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 הספורט  מנהלברכת ראש 

, הספורט פועל לקידום הספורט והפעילות הגופנית בישראל מנהל -משרד התרבות והספורט 

, מצטיינים באופן שיטתי ובתוך כך אנו רואים חשיבות מרובה להכשרת ספורטאים צעירים

, זאת. ובהתאם לתכניות ארוכות טווח לפיתוחו של הספורטאי בענף הרלוונטי, מקצועי ומסודר

רה למצות את הכישרון והיכולות של על מנת לטפח ולקדם את ספורטאי ההישג בישראל במט

ומתוך הבנה כי הישגים בתחום הספורט מסייעים ביצירת אחווה , הספורטאים הצעירים במדינה

 .וגאווה לאומית

בהובלה מקצועית של , הספורט במנהלהאגף להכשרת מאמנים  -יזם מנהל הספורט , לאחרונה

מהלך לכתיבת תכניות , וניםהיחידה לספורטאים צעירים מצטיינים ואיגודי הספורט הש

 .שאת תוצאותיו רואים בחוברת זו, מקצועיות לבניה ארוכת טווח של ספורטאי לכל ענף ספורט

חוברת זו נועדה לכוון את כל העוסקים בתחום ההדרכה והאימון של ספורטאים בענף הספורט 

פי המאפיינים  על, הרלוונטי בתכניות העבודה שלהם ובדרכים בהן עליהם לעבוד עם הספורטאים

 .ההתפתחותיים של הספורטאים בכל גיל והצרכים הנובעים ממאפיינים אלו

על השקעתם ומסירותם , ברצוני לברך את כלל השותפים ליוזמה זו ולכל העוסקים במלאכה

 .לנושא ולאחל לספורטאי ישראל הצלחה והישגים

הבינלאומיים של ישראל מי ייתן ותכניות העבודה המפורטות יביאו בעתיד לשיפור ההישגים 

 .בתחום הספורט

 !עלו והצליחו

 

 

 

 

 

 עופר בוסתן

 

 הספורט מנהלראש 

 משרד התרבות והספורט
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 האיגוד' ר"ברכת יו
 

ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה פועלת עשרות שנים להכשרת מדריכי ומאמני רכיבה 

לפתח את תחום ההדרכה כדי וממשיכה , הנכללים בתחום פעילותה, בענפי הספורט השונים

 .להרחיב את מספר המאמנים ואת כמות ואיכות הרוכבים בישראל

ביחד , שכן הוא מאמן את הרוכב ואת הסוס, מדריך ומאמן רכיבה הוא בעל אחריות כפולה

משלב , כמו בכל ענף ספורט אחר, עליו מוטלת האחריות ללמוד איך לאמן ספורטאי. ובנפרד

. ובנוסף עליו לאמן את הסוס ולשמור על בריאותו וכושרו, התחרותיתהבסיס ועד הרמה 

, כאשר רוכב וסוס הופכים לצמד ספורטאים, המיומנות המשולבת הזו היא הבסיס לקסם שנוצר

 .מתאמנים ומתחרים, שיחד מתפתחים

לראשי מנהל הספורט וההתאחדות לבתי ספר על היוזמה הברוכה  ימבקש להביע את תודת יאנ

 .במלאכת כתיבת החוברתאשר עסקה , כן לנעמה שגב חסוןו, הוצאת החוברת וקידום

ובעיקר את הדורות החדשים , ברצוני לברך את כל העוסקים בהכשרת המדריכים בענף הרכיבה

שיהיו הפנים הראשונות שיפגשו הרוכבים הבאים ואשר יאמנו את , של המדריכים והמאמנים

 .הספורטאים העתידיים בענפי הרכיבה

 .סוס-תיהנו מהעבודה עם זוגות הספורטאים רוכב, להעמיק את הידע והניסיון, משיכו ללמודה

 

  

 ,בהצלחה

  

 כני לאלו

 ר ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה"יו
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 עקרונות מקצועיים: 'חלק א

 

 חזון ומטרות .1

המצעידה לתכנית אחידה , בניית תכנית מקצועית המנחה את כל המעורבים בענף הספורט"

 ."את מדינת ישראל להישגים ברמה הלאומית והבינלאומית

 

 

 רקע מקצועי .2

 מבוא 2.1

מהווה מפתח מרכזי וחשוב בקידומו של הספורטאי הצעיר , תכנון מקצועי איכותי והוצאתו לפועל

 . להישגים מקצועיים תוך מימוש פוטנציאל אישי מרבי

תכנית זו פותחה , התכנון מהווה בסיס עקבי מדורג אשר בעזרתו המאמן יכול לקדם את הספורטאי

תוך מתן תשומת לב להיבטים מקצועיים ומדעיים בראייה ארוכת טווח המעמידה את הספורטאי 

 . במרכז המערכת

, יםמור, הורים, מאמנים: התכנית מיועדת לכל העוסקים בהכשרתו ובליווי הספורטאי הצעיר 

 .האזורית והארצית, ברמת הפעילות המקומית, ושאר הפעילים

התכנית תסייע למאמנים והמדריכים להבין את חשיבות והבנת הלימוד של מרכיבי הענף על פי ועל 

 .05/06עד גיל  6פני שנות הגדילה מגיל 

, ופניותיכולות ג, התקווה היא כי עם הגישה המתוכננת של אימון המיומנויות טכניות וטקטיקות

לפתח תהליך האימון  05/06-יביאו בסופו של תהליך את הצעירים בני ה, ויכולות מנטאליות

 .עם בסיס אופטימאלי המביא ליידי ביטוי את מירב הפוטנציאל האישי, לתחרות ולניצחונות

התכנון המקצועי לא יבוא על חשבון היכולת של המאמן לחנך תוך מתן כבוד לצרכים של 

 .פיתוחם האישיהספורטאים ול
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 גורמי מפתח בבניית התוכנית  2.2

התכנית המקצועית המופיעה בהמשך הינה צורך מקצועי הנובע לרוב ממצב קיים בעייתי כפי 

 :המפורט

      

 (:או את חלקם)כוללת את המרכיבים הבאים  כיוםהפעילות הרווחת  ,ברוב המקרים

 אימוניםמספר התחרויות ביחס ל/של משחקים מספר רב. 

 ןאימוילדים בדרכים ובשיטות של מדריכים לאמן מאמנים ולל מתגורעובדה ה ,ידע מיעוט 

 .בוגרים

 נשים/אצל בנות ותמיושמוהנערים ללגברים ו ותהמיועד תחרותשיטות אימון ו. 

  מטרה לנצח ולא להנאה ולבניית תהליכים ארוכי טווחבהכנה לטווח קצר. 

 ביולוגיגיל במקום  ,מרכזי בתכנון האימון גורם מהווהה ,גיל כרונולוגי. 

 העדפה של ספורטאים המתפתחים מוקדם על פני ספורטאים המאחרים להתפתח. 

  קליטת מיומנויות ויכולות גופניותלללימוד ו 'רגישים'ו 'קריטיים'חוסר מודעות לשלבים. 

 להעדיף למשוך את הילדים ולגרום להם  במטרה, התמחות מוקדמת בענפי ספורט ספציפיים

 .משנהועל אחד ענף ספורט 

 לילדמה שטוב -לאגודה ולא /טוב למפעילשמה -תייחסות לה. 

  הוריםשל החוסר מודעות. 

 הרואה את טובת הילד ,שיטה אחידה בין המסגרות השונות העדר. 

 

הבאים לידי ביטוי  ,נוצרים אצל הספורטאי הצעיר חסכים רבים אחריםבעקבות גורמים אלו ו

 :בטווח הקצר והארוך בתחומים הבאים

    בוגרהיכולת בגיל המיצוי העדר 

    תנועה הפגיעה ביכולת 

   פיתוח לקוי של מיומנויות 

    הטמעת טעויות טכניות 

    מספורט בגיל המבוגרפחותה הנאה 

   פציעות מרובות יותר 

    יכולת בגיל צעיר מדיההגעה לשיא  

   ה יותרקצר קריירה ספורטיבית 

 .ועוד

 .ל בתוספת הנקודות המפורטות הן הבסיס המקצועי מדעי עליו נבנתה התכנית"הנתונים הנ
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 שנות טיפוח 2.2.1

חתן פרס נובל לכלכלה בתחום של כלכלה התנהגותית ותהליך קבלת  ,הרברט סימון

שנים כדי  02 נמשךאימון מתוכנן " :צוטט כמי שאמר, החלטות של גופים עסקיים

נדרשות כי  טענו( 0991)ואריקסון ( 0985)גם החוקרים בלום . "להצטיין בכל תחום שהוא

 .ספורטאי עיליתהצעיר יהפוך לספורטאי האימון כדי ש ותשנ 00-ל 8בין 

אין זה ) "השעות 02,222חוק "או כ" השנים 02חוק "מקובל להגדיר את הנכתב מעלה כ

או יותר זמן העיקרון נשאר אותו , שעות 8222-כ, משנה עם ההכשרה לוקחת פחות זמן

משמעות הדבר היא כי הפיתוח של הילד והפיכתו לספורטאי עילית הוא תהליך . (דבר

התחרות  ,של תהליך האימון מעמיק ונכוןזהירות ותכנון , המצריך סבלנות, ארוך

אי לתחרויות יגרמו ריבוי האצת תהליכים ו .צלחהאין קיצורי דרך לה .וההתאוששות

 .מנטאליתהטכנית וה, גופניתהיכולת המיצוי מלא של 

 

 תכנון 2.2.2

 מהווה מסגרת לארגון מערך ההתפתחות של הספורטאי( פריודיזציה) שנתי-רב תכנון

מבוסס והגיוני  אופןבמערך זה בנוי . התאוששותלתחרויות ול, אימוניםל בכל הקשור

תכנון  .מיצוי מרבי של הפוטנציאל בזמן המתאיםגיע למטרה להב ,עייםמד היבטיםעל 

התפתחות , יכולת אימון, התבגרות, בחשבון מרכיבים כגון גדילה מביאארוך טווח 

 .וחייב להיות מותאם לגיל הביולוגי של הספורטאי, ב"יומנטאלית וכ

 0ראה טבלת  - פי המודל המוצע-על)תקופות  6-7 -שנתית מחולקת ל-הפריודיזציה הרב

  (בהמשך

 

 כרונולוגי גיל - ביולוגי גיל 2.2.2

ימים שעברו החודשים וה ,מספר השניםדהיינו , הגיל האמתיגיל כרונולוגי משקף את 

גיל ביולוגי משקף את מידת ההתפתחות  ,לעומת זאת .מרגע הלידה עד ליום הספירה

התפתחות כרונולוגית אינה ) עודמנטאלי וה ,טיבייקוגנה, תנועתיה, פיזיה םבתחו

 (.גיל הביולוגילתואמת בהכרח 

( גיל ביולוגי)שלבי האימון בספורט צריכים להיות מבוססים על התפתחות ביולוגית 

ושיעור  קצבּהו אבל עיתוי הצמיחה ,כולם גדלים בסופו של דבר. ולא על גיל כרונולוגי

ילדים שנולדו באותו זמן מבדילים בין הפרטים עד כדי פער של שנים עבור  הגדילה

בחשבון עובדה זו ולהתאים את תהליך האימון לגיל  הביאליש תכנון האימונים ב .בערך

 .הביולוגי

על פני אלו  ,מוקדם יחסיתילדים שהתפתחו  ,באופן גורף ,חשוב מאוד לא להעדיף

של אלו ( באופן טבעי)בהעדפתם גם באה לידי ביטוי זו תופעה  .המאחרים להתפתח

 ו בחודשים הראשונים של השנה על פני אלו שנולדו בחודשים המאוחרים שלהשנולד
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נראים בגלל צמיחה מוקדמת שאלו העדפה קיימת גם לגבי . בדרך כלל התפתחו קודםוש

 (.זמניהוא יתרון הבדרך כלל )חזקים וגבוהים יותר 

 

 

יש לקחת בחשבון גם את , (בנות ובנים מתחרים ביחד)בשל אופיו של ענף הרכיבה 

יהיה  02-06תכניות לאימון רוכבות ורוכבים בגילאי ב ,המיניםההבדל ההתפתחותי בין 

בין בנים שנות הבדל  1-5יתכן ויהיו  .תפתחותהה הבדליבמבנה ובתוכן בגלל  שוני

 .ובנות בעלי תאריך כרונולוגי דומה לאור הגיל הביולוגי

  

 יסודות 2.2.2

בדרך כלל בגיל ) המתאיםבסיסית בגיל  אתלטיתכל הספורטאים חייבים לרכוש יכולת 

לפני תקופת )יש לדאוג , ותרימהבהיות ומערכת העצבים של הילדים מתפתחת , (צעיר

את פעילות זו כוללת  .שפעולות הקשורות למערכת זו יפעלו רבות( הגדילה המואצת

סביר להניח כי מי שלא  .ומהירות קואורדינציה, שיווי משקל, זריזות: מרכיבים הבאים

 .קרון זה לא יגיע בסופו של דבר למיצוי מרבי של יכולותיויפי ע-יפעל על

, (הנאה) FUNמכיל בתוכו את המילה  ,FUNdamentalsאו באנגלית  ,שלב היסודות

 .אימון של יסודות/שהיא המפתח לשיטת הלימוד

הגוף נמצא במצב , רום ההתפתחות המואצתטבתקופה של  ,במקביל ליסודות הגופניים

, בגיל הצעיר. מגוון רחב של ענפי ספורטבמצוין לקליטת מיומנויות טכניות בסיסיות 

את , בשלב מאוחר יותר, יותר להניח עליוקל יהיה כך ב יותר חככל שהמגוון יהיה ר

 .ספציפיות בדרגה גבוהה בענף הספורט הנבחרהיכולות ה

 

 התמחות 2.2.2

בו השעות המוקדשות לענף הספציפי הולכות וגדלות ביחס שתהליך  היאהתמחות 

ענפי )ענפי ספורט בעלי התפתחות מאוחרת בנהוג לחשוב כי  .ליתר מרכיבי האימון

יש להתחיל את תהליך ( עודבאתלטיקה ו מקצועות מסוימים, ענפי קרב, כדור

 .םית הענפילהתרכז ביסודויש וגם בשלב זה , ואילך 02גיל מ -ההתמחות בהדרגה 

חסר ביכולת תנועתית , ממדיות-התמחות מוקדמת גוררת בעקבותיה חד :חשוב להדגשי

 .ופרישה מוקדמת מעיסוק בספורט תחרותי 'שריפה', נטיית יתר להיפצע, בסיסית

 

