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 :סף תנאי .1

 

 UEFA A תקף ולהיות בעלי ניסיון של שנה אחת לפחות כמאמנים ראשיים רשומים בעלי רישיון UEFA A להחזיק ברישיון .א

 .או כעוזר מאמן ראשי בקבוצת בוגרים מקצוענית, או ברמת בוגרים חובבנית Youth Elite בליגה ברמת

 .הרלוונטיות+ כל התעודות  )באנגלית( חיים קורות .ב

 .להציג תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף .ג

 הגשת אישור רפואי שהונפק בששת החודשים האחרונים. .ד

 ע״י ההתאחדות. להעביר תצהיר בדבר העדר הרשעות בנוסח שיפורסם .ה

 :)באנגלית( הבאות לנקודות המתייחס נלווה מכתב .ו

 .כנקודות החוזק והחולשה של רואהתאר את עצמך, תוך הדגשת המאפיינים האישיים שאתה  -

 .ככזהשלך ותאר מדוע אתה רואה אותו  האימון מקריירת משמעותיבחר הישג  -

 .הפרו לקורס להתקבל עלייךשלוש סיבות מדוע  ציין -

 מחזיקים\ובנוסף החזיקו (משחק)קריירת  4 בחלקב׳ -א׳ ו םבסעיפי שמצוין כפי משחק בניסיון מחזיק אשר מועמד או\ו .ז

 .3 בחלק ׳ז-א׳ התפקידים באחד

 

 :הקבלה ועדת החלטת וע״פ הקריטריונים ע״פ כמתאימים וימצאו במידה, לבאיםשריון יוענק  או/ו יתרון .2

 .3ו׳ בסעיף -השנים האחרונות בתפקידים א׳ 5מתוך  2-פעיל ביתרון למאמן  .א

 נשים. ותנציג 2 שריון עבור .ב

 .מיעוטים ינציג 2שריון עבור  .ג

 .ההדרכה אגף/נבחרות ישראלמתוך  שריון עבור איש צוות אחד .ד

           

  UEFA A תעודתניסיון אימון עם  .3

 'נק 40מקסימום         (ההרשמה למועד הקודמות השנים 5-ב)

 נקודות לעונה 8 משנה בליגתראשי  מאמן א.

 נקודות לעונה 7  בכירה ליגה מאמן עוזר ב.

 נקודות לעונה 6   שלישית בליגה ראשי מאמן ג.

 נקודות לעונה 5 מאמן בליגה השנייה עוזר ד.

 נקודות לעונה 5 ב׳ ונערים א׳ נערים, נוער ראשונה ליגה בקבוצות ראשי מאמן ה.

 נקודות לעונה 4 (פרויקטים)נבחרות,  ההתאחדותמאמן במסגרות  עוזר ו.

 נקודות לעונה 4  בכירהמקצועי קבוצת בוגרים ליגה  מנהל ז.

 נקודות לעונה 3  בכירה ליגה נוער מחלקת מקצועי מנהל ח.

 נקודות לעונה 2  רביעיתראשי ליגה  מאמן .ט

 נקודות לעונה 1.5  חמישית ליגה ראשי מאמן .י

     

 'נק 14מקסימום                      משחקקריירת  .4

 נקודות  14 הבוגרת ישראל בנבחרת יותר או הופעות 25 א.

 נקודות  11  א       אופ״ בדירוג 1-15 המדורגות בליגות)לפחות שנתיים(  ראשונה ליגה ב.

 נקודות  8  בישראל )לפחות שנתיים( ראשונה ליגה ג.

 

 'נק 6מקסימום                  השכלה נוספת .5

 נקודות נקודות  6                                                                   גופני בחינוך שני תואר א.

 נקודות  5                                                               גופני בחינוך ראשון תואר ב.

 (  ספורט מדעי, ניהול)פסיכולוגיה,  רלוונטי בתחום אקדמאית השכלה ג.

 

 נקודות 4

 

 .וניהול ארגון יכולות ניתוח, אינטליגנציה מבחן, פסיכולוגי ניתוח, ראיון –'( נק 20מום י= מקס 20%ניתוח פוטנציאל אישיותי ) .6

 

 (משחק ניתוח או/ו מעשי אימון)כולל  הכדורגל פילוסופיית הצגת, ראיון -'(נק 20מום י= מקס 20%) מקצועית הערכה .7



מועמדים עם הציון הגבוה ביותר ייכללו בקורס. ההחלטה הסופית בנוגע למשתתפי הקורס היא באחריות  15-20, הקריטריונים הערכתלאחר 

 ועדת קבלה מקצועית אשר תמונה בהתאם לאמנת המאמנים של ההתאחדות לכדורגל. 

 קריטריון זה נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים 


