחה רבות, שפע של  	

ביטחון עצמי, הנאה בלתי פוסקת!

יכולות לשחק בשתי הרגליים ושליטה בילטרלית  	

כללית בגוף!

תרגולים טכניים, משחקים מרתקים! 	

אימוני טכניקה וקואורדינציה! 	

לשחק בכל תפקיד במגרש! 	

איכות, משחק, כיף! 	

כדורגל עבור הילדים

"בכדורגל ילדים ניתנת עדיפות מוחלטת 
לכך שהמשחק, האימון והתרגול 

מתבצעים ללא הלחץ לנצח, להפסיד 
או לשמר מיקום בטבלת הליגה".

ההתאחדות לכדורגל בישראל
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המשחק נחשב לגורם מהותי בפיתוח אישיותם של ילדים ונוער. הוא מאפשר למידה פונקציונלית ואקראית, דבר אשר 

בא לידי ביטוי באופן בלתי נמנע בכל פעילות ספורטיבית. לפיכך,  באימון הכדורגל או במסגרת החינוך בבתי הספר יש 

לייחס חשיבות רבה למשחק כאחת מן הצורות הבסיסיות ביותר של ההתנהגות האנושית. זאת משום שהמשחק מטבעו 

מחנך ומאמן את הילד בהיבטים רבים ושונים )בכדורגל רחוב – אין תכנית לימודים!(.

באמצעות משחק חופשי וטהור ניתן להשיג יעדים חינוכיים. הילד בונה את חייו ואת עולמו דרך המשחק. יתרה מכך, 

והקוגניטיבית. ההשתתפות  ואף להתפתחותו הרגשית, החברתית  משחקי ספורט תורמים לתפקוד המוטורי של הילד, 

בפעילות ספורטיבית מאפשרת לילד חוויות רבות:

חוויית תנועה )יש לשים לב לכישורי תנועה בסיסיים(; 	

חוויה של החומר )למשל, באמצעות כדורים מסוגים שונים, וכדומה(; 	

חוויה חברתית )חברים לקבוצה, יריבים, ניצחונות, הפסדים, חברות, וכדומה(. 	

המשחק
אבן יסוד לחיים

המשחק – אבן יסוד לחיים
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הכלליות  המשחק  יכולות  של  והאימון  הלימוד  שיטות  את 

ענפי  משלל  היבטים  המכסה  באופן  לפתח  יש  הכדורגל  של 

להיות  חייבת  הלימוד השיטתית  דרך  ספורט שונים. ראשית, 

אינטואיטיבית במלואה. שנית, דרישות הביצוע עצמן נלמדות 

דרך המשחק. אין לעמת את הילדים מוקדם מדי עם היבטים 

אלא  הכדורגל,  של  ספציפיים  וטקטיים  טכניים  ודרישות 

שלל  על  הספורט  מעולם  שונים  עקרונות  להכיר  עליהם 

היבטיו. שלישית, המאמן לא צריך להרבות בהנחיות. יש לתת 

ילדים  יפתחו  הזאת,  בדרך  והטעיה.  הניסוי  לעיקרון  עדיפות 

בכלל  המוטיבציה שלהם  שיחזק את  דבר  הנאה מהמשחק, 

בפרט. ללמוד  רצונם  ואת 

הפיזיים  החושים  של  ולהטמעה  ללימוד  רבה  חשיבות  יש 

לגופים  ביחס  הגוף  מיקום  את  לחוש  )היכולת  והקינסתטיים 

מאוחרת  ללמידה  הבסיס  הילדות.  בשנות  ולמרחב(  אחרים 

)הניתנת  הקואורדינציה  הוא  בסיסיות  טכניקות  של  יותר 

חושים  לפתח  מנת  על  הטבעי.  לכישרון  בנוסף  לפיתוח( 

פיזיים וקינטיים וקואורדינציה אצל ילדים, חיוני לקיים אימון 

ספורטיבי רחב ורב גוני. לכן אנחנו, בתור המאמנים, המורים 

והמחנכים של הילדים, חייבים להציע זאת לילדים במועדוני 

הספר. ובבתי  הספורט(  ענפי  )וביתר  הכדורגל 

כדורגל  לשחק  יכולת  לרכישת  ביותר  החשובות  הדרישות 

אותו ממקום  להניע  והדרך  בו  השליטה  לכדור,  התחושה  הן 

הן  מגוונות  תנועה  וחוויות  הכדור  טובה של  תחושה  למקום. 