בהתחשב בסעיפים הקודמים באשר למשך הזמן הנדרש לבניית תהליך אימון הדרגתי 

 אחד למשנהול התחלת ההתמחות שונה מענף הרי גי, שנים 02 במשך בענף הספורט

 .1דוגמאות ניתן לראות בטבלה . ונגזר מגיל ההגעה להישג

 

אך יחד עם זאת ישנם רוכבים  ,היא מאוחרת יחסיתבענף הרכיבה על סוסים ההתמחות 

ביסוס מרכיבי הליבה בשלב . 6-7המתחילים לרכוב בגיל צעיר מאוד סביבות גיל 

ספורטיביות ברכיבה על הסוס ובהשתתפות בפעילויות  6-9הראשון נעשים בגילאי 

 .נוספות שאינן ברכיבה על הסוס
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 (9111ומפה ב)ההתמחות וההישג בענפי ספורט שונים , גילאי ההכשרה: 1טבלה 

 

 ענף הספורט
גיל ההכשרה הגופנית  

 (כיתות)הכללית 
 גיל ההישג גיל ההתמחות

 :אתלטיקה

 מאוצים -

  קפיצה למרחק -

 זריקות -

 

 ('ו', כיתות ה) 00-02

 ('ח', כיתות ז) 01-00

 ('י', כיתות ט) 05-01

06-01 

08-06 

09-07 

06-00 

05-00 

07-01 

 05-02 06-01 ('ו', כיתות ה) 00-02 כדורסל

 00-06 06-01 ('ו', כיתות ה) 00-02 כדורגל

 00-06 06-01 ('ו', כיתות ה) 00-02 כדוריד

 00-06 06-05 ('ו', כיתות ה) 00-02 כדורעף

 00-06 06-05 ('ד', כיתות ג) 02-8 ודו'ג

 גברים: התעמלות

 נשים               

 ('כיתה ג) 9-8     

 ('ב', כיתות א) 8-6     

05-01 

02-9 

05-00 

08-01 

 נשים    : שחייה

 גברים              

 ('כיתה ב) 8-7    

 ('כיתה ב) 8-7    

01-00 

05-01 

00-08 

01-02 

 12-00 06-01 ('ה', כיתות ד) 00-02  שייט

 רכיבה על סוסים

בגלל שמדובר בפרמטר 

של סוס טווחים הגילאים 

 הם מאוד גדולים

  

 

 

 יכולת אימון 2.2.2

שהם מגוונים )יכולת האימון היא התגובה של הספורטאי לגירויים כתוצאה מאימונים 

חשוב מאוד להיות ערניים לצרכים השונים של  .(ההתפתחות והגדילה השוניםבשלבי 

פרקי זמן שונים  ,כפי שצוין מקודם. פי שלב ההתפתחות הביולוגי שלהם-ילדים עלה

של לקלוט מרכיבים בהם הגוף ב  ששלבים קריטיים , דהיינו, "הזדמנויות ןחלו" מהווים

חלון  ,בתקופות אלו. שונים של יכולות גופניות וטכניות יותר מאשר בשלבים אחרים

 :הלדוגמ, ההזדמנויות מזמן לנו תקופה רגישה להענקת אותם תחומים

  6-8 ,אצל בנים 01-06ו  7-9התקופה הרגישה לשיפור ביכולת של מהירות וכוח הוא    

 .אצל בנות 00-01 -ו

  התחלת הצמיחה לפני  היאהתקופה הרגישה ביותר לקליטת מיומנויות טכניות

 .  בבנות 8-00 -אצל בנים ו 9-00בין הגילים , המואצת
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 1גרף 

 

 :הבא מציג את חלונות ההזדמנויות הבא לידיי ביטוי אצל בנים ואצל בנות הגרף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**PHV  =Peak Height Velocity - שיא מהירות הצמיחה. 
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 :כפי המשתמע מהטבלה

 

 : סיבולת

מומלץ להתחיל לאמן את היכולות . חלון ההזדמנויות מתרחש בתחילתו של פרץ הגדילה המואצת

 .לאחר שקצב הגדילה קטן יש להוסיף בהדרגה אימוני כוח ארובי. הארוביות טרום הגדילה המואצת

 

  :כוח

 00-08ההזדמנויות לאימון הכוח אצל בנות הוא מיד אחרי שלב הגדילה המואצת ולבנים חלון 

 .חודשים לאחר פרץ הגדילה המואצת

 

 : מהירות

לבנות  01-06כ  בגילאי "ואח 7-9חלון ההזדמנויות לאימון המהירות  לבנים הוא תחילה בגילאי 

 .00-01כ בגילאי "ואח 6-8בגילאי בתחילה בגילאי 

 

 : יכולות מוטוריות

 .8-00ולבנות  9-00חלון ההזדמנויות  לאימון היכולות המוטוריות לבנים הוא בגילאי 

 

  :גמישות

תשומת לב מיוחדת יש לתת  02לגיל  6לשני המינים חלון ההזדמנויות לאימון הגמישות הוא בין גיל 

 .לאימון הגמישות במהלך גיל ההתבגרות וההתפתחות המואצת

 

 

להגביל את הפוטנציאל של רוכבים חשוב לקחת בחשבון את חלון ההזדמנויות באימון בכדי לא 

 .ולשלב אימונים ברכיבה על סוסים בשילוב פעילות גופנית נוספת

 

 

 קוגניטיבית ורגשית, התפתחות מנטאלית 2.2.2

גם חובה לכלול יש  .תוח יכולות גופניות וטכניות לבניית ספורטאי מושלםיפאין די ב

בשלבי  ,של הספורטאי יםהרגשיהמנטאליים ו, הקוגניטיביים היבטיםאת כל ה

 .תחרויות והתאוששות ,אימונים: הבאים מהתחומים דבכל אח, התפתחותו השונים

חינוך  ערכי, מוטיבציה, קבלת החלטותיכולת , הנאה, בין היתר ,יםכוללהיבטים אלה 

הקוגניטיבית והרגשית  הפעילות צריכה להתאים למוכנות .ואופי ספורטיבי והתנהגות

 .של המתאמן
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 תכנון ארוך טווח של תחרויות 2.2.2

תכנון נכון של תחרויות לאורך שנות ההתפתחות של הספורטאי הוא מרכיב חשוב 

להעתיק דגמי תחרויות של  -הנוהג הרווח בספורט (. או השגויה)בהתפתחותו הנכונה 

, יות הגורר פחות זמן לאימוןריבוי תחרו: טומן בחובו בעיות רבות, בוגרים לצעירים

' שריפה'סיכוי רב יותר ל, מיקוד יתר בהכנה לתחרות במקום באימוני יסודות וטכניקה

ולא של כלל  המקדימים להתפתחשל  העדפהשל הספורטאי ולפרישתו המוקדמת ו

בדרך כלל במשחקי )במטרה לנצח  -ובעיקר של המאחרים להתפתח  ,םספורטאיה

 (. כדור

חידוד אלמנט , טווח של תחרויות צריך לכלול מינון נכון של תחרויותתכנון ארוך 

התאמת חוקי עזר לגיל המשתתפים , דגש על כמות המשתתפים ולא על ההישג, ההנאה

תכנון ויישום (. לא הניצחון הוא החשוב ביותר - 05עד גיל )והצבת מטרות נכונות 

הספורטאי הוא אתגר אופטימאלי של מערך תחרויות לאורך שנות ההתפתחות של 

 .חשוב ומכריע בבנייתו

על מבנה התחרויות ותכנון תהליכים לשקף את , בכדי לעודד התפתחות אופטימלית

בשלבים . מנטאלית וטכנית של המשתתפים, הצרכים ההתפתחותיים מבחינה פיזית

בעוד " לנצח"מסוימים התפתחות של יכולות אלו תופסת עדיפות עליונה על פני 

 .הופך להיות מרכזי" לנצח"המיקוד על שבהמשך 

 

 אינטגרציה בין מסגרות ספורט 2.2.2

חשוב לציין כי לכל פעילות גופנית שמבצע הספורטאי בכל אחד משלבי ההתפתחות 

, פעילות חופשית, עורי החינוך הגופנייש ,אי לכך .שלו יש השפעה על התוצר הסופי

מסונכרנים להתפתחות  להיות צריכיםכולם יחד  -עוד אימונים במסגרת מסודרת ו

את צריכים לנהוג גם כל המלווים לכך בהתאם  .תקינה ונכונה של הספורטאי

 .בכל המסגרות הקיימות, הורים ואףמדריכים , מאמנים, מורים: לאורך הדרךהספורטאי 

 

 רצף -המשכיות  2.2.12

 .השלבים השונים של התפתחות הספורטאי בנויים זה על גבי זה ולא ניתנים להפרדה

 הקדמת תהליכים ,מצד שניולהביא למיצוי מרבי של היכולות  עשויצף מתואם ונכון ר

 .לגרום למיצוי חלקי בלבד של הפוטנציאל דבר בסופו של יםדילוג על שלבים עשוי או/ו

חשוב כי ההתפתחות של הספורטאי תומכת במטרות ארוכות טווח של הצלחה 

מטרות קצרות טווח בולא ( בריא חייםאורח חלק מאו פעיל בספורט כ)כספורטאי בוגר 

בכישורים וניסיון  ת/חשוב לצייד את הספורטאי. של הצלחה בקבוצת גיל מסוימת

 .שיובילו אותו להיות אדם בוגר המוכן לחיים בהווה ובעתיד
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 אפיוני גיל והצרכים הנובעים מהם 2.2

מאפייני הגדילה הכיר את יש ל הספורטאיכדי לפתח את יכולותיו המוטוריות והתנועתיות של 

וכפועל יוצא מכך את הצרכים הנובעים , חברתית-הרגשית,ההתפתחות המוטורית , הגופנית

 .ממאפיינים אלו

 

 השונותלהלן המאפיינים והצרכים בקבוצת הגיל 

 טכני טקטי פיזי פסיכולוגי מטרה גיל

הנאה של  6-2
הילד 

מרכישת 
מספר גדול 

של פעילויות 
פיזיות 

המפתחות 
 .אתלטיות

פעיות מוקדמת תורמת 
לחיזוק ביטחון העצמי 

והדימוי העצמי מעודדת 
התפתחות של תפקודי 

כישורי מוטוריקה , המוח
, מיומנויות חברתיות, גסה

דמיון , יצירתיות, רגשות
 .והנאה

פעילות משחקית לא 
המשלבת , מובנית

מגוון רחב של תנועות 
מסייעת בבניית , גוף

עצמות ושרירים 
, בהבפיתוח יצי, חזקים

שיווי , קואורידינציה
משקל ותנועה נכונה 

 ויעילה

 למידה של

 חוקי המשחק . 

  התמצאות
 .במרחב

 

, ריצה עם יציאה
עצירה ושינוי כיוון 

מרוצי , תופסות)
 (. שליחים

עבודה על חגורת 
כתפיים קריטית 

 –בגילאים אלו 
משיכה , גרירה, זחילה

 .'וכו

( רך)משחקי כדור 
במגוון רחב של 

 .גדלים/צורות

משחקי זריקות כדור 
 . עם יד ימין ושמאל

יצירת משחקי כיף 
קפיצה : המשלבים

ברגל , בשתי רגליים
, קפיצה לצדדים, אחת

 .   'קפיצה למרחק וכו

בנים 
 בנות

 5-6 

התנסות 
בתנועות 
בסיסיות 
ויישומן 

במשחקים 
 .שונים

דגש על 
הנאה וכיף 
 . מהפעילות

הילדים הצעירים צריכים 
 . שהמאמן יוביל אותם

למידה על התנהלות וערכים 
 .  של ספורטאי

הילדים ילמדו איך מתרכזים 
איך לשלוט , במשימה
 . ברגשות

במהלך האימון הילדים לא 
יכולים לשבת ולהקשיב 

 . דקות רבות

התנסות במיומנויות 
 : שונות תוך כדי תנועה

תרגילי תנועה כלליים 
, ברכייםהרמות )

, זריזות, ניתורים
 (גלגלון/גלגולים

, קאורידנאציה יד ועין
 . התמצאות במרחב

, איזון)שיווי משקל 
מודעות , שליטה בגוף

 (לגוף

 למידה של

 חוקי המשחק . 
  להיכן צריך

רמה )לרוץ 
 (בינונית/קלה

  כיצד היריב
 .פועל

היכולות הטכניות 
שניתנות בקטגוריה זו 
חייבות לתמוך בצורה 

בהמלצות יעילה 
 .הטקטיות

המאמן )חיקוי   
יסודות ( מדגים

בסיסיים הקשורים 
 . לענף הספציפי
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 טכני טקטי פיזי פסיכולוגי מטרה גיל

 בנים

 6-9 

 

 בנות

 6-8  

למידה של כל 
מיומנויות 
התנועה 

הבסיסיות 
ולבנות את 

היכולת 
 .האתלטית

חלון 
 הזדמנויות
ליכולות 
: גופניות
, גמישות

קואורידינציה
זריזות , 

 .  ומהירות

הילד נוטה להתכנס בתוך 
הוא חייב לקבל עידוד  –עצמו 

כדי למצוא בהדרגה את מקומו 
 . בקבוצה

ויצור , יחזק, המאמן יעודד
 . הנאה וכיף מהמשחק

המאמן ידגיש מאמץ לעומת 
 . תוצאה

הילדים חייבים להיות פעילים 
כ "כיוון שיכולת הקשב בד

 . קצרה

לילדים יש יכולת חשיבה 
עליהם לחזור על , מוגבלת
 . מיומנות הרבה פעמים/פעולה

ילדים צריכים להיות מסוגלים 
 .להתנסות וליצור בעצמם

, התמצאות במרחב
, מהירות, שיווי משקל

, משיכה, כוח, זריזות
 .  ניתור ונחיתה

משחק פיזי בלתי 
 . מובנה

המשחקים צריכים 
להיות תנועתיים 

נויות ולכלול מיומ
, מסירה ותפיסה

. שינוי כיוון, ריצות
תרגילים עם התנגדות 

, זריקה, משחקי ריצה)
 (. בעיטה

לימוד 
 :הספורטאי

  לפעול עם
עיניים למעלה 

 .בזמן פעולה

  לשלוט
 . בתנועות הגוף

  לזהות מתי
הוא בהתקפה 

 . ומתי בהגנה

  לזהות על מי
הוא צריך 

 .לשמור

  היכולת לקרוא
למשל )מצבים 

ריווח  -
  (.חקמש

חשיבות רבה לילדים 
שרק התחילו לשחק 

ללמוד לבצע את 
המשימה בדפוס 

 . התנועה הנכון

 : לימוד

  טכניקת ריצה
עם ובלי )נכונה 
 (. כדור

  טכניקת ניתור
 . ונחיתה

  התחלת ריצה
 . ועצירה

  מיומנות
ספציפית 

, קליעה, אחיזה)
מסירה , בעיטה

 (. וכו
 

 בנים

 9-00 

 

