
 
 אגף ההדרכה

 

 

 UEFA C לחניך בקורס מדריכים התנסות בסטאז' יומן

 שם החניך_________________   

 רכז מקצועי של הקורס___________________

 מחלקת נוער חונכת___________________   

 מאמן חונך___________________

 ______________________________. בסטאז' שנתון שבה נעשתה התנסות \קבוצה

 מאמן חונך,

 אימונים מלאים בהם לקח חלק החניך. 24יש למלא את יומן החניכה עבור 

 הערך את איכות הביצוע של החניך ועמידתו ביעדים שניתנו לו לפי המדרג הבא:

   5-טוב מאוד

 4 -טוב

  3-בינוני

 2-חלש

 1-בוצעלא 

 

 משחקים רשמיים של הקבוצה . ישהלהעריך את תפקודו בשובנוסף יש לוודא נוכחות  

 מידת המעורבות של החניך מול הקבוצה נתונה לשיקול דעתך ושל המועדון.

 תודה על שיתוף הפעולה

 אגף ההדרכה                           
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   1אימון 

 תאריך האימון________________.

 

 המדריך:_____________________ הופעת_____________________  

 מערך אימון רלוונטי_____________________:___________________ 

 בקול נכון שימוש_____________________:_____________________  

 סמכותי_____________________:___________________________  

  שפת גוף_______________________________________________ 

 תקשורת הולמת_____________________:_____________________  

 ____________________________________:מקפיד על משמעת באימון 

 תדרוך מילולי בתחילת האימון____________________:_____________ 

 הדגמות לפני ביצוע התרגיל_____________________:_____________  

 איתור ותיקון שגיאות_____________________:__________________  
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 ארגון שטח המגרש ביחס לתרגיל_____________________:_________  
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 __________________________________מקפיד על בטיחות השחקנים 

 _________________________הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר באימון 

 __________________________________סיכום האימון ופיזור השחקנים 

 

 הערות כלליות:_______________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 ___________________חתימת המאמן החונך: 



 
 אגף ההדרכה
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 מערך אימון רלוונטי_____________________:___________________ 
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 __________________________________מקפיד על בטיחות השחקנים 

 צועי  בנושא שהעביר באימון_________________________הפגין ידע מק 

 __________________________________סיכום האימון ופיזור השחקנים 

 

 הערות כלליות:_______________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 חתימת המאמן החונך: ___________________



 
 אגף ההדרכה
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 תאריך האימון________________.
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 חס לתרגילארגון שטח המגרש בי_____________________:_________  

 ___________________________________________קצב אימון כללי 

 __________________________________מקפיד על בטיחות השחקנים 

 _________________________הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר באימון 

 ________סיכום האימון ופיזור השחקנים__________________________ 

 

 הערות כלליות:_______________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 חתימת המאמן החונך: ___________________
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 תדרוך מילולי בתחילת האימון____________________:_____________ 

 הדגמות לפני ביצוע התרגיל_____________________:_____________  
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 ארגון שטח המגרש ביחס לתרגיל_____________________:_________  

 כללי___________________________________________ קצב אימון 

 __________________________________מקפיד על בטיחות השחקנים 

 _________________________הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר באימון 

 __________________________________סיכום האימון ופיזור השחקנים 

 

 _____________________________הערות כלליות:__________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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 אגף ההדרכה
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 ____________________________________:מקפיד על משמעת באימון 

 תדרוך מילולי בתחילת האימון____________________:_____________ 

 הדגמות לפני ביצוע התרגיל_____________________:_____________  

 תאיתור ותיקון שגיאו_____________________:__________________  

 משובים  מקצועיים_____________________:___________________  

 ארגון שטח המגרש ביחס לתרגיל_____________________:_________  

 ___________________________________________קצב אימון כללי 

 _____________מקפיד על בטיחות השחקנים_____________________ 

 _________________________הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר באימון 

 __________________________________סיכום האימון ופיזור השחקנים 

 

 הערות כלליות:_______________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 חתימת המאמן החונך: ___________________



 
 אגף ההדרכה
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 תאריך האימון________________.

