
מפגש הורים ילדות

הורים יקרים שלום רב,
שמחנו מאוד לראות אתכם בסדנא האחרונה, ואנו מקווים שניהנתם ונחשפתם לדברים חדשים. 

מצורפים סיכום הדברים העיקרי שנאמרו במפגש וכמה טיפים  למעורבות הורים חיובית במגרשי הספורט. 
שלכם,

צוות עצמה מודיעין וערכים בספורט

סיכום מפגש הורים ילדות 
מה מפריע ומה מסייע
במעורבות

הורים 
מפריע :-)  עוזר :-(  

הגעה למשחקים ועידוד
משמח שההורים פינו מהזמן שלהם ובחרו 

להגיע ולראות אותי משחקת. 
נותן ביטחון עצמי ומדרבן

לוגיסטיקה
הסעות/כביסה/פיצה!

תמיכה
לתמוך ולעודד להמשיך לשחק גם כשקשה 

באוטו אחרי המשחק:
לא לדבר על המשחק כשאני עצבנית. לחכות 

שהאדרנלין ירד. באוטו לשים מוזיקה.
כשמדברים על המשחק- להתמקד בחיובי 

)בפעם הבאה יהיה יותר טוב(, לתת הערות 
בונות, לציין את הדברים הטובים שעשיתי.

עזרה בארגון זמן
מצד אחד הילדה אחראית לבקש עזרה 
כשהיא לא מסתדרת, מצד שני ההורים 

יכולים לשבת עם הילדה ולסייע לה לארגן 
את הלו"ז בצורה שתאפשר לה לארגן את 

סדר היום שלה ולשלב את הכדורסל מבלי 
לפגוע בהישגים בלימודים.

הגעה למשחקים ועידוד
עידוד פאדיחה. כשההורים מתנהגים כמו 
עוזרי מאמן- צועקים במקום המאמן על 

מאמנים/שופטים /ילדות.
זה מבאס , מלחיץ, מפריע לריכוז

לוגיסטיקה
כשאין עזרה...

דאגת יתר
 נלחצים מפציעות או מדברים רגילים 

שקורים בזמן משחק. מביך וגורם ליותר 
לחץ )אולי באמת נפצעתי ממש קשה :-(  (

באוטו אחרי המשחק:
כשמדברים על המשחק אחרי הפסד

כשמדברים איתי על המשחק כשאני 
עצבנית

כשאומרים:«למה לא עשית...«

עזרה בארגון זמן
סדר עדיפויות שונה או מתנגש- איסור גורף 

להגיע למשחקים או אימונים יום לפני 
מבחן.

בתור הורים לספורטאיות/ים יש לנו את האפשרות לבחור 
שלא להתמקד בדאגות שקשורות לניצחון או הפסד, אלא 

לראות את התמונה הגדולה יותר-השיעורים לחיים שהילדים 
והילדות מקבלים מהספורט- עבודת צוות, נחישות, התמודדות 

עם מכשולים, תקשורת ועוד. התהליך לא פחות חשוב 
מהתוצאה. מעט מאוד ילדים/ילדות יהפכו לשחקניות/ים 

מקצוענים בעתיד – בינתיים היו גאים בהן על כל מאמץ שהן 
משקיעות בדרך לשם.

להיות הורה 
לספורטאית

טיפים

חישבו על מגרש הכדורגל כמגרש משחקים ולא כעל זירה ספורטיבית

ילדים רוצים שיעודדו אותם ולא שמבוגרים יצעקו להם הוראות 
מבחוץ. עודדו את ילדיכם, ללא קשר למידת ההצלחה או רמת 

המיומנות שלו/שלה.  עודדו את הילד/ה על המאמצים שלו/שלה ולא 
על התוצאה . הילדים נהנים וזה הדבר החשוב ביותר!

תנו למאמנות/ים למאמן ואל תבלבלו את בתכם עם הוראות מהיציע

אל תלעגו או תצעקו על בתכם ועל ילדות אחרות במידה והן ביצעו 
טעות מקצועית או הפסידו במשחק.

תפקידכם העיקרי הוא להיות הורים תומכים 
בילדכם -  תנו למאמנים/ות לאמן

שיחות אחרי המשחק

התמודדו עם הפיתוי לתת ביקורת, שאלו שאלות פתוחות על מנת לעודד 
תשובות ארוכות יותר:

לדוגמא:”איזה חלק באימון הכי אהבת היום?”. ילדים וילדות כל כך 
אוהבים ספורט שהם אפילו ידבו על כך עם ההורים!

שאלות שניתן לשאול בדרך הביתה לאחר אימון/משחק:
האם נהנת היום?  .1

מה את/ה חושב/ת שעשית נכון היום?  .2
האם למדת מהלכים/דברים  חדשים היום?  .3

כשאתם משוחחים עם בנכם/בתכם על הקבוצה שלהם או על המשחק, 
התמקדו בניסיון ובחוויה. אם נראה שהילד/ה מדוכדכים מהמשחק 

ומהביצועים שלהם , נסו להעלות את הביטחון העצמי שלהם
 “אני יודע/ת שאת מאוכזבת מכך שהפסדתן אבל מה שאני מעריך בך זה 

היכולת שלך לא לוותר ולנסות שוב בפעם הבאה”

1.אתם  לחוצים לפני המשחק של בתכם
2.אתם לא רגועים ביציע כאשר הקבוצה של בתכם נמצאת בפיגור או    

   מפסידה 
3.אתם מכינים לעצמכם רשימה של הערות מנטליות בכדי שתוכלו לומר

   אותן לבתכם בסיום המשחק 

“רצינות יתר” – להלן מספר סימנים לכך שאתם  
לוקחים יותר מדי ברצינות את הפעילות של ילדיכם 

ומזיקים להנאה שלהם מהמשחק

משחק מהנה!

הראו הערכה רבה על  ביצועים טובים לילדיכם ולכל השחקניות, כולל 
שחקניות מהקבוצה היריבה. 

לימדו את השמות של השחקניות האחרות בקבוצה ועודדו בצורה חיובית 
את כל הקבוצה. 

כבדו את החלטות השופט והמאמן ותנו דוגמא אישית שתלמד את 
ילדיכם לעשות את אותו הדבר.

במידה ואתם רואים הורים אחרים צועקים על שופט/מאמן/ילדות 
אחרות/ים בקבוצה ניתן לנסות להרגיע אותם על ידי שיחה על אספקט 
אחר במשחק, או )אם אתם מרגישים בנח( לדבר איתם על תפקידם של 

ההורים בקהל ביצירת תרבות ספורט חיובית וספורטיבית למען הילדות 
שלהם.

דוגמא אישית: שמשו דוגמא לילדכם ועודדו 
הורים אחרים לכבד את המשחק 

לקריאה נוספת
http://www.mentaltoughnesstrainer.com/right-amount-of-

sports-parents-involvement
http://d3kv8ayplk3lle.cloudfront.net/sites/uploads/files/PCA_ 

/TenTips_FirstTimeSportsParents.pdf

בכל הזדמנות אפשרית , הזכירו לילדה  שלכם 
)בקול רם!( שאתם אוהבים אותה ללא תנאי, 

בלי קשר לביצועים שלה על המגרש.


