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ִקְראּו ֶאת ַהֶקַטע ֶׁשִלְפנֵיֶכם.

מִשְׂחַּק  הַּכַּדּוֶרגֶל

ל, כַּדּוְרעָף,  ִמשְׂחַּק הַּכַּדּוֶרגֶל שַׁיְָך לְִקבּוצַּת ִמשְֲׂחֵקי הַּכַּדּור הַּכֹולֶלֶת גַּם כַּדּוְרסַּ
ֲחרּוִתי, ּוְמשֲַׁחקֹות ּבֹו שְֵׂתי ְקבּוצֹות.  ַּף ְסּפֹוְרט תַּ ֶטנִיס וְעֹוד. הִַּמשְָׂחק נְֶחשָׁב עֲנ
ְכנִיס ֶאת הַּכַּדּור לַּשַׁעַּר שֶׁל  ַָּסה לְהַּ הְַּקבּוצֹות ִמְתָחרֹות זֹו ָּבזֹו: ָכל ְקבּוָצה ְמנ

הְַּקבּוָצה הִַּמְתָחָרה. ְּבתֹם הִַּמשְָׂחק, הְַּקבּוָצה שִֶׁהְבִקיעָה ֶאת ִמְסּפַּר הַּשְׂעִָרים 
ַּצַּחַּת. ְּבָכל ְקבּוָצה 11 שְַׁחָקנִים: שֹועֵר וְ–10 שְַׁחָקנִים  ְמנ ָהַרב ְּביֹוֵתר ִהיא הַּ
ָהָרִצים לְאֶֹרְך הִַּמגְָרש. לִַּמשְָׂחק יֵש כַָּמה חִֻקים שֶׁעַּל–ּפִיֶהם ָצִריְך לְשֵַׁחק. 

ֲחִציֹות )45 דַּקֹות ְּבָכל  לְדֻגְָמה, הִַּמשְָׂחק נְִמשְָׁך 90 דַּקֹות ּוִמְתחַּלֵק לִשְֵׂתי מַּ
פְִקיד הֶַּמְרָכזִי שֶׁל הַּשֹועֵר הּוא לְִדאֹג שֶׁהַּכַּדּור ֹלא יִָכנֵס לַּשַׁעַּר  ֲחִצית(. הַּתַּ מַּ
ַּעַּת ּבַּכַּדּור ּבַּיָדַּיִם - זֶהּו חֹק ָחשּוב  שֶׁל הְַּקבּוָצה שֶׁלֹו. ַרק לַּשֹועֲִרים מָֻתר לָג

ְמאֹוד ּבִַּמשְָׂחק. הַּשְַׁחָקנִים ָהֲאֵחִרים נֹוגְעִים ּבַּכַּדּור ְּבעִָקר ָּבַרגְלַּיִם.                                     

נְִמשְָׁך 90 דַּקֹות, שְַׁחָקן ָרץ ֵּבין 6 ל–11  ְּבִמשְׂחַּק כַּדּוֶרגֶל ִמְקצֹועִי הַּ
ֵּבד ִכשְׂנֵי ִקילֹוגְָרִמים שֶׁל נֹוזְלִים. לְעִִתים ְרחֹוקֹות,  ִקילֹוֶמְטִרים ִּבְממָֻצע ּוְמאַּ

פְשֵׁר  כֲַּאשֶׁר הֶַּטְמּפֶָרטּוָרה גְבֹוָהה ִּבְמיָֻחד, הַּשֹופֵט יָכֹל לַּעֲצֹר ֶאת הִַּמשְָׂחק ּולְאַּ
לַּשְַׁחָקנִים לִשְׂתֹות ְכֵדי שֶֹׁלא יְִתיְַּבשּו. 

ֲחֻריֹות ַרּבֹות  יָמֹות תַּ ִמשְׂחַּק הַּכַּדּוֶרגֶל נְֶחשָׁב ִמשְָׂחק ָאהּוב ָּבעֹולָם כֻלֹו, וְקַּ
ֲחרּות  פְגִישֹות ֵּבין ְקבּוצֹות כַּדּוֶרגֶל ִמָכל ַרֲחֵבי ָהעֹולָם. הַּתַּ )טּוְרנִיִרים( הַּמַּ

ְרּבַּע שָׁנִים  יְדּועָה ְּביֹוֵתר ִמְתַרֶחשֶׁת ּפַּעַּם ְּבאַּ גְדֹולָה וְהַּ הַּ
ֲחרּות זֹו  ְּבֶמשְֶׁך חֶֹדש שָׁלֵם - הַּמֹונְְדיָאל. ְּבתַּ

נֱֶאָבקֹות הְַּקבּוצֹות עַּל גְִביעַּ ָהעֹולָם ְּבכַּדּוֶרגֶל. 
הַּמֹונְְדיָאל הּוא ֵארּועַּ ֲחגִיגִי וְיֹוֵצא דֹפֶן עֲבּור 

ְסּפֹוְרָטִאים וְאֹוֲהֵדי כַּדּוֶרגֶל ִמָכל ָהעֹולָם.
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ַהְשִלימּו:

	
מַהּו הַנֹוׂשֵא הַמֶרְּכָזי ׁשֶל הַקֶטַע?    

