
 :תוכן המפגש

התנסות במפגשים מנטאלים  : 

 .  עיקריים בפסיכולוגיה של שחיין תחרותינושאים 

  במסגרת תחרותיתמקומו של ההורה . 

דיון ושאלות  . 

 



 :פיזי

 . אסטטיקה.     כושר פיזי.     בריאות

 

 : מנטלי

 . ועמידה בלחץתחרתיות .    יכולת להתרכז

 .עם הצלחה וכישלוןהתמודדת .   התמדה והקרבה

 .קביעת יעדים והשגתם

 

 :חברתי

 .חברות.     עבודת צוות.   שיתוף פעולה



ריכוז וקשב. 

 

אינטלגנציה רגשית. 

 

תפיסת יכולת/ ביטחון עצמי. 



 שליטהvs.  לא בשליטה . 

 

התמודדות עם הסחות דעת. 

 

תסכול/התמודדות עם אכזבה. 

 

 



 

 .  תשומת לב•

 .מרגישמבינים כיצד הוא שדרו שאתם •

 .בדקו כיצד אתם מגיבים להפגנת הרגשות•

 .לא למתוח ביקורת לעיתים קרובות•

 .  אל תתעלמו מרגשות שליליים שעולים בכם כדי לחסוך אי נוחות•



חרדה והנאה ספורטיבית, מוטיבציה, משפיע על ההשתתפות  . 

 מתרכזים בתוצאה ומאמץ( 9-7גיל )ילדים 

 "לכן אני חייב להיות  , התאמצתי"או " ולכן אני ספורטאי טוב , ניצחתי

 ".טובספורטאי 

 (12-8גיל ) בוגרים יותר ילדים 

 כמקור לתפיסת יכולתמההורים ירידה הדרגתית בחשיבות של הפידבק יש  . 

 חברתית כמקור של השוואה ועליה בחשיבות בידע הטכני של המאמן עליה

 .לתפיסת יכולת 

"ניצחתי את יוסי ולכן אני שחיין מעולה" 

 .  של ילדיםהיכולת חשוב שהורים יבינו איזה מקור משפיע על תפיסת 

 .השחייןשל בהתבגרות הפידבק של המאמן נהיה מאוד חשוב 
 





 

 :להיות המבוגר האחראי. 1

אנחנו  "להזכיר לעצמנו בתוך הסיטואציה של הספורט התחרותי ש

 ".המבוגרים

שמירה על פרופורציות ושיקול דעת, אנו נדרשים לתת דוגמה של שקט. 

שוכחים את עצמנו"לילדות ולעיתים אנו קצת , ספורט מתחבר לרגש  "

 .  בתוכו

 :מיקוד בדרך ובתהליך . 2

שיהנה וישתפרחשוב יותר , ניצחון הוא לא הדבר החשוב ביותר  . 

13מהילדים פורשים עד גיל  60% -מחקרים מראים ש. 

הסיבה העיקרית היא חוסר הנאה  . 

את השיפור בטווח הארוך מעבר  , סיוע לילד לראות את התמונה הגדולה

 .  לעליות ולמורדות

ילדים מושפעים מהאימון האחרון או מהמשחק האחרון  . 

 

 



 :ספר מול ספורטבית . 3

מבחנים ומטלות, אחת מהן דרישות  לכלו התחייבות לשתי מערכות  . 

הילד צריך את הסיוע שלנו במציאת הדרך כיצד לשלב בין שתיהן  . 

 :החיובייםהצדדים הדגשת . 4

 שליליתחשיבה הערות שליליות לרוב יובילו לפיתוח  . 

 מאמץ -וחזקו את הילד עליהם תחרות נקודות חיוביות למצוא בכל נסו  ,

 .  'וכו, לא להישבר, התמדה

 גרועמשחה אחרי " לא נורא"גם לומר את האמת לילדים ולא לומר חשוב  . 

"  אני יודע שהיה לך משחק לא כל כך טוב היום ועם זאת אהבתי איך

  ...". שהתמודדת כש

 

 

 



 הורות וספורט

 :מאמניםתפקידים הורים חלוקת . 5

 פוגעים ביכולת  , מאוד על הילדיםמקשים שונות ומסרים סותרים הנחיות

 .  הריכוז ובביצועים

 הוא איש המקצוע שבחרתם לילד וכל עוד הוא המאמן אז תנו לו  המאמן

 .  לעשות את עבודתו

 חובה   -כאשר ישנם חילוקי דעות ואתם מרגישים שנעשה עוול לילדים גם

 .  לפתור ללא עירוב הילדים

 :תמיכה ברגעים קשים ולנוכח אכזבות והפסדים. 6

  בכי אכזבה ותסכול חשובים להתפתחות שלהם כספורטאים וכמובן כבני

 .  אדם

לשמש מודל לחיקוי בהתמודדות עם רגעים של הפסדים וכשלונות. 

  אחד הדברים החשובים שלומדים ילדים ספורטאים הוא היכולת

 .  עם טעויות ועם תסכולים, להתמודד עם קשיים

 

 



 (1)תראה את התמונה גדולה 

הצלחה מוקדמת היא לא תנאי לקריירה  . הקריירה הספורטיבית של הילד

שחיינים שמצליחים בתחילת הקריירה עוזבים  , לעיתים קרובות. מוצלחת

 .  לפני שהם ממשים את הפוטנציאל המלא שלהם

  מאמנים לרוב סבלנים עם ההתקדמות של השחיין בגלל שהם רואים את

 .התמונה הגדולה

תנסו לא לתפוס את הסבלנות של המאמנים כחוסר אכפתיות . 

 (2)את התמונה גדולה תראה 

"בתקווה שמאמנים והורים יזכרו שהדבר ". יש יותר בחיים מאשר שחייה

להיות חלק  , החשוב ביותר בספורט אינו פרסים ומדליות אלה רכישת חברים

 .  קביעת יעדים והשגתם, לקיחת אחריות, לימוד משמעת עצמית, מקבוצה

 

 



 וביכולתו והקרנת תחושה של גאווהאמונה בילד. 

 לוונסה להבין מה חשוב בצרכי הילד התמקד. 

להפסדלניצחון או ללא קשר  הנאה. 

לקראת השגת מטרותהשקעה ומחויבות , למידה. 

 ובאימוןבמשחק התנהגות ספורטיבית. 

 התנסות בדברים חדשים ולמידה מקושי , סיכוןלקיחת

 .או כשלון

 



 תודה רבה על ההקשבה ושיתוף פעולה  

 פסיכולוג ספורט –  קסלדניאל 

danielkessel79@gmail.com 

052-4517360 