 

 _____________________:הופעת המדריך_____________________  

 מערך אימון רלוונטי_____________________:___________________ 

  בקולשימוש נכון_____________________:_____________________  

 סמכותי_____________________:___________________________  

 _______________________________________________ שפת גוף 

 תקשורת הולמת_____________________:_____________________  

 _______________:מקפיד על משמעת באימון_____________________ 

 תדרוך מילולי בתחילת האימון____________________:_____________ 

 הדגמות לפני ביצוע התרגיל_____________________:_____________  

 איתור ותיקון שגיאות_____________________:__________________  

 משובים  מקצועיים_____________________:___________________  

 ארגון שטח המגרש ביחס לתרגיל_____________________:_________  

 ___________________________________________קצב אימון כללי 

 __________________________________מקפיד על בטיחות השחקנים 

 _________________________הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר באימון 

 מון ופיזור השחקנים__________________________________סיכום האי 

 

 הערות כלליות:_______________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 חתימת המאמן החונך: ___________________



 
 אגף ההדרכה
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 תאריך האימון________________.

 

 _____________________:הופעת המדריך_____________________  

 מערך אימון רלוונטי_____________________:___________________ 

 שימוש נכון בקול_____________________:_____________________  

 סמכותי_____________________:___________________________  

 _______________________________________________ שפת גוף 

 תקשורת הולמת_____________________:_____________________  

 ____________________________________:מקפיד על משמעת באימון 

 תדרוך מילולי בתחילת האימון____________________:_____________ 

 הדגמות לפני ביצוע התרגיל_____________________:_____________  
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 __________________________________מקפיד על בטיחות השחקנים 

 _________________________הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר באימון 

 __________________________________סיכום האימון ופיזור השחקנים 

 

 כלליות:_______________________________________הערות 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 חתימת המאמן החונך: ___________________



 
 אגף ההדרכה

 

 

 

 8אימון 

 תאריך האימון________________.

 

  המדריך:_____________________הופעת_____________________  

 מערך אימון רלוונטי_____________________:___________________ 

 שימוש נכון בקול_____________________:_____________________  

 סמכותי_____________________:___________________________  

 ____________________ שפת גוף___________________________ 

 תקשורת הולמת_____________________:_____________________  

 ____________________________________:מקפיד על משמעת באימון 

 תדרוך מילולי בתחילת האימון____________________:_____________ 

 הדגמות לפני ביצוע התרגיל_____________________:_____________  

 איתור ותיקון שגיאות_____________________:__________________  

 משובים  מקצועיים_____________________:___________________  

 ארגון שטח המגרש ביחס לתרגיל_____________________:_________  

 ___________________________________________קצב אימון כללי 

 יד על בטיחות השחקנים__________________________________מקפ 

 _________________________הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר באימון 

 __________________________________סיכום האימון ופיזור השחקנים 

 

 הערות כלליות:_______________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 חתימת המאמן החונך: ___________________



 
 אגף ההדרכה

 

 

 

 9אימון 

 תאריך האימון________________.

 

 _____________________:הופעת המדריך_____________________  

 מערך אימון רלוונטי_____________________:___________________ 

 שימוש נכון בקול_____________________:_____________________  

 סמכותי_____________________:___________________________  

 _______________________________________________ שפת גוף 

 תקשורת הולמת_____________________:_____________________  

  על משמעת באימון:____________________________________מקפיד 

 תדרוך מילולי בתחילת האימון____________________:_____________ 

 הדגמות לפני ביצוע התרגיל_____________________:_____________  

 איתור ותיקון שגיאות_____________________:__________________  

 משובים  מקצועיים___:_____________________________________  

 ארגון שטח המגרש ביחס לתרגיל_____________________:_________  

 ___________________________________________קצב אימון כללי 

 __________________________________מקפיד על בטיחות השחקנים 

 ____הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר באימון_____________________ 

 __________________________________סיכום האימון ופיזור השחקנים 

 

 הערות כלליות:_______________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 החונך: ___________________חתימת המאמן 



 
 אגף ההדרכה

 

 

 

 10אימון 

 תאריך האימון________________.

