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 הקדמה .1

לפתח כדורגל ישראלי.  השמטרת, היא פילוסופיה מקיפה לאימון ולחינוך בכדורגל"הדרך הישראלית" 

רוצה להשיג בעתיד, היא מגדירה את  יישראלהכדורגל המה  מסבירההחדשה הלאומית הפילוסופיה 

, "הדרך הישראלית" ביסודה. בענף משותף לכל בעלי העניין ומהווה מכנהזהות הכדורגל הישראלי 

 על שישה עמודי תווך:בנויה 

 קידום שיטות אימון איכותיות ושיפור הכשרות המאמנים, 

 עבודה מוגברת בתחום יסודות הכדורגל כבסיס לרמות המרכזות ביותר, 

 שימת דגש מיוחד על קידום ופיתוח של כדורגל הנערות והנשים, 

 פיתוח שיטתי ומותאם של כישרונות בדאי ילדים, נערים ונוער, 

 תמיכה מקצועית אישית וניטור מדעי ברמות הראשית ביותר לשחקנים בנבחרות הלאומיות 

 וכן (22פרויקט )

 .תמיכה מקצועית ברמה גבוהה לכל הנבחרות הלאומיות

כשרת המאמנים בישראל רמת ה התאמתזו הוא פילוסופיה אחד היעדים החשובים ביותר במסגרת 

. "הדרך הישראלית" לרמה הנהוגה במדינות אירופה החזקות ביותר באמצעות פעולות ממוקדות מטרה.

גם מיזם ספציפי לחינוך איכותי של מאמנים. מסיבות אלה היה הכרח להקים מחלקת  ,אם כן ,היא

של  מאמניםת האמנ הדרכה מודרנית, ליצור פילוסופיה מודרנית של אימון ומשחק ולמסד את

, במטרה להבטיח את האיכות העתידית של הכדורגל הישראלי, 2019 בישראלכדורגל ההתאחדות ל

נקודות . קיד חיוני בפיתוח השחקנים והמשחקהמבוססת במידה רבה על עבודת המאמנים, להם תפ

רת "אימון מבוסס משחק". במסג-המיקוד החדשות של ההכשרות מכונות "למידה מבוססת מציאות" ו

בהתאחדות לכדורגל, שיטת הוראה חדשה זו תיושם ותהווה צעד נוסף להכשרה  ושיינתנהקורסים 

 מקצועית אישית של ממש לכל מאמן.

מכירה ההתאחדות , בישראלוהחינוך לפתח את הכדורגל ואסטרטגיה שלה להמשיך מסגרת הב

מאמנים  תיישום יעדי הכשרב ביותר איכותייםולצוותי האימון שיש למאמנים  המהותיבתפקיד לכדורגל 

 .UEFA Coaching Convention)) מאמניםהכשרת בהתאם לאמנת אופ"א ל
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בשיתוף פעולה עם  מאמנים במספר מוסדות ציבוריים שונים בישראל בעבר היה נהוג להכשיר

הקורסים, משך הקורסים, היחידות התיאורטיות ההתאחדות לכדורגל. הקריטריונים לקבלה, ארגון 

בחינות הוגדרו על ידי ההתאחדות לכדורגל. בכפוף לחוק ה/ערכותהוהמעשיות, תוכנית הלימודים וה

-הספורט הישראלי, העניקו מוסדות ציבוריים אלה תעודות בדרך הבאה: תעודת "מדריך" )מקבילה ל

UEFA B( ותעודת "מאמן" )מקבילה ל-UEFA A.) 

