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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.
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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 הילדים
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עקרונות מנחים של כדורגל הילדים
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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 
והתרגול  האימון  שהמשחק,  לכך 
מתבצעים ללא הלחץ לנצח, להפסיד או 

הליגה". בטבלת  מיקום  לשמר 

ההתאחדות לכדורגל בישראל

עקרונות מנחים של כדורגל הילדים
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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
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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
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כדורגל מבוגריםכדורגל ילדים

שחקןשחקן

מאמןמאמן

אימוןאימון

מיקוםמיקום

הוריםהורים

מגרש 
הכדורגל

מגרש 
הכדורגל

משחקמשחק

הצלחההצלחה

כל השחקנים חייבים להשתתף!

מאמן ילדים

כיף, הנאה, למידה, התפתחות

לא חשוב

חייבים להיות מעורבים!

מגרש מוקטן 

חוויית משחק, ללמוד להתמודד 
עם תוצאות בצורה נכונה

התקדמות הילדים בלמידת 
המשחק

רק הטובים ביותר משחקים!

מאמן מקצועי )תחרותי(

תחרות

חשוב

אין תפקיד

מגרש גדול תקני

לחץ להישגים, תוצאות, מתח

הישגים תחרותיים

עצות נוספות למאמני/ות ילדים
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יותר לעבור למגרש  ורק בגיל מאוחר  והנאה מרבית על מגרש מוקטן,  יש לחנך את הילדים תחילה באמצעות משחק 

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

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

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.

הדרך הישראלית מתחילה במשחק בקבוצות בנות 5 שחקנים )בהתאמה לגיל הרלוונטי(, מטפסת לקבוצות של 7 שחקנים, 

ולבסוף עוברת לקבוצות של 9 שחקנים עד להשלמת המעבר הנדרש לקבוצות של 11 שחקנים. עבור ילדים בני 10 

ו-11, משחק בקבוצות של 9 שחקנים נחשב על ידי מומחים בתחום לצורת המשחק האידיאלית להמשך התפתחותם של 

הילדים, שכן המשחק על מגרש מוקטן מקדם אותם בזכות מגוון מצבי המשחק אליהם הם נחשפים.

ילדים בני 11 מסוגלים  למסור את הכדור  למרחק ממוצע של כ-20 מטרים ולבעוט בעיטות המסכנות את השער ממרחק 

ממוצע של כ-15 מטרים. יכולות אלה אינן מספיקות על מנת למלא אחר הדרישות הכרוכות במגרש גדול תקני. כמו כן, 

בכל הנוגע לריצות הנדרשות במגרש גדול – אלה מחייבות יכולות אתלטיות בלתי רגילות, דבר שמוביל לעומס פיזי מופרז 

על ילדים צעירים.

הפיזיות  ליכולות  המותאם  מוקטן  מגרש  על 

הכדור,  עם  מגע  הרבה  יש  הילדים  של  והמנטאליות 

לשער  בעיטות   ,1 נגד   1 של  משחק  מצבי  כדרורים, 

הצלחה  לחוויות  הסיכוי  את  שמגדיל  מה  ושערים, 

יותר לשחק  ייהנו  מרובות אצל הילדים שלנו. הילדים 

כדורגל, ילמדו בצורה טובה יותר להוביל ולשלוט בכדור 

וכיצד ליישם שיטות טקטיות שנרכשו במהלך האימון.

בישראל,  לכדורגל  ההתאחדות  של  המשחק  בתורת 

משחק  פירושו  שחקנים   9 של  בקבוצות  כדורגל 
מוקטן: מגרש  על  קווים  בשלושה 

שוער; 	

קו הגנה של 4-3 שחקנים; 	

קו קישור של 1, 2 או 3 שחקנים; 	

קו התקפה של 2 חלוצים במרכז או חלוץ מרכזי  	

ו-2 שחקני כנף.

פילוסופיית המשחק והאימון של ההתאחדות לכדורגל: 9 נגד 9
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שיטות משחק
בקבוצות של 9 שחקנים

1:3:3:21:3:2:3

1:4:1:3

פילוסופיית המשחק והאימון של ההתאחדות לכדורגל: 9 נגד 9
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קווים  הוא שלב מאתגר ממשחק במערך של שני  9 שחקנים  לקבוצות של  7 שחקנים  בקבוצות של  המעבר ממשחק 
הלב. תשומת  במוקד  להיות  ממשיכים  כדורגל  ואימון  חינוך  שלושה.  של  במערך  למשחק 

בהתקפה, שחקני ההגנה משתתפים באופן אקטיבי בהתקפה, כך שלעתים קרובות נותר קו הגנה של 2 שחקנים בלבד, אך 
המערך ההתקפי יכול להכיל 4 עד 6 שחקנים באופן הבא: 

מעבר ממערך של 1:3:3:2 ← למערך של 1:2:3:3;  	
	 ;1:2:3:3 ← 1:3:2:3
	  .1:2:3:3 ← 1:4:1:3

בבניית המשחק קיימות אינספור אפשרויות מסירה הודות להיווצרותם של מבנים משולשים בין השחקנים.
בכדור  המחזיקה  הקבוצה  המגרש,  למרכז  הגנה  שחקן  של  הסטה  או  השוער  של  ומעורבות  פעיל  שיתוף  באמצעות 
יכולה ליצור יתרון מספרי בזמן חידוש ובניית המשחק מאחור. במקרה כזה, חשוב מאוד לשחק ללא בלם אחורי מרכזי 

והשוער משמש בתפקיד הבלם המרכזי.  )»Sweeper« או  )"מטאטא", 

מצב 1
השוער משתתף באופן פעיל בבניית המשחק; 	
הבלם המרכזי נע קדימה למרכז המגרש; 	
משחקים במסירות שטוחות ומבוקרות קדימה. 	

מצב 2
השוער משתתף באופן פעיל בבניית המשחק; 	
הבלם המרכזי מרווח את המשחק ונע הצידה; 	
המגן נע קדימה למרכז המגרש; 	
משחקים במסירות שטוחות ומבוקרות קדימה. 	

בניית המשחק במערך של 3:3:3

פילוסופיית המשחק והאימון של ההתאחדות לכדורגל: 9 נגד 9
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פילוסופיית המשחק בקבוצות של 9 נגד 9 
תוקפים עם כל השחקנים. 	
משחקים במבנה של שלושה קווים, במספר מערכים גמישים: 1:3:3:2, 1:3:2:3 או 1:4:1:3. 	
אנו מבחינים בין שלב הגנה ושלב התקפה ומנסים לעבור במהירות מאחד לשני. 	
עיקרי עקרונות המשחק הם ההחזקה בכדור ובעיטות מדויקות למסגרת השער. 	
אנו שואפים לבניית משחק מתמשכת מאחור המשלבת צירופי מסירות שטוחות ומדויקות.  	
מאמנים את הקבוצה והשחקנים לתקוף מן האגפים. 	
מעודדים את הילדים לכדרר מול יריב )1 נגד 1(, להשתמש בהטעיות ותרגילים ולבעוט לשער בעקביות )כפעולת  	

המשך(.  
כאשר הקבוצה היריבה מחזיקה בכדור, אנו לוחצים ותוקפים את הכדור על מנת לזכות בו באופן מידי. 	
משחקים הגנה אזורית. 	
אנו נמנעים מהנחיות טקטיות מסובכות ומאפשרים חופש משחק. 	

דגשים לאימון:
כל הטכניקות הבסיסיות. 	
כדרור מהיר או תנועה ללא כדור כשיש מרחב מתאים. 	
תנועה איכותית ותמידית ללא כדור על מנת לסייע לשחקן המחזיק  	

בכדור.
יצירת מרחבים ושטחים גדולים למשחק. 	
שימוש מיטבי ברוחב ובעומק המגרש. 	
בנייה של המשחק מאחור וצירופי מסירות: 	

מסירות מדויקות ואיכותיות )בשתי הרגליים  ולמרחקים קצרים 	 
וארוכים(.

שליטה בכדור ונגיעה ראשונה איכותית בכדור.	 
תנוחת גוף "פתוחה" ו"סגורה" )קבלת כדור עם הגב למשחק או 	 

בחצי תפנית קדימה(.
משחק לפי מיקום )»positional play«( ותזמון )תנועה ומסירה 	 

בתזמון נכון, למיקום נכון(.
משחק אגפים 	
משחק עומק )מסירות ותנועות לעומק( 	
משחק מעבר איכותי מהתקפה להגנה ולהיפך. 	
צמצום רווחים – קומפקטיות – לחץ מהיר על מוביל הכדור היריב  –  	

1 נגד 1 בהגנה.
יתרון מספרי קרוב לכדור. 	
תמיכה וחיפוי לשחקן שתוקף את היריב )בהגנה ובהתקפה(. 	
חלוקת השטח בין שחקני הקבוצה. 	
מעבר הדרגתי ממשחק של 1 נגד 1 ועד 9 נגד 9 )בהתקפה ובהגנה(. 	
מצבים נייחים )בהתקפה ובהגנה(. 	

פילוסופיית המשחק בקבוצות של 9 נגד 9
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עקרונות המשחק בקבוצות של 9 נגד 9

ההנאה ממשחק הכדורגל בחשיבות עליונה. 	

חובה שכל הילדים ישתתפו וישחקו. 	

כל ילד מקבל הרבה מגע עם הכדור. 	

יוצרים מספר רב של מצבי הבקעה לשער. 	

אנו מקיימים משחקי ידידות או משחקים תחרותיים כאחד. 	

אנו שואפים לנצח בכל משחק. 	

משחק הוגן. 	

רוח קבוצתית. 	

עקרונות המשחק בקבוצות של 9 נגד 9
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תכני האימון בקבוצות של 9 נגד 9

תכני האימון בקבוצות של 9 נגד 9

לחוש את הכדור, שליטה בכדור בכל החלקים של שתי הרגליים. 	

שליטה מהירה בכדור וכדרור תוך כדי הטעיות ושינויי כיוון )לכל הכוונים(. 	

הטעיות גוף ותרגילי הטעיה תוך כדי תנועה וביצוע פעולות ההמשך לכל הכיוונים לאחר מכן )מסירה או בעיטה(. 	

של  	 בסיסיות  טכניקות  של  מושלם  וביצוע  תרגול  במשחק:  התפקידים  לכל  כבסיס  הבסיסיות  הטכניקות  חיזוק 

שליטה בכדור, כדרור במהירות שיא, הטעיות ותרגילים, טכניקות מסירה ובעיטה, שליטה בכדור בנגיעה ראשונה 

עם כל חלקי הגוף המותרים ונגיחות. יש לתרגל את כל הטכניקות הבסיסיות ללא יריב, עם יריב פסיבי ותחת לחץ 

של מרחב, זמן ויריב.

יכולת משחק, יצירתיות ואינטליגנציית משחק. 	

משחק לפי מיקום. 	

לימוד המטלות של התפקידים בזמן משחק. 	

בניית המשחק מאחור תוך כדי צירופי מסירות ליצירת משחק קבוצתי וחלוקת המרחב והשטח במגרש. 	

לשחק לעומק דרך המרכז. 	

