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תכנית האימון למימוש הפוטנציאל בספורט

אלא אם,
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זו בדיוק תכנית האימון שהוא צריך לקבל

ברוכים הבאים, כאן אוהד בק 
אם ילדכם כדורגלן מוכשר ומלא 

בפוטנציאל - הגעתם למקום הנכון. 
ובכלל, אם הוא מקבל פירגון, והיכולות 

המיוחדות שקיבל במתנה באות לידי 
ביטוי בכל שבוע, בוודאי הוא בטופ – 

מככב, פורח, מגשים את עצמו ואת מה 
שקיבל במתנה – ובעיקר נהנה, שמח 
ומחייך. הכי טוב שאפשר לבקש, לא?

שמתם לב שהוא כבר לא נהנה ממה שפעם הוא כל כך אהב לעשות, משהו

השתנה. הלחץ והמתח מכווצים אותו לקראת שבת. הוא מחמיר עם עצמו אחרי 

טעות ולא מוכן להתמודד שוב. קשה לו מאוד להתמודד עם הציפיות של המאמן, 

החברים לקבוצה פותחים עליו פער והוא מאוכזב מעצמו. אולי שמתם לב שקיימת 

פגיעה בתקשורת ובביטחון שלו, והוא פשוט מתקשה לשמור על יציבות. ואתם 

מבינים - זה כבר חצה את גבולות הכדורגל.

איך להיות, לשחק ולחיות את השחקן האלוף
עוד לפני השגת התואר.

איך בנויה תכנית האימון בת עשרת המפגשים שמקדמת 
להישגים משמעותיים כבר מהעונה הנוכחית

ציפיות אכזבה וכישלון: איך להתמודד עם אתגרים שמונעים 
מאיתנו ביצועי שיא.

פרואקטיביות: גישת המצליחנים. עקרונות חשובים שמנחים 
אלופים אמיתיים.

נינוחים ומשוחררים , כלים לוויסות הלחץ

־להיות מנהיג ומוביל – בנייה ופיתוח יסודות מנהיגות אישית וקבוצ
תית.

שיטה המאפשרת להיות בעל ביטחון עצמי, יציבות 
ושליטה גבוהה ללא תלות בהשגת התוצאות. 

GAME CHANGER טכניקות ליצירת רוגע ושלווה במאני 
טיים, לכדורגל בפרט ולחיים ככלל.

בונים תכנית פעולה מדויקת לעונת המשחקים. 

איך מפתחים התמדה של ווינר: התמדה אמיתית לאורך 
זמן. ממקום אמיתי שרוצה ולא מוכרח.

קילר אינסטינקט: להיות אגרסיבי במידה הנכונה, אסרטיבי ובעל 
תעוזה – חליפת פלדה שעוזרת שהופכת כדורגלן למישהו שאי 

אפשר להתעלם ממנו.

״פעם המחשבות על המשחק גרמו לפרפרים בבטן.
היום אני מלא בחששות ומתחים כבר ביום שישי״ 

זה פופולרי. זה קורה. זה טבעי.
עולם הכדורגל תחרותי ביותר ומאלץ את הספורטאי למתוח את איכות ביצועיו ולשפר 

תוצאותיו כל תחרות מחדש. כדורגלן מתמודד עם מתחים, ציפיות, פחדים ואתגרים

שעשויים להשפיע על העולם הפנימי. כל אלו, מלבד שפוגעים באיכות הביצוע, פוגעים 

אפילו יותר באיכות החיים. מגיע לו יותר -  להנות מהכישרון שיש לו ולהיות משוחרר ונינוח 

כמו באימון. מגיע לו לחכות לאימון בשיא ההתרגשות בדיוק כמו פעם, זוכרים כמה היה 

מצפה שהאימון יגיע? מגיע לכם, ההורים, לראות אותו חוזר מהמשחק מחייך, פשוט 

מחייך. גם אם הפסיד. אם אתם כהורים רוצים לעזור לילדכם להשיג את זה,

איך להפוך מכדורגלן לחוץ ומפוחד
לכדורגלן נינוח ובטוח שמככב כל שבת מחדש!

תהליך אימון מקדם להישגים
שלא הכרת בעולם הכדורגל  
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מלמד ומטמיע איך להיות השחקן שאני מסוגל 2

להיות לאורך כל המשחק + חוברת עבודה לתרגול 
יומיומי.

בקורס נלמד את יסודות בניית החוסן המנטלי 
לאורך זמן ובתוכו טיפים וכלים להתמודדות עם 

אתגריים. חוברת העבודה משלבת בין התיאוריה 
לפרקטיקה ומאפשרת יישום אידיאלי. הקורס 

פתוח קיים וזמין עבורכם – תמיד.

"שחקן של 90 דקות"
הקורס הדיגיטלי

איך נראה תהליך חודשי?

שדרג את עצמך "

"
זה ישדרג את פעולותיך

שישדרגו את תוצאותיך  
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המטרה היא לאפשר לילדכם ליצור פריצת דרך 
משמעותית ולהפוך את העונה הקרובה לסיפור 

ההצלחה שלו!

 פגישהאבחון
1X1

פגישה
1X1

שיעור
קורס

דיגיטלי

שיעור
קורס

דיגיטלי

שיעור
קורס

דיגיטלי

שיעור
קורס

דיגיטלי

משימת הכנה 

למשחק

משימת הכנה 
למשחק

משימת הכנה 
למשחק

משימת הכנה 
למשחק

שבוע1

שבוע2

שבוע3

שבוע4

תהליך האימון כולל:
1X1 2 פגישות פרונטליות

קורס דיגיטלי+חוברת עבודה לתרגול
ליווי אישי צמוד

ברגעים מכריעים, בצומת דרכים
בהתלבטויות והשיתופים

 אני שם.

כולנו יודעים - במסגרת כזו תחרותית, ובלחץ להשיג 
תוצאות, לעתים הכדורגלן מוצא עצמו זקוק לשתף, 

לדבר, לפרוק. פשוט להתבטא. הוא צריך מישהו 
שיבין את קשייו. כמה אפשר להכיל ביקורת, שיפוטיות 

ובלבול לבד?

בשנים האחרונות עזרתי למאות כדורגלנים להיות משוחררים 
מלחצים ופחדים על המגרש ולשפר באופן משמעותי את

ההישגים שלהם בקבוצה. שילבתי את תחום האימון המנטלי 
לראשונה במחלקת הנוער של בית"ר ירושלים ושימשתי כמאמן 

המנטלי בהפועל חדרה בליגת העל בכדורגל. מרצה לאימון 
מנטלי בקורסי מאמנים במכון וינגייט ואיגוד מאמני הכדורגל 

ומעביר סדנאות במחלקות נוער ברחבי הארץ. 

הוא זקוק למישהו שיודע להכיל את הסיטואציה
ולעזור לו להגיע בעצמו לפתרונות, ולתת לו את

הכלים שהוא זקוק להם ברגעים החשובים.

שגרת אימונים יש, ואימון מנטלי?
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