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 הקדמה
 

)להלן:  בישראל של ההתאחדות לכדורגל זו מאמניםאמנת בהתאם להוא אדם שהוכשר  בישראל מאמן כדורגל
הגבוהות המסוגל להקנות ידע טכני ומיומנויות מתודולוגיות, החל מאימון ילדים ועד לעבודת ברמות ו, "(ההתאחדות"

לצורך אימון במסגרת בין היתר, ( בכל הגילאים ובכל רמות היכולת, וילדים נוער, ביותר, לשחקנים )גברים, נשים
 .תחרותית ושאינה תחרותית

 
ההכשרה,  רמתכדי להבטיח את ו מאמניםאת היסודות להכשרה ייעודית של  אמנה זו של ההתאחדות נועדה כדי לבנות

 ענף הכדורגל.המאמנים המועסקים בחיוניות על ואת הבקרות ה , איכותההכשרההמשך 
 
 

 :אמנה זו נכתבה בהתחשב בצרכים הבאים
 

הבטחת איכותו העתידית של הכדורגל הישראלי, המבוסס במידה רבה על עבודת המאמנים, המשמשים  .א
 בתפקיד חיוני בפיתוח השחקנים והמשחק;

 
 

 ידי ההתאחדות;-התחרויות המאורגנות עלעבור כל  ,הכשרת מאמני הכדורגל בישראלקידום וטיפוח  .ב
 
 

 להבטיח שהכשרת המאמנים תישאר תחת השליטה הבלעדית של ההתאחדות; .ג
 
 

 של המאמנים הפועלים בישראל; םאחידים שיבטיחו את איכותסטנדרטים גבוהים וקיום  .ד
 
 

התפתחותם שעלולים להשפיע לרעה על , הכשרה מתאימה ללאמאמנים  הדרכתלהגן על כדורגלנים מפני  .ה
 והטכנית; מנטאליתהפיזית, ה

 
 

חובבים, נוער וילדים,  לקבוצותהכדורגל המודרני במאמנים מוכשרים לקבוצות מקצועניות,  בצורך של .ו
 במגרש ומחוצה לו;

 
 

 בישראל באמצעות הכשרה מקצועית;הכדורגל אימון לשמור ולשפר את רמת  .ז
 
 

ולצרכים של הכדורגל זו להגדיל את כמות המאמנים והמאמנות בעלי כישורים ורישיונות בהתאם לאמנה  .ח
 הישראלי;

 
 

 מקצוע מוכר ומוסדר בישראל;כמקצוע מאמן הכדורגל לפעול למיסוד  .ט
 
 

שהוסכמו על ידי התאחדויות החברות באופ"א על בסיס הכרה הדדית  מעבר חופשי של מאמנים אפשרל .י
 בהכשרת המאמנים. 

 
 
 

  



I. הוראות כלליות 
 

 הגדרת מונחים - 1סעיף 
 מטרות  - 2סעיף 
 תחולה - 3סעיף 
 אופ"אסטטוס חברות לפי אמנת  - 4סעיף 
 ואגף הדרכה מחלקה טכנית - 5סעיף 

 
 

II.  סמכויות ותפקידים 
 

 ותפקידי ההתאחדותסמכויות  – 6סעיף 
 יםזר מאמניםשהונפקו להכרה בדיפלומות  - 7סעיף 
 חוזה מאמן בהתאם לתקנון הרשות לבקרת תקציבים – 8סעיף 

 
 

III. סטנדרטים עבור כל הקורסים המאורגנים ע"י ההתאחדות 
 

 מציאות-למידה מבוססת - 9סעיף 
 ארגון - 10סעיף 
 השתתפות /נוכחות – 11סעיף 
 ובחינות הערכות – 12סעיף 
 השלמת קורס - 13סעיף 
 עלויות קורס - 14סעיף 

 
 

IV.  המאורגנים ע"י ההתאחדות אופ"אשל  אמןמקורסים לדיפלומות 
 

 ך מאמניםמדרי – 15סעיף 
 אופ"אשל המאמן דיפלומות קורסי קבלה ל - 16עיף ס

 IFA Cקריטריוני קבלה נוספים לקורסים לדיפלומות  - 17סעיף 
 UEFA Bקבלה נוספים לקורסים לדיפלומות  קריטריוני - 18סעיף  

 UEFA Aקריטריוני קבלה נוספים לקורסים לדיפלומות  - 19סעיף 
 UEFA Proקריטריוני קבלה נוספים לקורסים לדיפלומות  - 20סעיף 
 UEFA Elite Youth Aקריטריוני קבלה נוספים לקורסים לדיפלומות  - 21סעיף 
 קורסים לדיפלומות שוער בסיסי של ההתאחדותקריטריוני קבלה נוספים ל - 22סעיף 

 UEFAשל  Bקריטריוני קבלה נוספים לקורסים לדיפלומות שוער  - 23סעיף  
 UEFAשל  Aקריטריוני קבלה נוספים לקורסים לדיפלומות שוער  - 24סעיף  

 משך ותוכן הקורס - 25סעיף 
 
 

V. מקצועניים  עבר ידי ההתאחדות עבור שחקני-קורסים ספציפיים המאורגנים על 
 

 קורס משולב – 26סעיף 
 משך ותוכן הקורס - 27סעיף 

  



VI. ון ודיפלומות יעבור מחזיקי רישואיגוד המאמנים ידי ההתאחדות -על ותהמאורגנ השתלמויות מקצועיות
 UEFAשל  ןמאמ

 
 מטרה  - 28סעיף 
 מדריכים - 29סעיף 
 ארגון ותדירות - 30סעיף 
 קריטריוני קבלה - 31סעיף 
 משך ותוכן הקורס - 32סעיף 
 וחידוש רישיוןלמאמנים  השתלמויות מקצועיות - 33סעיף 

 

VII. מאמנים מדריכיעבור  אופ"אידי ההתאחדות או -על ותהמאורגנ השתלמויות מקצועיות 
 

 מטרה  - 34סעיף 
 מדריכים -35סעיף 
 תדירות -36סעיף 
 קריטריוני קבלה - 37סעיף 
 משך ותוכן הקורס - 38סעיף 
 השלמת קורס -39סעיף 

 
 

VIII. אופ"אשל  מאמןרישיונות  וביטול תוקף ,הנפקה 
 

 אופ"אשל ההתאחדות ומאמן רישיונות  - 40סעיף 
 אופ"אההתאחדות ושל  מאמןהנפקה של רישיונות  - 41סעיף 
 אופ"אשל ההתאחדות ו מאמןתוקף רישיונות  - 42סעיף 
 אופ"אשל ההתאחדות ומאמן ביטול רישיונות  - 43סעיף 

 
 

IX.  מאמניםהסמכת 
 

 בישראלות הבוגרים הסמכת מאמנים בליג - 44 סעיף
 בישראלות הבוגרים וערים בליגמאמן שהסמכת  -45סעיף 
 מאמן ומאמן שוערים בליגות הנוער  בישראלהסמכת  - 46סעיף 

 
 

X. תקנון פנימי של אגף ההדרכה 
 

 אגף ההדרכהתקנון פנימי של  - 47סעיף 
 

XI. הוראות נופסות 
 

 משמעת - 48סעיף 
 תוקף ושינויים - 49סעיף 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.  הוראות כלליות 
 

 הגדרת מונחים - 1סעיף 
 

 גם לנקבה. באמנה זו, לשון זכר מתייחס
 

 לצרכי אמנה זו, ההגדרות הבאות חלות:
 

אמנה עליה חתומות החברות באופ"א וקובעת את הכללים, ההנחיות  –אמנת אופ"א להכשרת מאמנים  .א
 וההגדרות בעניין הכשרת מאמנים.