הבסיסיות.  הטכניקות  של  יותר  מאוחרת  ללמידה  היסוד 

ומגוונות של משחק, כאשר  צורות שונות  להציע  יש  בנוסף, 

והתקשורת  הפעולה  שיתוף  הקבוצתי,  המשחק  הם  היעדים 

הילדים.  בין 

ניתן לפתח יכולות אלה באמצעות צורות משחק פשוטות, בהן 

נקודות  הכדור.  מן  הפחד  על הפחתת  מיוחד  דגש  לשים  יש 

עיקריות שיש לתת עליהן את הדעת הן התנועה ללא הכדור, 

ההשתחררות מן המגן ותמיכה הדדית בחברים לקבוצה )עם 

כדור,  )מוביל  המשולש«  »עיקרון  זה,  בהקשר  הכדור(.  ובלי 

מקבל כדור ושחקן תומך( היא צורת משחק מוצלחת אופיינית 

קבוצתיים. במשחקים 

המשחק – אבן יסוד לחיים



עקרונות מתודיים ודידקטיים חשובים של המשחק:

לומדים לשחק באמצעות המשחק. 	

בכדורגל ילדים, ההנאה מהמשחק והחברה מקבלות קדימות עליונה. 	

קידום יצירתיות והבנה של המשחק באמצעות מגוון רחב של משחקים. 	

חובה לעודד את השחקנים להתפתח באופן עצמאי וליישם את רעיונותיהם. 	

יש להפחית את הפחד מהכדור. 	

משתפים במשחק את כל הילדים. 	

המשחקים צריכים להיות פשוטים ככל האפשר, כדי שניתן יהיה לשחקם ללא מאמץ. 	

המאמן או המדריך נוכח, מתבונן ומסייע לילדים בזמן שהם משחקים. 	

העיקר הוא הכיף שאנו מוצאים בלשחק יחד ולהתמודד אחד נגד השני. 	

יש לעודד תקשורת חיובית והתחשבות ביריב ובשופט. 	

הילדים זקוקים למשובים חיוביים, שבחים והערכה. 	

עצות נוספות למאמני/ות ילדים:

את/ה חייב/ת לאהוב עבודה עם ילדים ולהיות סבלני/ת. 	

יש לדאוג לאווירה ולסביבה נעימה ונטולת חרדות. 	

יש לשמש דוגמה ולהטמיע נורמות וערכים חיוביים. 	

יש לגלות עניין בילדים וברקע ממנו הם באים. 	

לפעול כחבר/ה, מודל לחיקוי ומחנך/ת. 	

יש לעודד את הילדים ולהציב בפניהם דרישות, אך בעת  	

ובעונה אחת לא לבקש יותר מדי.

ילדים לומדים הכי טוב מתצפית וחיקוי וחייבים לחוות  	

מילולי  הסבר  ולהדגים.  להמחיש  יש  הצלחות.  הרבה 

נחוץ!  כשהדבר  רק  יינתן 

לילדים מלמדות  	 ושאלות מותאמות  לביצועים  דרישות 

ולבחור  )יצירתיים(,  פתרונות  ולפתח  למצוא  אותם 

)הבנה  במשחק  למצב  ביותר  המתאים  הפתרון  את 

משחק(. ואינטליגנציית 

זכרו תמיד: כיף והתלהבות מגבירים את הרצון ללמוד. 	

עקרונות מתודיים ודידקטיים חשובים של המשחק



כל הילדים משחקים!

הכדור הוא החבר שלי!

הילדים זקוקים למשובים חיוביים, 
שבחים והערכה!

ההנאה שאנו מוצאים במשחק יחד 
ובהתמודדות אחד נגד השני היא בחזית!

עקרונות מתודיים ודידקטיים חשובים של המשחק
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הדרך הישראלית מתחילה במשחק בקבוצות 5 שחקנים. בפילוסופיית המשחק של ההתאחדות לכדורגל, עיקרון הבסיס 

כל אחד משני  מורכבים  וקו התקפה, אשר  הגנה  קו  קווים:  במבנה של שני  הוא משחק   5 בקבוצות של  של המשחק 

שחקנים בקו אחד.