משחק אגפים: 	

כדרור ישיר ומהיר לכיוון השער וסיומת איכותית מול השער;	 

כדרור מהיר לאורך הקו, הרמת )או מסירת( כדור לרחבה וסיומת מול השער;	 

כדרור מהיר לאורך הקו, מסירה אלכסונית אחורה וסיומת מול השער;	 

ביצוע מסירה כפולה, תנועת עקיפה לאחר המסירה, הרמת )או מסירת( הכדור לרחבה וסיומת מול השער;	 

שימוש בשחקן שלישי.	 

משחק עומק )מסירה ותנועה(. 	

מגוון סיומות מול השער בשלל מצבי משחק )כפעולת המשך( 	

1 נגד 1 – לימוד שיטות וטכניקות הגנה. 	

מושגי יסוד של הגנה אזורית. 	

	 .9:9 ,8:8 ,1J+7:7 ,2J+6:6 ,2J+5:5 ,3J+4:4 ,6:6 ,6:4 ,5:5 ,4:5 ,5:4 ,4:4 ,3:4 ,4:3 ,2:2+2 ,3:2 ,3:1 ,1:2 ,2:1

מצבים נייחים )בהתקפה ובהגנה( 	

אימון קואורדינציה ספורטיבי רב-גוני עם או בלי כדור ועזרים אחרים. 	

יכולות משחק בשתי הרגליים ושליטה כללית בשני צידי הגוף )שליטה בילטרלית(. 	

טכניקת ריצה. 	

פיתוח נקודות החוזק ומזעור נקודות החולשה של השחקן. 	
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עמדות המשחק בקבוצות של 9 נגד 9

משתמשים במערכים גמישים של שלושה קווים: 1:3:3:2,  1:3:2:3 או 1:4:1:3. 	

בכל מקרה יש לשאוף לחילופי מקום ותפקידים בין שחקני הקבוצה! 	

משחקים ללא בלם אחורי )"מטאטא"(. 	

כל השחקנים משתתפים במשחק ההתקפה! 	

כל השחקנים משתתפים במשחק ההגנה. יש לצמצם רווחים ולנסות לחלץ את הכדור מהר ככל האפשר משחקני  	

היריב!

המשימה העיקרית של השוער היא להגן על שערו מפני בעיטות היריב ולמנוע הבקעת שערים. מעבר למשימות המסורתיות 

של השוער )כגון תפיסת הכדור, הדיפת הכדור, אגרוף הכדור, מסירה והרחקת הכדור בבעיטה מהאוויר ומהקרקע, מסירה 

1 וכדומה(, משימותיו המהותיות הנוספות הן ההתמקמות שלו מחוץ לרחבה )סיוע הגנתי(,  1 נגד  עם היד, מצבים של 

סיוע ותמיכה בבניית המשחק מאחור בהעברת הכדור מצד אחד של המגרש לשני, בחידוש המשחק ובמעבר בין הגנה 

להתקפה. השוער נוטל חלק פעיל במשחק ונכלל במשחק הקבוצתי. בפילוסופיית משחק זו אחראי השוער לארגן ולסדר 

את משחק ההגנה הקבוצתי – אפשר אף לראותו בתור שחקן ההגנה האחרון שמאחורי שלושת המגנים.    

השוער
לוקח חלק פעיל במשחק הקבוצתי

עמדות המשחק בקבוצות של 9 נגד 9
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פרופיל השוער
אישיות מנהיגותית, כריזמה, בטחון עצמי. 	

מסדר ומארגן את משחק ההגנה הקבוצתי: הנחיית שחקני הקבוצה. 	

שליטה בטכניקות המשחק של השוער. 	

שחקן שדה טוב עם שליטה ויכולות מסירה בשתי רגליו וידיו )שחקן מסייע ותומך באופן תמידי(. 	

אינטליגנציית משחק )תפיסה מהירה של מצבי המשחק(. 	

יכולות התמקמות )מיקום נכון ברחבה ומחוצה לה בהתאם לכדור, ליריב ולחבריו לקבוצה(. 	

פעולות מהירות )תגובות ורפלקסים(. 	

יציאה מקו השער ומשחק מחוץ לרחבה. 	

התנהגות במצבי משחק של 1 נגד 1. 	

בניית המשחק מאחור )בעיטות שוער, מסירות עם הרגל והיד, שימוש נכון בשטחים פנויים(. 	

תפיסה, יוזמה וניצול של מצבי משחק חיוניים והזדמנויות ליצירת התקפות מתפרצות. 	

התנהגות במצבים נייחים בהגנה ובהתקפה. 	

שליטה בעקרונות היסוד של ההגנה האזורית. 	

עמדות המשחק בכדורגל בקבוצות של 9 נגד 9
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שחקנים אלה מרכיבים את קו ההגנה האחרון. כל שחקן צריך לקבל אחריות על אזור ברור ומוגדר בקו ההגנה עליו הוא 

מגן בהגנה אזורית. שחקני ההגנה חייבים ללמוד כיצד "לקרוא" ולצפות מראש את מהלכי המשחק של היריב )מסירות, 

הרמות מהאגף, מסירות עומק, מסירות אלכסוניות, תנועה ללא כדור וכניסות לעומק של שחקני יריב וכיוצא בזה(.

עם זאת, שחקני ההגנה חייבים להיות יעילים גם בחלק ההתקפי. בכדורגל המודרני הם משחקים תפקיד חשוב בבניית 

המשחק, ולכן האימון חייב למלא אחר דרישות אלה ולהיות מבוסס על מצבי משחק אמיתיים )"אימון מבוסס משחק" – 

"Game related Training"(. שמירה אישית על שחקני היריבה תתבצע אך ורק במצבים נייחים ובקרבת השער.  

שחקני הגנה
2 מגנים תוקפים ובלם 1 או 2 מרכזיים המשמשים גם 

)Playmakers( "בתור "עושי משחק

עמדות המשחק בכדורגל בקבוצות של 9 נגד 9
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פרופיל שחקן ההגנה

מסדר ומארגן את משחק ההגנה הקבוצתי: הנחיית שחקני הקבוצה. 	

אינטליגנציית משחק )תפיסה מהירה של מצבי המשחק(. 	

יכולות התמקמות )מיקום נכון בהתאם לכדור, ליריב ולחבריו לקבוצה(. 	

היכולת לספק תנופה ואיכויות בבניית המשחק מאחור. 	

האומץ לקחת חלק במשחק ההתקפה באמצעות כדרור לאורך הקו, למרכז המגרש, או לשטחים פתוחים אחרים  	

על מנת ליצור יתרונות מספריים באזורים שונים במגרש.

תנועה ללא כדור לעומק ובאלכסון על מנת לרווח את המשחק ולייצר אפשרויות לקבלת מסירה. 	

טכניקות בסיסיות: 	

שליטה מהירה בכדור וכדרור מהיר;	 

הטעיות גוף ותרגילי הטעיה;	 

שליטה איכותית בעת קבלת הכדור, בנגיעה הראשונה ובשמירה עליו )כולל תחת לחץ של מרחב וזמן(;	 

יכולת מסירה איכותית בשתי רגליים, למרחק קצר וארוך כאחד )כולל מסירות אלכסוניות(;	 

יכולת מסירה לעומק;	 

יכולת הגבהה מהאגף תוך כדי ריצה במהירות שיא;	 

יכולת נגיחה.	 

שליטה בעקרונות היסוד של ההגנה האזורית. 	

איכות, כוח רצון ונחישות במאבקים על הכדור ובמצבים של 1 נגד 1. 	

משחק מעבר מהיר )בהגנה ובהתקפה(. 	

יכולת לצפות מראש אפשרויות ליצירת התקפות מתפרצות. 	

התנהגות במצבים נייחים בהגנה ובהתקפה. 	

עמדות המשחק בכדורגל בקבוצות של 9 נגד 9
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המשחק  לבניית  והאחראיים  המרכזיות  הציר  כנקודות  משמשים  המגרש,  במרכז  בחוטים"  "מושכים  הקישור  שחקני 

אלה  הם  להתקפה.  ההגנה  בין  המקשר  כחוט  ומשמשים  כאחד  ובהתקפה  בהגנה  תומכים  הקישור  שחקני  הקבוצתי. 

מצטיינת  מסירה  טכניקת  בעלי  כישרוניים,  משחק"  "עושי  להיות  חייבים  ולכן  המשחק  רעיונות  עיקר  את  שמייצרים 

ונגיחה  ויכולות חילוצי כדור  גופני מצטיין,  יתרה מכך, הם חייבים להיות בעלי כושר  המייצרת משחק צירופים איכותי. 

המגרש. במרכז  ההגנה  עבודת  היא  הקישור  שחקני  של  העיקרית  משימתם  הקבוצתי,  ההגנה  במשחק  טובות. 

שחקני קישור
1, 2 או 3 קשרים מרכזיים יצירתיים

עמדות המשחק בכדורגל בקבוצות של 9 נגד 9
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פרופיל שחקני הקישור
כישורים של עושה משחק ויכולות מסירה מצטיינות. 	

מסדר ומארגן את המשחק הקבוצתי: הנחיית שחקני הקבוצה. 	

אינטליגנציית משחק )תפיסה מהירה של מצבי המשחק ויצירתיות(. 	

יכולות התמקמות )מיקום נכון בהתאם לכדור, ליריב ולחבריו לקבוצה(. 	

תנועה איכותית ללא כדור במגרש בתור עושה המשחק המרכזי )שחקן מסיע ותומך באופן תמידי בכלל שחקני הקבוצה(. 	

איכות טכנית במצבי לחץ של מרחב וזמן. 	

טכניקות בסיסיות: 	

שליטה מהירה בכדור וכדרור מהיר;	 

הטעיות גוף ותרגילי הטעיה;	 

שליטה איכותית בעת קבלת הכדור, בנגיעה הראשונה ובשמירה עליו )כולל תחת לחץ של מרחב וזמן(;	 

יכולת מסירה איכותית בשתי הרגליים למרחק קצר וארוך כאחד, הגבהות, מסירות אלכסוניות, מסירות עומק	 

ומסירות "חותכות" בין שחקני הגנה – הכול בתזמון הנכון, לכיוון הרגל הנכונה ובעוצמה הנכונה;  

טכניקת בעיטה )בעיטה לשער ממרחק רב(;	 

איכות ודיוק במסירה האחרונה לפני הבעיטה לשער;	 

יכולת נגיחה.	 

קבלת החלטות טובה במצבים של יתרון מספרי. 	

יצירת מצבי הבקעה. 	

שימוש בנתיבי ריצה נכונים לרחבת היריב. 	

יכולות סיום משלימות איכותיות ברחבה. 	

יכולות בעיטה ומסירה איכותיות במצבים נייחים. 	

שליטה בעקרונות היסוד של ההגנה האזורית. 	

יכולת לזכות ולחלץ את הכדור במצבים הגנתיים של 1 נגד 1. 	

סגירה הגנתית של מרכז המגרש. 	

זכייה בכדורים שניים )חוזרים( בהגנה ובהתקפה.  	

משחק מעבר מהיר )בהגנה ובהתקפה(. 	

יכולת לצפות מראש אפשרויות ליצירת התקפות מתפרצות. 	

התנהגות במצבים נייחים בהגנה ובהתקפה. 	

עמדות המשחק בכדורגל בקבוצות של 9 נגד 9
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שחקני התקפה
2 שחקני כנף וחלוץ או 2 חלוצים מרכזיים

המשימה החשובה ביותר של שחקני ההתקפה היא 

לכבוש שערים!