 
 להשתתף בקורס מאמנים במסגרת אמנה זו; המבקש: יחיד חניך/מועמד .ב

 
 ; ומאמן שוערים לפי אמנה זו, לרבות מנהל מקצועי מאמן: כל אדם המורשה לשמש כמאמן כדורגל .ג

 
 קבלת דיפלומהלמאמנים מדריך מאמנים: מאמן מנוסה בעל הסמכה מתאימה כמאמן ורישיון תקף להכשיר  .ד

 ;בהשתלמויות מקצועיות משתתפיםאו להכשיר /ו אופ"אלפי הנחיות מאמן של 
 

 ;מאמניםהשלים בהצלחה קורס  לאחר שאישרה כיידי ההתאחדות -ליחיד על תדיפלומה: תעודה המונפק .ה
 

ידי -המתיר לו לאמן ברמה שהוגדרה על אופ"אדיפלומת מאמן של ברישיון: היתר המונפק למחזיק  .ו
 ההתאחדות, במשך תקופה מוגבלת כהגדרתה באמנה זו;

 
אגף בהתאחדות האמון בין היתר על הכשרת מאמנים, ניהול קורסים  -(Education Department) אגף הדרכה .ז

 והשתלמויות מקצועיות.
 

מחלקה בהתאחדות האחראית על פיתוח וקידום הפן הטכני  -(Technical Department) מחלקה טכנית .ח
 והמקצועי של ענף הכדורגל.

 
 היבטים המקצועיים של ענף הכדורגלבועדה שהוסמכה על ידי הנהלת ההתאחדות לדון  -מקצועיתעדה ו .ט

 .ולקדמם
 

 לפי אמנה זו. השוניםים לבוגרי הקורס ותהמיועד השתלמויות מקצועיות -השתלמויות מקצועיות .י
 
 

 מטרות - 2סעיף 
 מטרת אמנה זו:

מקצועני, כדורגל העוסקים בעבור  ,אופ"אשל  הנוגעות להכשרה עבור קבלת דיפלומהשונות  דרגותלקבוע  .א
ל שכגון מאמני שוערים, ולהבטיח רמה אחידה  מאמנים ספציפייםנוער וילדים, כולל עבור וחובבני, לרבות 

 קריטריונים;מבוססת על ההכשרה 
 

את הסטטוס והמומחיות של  שמרבמסגרת ההתאחדות, כדי לקבוע ול הכשרהלתמוך בשדרוג הסטנדרטים של  .ב
 ;ברמה גבוהה באמצעות מערכת הכשרת מאמנים ,המאמנים הפועלים בישראל

 
 .והשתלמויות מקצועיותלקדם את הכשרת המאמנים ולהציע קורסים  .ג

 
 

 תחולה – 3סעיף 
 

לקורסים לפי וחניכים שהתקבלו  להתאחדות, מאמנים הרשומים בהתאחדותונפות חלה על כל הקבוצות המס אמנה זו
 .אמנה זו

 
 אמנה זו:

 
לנשים וגברים, עבור הכדורגל המקצועני,  אופ"אמגדירה את הזכויות והחובות בקשר לדיפלומות המאמנים של  .א

, UEFA Proלפי אמנה זו )למשל דיפלומת  נוער וילדים, באמצעות מערכת הכשרת המאמנים כפי שהוקמה
של  A -ו Bודיפלומת שוער  UEFA Elite Youth A, דיפלומת UEFA B, דיפלומת UEFA Aפלומת יד

UEFA); 
 



קובעת את הדרישות מבחינת מדריכי מאמנים, קריטריוני קבלה, ארגון, משך הקורסים, תוכן הקורסים,  .ב
 עבור הקורסים הבאים:רישיונות /תהשלמת קורס והנפקה של דיפלומו

 ;המאורגנים ע"י ההתאחדות אופ"אשל  מאמןקורסים לדיפלומות  (1)
 ;מקצוענייםעבר ידי ההתאחדות עבור שחקני -קורסים ספציפיים המאורגנים על (2)
 של מאמןידי ההתאחדות עבור מחזיקי רישיון ודיפלומות -על ותהמאורגנ השתלמויות מקצועיות (3)

UEFA; 
 מאמנים; מדריכיעבור  אופ"אידי ההתאחדות או -על ותהמאורגנ השתלמויות מקצועיות (4)

 
 ידי ההתאחדות לפי אמנה זו.-המונפקים על אופ"אהנפקה ובתוקף של הדיפלומות והרישיונות של בעוסקת  .ג

 

 אופ"אסטטוס חברות לפי אמנת  - 4סעיף 
המאמנים, לרבות הזכות להכשיר ת אמנב המלא החבר ניתן על ידי אופ"א סטטוס שללהתאחדות לכדורגל בישראל 

 .UEFA Proדיפלומת ל
 
 

 ואגף ההדרכה מחלקה טכנית - 5סעיף 
 

 :נושאים הבאיםל איםאחר ואגף ההדרכההמחלקה הטכנית 

 ;אום קורסיםיות ניהול ,תכנון .א
 

 ושל השתלמויות מקצועיות;האימון  קורסיפיתוח תכנים, נושאים וארגון של  .ב
 

 ;ההכשרה דרגותבכל  ת מועמדיםבחינת התנאים לקבל .ג
 

מאמני שוערים, מאמני קבוצות נשים, מאמני אקדמיה, בין היתר,  ) ספציפייםתכנון ויישום קורסים  .ד
 ; (וכו' יםאישינים מאמ

 
 ;ניהול מסד נתונים של המאמנים .ה

 
 ;הנפקת דיפלומות .ו

 
 ; הכדורגל בישראל איגוד מאמניעם  הנפקת רישיונות בשיתוף פעולה .ז

 
 ו/או ועדה רלוונטית אחרת ;המקצועית עדה הועם שיתוף פעולה  .ח

 
 ; ברמה הלאומית והבינלאומית השתלמויות מקצועיותייצוג ההתאחדות בענייני הכשרת מאמנים ו .ט

 
 ; בגין הפרה של תקנוני ההתאחדות, כלליה והוראותיה ההתאחדותתובע מאמן לתלונות נגד הגשת  .י

  



II. סמכויות ותפקידים 
 

 ההתאחדות  סמכויות ותפקידי – 6סעיף 
 ההתאחדות, הנהלת , באמצעות מוסדותיה המוסמכים דהיינו אופ"אשל  המאמניםעל אמנת  להתאחדות, החתומה

 הבאות: סמכויותה ואגף ההדרכה המחלקה הטכנית
 

מפורט באמנה ולקדם את מערכת הכשרת המאמנים כ אופ"אהיישום וההחלה הנאותה של אמנת  לפקח על .א
 ;זו

 
, ולפתח אופ"אידי -האימון השונות שאושרו עלדרגות מאמנים בההכשרת תוכניות פקח וליישם את ל .ב

 שפר בהתמדה את התוכנית;לו
 

ת והניסיון הנדרש בתחום וההסמכות הנדרש יבעלאדמיניסטרטיבי, צוות ו מדריכי מאמנים צוות למנות .ג
 האימון;

 
הדיפלומות/רישיונות ולהנפיק את  אופ"אידי -שאושרה על דרגהלהציע קורסי הכשרה למאמנים ב .ד