והם בעלי אלה כיום היא לשלב מאמנים שהוכשרו במוסדות ציבוריים  לכדורגל מטרת ההתאחדות

הכשרת מאמנים של ההתאחדות לכדורגל המבוססת על אמנת אופ"א לכשרת הבתכנית ה אלה תעודות

מוסדרות הם לאפשר למאמנים בעלי תעודות מטעם  לכדורגל מאמנים. יעדים נוספים של ההתאחדות

ולשפר את יכולות  UEFA B/Aרישיונות את ו UEFA B/Aאת הכישורים הדרושים בתעודות  להשיגאחרים 

הכשרת ים וקבוצות כדי שיעמדו בדרישות של אמנת אופ"א לנהאימון בהכשרת ילדים, נוער, חובב

 מאמנים.
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על ידי ההתאחדות המאורגנים מאמנים ה של קורסיי השנתיתוכנן על בסיס לוח הזמנים  קורסכל 

 בשפיים. בבית הנבחרותלכדורגל בישראל 

שעות  30, ותיטיחידות תיאורשל שעות  27שעות ) 60אורך  UEFA B תעודתההשלמה להשגת קורס 

ימים וביקורים במועדון.  3מודולים בני  2-לשעות הערכה(. הקורס יחולק  3-יחידות מעשיות ושל 

 30יארך  UEFA Bמחמש שנות ניסיון באימון, קורס ההשלמה להשגת תעודת למעלה למדריכים בעלי 

 שעות הערכה(. 3-יחידות מעשיות ו של שעות 15, ותיטיחידות תיאור של שעות 12שעות )

שעות  45, ותיטיחידות תיאור של שעות 42שעות ) 90אורך  UEFA Aלהשגת תעודת  ההשלמה קורס

ימים וביקורים במועדון.  3מודולים בני שלושה שעות הערכה(. הקורס יחולק ל 3-יחידות מעשיות ושל 

 60יארך  UEFA Aמחמש שנות ניסיון באימון, קורס ההשלמה להשגת תעודת למעלה למדריכים בעלי 

 שעות הערכה(. 3-מעשיות ו יחידות של שעות 30, ותיטיחידות תיאורשל שעות  27שעות )

מאמנים והיא מורכבת הכשרת אמנת אופ"א למבוססת על דרישות הקורסים תוכנית הלימודים של שני 

 .אימון וחינוךמבוסס מציאות, ומלימוד אינטראקטיבי 
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, על המועמדים להיות UEFA Aאו  UEFA Bלהשגת תעודות ההשלמה  ילהתקבל לקורסעל מנת 

 בעלי:

 ,תעודת מדריך או מאמן לאומית מטעם מוסד ציבורי בהתאם לחוק הספורט בישראל 

 ן בתוקףרישיו 

  (,ומטהחודשים  6)בת אישור רפואי לעיסוק בפעילות ספורטיבית 

  בתוקףעזרה ראשונה מגיש תעודת, 

  וכןהמוסד הציבורי ודה מטעם מתוקף התעאימון ניסיון של שנה אחת של מינימום 

 בדבר היעדר רישום פלילי תצהיר/אישור. 

 

 UEFA A-ו UEFA B להשגת תעודות ההשלמה תהליך ההערכה בקורסי .5

 להשלמת הקורסים, על המועמדים לעמוד בהערכות החובה הבאות:

 100% נוכחות. 

 ם שלהשתתפותשבעדיפות לבקורס,  ףמשתתהעל ידי והועבר  ןאימון מעשי שהוכ 

 .מתאימים לרמת הקורסהשחקנים 

 ניתוח פעולות כדורגלבבחינה בע"פ שתבחן ידע בכדורגל, באימון ו. 

 מבחן תיאוריה באימון, ניהול ובחוקי המשחק. 

  החוו ףיומן של ההתנסויות שהמשתת –יומן אימונים של פעילויות האימון. לדוגמא 

 .במהלך הקורס

 מסמך המכיל  –. לדוגמא של המועמד ניסיון העבודהברקע והעוסקת ב ת התבוננותתז

עקב  ואשההאימון צוות הקבוצה או עבודת המשתתף בעניין מסקנות ואבחנות של 

 אחריהם.



אופ"א  תתעודלו תוענק  – בתיאוריה ומעשה אם המועמד עובר בהצלחה את מבחני הגמר

 במלואו. הרלוונטי UEFA לחזור ולעשות את קורס ץייאלהוא אם לא,  .מתאימה


