אגף ההדרכה

קורס ייחודי למאמני שוערים UEFA GK A
 .1תנאי סף:







מאמן שוערים רשום בליגת העל/נבחרות ישראל לפחות ב 6-החודשים האחרונים או מאמן
שוערים רשום בליגת העל ב 3-מ 5-השנים האחרונות או  5שנים ניסיון כשוער פעיל בליגת העל
ו 10-הופעות בינלאומיות כשוער בנבחרת הבוגרת.
תעודת .UEFA B
תצהיר בדבר העדר הרשעות .לעניין זה יודגש כי לא יתקבל לקורס מי שהורשע בעבירה אשר
מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה ,אין הוא ראוי לדעת נשיאות בית הדין העליון של
ההתאחדות לשמש בתפקיד מאמן.
אישור רפואי המאשר למועמד לקיים פעילות ספורטיבית.

 .2קריטריונים נוספים:
במידת הצורך ,הוועדה רשאית לדרג את המועמדים בהתאם לשנות ניסיונם כמאמני שוערים בליגת
העל.
לפחות מקום אחד משוריין לנציגת ליגת נשים ,בעלת ניסיון באימון שוערות.
הוועדה רשאית לשקול שיקולים נוספים כגון :עברו המשמעתי של המועמד .כמו כן ,רשאית הוועדה
לראיין מועמדים ולהתחשב בראיון ובהתרשמותה מן המועמד במסגרת שיקוליה.
 .3ועדת קבלה:
ועדת הקבלה מורכבת מנציגי חטיבת פיתוח הכדורגל בהתאחדות ,שמונו לצורך כך על ידי מנהל
החטיבה:
עומר עצמוני
אלה סננס
עופר פביאן
חן עבדו
גילי בן נחום
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תקנון הקורס:
 .1בחינות וציונים
 1.1ציון עובר בבחינה ענפית הינו  70ומעלה ובבחינה מדעית הינו  66ומעלה.
 1.2חובה על כל תלמיד להשתתף בכל הבחינות במועד א' .תלמיד שנכשל במועד א' זכאי
להשתתף בבחינה במועד ב'.
 1.3במקרים החריגים המוכחים הבאים :מחלה ,מילואים ,אירוע משמח או אבל משפחתי,
אשר בעטיים לא יוכל התלמיד להשתתף בבחינה (במועד א' /או במועד ב') ,יהיה רשאי
להיבחן במועד מיוחד ,ללא תשלום נוסף ,כל זאת באישור מנהל אגף ההדרכה ובתנאי
שיצדיק את אי השתתפותו בבחינה בכתב.
 1.4תלמיד אשר נכשל פעמיים בבחינה יהיה חייב לעבור את הקורס על חשבונו פעם נוספת
ולהיבחן.
 1.5ציוני הבחינות יפורסמו על לוח המודעות בתוך  3שבועות מיום הבחינה .האחריות
לבדיקת הציונים על לוח המודעות היא על התלמיד.
 1.6בגיליון הציונים יירשם רק הציון האחרון שהתלמיד קיבל.
 1.7ערעור על ציון.
 1.7.1תלמיד רשאי לעיין בטופס מבחן אותו עשה ,ובתנאי שהעיון ייעשה בנוכחות מנהל
המחלקה ו/או רכז הקורס ו/או המרצה ו/או מי מטעמם.
 1.7.2במידה ויבקש התלמיד לפגוש את הבוחן לעיון משותף בטופס המבחן ,יתואם לו
מפגש כנ"ל ,תוך  5ימים ממועד הגשת הבקשה.
 1.7.3רק במידה שתוצאות הפגישה לא השביעו את רצונו של התלמיד יגיש הנבחן ערעור
על הציון שקיבל.
 1.7.4תלמיד המבקש לערער על ציון בבחינה יכול לעשות זאת באמצעות טופס מיוחד אותו
יקבל במזכירות האגף .את הערעור יש להגיש לא יאוחר משבועיים מיום פרסום תוצאות
הבחינה עליה מערער התלמיד.
 1.7.5תוצאות הערעור הן סופיות ותימסרנה לתלמיד ע"י המזכירות תוך חודש מיום הגשת
הערעור.
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 1.8מבחן במועד מיוחד.
