
  "השל�"פ דר� "תכנו� שילדי של יחידת הוראה במשחקי הכדור ע

  'ר איציק ר� לתלמידי שנה ג"ד: מגיש

 אלא ג� את ניסוח היעד ,אנו נייש� לא רק הוראה הפועל בדר� השל� ההצמדהלקראת : הקדמה

שהרי הוא מכווי� את פיתוח� המדורג של , לניסוח זה חשיבות ראשונה במעלה. שלקראת ההוראה

  .� בתו� היחידההתכני

  

עליכ� ,  ליחידת ההוראה שלכ� אחד מענפי משחקי הכדורלאחר שבחרת� את  :מטרהניסוח ה

התלמידי� יצליחו לנהל בצורה יעילה משחק ", למשלסח עבור הנושא הנבחר מטרה ברורה לנ

  ."5X5התלמידי� יצליחו לשחק בצורה יעילה  משחק  כדורסל  " : בכדורסל או"3X3כדורע� של 

נוסח על היעד להיות מ. לאחר מכ� נסחו בבקשה יעד מוגדר ליחידת ההוראה שבחרת� :יעדוח הניס

התלמידי� יבינו את עמדת השחקני� בעת קבלת מכת ", למשלבמונחי� טקטיי� ולא טכניי� 

: פתיחה ויהיו מסוגלי� לקלוט מכת פתיחה בעמידה נכונה במגרש ולעבור להתקפה בשלוש נגיעות

התלמידי� יבינו כיצד לרו" נכו� בהתקפה  ":ובכדורסל "נחתה או מכת העברהעילית וה, חתיתת

) 3:2  /  2:1(מתפרצת ויהיו מסוגלי� לקבל החלטות נכונות בהתא� ליתרו� המספרי שנוצר במרחב  

ומת המתאימה ביותר ביחס להגנה  על שחקני ההגנה ולנוע במהירות לעבר הסל על מנת לבחור בסי

 ." לסלכדי לקלוע) קליעת ניתור / צעד וחצי או קליעה(

לאחר מכ� את� מתבקשי� לרשו� מספר מושגי יסוד מ� תחו�  :מושגי היסוד של מבנה הדעת

שתלמידיכ� , לפיכ�, שיש לה� משמעות בהקשרי הנושא הנלמד ושחשוב, )לפחות שלושה(הנלמד 

 Wתצורת ", שללמ. למידה של יחידת ההוראה) ההוראהיתוודעו אליה� ויכירו� במהל� תהליכי

חצי , התקפי –כדרור " :ובכדורסל וכדומה" חיפוי הדדי בהגנה"או , "דיבור בהגנה"או , "בקבלה

, )בהתא� למיקו� המג�(צפה חזה ודר� הר, עלית,  צידית) מסירה, )בהתא� למיקו� המג�(הגנתי 

שיפור , הכדור בי� השחק� המקבל לשחק� ע� "יצירת אוויר ") ) זוויות מסירה(פתיחת קווי מסירה 

תלוי  במצב (  הסיומת הבטוחה ביותר – צעד וחצי ,זווית המסירה בי� המוסר לשחק� המקבל

 , 2:1 )יתרו� מספרי, )בהתא� למצב שנוצר בהגנה( קליעת ניתור /  קליעה ערוכה –קליעה , )ההגנה

ו� יתרו� מספרי מטרה להפב. (  יעיל שיוביל לסל מהיר ובטוח   ניצול יתרו� מספרי,5:4, 4:3 , 3:2

 קבלת החלטות נכונה –שיפור קבלת ההחלטות  ,)4:2 ) להפו� ל4:3: ליתרו� גדול יותר לדוגמא 

  . המצבי� המשתני� של שחקני ההגנה במרחבומהירה לפי 

  

שבה� , את הניסוחי� הללו את� מתבקשי� להעביר לסדרה של שאלות מנחות :השאלות המנחות

דוגמת שאלות ובכדורסל ג� בכדורע� יש כא� רק  ( היחידהלמידה של)  במהלכי ההוראהתשתמשו

מה "או " ? בעת קבלת מכת פתיחהWלמה חשוב להתארג� בתצורת ", למשל ).תשובות מצופות

   "?חשיבות הדיבור בהגנה במשחק הכדורע�

  

  

  



 :    ובכדורסל

  ?באיזה מצב תשתמש בהתקפה מתפרצת במשחק הכדורסל. א

ב של יתרו� מספרי  לאחר לקיחת כדור חוזר בהגנה או לאחר כאשר אנו נמצאי� במצ: תשובה

  . חטיפת כדור מהיריב

   ?כיצד תרו� בהתקפה מתפרצת. ב

 סימו� ביד :ריצה בצד ימי�(מתאימה כאשר אני ר" לפני� מסמ� ע� היד ה, דר� הקווי�: תשובה