ּכִתְבּו אֶת הַדְבָרִים הַחֲשּובִים בַקֶטַע.

ּכִתְבּו מִׁשְפָט לְסִיּום.
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ַהְשִלימּו ַבֶקַטע ֶאת ָמה ֶׁשָחֵסר, ְלִפי ָמה ֶׁשַאֶתם חֹוְשִבים.

מִשְׂחַּק  הַּכַּדּוֶרגֶל

ל,   ִמשְׂחַּק הַּכַּדּוֶרגֶל שַׁיְָך לְִקבּוצַּת ִמשְֲׂחֵקי הַּכַּדּור הַּכֹולֶלֶת גַּם כַּדּוְרסַּ
ֲחרּוִתי,  ַּף _________________ תַּ כַּדּוְרעָף, ֶטנִיס וְעֹוד. הִַּמשְָׂחק נְֶחשָׁב עֲנ

ַָּסה  ּוְמשֲַׁחקֹות ּבֹו שְֵׂתי ְקבּוצֹות. הְַּקבּוצֹות ִמְתָחרֹות זֹו ָּבזֹו: ָכל ְקבּוָצה ְמנ
ְכנִיס ֶאת הַּכַּדּור לַּשַׁעַּר שֶׁל הְַּקבּוָצה הִַּמְתָחָרה. _________________ הִַּמשְָׂחק,  לְהַּ

ַּצַּחַּת. ְּבָכל  ְמנ הְַּקבּוָצה שִֶׁהְבִקיעָה ֶאת ִמְסּפַּר הַּשְׂעִָרים ָהַרב ְּביֹוֵתר ִהיא הַּ
ְקבּוָצה 11 שְַׁחָקנִים: שֹועֵר וְ-10 שְַׁחָקנִים ָהָרִצים לְאֶֹרְך הִַּמגְָרש. לִַּמשְָׂחק 

 יֵש כַָּמה _________________ שֶׁעַּל-ּפִיֶהם ָצִריְך לְשֵַׁחק. לְדֻגְָמה, הִַּמשְָׂחק נְִמשְָׁך 
ֲחִצית(.  ֲחִציֹות )45 _________________ ְּבָכל מַּ 90 דַּקֹות ּוִמְתחַּלֵק לִשְֵׂתי מַּ
פְִקיד הֶַּמְרָכזִי שֶׁל הַּשֹועֵר הּוא לְִדאֹג שֶׁהַּכַּדּור ֹלא יִָכנֵס לַּשַׁעַּר שֶׁל  הַּתַּ

ַּעַּת ּבַּכַּדּור ּבַּיָדַּיִם - זֶהּו חֹק  _________________ שֶׁלֹו. ַרק לַּשֹועֲִרים מָֻתר לָג
ָחשּוב ְמאֹוד ּבִַּמשְָׂחק. הַּשְַׁחָקנִים ָהֲאֵחִרים נֹוגְעִים ּבַּכַּדּור ּבְעִָקר ____________.                                     

נְִמשְָׁך 90 דַּקֹות, שְַׁחָקן ָרץ ֵּבין 6 לְ-11   ְּבִמשְׂחַּק כַּדּוֶרגֶל ִמְקצֹועִי הַּ
ֵּבד ִכשְׂנֵי _________________ שֶׁל נֹוזְלִים. לְעִִתים   ִקילֹוֶמְטִרים ִּבְממָֻצע ּוְמאַּ
 ְרחֹוקֹות, כֲַּאשֶׁר _________________ גְבֹוָהה ִּבְמיָֻחד, הַּשֹופֵט יָכֹל לַּעֲצֹר ֶאת 

פְשֵׁר לַּשְַׁחָקנִים לִשְׂתֹות _________________ שֶֹׁלא יְִתיְַּבשּו.  הִַּמשְָׂחק ּולְאַּ

ֲחֻריֹות         יָמֹות תַּ ִמשְׂחַּק הַּכַּדּוֶרגֶל נְֶחשָׁב ִמשְָׂחק ָאהּוב ָּבעֹולָם כֻלֹו, וְקַּ
 ַרּבֹות )טּוְרנִיִרים( _________________ ֵּבין ְקבּוצֹות כַּדּוֶרגֶל ִמָכל ַרֲחֵבי ָהעֹולָם. 