 למועמדים שהשלימו בהצלחה קורסים אלה; אופ"אהמתאימים של 
 

, וכן קורסים תאחדות היתר מטעם אופ"אעבורן יש לה אופ"אהאימון של  דרגותלארגן קורסים בכל  .ה
ועבור מדריכי  אופ"אשל דיפלומה )סמינרים, סדנאות, כנסים וכו'( עבור מחזיקי  השתלמויות מקצועיותו

 מאמנים בהתאם לאמנה זו, ולאשר מועמדים לקורסים אלה;
 

 לגבות שכר לימוד לכיסוי עלויות הארגון של הקורסים; .ו
 

המועמדים , ולביקוש של המועדונים םהמוצעים על בסיס שנתי לצרכי המאמניםלהתאים את כמות קורסי  .ז
הקורסים ולאו דווקא על הכמות( ולפרסם לו"ז שנתי של קורסי  ת)שימת דגש על איכווצרכי ענף הכדורגל 

 לכל שנה באתר האינטרנט שלה; המאמנים
 

 UEFA B, קורס מיוחד המשלב את התכנים של הקורס לדיפלומת אופ"אלארגן באישורה המוקדם של  .ח
 ;, במידת הצורךמקצועניים עבר ילשחקנ UEFA Aאלה של  םע

 
עיל כל אמצעי נחוץ במקרה של הפרת הפהמטרות הקבועות באמנה זו ולנחוצה להשגת הלקבל כל החלטה  .ט

 אמנה זו;
 

 למדריכי מאמנים בהתאם לאמנה זו; השתלמויות מקצועיותולארגן קורסים להכשיר ו .י
 

 ידי ההתאחדות בהתאם לאמנה זו;-להכיר אך ורק בדיפלומות/רישיונות המונפקים על .כ
 

 בינלאומיים; דנטים""חילופי סטובאמצעות ם לתמוך בהכשרת מאמני .ל
 

 לפתח את מערכת הכשרת המאמנים בהתאם לאמור באמנה זו; .מ
 

 בחדשות ובחידושים בתחום האימון;ולעדכן להתעדכן  .נ
 

להחזיק ברישיון אימון  המסונפות להתאחדותשל הקבוצות  מקצועיההצוות מאמן הראשי ומהמלדרוש  .ס
 ;אופ"אתקף של 

 
מנהל עבור כל פעילויות האימון המתבצעות בישראל )למשל  אופ"אמתאים ותקף של  מאמןלדרוש רישיון  .ע

 (;או מנהל מקצועי של מחלקת נוער האקדמיה
 

למועמדים המעוניינים להשתתף קבוצות המסונפות להתאחדות, למאמנים ולפי דרישה ללספק מידע  .פ
 בקורסי הכשרת מאמנים לפי אמנה זו;

 
 והמאמנים לגבי כל שינוי בה;קבוצות של ההתאחדות וליידע את ה המאמניםלפרסם את אמנת  .צ

 
של  מאמןאודות כל מחזיק בדיפלומה/רישיון  פנימי הכולל מידע לקבוע ולעדכן באופן סדיר מסד נתונים .ק

שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, שיכלול בין היתר את הפרטים הבאים:  ומדריך מאמנים אופ"א
ות שהושגו )עם תאריך הנפקה(, טופס הערכה עבור כתובת מגורים קבועה, אזרחות, שפות דיבור, דיפלומ

 בהם השתתף; השתלמויות מקצועיותוכל קורס בו השתתף, תוקף רישיון ותאריך ומקום קורסים 



 
להסדיר כל מחלוקת בקשר להכשרת מאמנים עם צדדים שלישיים רלוונטיים )למשל רשויות המדינה,  .ר

 , לפי הצורך;אופ"אמכונים וכו'( בתמיכת 
 

 ומהדורותיה הקודמות;ת המאמנים של אופ"א ידי כל צד אחר לאמנ-נפקו עלהוש אופ"אישיונות ברלהכיר  .ש
 

 בכל עת להשגת המטרות של אמנה זו; פעולל .ת
 
 

 יםזר ניםמאמשהונפקו להכרה בדיפלומות  - 7עיף ס
-ת עלומוכרו אופ"אהמאמנים של לאמנת הכפופות  בהתאחדויותשהוכשרו מאמנים של בדיפלומות ההתאחדות מכירה 

 .היד
 

יחול , אופ"א המאמנים של אמנת חתומות עלשאינן  ו/או  התאחדויות ממדינותשל מאמנים הכרה בדיפלומות לצורך 
 הנוהל הבא: 

 
בה הוכשר המאמן הזר לכך שהנ"ל סיים רלוונטית ה מדינההאו ות דתאחהאישור של ההמאמן הזר ימציא  .א

גיליון הציונים ו/או כל מסמך אחר הקשור להכשרתו לפי בהצלחה את קורס המאמנים הרלוונטי, לרבות 
 ;(תרגום רשמי ומאושר)עם  דרישת ההתאחדות

 
או המדינה הרלוונטית לגבי היסטוריות האימון ו/או המשחק אישור של ההתאחדות המאמן הזר ימציא  .ב

 ; (תרגום רשמי ומאושר)עם  של המאמן הזר
 

במערכת על קבלת המאמן הזר וסיווגו הרלוונטי טכנית המחלקה התדון ותחליט לאחר בדיקת המסמכים,  .ג
 הכשרת המאמנים הישראלית;

 
במקרים מיוחדים, המחלקה הטכנית רשאית לאחר בדיקת הדרישות המוקדמות להעניק רישיון מאמן  .ד

 .קצובלפרק זמן 
 

 ועדת משרד הספורט להכרה בתעודת מאמנים מחו"ל.של אישור לקבל  .ה
 

 
 לבקרת תקציביםבהתאם לתקנון הרשות  מאמן החוז - 8סעיף 

 
העסקה עם הקבוצה בהתאם לחתום על הסכם  המאמן בישראל, נדרש תמקצועני בליגה כדי לעסוק באימון כדורגל

 .בקרת תקציביםלתקנון 
 

  



III. סטנדרטים עבור כל הקורסים המאורגנים ע"י ההתאחדות 
 

 מציאות-למידה מבוססת - 9סעיף 
 מציאות:-ההתאחדות לפי אמנה זו יכלול הכשרה ואימון אינטראקטיביים מבוססיידי -כל קורס המאורגן על

 
התמודדות המקדמים למידה במסגרת של מועדון, תוך שימוש בידע, במיומנויות ומתוך גישה של  (א

 כדורגל;מעולם העם מצבים ובעיות 
 

 המקדמים גישה של לימוד ארוך טווח ופיתוח כישורים באמצעות:   (  ב
 

 ידע בזמן הקורס במסגרת שיעורים מעשיים;הקניית  .1
 ניסיון בעבודה )למידה אישית וקבוצתית(; .2
 (;יישום ומשוב תכנון,, למידהמעגל הלמידה ) .3
 )למידה מרחוק ולמידה במקום העבודה(; תפיסות למידה חדשניות .4

 
 .על ידי מדריךבזמן ההכשרה ת כישוריו של כל חניך הערכ    ג( 

 
 

 ארגון - 10סעיף 
 :יתנהל בהתאם לקריטריונים הבאים מאמנים לפי אמנה זו של ההתאחדותקורס 

 
 ;קורס יפתח בהתאם לצורך המקצועי (א

 
 ;יקבעו לפי תכנית שנתית של אגף ההדרכההקורס מועדי  (ב

 
 נושאי הלימודים העיקריים; ויוגדרו'יעדים מדידים לקורס  יקבעו (ג

 
כיתות לימוד( שתאפשר קיומו של למידה )מגרש כדורגל, תאים עם תשתית מיקום מיתקיימו ב (ד

 ;קורס איכותי
 

, ותוכנית מפורטת אופ"אידי -סילבוס מפורט על בסיס סילבוסים מינימליים שנמסרו על ייערך (ה
 )כולל תאריכים ושעות(;

 
 מתאימה ושקופה עבור כל חלק בקורס; מתן ציוניםשיטת  תוגדר (ו

 
 .25מספר המשתתפים המרבי בקורס הוא  (ז

 
 דרישות קבלה )למשל, בדיקת כישורים(;לרישום לקורס וכן, מועד אחרון  קביעת (ח

 
 ;אופ"א שלא יפחתו מהנדרש על ידית חובה והערכקביעת  (ט

 
 ומומחים חיצוניים;מרצים דרישות עבור מדריכי מאמנים, קביעת  (י

 
 דרישות להשלמת הקורס ולהנפקה של דיפלומות ורישיונות; יוגדרו (יא

 
 .אופ"אשל  המאמןמידע אודות הזכויות והחובות של מחזיקי רישיונות  יסופק (יב

 
 

 השתתפות/נוכחות – 11סעיף 
 

 חניך יידרש לנוכחות מלאה בקורס.
 