  . וראשי מופנה בחצי מבט לאחור על מנת לראות את הכדור)  ימי� והפו�

 והמג� עומד  2:1כאשר  אתה וחבר� ביתרו� מספרי ,כיצד תנהג במהל� התקפה מתפרצת  .ג

  ?לטשטש את היתרו� ולמנוע סל  על מנת "הטרפז"באמצע 

מנסה ליצור מגע ע� המג� תו� כדי כדרור לכיוו� הסל  על מנת למשו� אותו ולמסור לחבר : תשובה

א� ,אפשרות נוספת. צי א� המג�  לא הגיבאו שאני אסיי� בצעד וח, שיבצע סיומת של צעד וחצי

  . לקלוע מקרוב לסל )בהגנה" שקע "המג� 

מהי . הגנהוצופפו את ה" הצבע " הגיעו לאזורבסיומה של התקפה מתפרצת שני שחקני הגנה . ד

  ? במצב הנתו� כאשר אתה נמצא מול� ע� כדורהסיומת  הנכונה ביותר 

  קליעה : תשובה

לשחק� ע� המופנית ה� שאלה ( ?כאשר המגני� רחוקי� אחד מהשני 3:2כיצד תנהג  בהתקפה  .ה

   ).ללא כדורששחק� לה� כדור ו

" להעסיק אותו"על מנת אצור מגע ע� אחד  המגני� תו� כדי כדרור : תשובה שחק� ע� כדור

  .  שיקשה מאוד מההגנה למנוע סל במצב נתו� זה3:1וכ� נגיע למצב של יתרו� מספרי  ) למשו� אותו(

 לשחק� ע� הכדור  וח קווי מסירה  ללא כדור על מנת לפתאנועאני  :  ה שחק� ללא כדורתשוב

תנועה מאחורי קו ההגנה לרוחב קו : לדוגמה( כאשר אני יוצר יתרו� בתנועה שלי לעבר הסל 

  ).  הבסיס

כיצד עליי� לפעול על .  במהל� התקפה מתפרצת עומד מג� בינ� לבי� השחק� שר� ע� הכדור. ו

   ?קבל את הכדורמנת ל

באמצעות שינוי מהירות או שינוי ) ביני לבי� הכדור" אוויר"ליצור (לפתוח זווית מסירה : תשובה

 .כיוו�

שיהיה מכוו� , את� מתבקשי� לנסח מחוו� אחד ב� שלוש דרגות, בשלב האחרו� :ניסוח המחווני�

 התלמיד ) חלש,  למשל .בינוני וטוב, חלש: בנושא הנלמדלהערכת שלוש רמות של ביצוע ושל ידע 

  ) בינוני.  ואינו מסייע לקבוצתו לקלוט כדור ממכת הפתיחהW ) כלל אינו מבי� את תצורת ה

. ר התקפה יצ אבל אינו מצליח לכוו� כהלכה כדור פתיחה כדי ליW, )התלמיד מבי� את תצורת ה

ע לקבל מכת  התלמיד מבי� היטב את תצורת עמידת הקבוצה במגרש בעת קבלה תחתית ויוד)  טוב

 התלמיד כלל אינו מבי� ) חלש: ובכדורסל.  מדויקת למגיש כדי ליצור התקפהפתיחה וליעדה בצורה

 ) בינוני. קבוצתו במהל� היתרו� מספרי במרחבכיצד לרו" בהתקפה מתפרצת ואינו מסייע  ל

את א� אינו מבי�  כיצד לפתוח קווי מסירה ולנצל , התלמיד מבי� כיצד לרו" בהתקפה מתפרצת

 התלמיד מבי� ) טוב.  ולקלוע סל לעבר הסלהיתרו� המספרי  שנוצר במרחב על מנת  לנוע במהירות

כ� הוא יודע  קווי מסירה ותחתמו� בחבריו על ידי פתיהיטב  כיצד לרו" בהתקפה מתפרצת ויודע  ל

 אל המטרה כדי לקבל החלטות בהתא� ליתרו�  המספרי שנוצר במרחב על מנת  לנוע במהירות

    .סל קלועל



  

  :טבלת ההערכה

  טוב  בינוני   חלש  � התלמידש

    +                     אבי

   +                    איתי

   +                     ירו�

      +                 אייל

 


