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  מטרות התקנון .1

הנהוגים באגף ההדרכה בהתאחדות לכדורגל בתחום  וההנחיות מפרט את הנהליםתקנון זה  .1

מנת המאמנים של ההתאחדות תוספת בלבד לא, והינו מהווה הלימודי, החברתי והמנהלי

 .לכדורגל

ההתאחדות , UEFA של החלטותיתכנו שינויים הנובעים מהנחיות ובמהלך תקופת הלימודים י .2

שינויים אלו יפורסמו  .או גופים אחרים אליהם כפופה ההתאחדות לכדורגל לכדורגל בישראל

רסום הרשמי של ההתאחדות בפ ,(www.football.org.il) באתר ההתאחדותבמידת הצורך 

 לכדורגל או במכתב למועדונים.

הכרת הנהלים והקפדה על קיומם מהווים בסיס לשמירה על מנהל תקין ועל אווירת לימודים  .3

. ההנחיות המפורטות מחייבות את כל אגף ההדרכה, למרצה ולצוות חניךורייה לפחיובית ו

 .הנוגעים בדבר גם אם לא הגיעו לידיעת כל אחד בנפרד

 

 כל הנכתב בלשון זכר או נקבה מתייחס לשני המינים באופן שווה.

 

  הרשמה ולימודים .2

דוא"ל ההרשמה ושליחתם בטפסי מילוי  באמצעות אגף ההדרכהרישום יתבצע מול נציג ההליך  .1

 .מול נציגי אגף ההדרכהבתיאום ו בכפוף להנחיותאו ו

בהתאם לנתונים שנמסרו ו של ההתאחדות לכדורגל אמנת המאמניםלבהתאם  יבחןמועמדות ת .2

  .ידי המועמד-על

  .אגף ההדרכהן על ידי כיעודמועמד שהתקבל לקורס  .3

 בקורס חניךההדרכה ישמור על מקום האגף , קורסכל בהמוגבל מספר המקומות לאור ם זאת, ע .4

בהתאם  )לאחר שקיבל הודעה על קבלתו לקורס( רק בכפוף להסדרת תשלום שכר הלימוד

 .זה לתקנון

הוא חניך שעבר את שלבי הקבלה, שילם את שכר הלימוד, מסר אישור רפואי  " בקורסחניך" .5

 .כי בריאותו תקינה לצורך השתתפות בקורס והציג תצהיר היעדר רישום פלילי

מראש לכל קורס פתיחת הלימודים בכל קורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי, כפי שנקבע  .6

י משתתפים במקרים בהם לא נרשמו ד. של ההתאחדות לכדורגל בהתאם לאמנת המאמנים

, על דחיית מועד פתיחת הלהודיע, בכל עת ועל פי שיקול דעתלקורס, רשאית ההתאחדות 

 .הלימודים או על ביטולם

, לפי שיקול של הקורסים נתונים לשינוייםלוחות הזמנים , רכזי הקורסים ותכניות הלימודים .7

 .ובהתאם להנחיות של אופ"א דעתה של ההתאחדות

 תלמידים יתקבלו למזכירות אגף ההדרכה.יות פנ .8
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  בחינות וציונים .3

  .ומעלה 70הינו מסכמת ענפית ציון עובר בבחינה  .1

 .המבחנים בבית הספר למאמנים מתקיימים בשפה העברית .2

לחזור על  זכאישנכשל במועד א'  חניךלהשתתף בכל הבחינות במועד א'.  חניךחובה על כל  .3

 בהתאם לרשום באמנת המאמנים., הבחינה פעמיים נוספות

 פעם נוספת ולהיבחן לעבור את הקורס על חשבונובבחינה יהיה חייב  פעמים 3אשר נכשל  חניך .4

 ., בהתאם לרשום באמנת המאמניםמחדש

 :ערעור על ציון .5

יעשה בנוכחות מנהל המחלקה ירשאי לעיין בטופס מבחן אותו עשה, ובתנאי שהעיון  חניך .5.1

  .ו/או מי מטעמם המרצהו/או רכז הקורס ו/או 

יתואם לו מפגש  ,לפגוש את הבוחן לעיון משותף בטופס המבחן חניךהבמידה ויבקש  .5.2

 אמור.כ

יגיש הנבחן ערעור על הציון  חניךאת רצונו של ה ולא השביעשתוצאות הפגישה רק במידה  .5.3

  .באמנת המאמנים לרשוםבהתאם  לוועדת ערר שקיבל

את  בהתאם להנחיות אגף ההדרכה.המבקש לערער על ציון בבחינה יכול לעשות זאת  חניך .5.4

  .חניךהערעור יש להגיש לא יאוחר משבועיים מיום פרסום תוצאות הבחינה עליה מערער ה

 לאחר שוועדת הערר תקבל את החלטתה. חניךתוצאות הערעור הן סופיות ותימסרנה ל .5.5

 