בנוסף, עליהם להיות יצירתיים, ערמומיים, מסוכנים לפני 

השער, מהירים ובעלי טכניקה עילאית. הם אחראיים על 

לפרוץ  או האגפים,  דרך המרכז  ביצוע משחק ההתקפה 

הבקעה  מצבי  יצירת  תוך  הכדור  עם  ההגנה  קווי  את 

שערים. ולהבקיע  קבוצתיים  או  אישיים 

קבועים  מסייעים  ציר  כשחקני  משמשים  הם  בהתקפה 

מחזירים  הכדור,  על  שומרים  הם  באגפים,  או  במרכז 

את הכדור במסירה לאחור לשחקני הקישור או מבצעים 

בנוסף,  שערים.  לכבוש  בניסיון  מהירות  עומק  ריצות 

עם  מסירות  לקבל  מנת  על  נעים  הם  למיקומם,  בהתאם 

גבם אל השער ולבצע מסירות כפולות או על מנת לקבל 

הגנה. חותכות  מסירות 

בהגנה הם מרכיבים את קו ההגנה הראשון של הקבוצה 

הם  היריב.  של  המשחק  בניית  ניסיונות  את  ותוקפים 

מתאימים  משחק  מצבי  נוצרים  כאשר  ללחוץ  מתחילים 

לכך. במקרה של איבוד כדור במחצית המגרש של היריב, 

עליהם  לנסות באופן מידי לרדוף אחר הכדור ולזכות בו 

מחדש.

עמדות המשחק בכדורגל בקבוצות של 9 נגד 9
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פרופיל שחקני התקפה
יכולת לצפות מצבי הבקעה, אינסטינקט להבקעת שערים. 	

אינטליגנציית משחק )תפיסה מהירה של מצבי המשחק ויצירתיות(. 	

יכולות התמקמות )מיקום נכון בהתאם לכדור, ליריב ולחבריו לקבוצה(. 	

תנועה חדה ומתפרצת ללא כדור. 	

שימוש נכון בנתיבי ריצה בבניית המשחק, בחדירה לרחבת היריב, בתנועת התחמקות משחקן יריב, בתנועה לפינה  	

הקרובה והרחוקה של השער ובתנועת השתחררות לאחור לכיוון הכדור.

איכות טכנית במצבי לחץ של מרחב וזמן. 	

סיומת מול השער )עם בעיטה בכף רגל פנימית וחיצונית, ברגל "מלאה", בחצי יעף וביעף ובנגיחה(.     	

בעיטה לשער ממרחקים שונים. 	

כדרורים והטעיות המלווים בפעולות המשך )מסירה או בעיטה(. 	

איכות במצבי 1 נגד 1 מול השוער )בעיטה שטוחה לשער, כדרור מעבר לשוער, הטעיה של בעיטה לשער, הקפצת  	

הכדור מעל השוער(.

יכולת לבצע שינויי כיוון מהירים וחדים עם הכדור )חשיבות הנגיעה הראשונה בכדור(. 	

נגיעה ראשונה איכותית בכדור, יכולת לבצע מסירות כפולות. 	

טכניקות בסיסיות: 	

שליטה מהירה בכדור וכדרור מהיר;	 

הטעיות גוף ותרגילי הטעיה;	 

שליטה איכותית בעת קבלת הכדור, בנגיעה הראשונה	 

)עם רגל פנימית וחיצונית( ובשמירה עליו )כולל תחת  

לחץ של מרחב וזמן(;  

שמירה על הכדור עם הגב לשער ומסירה לאחור	 

לשחקן קישור;  

טכניקות בעיטה לשער וסיומות תחת לחץ;	 

יכולת הגבהה מהאגף תוך כדי ריצה במהירות שיא;	 

איכות ודיוק במסירה אחרונה לפני הבעיטה לשער;	 

יכולות נגיחה.	 

עבודת הגנה: 	

הפעלת לחץ ורדיפה אחר הכדור מיד לאחר איבוד הכדור;	 

הפעלת לחץ על בניית המשחק של היריב.	 

משחק מעבר מהיר )בהגנה ובהתקפה(. 	

יכולת לצפות מראש אפשרויות ליצירת התקפות מתפרצות. 	

התנהגות במצבים נייחים בהגנה ובהתקפה. 	

עמדות המשחק בכדורגל בקבוצות של 9 נגד 9
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עקרונות האימון בקבוצות של 9 נגד 9

הנאה ואיכות נמצאים בחשיבות עליונה!  	
לקחת בחשבון את רצונותיהם, תמריציהם ושאיפותיהם של הילדים.  	

לעודד את היצירתיות וההנאה מהמשחק באמצעות משחקי כדורגל מותאמים לילדים.  	
להקדיש זמן ומחשבה בהכנה ובארגון האימונים!  	

לארגן ולהכין יחידות אימון אטרקטיביות ומגוונות, אשר מייצרות מוטיבציה והנאה מרבית. יש לכבד את הצורך   	
למשחק! הדרוש  והזמן 

לכל ילד יש כדור באימון!  	
לטפח ולעודד נקודות חוזק של כל שחקן, למזער שגיאות ונקודות חולשה.  	
לעודד תהליך למידה אצל הילדים באמצעות הדגמות מדויקות של המאמן.   	

להיות סבלניים, אין להפעיל לחץ על הילדים!  	
להתאמן בקבוצות קטנות, מגרשים מוקטנים, ולכלול הרבה מגע עם הכדור והרבה פעולות  משחק.  	

לאמן טכניקה באמצעות משחקונים המותאמים לילדים.  	
משחקונים קטנים בקבוצות של עד 9 שחקנים נגד 9, כולל שוערים )משחקים עם יתרון וחיסרון מספרי(.  	

ליצור מבנה הדרגתי מותאם של תרגילים עם חזרות.  	
אימון רב גוני.  	

משחקי קואורדינציה מגוונים הכוללים ריצה ותפיסה.  	
לשאוף לקיים אימונים לכל אורך השנה )אימון במקומות סגורים/כדורגל אולמות(.  	

למידה אישית נמצאת בחזית!  	
לתת שיעורי בית בתחום הטכניקה האישית!  	

לייצר תרבות אימון ולפתח מנטליות אימונים חיובית אצל הילדים!  	
להשתמש בציוד ספורט מותאם לילדים!  	

אימון ילדים אינו אימון למבוגרים במימדים מוקטנים!  	

עקרונות האימון בקבוצות של 9 נגד 9
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המתודולוגיה של המשחק בקבוצות של 9 נגד 9

המתודולוגיה של המשחק בקבוצות של 9 נגד 9

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  	

הדרכה והכוונה  	

P T P
Play       -       Train       -       Play
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שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה

שיטה מתודית ודידקטית 
לפיתוח משחק ההתקפה

יעדי האימון החשובים ביותר עבור משחק התקפה איכותי הם יכולת השליטה בכדור 
ויכולת המסירה!

שלב 1
פיתוח טכניקות בסיסיות

להלן מספר דוגמאות:

כדרור

כדרור בסלאלום בין »יער« עמודים
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שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה
 תרגול הטעיות גוף וכדור

תרגילי כדרור בסיסיים

כדרור והטעיות בתוך שטח מסומן המלווים בבעיטות לשער

כדרור והטעיית דמות סטטית המלווים בבעיטות לשער 
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מסירה ושליטה בכדור 
מסירות במשולש

שליטה בכדור בנגיעה ראשונה ומסירה )וריאציה 1(

שליטה בכדור בנגיעה ראשונה ומסירה )וריאציה 2(

מסירות במעגל

שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה
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טכניקות בעיטה

נגיחות

שליטה בכדור ובעיטות לשער 

מומלץ להשתמש בכדורים רכים לתרגול נגיחות

נגיחות בקבוצות של 3 שחקנים

שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה
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שלב 2
יישום טכניקות בסיסיות במשחקונים פשוטים בקבוצות קטנות

שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה

2+2:2

4:2
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שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה

3:3
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שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה

שלב 3
אימון עמדות ומיקומים במגרש

4 נגד 4 + 3 ג'וקרים

5 נגד 5 + 2 ג'וקרים
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שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה

6 נגד 6 + 2 ג'וקרים

7 נגד 7 + ג'וקר אחד
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שלב 4
יצירת שיטת משחק באמצעות משחקונים בקבוצות קטנות 

שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה

7 נגד 7 + ג'וקר

6 נגד 6 + 2 ג'וקרים
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8 נגד 8 במבנה של 3:2:3

שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה
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שלב 5
בניית המשחק - טכניקה, תכנים, וריאציות

תבנית לבניית משחק במערך של 1:3:2:3

תנועה ללא כדור כחלק מבניית המשחק

שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה
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חילופי מקום מהירים

שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה
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שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה

העברת כדור מצד אחד לצד שני

תנועת עקיפה על ידי המגן הימני
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שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה בניית המשחק מאחור במערך של 3:3:3

מצב 1

מצב 2

מצב 3

הבלם המרכזי נע קדימה כדי לפנות שטח בינו לבין השוער וכדי 

ליצור עומק במרכז המגרש. שני המגנים נעים לכיוון הקו ומרווחים 

את המשחק. השוער מוסר את הכדור לאחד משני המגנים, אשר 

מכדרר פנימה לכיוון מרכז המגרש.

לאחר מכן, אותו מגן מוסר את הכדור לאחד משחקני הקישור 

החופשיים, וכך נוצר יתרון מספרי במרכז המגרש של 3 שחקנים 

נגד 2.

הבלם המרכזי נע קדימה כדי לפנות שטח בינו לבין השוער וכדי 

ליצור עומק במרכז המגרש. שני המגנים נעים לכיוון הקו ומרווחים 

את המשחק. השוער מוסר את הכדור לאחד משני המגנים, אשר 

מוסר מיד בחזרה לשוער לאור הלחץ שמפעיל עליו שחקן ההתקפה 

היריב. במקביל, שחקן התקפה יריב נוסף לוחץ ומכסה את אפשרות 

המסירה הישירה לבלם שנע קדימה קודם לכן. 

במצב זה, השוער מכדרר אל מחוץ לרחבתו אל מרכז המגרש, 

בתיאום עם הבלם )אשר נע לצד הנגדי(, ובכך ייצרו יתרון מספרי 

במרכז המגרש.

שחקני ההתקפה של הקבוצה היריבה לוחצים ומכסים את הבלם 

ושני המגנים, ובכך חוסמים את כל אפשרויות המסירה ה"קצרות" 

של השוער. שחקני הכנף בהתקפה נעים ומשתחררים ממחצית 

המגרש של היריבה לכיוון השוער בדרישה לקבל מסירה ארוכה 

ישירה מהשוער.
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שלב 6
תרגול של כל או חלק מהקבוצה בתרגילים ומשחקונים מבוססי-משחק 

שלב 7
משחקים תחרותיים )ליגה, גביע( ומשחקי ידידות

שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה

9 נגד 9 ארגון וביצוע:

חצי  בכל   1( הגנה  קווי   2 המגרש  על  לסמן  יש 

מגרש(, ולמקם 2 קבוצות של 9 שחקנים כל אחת 

למגן  כדור  מוסר  השוער   .1:3:2:3 של  במערך 

באגף. ברגע שהמגן השתלט על הכדור שנמסר לו, 

שחקני היריבה רשאים לחצות את קו ההגנה )לצאת 

מהשטח המסומן במרכז המגרש( ולנסות לחטוף את 

הכדור. אם הקבוצה המגנה מצליחה לחטוף את 

הכדור, שחקניה רשאים לצאת להתקפה מתפרצת 

לעבר השער הנגדי. כל התקפה נמשכת עד אשר 

נכבש שער או שהכדור יוצא מחוץ לתחומי המגרש. 

