
 
 

 

 תנאי קבלה ותהליך הגשת מועמדות 

  A Elite YouthUEFA קורס

 
 תנאי סף: .1

 תקף.  UEFA Aורישיון  UEFA Aלהחזיק בדיפלומת  .א

להגיש אישור רפואי המוכיח כשירות לפעילות גופנית )שהונפק בששת החודשים  .ב

 האחרונים(.

 להגיש תעודת עזרה ראשונה בתוקף. .ג

להעביר תצהיר בדבר היעדר הרשעות בנוסח שפורסם על ידי ההתאחדות )למועמדים בני  .ד

 (כאןלהורדה לחץ )   ומעלה(. 18

המיון כפי שפורסמו על ידי אגף ההדרכה באתר ההתאחדות  םלעמוד בקריטריוני .ה

 לכדורגל.

 

מסתיימים בבחינה סופית. משתתפים שסיימו   UEFA Elite Youth Aהקורסים לדיפלומת  .2

 .  UEFA Elite Youth A קורס מלא יקבלו דיפלומת

 שני מקומות שמורים לייצוג נשי על פי ניסיון שייבחן מראש. .3

 תהליך רישום והגשת מועמדות

 אליו מצורפים כלל המסמכים הרלוונטיים )ראו מטה( מיילבאמצעות שליחת מתבצע רישום  .1

 .בלבד  las@Football.org.ilE לכתובת 

 מועמד של מועמדותו תבחן לא הוועדה ,23-04-22תאריך לעד הגשת המועמדות תתבצע  .2

 .הקבוע למועד עד הנדרשים המסמכים כל את הגיש לא אשר המיפוי, םבהתאם לקריטריוני

, קבלתו תבוטל מהודעת הקבלה לקורסימים  14עד  עבור הקורס חניך שלא יסדיר תשלום .3

 .לפי דירוג הועדה המועמד הבאיתקבל ובמקומו 

במקרה של מועמדים עם מספר נקודות זהה רשאית הוועדה על פי שיקול דעתה לתת יתרון למי  .4

 שעתיד לאמן בעונה הקרובה קבוצת נוער או נערים א' בשתי הליגות הבכירות.

  Elas@Football.org.il  – בכל שאלה יש לפנות לאלה סננס  .5

https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/IFA/hadraca/2020/IFA%2028-01-2020.pdf
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 A UEFA Elite Youthקורס 

 ) לשליחה במייל יחד עם הטפסים הנדרשים(א' נספח 

 נייד: תעודת זהות: שם המועמד:

 

 מסמכים לשליחה במייל:

  UEFA A.תעודת  .1
 .UEFA Aרישיון  .2
 בדבר העדר הרשעות.תצהיר  .3
 אישור רפואי )שהונפק בששת החודשים האחרונים(. .4
 תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף. .5
 השכלה נוספת .6
 נספח א' מלא. .7

 

 : ולציין היכן עבדת יש למלא את הטבלה המצורפת

       קבוצת גיל שם המועדון עונה
 (נערים ב)למשל, 

2021/22   
2020/21   
2019/20   
2018/19   
2017/18   
2016/17   

 

 .הנתונים המצוינים יבדקו מול הרישום בהתאחדות לכדורגל 
 מאמן שאימן פחות מחצי למניין הניקוד בלבד לשל חצי עונת אימון בפועל ייכל םמינימו .

 עונה יציין כי לא עבד באותה עונה.

 

  Elas@Football.org.il לכתובת: ולשלוח  יחיד PDFאת כל המסמכים יש לסרוק יחד לקובץ 

כים שלא ישלחו בדרך זו מסמ
 לא יטופלו
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