אגף שאושרה על ידי  מנומקת בכתב בקשהלפי חניך יהיה רשאי להיעדר במקרים מיוחדים ועל אף האמור לעיל, 
 תוך שנתייםבקורס בהחמיץ  את החלקים אותםלהשלים  על החניך מהקורס בלבד. במקרים אלה 10%ועד ההדרכה 

 .מיום תחילת הקורס אליו נרשם
  



 ובחינות הערכות – 12סעיף 
 

 החובה להשלמת הקורסים, כגון: ובחינות לפי אמנה זו, ההתאחדות מגדירה את הערכות
 

שחקנים מתאימים לרמת ידי משתתף בקורס עם -מטלת אימון מעשי, למשל הכנה והעברה של אימון על .א
 הקורס;

 האימון והניהול; יאוריתת .ב

 חוקי המשחק; .ג

 ניתוח משחק, למשל תרגול מעשי שבו המועמד צופה במשחק ומפיק דוח; .ד

תזה/מחקר מיוחד על פיתוח ילדים/שחקנים, כגון עבודה משמעותית על נושא בתחום האימון )למשל,  .ה
 טקטיקה(;

ודים, למשל מסמך הכולל את מסקנות המשתתף ואת הערותיו לגבי סיור לימ / דוח רקע בזמן התנסות בעבודה .ו
 עבודה של קבוצה ומאמנים אחריה עקב;

 יומן של פעילויות מאמן, למשל יומן התנסויות אותן אסף המשתתף במהלך הקורס; .ז

-הערכות אחרות של כישורי המועמד בתחומים ספציפיים לכדורגל, לפי הגדרת הסילבוס המינימלי שסופק על .ח
 .אופ"אידי 

 
 הדרכה.אגף ידי המנהל הטכני / מנהל -מדריכים מוסמכים שייבחרו על ערכוההכשרה י דרגותהבחינות הסופיות בכל ת א

 
המועד חוזרת יהיה לא יותר משנתיים לאחר  בחינההאחרון ל מועמד שנכשל בבחינה יכול לחזור עליה פעמיים. המועד

 .הראשון בו נכשל המועמד
 
 

 השלמת קורס - 13סעיף 
 

הרלוונטית  המאמןשלו עם הציונים ודיפלומת בחינות והערכות את תוצאות ה חניךלכל אגף ההדרכה ימסור  .א
 .וזאת במידה והחניך עמד בכל חובותיו מתום הקורס ימים 60, אישור השתתפות תוך אופ"אשל 

 
פרוצדורה  חניך שיערער על תוצאות בחינה ו/או הערכה ותוגדרידי -עדת ערר לטיפול בכל ערר שיוגש עלתוקם ו .ב

 )כולל מועד אחרון להגשת ערר( לטיפול בעררים אלה;
 
 

 עלויות קורס - 14סעיף 
 

 עם פתיחת ההרשמה לקורס. תפורסם בהתאחדות והכספים  אגף אגף ההדרכה בתיאום עםידי -על עלות הקורס תיקבע



IV.   המאורגנים ע"י ההתאחדות אופ"אשל  מאמןקורסים לדיפלומות 

 
 ך מאמניםמדרי – 15סעיף 

 
ישיון תקף ברמה דומה ר להםידי מדריכים -עליועברו ידי ההתאחדות לפי אמנה זו -עלי מאמנים המאורגנים קורס

 ידי הקורס אותו הם מלמדים.-המוצע על אופ"אלפחות לזו של בעל דיפלומת מאמן של 
 

מומחיות  יבעל ,הסמכה ספציפית בעלי מרצים חיצונייםרשאי לאפשר ל אגף ההדרכהעם זאת, המנהל הטכני / מנהל 
 .שיעורים  ייעודיים במסגרת הקורסוניסיון ללמד 

 
 

 אופ"אשל  המאמןדיפלומות  קבלה לקורסי - 16 סעיף
 
 
בפני כל מועמד שהוא  הפתוחידי ההתאחדות -המאורגנים על אופ"אקורסים לדיפלומת מאמן של גשת מועמדות לה

 תושב קבע בישראל.אזרח ישראלי ו/או 
 

התנאים המצטברים עומד בכל בתנאי ש לקורסלהגיש מועמדותו יהיה רשאי  קבע תושב  אזרח ישראלי ו/או מי שאינו
 :להלן

 
לאשר השתתפותו  , רשאי אגף ההדרכהלעניין זה עברית )בעל מיומנויות כתיבה ודיבור מספיקות(; דוברהוא  .א

 . לכל השיעורים עם מתורגמן על חשבונו של מועמד שאינו דובר עברית ובתנאי שיגיע
 

האמנה במהלך השנתיים האחרונות לא סורבה במדינה אחרת החתומה על קבלתו לקורס שווה ערך של אופ"א  .ב
 )למשל בגלל שנכשל במבחני הכישורים או לא רכש את הניסיון הנדרש כמאמן מעשי(;

 
 (;מקצוענית בישראלקבוצה מועסק על ידי הוא  להשתתף בקורס כזה )למשל נימוקים מיוחדיםבעל  .ג

 
ההתאחדות המארגנת את ( עבור אופ"אהוא הגיש טופס הכשרה חוצה גבולות )ניתן להוריד אותו מאתר  .ד

 הקורס;
 

עשויה לאפשר  אופ"א) החניכיםמן המספר הכולל של  10%אינו עולה על לפי סעיף זה  של המועמדים מספרם .ה
 בכתב(.מנומקת חריגים למכסה זו לפי בקשה 

 
  מועמדותלהגיש מיום הביטול לא יוכל במשך שלוש שנים  ובוטל אופ"אמאמן שהדיפלומה או רישיון המאמן שלו ב

 לשם קבלה מחדש של הדיפלומה או הרישיון. אופ"אלהשתתף בקורס מאמנים אחר של 
 

 על המועמדים: אופ"אדיפלומת מאמן של שם קבלת כדי להתקבל לקורס ל
 

 על המועמדים לעבור מבחני קבלה שיערכו על ידי אגף ההדרכה על פי קריטריונים שיפורסמו מעת לעת. .א
 

 ו/או אימון;להפגין ניסיון מעשי בכדורגל  .ב
 

 ידי ההתאחדות;-להגיש את כל מסמכי הקבלה הנדרשים על .ג
 

 לעמוד בקריטריוני הקבלה לקורס הנדון, כולל כל דרישה נוספת של ההתאחדות; .ד
 

 הם עשויים להידרש לעבור מבחן כישורים ). .ה
 

 ;על פי דרישת ההתאחדות, כפי שיקבעו מעת לעת להגיש אישור רפואי לעיסוק בפעילות ספורטיבית .ו
 

 
 ההחלטה על הקבלה לקורס תיקבע על ידי ועדת הקבלה.