פילוסופיית המשחק והאימון של ההתאחדות לכדורגל: 5 נגד 5

יש לחנך את הילדים תחילה באמצעות משחק והנאה מרבית על מגרש מוקטן, ורק בגיל מאוחר יותר לעבור למגרש 

הגדול התקני. עליהם לשחק תוך שהם נהנים ממשחק הכדורגל ואין להגביל את הדחף שלהם לשחק. יש להימנע 

מאימון והכוונה של הילדים לתפקידים מסוימים על המגרש )כולל שוערים(. עלינו לשאוף לחינוך ולהכשרה מגוונים 

בכדורגל הילדים! 

ממצאים מדעיים מבוססים מלמדים כי ילדים אינם מסוגלים להכיל ולעקוב אחר קבוצות גדולות של אנשים או משטחים 

גדולים תוך כדי ביצוע הפעולות החיוניות למשחק. ההתפתחות של יכולת המשחק שלהם תשתפר ותתייעל במידה שגודל 

המגרש ומספר השחקנים בו יותאמו לשדה הראיה וליתר יכולותיהם. בנוסף, אימוץ הרגלים טכניים נכונים מחייב מרחב 

תמרון בכל הקשור ללחץ מכיוון היריב, השטח והזמן. 
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מבנה שני קווים



פילוסופיית המשחק והאימון של ההתאחדות לכדורגל: 5 נגד 5

14

להמשך פיתוח המשחק ניתן להשתמש במבנה היהלום: שחקן הגנה, 2 שחקני כנף ושחקן התקפה )1-3-1 בהגנה, 3-1-1 

בהתקפה(. 

בעת שימוש במבנה זה, יש להתאים את המרחקים והזוויות בין השחקנים לגילאי השחקנים. התאמה זו מאפשרת למידה 

ומציאת פתרונות נכונים מבחינה טקטית, אשר מובילים בהמשך ליכולת למצוא פתרונות למצבים מורכבים יותר. כמו כן, 

חשוב מאד שהמשחק ישוחק ללא שחקן הגנה שנשאר תמיד מאחור כביטחון )כמו בלם אחורי/«מטאטא«(. על השוער 

למלא תפקיד זה בתור שחקן ההגנה האחרון.

מבנה יהלום



פילוסופיית המשחק והאימון של ההתאחדות לכדורגל: 5 נגד 5

במגרש מוקטן המותאם ליכולות הפיזיות והמנטאליות של הילדים יש הרבה יותר מגע עם הכדור, פעולות אישיות מרובות 

)כדרורים, בעיטות וכדומה(, מצבי הבקעה רבים ומספר רב יותר של שערים, דבר שמגדיל את מספר חוויות ההצלחה 

של השחקנים הצעירים ביותר. מלבד ההנאה המרובה שחווים הילדים בדרך זו, הם אף ילמדו בצורה טובה יותר להוביל 

ולשלוט בכדור וישפרו את המיומנויות הטכניות הבסיסיות שלהם!

   

על כן, המרכיבים העיקריים של כדורגל ילדים הם הנחלת תחושת הכיף וההנאה במשחק הכדורגל, פיתוח אינטליגנציית 

משחק, אימוני טכניקה וקואורדינציה איכותיים, לאפשר הרבה מגע עם הכדור אשר יוביל לחוויות הצלחה מרובות, פיתוח 

יכולות בילטראליות עם שתי הרגלים ובשני צדי המגרש, ללמוד את כל העמדות במגרש ולעודד את התפתחותם החברתית 

הכללית של הילדים. יתרה מכך, הילדים צריכים להעשיר את הידע הכללי שלהם על משחק הכדורגל ולהכיר את חוקי 

המשחק.

משחק  היא  ילדים  כדורגל  של  המשמעות  שכן  במשחק,  להשתתף  הילדים  כל  על  מהשאר,  חשוב  פחות  ולא  לבסוף, 

הנאה! היא  המשחק  ומשמעות 
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"הבה ניצור יחד מסגרת נפלאה לכדורגל ילדים בישראל!" 
ההתאחדות לכדורגל בישראל   



פילוסופיית המשחק בקבוצות של 5 נגד 5

תוקפים עם כל השחקנים.           	