המשחק מתחיל ומתחדש על ידי השוער.



45

שיטה מתודית ודידקטית לפיתוח משחק ההתקפה

שלב 8
ניתוח טכני וטקטי של המשחקים והשלכותיהם על המשך 

הפיתוח האישי והקבוצתי, בתאוריה ובמעשה
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פיתוח שיטתי ודידקטי של משחק ההגנה

פיתוח שיטתי ודידקטי 
של משחק ההגנה

אנחנו מגדירים את ההגנה האזורית כטקטיקה קבוצתית שמטרתה להצר באופן שיטתי את שטחי המשחק וההתקפה של 

הקבוצה היריבה בקרבת השער שלנו. היעד הוא ליצור יתרון מספרי ליד הכדור על מנת לחטוף אותו מהיריב ולהשתלט עליו.

כל השחקנים נוטלים חלק במשחק ההגנה ומקבלים משימות הגנתיות. פירוש הדבר הוא שהמצב ההתחלתי של שלב 

ההגנה הוא מבנה קבוצתי קומפקטי בו כל השחקנים נוטלים חלק. בהגנה האזורית מוכוונת הכדור, כל שחקן אחראי על 

אזור משחק מוגדר מראש בהתאם למיקום הכדור על המגרש. הכדור הוא נקודת הייחוס לארגון וסידור הקבוצה בהגנה 

)הקבוצה מוכוונת כדור(. הקבוצה מסתדרת בגוש הגנתי אחד בהתאם למיקום הכדור במגרש, מצמצמת את מרחב המשחק 

של הקבוצה היריבה על ידי הסטת השחקנים לכיוון הכדור ובכך יוצרת יתרון מספרי ליד הכדור המאפשר הפעלת לחץ על 

מוביל הכדור. לא מאפשרים לשום כדור לעבור מעל הקבוצה שלנו או בין השחקנים שבגוש!

כאשר אנחנו מאבדים כדור, אנחנו מגיבים במהירות. השחקן הקרוב ביותר לכדור הופך לשחקן ההגנה הראשון, אשר מיד 

לוחץ ומקבל סיוע מחבריו לקבוצה. היעד שלנו הוא לחטוף את הכדור חזרה באופן מידי.
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פיתוח שיטתי ודידקטי של משחק ההגנה שלב 1
קידום ודרישה למיומנויות קואורדינטיביות 

באמצעות הגדרה מכוונת של גירויים

שלב 2
אימון יכולת הגנתית אישית ושכלול ההתנהגות הטכנית-טקטית הנכונה 

)עד כדי שלמות( במצבים של 1 נגד 1, 2 נגד 1 ו-3 נגד 2 )ראו עמודים 53 עד 77(

בהקשר זה, תכני האימון החשובים ביותר הם, מעל לכול, יכולת ההתמצאות במרחב )תחושת המרחב, הבחנה 

במרחבים, תפיסת מרחבים וכדומה(, ראיה מרחבית ויכולת התאמה מוטורית, תזמון )מרחב–זמן–מהירות(, 

שיתוף פעולה ותקשורת. לפיכך, אימון קואורדינטיבי צריך לשים דגש על הנקודות הבאות:

תרגילי קואורדינציה ללא הכדור;  	
תרגילי קואורדינציה עם הכדור;  	

משחקי קואורדינציה.  	

דגשים לאימון:

יש לצמצם את המרחק מהשחקן התוקף על ידי ריצה לכיוונו, תוך תפיסת עמדת הגנה אופטימלית.  	
יש לשאוף לעמידה צדית )חצי תפנית( מול מוביל הכדור, מבלי לרוץ הישר אל מול הכדור.  	

יש להתאים את מהירות הריצה למהירות הריצה של היריב התוקף.  	
יש לצפות ולחסום את הנתיב הישיר לשער ולחסום את נתיב הריצה של היריב אליו.  	

יש לחתור למגע גופני מצדי הגוף, לחתוך את נתיב הריצה על ידי הכנסת הגוף בין הכדור ליריב   	
ולאחר מכן,  בדו קרב של ריצה עם היריב, לרוץ לכיוון הכדור ולחטוף אותו.  

»לתקוף כשהכדור חופשי« 
ההתאחדות לכדורגל

תרגיל בסיסי:
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שלב 3
כיסוי וחיפוי

כיסוי פירושו ששחקן הגנה שני נמצא מאחורי שחקן ההגנה הראשון שתוקף את מוביל הכדור ומגבה אותו במשחק ההגנה.

הסוגיה המרכזית היא זו: 

"איך אנחנו מגבים שחקן בקבוצה?" 
חשוב לזכור: 

"אנחנו מכסים בצורה כזו שלא ניתן יהיה להעביר שום כדור בין שחקן ההגנה שתוקף את מוביל הכדור 

לבין השחקן המגבה, כאשר האחרון מסוגל לעזור לחברו לקבוצה בעת הצורך!"

פיתוח שיטתי ודידקטי של משחק ההגנה

כיסוי: מניעת אפשרות מסירה בין שחקני ההגנה

התנהגות שחקני ההגנה בזמן שהיריב מבצע 
)overlap( עקיפה

התנהגות שחקני ההגנה בזמן מסירת רוחב של היריב: 
תנועה אלכסונית לאחור למניעת מסירת עומק
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פיתוח שיטתי ודידקטי של משחק ההגנה

2 נגד 2

3 נגד 2

תרגילים בסיסיים:
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שלב 4
כיסוי ומשולש הגנתי

משפך הגנתיכיסוי הגנתי

משולש הגנתי

פיתוח שיטתי ודידקטי של משחק ההגנה

כיסוי במרכז המגרש מתבצע באמצעות יצירת משולש הגנתי, במצבים בהם שחקן הגנה תוקף שחקן התקפה יריב ב-1 נגד 1 

.)double-team( "או בדו קרב אווירי. במידה שההתקפה היא אגפית, מכסים ומגבים כאמור או שמבצעים "שמירה כפולה
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3:3

תרגיל בסיסי:

פיתוח שיטתי ודידקטי של משחק ההגנה
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שלב 5
אימון קו הגנה עם שלושה שחקנים

דגשים לאימון:

תקשורת בין השחקנים.  	
מרחק בין כל שחקן: 6-8 מטר.  	

הגנה מוכוונת כדור.  	
הסטת שחקנים )תנועה תמידית בעקבות תנועת הכדור(.  	

הגנת אחד נגד אחד.  	
כיסוי וחיפוי.   	

משולש הגנתי.  	
סבלנות, לא לאפשר לשחקן יריב לחלוף על פנינו,   	

לבחור את הרגע הנכון לתקוף את הכדור.  

לאחר זכיה בכדור, משחק מעבר מהיר ומתן תמיכה   	
לשחקנים ברוחב ובעומק המגרש.  

שחקן ההגנה הראשון חייב לתקוף שחקן התקפה יריב 
באופן דינמי, כך שלא תהיה לו אפשרות לבצע מסירת 
עומק קדימה. אם שחקן ההתקפה חולף בכדרור מוצלח 
על פני שחקן ההגנה הראשון, שחקן ההגנה השני מכסה 
את הפריצה. שחקן ההגנה השלישי סוטה לכיוון הכדור 

ומכסה את שחקן ההגנה השני.

שחקן ההגנה במרכז תוקף קדימה במצב של 1 נגד 1 או של 
דו קרב אווירי, בעוד שיתר שחקני ההגנה מכסים ומגבים 
אותו. השוער צופה את האפשרויות למשחק עומק או עילי 

מעבר לקו ההגנה.

פיתוח שיטתי ודידקטי של משחק ההגנה
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שלב 6
משחק הגנה בשני קווים

דגשים לאימון:

שיתוף פעולה בין שני הקווים.  	
התנהגות כאשר מתחלפת נקודת התקיפה של היריב.  	

משחק בשני קווים.  	

פעולות הגנתיות והסטה מתואמת של שני קווי ההגנה הן 
הכרחיות בכל הנוגע להתקפות יריב מן האגפים. השוער צופה 
את האפשרויות למשחק עומק או עילי מעבר לקו ההגנה.

שמירה על מבנה שני הקווים במקרה של התקפות יריב 
דרך המרכז, תוך עמידה במשולש הגנתי בקישור ולשלישייה 
אחורית בקו אחיד. השוער צופה את האפשרויות למשחק 

עומק או עילי מעבר לקו ההגנה.

תרגיל בסיסי:

3:3:3

פיתוח שיטתי ודידקטי של משחק ההגנה
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תרגיל בסיסי:
2+2:2+2

וריאציות: 3+3:3+3, 3+2:3+3

מיקום הגנתי במערך של 1:3:2:3 כאשר הכדור אצל 
הבלם המרכזי של הקבוצה היריבה

פיתוח שיטתי ודידקטי של משחק ההגנה

שלב 7
מיקום כל שחקני הקבוצה לפי נקודות ייחוס התקפיות

)כדור - שחקנים בקבוצה - שחקני יריב(
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מיקום הגנתי במערך של 1:3:2:3 כאשר הכדור אצל 
המגן הימני של הקבוצה היריבה

מיקום הגנתי במערך של 1:3:2:3 כאשר הכדור אצל 
הקשר המרכזי של הקבוצה היריבה

מיקום הגנתי במערך של 1:3:2:3 כאשר הכדור אצל 
הקיצוני הימני של הקבוצה היריבה

פיתוח שיטתי ודידקטי של משחק ההגנה
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שלב 8
משחק הגנה בשלושה קווים

משימות שחקן ההתקפה:

להכווין את משחק היריבה לאגפים, למנוע מעבר מסירות בין שחקני התקפה.  	
ללחוץ על שחקני ההגנה.  	

למנוע מסירות לאחור או מסירות אלכסוניות.  	
לאחר הזכייה בכדור: סיומת מידית מול השער.  	

משימות שחקן הקישור:

להכווין הגנתית את שחקני ההתקפה.  	
התמקמות מוכוונת כדור.  	

מניעת מסירות עומק.  	
ללחוץ על שחקני ההגנה והקישור של היריבה.  	

יצירת יתרון מספרי באזור הכדור על ידי סטייה לצדי השחקן עם הכדור.  	
מתן כיסוי הגנתי לשחקני ההתקפה שלוחצים.  	

זכייה במאבקי 1 נגד 1.  	
לאחר זכייה בכדור: בחירה בין משחק ישיר קדימה תוך נטילת סיכונים לבין בניית המשחק מאחור.  	

מטלות שחקן ההגנה:

להכווין הגנתית את שחקני הקישור.  	
המרחק בין קווי ההגנה הקבוצתיים )עומק הקבוצה( משתנה בהתאם לתנועת קו ההגנה האחורי.  	

לשמור על מרחק נכון בין קו ההגנה לקו הקישור.  	
התמקמות מוכוונת כדור.  	

