
          חשיבה משחקית

  יונתן שוולטר שנה ב'מאת: 

יש בו  .בי בגלל שהמשחק מצא חן בעייניתי לכתוב טקטיקת משחק למשחק הפריסבחר
  חברתיות והגינות. ,שילוב מיוחד ונדיר של תחרותיות

  י לטקטיקות משחק.יתחילה אזכיר את חוקי המשחק הבסיסים ואח"כ אשתף ברעיונות

  שחקנים. 7בכל קבוצה  •
  מטרת המשחק היא לתפוס את צלחת המשחק בשטח ההבקעה. •
  אסור לחטוף את הצלחת מידיו של האוחז בה. •
  אין מגע גופני בין השחקנים. •
  השיפוט הוא עצמי. •
, או אם באווירהצלחת עוברת לקבוצה היריבה אם היא הצליחה לתפוס את הצלחת  •

  הצלחת נפלה לרצפה/יצאה מהמגרש , או לאחר צבירת נק'.
  מטר. 37מטר על רוחב של  64המגרש: אורך  מידות •

 טקטיקות למשחק

 טקטיקות התקפה

 פתיחה: 
קבלת הצלחת נרוץ כל חברי הקבוצה לעבר שטח ההבקעה וע"י כך נאפשר  עם

  למוסר אפשרויות רבות של מסירה.
 

 פתיחה סגירה:
המגרש וכך נוכל עם קבלת הצלחת נתקדם יחד כל חברי הקבוצה עד לאמצע 

  כל אפשרויות המסירה לטובת המוסר. "לפתוח" את
  

  סגירה:-מקרא ושרטוט לטקטיקת פתיחה
  

  צלחת פריזבי -       
  

  שחקן תוקף  -       
  

  כיוון תקיפה אפשרי -          
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 רוב רחוק:ק
ננוע יחד כל חברי הקבוצה תוך כדי מסירות קצרות ומדויקות עד עם קבלת הצלחת 

בריצה מהירה לעבר שטח ההבקעה שני שחקנים וברגע זה שבשלב מסוים יצאו 
  יוציא המוסר מסירה כדי שאחד מהם יתפוס את הצלחת בשטח ההבקעה.

  
 צד שני:

עם קבלת הצלחת ירוץ אחד מחברי הקבוצה אל תוך שטח ההבקעה וימשוך אחריו 
את שחקני ההגנה כמה רגעים אח"כ ייצא רץ מהיר יותר בריצה אל הצד השני של 

ההבקעה וברגע זה יוציא המוסר מסירה שתגיע לשטח ההבקעה יחד עם הרץ שטח 
 השני.

 
  טקטיקות הגנה
 אזורית:

שמור על שטח ולא על שחקן ספציפי , כך נוכל לתפוס את הצלחת לפני נים נכמג
  המתקיף.

 
  ריכוז:

צה המתקיפה בזמן ההגנה ננסה להימצא בעיקר במרכז השדה, דבר שיגרום לקבו
לקווי  אל מחוץ של הצלחת המגרש ובכך להסתכן ביציאהזור של קווי להתמסר בא

  מגרש.ה
 

  :לחץ
כלומר אם  נפעיל לחץ על המוסר כדי שהוא ייאלץ להוציא מסירה ממצב לא נוח

הזורק הוא ימני נסגור אותו מצד שמאל ומלפנים וכך נמנע ממנו להוציא זריקה 
  .בשדה הראייה שלו איכותית, וכך גם נפגע

 
  בה:על הגו

נסו לתפוס את ים בעמדות ההגנה האחוריות כדי שינמקם את השחקנים הגבוה
  הצלחת במעופה.

 
  משפך:

ניצור מידי פעם שטחים מתים שאין בהם שחקני הגנה וכך ניצור משפך שיגרום 
היה מוכנים לרוץ , ונשאנחנו צפינו מראששחקני ההתקפה לבצע בו מהלך התקפי, ל

  .ולתפוס את הצלחת
  

  :לטקטיקת משפךושרטוט  מקרא

  צלחת פריזבי  -      

   שחקן הגנה -        

  כיוון התקיפה הרצוי -          

  



  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
 
  

  סיכום
  בי ועל המחשבה והתכנון של המשחק.גרמה לי לחשוב המון על משחק הפריסהמשימה 

הקבוצה המגנה ולתכנן המשימה גרמה לי לחשוב במקביל גם על הקבוצה התוקפת וגם על 
  טקטיקות משחק לשני המצבים.

כאשר אלמד את תלמידי משחק חדש או אם אתרגל אותם במשחק שהם כבר מכירים 
ויודעים, אנסה לגרות את מחשבתם ולעודד אותם לחשוב על המשחק ואולי לגלות טקטיקה 

  חדשה.
לשחק ולדעת  המשימה קידמה אותי ובעצם הוציאה אותי מהמשבצת של השחקן שרק רוצה

את חוקי המשחק, ותהפוך אותי לסקרן יותר, לחושב יותר, ותחזק את הרצון שלי להבין 
  לעומק את הטקטיקה ואת ראיית המשחק.

  

  

 שטח מת