 1.8.1לכל תלמיד זכות לממש שתי אפשרויות לכל מבחן בכפוף לאמור לעיל בסעיף .1.2
 1.8.2רק במקרה בו לא מימש התלמיד את אחד משני המועדים מסיבות מוצדקות ובאישור
אגף ההדרכה ,יוכל לגשת "למבחן במועד מיוחד".
 1.8.3מבחנים במועד מיוחד יתקיימו במקצועות עיוניים בלבד.
 1.9הלימודים והמבחנים באגף ההדרכה יתקיימו בשפה העברית.
 .2מעמד התלמיד
 2.1תלמיד מן המניין הוא תלמיד שעבר את שלבי הקבלה ,שילם את שכר הלימוד ומסר
אישור רפואי כי בריאותו תקינה לצורך השתתפות בקורס.
 2.2תלמיד שהתקבל לקורס בו מתקיימת פעילות מעשית ,חייב להביא אישור רפואי
המאפשר השתתפותו.
 2.3תלמיד שלא מן המניין  -הינו תלמיד שקיבל אישור מהוועדה המקצועית והשתתפותו
אינה מאפשרת קבלת תעודה.
 2.4תלמיד המבקש להפסיק לימודיו במהלך קורס ,יודיע על כך ,בכתב ,למנהל האגף.
במקרה זה יהיה התלמיד זכאי לקבל אישור מאגף ההדרכה על הלימודים שלמד בפועל עד
לפרישתו מהקורס והציונים שקיבל בגינם .היה והתלמיד יבקש לחדש לימודיו ,יחול עליו פרק
 - 4חובות לימודיים.
 2.5תלמידה בהריון.
 2.5.1תלמידה בהריון תודיע על כך מיד למנהל האגף ותמציא אישור רפואי על כך.
 2.5.2חל איסור על תלמידה בהריון להשתתף בשיעורים מעשיים ,למעט שיעורים בהם
פעילות גופנית מינימאלית ובידיה אישור מהגינקולוג המטפל הקובע עד איזה שלב בהריון
מותר לה להשתתף בשיעורים המעשיים.
 2.5.3אם בשל הריונה נמנעה התלמידה מלהשתתף בשיעורים המעשיים בהיקף של יותר
מ ,20%-יהיה עליה להשלים השעות שהחסירה.
 .3נוכחות בשיעורים
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 3.1חובת נוכחות חלה על כל התלמידים בכל השיעורים המעשיים והעיוניים ,אלא אם אושר
על ידי אגף הדרכה מראש להיעדר מהשיעור.
 .2 .2א .תלמיד אשר יעדר מעל  10%מסך שעות הלימוד במקצוע ספציפי ,לא יורשה
לגשת לבחינה באותו המקצוע.
ב .תלמיד אשר יעדר מעל  10%מסך כל שעות לימוד הקורס ,לא יהיה זכאי לתעודה
ותחול עליו החובה להשלים את החומר במחזור הקורס הבא.
 3.3רכז הקורס יבדוק כל מקרה לגופו ,אשר בו יוגשו הסברים ו/או אסמכתאות להיעדרות.
 3.4היעדרות מוצדקת הינה כתוצאה "מכוח עליון" ו/או כל סיבה מוצדקת שאושרה על ידי
אגף הדרכה כגון :חתונה ,מחלה ,אבל ,מילואים וכיו"ב'.
 .4חובת לימודים
התלמיד יהיה חייב להשלים את כל העבודות ,התרגילים והמבחנים עד למועד שנקבע ע"י
האגף או עד למבחן הגמר בנושא .במקרה של אי השלמת מקצוע כלשהו ,יירשם לתלמיד
חוב לימודי.
 4.1השלמת חוב לימודי.
תלמיד אשר חייב בחינה יידרש להשלימה מוקדם ככל האפשר בתאריך שיקבע ע"י אגף
הדרכה.
 4.2תלמיד חייב להשלים את לימודיו בתוך שש שנים מיום תחילתם .לא עמד בתנאי זה -
יידרש התלמיד ללמוד את כל הקורס מחדש.
 .5הכרה בלימודים קודמים
 5.1אגף ההדרכה שומר לעצמו את הזכות להכיר בלימודים קודמים של תלמידים אשר
למדו :במוסד אקדמאי מו כר ו/או במכללה למורים לחינוך גופני ולהעניק פטור (מלא/חלקי)
מלימודים בגינם .ההחלטה בנושא נתונה להנהלת אגף ההדרכה בלבד.
