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מועמדים לקורסי המאמנים של  לקבלת קריטריונים

 ההתאחדות לכדורגל

 

 UEFA B תעודת .1

 

 (:'נק 16 –ניקוד מינימאלי ) ת/של המועמד ה/הקריטריונים הבאים משמשים להערכת יכולותיו

 

 תריצלאימון: הנדרשת  ה/כשירותולצורך בחינת ו ת/של המועמד הגופני ה/מצבוהערכת  :1 מבחן

כלומר, מועמד אשר לא עבור את  – "מנפה קריטריוןדקות לכל היותר )=" 15מטר תוך  2600

 (. המבחן לא יוכל להירשם לקורס

 

נקודה אחת לכל  – ניסיונות 10 .מטר 25 –מטר, נשים  30 –)מרחק: גברים  מסירה :2מבחן 

 .'נק 10 –ניקוד מקסימאלי  –( מוצלחניסיון 
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 הטוב מבין השניים, ניקוד יינתן לניסיון ניסיונות 2 –כדור עם הקואורדינציה/מהירות  :3מבחן 

 )ניקוד ניתן לפי הטבלה שלהלן(. 

 

 

 

 

 
          

 

 נקודות נשים גברים

17“01 – 18“00 18“01 – 19“00 8 

18“01 – 19“00 19“01 – 20“00 7 

19“01 – 20“00 20“01 – 21“00 6 

20“01 – 21“00 21“01 – 22“00 5 

21“01 – 22“00 22“01 – 23“00 4 

22“01 – 23“00 23“01 – 24“00 3 

23“01 – 24“00 24“01 – 25“00 2 

24“01 – 25“00 25“01 – 26“00 1 

 

 10מקסימום   הערכה מקצועית של יכולות טכניות/טקטיות ויצירתיות בזמן משחק; :4מבחן 

  נקודות.

 

מועמדים עם הציון הגבוה ביותר ייכללו בקורס. ההחלטה  25, הממיינים הקריטריונים הערכתלאחר 

מקצועית אשר תמונה בהתאם לאמנת  קבלהמשתתפי הקורס היא באחריות ועדת הסופית בנוגע ל

  המאמנים של ההתאחדות לכדורגל.
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  UEFA A תעודת .2

 :חלקים מחולק לשני הקבלהתהליך 

 

I. ( נק 70= מקסימום  70%קריטריון כללי') 

 

 תעודת UEFA–B                    10 'נק 

 

 נק' 5מקסימום                   השכלה נוספת 

 

  תעודתניסיון אימון עם UEFA B  

 נק' 40קסימום מ             (ההרשמה למועד הקודמות שניםה 5-ב)

 

o  (נוספת שנהנק' לכל  2) נק' 32מאמן בליגה ראשונה   או עוזר  שלישיתמאמן בליגה 

o  (נוספת שנהנק' לכל  2) נק' 28  שניהמאמן בליגה או עוזר  רביעיתמאמן בליגה 

o  (נוספת שנהנק' לכל  2) נק' 24  מצוינות ה ימרכזבאו  לנוערבליגה ראשונה מאמן  

o  (נוספת שנהנק' לכל  2) נק' 20     חמישיתמאמן בליגה  

o  (נוספת שנהנק' לכל  2) נק' 16  שניהאו בליגה  בליגה ראשונהמאמן שוערים  

o  (נוספת שנהנק' לכל  2) נק' 10     לנוער שניהמאמן בליגה  

o  (נוספת שנהנק' לכל  2) נק' 06     נעריםמאמן ילדים או 

 

 נק' 15מקסימום                 קריירת משחק 

         

o 20 נק' 15   או יותר בנבחרת ישראל הופעות 

o נק' 12   )לפחות שנתיים(  ליגה ראשונה 

o נק' 09   )לפחות שנתיים(  ליגה שניה 

o נק' 06   )לפחות שנתיים(  ליגה שלישית 

o נק' 03   )לפחות שנתיים(  ליגה רביעית 

 

II.  (נק' 30= מקסימום 30%) של ההתאחדות לכדורגל קבלהמקצועית של ועדת הערכה 

 

מועמדים עם הציון הגבוה ביותר ייכללו בקורס. ההחלטה  25, הממיינים הקריטריונים הערכתלאחר 

הסופית בנוגע למשתתפי הקורס היא באחריות ועדת קבלה מקצועית אשר תמונה בהתאם לאמנת 

 המאמנים של ההתאחדות לכדורגל. 
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 UEFA Pro תעודת .3

 

 :3-מתחלק ל הקבלהתהליך 

 

I. ( 40= מקסימום 40%קריטריון כללי )נקודות 

 

 תעודת UEFA–A             4 נק'  

 

 נק 4מקסימום         השכלה נוספת' 

 

  תעודתניסיון אימון עם UEFA A  

 'נק 20מקסימום              (ההרשמה למועד הקודמות השנים 5-ב)

  

o (נוספת שנה לכל נקודה)' נק 16  ראשונה בליגהאו עוזר מאמן  שניהבליגה  מאמן 

o (נוספת שנה לכל נקודה' )נק 14  שניהאו עוזר מאמן בליגה  שלישיתבליגה  מאמן 

o (נוספת שנה לכל נקודה' )נק 14    הצעירות בנבחרות מאמן עוזר 

o (נוספת שנה לכל נקודה' )נק 12  המצוינות במרכזי או לנוערראשונה  בליגה מאמן 

o (נוספת שנה לכל נקודה)' נק 10     רביעיתבליגה  מאמן 

o (נוספת שנה לכל נקודה)' נק 08     חמישיתבליגה  מאמן 

o (נוספת שנה לכל נקודה)' נק 08   שניה או ראשונהשוערים בליגת  מאמן 

o (נוספת שנה לכל נקודה)' נק 06     לנוער שניהבליגה  מאמן 

 