משחקים במבנה של שני קווים: 2 שחקני הגנה ו-2 שחקני התקפה. 	

להמשך פיתוח המשחק ניתן להשתמש במבנה היהלום: שחקן הגנה, 2 שחקני כנף ושחקן התקפה. 	

אנו פועלים יחד להבקיע שערים ולהגן מפני שערים. 	

אנו שואפים לבניית משחק מאחור המשלבת צירופי מסירות שטוחות. 	

כל השחקנים צריכים לרצות את הכדור )מאבקים על הכדור(, אנחנו מעודדים את הילדים לכדרר מול יריב )1 נגד 1(. 	

אנו נמנעים מהנחיות טקטיות מסובכות ומאפשרים חופש משחק. 	

פילוסופיית המשחק בקבוצות של 7 נגד 7

16



דגשים לאימון:

כדרור מהיר או תנועה ללא כדור כשיש מרחב מתאים. 	

תנועה ללא כדור על מנת לסייע לשחקן המחזיק בכדור. 	

יצירת מרחבים ושטחים גדולים למשחק. 	

שימוש מיטבי ברוחב ובעומק המגרש. 	

טכניקה בסיסית )שליטה בכדור, כדרור, איכות המסירה והבעיטה(. 	

1 נגד 1. 	

מאבקים מהירים על הכדור. 	

תמיכה וחיפוי לשחקן שתוקף את היריב )בהגנה ובהתקפה(. 	

17



עקרונות משחק הכדורגל בקבוצות של 5 נגד 5

ההנאה ממשחק הכדורגל בחשיבות עליונה. 	

חובה שכל הילדים ישתתפו וישחקו. 	

אנו מקיימים טורנירים בקבוצות של 5 נגד 5 ומקיימים משחקים רבים על מגרשים מוקטנים. 	

כל ילד מקבל הרבה מגע עם הכדור. 	

יוצרים מספר רב של מצבי הבקעה לשער. 	

טבלאות ותוצאות אינן חשובות וכלל לא משתמשים בהן. 	

אנו שואפים לשפר את הטכניקה, את השליטה בשתי הרגליים, את המשחק בשני צידי המגרש ואת הקואורדינציה  	

באמצעות מסלולי מכשולים ייעודיים.

תכני האימון של הכדורגל בקבוצות של 5 נגד 5

הסתגלות לכדור ולתחושתו, שליטה בכדור. 	

כדרור והובלת הכדור )הטעיות גוף ופעולות המשך(. 	

מסירות שטוחות. 	

שילובי מסירות והתמקמות במגרש. 	

מאבקים על הכדור )1 נגד 1(. 	

אימוני קואורדינציה ויכולות מוטוריות מגוונים עם ובלי כדור ועזרים אחרים. 	

שליטה בשתי הרגליים ובמשחק בשני צידי המגרש. 	

טכניקת ריצה. 	

עקרונות משחק הכדורגל בקבוצות של 5 נגד 5
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עמדות המשחק בכדורגל בקבוצות של 5 נגד 5

יש לשאוף שכל הילדים ישחקו בכל התפקידים במגרש. 	

כל ילד צריך לשחק גם בתפקיד השוער. 	

עקרונות משחק הכדורגל בקבוצות של 5 נגד 5
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עקרונות אימון של הכדורגל בקבוצות של 5 נגד 5

משחק, הנאה וטכניקה בחשיבות עליונה! 	

לעודד את היצירתיות וההנאה מהמשחק! 	

להקדיש זמן ומחשבה בהכנה ובארגון האימונים! 	

לכל ילד יש כדור באימון! 	

לעודד תהליך למידה אצל הילדים באמצעות הדגמות מדויקות של המאמן.  	

להיות סבלניים, אין להפעיל לחץ על הילדים! 	

משחקונים קטנים בקבוצות של עד 5 שחקנים נגד 5, כולל שוערים )משחקים עם יתרון וחיסרון מספרי(. 	

משחקי קואורדינציה מגוונים הכוללים ריצה ותפיסה. 	

לייצר תרבות אימון ולפתח מנטליות אימונים חיובית אצל הילדים! 	

לשאוף לקיים אימונים לכל אורך השנה )אימון במקומות סגורים/כדורגל אולמות(. 	