 בנות

 8-00 

ללמוד 
ולתרגל 

מיומנויות 
ספורט 

 . ספציפיות

בגילאים אלו לספורטאי יש 
, את היכולת להשתמש בידע

; לפרש ולהסיק מסקנות
ובנוסף  את היכולת להיזכר 

, תנועתי)במידע ספציפי 
 . ולהשתמש בו( קוגניטיבי

על הממאן לדרוש דרגה 
יותר של ריכוז  גבוהה

 . ומעורבות באימון

הבנה ופיתוח היכולת 
 . התחרותל

לימוד התמודדויות עם 
טעויות בצורה יעילה 

 .וחיובית

יצירת מוסר עבודה שיטתי  
ויכולת להיות מחויב 

 . לשיפור

פיתוח היכולת לניהול עצמי 
 . ואחריות

, טיפוח הכבוד למאמן
. לשחקנים ולשופטים

שחקנים לא יכולים לפחד 

פיתוח יכולות 
, קואורדינטיביות
מהירות וזריזות 

קשורות + בסיסיות 
 . לענף

. פיתוח קבלת החלטות
תרגילי סיבולת כוח 

 . ללא משקל נוסף

עבודה על שרירי 
 . הליבה

לימוד משחקי ספורט 
שונים שיפתחו ושיפרו 

, זריזות, יכולת מהירות
קואורדינאציה ושיווי 

 .   משקל

לימוד משחק 
 . ם ויעילחכ

משחקים עם 
תנועות . ניקוד

( הגנה/התקפה)
קריאת . בסיסיות

מצבים פשוטים 
 (. התקפה/הגנה)

ללמד את השחקן 
להסתכל על 

חולשות היריב 
 . ולפעול על פי זה

למידה לשחק 
באופן עקבי 
באמצעות 

 . מטרות שניתנו

  

דגש על פיתוח 
הדרגתי של יכולות 

 .המשחק

לימוד מיומנויות 
 .   ותאימון בסיסי
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 . לעשות טעויות

כל השחקנים חייבים ללמוד 
 . בוצתייםלהיות שחקנים ק

 

 

 

 טכני טקטי פיזי פסיכולוגי מטרה גיל

 :בנים

 06/05-00 

 

 בנות 

05/01-00 

תרגלו כיצד 
  –להתאמן 

האימון עומד 
 . במרכז

 

 

 

 

 

לימוד הספורטאי להתמודד 
עם אתגרים נפשיים של 

 .תחרות

יש לאמנם במצבים  
תחרותיים באמצעות 

משחקי אימון או משחקים 
 .ותרגילים תחרותיים

שמירה על התלהבות והנאה 
" העליות והירידות"למרות 

 . בתקופה זו

מוסר )פיתוח זהות השחקן 
(. יכולת להתחרות, עבודה

למידה על התמודדות תחת 
מודעות של . לחץ

הסיטואציה וכיצד 
 . להתמודד

מועד בו מתקיים **
 . שיא מהירות הצמיחה

יש לתת עדיפות 
לאימון אירובי תוך 

פיתוח רמות 
, מהירות, ותהמיומנוי

 .כוח וגמישות

הצמיחה המהירה של  
, הגידים, העצמות

הרצועות והשרירים 
מחדדת את הצורך 
באימוני גמישות 
 . וקואורדינאציה

לימוד קריאת 
מצבי משחק 
 . מורכבים יותר

קבלת החלטות 
איכותית תחת 

 . לחץ

שיתוף פעולה 
י זיהוי "ע

החסרונות 
והיתרונות של 

 . היריב

להתמקד בשיפור 
 . ואימון המיומנויות

לימוד ותרגול 
 . מיומנויות מורכבות
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 2גרף 

 .מול כללי( ענפי)ספציפי , הגרף הבא מסכם את יחס האימון לאורך החיים
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 (D.A.T.L)של ספורטאים טיפוח ארוך טווח  - מודל .2

 רקע 2.1

לאור השינויים  ,ספורטלכצורך בסיסי  אפותח בקנדה ובלטיפוח ארוך טווח של ספורטאים המודל 

בעיקר עם ריבוי הגירויים שאינם דורשים פעילות , בצריכת פעילויות שונות בשלבי החיים השונים

העדר פעילות מספקת ומכוונת בגילים צעירים נוצרים חסכים שאינם מושלמים עם בגלל  .גופנית

המזכים את הספורטאי  ביצועים בין ההבדל להיות עשוי בסיסיים מוטוריים כישורים סרחו .השנים

 בגיל מוטוריות מיומנויות של ליבה מערך הקמת. משחקיםב 06 מקוםאולימפית ובין  המדליב

 ספורטה עם תחיובי יחסים מערכת וליצור הישג של בתחושה לזכות לילדים מאפשרת צעירה

 ספורט מיומנויות רכישת עם בשילוב, צעיר בגיל ספורטב מוצלחות חוויות. גופניתה פעילותהו

 הסיכוי אתבהן ויגדילו  להשתלבו ספורט ענפי להכיר את הפעילות בכמה לילדים ואפשרי, רבגוניות

 לייצר ,דבר של סופוב, שואפת L.T.A.D-ה מסגרת. גם בעתיד גופנית בפעילותבקביעות  ףלהשתת

 בטוחה בגרות לתוך לגדול הילדים לכל הזדמנות לספק מבקשתובד בבד , יציבים עילית ספורטאי

 .ובריאה

 

 :שלבים שבעההמודל כולל 

 פעילות אקטיבית .1

 יסודות .2

 להתאמןכיצד ללמוד  .2

 לתרגל כיצד להתאמן .2

 להתאמן כיצד להתחרות .2

 לנצח להתאמן כיצד .2

 פעילות לחיים .2

 

 :ל לשלוש קבוצות עיקריות"ניתן לחלק את השלבים הנ

 ויסודות ( 0-0שלבים )מעודדים לימוד של בסיס תנועתי ( 1-0)השלבים הראשונים  שלושת

 (.1שלב )ספורטיביים ענפיים 

  מתרכזים במצוינות( 6-1)שלושת השלבים הבאים. 

 כולל פעילות גופנית לחיים (7) השלב האחרון. 
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 פירוט השלבים והפעילות המומלצת בכל שלב  2.2

 בנים ובנות 6-0גילאי : התחלת הפעילות 2.2.1

 משלבתה ,מובנית לא משחקית לפעילות להיחשף צריכים ילדיםה, שנים 6-2ים בגיל

 פעילותל .משחקיישמן בול בסיסיות תנועות ללמוד: ההמטר. גוף תנועות של רחב מגוון

 חותיפב, חזקים ושרירים עצמות בנייתהיא מסייעת ב: ישנם יתרונות רבים מוקדמת

 העצמי ןביטחוובחיזוק ה ותנועה נכונה ויעילה משקלה שיווי ,הקואורדינציה, היציבה

, גסים מוטוריקה כישורי, המוח תפקודי של התפתחות עודדתמ היא. והדימוי העצמי

 היא תורמת להשגת. דמיון והנאה מלהיות פעיל ,יצירתיות ,רגשות, חברתיות מיומנויות

  .ועוד השינה רופילשו ציםלח הפחתתל, תקין משקל

 הקריטיות הראשונות השנים בשש הילד של בריאה להתפתחות חיונית גופנית פעילות

המהירה של  הבזמן הגדיל ,הראשונות השנים בשלוש במיוחדהיא משמעותית  .וחיי של

 תאי ביןרבים יותר  קשרים יוצרת, יותר מאשר בשנים הבאות, בשלב זה הלמידה .המוח

 (. Gruhn, 2002) מוחה

 

 :המלצות לפעילות

 מחיי חלקלהוות ו כיףלגרום להנאה ול תמיד צריכה גופניתה פעילותה, זה בגיל 

 ביותר הטובה הדרך הוא ומאתגרת בטוחה בסביבה פעיל משחק. הילד של יום-היום

 .פעיליםיהיו תמיד  ילדיםשה לשמור

 עם מיומנויות יסוד , תנועתיות בסיסית מומלץ לגרום לילדים לבצע פעילויות

 :כלליות

 ושינויי עצירותהריצה צריכה לכלול . ישר בקו רק ולא לרוץ הילד את לעודד -

 .לסוגיהם מתאימים בהחלט לכך תופסת משחקיו, כיוון

 וכדורים רכים חפצים של רחב במגוון להשתמש במיומנויות של זריקה ותפיסה -

 לכדורים להתקדם, ידיים בשתי גדול כדור בתפיסת ניתן להתחיל. שונים בגדלים

חשוב להתאים את . אחת ביד תפיסהל דבר של בסופולהגיע ויותר  קטנים

 קופצים שאינם בשלב הלמידה עדיפים כדורים. האביזרים לגיל הילד וליכולותיו

לכוון למטרה  ןלהתחיל בניסיוניתן , זריקותלגבי  .שעועית שקיות או מדי יותר

ובשלב מסוים להגביר את חפץ שהילד מסוגל לאחוז בשתי הידיים מסוימת 

 .יד ימין ושמאלב עוצמת הזריקה תוך שימוש

 או במישור להתגלגל ,לולזח :גוףשל ה שינוי צורות פעול באופן משחקי תוךל -

 .'מצד לצד וכו, במדרון

ללכת על קו המסומן על , אחת רגל על לעמוד :שיווי משקל במשחקי לשחק -

 יחלק על להתאזן לנסות מכן ולאחר או על קורת שווי משקל נמוכה/הקרקע ו

 .שונים גוף
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 לגובה ולבדוק עד לאיזה גובה לקפוץ ;באווירשל הגוף  צורותלקפוץ תוך שינוי  -

 לקפוץ ,צריך לעבור בקפיצה ילדלדמות נחל שה; ל לרוחק"וכנ להגיע יכול הילד

 .ב"לרגל וכיו מרגל

 . בפרט שחייה וללימודבכלל  מים לפעילויות הילדים את חשוףל -

הקרח וגם  על החלקה, מגלשים ,מיוחדות כמו גלגיליות לפעילויות אותם לחשוף -

 .ועוד( עזר גלגלי בלי או עם) אופניים רכיבת

 

 2-2גילאי  ובנות 9-6בנים גילאי  :יסודות 2.2.2

 לפתח מובנות במטרה פעילויות במגוון על הילדים והילדות להשתתף, בגילים אלו 

ועל מינימום של להתבסס על הנאה וכיף  צריכות הפעילויות. בסיסיים כישורים

 ולבנות הבסיסיות התנועה מיומנויות כל את ללמוד: המטרה .פעילות תחרותית

 .היכולת האתלטית את

 כלליות יסוד מיומנויות עם, בסיסית תנועתיות של להתפתחות קריטי שלב זהו. 

בכל הקשור ליכולות " חלון הזדמנויות"זהו שלב שבו קיים , כפי שצוין לעיל

 . זריזות ומהירות, קואורדינציה, גמישות, שיווי משקל: גופניות אלמנטריות

 ביותר הטובה בצורה מושגים בגילים אלה לילדים של מיומנויות לימוד ותרגול 

תוך הובלה , ומאתגרת בטוחה בסביבה מוְבנים לא משחקים של שילוב באמצעות

במסגרת החינוך  פנאי בפעילויות ידע בעלי מאמנים ומדריכים, נכונה של מורים

 .הפורמלי והלא פורמלי

 תוך הצבת מטרות ואתגרים , היטב מהנה ובנוי להיות צריך המיומנויות פיתוח

 .לא קלים מדי -ישימים המבטיחים הצלחה ומצד שני 

 תוך למידה של  ,ספורט ענפי של רחב קבוצת גיל זו מתאימה ביותר לפעול במגוון

 .בסיסיות תנועה מיומנויות

 יעשה , (נקודה ראשונה)י היכולת הגופנית כפי שפורט מעלה פיתוח מרכיב

 .באמצעות משחקים ופעילויות מהנות ולא במשטר אימונים קשוח

 על ניגודים או השלמות המבוססות בפעילויות חלק ליטול לעודד את הילדים יש :

 .ב"יומיומנויות בענף אישי מול ענף קבוצתי וכ, מים מול יבשה

 את הילדים להתחיל לפתח את ההיבט הקוגניטיבי בקבוצת גיל זו יש ללמד ,

 .משחק במהלך החלטות סביבם ולקבל המבוצעות התנועות את 'לקרוא, 'דהיינו

כדי לפתח את , חשוב ביותר לעודד פתרון בעיות באופן עצמאי בהנחיה מינימלית

 .תנועתית של הילד-החשיבה האסטרטגית
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 :למחשבהנקודות 

 להם אם יש גם. אחד ספורט בענף להתמחות צריכים אינם זו בקבוצת גיל ילדים 

 בסוגי ספורט חלק ליטול צריכים הם, בשבוע פעמיים פועלים הם ענף מועדף שבו

 . בשבוע לפחות פעמים 1 עד 1 אחרים

 את פעילויות והמשקל הופך הגודל, המותאם לגיל מבחינת הצורה בציוד שימוש 

למשל , לעתים ניתן לשכור ציוד. ובטוחותיעילות , מהנות יותר להרבה הלמידה

 .מקצועי ספורט לציוד הזקוקים מוגבלויות עם עבור ילדים

 

 :כלליות יסוד מיומנויות עם בסיסיות תנועה פעילויות

 למזג קשר ללא, מובנה בלתי פיזי מדי יום במשחק לעסוק הילדים את יש לעודד 

המשחקים צריכים להיות תנועתיים ולכלול מיומנויות של מסירה  .האוויר

 ,פיזית מבחינה תובעניים ואף משחקים; שינויי כיוון ועוד, ריצות, ותפיסה

 . ובנות כאחד בהשתתפות בנים

  ליצור הזדמנויות איכותיות ( מאמנים/בתיאום עם המורים)על המורים וההורים

דקות בשבוע  052-תקיים במשך ככך שהפעילות ת, במסגרת שעות הלימודים

 (.אפשר יותר)' ד 12ימי פעילות בני  5-בחלוקה ל

 הפעילות אינן כוללות  תכניות, זה בגיל. מהתוצאה יםאין צורך להיות מודאג

והנאה ולא ניצחון או  למידה הוא המוקד. או תוצאה שבסופן נרשם ציון תחרויות

 . השגת תוצאה מסוימת

 או כדורגל כמו ספורט בענפי מוקדמת התמחותשלפיו  אין להאמין למיתוס 

כללי  פיתוח. יותר בהמשך הקריירה הספורטיבית טובים לביצועים תוביל כדורסל

 ענפי ישנם ,עם זאת. בעתיד יותר מועיל הרבה זה של היכולת האתלטית בגיל

 התמחות המחייבים, (ועוד קרח על אמנותית החלקה ,התעמלות כמו ,ספורט

 .מוקדמת

 מוקדמת התמחות המחייבים, (ועוד קרח על אמנותית החלקה ,התעמלות כמו. 