 

 _____________________:הופעת המדריך_____________________  

 מערך אימון רלוונטי_____________________:___________________ 

 שימוש נכון בקול_____________________:_____________________  

 סמכותי_____________________:___________________________  

 _______________________________________________ שפת גוף 

 תקשורת הולמת_____________________:_____________________  

 ____________________________________:מקפיד על משמעת באימון 
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 הדגמות לפני ביצוע התרגיל_____________________:_____________  

 איתור ותיקון שגיאות_____________________:__________________  

 משובים  מקצועיים_____________________:___________________  
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 _________________________הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר באימון 

 _________________סיכום האימון ופיזור השחקנים_________________ 

 

 הערות כלליות:_______________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 חתימת המאמן החונך: ___________________



 
 אגף ההדרכה
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 תאריך האימון________________.
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 שימוש נכון בקול_____________________:_____________________  
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 תקשורת הולמת_____________________:_____________________  

 ____________________________________:מקפיד על משמעת באימון 
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 חתימת המאמן החונך: ___________________
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 סמכותי_____________________:___________________________  

 _______________________________________________ שפת גוף 

 תקשורת הולמת_____________________:_____________________  

 ____________________________________:מקפיד על משמעת באימון 

 תדרוך מילולי בתחילת האימון:_________________________________ 

 הדגמות לפני ביצוע התרגיל_____________________:_____________  

 איתור ותיקון שגיאות_____________________:__________________  

 משובים  מקצועיים_____________________:___________________  

 ארגון שטח המגרש ביחס לתרגיל_____________________:_________  

 ___________________________________________קצב אימון כללי 

 __________________________________מקפיד על בטיחות השחקנים 

 _________________________הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר באימון 

 _________________סיכום האימון ופיזור השחקנים_________________ 

 

 הערות כלליות:_______________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 חתימת המאמן החונך: ___________________



 
 אגף ההדרכה

 

 

 

 18אימון 

 תאריך האימון________________.

 

 _____________________:הופעת המדריך_____________________  

 מערך אימון רלוונטי_____________________:___________________ 

 שימוש נכון בקול_____________________:_____________________  

 סמכותי_____________________:___________________________  

 ______________ שפת גוף_________________________________ 

 תקשורת הולמת_____________________:_____________________  

 ____________________________________:מקפיד על משמעת באימון 

 תדרוך מילולי בתחילת האימון____________________:_____________ 

 הדגמות לפני ביצוע התרגיל____________________:______________  

 איתור ותיקון שגיאות_____________________:__________________  

 משובים  מקצועיים_____________________:___________________  

 ארגון שטח המגרש ביחס לתרגיל_____________________:_________  

 ___________________________________________קצב אימון כללי 

 __________________________________מקפיד על בטיחות השחקנים 

 _________________________הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר באימון 

 __________________________________סיכום האימון ופיזור השחקנים 

 

 הערות כלליות:_______________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 חתימת המאמן החונך: ___________________



 
 אגף ההדרכה

 

 

 

 (11X11) 19אימון 

 תאריך האימון________________.

 

 _____________________:הופעת המדריך_____________________  

 מערך אימון רלוונטי_________:_______________________________ 

 שימוש נכון בקול_____________________:_____________________  

 סמכותי_____________________:___________________________  

 _______________________________________________ שפת גוף 

 תקשורת הולמת_____________________:_____________________  

 ____________________________________:מקפיד על משמעת באימון 

 תדרוך מילולי בתחילת האימון____________________:_____________ 

 הדגמות לפני ביצוע התרגיל_____________________:_____________  

 איתור ותיקון שגיאות_____________________:__________________  

 משובים  מקצועיים_____________________:___________________  

 ארגון שטח המגרש ביחס לתרגיל_____________________:_________  

 ___________________________________________קצב אימון כללי 

 __________________________________מקפיד על בטיחות השחקנים 

 פגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר באימון_________________________ה 

 __________________________________סיכום האימון ופיזור השחקנים 

 

 הערות כלליות:_______________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 חתימת המאמן החונך: ___________________



 
 אגף ההדרכה

 

 

 

 (11X11) 20אימון 

 תאריך האימון________________.