יצירת יתרון מספרי באזור הכדור על ידי סטייה לצדי השחקן עם הכדור.  	
למנוע מסירות עומק חותכות בין שחקני ההגנה.  	

לצפות, להגן ולחטוף מסירות ארוכות לכיוון קו ההגנה האחרון.  	
מתן כיסוי הגנתי לשחקני הקישור שלוחצים.  	

זכייה בקרבות 1 נגד 1.  	
לא לאפשר לשחקני היריבה להסתובב ולחלוף על פנינו כאשר גבם אל השער.  	

לאחר הזכייה בכדור: בחירה בין התקפה מתפרצת מהירה או בניית המשחק מאחור.  	

פיתוח שיטתי ודידקטי של משחק ההגנה
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משימות השוער:

להכווין הגנתית את כל הקבוצה, אך בעיקר את שחקני ההגנה.  	
לקחת חלק פעיל במשחק הקבוצתי - »לקרוא« את המשחק.  	

התמקמות מוכוונת כדור.  	
לצפות, להגן ולחטוף מסירות ארוכות לכיוון קו ההגנה האחרון.  	

לאחר הזכייה בכדור: בחירה בין ליזום התקפות מתפרצות מהירות   	
)באמצעות מסירה ארוכה, זריקת הכדור וכדומה( לבין בניית    

משחק רגועה מאחור  

בניית המשחק מתחילה אצל השוער.  	
השוער ושלושת שחקני ההגנה מתרגלים את בניית המשחק נגד שני שחקני התקפה יריבים )בכחול(.   	

המטרה שלהם היא להניע את הכדור לאזור האדום המסומן באמצעות מסירות שטוחות.  

שחקני ההתקפה )=שחקני הגנה ראשונים( ושחקני הקישור היריבים מנסים, באמצעות הסטת שחקנים מוכוונת כדור,     	 
למנוע את המסירות השטוחות לעבר קו הקישור של הקבוצה התוקפת )באדום(, לחטוף את הכדור ולכבוש שערים.  

שני שחקני קישור )אדומים( מצטרפים להתקפה בשליש האחרון על מנת ליצור יתרון מספרי )4 נגד 3(, בזמן    	
שהקשר השלישי נותר לכסות הגנתית מאחור. היעד בחלק ההתקפי הוא לכבוש שערים באמצעות משחק התקפה    

מגוון. במקרה של איבוד כדור, מנסים מיד לחטוף אותו בחזרה.  

שלושת שחקני ההגנה מתגוננים בחסרון מספרי. כאשר הם זוכים בכדור, עליהם לנסות מסירה שטוחה אל עבר קו    	
הקישור )המסומן בכחול(.  

פיתוח שיטתי ודידקטי של משחק ההגנה

תרגיל בסיסי:
תרגול מערך של 1:3:3:2 עם אזורים תחומים ומוגדרים
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שלב 9
יישום ההגנה האזורית במשחקים 

תחרותיים ובמשחקי ידידות

שלב 10
ניתוח טכני וטקטי של המשחקים והשלכותיהם על 

המשך הפיתוח האישי והקבוצתי, בתאוריה ובמעשה

פיתוח שיטתי ודידקטי של משחק ההגנה
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תאוריה: 1 נגד 1  ועד 4 נגד 4

1 נגד 1 
התקפה

1( ומסוגלים באמצעותה לחמוק  שחקנים ברמה עולמית מתאפיינים ביכולת כדרור משובחת )1 נגד 

מאחד או יותר שחקני יריב. באמצעות הטעיות רגל וגוף, שינויי כיוון ושינויי מהירות הם הופכים לבלתי 

צפויים עבור יריביהם, דבר שהופך אותם לעתים קרובות ליתרון המכריע במשחקים חשובים. שחקנים 

מבריקים כאלה עושים את ההבדל בכדורגל המודרני!

יסודות להתקפה וכדרור מוצלחים במצבי 1 נגד 1:

שליטה בהטעיות ובתזמונן )שינוי קצב וכיוון בהובלת הכדור(, קבלת החלטות בהתאם לתגובת היריב ומצב המשחק    	
וביצוע פעולות המשך מוצלחות )בעיטה, מסירה וכדומה(.  

שליטה בטכניקות בסיסיות, אף תחת לחץ זמן, מרחב או מהירות.  	
אימון קואורדינציה מתקדם ואימון מוטורי בסיסי.  	
אסרטיביות, בטחון עצמי, מנטליות של מנצחים.  	
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1 נגד 1

המיקום ממנו בוחר המגן לתקוף את השחקן המכדרר הוא מכריע כשבוחרים לבצע תנועת הטעיה. אנחנו מבחינים בין 
ארבעה מיקומים אפשריים של המגן לעומת השחקן שמכדרר:

השחקן עם הכדור מותקף חזיתית על ידי המגן 	 השחקן עם הכדור לצדי המגן 	

המגן הוא בגב השחקן עם הכדור 	 השחקן עם הכדור מותקף מן הצד על ידי המגן 	

דגשים לאימון:

לעודד את השחקנים לכדרר! 	

נחישות. 	

מצב הגוף של השחקן )יציבה, טונוס, יציבות וכדומה( 	

שליטה בכדור. 	

כדרור כשהכדור קרוב או רחוק מהרגל )תלוי סיטואציה( 	

מהירות, כיוון, מיקום, תזמון. 	

הטעיות. 	

מיקום היריב. 	

ביצוע פעולת המשך מוצלחת )בעיטה, מסירה וכדומה(. 	

משחק מעבר לאחר איבוד כדור. 	
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שלב 1

שלב 2

שלב 3

בנייה שיטתית של היכולת ההתקפית ב-1 נגד 1

למידה ותרגול של תנועות בסיסיות – כדרור "מטוטלת" 
מהיר בין שתי הרגליים )הזזת הכדורגל מרגל לרגל(, 
משיכת הכדור לאחור )בעזרת הרגל פנימית, החיצונית, 
סוליית הרגל(, כדרור "מספריים" )עם הרגליים מעל לכדור(, 

שינויי כיוון ומהירות וכדומה.

יישום תנועות בסיסיות, כאמור, תוך כדרור בשטח מסומן 
)כגון במבנה "סלאלום"( או מול יריב פסיבי, חצי-אקטיבי 
או אקטיבי )ביצוע עם רגל  פנימית, רגל חיצונית, מלאה 

וכדומה(.

יישום בצורת משחק	

דוגמה: משחק הפיראט – "חציית 
הנהר".

ארגון וביצוע: מחלקים שטח מסומן 
ל-3 חלקים. כל שחקן מקבל כדור 
ומנדבים מספר מסוים של שחקנים 
אשר  השטח(  לגודל  )בהתאם 
תפקידם לחטוף את הכדור מיתר 
לכדרר  כל שחקן  על  השחקנים. 
משטח קיצוני אחד לשני תוך מעבר 
ב"נהר" )השטח האמצעי(. שחקן 
שחטפו לו את הכדור מתחלף עם 

השחקן שחטף וכן הלאה. 

1 נגד 1
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דגשים לאימון:

יש לרוץ ולצמצם את המרחק משחקן ההתקפה היריב, »להרוויח« שטחים ולהתרחק מהשער שלנו כשניתן. 	

יש להאט מהירות בזמן, לא לאפשר שיחלפו על פניך ולאמץ את מהירות הריצה של השחקן התוקף. 	

יש לתפוס עמדת הגנה אופטימלית בכל עת! 	

יציבה: לשאוף לעמידה הגנתית צדית )חצי תפנית( נכונה מול מוביל הכדור באמצעות כפיפה קלה בברכיים והעברת  	

משקל הגוף לעבר כריות כף הרגל.

עיניים לכיוון הכדור – לא ליפול קרבן להטעיות! )»אל תבטל את עצמך הגנתית!«( 	

להתבונן ביריב )למשל, האם הוא ימני או שמאלי(. 	

להוביל את תנועת היריב: 	

החוצה;	 

לעבר הצד החזק שלנו;	 

לעבר הרגל החלשה שלו.	 

לצפות ולחסום את הנתיב הישיר לשער ולחסום את נתיב הריצה של היריב אליו. 	

לנצל את ההזדמנות להפריד בין היריב לכדור! 	

לחתור למגע גופני מצדי הגוף, לחתוך את נתיב הריצה על ידי הכנסת הגוף בין הכדור ליריב ולאחר מכן, בדו קרב של  	

ריצה עם היריב, לרוץ לכיוון הכדור ולחטוף אותו.

לרדת לגלישה רק כמוצא אחרון! )»אל תבטל את עצמך הגנתית!«( 	

נחישות, כוח רצון והחלטיות – היריב לא עובר אותי! 	

משחק מעבר מידי להתקפה לאחר זכייה בכדור. 	

המטרה היא לחטוף את הכדור. גם כאשר מדובר 

בילדים צעירים מאוד, התנהגות טכנית-טקטית 

נכונה משחקת תפקיד חשוב. השחקנים חייבים 

ללמוד לתקוף הגנתית את הכדור רק כאשר הוא 

חופשי! עבירות לא נחוצות מובילות למצבים נייחים 

מסוכנים מיותרים.

כלל אצבע:

"אל תבטל את עצמך הגנתית!"
ההתאחדות לכדורגל

הגנה
1 נגד 1
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אימון 1 נגד 1 מבוסס-משחק בלבד! 	

עדיף להדגים מאשר להסביר בצורה ארוכה ומסובכת! 	

לאמן באופן שיטתי, עם מגוון וריאציות ובצורה מרוכזת! 	

לכלול באופן פעיל את השחקנים בהליך הלמידה! )לוודא הבנה, לתת לשחקנים להסביר ולהתבטא( 	

ללמד את התוכן הטכני-טקטי של נושא ה-1 נגד 1 באופן מפורט! 	

יש לנסח המלצות לשיפור באופן חיובי בלבד! 	

לאמן בקבוצות קטנות ולאפשר ביצוע פעולות רבות )חזרות( לכל שחקן, אך לשמור על עומס עבודה ואינטנסיביות  	

מותאמים לגיל!

יש לסמן תמיד מרחבים לתרגול ומשחק ולהכין כמות מספקת של כדורים חלופיים! 	

זכרו כי משחקי כדורגל קטנים מקדמים משחק, כיף ואינטליגנציית משחק כאחד, אך גם את היצירתיות ומהירות  	

הביצוע של השחקנים!

1 נגד 1 עם שני שערי עמודים

	  2 להציב שערים מעמודים )ברוחב 

מטר(.

שני שחקנים משחקים כ-30 שניות   	

1  נגד 1 לכיוון השערים.

1 נגד 1 עם שני שערים

להציב שני שערים עם שוערים במרחק של  	

25 מטר זה מזה.

למקם שתי קבוצות שוות באלכסון זו מול זו. 	

כל שחקני  ההתקפה )בכחול( מקבלים כדור. 	

שחקני ההתקפה מכדררים לתוך המגרש  	

כדי לכבוש שער נגד שחקני ההגנה )באדום( 

במצב של 1 נגד 1.

אם שחקן הגנה חוטף את הכדור, הוא יוצא  	

להתקפה מתפרצת לכיוון השער הנגדי.