 
חברים. בועדה יכולים להיות חברים רק עובדי המחלקה  3ועדת הקבלה תורכב ממספר אי זוגי של חברים ותכלול לפחות 

 הטכנית ולפחות אחד מהחברים בועדה יהיה מנהל אגף ההדרכה או המנהל הטכני.
 

 



 )קורסי ילדים( IFA Cם לקורסים לדיפלומת קריטריוני קבלה נוספי - 17 סעיף
 )קורס ילדים(, על המועמדים: IFA Cכדי להתקבל לקורס לדיפלומת 

 
 לפחות; 16להיות בני  .א

 
 בספורט; כי הם עוסקיםלהוכיח  .ב

 
 ששת החודשים האחרונים(;בשהונפק להגיש אישור רפואי ) .ג

 
 

 ומעלה(; 18בני מועמדים )ל ההתאחדותלהעביר תצהיר בדבר העדר הרשעות בנוסח שיפורסם על ידי  .ד
 

 ;בעלי ידיעת השפה העברית )קריאה וכתיבה( .ה
 

חודשים בתור מאמן ראשי או עוזר מאמן  6)קורסי ילדים( מסתיימים באימון מעשי בן  IFA Cהקורסים לדיפלומת 
 18 עד -סיום התרגול) אימונים 50( ובבחינה. התרגול כמאמן מחייב תיעוד בכתב, ובו לפחות 12 גילבאימון ילדים )עד 

 סיום הקורס(. לאחר מועדחודשים 
 

והשלימו את כל דרישות הקורס, לרבות  מעבר בהצלחה של קורס עזרה  בהצלחהקורס את המשתתפים שסיימו 
 לאימון ילדים. IFA Cיקבלו דיפלומת ראשונה, 

 
עם מוסדות פרטיים וציבוריים שההתאחדות  עולהפוף תיידי ההתאחדות בש-מנוהלים על IFA Cהקורסים לדיפלומת 

 בוחרת לשתף איתם פעולה בהתאם לקריטריונים מוגדרים מראש.
 

 .התאחדותב הדרכההאגף ידי -על בקורס יקבע באופן בלעדיהחומר הנלמד 
 

 
 UEFA Bקריטריוני קבלה נוספים לקורסים לדיפלומות  - 18סעיף 

 
 UEFAשנופקה לפי לאימון ילדים   IFA Cת המועמדים להחזיק בדיפלומ, על UEFA Bכדי להתקבל לקורס לדיפלומת 

Grassroots Charterוכן ; 
 

 ששת החודשים האחרונים(;שהונפק בלהגיש אישור רפואי ) .א
 

 ;תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף ציגלה .ב
 

 (;ומעלה 18בני מועמדים )ל להעביר תצהיר בדבר העדר הרשעות בנוסח שיפורסם על ידי ההתאחדות .ג
 

מעת לעת באתר המחלקה הטכנית אגף ההדרכה וידי -על כפי שיפורסמו וד בקריטריוני המיון מבנוסף, לע .ד
 .ההתאחדות

 
בקבוצת ילדים, מאמן  חודשים בתור מאמן ראשי או עוזר 6מסתיימים בתרגול מעשי בן  UEFA Bהקורסים לדיפלומת 

התרגול כמאמן מחייב תיעוד  ואחריו בחינה סופית. )ליגה ב' או ג'( ( או אימון בוגריםילדים ב' ועד נוערנוער ) נערים או
 .סיום הקורס( לאחר מועדחודשים  18 עד -סיום התרגול) אימונים 50של לפחות  בכתב

  
 .UEFA Bמשתתפים שסיימו קורס מלא יקבלו דיפלומת 

 UEFA Aקריטריוני קבלה נוספים לקורסים לדיפלומות  - 19סעיף 

תקף ולהיות בעלי ניסיון של שנה  UEFA B, על המועמדים להחזיק ברישיון UEFA Aכדי להתקבל לקורס לדיפלומת 
 ; וכןUEFA Bאחת לפחות כמאמנים בעלי רישיון 

 
 ששת החודשים האחרונים(;שהופנק בלהגיש אישור רפואי ) .א

 
 ;תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף ציגלה .ב

 
 ומעלה(; 18בני מועמדים )ל הרשעות בנוסח שיפורסם על ידי ההתאחדותלהעביר תצהיר בדבר העדר  .ג

 



מעת לעת באתר המחלקה הטכנית אגף ההדרכה וידי -על כפי שיפורסמו וד בקריטריוני המיון מבנוסף, לע .ד
 .ההתאחדות

 
 

 .UEFA Aמשתתפים שסיימו קורס מלא יקבלו דיפלומת  מסתיימים בבחינה סופית. UEFA Aהקורסים לדיפלומת  
 
 

 UEFA Proקריטריוני קבלה נוספים לקורסים לדיפלומות  - 20סעיף 
תקף ולהיות בעלי ניסיון של שנה  UEFA A, על המועמדים להחזיק ברישיון UEFA Proכדי להתקבל לקורס לדיפלומת 

 , וכןUEFA Aאחת לפחות כמאמנים בעלי רישיון 

 ששת החודשים האחרונים(;שהונפק בלהגיש אישור רפואי ) .א
 

 ;תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקףהציג ל .ב
 

 ;להעביר תצהיר בדבר העדר הרשעות בנוסח שיפורסם על ידי ההתאחדות .ג
 

מעת לעת באתר המחלקה הטכנית אגף ההדרכה וידי -עלכפי שיפורסמו וד בקריטריוני המיון מבנוסף, לע .ד
 .ההתאחדות

 
 50 -ושיחק לפחות ב UEFA -או של התאחדות החברה בת בליגת על שנים מלאו 7שחקן מקצועני ששיחק במשך לפחות 

לפי בקשה בכתב, יוכל, , רשמיים בנבחרת הבוגרת או בקבוצת בוגרים )לא כולל משחקי ידידות( משחקים בינלאומיים
 .UEFAלקבל פטור מניסיון נדרש כמאמן באישור 

 
 UEFA Bל קורס לדיפלומת המשלב תכנים ש 26כאמור בסעיף  משולבשחקן מקצועני שהשלים בהצלחה קורס 

 בתנאי שעבר את הקורס המשולב בישראל. UEFA Proיוכל להשתתף אך ורק בקורס לדיפלומת  UEFA Aולדיפלומת 

 
 .UEFA Proמשתתפים שסיימו קורס מלא יקבלו דיפלומת  מסתיימים בבחינה סופית. UEFA Proהקורסים לדיפלומת 

 
 

 UEFA Elite Youth Aקבלה נוספים לקורסים לדיפלומות  קריטריוני - 21סעיף 
 תקף וכן; UEFA A, על המועמדים להחזיק ברישיון UEFA Elite Youth Aכדי להתקבל לקורס לדיפלומת 

 
 ששת החודשים האחרונים(;שהונפק בלהגיש אישור רפואי ) .א

 
 ;תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף ציגלה .ב

 
 ;הרשעות בנוסח שיפורסם על ידי ההתאחדותלהעביר תצהיר בדבר העדר  .ג

 
מעת לעת באתר המחלקה הטכנית אגף ההדרכה וידי -על כפי שיפורסמו וד בקריטריוני המיון מבנוסף, לע .ד

 .ההתאחדות
 

משתתפים שסיימו קורס מלא יקבלו דיפלומת  מסתיימים בבחינה סופית. UEFA Elite Youth Aהקורסים לדיפלומת 
UEFA Elite Youth A. 