 

 _____________________:הופעת המדריך_____________________  

 מערך אימון רלוונטי_____________________:___________________ 

 שימוש נכון בקול_____________________:_____________________  

 סמכותי_____________________:___________________________  

 _______________________________________________ שפת גוף 

 תקשורת הולמת_____________________:_____________________  

  באימון:____________________________________מקפיד על משמעת 

 תדרוך מילולי בתחילת האימון____________________:_____________ 

 הדגמות לפני ביצוע התרגיל_____________________:_____________  

 איתור ותיקון שגיאות_____________________:__________________  

 משובים  מקצועיים____________:____________________________  

 ארגון שטח המגרש ביחס לתרגיל_____________________:_________  

 ___________________________________________קצב אימון כללי 

 __________________________________מקפיד על בטיחות השחקנים 

  באימון_________________________הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר 

 __________________________________סיכום האימון ופיזור השחקנים 

 

 הערות כלליות:_______________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 המאמן החונך: ___________________חתימת 



 
 אגף ההדרכה

 

 

 

 (11X11) 21אימון 

 תאריך האימון________________.

 

 _____________________:הופעת המדריך_____________________  

 מערך אימון רלוונטי_____________________:___________________ 

 שימוש נכון בקול_____________________:_____________________  

 סמכותי_____________________:___________________________  

 _______________________________________________ שפת גוף 

 תקשורת הולמת_____________________:_____________________  

 ____________________________________:מקפיד על משמעת באימון 

 ך מילולי בתחילת האימוןתדרו____________________:_____________ 

 הדגמות לפני ביצוע התרגיל_____________________:_____________  

 איתור ותיקון שגיאות_____________________:__________________  

 משובים  מקצועיים_____________________:___________________  

 חס לתרגילארגון שטח המגרש בי_____________________:_________  

 ___________________________________________קצב אימון כללי 

 __________________________________מקפיד על בטיחות השחקנים 

 _________________________הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר באימון 

 ________סיכום האימון ופיזור השחקנים__________________________ 

 

 הערות כלליות:_______________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 חתימת המאמן החונך: ___________________



 
 אגף ההדרכה

 

 

 

 (11X11) 22אימון 

 האימון________________.תאריך 

 

 _____________________:הופעת המדריך_____________________  

 מערך אימון רלוונטי_____________________:___________________ 

 שימוש נכון בקול_____________________:_____________________  

 סמכותי_____________________:___________________________  

 _______________________________________________ שפת גוף 

 תקשורת הולמת_____________________:_____________________  

 ____________________________________:מקפיד על משמעת באימון 

 תדרוך מילולי בתחילת האימון____________________:_____________ 

 רגילהדגמות לפני ביצוע הת_____________________:_____________  

 איתור ותיקון שגיאות_____________________:__________________  

 משובים  מקצועיים_____________________:___________________  

 ארגון שטח המגרש ביחס לתרגיל_____________________:_________  

  כללי___________________________________________קצב אימון 

 __________________________________מקפיד על בטיחות השחקנים 

 _________________________הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר באימון 

 __________________________________סיכום האימון ופיזור השחקנים 

 

 ____________________________הערות כלליות:___________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 חתימת המאמן החונך: ___________________



 
 אגף ההדרכה

 

 

 

 (11X11) 23אימון 

 תאריך האימון________________.