ְרּבַּע שָׁנִים ְּבֶמשְֶׁך חֶֹדש  יְדּועָה ְּביֹוֵתר ִמְתַרֶחשֶׁת ּפַּעַּם ְּבאַּ גְדֹולָה וְהַּ ֲחרּות הַּ הַּתַּ
ֲחרּות זֹו נֱֶאָבקֹות הְַּקבּוצֹות עַּל גְִביעַּ ָהעֹולָם   שָׁלֵם - _________________. ְּבתַּ

ְּבכַּדּוֶרגֶל. הַּמֹונְְדיָאל הּוא ֵארּועַּ ֲחגִיגִי וְיֹוֵצא דֹפֶן עֲבּור ְסּפֹוְרָטִאים וְאֹוֲהֵדי 
כַּדּוֶרגֶל ִמָכל ָהעֹולָם.
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ַהְשִלימּו ַבֶקַטע ֶאת ָמה ֶׁשָחֵסר, ְלִפי ָמה ֶׁשַאֶתם חֹוְשִבים.

מִשְׂחַּק  הַּכַּדּוֶרגֶל

ל,  ִמשְׂחַּק הַּכַּדּוֶרגֶל שַׁיְָך לְִקבּוצַּת ִמשְֲׂחֵקי הַּכַּדּור הַּכֹולֶלֶת גַּם כַּדּוְרסַּ
כַּדּוְרעָף, ֶטנִיס וְעֹוד. הִַּמשְָׂחק נְֶחשָׁב ____________________________________, 

ַָּסה  ּוְמשֲַׁחקֹות ּבֹו שְֵׂתי ְקבּוצֹות. הְַּקבּוצֹות ִמְתָחרֹות זֹו ָּבזֹו: ָכל ְקבּוָצה ְמנ
ְכנִיס ֶאת הַּכַּדּור לַּשַׁעַּר שֶׁל הְַּקבּוָצה הִַּמְתָחָרה. ְּבתֹם הִַּמשְָׂחק, הְַּקבּוָצה  לְהַּ
ַּצַּחַּת.  ְמנ _________________________________________________________________ ִהיא הַּ

ְּבָכל ְקבּוָצה 11 שְַׁחָקנִים: שֹועֵר וְ–10 שְַׁחָקנִים ָהָרִצים לְאֶֹרְך הִַּמגְָרש. 
לִַּמשְָׂחק יֵש כַָּמה חִֻקים ____________________________________. לְדֻגְָמה, הִַּמשְָׂחק 

ֲחִציֹות )____________________________(.  נְִמשְָׁך 90 דַּקֹות ּוִמְתחַּלֵק לִשְֵׂתי מַּ
פְִקיד הֶַּמְרָכזִי שֶׁל הַּשֹועֵר הּוא לְִדאֹג שֶׁהַּכַּדּור ֹלא יִָכנֵס לַּשַׁעַּר שֶׁל  הַּתַּ

ַּעַּת ּבַּכַּדּור ּבַּיָדַּיִם - _____________________ הְַּקבּוָצה שֶׁלֹו. ַרק לַּשֹועֲִרים מָֻתר לָג
________________________. הַּשְַׁחָקנִים ָהֲאֵחִרים נֹוגְעִים ּבַּכַּדּור ְּבעִָקר ָּבַרגְלַּיִם. 

נְִמשְָׁך 90 דַּקֹות, שְַׁחָקן ָרץ ֵּבין 6 לְ-11  ְּבִמשְׂחַּק כַּדּוֶרגֶל ִמְקצֹועִי הַּ
ֵּבד ______________________________________. לְעִִתים  ִקילֹוֶמְטִרים ִּבְממָֻצע ּוְמאַּ

ְרחֹוקֹות, כֲַּאשֶׁר הֶַּטְמּפֶָרטּוָרה גְבֹוָהה ִּבְמיָֻחד, הַּשֹופֵט יָכֹל לַּעֲצֹר ֶאת 
פְשֵׁר לַּשְַׁחָקנִים לִשְׂתֹות _______________________________________.  הִַּמשְָׂחק ּולְאַּ

ֲחֻריֹות ַרּבֹות  יָמֹות תַּ ִמשְׂחַּק הַּכַּדּוֶרגֶל נְֶחשָׁב ִמשְָׂחק ָאהּוב ָּבעֹולָם כֻלֹו, וְקַּ
פְגִישֹות _____________________________________________________.   )טּוְרנִיִרים( הַּמַּ

יְדּועָה ְּביֹוֵתר ______________________________________ ְּבֶמשְֶׁך גְדֹולָה וְהַּ ֲחרּות הַּ  הַּתַּ
ֲחרּות זֹו נֱֶאָבקֹות הְַּקבּוצֹות עַּל גְִביעַּ ָהעֹולָם  חֶֹדש שָׁלֵם - הַּמֹונְְדיָאל. ְּבתַּ

ְּבכַּדּוֶרגֶל. הַּמֹונְְדיָאל הּוא ֵארּועַּ ֲחגִיגִי וְיֹוֵצא דֹפֶן עֲבּור ְסּפֹוְרָטִאים וְאֹוֲהֵדי 
כַּדּוֶרגֶל ִמָכל ָהעֹולָם.
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