 

 11-2 ובנות גילאי 12-2בנים גילאי  :כיצד להתאמן ִלמדו 2.2.2

 (00-00גילאי  סביב כלל בדרך) הגדילה תהליך של בתחילתו, בקבוצות גיל אלו ,

עדיין  להיות צריך הדגש אבל, יותר שיטתיים באימונים להתחיל מוכנים הילדים

כבר בגיל הזה ישנם ילדים , קרובות לעתים. כלליות ספורט מיומנויות על

 ספורט המקדימים להתפתח ומאמנים הנוטים להכשיר אותם באופן מוגזם לענף

 הדבר עלול להזיק, כפי שכבר צוין. (קבוצתי בספורט מוקדם מיצוב גם כמו) בודד

 את גדיללא רק בהיבט הספורטיבי אלא גם להתפתחות תקינה ואף לה מאוד

  .ולשחיקה לפציעה הסיכוי

 

 



23 
 

 

 אבל זהו, מסוים לענף ספורט העדפה מפתחים הזה בגיל רבים ילדים, מעבר לכך 

על הילדים . מאוחרת התמחות בעלי ספורט בענפי להתמחות מדי שלב מוקדם

: המטרה .שונים לפחות ספורט ענפי 1-0-ב, פעילויות של רחב עדיין במגוון לעסוק

 .כלליות ספורט מיומנויותולתרגל  ללמוד

 פיתוחהתחלה של ל ביותר חשוב שלב זהו, בצד שיפור המיומנויות הבסיסיות 

 וזה. עדינה ומוטוריקה קואורדינציה ופיתוח מואץ של ספציפיות ספורט מיומנויות

 מעצם תהליך ההתקדמות אצלם ושיפור המיומנויות נהנים הילדים שבו הזמן גם

 .במהלך האימונים

 איננו  אבל המיקוד, להתחרות ללמוד והילד צריך, הופכת להיות חשובה התחרות

חלוקת הזמן בין  .ארוך לטווח ביותר הטובות התוצאות בניצחון אלא בקבלת

 .תחרות 12% ורק מעשיים אימונים 72%: אימון לתחרות צריכה להיות

 גמישות על לעבודה חשובה תקופה זוהי. 

 

 :נקודות למחשבה

 את מיומנויות הבסיסיים וללמוד התנועה כישורי כל את ולשכלל לפתח הזמן וזה 

 לבצע והילד מסוגל, לזה של מבוגר מתקרב גודלו של המוח. בכללותן הספורט

מאוחר  אצל אלו המתפתחים. מורכבות יותר המצריכות תנועות חדות מיומנות

, תריו רב זמן שלב למידה זה נמשך, יחסית לבני גילם( המינית מבחינת הבגרות)

 .עבורם עובדה המהווה יתרון

 הם ובו ,אוהבים שהם הספורט לגבי ברורים מפתחים רעיונות הילדים ,זה בגיל 

אין , אף שכפי שצוין-על, לעודד זאת צריך. סיכוי טוב להצליח םשיש לה מרגישים

 .אחד ספורט בענף רק להתמקד

 

  כלליות יסוד מיומנויות עם בסיסיות תנועתיות פעילות

  תנועתי במשחק, מדי יום, עם חבריהם לעסוק הילדים את להמשיך ולעודדיש 

 .מובנה בלתי

 לנסות להם ולאפשר( קצרות) עונתיות ספורט בתכניות הילדים את יש לשתף 

(  או תפקיד מסוים)פעילות מסוימת  לגלות עשויים הם .במשחקים תפקידים שונים

 .שהם טובים בה

 שאינם  שונה ולעסוק בסוג ספורט הזדמנות כל לנצל הילדים את יש לעודד

ספרית -בית בפעילות חוץ ,בהפסקות ,הגופני החינוך בשיעורי -מורגלים בו 

 .ובמסגרות אחרות

 וכוח סבולת, מהירות, גמישות יתרגלו תנועות המשפרות שהילדים יש להקפיד .

 .כבדות במשקולות ולא גופם לחיזוק הם ישתמשו במשקל
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 12-11ובנות גילאי  12-12גילאי  בנים: להתאמןכיצד  תרגלו 2.2.2

נערות ה, זה בשלב. הגדילה פרץ של מווסיו תותחילקבוצת גיל זו כוללת בדרך כלל את 

הם . הטקטיקלו ספציפי ספורטענף ל הבסיסיים כישוריהם את כווןל מוכנים והנערים

 הם ,ועם זאת, משחק/יפגינו את הביצועים הטובים ביותר במטרה לנצח בתחרות

לצורך  קריטית גישה -ובשיפור המיומנויות  באימון בעיקר להתמקד עדיין צריכים

היות מעורבים בכך ולדאוג ל צריכים ההורים .ארוך לטווח מיטביים ופעילות ביצועים

: המטרה .לתחרות נכון בין אימונים יפעלו המאמנים תוך יחסבתם /שבאגודה של בנם

 :במרכזהאימון  עומד ; תרגלו כיצד להתאמן

 לאחר תחילת תהליך ה-PHV (Peak Height Velocity -  מועד שבו מתקיים שיא

, המיומנויות רמות פיתוח תוך יש לתת עדיפות לאימון אירובי, (מהירות הצמיחה

 .(0ראה גרף )וגמישות  כוח, מהירות

 חשוב מאוד לעבוד על שיפור , לאור השינויים המהירים בהתפתחות

 .הקואורדינציה

 והשרירים מחדדת את הצורך  הרצועות, הגידים, העצמות של המהירה הצמיחה

 .גמישות באימוני

 כוח לאימוני מואצת הזדמנויות של הסתגלות פעמיים חלון אצל נערות קיים: 

. בתחילתו של המחזור החודשי מתחיל והשני, PHV-ה לאחר מיד מתרחש הראשון

 .PHV-ה לאחר חודשים 08-00מתחיל  והוא ,קיים חלון הזדמנויות אחד בנים עבור

 ובהתאם , הספורטאי במידת הבשלות של תלויה וכוח אירובי של אימון היכולת גם

מגיע לבגרות בשלב  ואה האם - של האימון האירובי לכך משתנה גם העיתוי

 .מאוחר או ממוצע, מוקדם

 של והנפשיים הפיזיים האתגרים עם להתמודדאת הספורטאים  יש צורך ללמד 

 או אימון משחקי באמצעות תחרותיים במצביםמדי יום  נםלאמיש  .תחרות

 .תחרותיים ותרגילים משחקים

  רבות תחרויות. תחרות יותר מאשר על אימוןעל כוון לכך שהדגש יהיה עדיין ליש 

 מיומנויות של התרגול את ותמעכבאף ו אימון של מאוד יקר זמן מבזבזות מדי

 . החלטות וקבלת טקטיות/טכניות

  ספורט ענפי בשני אצל הספורטאי כד לסייע לו להתמקד לזהות את הכישרוןיש.  

 של ביותר החשובים השלבים הם (ללמוד ולתרגל כיצד להתאמן) 1-ו 1 השלבים 

 !אותו שוברים בונים את הספורטאי או אנחנו, האלה בשלבים. הספורטאי הכנת
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 21-12גילאי ובנות  22-12גילאי  בנים: כיצד להתחרות התאמנו 2.2.2

 לבחור יכוליםהבנים והבנות . 'רציניים נעשים' דבריםה אלה קבוצות הגיל שבהן

פעילות  של מסלולעבור לל או, תחרותי במסלול ולהמשיך אחד ספורטסוג ב התמחותב

 . החיים אורך לכללעסוק בכך ו פנאי

 

 :מטלות רשימת

  תוך הכוונה  -בענפי כדור , גבוהה בעוצמה, שנהה ימות כלבהפעילות מתקיימת

 . ספציפי ולתפקיד משני עמדה/לתפקיד

 הברממבצעים את המיומנויות הבסיסיות והספציפיות  הספורטאים, בשלב זה 

נים אימומהלך הב – תחרות תנאי של רחב מגווןועליהם ליישמן ב ,גבוהה

 .ובתחרויות עצמן

 לתחרויות צריכה להיות אופטימלית ההכנה. 

  ההתאוששות תכניות, הכושר תכניות: של הספורטאי אתיש להתאים לרמתו ,

יש להתאים ככל האפשר את התכנית . הטכני והפיתוח הפסיכולוגית ההכנה

 .לספורטאים השונים על פי החזקות והחולשות שלהם

 אחד ספורט ענף יש לבחור. 

 ( פריודיזציה) יש להתחיל לכוון את הספורטאי למסגרת של אימון שנתי מובנה

 .המשך ולמסגרות

 מהזמן אחוזים 12 יש להקדיש. 12:62-אימון ל מול תחרות של היחס את יש לשנות 

 אחוזים 62-ו הגופני הכושר ולשיפור וטקטיות טכניות מיומנויות לפיתוח הפנוי

  .ספציפי תחרות ואימון לתחרות מהאימונים

 ספציפי תחרות ואימון לתחרות מהאימונים אחוזים 62-ו הגופני הכושר ולשיפור.  

 

   +12 ובנות גילאי +12 גילאי בנים: כדי לנצח התאמנו 2.2.2

 הם שבו לשלב המזוהים כבעלי כישרון נכנסים, ברמה גבוהה ספורטאים, בגילים אלו

-ומוביל להצלחה בזירה הבין שמתאים ,ביותר אינטנסיבי באימון להמשיך יכולים

 הפחות מוכשרים יש לעבודגבוהה וגם עם  ברמה גם עם ספורטאים, זה בשלב. לאומית

 של הדרישות על העונים ציודמתקנים ו לאומית ולהציע-בין ברמה אימון בשיטות

 . והספורטאי הספורט

 

  :מטלות רשימת

 גדולות לתחרויות הספורטאים את לאמן . 

 גבוה נפחבו יחסית גבוהה צמהובע מתאפיין האימון . 

 שחיקה למנוע כדי השנהבהתאם לתכנית האימונים ותקופות  התאוששות לאפשר 

 . ונפשית פיזית

 ייכללו אימוןהבחלק  .אימון/תחרות 05:75 של יחסי לשיעור האימון את לשנות  

 .לתחרות ותספציפי אימון פעילויות



26 
 

 

  לחיים פעילות 2.2.2

 אם, L.T.A.D-מודל ה פי-על. גיל בכל זה לשלב להיכנס עשויים צעירים ספורטאים

דהיינו התקדמו בשלבים שצוינו , נכונה בצורה יביתספורט לפעילות נחשפו ילדיםה

 להישארומוטיבציה כדי להמשיך  עצמי ביטחון ,מוטוריים כישורים בעלי יהיוהם , להלן

 ברמתבחור לעסוק בו ל עשויים הם. אוהבים שהםכמעט  ספורט ענף בכל פעילים

 יםמנהל, ניםמאמ, יםשופטכמו ) שונים כתפקידים בספורט מעורבים להיות או, הפנאי

ות כמו מעבר מכדורסל חדשספורטיביות  פעילויות לנסות גם עשויים הם(. ב"יווכ

 .לכדורעף או לטניס ועוד

 

 (L.T.A.D)דוגמא למודל טיפוח ארוך טווח של ספורטאים  2.2

, זילנד-ניו, ידי מדינות רבות כגון בריטניה-מץ עלפותח בקנדה על בסיס מחקרי ואּוL.T.A.D -מודל ה

 ,ספורטאי-פיתוח הילד של המוקדמים בשלביםשהתכנית מבוססת על כך  .ועודצפון אירלנד 

לפעילות  הילד הסתגלות והרגישות של הקריטיות התקופות סביב ייסובו הספורט פיתוח תכניות

כישורים  לקלוט ומסוגלים מוכנים ילדיםה אלו תקופותב. "חלון הזדמנויות"במה שמוגדר , גופנית

, שלהם המהירות את לשפר יכוליםאף  הם. וזריקה קפיצה, ריצה כגון ותבסיסי ספורט מיומנויותו

 ספורט בענפי גם אותם ושמשיש ,ספורט למיומנויות הקשוריםמרכיבים  - משקל ושיווי הזריזות

 לא עלולים 00 גיל עד שלהם הבסיסיים המוטוריים הכישורים את יפתחו שלא ילדים. אחרים

 .(הגיל משתנה מילד לילד -יש להדגיש ) המרבי שלהם והטכני האתלטי הפוטנציאל את לממש

הצגת השלילי במה שקיים לפני : בשני אופניםיודגשו להלן הצורך והנכונות של אימוץ התכנית 

וון ימכ ,אופניםבסקירה זו נתייחס לשני ה. היתרונות שבהנחלתהוהצגת יישום התכנית וביסוס 

פירוט  -יום וכמובן כת בטיפוח הספורטאים שהדרך לשינוי עוברת דרך הבנת הפעולות השגויו

גורמי מפתח בכתיבת  –הרקע לפעילות המקובלת היום נמצא בתחילת הפרק ), מודל המוצעה

 (.התכנית

 

. לעיללמנוע את התופעות שנסקרו נועד  ספורטאיהטיפוח למודל ארוך טווח לפיתוח ו, כאמור