 
תקף  UEFA B, על המועמדים להחזיק ברישיון Elite Youth A -ו UEFA Aכדי להתקבל לקורס משולב לדיפלומת 

 ; וכןUEFA Bולהיות בעלי ניסיון של שנה אחת לפחות כמאמנים בעלי רישיון 
 

 ששת החודשים האחרונים(;שהונפק בלהגיש אישור רפואי ) .א
 

 ;תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף להציג .ב
 

 ;(18)למועמדים מעל גיל  להעביר תצהיר בדבר העדר הרשעות בנוסח שיפורסם על ידי ההתאחדות .ג
 

מעת לעת באתר המחלקה הטכנית אגף ההדרכה וידי -על כפי שיפורסמו וד בקריטריוני המיון מבנוסף, לע .ד
 .ההתאחדות

 



משתתפים שסיימו קורס מלא  מסתיימים בבחינה סופית. UEFA Elite Youth A  -ו UEFA Aהקורסים לדיפלומת 
 .UEFA Elite Youth Aודיפלומת  UEFA Aיקבלו דיפלומת 

 
 

 קריטריוני קבלה נוספים לקורסים לדיפלומות שוער בסיסי של ההתאחדות - 22סעיף 
 כדי להתקבל לקורס לדיפלומת שוער בסיסי של ההתאחדות, על המועמדים:

 
 ששת החודשים האחרונים(;שהונפק בלהגיש אישור רפואי ) .א

 
 ;תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקףציג לה .ב

 
 ;(18)למועמדים מעל גיל  להעביר תצהיר בדבר העדר הרשעות בנוסח שיפורסם על ידי ההתאחדות .ג

 
מעת לעת באתר המחלקה הטכנית אגף ההדרכה וידי -עלכפי שיפורסמו וד בקריטריוני המיון מבנוסף, לע .ד

 .ההתאחדות
 

והשלימו את כל דרישות הקורס, לרבות  מעבר בהצלחה של קורס עזרה  בהצלחהקורס את המשתתפים שסיימו 
 של ההתאחדות. ייקבלו דיפלומת שוער בסיסראשונה,

 
 
 

 (UEFA)באישור * UEFAשל  B/ שוער  Bקריטריוני קבלה נוספים לקורסים לדיפלומות שוער  - 23סעיף 
 

, על המועמדים להחזיק ברישיון שוער בסיסי תקף של ההתאחדות, UEFAשל  Bכדי להתקבל לקורס לדיפלומת שוער 
 וכן;

 
 ששת החודשים האחרונים(;שהונפק בלהגיש אישור רפואי ) .א

 
 ;תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף ציגלה .ב

 
 ;(18)למועמדים מעל גיל  להעביר תצהיר בדבר העדר הרשעות בנוסח שיפורסם על ידי ההתאחדות .ג

 
מעת לעת באתר המחלקה הטכנית אגף ההדרכה וידי -על כפי שיפורסמו וד בקריטריוני המיון מבנוסף, לע .ד

 .ההתאחדות
 

חודשים בתור מאמן ראשי או עוזר מאמן לבני  6מסתיימים בתרגול מעשי בן  UEFAשל  Bהקורסים לדיפלומת שוער 
 50של לפחות  אימון בוגרים ואחריו בחינה סופית. התרגול כמאמן מחייב תיעוד בכתב( או ילדים ב' ועד נוערנוער )

 סיום הקורס(. לאחר מועדחודשים  18 עד -סיום התרגול) אימונים
  

 .B/ דיפלומת שוער  UEFAשל  Bמשתתפים שסיימו קורס מלא יקבלו דיפלומת שוער 
 

  Aקבלה נוספים לקורסים לדיפלומות שוער  קריטריוני - 24סעיף 

תנאים בלעמוד ותקף  UEFA B, על המועמדים להחזיק ברישיון UEFAשל  Aכדי להתקבל לקורס לדיפלומת שוער 
 הבאים:

 
 או תעודת מאמן שוערים לאומי, אם אושר;  UEFAשל  Bלומת שוער פדילהחזיק ב .א

 
או בנבחרת ישראל )בוגרים(  הופעות 10ולפחות ת העל בליגשנים  5צועני כשוער )לפחות להיות בעל ניסיון מק .ב

  ;שלוש שנות ניסיון עבודה בתור מאמןבעל 
 

 ששת החודשים האחרונים(;שהונפק בלהגיש אישור רפואי ) .ג
 

 ;תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקףציג לה .ד
 

 ;(18)למועמדים מעל גיל  להעביר תצהיר בדבר העדר הרשעות בנוסח שיפורסם על ידי ההתאחדות .ה
 



מעת לעת באתר המחלקה הטכנית אגף ההדרכה וידי -על כפי שיפורסמו וד בקריטריוני המיון מבנוסף, לע .ו
 .ההתאחדות

 
משתתפים שסיימו קורס מלא יקבלו דיפלומת שוער  מסתיימים בבחינה סופית. UEFAשל  Aהקורסים לדיפלומת שוער 

A  שלUEFA . 
 
 
 

 
 

 ותוכן הקורסמשך  - 25סעיף 
 

הווה מסגרת מידי ההתאחדות ו-המאורגן על אופ"אכל קורס לדיפלומת מאמן של מספר השעות הנדרשות ב פירוטלהלן 
 :מציאות-ללמידה מבוססת

 
 
 

UEFA-Pro UEFA-A UEFA-B C-Diploma  
     

 סה"כ שעות הכשרה 65 220 250 410
 שעות יחידות תאוריה מחוץ למגרש 30 100 110 150
 שעות יחידות מעשיות במגרש 30 110 130 250

 כולל ניסיון בעבודה וסיורי לימודים    
 שעות הערכה 5 10 10 10

     
     

 
 

     UEFA-A + 
UEFA Elite 

Youth A 
 משולב

UEFA Elite 
Youth A 

 

     
 סה"כ שעות הכשרה 150 350  
 שעות יחידות תאוריה מחוץ למגרש 60 170  
 שעות יחידות מעשיות במגרש 80 170  
 כולל ניסיון בעבודה וסיורי לימודים    
 שעות הערכה 10 10  
     
     

 
 

 UEFA GK 
A 

UEFA GK 
B 

IFA Basic 
GK 

 

     
 סה"כ שעות הכשרה 30 70 120 
 שעות יחידות תאוריה מחוץ למגרש 15 25 50 
 שעות יחידות מעשיות במגרש 15 35 60 
 כולל ניסיון בעבודה וסיורי לימודים    
 שעות הערכה  10 10 
     
     

 
   

ידי -ידי ההתאחדות מפורטים בסילבוסים שסופקו על-המאורגן על אופ"אהתכנים של כל קורס לדיפלומת מאמן של 
 .אופ"א

 

  



V. מקצועניים  עבר ידי ההתאחדות עבור שחקני-קורסים ספציפיים המאורגנים על 
 

 קורס משולב – 26סעיף 
 

 -ו UEFA Bתכנים מן הקורס לדיפלומת  המרכז משולב, לארגן קורס אופ"אשל  מוקדםההתאחדות רשאית, באישור 
UEFA A  העל ת שחקנים ששיחקו לפחות שבע שנים מלאות בליג 7של לפחות  ביקושלשחקנים מקצועניים אם יש לכך

