
 

 פק"ל חימום

למעט שיחת הפתיחה, החימום הוא תחילתו של אימון. חימום מסודר, רציני ואיכותי מעביר מסר כזה על 
 המשך האימון שיבוא ומכין את הגוף ומונע פציעות.

 חימום בלי כדור
 עם מתיחות דינמיות: ברכיים לבטן,  עקבים לתחת, הליכה מהירה -תופסת 
  אפשר עם כדור( , ריצה עד האמצע בינונית וקלה עד הסוף חזרה קלה, ריצה (קווים מקונוסים  3לעשות

 מתגברת. לאחורמתגברת עד ספרינט עד הסוף חזרה ריצה 
 ברכיים לבטן,  עקבים לתחת, הליכה מהירהעם מתיחות דינמיות תוך כדי-ת זוגותסתופ : 
  לשריקה מבצעים:  ניתור והפגשת ידיים באוויר, ניתור והפגשת כתף באוויר –ריצה בזוגות בלי כדורים 
 תופסת עכברים. אם נתפסת אתה עומד. אפשר להציל ע"י מעבר תחת הרגליים 
 שינויי כיוון במהירות מרבית במשך חמישה ריצה עם שינויי כיוון ומהירות: להתחיל בריצה קלה, בשריקה לבצע-

 .שבעה מטרים, בשריקה לחזור לריצה קלה

 חימום עם כדור
  .כל אחד עם כדור. רצים משער לשער ובועטים. כשהמאמן שורק  מכדררים בשיא המהירות לעיגול האמצע

 כשהוא שורק פעמיים מחליפים כדור במסירה עם שחקן אחר. 
  להעביר כדור מצד אחד לצד שני של המגרש בלי ללכת עם הכדור בכמה שפחות זמן אסור מסירה של יותר

 ממטר 
 ואת השק כדורים שם באמצע כל השחקנים עומדים באמצע . בשריקה  -מפזרים את כל הכדורים בכל המגרש

 רצים אל הכדורים בריצה  קלה, או במתיחות בתנועה, חזור בכדרור אל תוך השק. 
 שלשות.\הקפצות על הראש הזוגות 
 .פסים בזוגות חופשי על המגרש 
 ריצה קלה עם כדור בידיים.  
 ריצה, זריקת כדור ותפיסתו בניתור. 
 ריצה עם העברת כדור מתחת לירך. 
  ניתן להציל רק ע"י מעבר כדור בין הרגליים.1תופסת עכברים עם כדור . 

 
 חימום במשחקי שיתוף פעולה

 )!שהחניכים שוכבים על הבטן -יציאה מהמקום -משחק שמות)עמודו 
 המטרה שלו זה להעיף לכולם את הכדורים מהרגליים  -כדורים ברגליים מי שאין לו כדור הוא התופס -תופסת 
 עם כדור לכל שחקן. -הקדרים באים 
 מתנדב אחד רץ בחופשיות בחצי המגרש. המטרה היא לתפוס את השחקן ע"י נגיעה של  -תפוס ת'שחקן

עם הכדור בבורח. מתקדמים במסירות, אסור ללכת עם הכדור, אסור לזרוק את הכדור על הבורח. רק השחקן 
 בנגיעה בו עם הכדור אפשר להוסיף כדור.

 

 חימום בתחרות בין קבוצות
 מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות שוות בגודלן. אסור לכדרר, אסור לרוץ עם הכדור. כדור  -משחק המסירות

 )ם במשחק יד וגם במשחק רגלאפשר ג(לא נופל 
 לכל קבוצה כדור,  -מסירות. הקבוצה השנייה מנסה לחטוף. שני כדורים 15הקבוצה צריכה להגיע ל -כדור אחד

 מנסים למסור ולחטוף בו זמנית. ניתן לתת זמן לבניית אסטרטגיה.  -אותו תרגיל
  ך עיגול העונשין, המטרה היא קבוצות. כל קבוצה בחצי שלה  ויש כדור בתו 2מתחלקים ל –משחק דגלים