 בבחינה  חניכיםהתנהלות  .4

יתבקש הנבחן לעזוב את כיתת על הנבחן להגיע עם תעודה מזהה לבחינה. ללא הצגת התעודה  .1

  ה.הבחינ

לא תותר אפשרות . על הנבחן להגיע לכיתת הבחינה כעשר דקות לפני מועד התחלת הבחינה .2

 .להיבחן בחלוף מחצית השעה הראשונה של הבחינה

 .במהלך הבחינה יש להקפיד על כיבוי מלא של טלפון נייד .3

הכיתה תיקים אישיים, חומרי לימוד, טלפונים ניידים, וכל ציוד אחר למעט עט  דיבציש להניח  .4

לכתיבה בהתאם להוראות אחראי בחינה. אין להחזיק טלפון נייד או כל מכשיר טכנולוגי אחר 

 .בסמיכות אחד המושבים או על הנבחן

 .רשות אין לשוחח בזמן הבחינה או לעזוב את המקום ללא .5

 במהלך בחינה תהיה באישור רכז הקורס ובנוכחות מלווה.יציאה לשירותים  .6

. בתום הזמן על הנבחן להפסיק את הכתיבה ולהגיש את רכז הקורסמשך הבחינה יוגדר על ידי  .7

 .טופס הבחינה

את טופס הבחינה לאחראי הבחינה, יחתום על הטופס ויציין את  חניךבתום הבחינה יגיש ה .8

 .מספר שאלון הבחינה
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  נוכחות בשיעורים .5

  .חניך יידרש לנוכחות מלאה בקורס .1

חניך יהיה רשאי להיעדר במקרים מיוחדים ולפי בקשה מנומקת בכתב  על אף האמור לעיל, .2

יירשם לחניך חוב לימודי מהקורס בלבד. במקרים אלה  10%שאושרה על ידי אגף ההדרכה ועד 

 .בהתאם לרשום באמנת המאמניםעל החניך להשלים את החלקים אותם החמיץ בקורס ו

היעדרות  להיעדרות. אסמכתאותו בו יוגשו הסברים לגופו, אשר רכז הקורס יבדוק כל מקרה .3

או כל  , כתוצאה מחובה חוקית )כגון מילואים(כתוצאה "מכוח עליון" יכולה להיותמוצדקת 

 .וכדומה( מחלה, אבל כגון)על ידי אגף הדרכה מראש סיבה מוצדקת שאושרה 

 

 הסמכהתעודת  .6

  גיליון ציונים.ואשר סיים בהצלחה את לימודיו בביה"ס יהיה זכאי לקבל תעודה הסמכה  חניך .1

להציג תעודה/ אישור תקפים, המעידים כי סיים קורס  חניךכתנאי לקבלת תעודת הסמכה, על ה .2

 6של ובמידת הצורך ריענון עזרה ראשונה בהיקף  שעות לפחות 28של עזרה ראשונה בהיקף 

  .שעות לפחות

 ₪. 120. העתק נוסף יינתן בעלות של יוענק עותק קשיח אחדלזכאים לתעודה  .3

 

  משמעת .7

 הענייןמלימודים עד לבירור להשעיה עלולה לגרום  , מהעבירות המנויות להלן,עבירת משמעת .1

 :)רשימה לא ממצה(

  .האגףאי ציות להוראות, או העלבת חבר סגל הוראה או נציג  .1.1

  .חניךבכל עבודה המוטלת על ה הונאה בבחינה, בעבודה בכתב או .1.2

  ש אגף ההדרכה.ופגיעה בזדון ברכ .1.3

 לאמנת המאמנים, לתקנון אגף ההדרכה.אי ציות  .1.4

  או ההתאחדות לכדורגל.ההדרכה מסירת מידע כוזב, ביודעין, לאגף  .1.5

  הרשעה בעבירה פלילית. .1.6

ים או ההתמחות בתחומי תקופת הלימודבמהלך או מאמן  חניךהתנהגות שאינה הולמת  .1.7

  או מחוצה לה.ההתאחדות 

ור מוחלט להגיע סחל אילהגיע לשיעורים בלבוש ההתאחדות ועם נעלי ספורט ) חניךעל כל  .1.8

 .בכפכפים(

 מעמד החניך .8

 :חניכה בהריון .1

  חניכה בהריון תודיע על כך מיד למנהל האגף ותמציא אישור רפואי על כך. .1.1
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בשיעורים מעשיים, למעט שיעורים בהם פעילות חל איסור על חניכה בהריון להשתתף  .1.2

גופנית מינימאלית ובידיה אישור מהגינקולוג המטפל הקובע עד איזה שלב בהריון מותר 

  לה להשתתף בשיעורים המעשיים.