 .ולגילורכי הילד וצל המותאמתתוך למידה  ממנה ההנאהניצבים בבסיס הפעילות 

 .(0טבלה )בטבלה מטה  יםמופיעשכפי  ,מתורגמת במדינות רבות לשבעה שלבים L.T.A.D-תכנית ה
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 L.T.A.D - מודל ה: 2טבלה 

 

 הפעילות  הגיל  השלב

 ללמוד תנועות בסיסיות ושחק על בסיסן  6-2  פעילות. 0

 בסיסיות וכישורים פיזיים בסיסייםללמוד מיומנויות תנועה   9-6, 8-6  יסודות. 0

 ללמוד כיצד . 1

 להתאמן   

 ללמוד מיומנויות מכלל ענפי הספורט  00-9, 00-8 

 לתרגל כיצד  . 1

 להתאמן   

 .כוח, מהירות, בסיס אירובי: לבנות יכולת גופנית  06-00, 05-00 

 (או בשני ענפים)לפתח מיומנויות בענף הנבחר 

 להתאמן כיצד . 5

 להתחרות   

 בצורה אופטימאלית, בהיבט הפיזי והמקצועי, להכין את הגוף  01-06, 00-05 

 להתאמן כיצד . 6

 לנצח   

 יכולת הישגית  +08, +07 

 מעבר חלק מהמסגרת התחרותית   כל גיל  ספורט לחיים. 7

 לפעילות גופנית ספורטיבית לחיים

 

מעבר  .העממי להישגיילדים בין התחום המעבר של  קייםבמהלך כל אחד מהשלבים המופיעים בטבלה 

רצון להשקיע יותר או פחות , רצון או אי רצון להתחרות, בשלות מאוחרת כגון זה קורה מסיבות רבות

 .מוצגת תמונת מצב זו באופן סכמתי 0בטבלה . ב"יובתחום וכ
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 לחייםסטרי לפעילות -מודל ההתפתחות והמעבר הדו: 2טבלה 
 

         

יכולת  
ספורטיבית 

 מיטבית

 בנות+ 08 
 בנים+ 09

להתאמן כיצד  
 לנצח

   

         

         

 בנות -+/ 00-05   

 בנים -+/ 00-06

להתאמן כיצד  

 להתחרות

   

        בניית יכולות 

        פיזיות 

 בנות 05-00  ומנטאליות 

 בנים 06-00

לתרגל כיצד  

 להתאמן

   

         

         

ללמוד כיצד   בנות 00-8   

 להתאמן

   

      בנים 00-9   

        מיומנויות 

    יסודות  בנות 8-6  יסוד 

      בנים 9-6  בסיסיות 

         

התחלה   6-2   

 אקטיבית

   

         

 

 

 מהעקרונות המקצועיים לתכנית הענפית 2.2

 מטרהה .הרכיבה על סוסיםבענף  ליישום יםהמקצועיההיבטים  מופיעים  זו חוברת של' ב בחלק

  .חייהם כלבמסגרת זו במשך  המשתתפים את שתלווה פעילות יתיחוו רויצל היא

 

 

 

 

פעילו
ת 

 לחיים

 

פעילו
ת 

בסיסי
 -ת 

מיומנו
יות 
 יסוד
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 (LTAD)ברכיבה על סוסים תכנית אימונים : 'חלק ב

 רקע לתכנית העבודה .1

רוכבים והורים לרוכבים בשלבים השונים של לימוד , מאמנים, יםנית זו נכתבה במטרה להנחות מדריכתוכ

הרוכבים המתחילים לרמת הדרך להכשיר את  תלהתוויי ,בענפי הרכיבה השונים ,ואימון ברכיבה על סוסים

 .העתיד בענפים אלה ולהכשירם כספורטאי ומאמני ,הישג

התפתחות נכונה של רוכבים  המשלביםים הסביבתיים והפעילויות המטיבות תוכנית זו מגדירה מהם התנא

 .תוכנית זו תקפה לרוכבים חובבים ולרוכבים מתחרים כאחד. בכל הגילאים והשלבים

וכן השלבים המתקדמים יותר של  ,התוכנית מכילה קווים מנחים לשלבים השונים בלימוד בסיס הרכיבה

מתייחסת התוכנית להתפתחות הספורטאי כמאמן המתחיל  ,כמו כן. אימון לספורט תחרותי ברמות השונות

  .את דרכו המקצועית בענף הרכיבה על סוסים

 :בתוכנית זו תמצאו

 המלצות לתדירות האימונים.  

 אילו מיומנויות יש לרכוש בכל שלב.  

 לסוס ותנאי הסביבה הייחודיים לענף הרכיבה דגשים חשובים הנוגעים. 

 מה מומלץ בכל שלב תחרותי ומה התדירות המומלצת: תחרויות.  

 המלצה על שילוב ענפי ספורט נוספים שיתמכו ויסייעו בהתפתחות הספורטיבית של הרוכב. 

 מעורבתענף פעילות בבתוכנית זו אין הפרדה בין בנים לבנות היות וה. 

 תקבע על פי רמת רכיבה ולא בהכרח על פי גיל כרונולוגי התקדמות בין השלבים. 

 

בין גברים ונשים המתחרים זו לצד זה בכל  אין הפרדהענף הרכיבה על סוסים הינו ספורט מיוחד בו 

אינטגרציה בין טיפול , התזונה שלו, בריאותו, ספורט זה משלב תחומי ידע רבים כמו טיפול בסוס. הרמות

כספורטאי הדואג לכושרו  ון האתלט שהוא הסוס ופיתוח המיומנויות של הרוכבאימ, בבעל חיים וספורט

 .ובריאותו

בחברת בעל חיים רגיש , הילדים המתחילים לרכוב זוכים להיות בתנועה מתמדת בחוץ בסביבה טבעית

תכנון , אחריות, דאגה לאחר, שליטה עצמית, תקשורת, אמפטיה, תי מאוד אשר מלמד אותם רגישותווחבר

 .התמצאות במרחב ועוד כישורים רבים החסרים היום בעידן הטכנולוגי, גון זמןואר

. מכשולים מוגדרת מראש במגרש הרכיבה/לבצע סדרת תרגילים, בספורט ייחודי זה על הצמד סוס ורוכב

על הרוכב לשלוט היטב בגופו על , הבנה ותקשורת שמושתתת על שפת גוף, מהצמד נדרש שיתוף פעולה

 .על מנת להצליח ,במהירות ואורך הצעד שהוא מבצע, וס בקצבמנת לשלוט בס

 . התוכנית כתובה לפי גילאים אולם ניתן להתחיל לרכוב בכל גיל ולהשתלב בהתאם לרמה
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 הדרכת ילדים -תכנית עבודה  .2

חשוב כי המדריך ידאג שכל תלמיד יזכה . מהנה ומספקת, הדרכת ילדים יכולה להיות מאוד מאתגרת

 .ראשונית טובה ככל האפשר לחוויית רכיבה

 :נקודות חשובות להתייחסות 2.1

  יכולים לשבת זמן קצר על הפוני ולפתח תחושת  5ילדים תחת גיל )לילדים טווח ריכוז מוגבל

 (.שווי משקל וקואורדינציה

 בתוך מסגרת בטיחותית יש לאפשר לילדים לצחוק, הנאה בשיעור הרכיבה היא חשובה ביותר ,

 .הקבוצה והמדריך חברי, לתקשר עם הפוני

 לרב חסרי פחד ומוכנים לנסות כל פעילות חדשה ,ונעים מרצון פנימי ללמודילדים שמ. 

 לכן חשוב כי המדריך יאפשר התנסויות צפויות וטובות , פחד נובע מהתנסות לא טובה בעבר

 .ככל האפשר

  הסברים ברורים ופשוטים, פשוטה -שפה. 

 הנחיה וליווי בביצוע. 

  הטמעה של הרגלים לא נכונים קשה לשנות בהמשך, הנכון מההתחלהחשוב ללמד באופן. 

 הדרכה עקבית כדי למנוע בלבול. 

 גיוון בשיעורים כדי לשמור על עניין. 

 הרוכב הצעיר צריך ללמוד ולהיות פעיל בשיעור. 

 לילדים דמיון עשיר ויש להם היכולת להבין רעיונות אם מסבירים אותם באופן המתאים. 

 זה מזה ושונים ברצון ובמוטיבציה לרכוב ילדים הם שונים. 

 חשוב להגדיר גבולות דבר המקנה תחושת בטחון, משמעת סביב סוסים היא הכרחית. 

 ומעניין יבטיח זאת למדריך ולרוכב, הדרגתי, שיעור בטוח. על הלמידה להיות מהנה. 

 

 :מאמן כללי/ תפקיד המדריך 2.2

החניכים שתוביל להעצמה שלהם ושל יכולות מטרת הדרכת רכיבה היא עבודה בשיתוף פעולה עם 

 .ההישגיות וההנאה שלהם, הלמידה

 :ביצועים משתפרים אם מקדמים

 הנאה 

 הישגים 

 הבנה 
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 ?מאמן  למקצועי/ מה הופך מדריך 2.2.1

 ידע מקצועי 

 הכרות והבנה של הסוס 

 הכרות והבנה של הרוכבים 

 ידע כיצד להדריך וללמד רכיבה 

  (אנשים שונים לומדים באופן שונה)שונות להכיר שיטות לימוד והדרכה 

  (סוס ורוכב)לזהות ולהכיר רמות שונות של יכולת 

 מגוון שיטות וטכניקות על מנת לשפר את יכולת הביצוע של הרוכבים 

 

אימון על המאמן לשקול ולשכלל מספר /לפני ובזמן ההדרכה 2.2.2

 :פרמטרים

 הסוס 

 הרוכב 

 מזג האוויר 

 תנאים סביבתיים נוספים 

 

 התאמתו לרוכב ולעבודה הנדרשת -סוס  2.2

  סוס רחב לרוכב בעל , פוני קטן לילד קטן פיזית)שיתאים במבנה גופו וגודלו ככל האפשר לרוכב

 (.אגן רחב וכדומה

 המנוסה בעבודה עם רוכבים לא יציבים , סוס בעל מזג שקט ונוח וסובלני לרוכבים מתחילים

 .הנוטים לאבד שווי משקל

 רוכבים מנוסים יכולים , מת לרוכבים מתחילים השומר על קצב קבועסוס בעל תנועה נוחה וזור

 .לרכוב על סוסים בעלי תנועה מאתגרת יותר

 ואו קפיצות/ו' סוס ברמת אימון מתאימה לרוכבים מתקדמים יותר בדרסז. 

  ראה קוד אתי של )גילו כושרו ומצב בריאותו של הסוס והיכולת שלו לעמוד בעומס האימונים-

FEI 00ד עמו נספח.) 
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 נקודות חשובות  -הרוכב  2.2

 צריך לעבוד עם מה שיש באופן , לא לכולם מבנה גוף אידאלי לרכיבה: מבנה גופו של הרוכב

 .חיובי

  לא כולם יכולים לשבת במודל הקלאסי צריכים למצוא שווי משקל וקואורדינציה הטובה ביותר

 כך שיוכלו ליהנות מהרכיבה

  מצב הכושר הגופני של הרוכב 

 אכזבה, עצבני או כועס, מציג עצמו אמיץ, מתח, פחד, בטחון: פסיכולוגיה של הרוכב . 

 רמת שיתוף הפעולה מצד התלמיד 

 מאמן הוא לתת לו את הכלים והתמיכה /תפקיד המדריך, האחריות ללמידה היא בידי התלמיד

 .המתאימים

 

 מזג האוויר 2.2

  המאומצת לשעות הבוקר המוקדמות ריכוז הפעילות  –טמפרטורות גבוהות ועומס חום בקיץ

הקפדה על הפסקות ומנוחות בצל לסוסים ועל גישה למים לסוסים , צ המאוחרות"או אחה/ו

 ושתייה מספקת לרוכבים

  רוחות עזות מהווה סכנה בטיחותית ביחוד לרוכבים מתחילים ולא –מזג אוויר חורפי קיצוני

יש לשקול להמיר רכיבה . ל הסוסיםחפצים מתעופפים והרוח עצמה יוצרים מתח אצ. מיומנים

 .בלימוד תכנים תאורטיים ומעשיים באורווה כמו ממשק וטיפול בסוס

 

 תנאים סביבתיים נוספים 2.2

 או קרקע חלקה/בוץ ו, עומק הקרקע במגרש: תנאי הקרקע במגרש 

 סוסים חופשיים וכדומה, טרקטורים, משאיות: גורמים חיצוניים העשויים להבהיל את הסוסים 

 

 .קורות ומכשולים אם אינם בשימוש, הוצאת עזרים כמו קונוסים: המגרש לשיעורהכנת 
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 עקרונות עבודה בכל גיל  .2

 FUNdamentalsיסודות  , התחלה פעילהשלב  - 1רמה  תכנית עבודה 2.1

 . 'לונג/ על סוס מובל  רוכב מתחיל ללא ידע קודם - רמת הרוכב בראשית השלב

 ביטחון והנאה - מטרה 

 בטיחות והנאה, הכרת הסוס וסביבתו  - מיקוד 

 עקרונות בסיסים  ,הכרות עם תנועת הסוס בהליכה וטרוט - פיתוח הכישורים הטכניים

הכירות עם הציוד ואופן השימוש בו , ( 'לונג")רכישת ביטחון בתנועה על סוס מובל , בישיבה

 (ארכובותסידור אחיזת מושכות ו)

  על מנת שרוכב , בשלב הראשון - (מנטאלית)צרכים נוספים הנובעים ממאפייני התפתחות

יש לשים דגש על  ,יוכל ליהנות מהרכיבה וליצור בסיס להתפתחות ולבניית שלבים נוספים

 .ביטחון הגוף בסביבת הסוס והחווהו ברכיבה יצירה של תחושת ביטחון

  ים השוניםאין הפרדה בין הענפ -אינטגרציה בין ענפית 

 לונג/ עם סוס מובל  פרטיים םשיעורי - מסגרת לימוד' . 