 לחטוף את הכדור ללא שיגעו בך. דגש על שיתוף פעולה בקבוצה. לתת זמן לאסטרטגיה.
 .שני כלבים ועצם  



 

 רדינציהאופק"ל תרגילי קו

רדינציה הינה כושר ספורטיבי בסיסי הן למתאמן במסגרת מקצוענית והן החובבנית, הן לספורטאי אוהקו
הצעיר שגופו עוד בהתפתחות והן לנער הבוגר. היא בריאה, היא מהנה והיא משליכה על תפקודי גופנו בכל 

 רגע ורגע. 

 

 :סולם קואורדינציה

 תרגילי סולם לאורך:

  ריבוע(.רגל רגל )ימין שמאל בתוך כל 
 .)רגל רגל)ימין ריבוע שמאל ריבוע 
 ריבוע ריבוע. שמאל/רגל אחת ימין 
 דילוג ריבוע. שמאל /רגל אחת ימין 
 .רגל אחת פעם ימין פעם שמאל 
 .רגל אחת שלוש פעמים ימין ואז שלוש פעמים שמאל 
 .קפיצות שתי רגליים ריבוע ריבוע 
 .קפיצות שתי רגליים דילוג ריבוע 
  גליים לריבוע קופצים שתי ר –קלאס 

 ואז עושים פיסוק לצדדים וממשיכים לריבוע הבא וכן הלאה.
  קדימה וכן הלאה. –פנימה  –שמאלה  –פנימה  –ימינה  –שתי רגליים פנימה 
  שתיים קדימה אחד אחורה. –שתי רגליים 
  בכל ריבוע. –קפיצה על רגל אחת ונגיעה ברצפה עם היד נגדית 
  יבוע.שלוש פעמים בכל תוך ר –רגל רגל 
  חזרה לריבוע וכן הלאה. –ריבוע אלכסון החוצה  –ריבוע קדימה  –שתי רגליים 
  חזרה לריבוע וכן הלאה. –ריבוע אלכסון החוצה  –ריבוע קדימה  –רגל אחת 

 תרגילי סולם רוחב:

 .)רגל רגל )ימין שמאל בתוך כל ריבוע 
 .)רגל רגל)ימין ריבוע שמאל ריבוע 
 ע.ריבוע ריבו שמאל/רגל אחת ימין 
 דילוג ריבוע. שמאל/רגל אחת ימין 
 .רגל אחת פעם ימין פעם שמאל 
 .רגל אחת שלוש פעמים ימין ואז שלוש פעמים שמאל 
 .קפיצות שתי גליים ריבוע ריבוע 
 .קפיצות שתי רגליים דילוג ריבוע 
  ריבוע ימינה וכן הלאה. –ריבוע אחורה  –ריבוע קדימה  –שתי רגליים 
  ריבוע ימינה וכן הלאה. –ריבוע קדימה  –ריבוע אחורה  –ריבוע אחורה  –ריבוע קדימה  –שתי רגליים 
  ריבוע ימינה וכן הלאה. –ריבוע ימינה  –ריבוע שמאלה  –ריבוע ימינה  –שתי רגליים 
  ריבוע ימינה וכן הלאה. –ריבוע קדימה  –להסתובב במקום  –ריבוע קדימה  –ריבוע ימינה  –רגל אחת 
  חזרה לריבוע וכן הלאה. –ריבוע אלכסון החוצה  – ריבוע קדימה –שתי רגליים 
  חזרה לריבוע וכן הלאה. –ריבוע אלכסון החוצה  –ריבוע קדימה  –רגל אחת 
  ריבוע שמאלה וכן הלאה. –ריבוע ימינה  –ריבוע ימינה  –רגל אחת 

 

 דגשים חשובים לסולם:

 .תמיד לשאוף שהראש יהיה מורם 
 ן.לקשר לנושא האימו 
 .לעשות עם מסירות כדור 
 .לנגוח בכדור תוך כדי 
 .שיגידו את המספרים שאתה עושה עם האצבעות 
  לשים לב לרמת החניכיםלעשות את זה בהדרגה 
  לעבוד  –פעם מתחילים בימין ופעם מתחילים בשמאל

 על שתי הרגליים.

