
סדנת מאמנים 

"דמות המאמן כמחנך"



תרגיל היכרות  

פתיחה



:  דמות שהכי השפיע עליך וחשוב/שתף במאמן

?מה הערכים שגרמו לו להיות כזה•

?  אילו ערכים נוספים קיימים בספורט•

"כבד את אביך ואת אמך":  ערך

לדבר בנימוס, ניהול רגשות, איפוק, אמפטיה: כישורי חיים/מיומנויות

פתיחה



מטרות הסדנה

  היכרות עם הערכים שבספורט ודרכי יישומם

הקניית כלים למדריכים להיות מחנכים במגרשים



הערך המרכזי  מהו

?שמסמל אותך

ערכים ומיומנויות בספורט



מודל ערכי הליבה

6

מיצוי  

עצמי

כבוד  

למשחק

קבוצתיות
קבלת האחר 

סובלנות

משמעת  

עצמית

כבוד לחברים

כבוד לעצמי

כבוד ליריב

כבוד לשופט



סל יש שחקן כישרוני שיכול להביא ניצחון לקבוצה -במסגרת קבוצת קט1.

?איך אתה מגיב, "אגואיסט"אבל הוא לא מוסר את הכדור למרות היותו 

?  מאמן מתלבט האם לשתף את כל הילדות גם אם הם פחות טובות2.

?האם תשתפו אותו, שחקן מוכשר מאחר לכם למשחק שצפוי להתקיים3.

דילמות ערכיות בספורט

סרטון דילמות ערכיות בספורט*



איך היית מתמודד בסיטואציות  

?שהוצגו

דיון



?מהן מטרות המאמן בספורט

לחנך לנצח

בא



מגדירים ניצחון מחדש



Winner
לשפר את עצמי ללא השוואה לאחרים

?כמה התאמצת–מאמץ מרבי1.

?  מה למדת-למידה2.

?משברים\כישלון\איך אתה מתמודד עם טעויות-טעויות3.

ביטחון עצמימייצר , השוואה או תלות בגורמים חיצוניים•

חיזוק שחקנים על מאמץ אישי וקבוצתי •



מגדירים ניצחון מחדש

ולמאמן  " לא מנצחת בכל מחיר"הפיכת המסגרת ל•

!גורמת לתוצאות להיות גם טובות יותר, "כמחנך

הביצועים של מאמן כמחנך הרבה יותר גבוהים מאשר •

חתירה לניצחון בכל מצב  

!לחנך זה עוד יותר חשוב, לנצח זה חשוב מאוד•



אילו מיומנויות ניתן ללמד  

?בספורט



המאמן בספורט-כישורים ומיומנויות 

הצבת  
מטרות

דוגמא  
אישית

סיפוק

להוביל  
למאמץ  

מרבי

הצבת  
גבולות

ניהול  
רגשות

אמון  
באדם

יכולת  
נשיאת  
תסכול

שיחה  
אישית

קבוצתית

תאום  
ציפיות

מאמן



מאמנים טובים מהווים דוגמא אישית חיובית לילדים  •

להפוך להיות דמויות משמעותיות משפיעות  •

את  , את עצמך, למד את השחקנים לכבד את המשחק•

.  את השופט ואת החברים לקבוצה שלך, היריב

המאמן כמחנך-סיכום 



מהו ווינר  , דבר לאורך כל העונה אודות כיבוד המשחק•
. וניהול רגשות

עם השחקנים על הנושא לפני כל משחק הזכר •

השתתפות שחקנים בדיונים בשיחות קבוצה  עודד •

שיחת קבוצה



הפסקה



השתמש בחיזוקים חיוביים כמשוב המרכזי באימונים  •

משוב חיובי מול משוב שלילי  5:1של " יחס הקסמים"עבודה על •

כדי לגרום להם ליהנות מהמסגרת" שמחה"הוספת תרגילים סביב הערך •

נותן באימונים משוב חיובי  -לכל שחקן" חבר מפרגן"ציוות •

בצע תחרות השחקן ההוגן של היום לעידוד תהליך חינוכי ששחקנים עוברים •

מתן ביקורת בצורה אישית ובהזדמנויות חינוכיות באימון -פתיחות•

ניהול רגשות



כבוד למשחק



"כבוד למשחק"מודל 

התייחסות מכובדת והולמת לכל המשתתפים  -הגדרה
.ללא יחס פוגע ומבזה, במשחק

:שורשים לכיבוד המשחק

לכבד את החוקים•

לכבד את היריב•

לכבד את השופט•

לכבד את החברים לקבוצה•

לכבד את עצמך•



המשחקאת למד את השחקנים לכבד דוגמא אישית •
.דרך השפה וההתנהגות שלך

דוגמא אישית/ספר לשחקנים על מקרה-סיפור אישי•

-חינוכיות הזדמנויות •
לשוחח עליהן עם השחקנים  הזדמנויות חינוכיות חפש . א
לשופט, ליריב, לחבר:יישום תרגילים במגרש המקדמות כבוד.ב

עצמית שליטה פיתוח מיומנויות של -שליטה עצמית •
באימונים ובמשחקים  

מול השחקנים–כלים 