 .אופ"אחברה בההתאחדות או של בישראל 
 

 ותוכן הקורסמשך  - 27סעיף 
שחקנים מקצועניים חייב לכלול לפחות  עבור UEFA A -ו UEFA Bקורס ספציפי המשלב תכנים מן הקורס לדיפלומת 

 שעות הכשרה ולעמוד בדרישות הבאות: 350
 שעות מן הקורס יכללו יחידות תיאוריה מחוץ למגרש; 170א( לפחות 

 במגרש;שעות מן הקורס יכללו יחידות מעשיות  170( לפחות ב
 .UEFA Aשעות ויעמדו בקריטריוני ההערכה המינימליים להערכה של דיפלומת  10ההערכות יכללו מינימום של  ג( 

 
 

  



VI. ון יהמאמנים בישראל עבור מחזיקי ריש יגודידי ההתאחדות וא-על ותהמאורגנ השתלמויות מקצועיות
 UEFAשל  מאמןודיפלומת 

 
 מטרה  - 28סעיף 

נועדו לעדכן את כישורי המשתתפים  אופ"אדיפלומה ורישיון מאמן של  יעבור מחזיקנות המאורג השתלמויות מקצועיות
 מאמני כדורגל.כ

 
 

 מדריכים - 29סעיף 
ידי שילוב של מדריכי מאמנים, -על יועברו אופ"אעבור מחזיקי דיפלומות ורישיונות מאמן של  השתלמויות מקצועיות

 בפיקוח ההתאחדות. מתחומים אחריםספציפיים ומומחים ם עם כישורימרצים 
 
 

 ארגון ותדירות - 30סעיף 
 יערכו בתדירות שתאפשר  אופ"אעבור מחזיקי דיפלומות ורישיונות מאמן של ות המאורגנ שתלמויות מקצועיותה

 לפחות מדי שלוש שנים קלנדריות. ענוןישעות ר 15 למשתתפים להשלים
 

 .אופ"אברמות שונות של דיפלומות מאמן של  השתלמויות מקצועיותלהציע  רשאיתההתאחדות 
 
 

 קריטריוני קבלה - 31סעיף 
 

ידי -פקה עלהונש אופ"אבפני מחזיקי דיפלומת מאמן של  ותידי ההתאחדות פתוח-על ותהמאורגנ השתלמויות מקצועיות
 ההתאחדות והמעוניינים לחדש את הרישיון שלהם לשלוש שנים נוספות.

 
האמנה  ומה על חתחברה באופ"א וה התאחדות אחרתעל ידי פקה להם הונש אופ"אדיפלומת מאמן של  בעליכמו כן 
 :-ישתתף בקורס כזה, בתנאי שרשאי 

 
לעניין זה, רשאי אגף ההדרכה לאשר השתתפותו  עברית )בעל מיומנויות כתיבה ודיבור מספיקות(; דוברהוא  .א

 של מועמד שאינו דובר עברית ובתנאי שיגיע לכל השיעורים עם מתורגמן על חשבונו. 
 

 (;מקצוענית בישראלקבוצה מועסק על ידי הוא  להשתתף בקורס כזה )למשל נימוקים טוביםבעל  .ב
 

( עבור ההתאחדות המארגנת את אופ"אהוא הגיש טופס הכשרה חוצה גבולות )ניתן להוריד אותו מאתר  .ג
 הקורס;

 
עשויה לאפשר  אופ"אמן המספר הכולל של המשתתפים ) 20%על  לפי סעיף זה אינו עולה המועמדים מספר .ד

 בכתב(.מנומקת חריגים למכסה זו לפי בקשה 
 

 הערכה. אולא נדרש מבחן 
 
 

 משך ותוכן הקורס - 32סעיף 
 

 15יכללו  אופ"אידי ההתאחדות עבור מחזיקי דיפלומות ורישיונות מאמן של -על ותהמאורגנ השתלמויות מקצועיות
 .קלנדריות מדי שלוש שנים ענון לפחותירשעות 

 
 אופ"אעבור מחזיקי דיפלומות ורישיונות מאמן של עשוי להינתן  השתלמויות מקצועיותפטור מלא או חלקי מביצוע 

 אחרונות.קלנדריות הבמהלך שלוש השנים ה אופ"אידי -שאורגן על מקצועית בהשתלמותשהשתתפו 
 

 
  



  וחידוש רישיון למאמנים השתלמויות מקצועיות - 33סעיף 
 

של  המכסשנים  3במהלך ההתאחדות תארגן השתלמויות מקצועיות למאמנים מידי שנה. על כל מאמן רשום להשלים 
לא יחודש רישיון , ההשתלמויות שנקבעה כאמורהשלים את מכסת שעות מאמן לא שעות ההשתלמויות. במידה ו 15

 המאמן שלו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



VII.  מאמנים מדריכיעבור  אופ"אידי ההתאחדות או -על נותהמאורג השתלמויות מקצועיות 
 מטרה  - 34 סעיף

 מאמנים נועדו: מדריכיעבור  אופ"אידי ההתאחדות או -על נותהמאורג השתלמויות מקצועיות
 

מאמן  בהכשרת מאמנים, קורסים לדיפלומת השתלמויות מקצועיותלהכין ולהכשיר מדריכי מאמנים להעביר  (א
 במסגרת תכנית להדרכת מאמנים;  וכל קורס אחר המוצע אופ"אשל 

 
 של מגמות באימון והכשרה בתחום הכדורגל. לשיתוףמדריכי מאמנים פלטפורמה  ליצור עבור (ב

 
 

 מדריכים - 35סעיף 
ידי שילוב של מדריכי מאמנים, -על יועבר אופ"אעבור מחזיקי דיפלומות ורישיונות מאמן של  השתלמויות מקצועיות

 .ההתאחדותל בפיקוח של ועם כישורי אימון ספציפיים ומומחים מתחומים אחרים, הכמרצים חיצוניים 
 
 

 תדירות - 36 סעיף
עבור מדריכי מאמנים מתוזמנים כדי לאפשר  אופ"אידי ההתאחדות או -על ותהמאורגנ השתלמויות מקצועיות

 למשתתפים להשלים קורס אחד לפחות מדי שלוש שנים קלנדריות.
 
 

 קריטריוני קבלה -37סעיף 
 ידי ההתאחדות עצמה.-על מוסדרתידי ההתאחדות למדריכי מאמנים -עלות המאורגנ השתלמויות מקצועיותהקבלה ל

 אחרים מדריכי מאמנים של צדדיםבפני  פתוחות אופ"אעבור מדריכי מאמנים של  ותמאורגנה מקצועיותהשתלמויות 
 לאמנה, מנהלים טכניים ו/או מנהלי הכשרת מאמנים.

 
 

 משך ותוכן הקורס - 38סעיף 
 לקיימםוניתן  לפחות שעות אימון 15ידי ההתאחדות עבור מדריכי מאמנים יכללו -על ותהמאורגנ השתלמויות מקצועיות

 מודולים נפרדים.ב
מו ככלל מדי לאמנה יתקיי אחרים עבור מדריכי מאמנים של צדדים אופ"אידי -על ותהמאורגנ השתלמויות מקצועיות

 .לפחות שעות הכשרה 15 שנתיים ויכללו
 
 

 השלמת קורס - 39 סעיף
ישמור על מעמדו כמדריך  אופ"אידי ההתאחדות או -על גנושאור שתלמויות מקצועיותהמדריך מאמנים שהשלים 

 מאמנים למשך שלוש שנים נוספות.
  