 



 

 

 

  חישוקים:

 תרגולי חישוקים:

 .ים יבשה עם חישוקים 
 .הולה הופ 
 .ספרינט חישוקים אלכסוני 
  אחורה  –פנימה  –שמאלה  –פנימה  –קדימה  –פנימה  –עומדים בתוך החישוק ומדלגים שני רגליים ימינה– 

 ברגליים צמודות  רמה למעלה      פנימה וכן הלאה כמה שיותר פעמים בדקה.
 .זורקים את החישוק והוא צריך לחזור אלייך 
 .זורקים את החישוק גבוה וצריך שהוא יחזור אלייך בעמידת נר עם ידיים למעלה 
  חישוק באמצע ושישה חישוקים בצדדים כמו עלי כותרת: כל חישוק הוא מספר והחניך עומד  –פרח מחישוקים

 פר החישוק.באמצע ואתם אומר לו לאיזה חישוק הוא צריך לקפוץ לפי מס
  החניך באמצע ובכל שאר החישוקים יש חניכים עם כדור המאמן אומר מספר והחניך באצבע  –פרח מחישוקים

 במסירה מהאוויר. בנגיחה במסירה  סירה והחבר מהחישוק וצריך להחזירמקבל מ
  באמצע יש חניך שעומד  –מסדרים שש חישוקים עם כדור מול השער וטווח בעיטה, כל חישוק זה מספר

 והמאמן צוער מספר והחניך רץ לבעוט לפי המספרים עד שנגמרים הכדורים.

 :תגובה מהירה

  המאמן מזניק כל פעם מספר  –מתחלקים לקבוצות של ארבע, כל רביעיה יושבת בטור ומול כל טור יש קונוס
 ויש תחרות להקפיץ את הקונוס ולחזור למקום.

  מספר והמאמן מזניק כל פעם שחקן אחר לבעיטה.יושבים בשורה עם הגב לשער, לכל חניך יש 
 .שני כלבים עצם, תפסוני 
  הם צריכים לקום  –המאמן מזניק אותם ויש להם מסלול  –הם יושבים עם הגב לשער  –מתחלקים לשלישיות

 לדלג שלוש חישוקים ואז לכל אחד מהם מחכה כדור במסלול שלו ובסוף משחררים בעיטה. –לרוץ 
 יש חמישה חניכים שלכל אחד מהם יש מספר והם מוכנים לקבל כיף, המאמן אומר רצף  חניך באמצע מסביבו

 של חמישה מספרים והחניך צריך לתת כיפים לפי המספרים שהמאמן אמר ולחזור חזרה לאמצע.
  כל הקבוצה עם הגב למגרש, המאמן מפזר על המגרש ארבעה עצמים צבעוניים בשריקה שלו החניכים

 לוט איפה העצמים ולנסות לתפוס אותם.מסתובבים צריכים לק
  זוגות מתמסרים לרוחב המגרש במרחקים שונים, שחקן אחד צריך לכדרר לאורך המגרש  –מטוטלת האימה

בקן ישר בלי להיתקל בכדורים שהחברים שלו מתמסרים ביניהם )זה לא חייב להיות מהיר זה חייב להיות זהיר( 
 בסוף בעיטה לשער.

  של חניכים עם כדורים, בקצב מהיר הוא מקבל מסירות מהחברים שלו אחד אחרי השני חניך עומד מול שורה
 והוא צריך למסור את זה לחבר שלו שנמצא בצד השני.

  חניך עומד מול שורה של חניכים עם כדורים, בקצב מהיר הוא מקבל מסירות לנגיחה מהחברים שלו אחד אחרי
 השני והוא צריך להחזיר להם.