אם בשל הריונה נמנעה החניכה מלהשתתף בשיעורים המעשיים, יהיה עליה להשלים  .1.3

 השעות שהחסירה.

בקשה להקלה במבחנים עיוניים א. בקשה להקלה במבחנים עיוניים תלווה באבחון רשמי  .1.4

. האבחון יוגש (פסיכולוג, קלינאי תקשורת, מאבחן דידקטי וכו')של גורם מקצועי 

את הבקשה ניתן להגיש לכל המאוחר  .במזכירות בית הספר במלואו כולל פרק ההמלצות

שנתי ועד שבועיים מיום פתיחת הלימודים עד חודש מיום פתיחת הלימודים בקורס 

ת הספר מתקיימים בשפה המבחנים בבי -ב. הבהרה .בקורס סמסטריאלי או בקורס מרוכז

בקשה לסיוע עקב קשיי שפה יש להגיש במזכירות בית הספר לכל המאוחר  !העברית בלבד

 עד חודש מיום פתיחת הלימודים בקורס שנתי ועד שבועיים מיום פתיחת הלימודים

 .בקורס 

  הגשת עזרה ראשונה .9

בתשלום במתן שירותים רפואיים כלשהם ו/או  חניךההתאחדות לכדורגל אינה מחויבת כלפי ה .1

  קבלת טיפול רפואי, זולת מתן עזרה ראשונה. בשל פיצויים

בלבד, לרבות  חניךהאחריות לחברות בקופת חולים ו/או לכיסוי ביטוח רפואי תחול על ה .2

 מכל גוף שהוא. חניךשירותים רפואיים שיקבל ה עבור האחריות לתשלום

לדווח על כך  החולים ועליו-חייב להיות מבוטח באחת מקופות חניךל כ –חולים -חברות בקופת .3

ולים לא יוכל להתקבל ח-שאינו חבר בקופת ניךחהספר. -בטופס הרישום בעת הרשמתו לבית

 .הספר-ללימודים בבית

-במהלך הלימודים שלא במסגרת פעילויותיו של בית חניךאם חל שינוי במצבו הבריאותי של ה .4

 כה.רולמנהל אגף ההד ובלא דיחוי לרכז הקורס מידבכתב הספר, עליו להודיע על כך 

 

  ניקיון ושמירה על ציוד .10

 ים נדרשים לשמירה על ניקיון הכיתות והאולמות ושלמות הציוד בהן. חניכה .1

בהשוואה לפרטים אשר מסר בטופס ההרשמה מחייב את  חניךכל שינוי בפרטים אישיים של  .2

  .נציגי אגף ההדרכהלעדכן את  חניךה

  השיעורים.במהלך בטלפון נייד חל איסור מוחלט על שימוש  .3
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 תשלום לקורסים .11

 .התאחדות לכדורגלעל ידי ה נקבעעלות הקורס כפי ש –" השתתפותדמי " .1

 .במסגרת דמי ההשתתפותאשר משולם ש"ח  350בסך תשלום  –"דמי רישום"  .2

שלום ואת אגף ההדרכה רשאי לשנות את שיעור דמי ההשתתפות בקורסים, את תנאי הת .3

 מועדיו, לפי שיקול דעתו.

בכל מקרה של ביטול הרשמה או ביטול לימודים על ידי החניך לא יוחזרו דמי , דמי רישום .4

כדי לתת  דמי הרישום.אם יבטל אגף ההדרכה את הקורס אליו נרשם החניך, יוחזרו  הרישום.

ללימודים יש להסדיר עד שבוע לפני מועד תחילת הקורס את התשלום  וקבלה תוקף להרשמה

 באמצעות כרטיס אשראי או מזומן. הקורסשל 

 :תשלום דמי ההשתתפות באמצעות כרטיס אשראי .5

התשלום באמצעות כרטיס אשראי מצריך קיום מסגרת אשראי בגובה עסקת האשראי  .5.1

ו מתנהל החשבון. על החניך לוודא בבנק שאכן קיימת מסגרת אשראי, כדי כולה בבנק שב

 להבטיח את אישור העסקה על ידי חברת האשראי.

מזומן , העברה  אפשר לשלם את דמי ההשתתפות בקורסים באמצעות כרטיס אשראי, .5.2

 בנקאית או כרטיס הקבוצה בהתאחדות.

 תנאי תשלום: 

  עם ריבית והצמדה(.תשלומים שווים  10 עד –בכרטיס אשראי( 

  בתשלום אחד. –במזומן 

  חד בלבד.בתשלום א –בהעברה בנקאית 

  בתשלום אחד. בהגשת מכתב עם לוגו המועדון  –מכרטיס הקבוצה בהתאחדות

וחתימת מורשה/מורשי חתימה ובאישור סמנכ"ל הכספים של ההתאחדות 

 לכדורגל.