 

 _____________________:הופעת המדריך_____________________  

 מערך אימון רלוונטי_____________________:___________________ 

 שימוש נכון בקול_____________________:_____________________  

 סמכותי_____________________:___________________________  

 _______________________________________________ שפת גוף 

 תקשורת הולמת_____________________:_____________________  

 ____________________________________:מקפיד על משמעת באימון 

 תדרוך מילולי בתחילת האימון____________________:_____________ 

 הדגמות לפני ביצוע התרגיל_____________________:_____________  

 תאיתור ותיקון שגיאו_____________________:__________________  

 משובים  מקצועיים_____________________:___________________  

 ארגון שטח המגרש ביחס לתרגיל_____________________:_________  

 ___________________________________________קצב אימון כללי 

 _____________מקפיד על בטיחות השחקנים_____________________ 

 _________________________הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר באימון 

 __________________________________סיכום האימון ופיזור השחקנים 

 

 הערות כלליות:_______________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 חתימת המאמן החונך: ___________________



 
 אגף ההדרכה

 

 

 

 

  (11X11) 24אימון 

 תאריך האימון________________.

 

 _____________________:הופעת המדריך_____________________  

 מערך אימון רלוונטי_____________________:___________________ 

 שימוש נכון בקול_____________________:_____________________  

 סמכותי_____________________:___________________________  

 _______________________________________________ שפת גוף 

 תקשורת הולמת_____________________:_____________________  

 ____:מקפיד על משמעת באימון________________________________ 

 תדרוך מילולי בתחילת האימון____________________:_____________ 

 הדגמות לפני ביצוע התרגיל_____________________:_____________  

 איתור ותיקון שגיאות_____________________:__________________  

 משובים  מקצועיים_____________________:___________________  

 ארגון שטח המגרש ביחס לתרגיל_____________________:_________  

 ___________________________________________קצב אימון כללי 

 __________________________________מקפיד על בטיחות השחקנים 

  באימון_________________________הפגין ידע מקצועי  בנושא שהעביר 

 __________________________________סיכום האימון ופיזור השחקנים 

 

 הערות כלליות:_______________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 



 
 אגף ההדרכה

 

 

 המאמן החונך: ___________________חתימת 

 1נוכחות במשחק 

 ._________________________________________:תאריך המשחק

 הקבוצה היריבה:________________________________________.

 אימון ____________________________.\גביע\מסגרת המשחק: ליגה

 ________________.המגרש בו התקיים המשחק:________________

 בחדר ההלבשה לפני המשחק:_________________.נכח בתדרוך  החניך

 החניך ישב על ספסל הקבוצה במהלך המשחק:____________________.

 החניך נכח בתדרוך במחצית המשחק:__________________________.

 החניך לקח חלק פעיל בחימום הקבוצה לפני המשחק:________________.

 סטיקה :___________________.סטטי\ך לקח חלק פעיל באיסוף נתוניםהחני

 ._______:_______________________לקח חלק בניהול המשחק החניך 

 החניך נכח בסיכום המשחק ופיזור הקבוצה:_______________________.

 

 הערות כלליות:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 חתימת המאמן החונך: ________________________________________

 

 

 



 
 אגף ההדרכה

 

 

 

 2נוכחות במשחק 

 ._________________________________________:תאריך המשחק

 הקבוצה היריבה:________________________________________.

 אימון ____________________________.\גביע\מסגרת המשחק: ליגה

 המגרש בו התקיים המשחק:________________________________.

 בתדרוך בחדר ההלבשה לפני המשחק:_________________.החניך נכח 

 החניך ישב על ספסל הקבוצה במהלך המשחק:____________________.

 החניך נכח בתדרוך במחצית המשחק:__________________________.

 החניך לקח חלק פעיל בחימום הקבוצה לפני המשחק:________________.

 סטיקה :___________________.סטטי\וניםהחניך לקח חלק פעיל באיסוף נת

 החניך לקח חלק בניהול המשחק :______________________________.

 החניך נכח בסיכום המשחק ופיזור הקבוצה:_______________________.