  נק 12מקסימום                  משחקקריירת' 

 

o 20 נק 12    ישראל בנבחרת יותר או הופעות' 

o נק 09   )לפחות שנתיים(  ראשונה ליגה' 

o נק 06    )לפחות שנתיים(  שניה ליגה' 

o  נק 03   )לפחות שנתיים(  שלישיתליגה' 

 

II. ( נק 20מום י= מקס 20%ניתוח פוטנציאל אישיותי' )– ראיון ושאלון. 

 

III.  ראיון, תפרקטי הסדנ –( 'נק 40= מקסימום  40%) לכדורגל ההתאחדות שלהערכה מקצועית ,

 .בחינה

מועמדים עם הציון הגבוה ביותר ייכללו בקורס. ההחלטה הסופית  10-15, הממיינים הקריטריונים הערכתלאחר 

בנוגע למשתתפי הקורס היא באחריות ועדת קבלה מקצועית אשר תמונה בהתאם לאמנת המאמנים של 

 ההתאחדות לכדורגל. 
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 UEFA Elite Youth A תעודת .4

 :נקודות( 40)מקסימום  ייבחנוהקריטריונים הבאים 

 תעודת UEFA–A         05 'נק  

 

 נק' 05           השכלה נוספת 

 

  ניסיון אימון עם רישיוןUEFA A  

  נק' 24מקסימום              (הקודמות למועד ההרשמה השנים 5-ב)

 

o (נקודה לכל שנה נוספת) נק' 20     מאמן בליגה שניה 

o  מאמן בליגה שלישית 

 (נוספתנקודה לכל שנה ) נק' 18    או מאמן בליגה ראשונה לנוער

o בליגה ראשונה לנוער  אקדמיהמנהל מקצועי ב 

  בליגה שניה לנוערמאמן  או

 (נוספת שנה לכל נקודה)' נק U17  16מאמן בליגה ראשונה לנערים  או

o בליגה שניהאקדמיה לנוער מנהל מקצועי ב  

 (נקודה לכל שנה נוספת) נק' 14  של ישראל או עוזר מאמן בנבחרות הנוער

o  מאמן בליגה רביעית 

 או מאמן בליגה שלישית לנוער

 U17 לנערים שניה בליגה ןאו מאמ

 (נוספת שנה לכל נקודה)' נק U16  12 מאמן בליגה ראשונה לנעריםאו 

o  מאמן בליגה שניה לנעריםU16    08 '(נקודה לכל שנה נוספת) נק 

o מאמן בליגה חמישית 

  U17או מאמן בליגה שלישית לנערים 

 (נקודה לכל שנה נוספת) נק' U15     06מאמן נערים או 

o נערים מאמן U14     04 '(נקודה לכל שנה נוספת) נק 

o ילדים מאמן U6-U11    02 '(נקודה לכל שנה נוספת) נק 

 

 נק' 6**עוזר מאמן בכל אחת מהקטגוריות המצוינות לעיל יקבל את הניקוד פחות 

 .(0)במקרה של נקודות שליליות, יינתן ניקוד 
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  נק' 6מקסימום         משחקקריירת 

 

o  נק' 06   )לפחות שנתיים(  ראשונהליגה 

o  נק' 03   )לפחות שנתיים(   שניהליגה 

 

מועמדים עם הציון הגבוה ביותר ייכללו בקורס. ההחלטה  25, הממיינים הקריטריונים הערכתלאחר 

הסופית בנוגע למשתתפי הקורס היא באחריות ועדת קבלה מקצועית אשר תמונה בהתאם לאמנת 

 המאמנים של ההתאחדות לכדורגל. 
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 UEFA Goalkeeper B תעודת .5

 

 הקריטריונים הבאים ייבחנו:

 

 :תנאי סף 

o  תעודתIFA C. 

o  כשוער מקצועניניסיון שנתיים מינימאלי של משחק ניסיון 

o  כמאמן שוערים שנים 3מינימאלי של אימון ניסיון 

 

  מבחן התאמהראיון/מעבר 

ביותר ייכללו בקורס. ההחלטה  המתאימיםמועמדים  25, הממיינים הקריטריונים הערכתלאחר 

הסופית בנוגע למשתתפי הקורס היא באחריות ועדת קבלה מקצועית אשר תמונה בהתאם לאמנת 

 המאמנים של ההתאחדות לכדורגל. 

 

 UEFA Goalkeeper B תעודת .6

 

 הקריטריונים הבאים ייבחנו:

 

 :תנאי סף 

o תעודתUEFA Goalkeeper B  

o תעודת UEFA B 

o  שנות  5; או שנים כמאמן שוערים בשתי הליגות הבכירות 3מינימאלי של ניסיון אימון

 .)בוגרים( הופעות בנבחרת ישראל 10ולפחות  מקצועני כשוערניסיון משחק 

 

  מבחן התאמהראיון/מעבר 

 

ביותר ייכללו בקורס. ההחלטה  המתאימיםמועמדים  10-16, הערכת הקריטריונים הממייניםלאחר 

מקצועית אשר תמונה בהתאם לאמנת  הסופית בנוגע למשתתפי הקורס היא באחריות ועדת קבלה

  המאמנים של ההתאחדות לכדורגל.