דוגמאות לתרגילים לאימון 1 נגד 1

עצות כלליות למאמנים בנושא אימוני 1 נגד 1

1 נגד 1



65

2 נגד 1 – יתרון/חיסרון מספרי

תרגול מבוסס משחק:

שחקן הגנה )בכחול( מוסר כדור ארוך  	

לעבר שחקני ההתקפה )באדום(.

שני שחקני ההתקפה מנסים להתגבר  	

על שחקן ההגנה והשוער ולכבוש שער.

אם שחקני ההגנה זוכים בכדור, הם מיד  	

מבצעים מסירה מדויקת לעבר שוער 

היריבה )=שער(.

מידות המגרש: כ-20x15 מטר. 	

דגשים לאימון שחקני ההגנה:

מסירה ראשונה: גבוהה/שטוחה, חדה ומדויקת, תוך שימת דגש תמידית על איכות המסירה! 	

ספרינט קדימה: תנועה קדימה אחרי כדור ארוך. 	

תקיפת מוביל הכדור הרחק ככל האפשר מן השער. 	

יש להאט מהירות בזמן, לא לאפשר שיחלפו על פניך. 	

טקטיקה: להרוויח זמן. 	

מיקום אופטימלי: אם ניתן, יש לתקוף את מוביל הכדור ולהקשות עליו להעביר מסירה לשחקן השני. 	

יציבה: עמידה הגנתית צדית )חצי תפנית( נכונה מול מוביל הכדור, כפיפה קלה של הברכיים והעברת משקל הגוף  	

לעבר כריות כף הרגל.

ריצה מבוקרת לאחור, הפחתת מהירות וביצוע הטעיות תיקול. 	

הובלה: לדחוק את מוביל הכדור החוצה. 	

תיקול: ניסיון לזכות בכדור רק כאשר נוצרת הזדמנות מתאימה לכך, ביצוע גלישה רק כמוצא אחרון. 	

לצפות וליירט מסירות. 	

כוח רצון ונחישות – היריב לא עובר אותי! 	

לאחר זכייה בכדור: משחק מעבר מידי להתקפה באמצעות מסירה ארוכה ומדויקת קדימה )לכיוון השוער הנגדי  	

באדום במקרה זה(.

2 נגד 1 
יתרון/חיסרון מספרי
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דגשים לאימון השוערים:

נטילת חלק פעיל וקריאת המשחק. 	

השוער לוקח על עצמו את תפקיד הבלם האחורי  	

)»מטאטא«(.

צפייה ויירוט )תפיסה( של כדורים ארוכים. 	

אחד על אחד. 	

הכוונת שחקני ההגנה. 	

שחקן ללא כדור:

ריצה לרוחב אשר יוצרת ריווח, מוכן  	

למסירה ממוביל הכדור.

הכדור,  	 על  איכותית  השתלטות 

המלווה בסיומת מידית לשער.

מוביל כדור:

הובלת כדור בכדרור מהיר וקרוב  	

לרגל כדי למשוך את שחקן ההגנה 

החוצה )לכיוונו(.

אפשרות א': אם שחקן ההגנה  	

תוקף: מסירה מדויקת ומבוקרת )מהירות( אל עבר נתיב הריצה של השחקן ללא הכדור.

אפשרות ב': אם שחקן ההגנה אינו תוקף: לכדרר ישירות לעבר השער, סיומת איכותית  	

דגשים לאימון שחקני ההתקפה:

שליטה מהירה בכדור. 	

הגברת מהירות תוך כדי התקדמות. 	

היעד: סיומת איכותית וכיבוש שער. 	

2 נגד 1 – יתרון/חיסרון מספרי

וריאציה 1
שני שחקני ההתקפה תוקפים משני הצדדים )ללא חילופי מקומות(
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שחקן ללא כדור:

עקיפת מוביל הכדור בספרינט. 	

במקרה של איבוד כדור – מעבר  	

מידי להגנה מאותו מיקום.

מוביל כדור:

וקרוב  	 כדור בכדרור מהיר  הובלת 

לרגל בכדי למשוך את שחקן ההגנה 

החוצה )לכיוונו(.

אפשרות א': אם שחקן ההגנה  	

תוקף: מסירה מדויקת ומבוקרת )מהירות( אל עבר נתיב הריצה של השחקן ללא הכדור.

אפשרות ב': אם שחקן ההגנה אינו תוקף: לכדרר פנימה ישירות לעבר השער, סיומת איכותית מול השער. 	

שימת דגש על תזמון התנועה והמסירה )נבדל(. 	

בעיטה לשער: החלטיות, שמירה על קור רוח. 	

במקרה של איבוד כדור – מעבר מידי להגנה. 	

2 נגד 1 – יתרון/חיסרון מספרי וריאציה 2
עקיפה – שחקן התקפה מחליף צד
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3 נגד 2  
יתרון/חיסרון מספרי

3 נגד 2 – יתרון/חיסרון מספרי

תרגול מבוסס משחק:

השוער מוסר את הכדור לשחקן הגנה  	

)בכחול(. שחקן ההגנה מוסר כדור ארוך 

לעבר שחקני ההתקפה )באדום(.

שלושת שחקני ההתקפה מנסים להתגבר  	

על שני שחקני ההגנה והשוער ולכבוש 

שער.

אם שחקני ההגנה זוכים בכדור, הם מיד  	

שוער  לעבר  מדויקת  מסירה  מוסרים 

היריבה )=שער(.

מידות המגרש: כ-25x20 מטר. 	

דגשים לאימון שחקני ההגנה:

מסירה ראשונה: גבוהה/שטוחה, חדה ומדויקת, תוך שימת דגש תמידית על איכות המסירה! 	

ספרינט קדימה: תנועה קדימה אחרי כדור ארוך. 	

תקיפת מוביל הכדור הרחק ככל האפשר מן השער. 	

יש להאט מהירות בזמן, לא לאפשר שיחלפו על פניך. 	

שחקן הגנה ראשון: 

ללחוץ על מוביל הכדור. 	

לגרום ליריב לטעות, ביצוע הטעיות תיקול. 	

לתפוס מיקום הגנה אופטימלי בכל מצב נתון. 	

יציבה: עמידה הגנתית צדית )חצי תפנית( מול מוביל הכדור, כפיפה קלה של הברכיים והעברת משקל הגוף לעבר  	

כריות כף הרגל.

כוח רצון ונחישות – היריב לא עובר אותי! 	

הובלת מוביל הכדור )החוצה(. 	

תיקול: ניסיון לזכות בכדור רק כאשר נוצרת הזדמנות מתאימה לכך, ביצוע גלישה רק כמוצא אחרון. 	

במקרה של מסירת עומק: החלפת מטלות הגנתיות עם שחקן ההגנה האחר שנמצא בעמדת וחיפוי. 	

לאחר זכייה בכדור: משחק מעבר מידי להתקפה באמצעות מסירה ארוכה ומדויקת קדימה. 	
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3 נגד 2 – יתרון/חיסרון מספרי שחקן הגנה שני: 
כיסוי הגנתי של שחקן ההגנה הראשון! 	
התמקמות אלכסונית מאחורי שחקן ההגנה הראשון )במרחק של כ-8-5 מטר(. 	
הנחיית שחקן ההגנה הראשון בצעקות! 	
מבט פריפריאלי: עיניים לעבר הכדור, מוביל הכדור, שחקן ההתקפה ללא הכדור ומיקום הגנתי אישי וקבוצתי. 	
לצפות וליירט מסירות עומק חותכות! 	
במקרה של מסירת רוחב לשחקן ההתקפה ללא הכדור – מיד לבצע לחץ ולהחליף מטלות עם שחקן ההגנה הראשון  	

)שעובר לבצע כיסוי הגנתי(.
לאחר זכייה בכדור: משחק מעבר מידי להתקפה באמצעות מסירה ארוכה ומדויקת קדימה. 	

דגשים לאימון שחקני ההתקפה: 
שליטה מהירה בכדור. 	
הגברת מהירות תוך כדי התקדמות. 	
היעד: סיומת איכותית וכיבוש שער. 	

שחקנים ללא כדור:

באמצעות התמקמות נכונה – משיכת  	

שחקן ההגנה השני שבעמדת כיסוי.

ריווח המגרש. 	

פעולה תלוית סיטואציה: 	

ריווח ← כדרור של שחקן אחר;	 

אופציה קצרה ← מסירה כפולה;	 

ריצת עומק ← מסירת עומק; 	 

שינוי אגף ← באמצעות מסירה  	 

אלכסונית.  

וריאציה 1
כדרור – מסירה כפולה – מסירת עומק – שינוי אגפים )ללא חילופי מקומות(

מוביל כדור:

משיכת שחקן ההגנה הראשון. 	

הובלת כדור בכדרור מהיר וקרוב לרגל כדי למשוך את  	

שחקן ההגנה החוצה )לכיוונו(.

בהתאם להתנהגות שחקני ההגנה ושחקני ההתקפה  	

בקבוצה: 

כדרור 	 א	 

מסירה כפולה 	 ב	 

מסירת עומק 	 ג	 

החלפת צד	 	 ד	 

במקרה של איבוד כדור – מעבר מידי להגנה. 	
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וריאציה 2
עקיפה – החלפות מיקום

3 נגד 2 – יתרון/חיסרון מספרי

שחקנים ללא כדור:

עקיפת מוביל הכדור בספרינט. 	

ריווח המשחק. 	

במקרה של איבוד כדור – מעבר  	

מידי להגנה.

מוביל כדור: 

הובלת כדור בכדרור מהיר וקרוב לרגל כדי למשוך את שחקן ההגנה החוצה )לכיוונו(. 	

כדור                       	 ללא  שחקן  של  הריצה  נתיב  עבר  אל  )מהירות(  ומבוקרת  מדויקת  מסירה  תוקף:  ההגנה  שחקן  אם 

)אפשרות א' או ב'(.

אם שחקן ההגנה אינו תוקף )אפשרות ג'(: לכדרר פנימה ישירות לעבר השער, סיומת איכותית מול השער. 	

שימת דגש על תזמון התנועה והמסירה )נבדל(. 	

בעיטה לשער: החלטיות, שמירה על קור רוח. 	

במקרה של איבוד כדור – מעבר מידי להגנה. 	
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שני קוויםיהלום

אימון בקבוצות של 4 נגד 4 כולל היבטים רבים מהיבטי המשחק ה«גדול« )11 נגד 11(, כולל  מספר רב 

של פעולות משחק אשר מבטיחות התקדמות אופטימלית בפיתוח השחקנים.

4 נגד 4

השחקנים צריכים להיות מסוגלים לצפות את הרגע בו הקבוצה תזכה בכדור ומיד להתאים את תנועתם ללא כדור, כך 

שישתמשו באופן אופטימלי ברוחב ובעומק המגרש ובה בעת להיות מוכנים לקבל את הכדור.

תנועה לאחר זכייה בכדור )קבוצה אדומה(

דוגמה:

שחקן א' )באדום( זכה בכדור לאחר מאבק 1 נגד 1 מוצלח. 

שחקן ג' מצטרף להתקפה באמצעות ריצת עומק אלכסונית 

לרוחב המגרש. שחקן ב', אשר במקור ירד לאחור לתמוך 

בשחקן א' באמצעות שמירה כפולה, מצטרף מיד למשחק 

המעבר בהתקפה ומרווח גם הוא לעומק ולרוחב.