 

 

 

 

  

 דגשים לחישוקים:

  במידה ואתה רוצה להגביר את הקושי אפשר להרחיק את
 משני.החישוקים אחד ה

 

 

 מהירה: דגשים לתגובה

  וכו' 2אפשר להתחיל כל תרגיל עם הגב לשער, פנים לשער, ישיבה, שכיבה, מצב 
  בסוף מסירה, בעיטה וכו'. –ממש אפשר לשלב בזה את מה שלמדנו באימון 

 

 

 



 

 פק"ל מבדק

 מטרות המבדק באימונים:

 נותן לשחקנים תחושת השתפרות והצלחה. .1
 השחקנים, מדרבן אותם להשקיע ולהתאמן בבית.מייצר מוטיבציה חזקה לשיפור אצל  .2
 המאמן יכול להכווין את השחקנים לשפר תרגיל או יכולת מסוימת. .3

 הפק"ל מאוד שימושי ואפשר להשתמש בו בשתי צורות עיקריות ע"פ העדפת המאמן.

פעם בחודש/ חודשיים חצי שעה בסוף האימון תוקדש למבדק רב משימות  -מבדק חודשי/ דו חודשי .1
 רו על עצמם במבדק הבא כדי לראות שיפור. בכל פעם תהיה מעין 'מיני אולימפיאדה'.שיחז

בכל חודש המאמן בוחר תרגיל או שניים שהוא רוצה להתמקד בהם ובסוף כל חימום   -מיקוד חודשי .2
מבצע עליהם תרגול. כעבור חודש ייערך מבדק. התוצאות בטוח ישופרו... סביר שהשחקנים ידלקו 

 תרגיל בבית.ויתאמנו על ה

לכתוב את התוצאות ולהסביר את הרעיון של המבדק המתמשך לחניכים על מנת לייצר להם  חשוב מאוד:
 מוטיבציה.

 

 :תרגילי מבדק

ניתור, יציאה מהמקום  -לשיפור  קפיצה לרוחק מהמקום. )במקומות שיש חול בלבד אפשר קפיצה עם תנופה(. .1
 ורגליים.

 לשיפור כוח ידיים, חזה ובטן. )סטייל מבדק בראור בצבא(שכיבות שמיכה/ כפיפות בטן מקס'  .2

 .)כמה שפחות צעדים( המטרה להשיג את הצעד הגדול ביותרצעדי רחיפה,  -לרוץ מגרש שלם בצעדי איילה .3
 מגדיל את צעדיי הריצה, מחזק רגליים, כוח מתפרץ וניתור.

 , ניתור וכוח מתפרץ.מחזק רגליים לקפוץ מגרש שלם על רגל אחת במספר הקפיצות המינימלי. .4

 להוציא חוץ הכי רחוק .5

 משפר דיוק מסירה וטכניקת פס.  נסיונות. 3-להבקיע מסוף מגרש מ .6

לרוץ מקו השער לנק' הפנדל לחזור לקו השער ושוב לנקודת הפנדל בזמן המועט ביותר. )אפשר לשלב ריצה  .7
 כיוון.לשיפור מהירות, זריזות ושינויי   אחורית, צידית... ולשנות מסלול(.

 .משפר יציאה מהמקום ומהירותריצת חצי מגרש )אפשר משכיבה, ישיבה...(  .8

 משפר טכניקה, משחק ראש/ רגל חלשה...  להקפיץ כמה שיותר. )אפשר גם על הראש, רגל שמאל...( .9

 משפר טכניקה ומהירות.   )אפשר ברגל חלשה( סלאלום בין קונוסים על זמן .10

 מעלות/ בטן סטאטי. המטרה להחזיק זמן רב ככל היותר.  90-ב על קיר עם הגב כאשר הרגליים להישען .11
 מחזק רגליים ובטן.

  לבחור תרגיל מתרגילי פק"ל הקואורדינציה ולבצע על זמן. .12

באוירת מסלול  לשלב מס' תרגילים )לדוגמא: סלאלום, ריצה, ידיים, ריצה לאחור, ידיים ובעיטה לשער( .13
 ףמכשולים... זה כי