למידה אישית נמצאת בחזית! 	

20

עקרונות משחק הכדורגל בקבוצות של 5 נגד 5



המתודולוגיה של משחק בקבוצות של 5 נגד 5

המתודולוגיה של משחק הכדורגל בקבוצות של 5 נגד 5

יעדים

משחק – הנאה – טכניקה  	
קואורדינציה  	

קבוצות עבודה

קבוצות קטנות )3 עד 5 שחקנים(  	
גודל קבוצות משתנה בהתאם לרמה הטכנית והטקטית של הילדים  	

שיטת: משחק – אימון – משחק

משחקוני חימום  	
)P משחק שמטרתו הכוונה למצבי המשחק שמתורגלים באימון )  	

   )T אימון ותרגול )  	
)P משחק )  	

שחרור והרפיה                                                                                   	

אימון

איכות, ריכוז, מוטיבציה וחזרות מרובות בתרגול  	
מגע רב עם הכדור  	

P T P
Play       -       Train       -       Play





P T P
Play       -       Train       -       Play

ארגון וביצוע:

מחלקים את השחקנים לקבוצות של 5 )גמיש(. השחקנים רצים באופן חופשי מסביב למגרש ומתמסרים )באמצעות זריקה( 

לפי סדר שנקבע מראש )1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5 ← 1 ← 2 ....(.

וריאציות:

זריקה באמצעות שתי ידיים; מסירות ברגל; שני כדורים; ספירה הפוך.

משחקון לחימום: »משחק המספרים«  תחילת האימון

אימונים מעשיים
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אימון לדוגמה



סיבובי אגן וכדור:
האגן  של  סיבוב  תנועת  מבצעים 
תוך כדי סיבוב הכדור מסביב לאגן 
באמצעות הידיים. ניתן להחליף כיוון 

ולהשתמש  בכיוונים נגדיים.

בעיטת הכדור לגובה והשתלטות עליו 
חזרה עם הרגל.

תנועת שמינייה: 
מסירת הכדור או גלגולו על הקרקע 
מיד ליד בצורת שמינייה בין רגליים 

כפופות ופשוקות.

זריקת הכדור לגובה, ביצוע סיבוב 
במקום ותפיסת הכדור בחזרה.

אחיזת הכדור בין הירכיים, ואחרי כן 
לצעוד, לרוץ או לקפוץ קדימה.

זריקת הכדור לגובה, נגיחת הכדור 
מעלה ותפיסתו לאחר מכן. 

בכל תרגילי הנגיחות יש להשתמש 
בכדור רך! 

תרגילי חימום עם מגוון סוגי כדורים

וריאציות: ניתן להשתמש בכדורים שונים.

1

4

2

5

3

6

P T P
Play       -       Train       -       Play

אימונים מעשיים
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ארגון וביצוע:

כל שחקן מקבל כדור ויכול לנוע בצורה חופשית בתוך מגרש תחום. כל פינה של המגרש מיוצגת על ידי מספר, צבע וחיה. 

בעת סימון עם אות מסוים )קולי או חזותי(, הילדים צריכים לרוץ מהר ככל האפשר לפינה הרלוונטית. ניתן לכדרר את 

הכדור עם הרגל או עם היד.

משחקון אוריינטציה משחק

אריה!

אימונים מעשיים
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בעיטה לשער

אימון טכניקה ב-3 תחנות אימון

26

ערן זהבי

אימונים מעשיים

P T P
Play       -       Train       -       Play



מסלול מכשולים

27

אימונים מעשיים

מנור סולומון



שליטה בכדור

אימונים מעשיים
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ביבראס נאתכו



»יש ללמד ילדים באמצעות משחקים, תרגולים ואימוני כדורגל, מאמנים אינם צריכים 
להיות מוכוונים לתוצאה!«

29ההתאחדות לכדורגל

אימונים מעשיים

P T P
Play       -       Train       -       Play

משחקון – 5 נגד 5 )12 דקות(

טורניר בעיטות עונשין

משחק

שחרור



המאמן שלי

המאמן שלי

הרושם הראשוני והחוויות במועדון הכדורגל הם לרוב הגורמים המכריעים לכך שילד ישחק כדורגל בהתלהבות או שמא 

ינטוש את המשחק. בשל כך, אימוני הכדורגל שלנו חייבים להיות באיכות גבוהה, ומעל לכל – מהנים לילדים. מאמן הילדים 

ממלא תפקיד מפתח ביצירת ההתלהבות והמוטיבציה לשחק כדורגל. עליו להיות מודע לכך שהוא מהווה מודל לחיקוי 

חשוב לילדים במגרש ומחוצה לו.