 אימונים  0-0חודשי אימון בתדירות של  1-6 - (מינימום)אימון ותדירות אימון מומלצת  חדשי

 בני חצי שעה בשבוע

 חשוב כי בנוסף לאימוני הרכיבה ייקחו חלק בפעילויות ספורט  - שילוב ענפי ספורט נוספים

מהירות , מודעות גופנית, קואורדינציה, ומגוונות הנחוצות לפיתוח שווי המשקלנוספות 

 .כדי לבסס את דפוסי התנועה להם יזדקקו כספורטאים בהמשך' תגובה וכד

 

 :'לונג/מובלעל סוס  על המדריך ללמד את הרוכב

 הכרות עם כללי הבטיחות סביב הסוס האורווה ובמגרש את הרוכב. 

  הרכיבה וההברשההכרות עם הסוס וציוד. 

 הובלה נכונה ובטיחותית למגרש. 

 עליה וירידה נכונה מהסוס. 

 התאמת ארכובות באורך הנכון. 

 לימוד אופן עצירת הסוס, אופן החזקת המושכות קיצור והארכה של המושכות. 

 סוס )אחיזה עם הידיים באוכף  -טחון ושווי משקל בהליכה ללא מושכות ימשחקי ב

 (.'בלונג/מובל

 סוס )אחיזה עם הידיים באוכף  -ם תנועת הסוס בטרוט ישיבה ללא מושכות הכרות ע

 (.'בלונג/מובל

  (.'בלונג/סוס מובל)אחיזה עם הידיים באוכף  -לימוד טרוט קימה ללא מושכות 

  תרגילים ומשחקים לשיפור הביטחון שווי המשקל והקואורדינציה בטרוט ישיבה וקימה

 .בתחילה ללא מושכות
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  משהושג שיווי משקל בסיסי ויכולת טובה לעקוב אחר תנועת הסוס בטרוט קימה ניתן לתת

 .'לרוכב מושכות בטרוט קימה בלונג

 

  תרגול השימוש בעזרי הרגל להנעת הסוס קדימה ועזרי המושכות לעצירת הסוס

 .הובלה/'בלונג

 למידה מתוך משחק וחוויות טובות 

 

  2-2גילאים : שלב היסודות -2רמה תכנית עבודה  2.2

בעל יכולת בסיסית להפעיל , רוכב בעל ביטחון על הסוס ובסביבתו - רמת הרוכב בראשית השלב

 את הסוס

 שיפור שיווי המשקל ותחושת הקצב - מטרה. 

 למידה באמצעות משחקים , טכניקות בסיסיות של שיווי משקל ויכולת שליטה במקצב - מיקוד

כישורים  ,טרוט קימה וישיבה, שיווי משקל בסיסי בהליכה -הטכניים פיתוח הכישורים .ברכיבה

מעבר בין עצירה הליכה וטרוט ובהמשך לימוד קנטר וכישורים של , בסיסיים של הפעלת הסוס

 . שיפור הביטחון ,ממשק

  בכניסה לשלב זה יש לשים לב  - (מנטאלית)צרכים נוספים הנובעים ממאפייני התפתחות

זהו שלב שיכול להוביל . שנוצרה תחושת ביטחון בסיסית ושהתלמיד מרגיש מוגן ובטוח

לבנות התחלה של ביטחון  לרוכבלתסכול ומכאן שיש צורך ליצור חוויות הצלחה שיאפשרו 

  .בעצמאותו, בעצמו

 טרוט קימה, בהליכה רכישת שיווי משקל והיכולת לעקוב אחר תנועת הסוס - מטרות ביניים ,

 . טרוט ישיבה וקנטר

  אין הפרדה בין הענפים השונים -אינטגרציה בין ענפית 

 ים/מתחיל ים /ור פרטי או קבוצתי לרוכברכיבה בשיע - מסגרת לימוד . 

  0-0בתדירות של ושניה  שנת אימון ראשונה - (מינימום)שנות אימון ותדירות אימון מומלצת 

 .בשבועדקות  15אימונים בני 

 חשוב כי בנוסף לאימוני הרכיבה ייקחו חלק בפעילויות ספורט  - שילוב ענפי ספורט נוספים

כושר מהירות , מודעות גופנית, קואורדינציה, נוספות ומגוונות הנחוצות לפיתוח שווי המשקל

 .כדי לבסס את דפוסי התנועה להם יזדקקו כספורטאים בהמשך' תגובה וכד

 

 :על סוס שאינו מובל וכבעל המדריך ללמד את הר

 פניות עצירות והנעת הסוס , או הובלה בהליכה ותרגול שליטה בסוס' רכיבה עצמאית ללא לונג

 .מעברים מהליכה לטרוט וחזרה להליכה, קדימה בהליכה

  רכיבה עצמאית בטרוט קימה ותרגול השליטה בסוס בפניות ובמעברים מהליכה לטרוט וחזרה

 .להליכה

 סיסייםב לימוד שינוי כיוון . 

 שיפור הישיבה בטרוט ישיבה וקימה. 
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 שיפור השליטה בסוס בטרוט קימה וישיבה. 

 לימוד מעבר לקנטר ואופן הישיבה בקנטר. 

 שווי המשקל והקואורדינציה ,משחקים עם סוסים לשיפור הביטחון. 

 הברשה ואיכוף הסוס. 

 שטיפת סוס. 

 

 12-2גילאים : ללמוד כיצד להתאמן -תכנית עבודה  2.2

 רוכבים עצמאית - 2רמה  2.2.1

שיווי משקל , רוכב בעל ביטחון על הסוס ובסביבתו - רמת הרוכב בראשית השלב

 . וקנטר( קימה וישיבה)טרוט , בהליכה

 פיתוח ישיבה עצמאית עם תנועת הסוס ושימוש נכון בעזרים - מטרה . 

 יכולת לרכוב את הסוס בין העזרים , יכולת מעקב אחרי תנועת הסוס - מיקוד

יכולת לבצע , שליטה בקצב בתוך המקצב, שליטה בכיפופים, ויצירת קשר אלסטי

 .מגוון ישיבות

 שיפור היכולת , פיתוח מודעות ושליטה בגוף הרוכב -הכישורים הטכניים פיתוח

שיפור הביטחון על הסוס , להפריד תנועה בחלקי הגוף השונים פיתוח קואורדינציה

 . וסביבתו

 בשלב זה עולה הצורך  -( מנטאלית)אפייני התפתחות נוספים הנובעים ממ צרכים

הרוכב רכש אוטומטיזציה ברכיבה . הסוס -בפיתוח אמפטיה ואחריות על האחר

הבסיסית וכרגע ניתן לייצר יותר מרחב לפיתוח האחריות והאמפטיה מתוך 

 .  חשוב מוטיבציוני מקור שמהווה וההנעה הצורך על מענה. פנימית יבציהמוט

  שיפור שיווי המשקל וההרמוניה עם תנועת הסוס - בינייםמטרות . 

  אין הפרדה בין הענפים השונים -אינטגרציה בין ענפית. 

 בעלי שיווי משקל ים /ור פרטי או קבוצתי לרוכברכיבה בשיע - מסגרת לימוד . 

  0-0בתדירות של שניה שנת אימון  -(מינימום)שנות אימון ותדירות אימון מומלצת 

 .דקות בשבוע 15בני אימונים 

 חלון ההזדמנויות הטוב , גילאי טרום הגדילה המואצת -שילוב ענפי ספורט נוספים

ימשיכו  9-00בנים  8-00ביותר ללמד ולפתח טכניקה חשוב כי בנות בגילאים 

, בפעילות ספורטיבית מגוונת בנוסף לאימוני הרכיבה לשיפור שווי המשקל

וחגורת הכתפיים ושמירה על גמישות בכדי  שרירי הליבה -היציבה, הקואורדינציה

לפתח שליטה טובה יותר בגופם וכך לאפשר בהמשך את ההשפעה הנחוצה על 

 .הסוס ברכיבה
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 :על המדריך ללמד את הרוכב

 היכולת לעקוב אחר התנועה של הסוס -שיפור הישיבה במעבר לקנטר ובקנטר. 

  לטרוטשיפור השליטה בסוס במעבר מטרוט לקנטר ומקנטר. 

 תרגול רכיבה ללא ארכובות. 

  במגרשמתקדמות יותר לימוד תנועות. 

  (עם ארכובות קצרות בטרוט וקנטרבאולימפי )לימוד ישיבה קלה. 

  כיפוף הסוס עם  -רכיבת הסוס בין העזרים מהרגל אל היד ויצירת קשר אלסטי עם פה הסוס

 .כיון התנועה

 שליטה במקצבים השונים ובמהירות של הסוס. 

 משחקים עם סוסים לשיפור הביטחון שווי המשקל והקואורדינציה. 

 .3י שלב "ממשק תוכנית שרראה 

 

/  קפיצות ורכיבה מחוץ למגרש' ליגת בית הספר דרסז' קדם א - 2 רמה 2.2.2

 במערבי קדם מעבר לנבחרות תחרותיות 

בעל ישיבה עצמאית בכל שלושת המקצבים הרוכב  - רמת הרוכב בראשית השלב

 .סגנונות ישיבהבמגוון 

 השפעה על הסוס - המטרה . 

 ( 'מעגלים לולאות שינויי כיון וכד)היכולת לרכוב תנועות בסיסיות במגרש  -מיקוד

ובנוסף היכולת לרכוב מעל קורות ומספר מכשולים בודדים ברצף תוך שליטה בקצב 

 .ובמהירות

 המשך פיתוח שיווי המשקל וההרמוניה עם תנועת  - פיתוח הכישורים הטכניים

עזרי )בין העזרים השונים שיפור השליטה בגוף ופיתוח הקואורדינציה , הסוס

 .ביסוס הביטחון בסוס ובסביבתוו( יד, רגל, המשקל

 השלב דורש שיכלול  -( המנטאלית)ההתפתחות  ממאפייניינוספים הנובעים  צרכים

שלב ביניים שמעלה שאלות בנוגע  . של יכולות הנוגעות בעצמאות ותכנון

כב לתנועה על הציר העצמאות רולעצמאות מול תלות ועל המדריך לכוון את ה

 . באופן מודע

  פיתוח היכולת להתאמן . פיתוח הקואורדינציה בין העזרים השונים - בינייםמטרות

 (. ליגת בית ספר)יתי לתחרות אזורית במגרש הב

  השונים אין הפרדה בין הענפים -אינטגרציה בין ענפית 

 בעלי ישיבה עצמאית ים /ור פרטי או קבוצתי לרוכברכיבה בשיע - מסגרת לימוד . 

  שניה  או שנת אימון חצי שני של  -(מינימום)שנות אימון ותדירות אימון מומלצת

 .דקות בשבוע 15אימונים בני  1-0בתדירות של תחילת שנת אימון שלישית 
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 חלון ההזדמנויות הטוב , גילאי טרום הגדילה המואצת -שילוב ענפי ספורט נוספים

ימשיכו  9-00בנים  8-00ביותר ללמד ולפתח טכניקה חשוב כי בנות בגילאים 

, בפעילות ספורטיבית מגוונת בנוסף לאימוני הרכיבה לשיפור שווי המשקל

ירי הליבה וחגורת הכתפיים ושמירה על גמישות בכדי שר -היציבה, הקואורדינציה

לפתח שליטה טובה יותר בגופם וכך לאפשר בהמשך את ההשפעה הנחוצה על 

 .הסוס ברכיבה

 

 :על המדריך ללמד את הרוכב

  שיפור ישיבת הרוכב עם וללא ארכובות והיכולת לשבת עמוק באוכף ובאופן

 .עצמאי

 ושיפור היכולת לעבור בין סוגי , קצרות שיפור הישיבה הקלה ורכיבה עם ארכובות

 .הישיבה השונים בשווי משקל

 שיפור הקואורדינציה של העזרים ורכיבת הסוס בין העזרים. 

 שיפור היכולת לרכוב את הסוס בשיווי משקל בתנועה ישירה . 

  במהירות ובכיפוף , שליטה במקצב,שיפור רכיבת התנועות השונות במגרש תוך דיוק

 .הסוס

 

 לרכיבה האולימפית ספציפי 

 ותרגול רכיבה מדויקת של המבחן' לימוד רכיבת מבחן ברמה קדם א. 

  לימוד הגישה ומעבר מעל קורה בודדת בטרוט. 

 לימוד מעבר מעל מספר קורות ברצף בטרוט. 

 לימוד גישה ומעבר קורה בודדת בקנטר. 

 לימוד גישה ומעבר מעל מכשול בודד בטרוט. 

 וטגישה מטר, לימוד רכיבת גריד . 

 לימוד גישה ומעבר מכשול בודד בקנטר. 

 כ בקנטר"לימוד רכיבת מסלול קורת בודדות ברצף בטרוט ואח. 

 כ בקנטר"רכיבת רצף של מספר מכשולים בודדים בטרוט ואח. 

  הכנת סוס לתחרות. 

 .4י שלב "ממשק  תכנית שרראה 
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  11-12גילאים  -להתחרותמתאמנים  -תכנית עבודה  2.2

   ברכיבה מערביתמקצי ירוקי , וקפיצות' דרסז' ב -' רמה א -2 רמה 2.2.1

במגוון סגנונות , ישיבה עצמאית בכל המקצבים בעלרוכב  -רמת הרוכב בראשית השלב

 . ישיבה ושליטה במהירות והקצב של הסוס

 שיפור ההשפעה על הסוס דיוק וקואורדינציה של העזרים - מטרה. 