4 נגד 4

התקפה
ריווח דינמי של המשחק לאחר זכייה בכדור
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דוגמה:

למוביל הכדור צריכות להיפתח אפשרויות 

ועל  ומלפניו,  מסירה – מימינו, משמאלו 

השחקנים לנוע ללא כדור לצורך כך.

על השחקנים ללמוד את הסדר הבסיסי בצורות המשחק השונות על מנת שההתמקמות שלהם במגרש תאפשר מגוון 

צירופי מסירות )עומק, אלכסוניות, רוחב וכדומה(. תוך כדי כך, על השחקנים לנוע ולתפוס עמדות שונות ברחבי המגרש.

הבנה וזיהוי של תבניות משחק בסיסיות לצורך משחק עומק ורוחב מוצלח )משולש ויהלום(

4 נגד 4
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דוגמה:

מוביל הכדור )בכחול( אינו מסוגל למסור 

תחת  ממוקמים  אשר  קבוצתו  לשחקני 

צילם של שחקני ההגנה ששומרים עליהם. 

כתוצאה מכך, מוביל הכדור נאלץ להסתכן 

1 קרוב לשערו.  נגד   1 ולתקוף במצב של 

רק באמצעות תנועה חכמה ללא כדור של 

חבריו לקבוצה יוכל מוביל הכדור להשתחרר 

ממצב הלחץ, לבנות את המשחק ולהוציא 

את קבוצתו קדימה.

על השחקנים לבחון באופן תמידי את מיקומם ביחס למוביל הכדור בקבוצתם ולהתאים את תנועתם ללא כדור כך שיהיו 

מסוגלים לקבל מסירה. המטרה היא תנועה חכמה מחוץ ל«צל« שחקן ההגנה )טווח התנועה של השחקן המגן אשר 

מונע העברת מסירה(.

תנועה ללא כדור מחוץ לצלו של שחקן ההגנה
4 נגד 4
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דוגמה:

החלוץ המרכזי מרווח את המשחק ויוצר שטח פנוי מאחוריו 

במרכז. שחקן האגף השמאלי מזהה את השטח הפנוי ומנצל 

זאת באמצעות ספרינט מאחורי גבו של שחקן ההגנה ששומר 

עליו. מוביל הכדור מזהה את התנועה ללא כדור ומוסר מסירה 

אלכסונית לעומק.

דוגמה:

כדור  ללא  נע  בצהוב(  המסומן  )באזור  הכחול  השחקן 

ומשתחרר משחקן ההגנה. בעת קבלת המסירה, עליו למקם 

את גופו במנח פתוח )או בחצי תפנית( כך שיוכל להסתכל 

לעומק ולבצע פעולת המשך מהירה )מסירה לעומק(.

בהתקפה, על השחקנים ללמוד ליצור שטחים פנויים ברחבי המגרש, לזהות שטחים פנויים קיימים ולנצלם ברגע הנכון.

על השחקנים ללמוד להתמקם באופן שיהיו מסוגלים להשתלט על הכדור במנח גוף פתוח )או בחצי תפנית( ולבצע פעולת 

המשך מידית ואיכותית קדימה. כמו כן, על שחקנים ללמוד לשחק ולנוע בין קווי ההגנה ולתוך »תעלות« פנויות.

יצירת שטח – ניצול שטח

תנועה ללא כדור והתמקמות במשחק פתוח

4 נגד 4

שימוש במרחבשטח פנוי
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דוגמה:

באזור המסומן בצהוב: מוביל הכדור מזהה כי חברו לקבוצה, 

אליו הוא מתכוון למסור, נמצא תחת לחץ של שני שחקני הגנה 

ולא בטוח שיוכל לבצע פעולת המשך. לכן, לאחר המסירה 

הוא נע אחורה וממקם את עצמו כך שהוא תומך בחברו 

לקבוצה שקיבל את הכדור. 

בכחול: השחקן המוסר מזהה שטח פנוי  באזור המסומן 

בעומק. לאחר מסירת הכדור באלכסון שמאלה, הוא מיד נע 

ללא כדור לעומק לכיוון השטח הפנוי.

לאחר מסירת הכדור, על השחקנים ללמוד לבצע תנועה מידית ללא כדור שתאפשר לשחקן שמקבל את המסירה לבצע 

פעולת המשך מידית בהתאם למצב המשחק )למשל, מסירה לעומק או מסירה לאחור(.

מסירת הכדור – תנועה ללא כדור

4 נגד 4

מרחב סגור

מרחב פתוח
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4 נגד 4

דוגמה:

שחקן א' )בכחול( מוסר לשחקן 

ב' ומזהה מצב משחק המאפשר 

לו לעקוף ללא כדור את שחקן ב' 

ולנוע חופשי לאורך האגף. שחקן ג' 

מרווח לכיוון הנגדי על מנת למשוך 

את שחקן ההגנה רחוק מן הכדור. 

שחקן ד' )שנמצא הכי רחוק ממצב 

המשחק( נע אחורה כדי לבצע כיסוי 

הגנתי.

על השחקנים ללמוד לזהות מצבי משחק המאפשרים עקיפה ללא כדור.

עקיפה ללא כדור

עקיפה ללא כדור
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4 נגד 4

דוגמה:

)א'  המרכזית  ההגנה  שחקנית 

המגרש  למרכז  מכדררת  בכחול( 

אותו  מספרי,  יתרון  ויוצרת 

אפשר לנצל בהתאם להתנהגות 

היריבה. שחקנית ג' ושחקנית ד' 

קדימה,  המשחק  את  מרווחים 

בעוד ששחקנית ב' נעה ללא כדור 

ופותחת אפשרות מסירה אלכסונית 

לעומק.

על שחקני ההגנה ללמוד לכדרר באופן פעיל לכיוון מרכז המגרש וליטול חלק בבניית המשחק הקבוצתי, ובכך ליצור יתרון מספרי.

כדרור של שחקן הגנה למרכז המגרש

יתרון מספרי
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4 נגד 4

על שחקנים ללמוד כיצד לצמצם מרחקים בהגנה באמצעות יצירת גוש הגנתי וביצוע תנועה מתואמת מוכוונת כדור, הכול 

על מנת לשבש את בניית המשחק של הקבוצה היריבה.

דוגמה:

4 שחקנים )באדום( מתגוננים בין הכדור 

לשער שלהם באמצעות גוש הגנתי ותנועה 

מרחק  על  שומרים  הם  כדור.  מוכוונת 

מינימאלי אחד מן השני במרכז המגרש 

על מנת שהכדור לא יוכל להיות משוחק 

ביניהם. בה בעת, במקרה של העברת כדור 

מצד אחד של המגרש לשני, עליהם להיות 

מסוגלים לנוע יחד בגוש בתזמון מדויק  

לעבר הכדור.

הגנה
צמצום רווחים – אבטחת מרכז המגרש – יצירת גוש הגנתי
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4 נגד 4

דוגמה:

החלוץ )בכחול( נע מחוץ לאזור המוקצה 

)באדום(. שחקן  לשחקן ההגנה הימני 

ההגנה מלווה את החלוץ עד אשר שחקן 

ההגנה השמאלי יכול לקחת על עצמו את 

המטלה. שחקני ההגנה מתקשרים ביניהם 

לצורך חילוף המטלות ביניהם כאמור.

על השחקנים ללמוד להגן על האזור המוקצה להם ולתקשר עם חבריהם לקבוצה כאשר שחקני הקבוצה היריבה נעים 

לתוך ומחוץ לאזור מסוים.

החלפת מטלות הגנתיות

"שלך!""שלי!"
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4 נגד 4

דוגמה:

קרוב  שנמצא  )באדום(  המרכזי  הבלם 

לכדור עוזב את המיקום שלו ותוקף קדימה 

את מוביל הכדור )בכחול(. באותו רגע, שני 

שחקני ההגנה לצדדיו נעים מאחוריו לכיוון 

המרכז לצורך כיסוי הגנתי ויירוט מסירות 

עומק. כך, במידה שמוביל הכדור יבטל את 

שחקן ההגנה התוקף ויחלוף על פניו, הם 

יכולים לתקוף אותו מיד. בה בעת, שחקן 

ההתקפה המגן )באדום( נע לצורך ביצוע 

שמירה כפולה על מוביל הכדור יחד עם 

הבלם המרכזי, ואלה מנסים לחטוף את 

הכדור יחדיו.

על השחקנים ללמוד לצמצם ולסגור שטחים מאחורי חבר לקבוצה שתוקף הגנתית את הכדור )כיסוי הגנתי(, זאת במטרה 

למנוע ממסירות לעבור דרך הגוש ההגנתי או על מנת לבצע לחץ על מוביל הכדור במידת הצורך.

כיסוי הגנתי לשחקן ההגנה הראשון – יצירת יתרון מספרי סביב הכדור

משולש הגנתי
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4 נגד 4

דוגמה:

שחקן ההגנה )באדום( הקרוב לכדור מסמן 

שהוא תוקף את הכדור. הוא מגובה על 

ידי חבר לקבוצה המבצע כיסוי הגנתי. חבר 

נוסף לקבוצה נע לצורך תמיכה נוספת 

הקבוצה  יחד,  כפולה.  שמירה  ומבצע 

מנסה לזכות בכדור.

על השחקנים ללמוד עקרונות משחק )כיסוי, משולש הגנתי, משפך הגנתי, שמירה כפולה( המסייעות להם להצליח לפתור 

יחד מצבי הגנה.

תיאום הגנתי – הסתערות יחדיו

שמירה כפולה

כיסוי

תוקף את הכדור "שלי!"
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4 נגד 4

דוגמה:

הבלם המרכזי )בכחול( מוסר את הכדור 

ימינה לכיוון שחקן הכנף. כתוצאה מכך, 

ההגנה )באדום( מבצעת תנועה מוכוונת 

כדור לכיוונו ועוזבת את האזור הרחוק מן 

הכדור )»אזור חופשי«(.

על השחקנים ללמוד לעקוב אחר הכדור בגוש הגנתי צפוף באמצעות תנועה יחד כקבוצה, זאת במטרה לצמצם שטחים 

ומרחבי תקיפה עבור הקבוצה היריבה.

תנועה )סטייה( הגנתית מוכוונת כדור

"אזור חופשי"
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הקבוצה האדומה
זכתה בכדור

4 נגד 4

דוגמה:

שחקן ג' )בכחול( מסר מסירה אלכסונית 

לכיוון שחקן ב'. שחקן ההגנה )באדום, 

באזור המסומן( חוטף את הכדור במיקום 

מסוכן מבחינתו )כאשר גבו מופנה לעבר 

שער היריבה(. עבור הקבוצה הכחולה, 

מדובר במצב משחק אופטימלי לרדיפה 

אחר הכדור. שחקנים א', ב', ו-ג'  תוקפים 

באופן מידי את השחקן עם הכדור. שחקן 

ד' מבצע תנועה מוכוונת כדור על מנת 

לשמור על המבנה ההגנתי.

על השחקנים ללמוד כי במקרה של איבוד כדור במחצית המגרש של היריב, עליהם לרדוף מיד אחר הכדור ולזכות בו חזרה.

רדיפה אחרי הכדור
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אימונים מעשיים

אימון לדוגמה

ארגון וביצוע:

שתי קבוצות של 4 ושוער נעות במגרש ומתמסרות עם 4 כדורים בבת אחת. אותו התרגיל מתבצע בשני אזורים במקביל.