VIII.  אופ"אשל  מאמןהנפקה, תוקף וביטול רישיונות 
 

 אופ"אשל ההתאחדות ו מאמןרישיונות  - 40סעיף 
מחזיק בו לעבוד לרישיון המאפשר  תעניק, בשיתוף איגוד המאמנים, ההתאחדות ,עם השלמת קורס ההכשרה הרלוונטי

 .על פי ההכשרה הרלוונטית כדורגלכמאמן 
 

 כדלקמן:, של שלוש שניםמונפקים לפרק זמן  אופ"ארישיונות ההתאחדות או 
 

 IFA Cרישיון דיפלומת  -
 UEFA Bרישיון  -
 UEFA Aרישיון  -
 UEFA Proרישיון  -
 UEFA Elite Youth Aרישיון  -
 רישיון שוער בסיסי של ההתאחדות -
 אופ"אשל   Bרישיון  שוער  -
 אופ"אשל  Aרישיון שוער  -

 
 

 אופ"אההתאחדות ורישיונות מאמן של ת הנפק -41סעיף 
 .אופ"אלהנפיק או לחדש דיפלומות ורישיונות מאמן של  תרשאירק ההתאחדות 

 
מחזיקי של מסד הנתונים את מונפק או מחודש, ההתאחדות מעדכנת  אופ"אכל אימת שרישיון מאמן של 
 בהתאם. אופ"אהדיפלומה/רישיון מאמן של 

 
 

 אופ"אההתאחדות ותוקף של רישיונות מאמן של  - 42יף סע
 25 -בדצמבר מיום ההנפקה )לדוגמה, מ 31 -תקף לשלוש שנים קלנדריות עד לא יאוחר ב אופ"ארישיון מאמן של 

 (.2017בדצמבר  31עד  2014באוגוסט 
 

ידי -על נושאורג השתלמויות מקצועיותלשלוש שנים נוספות אם המחזיק בו השלים  מתחדש אופ"ארישיון מאמן של 
ידי צד -המאורגן על אופ"אאו קורס לדיפלומת מאמן של  אופ"אההתאחדות עבור מחזיקי דיפלומות/רישיונות מאמן של 

 (.UEFA Proקורס לדיפלומת  המשלים בהצלחה אופ"א)למשל, מחזיק רישיון  גבוהה יותרלאמנה ברמה אחת אחר 
 

ברה החהתאחדות המסונפת למועסק כמאמן קבוצה  רשום ו/או יק למחזיק בו זכות להיותנמע אופ"ארישיון מאמן של 
עשוי להידרש כדי לאמן קבוצות  UEFA Pro)למשל, רישיון  ההתאחדותידי -, בהתאם לדרישות שנקבעו עלאופ"אב

השתלמויות את הזכות הזו וחייב להשתתף ב, בעל הרישיון מאבד אופ"אל רישיון המאמן ש תבליגת העל(. עם פקיע
, כדי לקבל רישיון מאמן חדש ההתאחדות או התאחדות אחרת החתומה על אמנת אופ"א ידי-על נותהמאורג מקצועיות

 .אופ"אשל 
 

 אופ"אכפוף לכך שבעל הרישיון יתחייב לציית לכללים, לתקנות, להנחיות ולהחלטות של  אופ"אתוקף רישיון מאמן של 
ידי ההתאחדות, -וגדרו עלינאים נוספים שלתושל ההתאחדות שהנפיקה את הרישיון המדובר. הוא עשוי להיות כפוף 

 למשל שבעל הרישיון ישמש כמאמן בפועל )כלומר כזה המועסק באימון קבוצה(.
 

 

 אופ"אשל ההתאחדות ו מאמןביטול רישיונות  - 43סעיף 
 

ביטול רישיונות בשל הפרה של הוראות אמנה זו או בשל הפרה של הוראה אחרת מהוראות תקנוני ההתאחדות הינו 
 .המשמעתיבסמכות בית הדין 

  



IX. הסמכת מאמנים 
 

 בישראלות הבוגרים אמנים בליגהסמכת מ - 44סעיף 
 UEFA Aרישיון  -, עוזר מאמן UEFA Proרישיון   ת העל:ליג

 UEFA Aרישיון  -, עוזר מאמן UEFA Aרישיון  : לאומיתליגה 
 UEFA Aרישיון   ': אליגה 
 UEFA Bרישיון   ': בליגה 
 UEFA Bרישיון   ': גליגה 

 
בגיליון הקבוצה. המאמן הראשי אחראי לאימון הקבוצה במהלך המשחק. רשום לכל קבוצה חייב להיות מאמן ראשי 

שעות. לקבוצה  72במהלך העונה, אם קבוצה החליפה את המאמן שלה, על המועדון להודיע על כך להתאחדות בכתב תוך 
 יום כדי לגייס מאמן ראשי אחר עד לתום התקופה. 30ללא מאמן ראשי במהלך העונה יהיו 

ליגה הראשונה והשנייה אינה רשאית לרשום את המאמן הראשי שלה בתור שחקן במשחקים קבוצה מקצוענית ב
 רשמיים.

 
 בישראל בליגות הבוגריםהסמכת מאמן שוערים  -45סעיף 

 אופ"אשל   Bרישיון  שוער    :ת העלליג
 אופ"אשל   Bרישיון  שוער  : לאומיתליגה 
 רישיון שוער בסיסי של ההתאחדות  ': אליגה 
 רישיון שוער בסיסי של ההתאחדות  ': בליגה 
 רישיון שוער בסיסי של ההתאחדות  ': גליגה 

 
 

 ת הנוער בישראלובליג ומאמן שוערים הסמכת מאמן -46 סעיף
 UEFA Elite Youth Aרישיון        : ליגת על לנוער

 UEFA Elite Youth Aרישיון        : גת על לנערים א'לי
 UEFA Elite Youth Aרישיון           : ת על לנערים ב'ליג

 . UEFA Aרישיון     : ליגה שנייה לנוער, נערים א',נערים ב'
 UEFA Bרישיון     ליגה שלישית לנוער, נערים א', נערים ב':

 UEFA Bרישיון     : ילדים ב' עד נערים ג' ליגות אזוריות
 )מאמן ילדים( IFA Cרישיון      (: 12)עד גיל  ג' וטרומים ילדים

 
 אופ"אשל   Bרישיון  שוער      : על לנוער נערים א', נערים ב' ליגות

 
 IFA BASIC GKרישיון      כל שאר ליגות הילדים והנוער:

 
 

  



X. תקנון פנימי של אגף ההדרכה 
 

 אגף ההדרכהתקנון פנימי של  - 47סעיף 
 

לעת נהלים והנחיות למועמדים/חניכים בעניין  מנכ"ל ההתאחדות, מנהל אגף ההדרכה והמנהל הטכני יתקינו מעת
 קורסי אגף ההדרכה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XI. הוראות נוספות 

 
 

 משמעת - 48סעיף 
וההתאחדות והוא  FIFA , UEFAלאת הכללים, התקנות וההחלטות שעל חניך בקורס המתנהל לפי אמנה זו להכיר 

לפעול על פיהם. כל הפרה של החניך על הוראה מהוראות אמנה זו או הפרה על הוראה אחרת בתקנון  מתחייב
 ההתאחדות תהווה עבירה משמעתית בהתאם לתקנון המשמעת של ההתאחדות.

 
 

 תוקף ושינויים – 49סעיף 
 

 תוקף .א
 

לאמנה שיכנסו לתוקף  46-, ו45, 44, 33, למעט סעיפים פרסומה כמפורט בתקנון היסודתיכנס לתוקפה מיום אמנה זו 
 .1.7.2020החל מיום 

 
 
 

 שינויים .ב
 

.הנהלת ההתאחדות רשאית להחליט על שינויים  