 ומסלול  - 'ב-'ברמה א' דרסזיכולת לרכוב מבחן ברכיבה האולימפית  - מיקוד

תוך דיוק ושליטה בקצב במהירות ופיתוח היכולת לשלוט ' מ 0.22-0.02מכשולים עד 

 .על אורך הצעד של הסוס

 ופיתוח השליטה בישיבת הרוכב, שליטה בסיסית בסוס -ברכיבה המערבית 

 . הבסיסיות במנברות

 פיתוח , המשך שיפור שווי המשקל וההרמוניה עם תנועת הסוס - פיתוח הכישורים

 .לסוס תוך שיפור הבנת הקואורדינציה של העזרים FEELINGמודעות ותחושה 

  שיפור היכולת לביצוע  -(מנטאלית)צרכים נוספים הנובעים ממאפייני התפתחות

 . קבלת החלטות עצמאית בזמן אמת, טוב תחת לחץ

 פיתוח , הקואורדינציה של העזריםשיפור  - מטרות בינייםFEELING פיתוח , לסוס

אימון מנטאלי במהלך האימונים תרגול , ותרגול היכולת להתאמן לתחרות ארצית

 .מצבים תחרותיים

 (וקפיצות' דרסז)מומלץ להמשיך ולהתאמן בשני הענפים  - אינטגרציה בין ענפית 

 . (הורשמנשיין ריינינג וטריילקלאס)ובמערבי 

 אימון לתחרויות-אימון פרטני  - מודמסגרת לי 

  חצי שני של שנת אימון שלשית או  - (מינימום)שנות אימון ותדירות אימון מומלצת

דקות בשבוע לכל  15אימונים בני  1-1תדירות של , תחילת שנת אימון רביעית

 .הפחות

  תחילתו וסיום  00-05/06ובנים  00-01/05בנות בגילאי  - נוספיםספורט שילוב ענפי

שיפור הקואורדינציה , ישנה חשיבות לחזוק שרירי הליבה, פרץ הגדילה המואצת

, פילאטיס, יוגה - ושמירה על גמישות הרצועות והגידים באזור האגן מפרק הירכיים

כל פעילות גיירוקינזיס ועבודה מבוקרת במכון כושר יסייעו לכך וכן /יירוטוניק'ג

 .גופנית ארובית נוספת במהלך השבוע בנוסף לאימוני הרכיבה

 

 

 :על המדריך ללמד את הרוכב

 רכיבת סוס בין העזרים ועל המתג בהליכה טרוט וקנטר. 

 הליכה - טרוט-הליכה, הליכה-עצירה-הליכה: שיפור רכיבת מעברים פרוגרסיביים ,

 .טרוט-קנטר -טרוט

  פיתוח היכולת להרגיש את הסוס ומודעות לאופן בו הסוס עובד- FEELING. 
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 שיפור השליטה בקצב של הסוס ובמהירות. 

 פיתוח היכולת לשלוט באורך הצעד של הסוס. 

 

 באולימפי 

 לימוד ותרגול רכיבת מבחן ברמה א'. 

 יילדינג-לימוד ותרגול רכיבת סיבוב על ציר קדמי ולג. 

 הבנת הגורמים המשפיעים על  - (דאבל)של שני מכשולים  לימוד רכיבת קומבינציה

 .נקודת הזינוק

  (.צעדים בין מכשול אחד לשני 6או  1,1,5)רכיבת מכשולים במרחק מדוד 

  מ0רכיבת מסלול מכשולים בגובה'. 

 

 במערבי 

 שיפור השליטה בקצב ובמהירות . 

 ושיפורןהשונות  לימוד המנברות . 

 לימוד תנועות הצידה 

 כל מקצועות האולארונד וריינינג 

 הכנת סוס להובלה בטריילר או משאית. 

  5שלב  'רי"תוכנית ש'ממשק ראה.  

 

מקצי נון מקצבי ירוקי והתקדמות למערבי ב ,וקפיצות' דרסז' רמה ג - 2רמה  2.2.2

 פרו

בעל ישיבה עצמאית ויכולת לרכוב מבחן  - רמת הרוכב בראשית השלב - באולימפי

, בשליטה על המהירות, באופן מדויק, או מסלול מכשולים עד מטר/ו' ב/'ברמה א' דרסז

 . הקצב ואורך הצעד של הסוס

בעל ישיבה עצמאית יכולת לרכב מקצי ירוקי  - רמת הרוכב בראשית השלב - במערבי

 . מקצי נון פרוהתקדמות לו

 תחילת כינוס, צמית בסוספיתוח נשיאה ע - מטרה. 

 תוך ' מ0.02או מסלול מכשולים עד /ו 'גברמה ' לרכוב מבחן דרסזיכולת  - מיקוד

על פי הקריטריונים של סולם  הצעד של הסוסאורך מהירות ו, בקצבשליטה דיוק ו

 . במערבי פיתוח דיוק ושליטה בסוס ברמות גבוהות יותר. האימון של הסוס

 ההרמוניה עם הסוס ושיפור המודעות והתחושה לסוסשיפור  - הכישורים פיתוח ,

 .ס ובנשיאה עצמיתפיתוח היכולת לרכוב את הסוס בכינו
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 ת טקטיתפיתוח יכול - (מנטאלית)התפתחות  יצרכים נוספים הנובעים ממאפייני ,

רפלקציה וביקורת , פיתוח יכולת תכנון יעדים ומטרות ותכנון תוכנית אימונים

 .עצמית

 שיפור ה  - מטרות ביניים-FEELING  פיתוח היכולת לרכוב את הסוס , לסוס

אימון מנטאלי , שיפור היכולת להתאמן לתחרויות ארציות, בכינוס ונשיאה עצמית

 . תפקוד מקסימלי וקבלת החלטות לתחרות, לתחרויות
 בתחום  קפיצות/' דרסז תחילת התמחות באחד מהענפים  - אינטגרציה בין ענפית

את עדיין מומלץ להמשיך ולהתפתח במסגרת לא תחרותית יחד עם ז. התחרותי

 . בשני הענפים

 אימון לתחרויות-אימון פרטני  - מסגרת לימוד. 

  תדירות של , חמישיתשנת אימון  - (מינימום)שנות אימון ותדירות אימון מומלצת

 . מומלץ לרכוב על מספר סוסים במידת האפשר. בשבוע בני שעהאימונים  1-6

  תחילתו וסיום  00-05/06ובנים  00-01/05בנות בגילאי  - ספורט נוספיםשילוב ענפי

שיפור הקואורדינציה , ישנה חשיבות לחזוק שרירי הליבה, פרץ הגדילה המואצת

, פילאטיס, יוגה -ושמירה על גמישות הרצועות והגידים באזור האגן מפרק הירכיים

כל פעילות סייעו לכך וכן גיירוקינזיס ועבודה מבוקרת במכון כושר י/יירוטוניק'ג

 .גופנית ארובית נוספת במהלך השבוע בנוסף לאימוני הרכיבה

  במערבי-  

: כל מקצועות האולארואנד: לים להתמחות במקצוע רכיבה אחד או יותרימתח

 .  קאבוי אקסטרים, קאינינג, ריינינג, טרילקלס, ר הורסמנשיין'פלז

  :על המדריך ללמד את הרוכב

 שיפור ה - FEELING לסוס. 

 הליכה-קנטר -הליכה , טרוט-עצירה-טרוט: לימוד רכיבת מעברים. 

  (מוארך, מכונס, טרוט וקנטר בינוני)שיפור היכולת לשלוט באורך הצעד של הסוס 

 לימוד הליכה אחורה 

 כתף פנימה ואחוריים פנימה: לימוד תנועות לטראליות 

 לימוד סיבוב על רגליים אחוריות 

 ב את הסוס בכינוס ונשיאה עצמיתפיתוח היכולת לרכו 

 שיפור היכולת להתאמן לתחרויות ארציות  

 לימוד היכולת לקפוץ אלמנטים מורכבים כגון קומבינציות משולשות . 

  שיפור היכולת לרכוב בקווים שהמרחקים בניהם אינםrelated distance . 

  0.05 - 0.02שיפור היכולת לרכוב מכשולים בגובה. 

  לתכנן ולרכוב מסלולים כנגד השעוןשיפור היכולת. 

 חומה סגורה, מכשולי מים פתוח: ניסיון ברכיבה מעל מגוון המכשולים הקיים כגון ,

 .  'ליברפול וכו, טריפל בר

  6-7י שלבים "ממשק תוכנית שרראה.  
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 גילאי ,לומדים להדריך -מתאמנים להתחרות  -תכנית עבודה  2.2

12/12+ 

  2רמה 

בעל ישיבה עצמאית ויכולת , רוכב בעל ניסיון תחרותי -בראשית השלברמת הרוכב הבסיסית 

 . לעבוד עם סוס בשלושת המקצבים גם ללא ארכובות כולל היכולת לזהות רגל מובילה בקנטר

 רוכב מתחרה/ מדריך רכיבה לימוד ת הסמכ - מטרה. 

 הדרכת , מתחיל לרוכב' הדרכת שיעור לונג, עם סוס' עבודה בלונג -לצורך הסמכת מדריך  מיקוד

 .ידע תאורטי ומעשי בממשק, הדרכת שיעור רכיבה קבוצתי, שיעור רכיבה פרטי

 ובחירת , יכולת ביצוע הערכה לסוס ורוכב, 'יכולת להפעיל סוס בלונג -פיתוח הכישורים

 .רכישת כישורים מתודיים בהדרכה,  התרגילים המתאימים להשגת שיפור

 ביסוס יכולות המבוססות על  -(מנטאלית)חות צרכים נוספים הנובעים ממאפייני התפתTheory 

of mind .פיתוח חשיבה רחבה יותר של תהליך  .פיתוח של חלקים הנוגעים במוסר ואחריות

 .התמודדות עם מצבי חירום. והתפתחות

 הבנת סולם : סוס, הבנת שלבי לימוד הישיבה הבסיסית ושימוש בעזרים: רוכב - מטרות ביניים

 .לעבודה עם סוס ועם רוכב מתחיל' לימוד השימוש בלונג, שלבים ראשונים 1האימון של הסוס 

 סגנונות ישיבה נוספים ודגש על לימוד בסיס הרכיבה הקלאסית  -אינטגרציה בין ענפית 

 קורס מדריכים לימוד -מסגרת לימוד 

  ע שעות אימון בשבו 5-02, שנת אימון שישית -(מינימום)שנות אימון ותדירות אימון מומלצת

 רצוי ניסיון ברכיבה על סוסים שונים, חלקם באופן עצמאי ללא מאמן

, תחילתו וסיום פרץ הגדילה המואצת 00-05/06ובנים  00-01/05בנות בגילאי  - פעילות משלימה

שיפור הקואורדינציה ושמירה על גמישות הרצועות והגידים , שרירי הליבה חשיבות לחזוק ישנה

גיירוקינזיס ועבודה מבוקרת במכון כושר /יירוטוניק'ג, פילאטיס, יוגה -באזור האגן מפרק הירכיים

 יסייעו לכך וכן כל פעילות גופנית ארובית נוספת במהלך השבוע בנוסף לאימוני הרכיבה

 . קישור -אה סילבוס קורס מדריכי רכיבה לימודר - מה צריך המדריך ללמד

 

 +12 לומדים לאמן -מתאמנים להתחרות  -תכנית עבודה  2.2

  2רמה 

 ניסיון הדרכה של שנה אחת לפחות וניסיון תחרותי  - הרוכב הבסיסית בראשית השלב רמת

 רמה ד רוכב מתחרה/מערבי /מדריך רכיבה אולימפי  -הסמכה  - מטרה'.  
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 הדרכת שיעור פרטי וקבוצתי למתקדמים , עם סוס' עבודה מתקדמת בלונג - בהדרכה מיקוד

ומעשי בתחום האימון והכנת  ידע תאורטי, הכנת צמד רוכב וסוס לתחרויות, ובקפיצות' בדרסז

 .סוס לתחרויות

  תוך דיוק ' מ0.12או מסלול מכשולים עד /ו 'דברמה ' לרכוב מבחן דרסזיכולת  - ברכיבהמיקוד

 .על פי הקריטריונים של סולם האימון של הסוס הצעד של הסוסאורך מהירות ו, בקצבשליטה ו

 מקצי פרו עברלקצועות השונים במהתקדמות ברמת הרכיבה והדיוק   - מיקוד רכיבה במערבי . 

 ובחירת התרגילים המתאימים להשגת , יכולת ביצוע הערכה לסוס ורוכב - פיתוח הכישורים

תכנון תוכנית אימונים לרוכב , טיפול בבעיות בישיבה ובהפעלת הסוס, שיפור ברמה מתקדמת

 .וסוס כולל שילוב תחרויות

  ביסוס יכולות המבוססות על  - (מנטאלית)צרכים נוספים הנובעים ממאפייני התפתחות

Theory of mind ,פיתוח היכולת ליצירתיות . דגש על חלקים הנוגעים במוסר ואחריות

 .דגש על חשיבה תהליכית. וגמישות

 הבנת : סוס, איתור בעיות והתאמת התרגול המתאים להשגת שיפור: רוכב - מטרות ביניים

 .וקפיצות' עקרונות האימון של הדרכת דרסז, סולם האימון של הסוס על כל ששת שלביו

 גם במערבי, וקפיצות' לימוד שני הענפים דרסז - אינטגרציה בין ענפית.  

 

 מערבי/קורס מדרכים אולימפי - מסגרת לימוד. 

  שעות אימון בשבוע  5-02, שנת אימון שביעית -(מינימום)שנות אימון ותדירות אימון מומלצת

ניסיון ברכיבה על סוסים , שני ימי תחרות בחודש בעונת התחרויותחלקם באופן עצמאי כולל 

 .שונים

   קישור - מערבי/ראה סילבוס קורס מדריכי רכיבה אולימפית

 

 +21גברים + 22נשים גילאי  2רמה  2.2

 קורס מאמנים, מקסום הביצועים הספורטיביים–רוכבים כדי לנצח , הכשרה למצוינות

 הביצוע לשלב ועד מהאימון היעדים כל את לאחד. 

  ות טכניותמיומנוילהמשיך לפתח ולעדן. 

 יישום ושילוב מיומנויות שנלמדו במצבים תחרותיים בעלי אינטנסיביות גבוהה. 

  רוביתיוסיבולת א, כוח, מהירות, גמישותלהמשיך ולשפר. 

 כוח וקואורדינציה, תזונה, שיפור השימוש בידע ברפואת ספורט ומדע הספורט ,

 .ניתור הביצועים וניתוח שלהם, פסיכולוגיית ספורט

  ('מיקום התחרותו כו, מזג אוויר, קרקע)מצבים תחרותיים שונים בניהול יעיל של אתגרים 

 לביצועים יישום שגרה פסיכולוגיות כדי ליצר מצב אידיאלי. 

 אלכוהול וסמים, ללא עישון, לשמר סגנון חיים חיובי. 

https://www.gov.il/he/departments/general/training_programs_for_instructors4
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 יישום שיטות התאוששות וריפוי למקסום הביצועים באופן כללי. 

 תכנון ארבע שנתי. 

  על הרוכב לפתח ביצועים יציבים ועקביים עם היכולת למקסם את היכולות שלו כרוכב

 .ושל הסוס בתחרויות שיא

  סביבה בה יוכל הספורטאי להגיע לשיא הפוטנציאל שלובשלב זה הדגש הוא על יצור. 