תרגיל 1: תרגול מסירות עם 4 כדורים

וריאציות: 

גיוון במספר ובאופן הנגיעות בכדור )רגל פנימית, חיצונית וכדומה(. 	

מסירת הכדור רק לשחקנים ספציפיים )למשל, של הקבוצה היריבה או לשני השוערים וכדומה(. 	

מהירות תרגול משתנה. 	

מסירות שטוחות לשחקני השדה בקבוצה ומסירות עיליות לשוערים. 	

חימום תחילת האימון



86

אימונים מעשיים

ארגון וביצוע:

שתי קבוצות של 4 שחקנים ושוער. לכל קבוצה כדור אחד. 4 שחקני השדה מתרגלים שילובי מסירות שונים תוך שילוב 

בעיטות לעבר השוער. אותו התרגיל מתבצע בשני אזורים במקביל.

תרגיל 2: שילובי מסירות בקבוצות של 4 ובעיטות לשוער

תרגיל 3: אימון קואורדינציה עם ובלי כדור

וריאציות: 

מסירות שטוחות לשחקני השדה בקבוצה ובעיטות גבוהות לשוערים. 	

מסירות בחצי גובה לשחקני השדה בקבוצה ובעיטות שטוחות לכיוון צדי השוערים )כך שיוכלו לתפוס כדורים בנפילה(. 	

תרגילי ריצה בווריאציות שונות, כגון: שינויי כיוון )קדימה, אחורה, הצידה(, שינויי מהירות בעקבות סימונים קוליים  	

או חזותיים, ריצה או דילוגים עם הרמות ברכיים/עקבים ועוד.

שילובי ריצה ודילוגים עם מטלות טכניות. 	

ספרינטים.  	
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אימונים מעשיים

ארגון וביצוע:

יש לסמן קו בעיטה באמצעות שני קונוסים. המרחק מן השער ייקבע לפי רמת הביצועים של השחקנים. מאחורי קו 

הבעיטה יש להניח קונוסים לסימון נקודת ההתחלה עבור הקבוצות. בין 2 הקבוצות, במרחק של 5 מטר מקו הבעיטה, יש 

להציב קונוס נוסף במרכז.

שתי הקבוצות נעמדות בטור ליד קונוס ההתחלה מימין ומשמאל. מעמידים שוער בשער, ולידו עומד שחקן )או מאמן( 

שמוסר את הכדורים. שתי הקבוצות קובעות את סדר הבועטים שלהן בהתאם ליכולות הבעיטה של השחקנים )כובש 

השערים הטוב ביותר הוא הראשון, וכן הלאה(. 

שחקן מהקבוצה שמתחילה מכדרר ובועט את הכדור מאזור קו הבעיטה. מיד לאחר מכן הוא מסתובב סביב הקונוס שבמרכז, 

מקבל מסירה מהירה מהשחקן המוסר )יכול להיות המאמן( ובועט מיד בנגיעה מאזור קו הבעיטה. אם השחקן אינו כובש 

שער, הוא נפסל ותורה של הקבוצה השנייה. 

אם הוא כובש שער, הוא לוקח את הכדור ומתייצב בסוף הטור של קבוצתו. כעת השחקן המקביל בקבוצה היריבה מבצע 

את אותו התרגיל, אך עליו להבקיע את שני הכדורים. אם הוא מצליח להבקיע שני שערים, הוא למעשה »ענה לאתגר«, 

אשר חוזר חזרה לשחקן הבא בתור בקבוצה הראשונה )ולא זה שבעט ראשון קודם לכן(. עם זאת, אם אחד הכדורים    

)או שניהם( אינו נכנס לשער, הוא נפסל והכדור עובר שוב לקבוצה הראשונה וכן הלאה.

משחקון המשלב בעיטות לשער

משחקון המשלב בעיטות לשער משחק
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ארגון וביצוע:

מציבים שני שערים עם שוערים זה מול זה במרחק של כ-35 מטר אחד מן השני. מחלקים את השחקנים ל-2 קבוצות 

שמתחלקות משמאל ומימין לשערים. לכל השחקנים משמאל לשערים יש כדור אחד. מסמנים אזור במרכז המגרש באורך 

5 מטר בעזרת קונוסים.

שחקן א' מוסר כדור לכיוון הריצה של שחקן ב' )שיצא בריצה מימין לשער(, אשר משתלט על הכדור, מכדרר ובועט אותו 

מן האזור האמצעי המסומן לעבר השער שמולו. לאחר מכן השחקנים מתחלפים בצד השני של המגרש ובועטים ומתרגלים 

בכיוון ההפוך. התרגיל מתקיים בעת ובעונה אחת בשני צדי המגרש.

תרגיל 1: השתלטות על הכדור ובעיטה לשער

וריאציות: 

מספר נגיעות מינימאלי או לחלופין, הגבלת מספר הנגיעות בכדור המותרות לפני הבעיטות. למשל, בעיטה מהאזור  	

המסומן לאחר 3 נגיעות בכדור לפחות.

השחקן הבועט חייב לשלב הטעיה לפני הבעיטה לשער. 	

להציב אתגרים לבעיטות לשער, כגון בעיטה לאזור, גובה או מיקום מסוים בשער. 	

טכניקת בעיטה אימון

אימונים מעשיים
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ארגון וביצוע:

מציבים שני שערים עם שוערים זה מול זה במרחק של כ-35 מטר אחד מן השני. מחלקים את השחקנים ל-2 קבוצות 

שמתחלקות משמאל ומימין לשערים. לכל השחקנים משמאל לשערים יש כדור אחד. מסמנים אזור במרכז המגרש באורך 

5 מטר בעזרת קונוסים.

כל זוג שחקנים מבצע צירופי מסירות עד לאזור המסומן ובועט לשער השני. לאחר מכן השחקנים מתחלפים בצד השני 

של המגרש ובועטים ומתרגלים בכוון ההפוך. התרגיל מתקיים בעת ובעונה אחת בשני צדי המגרש.

שילוב מסירות לדוגמה: שחקן א' מוסר לשחקן ב' ורץ קדימה. שחקן ב' מיד מוסר חזרה לכיוון נתיב הריצה של שחקן 

א' ורץ לכיוון השטח המסומן. שחקן א' מוסר גם הוא לכיוון נתיב הריצה של שחקן ב' באזור השטח המסומן, והאחרון 

משתלט על הכדור ובועט לשער.

תרגיל 2: צירופי מסירות ובעיטה לשער

וריאציות:

הגבלת מספר הנגיעות בכדור המותרות לפני המסירות והבעיטות. למשל, צירופי מסירות ובעיטה מהאזור המסומן  	

בנגיעה הראשונה בכדור.

להציב אתגרים לבעיטות לשער, כגון בעיטה לאזור, גובה או מיקום מסוים בשער. 	

אימונים מעשיים
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אימונים מעשיים

ארגון וביצוע:

מחלקים את השחקנים לקבוצות של 4. משחקים טורניר במגרשים מוקטנים מסומנים ובו כל הקבוצות משחקות אחת 

נגד השנייה. ניתן לשחק כמה משחקונים במקביל )למשל, משחקון בכל מחצית מגרש, כאשר המגרשים המסומנים הם 

בגודל של כ-36x24 מטר(.

סבב 1: 

א' נגד ב'

ג' נגד ד'

סבב 2: 

א' נגד ג'

ב' נגד ד'

סבב 3: 

א' נגד ד'

ב' נגד ג'

טורניר 4 נגד 4 משחק

קבוצה א' נגד קבוצה ב'

קבוצה ג' נגד קבוצה ד'

זמן משחק: 

5 דקות כל אחד.
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אימונים מעשיים

ארגון וביצוע:

מחלקים את הקבוצה ל-2 )או יותר(, כאשר לכל קבוצה יש כדור והשחקנים יוצרים מעגל ומחזיקים ידיים. על השחקנים 

להקפיץ את הכדור בינם לבין עצמם מבלי לשבור את המעגל או לעזוב ידיים. הקבוצה המנצחת היא זו שמגיעה ראשונה 

ל-20 הקפצות )או 30, 40, וכדומה( מבלי שהכדור נפל לקרקע.

וריאציות: 

הקבוצה הראשונה שמשלימה מספר סיבובים מסוים של הקפצות ובו כל שחקן במעגל נוגע בכדור. 	

הגבלות טכניות: שימוש ברגל מסוימת או חלק מסוים של הרגל וכדומה. 	

משחק הקפצות כדור שחרור
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חוקי המשחק  
בקבוצות של 9 נגד 9

חוקי המשחק בקבוצות של 9 נגד 9

ארגון

זכאות

ניהול משחקים

מספר השחקנים והמחליפים

משך המשחק וההפסקה

תחרויות לילדים בגילי 11-10 )ילדים ג', טרום ילדים א'( צריכות להיות מאורגנות בשיטה של ליגה )ללא פרסום תוצאות(. על 

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

מדיניות ההתאחדות לכדורגל והיעדים העיקריים של כדורגל הילדים צריכים להילקח בחשבון כאשר מקיימים תחרויות אלו.

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

יש לנהל משחקים של ילדים בגילי 11-10 באמצעות שופטים המשתייכים לאיגוד השופטים.

את המשחקים לילדים בגילי 11-10 )ילדים ג', טרום ילדים א'( מקיימים בקבוצות של 9 שחקנים: 8 שחקני שדה ושוער. אין 

מגבלה לכמות החילופים וניתן לבצע חילוף חוזר )כאשר שחקן הוחלף – ניתן להחליפו חזרה לתוך המשחק(. אם מספר 

השחקנים בקבוצה קטן מ-7, השופט יעצור את המשחק.

משך המשחק: שתי מחציות של 35 דקות.

הפסקת מחצית: 10 דקות.
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חוקי המשחק בקבוצות של 9 נגד 9

מגרש הכדורגל

מגרש לליגות לילדים בגילי 11-10: מגרש מוקטן ובו משחקים בקבוצות של 9 נגד 9.

קווי הצד של המגרש המצומצם יכולים להיות קווי הצד של המגרש הגדול. עם זאת, המגרש חייב 
להיות מלבני.

ממדי רוחב המגרש: מינימום - 45 מטר; מקסימום - 55 מטר.
ממדי אורך המגרש: מינימום - 60 מטר; מקסימום - 75 מטר.

רש
מג

 ה
ית

חצ
 מ

קו

קו מחצית המגרש
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סימון המגרש

כדורים

נעליים

שערים

כללי המשחק

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.

מומלץ להשתמש בכדור בגודל 5 קל )עד 350 גרם(. ניתן להשתמש גם בכדור בגודל 4.

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.

ניתן לצפות בסרטון הדרכה בנושא חוקי המשחק בקבוצות של 9 נגד 9 באתר ההתאחדות לכדורגל, בעמוד 

של אגף ההדרכה	

גובה: 2 מטר; רוחב: 5 מטר. 

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

נבדל: לפי כללי הנבדל הרשמיים.

שוער: השוער רשאי לגעת בכדור בידיו ברחבת השוער בלבד.

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

פנדל: במרחק 8 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.

חוקי המשחק בקבוצות של 9 נגד 9
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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
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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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הערות
הערות
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כדורגל לילדים



103



104