 5.2הפטור ניתן מלימוד נושא ו/או מקצוע לימוד ,בתנאי שהתקופה אשר עברה ממועד סיום
הלימודים במקצועות שעבורם מבוקש הפטור אינה עולה על שש שנים.
 5.3התלמיד ימלא טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים לצורך קבלת פטור ויצרף אליו
אישור רשמי שבו יפורטו :מקצועות לימוד ,הציון ,שנת הלימוד ,היקף השעות ולאיזו תכלית
או תואר נלמד הקורס .כמו כן ,יש לצרף את שם המרצה ותוכנית הלימודים.
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 5.4מתן הפטור אינו אוטומטי ,והאגף אינו מתחייב להעניק אותו בכל תנאי.
 .6הסמכה וגמולי השתלמות
 6.1תלמיד אשר סיים בהצלחה את לימודיו בביה"ס יהיה זכאי לקבל תעודה הסמכה וגיליון
ציונים.
 6.2כתנאי לקבלת תעודת הסמכה ,על התלמיד להציג תעודה /אישור תקפים ,המעידים כי
סיים קורס עזרה ראשונה בהיקף של  28שעות לפחות ובמידת הצורך ריענון עזרה ראשונה
בהיקף של  6שעות לפחות.
 6.3הסמכה להדרכה ולאימון היא בהתאם לתקנות  ,UEFAובהתאם לדרישות מנהל
הספורט.
 6.4תלמיד בקורס שהינו מורה לחינוך גופני ו/או מאמן בענף ספורט אחר ,שהשלים את כל
חובותיו הלימודיים והאחרים בתום קורס המאמנים ,יהיה זכאי לקבל המלצה מאת אגף
ההדרכה עבור גמול השתלמות ולהעבירה למעביד לשם קבלת גמול.
 .7משמעת
 7.1עבירת משמעת ,מהעבירות המנויות להלן  -עלולה לגרום להשעיה מלימודים עד לבירור
העניין:
א .אי ציות להוראות ,או העלבת חבר סגל הוראה או נציג האגף.
ב .הונאה בבחינה ,בעבודה בכתב או בכל עבודה המוטלת על התלמיד.
ג .פגיעה בזדון ברכוש אגף ההדרכה.
ד .אי ציות לכללי התנהגות של אגף ההדרכה ו/או ההתאחדות לכדורגל (נוהל ,סדר וכיו"ב).
ה .מסירת מידע כוזב ,ביודעין ,לאגף ההדרכה ו/או ההתאחדות לכדורגל.
ו .הרשעה בעבירה פלילית.
ז .התנהגות שאינה הולמת תלמיד ,מדריך או מאמן במהלך תקופת הלימודים או ההתמחות
בתחומי ההתאחדות ו/או מחוצה לה.
 .8הגשת עזרה ראשונה
ההתאחדות לכדורגל אינה מחויבת כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כלשהם ו/או
בתשלום פיצויים בשל קבלת טיפול רפואי ,זולת מתן עזרה ראשונה.
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האחריות לחברות בקופת חולים ו/או לכיסוי ביטוח רפואי תחול על התלמיד בלבד ,לרבות
האחריות לתשלום עבור שירותים רפואיים שיקבל התלמיד מכל גוף שהוא.
 .9ניקיון ושמירה על ציוד
 9.1התלמידים נדרשים לשמירה על ניקיון הכיתות והאולמות ושלמות הציוד בהן .אין לאכול
או לשתות בכיתות .התנהגות שכזו מהווה עבירת משמעת.
 9.2כל שינוי בפרטים אישיים של תלמיד בהשוואה לפרטים אשר מסר בטופס ההרשמה
מחייב את התלמיד לעדכן את המדור לרישום קבלה.
 9.3חל איסור מוחלט על שימוש בטלפון נייד במהלך השיעורים.
 .10כללי
במהלך תקופת הלימודים ייתכנו שינויים הנובעים מהנחיות ומהחלטות משרד התרבות
והספורט ,הנחיות ההתאחדות והנחיות .UEFA
שינויים אלו יפורסמו על לוח המודעות של אגף ההדרכה ,ובמידת הצורך גם באתר
ההתאחדות ו/או בפרסום הרשמי של ההתאחדות לכדורגל.