»בעזרת מאמן ילדים טוב אפשר לנצח, אך גם ללמוד להפסיד«
ההתאחדות לכדורגל
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כדורגל ותזונה

חוקי המשחק בקבוצות של 5 נגד 5

ארגון

משחקים לילדים בגילאי 7-6 צריכים להיות מאורגנים בשיטה של טורנירים או במסגרות שונות אחר הצהריים. כדי לקדם 

את ההתפתחות הטכנית של הילדים, אירועים שכאלה צריכים לכלול בצידי המגרש גם מסלולי מכשולים לאימון טכניקה 

וקואורדינציה.

על מנת לשמור על בריאות הילדים, משחקי כדורגל הילדים צריכים להתקיים על מגרש יבש בעיקרו ובמזג אוויר שאינו 

חם מדי.

מספר השחקנים והמחליפים

את המשחקים לילדים בגילי 7-6 מקיימים בקבוצות של 5 שחקנים: 4 שחקני שדה ושוער. אין מגבלה לכמות החילופים 

וניתן לבצע חילוף חוזר )כאשר שחקן הוחלף – ניתן להחליפו חזרה לתוך המשחק(. אם במהלך המשחק מספר השחקנים 

בקבוצה קטן מ-3, השופט יעצור את המשחק.

משך המשחק וההפסקה

זמן המשחק הכולל לא יעלה על 60 דקות ליום משחקים. המשחקים מנוהלים בצורה של טורנירים או במסגרות שונות 

אחר הצהריים )למשל, 12-10 דקות למשחק, כולל הפסקת שתיה באמצע והחלפת צדדים(. הפסקות של 10 דקות לפחות 

בין המשחקים.

ניהול משחקים

רצוי לנהל את המשחקים באמצעות שופט או מנהל משחק )מאמנים, מנהלי קבוצות או מתנדבים אחרים(.

זכאות

בכל המסגרות של כדורגל הילדים, בנים ובנות זכאים לשחק בקבוצות נפרדות )בנים/בנות בלבד( וגם בקבוצות מעורבות.

31

מגרש הכדורגל

מגרש לליגות לילדים מתחת לגילי 7-6: מגרש מוקטן ובו משחקים בקבוצות של 5 נגד 5.

ממדי רוחב המגרש: מינימום – 20 מטר; מקסימום – 25 מטר.

ממדי אורך המגרש: מינימום – 30 מטר; מקסימום – 35 מטר. 



כדורגל ותזונה

32

אפשרות 1:

אפשרות 2:

סימון המגרש

מומלץ לסמן את קווי המגרש הבסיסיים, כגון קו מחצית המגרש, קווי החוץ )גבולות המגרש( ואת רחבת השוער. אם לא 

ניתן לעשות זאת, יש להיעזר בכיפות סימון )עדיפות ראשונה(, קונוסים או מוטות רכים וגמישים. יש לשתול את המוטות 

ניתן גם לסמן את  לבן כפי שנהוג.  לפחות מטר אחד מחוץ לגבולות המגרש. סימוני המגרש לא חייבים להיות בצבע 

המגרש באמצעות סרטים.



כדורגל ותזונה

שערים

גובה: 2 מטר; רוחב: 5 מטר. 

עם זאת, אם ניתן – ההתאחדות ממליצה על גובה: 1.5 מטר; רוחב: 3 מטר.

כדי למנוע תאונות, השערים חייבים להיות מעוגנים היטב בקרקע במטרה להבטיח את יציבותם. במסגרות בהן משחקים 

בכמה מגרשים מוקטנים במקביל, ניתן גם לסמן את השערים באמצעות מוטות.

כדורים

מומלץ להשתמש בכדור בגודל 4 קל )עד 300 גרם(. אחרת יש להשתמש בכדור בגודל 3.

