
 

 ('ו-'בנות כיתה ה) קטסל בנות
 

לצד שחקניות שלהן זו השנה , ונת הכדורסל שעברההקבוצה מורכבת משחקניות ששיחקו בע

 .הראשונה במסגרת משחקי ליגת הכדורסל

תוך , בשילוב קואורדינציה ואתלטיקה, בשנה זו נשים דגש על יסודות אישיים וקבוצתיים

 .על פיתוח אחריות וכישורים חברתיים הקשורים לספורט התחרותישימת דגש 

חשיבה , שימוש ברוטינות, (זמן ותוצאה)עמידה בלחץ : ישולבו תכנים מנטאליים כגון, בנוסף

 .חיובית ועוד

 .יושם דגש על חשיבותה של תזונה נבונה להתפתחות הספורטאי

 .זכירות במשחקיילמדו סימני השיפוט המוסכמים וכיצד עושים מ, כמו כן

 תכנית עבודה כללית
הכוללים אתלטיקה לצד מיומנויות )יסודות אישיים : כל אימון יחולק לשלושה חלקים

 .יסודות קבוצתיים ויישום הנושא במשחק, (כדורסל

 תכנית עבודה שנתית
 מיומנויות קבוצתיות מיומנויות אישיות

 כניסות לסל .1

 קליעה ערוכה .2

 הגנת היחיד .3

 ואחרי כדרורהטעיות לפני  .4

 מסירות .5

 שליטה בכדור .6

7. V-cut 
8. Back door 

 
 

 תן ולך .1

2. 1*1 

 תאום שלשות עד רביעיות .3

 יתרון מספרי .4

 מתפרצת .5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ('בני כיתה ה)בנים  -' קטסל ב
 .במשחקים במסגרת ליגת הכדורסל, שחקני הקבוצה, זוהי השנה הראשונה בה לוקחים חלק

בשילוב , ס לכדורסל"כהמשך ישיר של בי, דגש על יסודות אישיים וקבוצתיים בשנה זו נשים

תוך שימת דגש על פיתוח אחריות וכישורים חברתיים הקשורים , קואורדינציה ואתלטיקה

 .לספורט התחרותי

חשיבה , שימוש ברוטינות, (זמן ותוצאה)עמידה בלחץ : ישולבו תכנים מנטאליים כגון, בנוסף

 .חיובית ועוד

 .ושם דגש על חשיבותה של תזונה נבונה להתפתחות הספורטאיי

 .יילמדו סימני השיפוט המוסכמים וכיצד עושים מזכירות במשחק, כמו כן

 תכנית עבודה כללית
הכוללים אתלטיקה לצד מיומנויות )יסודות אישיים : כל אימון יחולק לשלושה חלקים

 .יסודות קבוצתיים ויישום הנושא במשחק, (כדורסל

 תכנית עבודה שנתית
 מיומנויות קבוצתיות מיומנויות אישיות

 כניסות לסל .1

 קליעה ערוכה .2

 הגנת היחיד .3

 הטעיות לפני ואחרי כדרור .4

 מסירות .5

 שליטה בכדור .6

7. V-cut 
8. Back door 

 
 

 תן ולך .1

2. 1*1 

 תאום שלשות עד רביעיות .3

 יתרון מספרי .4

 מתפרצת .5
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ('ח-'ז בנות כיתה)ילדות 
 .ילדותזוהי השנה הראשונה בה לוקחות חלק שחקניות הפועל גדרות בליגת 

לצד , אשר לקחו חלק במשחקים במסגרת ליגת הכדורסל' הקבוצה מונה שחקניות בכיתה ז

 .להן חסר ניסיון כזה' שחקניות בכיתה ח

תוך , הבשילוב קואורדינציה ואתלטיק, בשנה זו נשים דגש על יסודות אישיים וקבוצתיים

 .שימת דגש על פיתוח אחריות וכישורים חברתיים הקשורים לספורט התחרותי

חשיבה , שימוש ברוטינות, (זמן ותוצאה)עמידה בלחץ : ישולבו תכנים מנטאליים כגון, בנוסף

 .חיובית ועוד

 .יושם דגש על חשיבותה של תזונה נבונה להתפתחות הספורטאי

 תכנית עבודה כללית
הכוללים אתלטיקה לצד מיומנויות )יסודות אישיים : שלושה חלקיםכל אימון יחולק ל

 .יסודות קבוצתיים ויישום הנושא במשחק, (כדורסל

 תכנית עבודה שנתית
 מיומנויות קבוצתיות מיומנויות אישיות

 כניסות לסל .1

 קליעה ערוכה .2

 הגנת היחיד .3

 הטעיות לפני ואחרי כדרור .4

 מסירות .5

 שליטה בכדור .6
7. V-cut 
8. Back door 

 
 

 ולךתן  .1

2. 1*1 

 חמישיותתאום שלשות עד  .3

 יתרון מספרי .4

 מתפרצת .5

 תרגילים נגד אישית .6
 

 
 

 
 
 