  קישור– מערבי/ראה סילבוס קורס מאמנים אולימפי

 

 ספורט לחיים  -תכנית עבודה 2.2

ומעלה שאינם מתחרים ימשיכו לקחת חלק ברכיבה על סוסים ויחיו  00 רוכבים בוגרים בגילאי

רוכבים אלו יהוו דמויות לחיקוי לרוכבים . חיים פעילים בתחום הספורטיבי וברכיבה על סוסים

 ,ימלאו תפקידים משמעותיים כמאמניםו צעירים וייקחו חלק בפיתוח וקידום ענף הרכיבה

 . 'בעלי תפקידים באיגוד וכו, שופטים
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 פעילויות: 'חלק ג

 תדירות והמלצות, תחרויות .1

במסגרת הליגה האזורית ניתן להתחרות במגרש הביתי בבית הספר לרכיבה בו רוכבים על סוסי בית הספר 

 .שנערכות במסגרת התחרויות הארציות ,'דרסז' כ לצאת לתחרויות ליגת בית ספר בקפיצות או קדם א"ואח

או בחצי השני של שנת האימון השנייה או תחילת שנת האימון  02להתחיל להתחרות בסביבות גיל  מומלץ

 .שלישית

 ,התחרויות המתקיימות במסגרת בתי הספר בליגה האזורית מתאימים לרוכבים צעירים וחסרי ניסיון

 .ומאפשרות לרכוש ניסיון במגרש הביתי על סוסים מוכרים ובסביבה תומכת

להדגיש יכולות טכניות יותר מאשר תוצאות  , המוקדמים להכיר בביצוע ולא בהישגחשוב בשלבים 

דרוג גורם למי שלא מדורג גבוהה , ולהימנע מדרוג מצטבר וזאת בגלל קצב התפתחות שונה בין ילדים

 .לנשור

תחרויות בעונה ולא יותר מאחת  1תדירות התחרויות המומלצת בתחילה לרוכבים צעירים היא לפחות 

 .דש על מנת לא ליצור עומסלחו

תחרות כל שניים עד שלושה שבועות במהלך העונה מומלצות כדי  01בהמשך בליגה הבכירה והחל מגיל 

 .לייצר מספיק ניסיון תחרותי

 

 'תחרויות דרסז 1.1

 תחרויות אזוריות-ליגת בתי ספר 1.1.1

בה הרוכבים , מסגרת תחרותית בחסות ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה

. בתחרות בחוות הבית שלהם כאשר השופטים עוברים בין החוות השונותמשתתפים 

בית ספר לרכיבה רשאים להירשם לליגה האזורית ובכך לתת הזדמנות /כל חווה

 .לרוכבים לקחת חלק במסגרת תחרותית המקדימה ומכינה לתחרויות ארציות

, ומהנה פעמים בשנה והדגש בהם הוא על חוויה חיובית 1-6מפגשים אלה מתקיימים 

 .ביצוע נכון והרמוני הצגת הבסיס הנכון של הישיבה והשליטה בסוס

המשתתפים מקבלים פרס על השתתפות וכמו כן מציינים את הרוכבים אשר רכבו 

 .היטב והם זוכים בפרס יומי

 

  :תחרויות ארציות 1.1.2

במסגרת תחרויות ארציות מתקיימות תחרויות דירוג כל שלושה שבועות לערך מרמת 

ועד הרמות הלאומית הגבוהה ביותר ( הרמה המתקיימת גם בליגה האזורית) 'קדם א

 . כמו כן מתקיימים מקצים ברמה בינלאומית. 'רמה ה

 .רוכבים מתקדמים ברמות השונות בהתאם לנקודות דירוג אותן צוברים

מומלץ על רוכבים צעירים לרכוש ניסיון ראשוני בליגה האזורית ומשם לעבור  

 .ישירות בתחרויות הארציות ניתן להתחיל להתחרות  ,אולם ,ותלתחרויות הארצי
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 תחרויות קפיצות 1.2

 ליגה אזורית 1.2.1

מסגרת תחרותית בה הרוכבים משתתפים בתחרות בחוות הבית שלהם בתדירות 

 (.החוות מחולקות לבתים על פי אזורים)ממוצעת של אחת לחודש 

לאומיות  לתחרויות והכנהלתלמידי החוגים  לספורט ההישגי חשיפה מהווה זו מסגרת

בשונה ממקצי דירוג . תוך הקפדה על חוקים ומשמעת של תחרות, (ליגת בתי ספר)

בדומה לשיעור )למדריכים מותר לסייע לתלמיד בעת כניסתו לזירה , בליגה הלאומית

דגש על רכיבה נכונה )אקוויטיישן  התחרות מתקיימת במתכונת של מקצי (.רכיבה

ישיבת  ,הרמוניה עם הסוס ,איכות ביצוע המסלול בסיס נשפטים על, ובטיחותית

שופט  השופט אותו .איקסים וקורות, מ"ס 62בגבהים  ('שימוש נכון בעזרים וכד, הרוכב

מפת מסלול אחידה נשלחת לחוות מבעוד  .האזור באותו הרוכבים בכל החוות את

 .מועד ועליהם לבנות אותו על פי ההוראות המפורטות על גבי המפה

 

 ליגת בתי הספר 1.2.2

כל רוכב מתחיל בכל  .בתדירות ממוצעת של אחת לחודש גם תחרויות אלו מתקיימות

מטרת הליגה  .ס לרכיבה"סוס השייך לבי על אלו בתחרויות גיל רשאי להשתתף

 .עידוד פיתוח בסיס ספורטיבי וסיוע לבתי הספר לקדם ספורטאים בליגה הבכירה היא

סוגי מקצים כך שייווצר עניין בקרב הרוכבים ויאפשר הועדה המקצועית מייצרת מגוון 

לימוד רכיבה  עם דגש על ,ם בעלי אופי הישגילהם התנסות בסוגים שונים של מקצי

מ מתנהל "ס 62מקצה בגובה (. זמן אופטימלי, Bקטגוריה : כדוגמת) נכונה ובטיחותית

כה והתמודדות על מנת לאפשר לרוכבים הצעירים ביותר כניסה ר, "קיסיבוב נ"כמקצה 

 .מיטבית עם סביבת התחרות ובכדי להפיג לחצים הישגיים

. להשתתף בליגה הבכירה( 01עד גיל )הועדה המקצועית מעודדת את הרוכבים הצעירים 

לוח התחרויות מתוכנן מדי שנה כך שדירוגים לאליפות ישראל מתחילים מיד עם תום 

" רוכב השנה"ב שזוכה בתואר ניתן לרוכ אוטומטי לאליפות" כרטיס כניסה" .הליגה

 .מ"ס 92בגובה 

 

 ליגה בכירה 1.2.2

להכתיר את הרוכב הטוב ביותר בעונה  מטרת סדרת הדירוגים לאליפות ישראל

 :הנוכחית לאלוף ישראל בקטגוריות גיל

  ('מ0.25גובה ) 01מקצה ילדים עד גיל 

  ('מ0.05גובה ) 08מקצה נוער עד גיל 

מ כדי לעודד את רוכבי "ס 65 - ו 85בגבהים  בכל תחרות מתקיימים מקצים, נוסף לכך

 .ליגת בתי הספר להגיע להיחשף לספורט ההישגי ברמות הגבוהות
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 FEI( 'מ 0.22-0.02) - 01בינלאומית לילדים עד גיל  בכל שנה מתקיימת תחרות

Children’s International Classic, Bronze Tour.  

ל מבלי לעזוב את הארץ "בתחרות בינ רות זו מאפשרת לרוכבים הצעירים להשתתףתח

 .ל"ולהיות מדורגים ברשימה בינ

 

 תחרויות ברכיבה מערבית 

 . לחוקים לתקנונים של מקצועות הרכיבה השונים בענף הרכיבה המערבית  קישור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ief.org.il/archive.asp?cat=46&sport_id=3&id=62
http://www.ief.org.il/archive.asp?cat=46&sport_id=3&id=62
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 נספחים: 'חלק ד

  FEI -ניתן למצוא באתר של ה  FEI -עותק מלא של קוד ההתנהגות של ה) נספח קוד התנהגות

http://www.fei.org/ ) 

ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה מצפה מכל אלו המעורבים בספורט הרכיבה להישמע לקוד ההתנהגות של 

רווחתו של הסוס היא הערך החשוב ביותר ואסור לעולם להכפיפה , ולקבל ולהכיר בכך שבכל זמן שהוא FEI - ה

 .להשפעות מסחריות או תחרותיות

 .על רווחת הסוס לקבל קדימות על פני כל דרישה אחרת, במהלך כל שלבי הכנת ואימון סוסי תחרות

 .ותובלה מתאימה, ציוד ופרסות כראויהתאמת , רווחת הסוס כוללת ממשק ושיטות אימון נאותות 

 .טרם ובמהלך השתתפותם בתחרות, על הסוסים והמתחרים להיות בכושר ובמצב בריאותי טוב

 .התעללות מכל סוג שהוא אסורה בזמן התחרות או בכל זמן אחר

. צים לסוסלגרום כאב או אי נוחות בלתי נחו, או עלולה, פרושה פעולה או חוסר פעולה אשר גורמת" התעללות " 

  :אך לא רק, כולל

  ,תל חפץ אחר בצורה מוגזמת או אכזרילהכות או להרביץ בשוט או בכ

 .להשתמש בכל צורה שהיא במכשיר הגורם לשוק חשמלי

  .תרה אכזרית או בלתי פוסקת בדורבנולהשתמש בצו

  .משיכות אכזריות ונמשכות בפה הסוס עם המתג או כל אמצעי אחר

 .חולה או פצוע עם סימני דם טריים, להתחרות על סוס מותש

  .להגביר או לטשטש רגישויות של הסוס באמצעים שונים

 .מים או פעילות מספיקים, להשאיר סוס ללא מזון

אשר יחליט אם יש להרחיק את הסוס והרוכב , כל מקרה של חשד להתעללות יובא לידיעת נציג הועדה בתחרות

  .מהתחרות

משטחי , תנאי זה כולל תשומת לב קפדנית לאזורי התחרות. כתוצאה מהתחרותאסור שרווחתו של הסוס תפגע 

 .בטיחות המתקן וכשירותו של הסוס לתובלה לאחר התחרות, התנאים באורוות, תנאי מזג האוויר, האדמה

יש לעשות כל מאמץ כדי להבטיח שהסוסים יקבלו את תשומת הלב הראויה לאחר שהתחרו וכי הם מקבלים יחס  

, פציעות כתוצאה מהתחרות, תנאי זה כולל טיפול וטרינרי מתאים. אחר שקריירת התחרות שלהם נגמרהאנושי ל

 .המתת חסד במקרה הצורך ופרישה

   .םהשכלה הגבוהה ביותר בתחום התמחותמפציר בכל אלו המעורבים בענף זה להגיע לרמת הידע וה  FEI - ה 

http://www.fei.org/


48 
 

 פירוט לפי שלבים והכשרות  -אולימפי תוכנית מקצועית לרכיבה על סוסים

השלב  מה לומדים בכל שלב  –פירוט 
בתוכנית 

מקצועית 
לרכיבה על 

 סוסים

השלב 
בתוכנית 

 י"שר

ליגה אזורית 
 ארצית /

רמת ההסמכה 
המינימאלית 

הנדרשת 
 ללימוד שלב זה

יסודות  –תחילת רכיבה  .1
fundamentals  

יסודות  -'לונג/סוס מוביל
יסודות , הישיבה הנכונה

התקשורת עם הסוס מהקרקע 
 ומגב הסוס

 מדריך לימוד - 1שלב  1רמה 

לימוד , תחילת רכיבה עצמאית .2
 קנטר 

 מדריך לימוד - 122שלב  122רמה 

שיפור , שיפור הרכיבה העצמאית .3
 הקנטר 

 -ליגה אזורית 3שלב  3רמה 
, מסלול קורות

/ קדם אישי
הליכה וטרוט 

 ומעט קנטר

 מדריך לימוד

קואורדינציה של , שיפור הישיבה .4
 העזרים ושליטה בסוס

לימוד רכיבת תנועות מתקדמות 
 'מבחן דרסז -במגרש

 לימוד מעבר קורות ומכשולים

 -ליגה אזורית 4שלב  4רמה 
מעבר ' , קדם א

 קורות ואקסים

 מדריך אולימפי

' בדרסז' ב–' מתחרים רמות א .5
 וקפיצות

ומעלה  11רוכבים מגיל ** 
 יכולים בשלב הזה לצאת לקורס

  .מדריכי רכיבה לימוד

 מדריך אולימפי ליגה ארצית 5שלב  5רמה 

פיתוח  -שיפור ההשפעה על הסוס .1
 נשיאה עצמית ותחילת כינוס

 1.21' בדרסז' מתחרים רמה ג
 קפיצות 

ומעלה בעלי  11רוכבים מגיל ** 
תעודת מדריך לימוד וניסיון 

יכולים , תחרותי של שנתיים
לצאת לקורס מדריכי רכיבה 

  .אולימפית

 מאמן ליגה ארצית  1שלב  1רמה 

 1.31' דרסז' מתחרה רמה ד .7
תוך דיוק ושליטה , קפיצות

מהירות ואורך הצעד של , בקצב
על פי קריטריונים של , הסוס

 .  סולם האימון של הסוס

 מאמן ליגה ארצית  7שלב  +72רמה 
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 רשימת מקורות נוספים לעיון

 

 /http://www.ief.org.il             ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה 

 

 /http://www.fei.org                          ההתאחדות הבינלאומית לספורט הרכיבה     

 

 /https://www.igeq.org                         ארגון המאמנים הבינלאומי         

 

 של ההתאחדות הבריטית   LTADתוכנית ה 

        http://www.bef.co.uk/repository/downloads/Riders/RiderDevelopment/LTPD2013v5.pdf 

 

       British Horse Societyחנות הספרים של ה 

https://www.britishhorse.com/sections/equestrian_books.html 

 

 http://www.lauf.co.il/news.asp?topn=1       מאמרים על אימון    -לעוף פסיכולוגיית ספורט 

 

 

 

http://www.ief.org.il/
http://www.fei.org/
https://www.igeq.org/
http://www.bef.co.uk/repository/downloads/Riders/RiderDevelopment/LTPD2013v5.pdf
https://www.britishhorse.com/sections/equestrian_books.html