הקרוב למועד תחילת  החיוב הראשון באמצעות כרטיס האשראי יבוצע במועד החיוב .5.3

חניך המבקש לבטל מכל סיבה שהיא הוראת חיוב שבוצעה באמצעות כרטיס  הקורס.

האשראי, ישלם גם את העמלות ששילמה/תשלם ההתאחדות לכדורגל לחברת האשראי 

משיעור העמלה שמשולמת לחברות  2%בגין ביטול עסקת האשראי הכוללת, בתוספת 

 .2010–הגנת הצרכן )בטול עסקה(, התשע"אהאשראי והכל בכפוף לאמור בתקנות 

החזר כספי בגין קורס שבוטל על ידי ההתאחדות לכדורגל יזכה את המשתלם בהחזר כספי  .5.4

 מלא )ללא קיזוז עמלות(.

 :ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים .6

אגף ההדרכה בהתאחדות לכדורגל שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח קורס מכל סיבה  .6.1

 אם שולמו(.(וחזרו לנרשמים דמי ההרשמה ושכר הלימוד שהיא. במקרה כזה י

המועד  על ביטול הרשמה או על הפסקת הלימודים יש להודיע בכתב לנציגי אגף ההדרכה. .6.2

הקובע לעניין חישוב ההחזרים או החיובים יהיה התאריך של קבלת ההודעה בכתב, 

 במשרדי אגף ההדרכה.



 
 

 
 
7 

 

ימודיו במלואם או בחלקם, יוחזרו במקרה שמשתלם יבטל את הרשמתו או יפסיק את ל .6.3

 לו דמי ההשתתפות על פי הכללים האלה:

יום( לפני מועד פתיחת הקורס יזכה את הנרשם  14ביטול ההרשמה עד שבועיים ) .א

 במלוא דמי ההשתתפות, אם שולמו.

ביטול ההרשמה בטווח של פחות משבועיים ועד יום פתיחת הקורס יחייב את  .ב

 השתתפות של אותו קורס.מדמי ה 10%הנרשם בתשלום של 

הפסקת הלימודים עד חודש ממועד פתיחת הקורס תחייב את המשתלם בתשלום  .ג

 מדמי ההשתתפות של אותו קורס. 25%של 

הפסקת הלימודים חודש ממועד פתיחת הקורס ועד חודשיים ממועד פתיחת הקורס  .ד

 מדמי ההשתתפות של אותו קורס. 50%תחייב את המשתלם בתשלום של 

מודים חודשיים ממועד פתיחת הקורס ועד שלושה חודשיים ממועד הפסקת הלי .ה

מדמי ההשתתפות של אותו  75%פתיחת הקורס תחייב את המשתלם בתשלום של 

 קורס.

הפסקת הלימודים שלושה חודשים ומעלה ממועד פתיחת הקורס תחייב את  .ו

 המשתלם בתשלום מלוא דמי ההשתתפות של אותו קורס.

 (:3) 2)תקנה  2010–אהתש ע"צרכן החדש )ביטול עסקה(, לפי הוראות תקנות הגנת ה .6.4

ימים שאינם  7יום מיום ההרשמה, או שהביטול בוצע לפחות  14ביטול הרשמה שבוצע תוך 

לפי הנמוך ₪,  100או  5%ימי מנוחה לפני תחילת הקורס: ייגבו דמי ביטול בשיעור של 

בהן  שחויבהמבין השניים, בלבד. כמו כן, בעסקאות באשראי ייגבו מן המבטל העמלות 

שבוטלה. החזר דמי ההשתתפות ששולמו עד לאותו  ההתאחדות לכדורגל בגין העסקה

 יום. 60מועד יבוצע, תוך 

 

  



 
 

 
 
8 

 

 עובדי ההתאחדות לכדורגל וקרובי משפחתם –הנחות  1נספח 

 עובדי ההתאחדות לכדורגל .1

עובד ההתאחדות לכדורגל אשר מעוניין להשתלב בקורס ימלא טופס "בקשה לאישור השתתפות 

 עליה יחתמו מנהלו הישיר ומנכ"ל ההתאחדות לכדורגל.בקורס לעובד ההתאחדות לכדורגל" 

 רק לאחר הגשת הטופס במלואו לרכז הקורס יוכל להשתלב העובד בקורס וללא עלות.

 קרובי משפחה .2

הנחה מדמי  10%-קרוב משפחה של עובד ההתאחדות לכדורגל יקבל פטור מתשלום דמי רישום ו

 ההשתתפות בקורס.

 כללי .3

חריגים )שני חניכים ומעלה מאותו מוסד/מועדון, מקרים של רווחה, באישור מנהל אגף במקרים 

הנחה מדמי ההשתתפות  10%-פטור מתשלום דמי רישום ו : ניתן לקבלעמותות קידום נוער בסיכון(

 בקורס.

 

 

 