נעליים

יש לוודא שהשחקנים ישתמשו בנעליים שהפקקים הם חלק בלתי נפרד מן הסוליה ולא ניתן להסירם. על הפקקים להיות 

עשויים גומי, פלסטיק או חומר רך דומה.

כללי המשחק

נבדל: המשחק משוחק על מגרש שלם ללא חוק הנבדל.

שוער: השוער רשאי לגעת בכדור בידיו ברחבת השוער בלבד. כאשר שוער מוסר את הכדור )מבעיטת שוער או לאחר 

תפיסת הכדור בידיים(, הכדור חייב לגעת בקרקע או בחבר לקבוצה בתוך מחצית המגרש של אותו שוער. בעיטת הכדור 

או זריקתו מעבר לקו מחצית המגרש על ידי השוער גוררים כדור חופשי לא-ישיר לקבוצה היריבה במרכז המגרש. אם 

השוער משתלט על כדור בלי לתפוס אותו בידיו – הוא רשאי למסור אותו מעבר לקו מחצית המגרש. מותר לשוער לתפוס 

את הכדור בעת קבלת מסירה מחברו לקבוצה.

בעיטת שוער: בעיטת השוער מבוצעת על ידי השוער או על ידי שחקן שדה אחר בתוך רחבת השוער. הכדור חייב כאמור 

לגעת בקרקע או בחבר לקבוצה בתוך מחצית המגרש של אותו שוער. בעיטת הכדור או זריקתו מעבר לקו מחצית המגרש 

על ידי השוער גוררים כדור חופשי לא-ישיר לקבוצה היריבה במרכז המגרש. השוער רשאי לחדש את המשחק ברגל או 

ביד.

פנדל: במרחק 6 מטר מן השער.

בעיטת קרן: בעיטות הקרן נבעטות מפינות המגרש. על השופט לוודא כי בין הכדור לבין היריב הקרוב ביותר יש מרחק 

של 6 מטר לפחות.

בעיטה חופשית: על השופט לוודא כי בין הכדור לבין היריב הקרוב ביותר יש מרחק של 6 מטר לפחות.

ניתן לצפות בסרטון הדרכה בנושא חוקי המשחק בקבוצות של 5 נגד 5 באתר ההתאחדות 
לכדורגל, בעמוד של אגף ההדרכה	
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צופים והורים יקרים 
היום הזה הוא שלנו!

אנחנו מתאמנים מספר פעמים בשבוע עם מוטיבציה ומחויבות כדי להתקדם לעבר יעדינו ולהפוך לשחקני כדורגל מקצוענים 

טובים. כמו כולם, אנחנו שואפים להיות הטובים ביותר ולנצח. עם זאת, מה שחשוב לנו יותר הם החוויה המשותפת 

והמשחק עם חברים.

כן בבקשה!
אנחנו שמחים שהגעתם היום למגרש כדי לעודד אותנו ולתמוך בנו.

לא תודה!
אנא אל תצעקו במהלך המשחק, היו הוגנים כלפי היריבים, האוהדים שלהם והשופט! אל תתלוננו אחרי כל טעות, זה מתסכל 

ולא תורם לפיתוחנו כלל! אנחנו וכל הקבוצה על המגרש עושים את המיטב, נסו אתם לעשות זאת גם כן!

צופים והורים יקרים



כדורגל ילדים 
מרגש, משלב, מאמן, 
מחנך ויוצר חברויות!

כדורגל
עבור הילדים

 באמצעות משחק הכדורגל, אימונים ושגרת החיים במועדונים, הילדים 
נהנים מהתפתחות ספורטיבית וחברתית כאחד!

  
הכדורגל כספורט קבוצתי מקדם רוח צוות ואחריות קבוצתית! הילדים 

לומדים כיצד להשתלב בקבוצה ולמצוא בה את מקומם!
  

הילדים לומדים כיצד לשחק כמיטב יכולתם במשחקים ובאימונים!
  

על הילדים לפענח את כללי המשחק וללמוד איך לכבד את החלטות 
השופטים והמאמנים!

  
משחק הכדורגל מחנך את הילדים להיות הוגנים! הם לומדים להעריך 

ולכבד את הזולת!
 

הודות לכדורגל הילדים נהנים, מתפתחים מקצועית ומפתחים
את אישיותם!

צופים והורים יקרים
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כדורגל לילדים