 

 הערות כלליות:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 חתימת המאמן החונך: ________________________________________

 

 

 



 
 אגף ההדרכה

 

 

 

 

 

 3נוכחות במשחק 

 ._________________________________________:תאריך המשחק

 הקבוצה היריבה:________________________________________.

 אימון ____________________________.\גביע\מסגרת המשחק: ליגה

 המגרש בו התקיים המשחק:________________________________.

 _______________.החניך נכח בתדרוך בחדר ההלבשה לפני המשחק:__

 החניך ישב על ספסל הקבוצה במהלך המשחק:____________________.

 החניך נכח בתדרוך במחצית המשחק:__________________________.

 החניך לקח חלק פעיל בחימום הקבוצה לפני המשחק:________________.

 ___.סטטיסטיקה :________________\החניך לקח חלק פעיל באיסוף נתונים

 החניך לקח חלק בניהול המשחק :______________________________.

 החניך נכח בסיכום המשחק ופיזור הקבוצה:_______________________.

 

 הערות כלליות:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 חתימת המאמן החונך: ________________________________________



 
 אגף ההדרכה

 

 

 

 4נוכחות במשחק 

 ._________________________________________:תאריך המשחק

 הקבוצה היריבה:________________________________________.

 אימון ____________________________.\גביע\מסגרת המשחק: ליגה

 המגרש בו התקיים המשחק:________________________________.

 החניך נכח בתדרוך בחדר ההלבשה לפני המשחק:_________________.

 ה במהלך המשחק:____________________.החניך ישב על ספסל הקבוצ

 החניך נכח בתדרוך במחצית המשחק:__________________________.

 החניך לקח חלק פעיל בחימום הקבוצה לפני המשחק:________________.

 סטטיסטיקה :___________________.\החניך לקח חלק פעיל באיסוף נתונים

 :______________________________.החניך לקח חלק בניהול המשחק 

 החניך נכח בסיכום המשחק ופיזור הקבוצה:_______________________.

 

 הערות כלליות:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 חתימת המאמן החונך: ________________________________________

 



 
 אגף ההדרכה

 

 

 

 (11X11) 5נוכחות במשחק 

 ._________________________________________:תאריך המשחק

 __________________________________.הקבוצה היריבה:______

 ימון ____________________________.א\ביעג\מסגרת המשחק: ליגה

 המגרש בו התקיים המשחק:________________________________.

 החניך נכח בתדרוך בחדר ההלבשה לפני המשחק:_________________.

 ___________.החניך ישב על ספסל הקבוצה במהלך המשחק:_________

 החניך נכח בתדרוך במחצית המשחק:__________________________.

 החניך לקח חלק פעיל בחימום הקבוצה לפני המשחק:________________.

 סטטיסטיקה :___________________.\החניך לקח חלק פעיל באיסוף נתונים

 .החניך לקח חלק בניהול המשחק :______________________________

 החניך נכח בסיכום המשחק ופיזור הקבוצה:_______________________.

 

 הערות כלליות:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 החונך: ________________________________________חתימת המאמן 

  



 
 אגף ההדרכה

 

 

 

 (11X11) 6נוכחות במשחק 

 ._________________________________________:תאריך המשחק

 הקבוצה היריבה:________________________________________.

 אימון ____________________________.\גביע\מסגרת המשחק: ליגה

 יים המשחק:________________________________.המגרש בו התק

 החניך נכח בתדרוך בחדר ההלבשה לפני המשחק:_________________.

 החניך ישב על ספסל הקבוצה במהלך המשחק:____________________.

 החניך נכח בתדרוך במחצית המשחק:__________________________.

 י המשחק:________________.החניך לקח חלק פעיל בחימום הקבוצה לפנ

 סטטיסטיקה :___________________.\החניך לקח חלק פעיל באיסוף נתונים

 החניך לקח חלק בניהול המשחק :______________________________.

 החניך נכח בסיכום המשחק ופיזור הקבוצה:_______________________.

 

 הערות כלליות:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 ________________________________________חתימת המאמן החונך: 

  


