
 הגדרת וסמכויות מאמנים –תקנון הרישום 

 רקע כללי

שיותאמו לאמור בכדי  י קיים צורך לחדד את האמור בתקנוני ההתאחדותלאחרונה התברר כ
כמו כן, התברר כי ישנן קבוצות שרושמות בעלי תפקידים שאינם  .הוראות חוק הספורטב

לצורך כך . משמשים בפועל בתפקיד זה וזאת רק בשל היעדר הכשרה מתאימה )"פיקציה"(
מספר תיקוני עם מנהלת הליגות ואיגוד המאמנים והוחלט לנסח ישיבה משותפת התקיימה 

 :כדלקמן תקנון

 חובת רישום "מאמן ראשי" בכל קבוצה. –ג  7תיקון לסעיף  .1
 

 הגדרת תפקידו של "מאמן ראשי". – 1ג 7הוספת סעיף  .2
 

שעות  72חובת הודעה להתאחדות בדבר שינוי במאמן הראשי בתוך  –ד 7תיקון לסעיף  .3
 יום. 14ולא 

 
 חובת קבוצה לדאוג כי במידה ונותרה ללא מאמן ראשי, במהלך  -ה  7תיקון לסעיף  .4

ם שעד למינוי מחליף, ידריך את הקבוצה מאמן בעל תעודת הסמכה הימי 30 תקופת
 המתחייבת בהתאם לחוק הספורט.

 
חובה להעסיק בליגות המקצועניות עוזר מאמן, בעל ההסמכה  –ח  7תיקון לסעיף  .5

 השנייה הגבוהה ביותר המוענקת על ידי ההתאחדות.
 

ל מי שמדריך את החובה כי כ –בנספח נהלים בתקנון האליפות  11תיקון לסעיף  .6
הקבוצה במהלך משחק יהא בעל תעודת הסמכה במתחייב מחוק הספורט ומתקנון 

 ההתאחדות.

יראו  2017/18ובמהלך עונת המשחקים  2018/19התיקונים ייכנסו לתוקף ויחולו החל מעונת 
 כמי שהחל בהכשרה מתאימה כמי שעומד בהוראות התקנון החדשות. 

במידה ויתגלה ם משמעתיים ולפעול במידת הצורך גם באמצעיבכוונת ההתאחדות להתחיל 
חשד כי קבוצות רושמות מאמנים כשבפועל אדם אחר, שלא עבר הכשרה מתאימה, משמש 

 כמאמן ראשי בפועל.

 

 

 

 

 

 



 

 

 תיקונים לתקנון הרישום

 ג 7תיקון לסעיף 

 נוסח קיים:

אשר גיל שחקניה נמוך כל קבוצה חייבת להעסיק מאמן, למרות האמור לעיל, קבוצה  ג.
 שנים רשאית להעסיק מדריך. 16-מ

 נוסח מוצע:

-כל קבוצה חייבת לרשום בשורותיה מאמן ראשי. קבוצה אשר גיל שחקניה גבוה מ ג.
שנים  16-שנים תרשום מאמן כמאמן ראשי, קבוצה אשר גיל שחקניה נמוך מ 16

 רשאית לרשום מדריך כמאמן ראשי.

 נוסח חדש – 1ג 7הוספת סעיף 

ים להדריך את הקבוצה במהלך המשחק משמע האחראימאמן ראשי כאמור בס"ק ג  .1ג
 .והאימונים

 ד 7תיקון סעיף 

 :קייםנוסח 

החליפה קבוצה, במהלך עונה, מאמן/מדריך או נותרה ללא מאמן/מדריך במהלכה של  ד.
 ימים מיום שנותרה ללא מאמן/מדריך. 14עונה, תודיע על כך בכתב להתאחדות בתוך 

 נוסח מוצע:

החליפה קבוצה, במהלך עונה, מאמן/מדריך או נותרה ללא מאמן/מדריך במהלכה  ד.
 ובכתב להתאחדות. שעות 72בתוך של עונה, תודיע על כך 

 ה: 7תיקון לסעיף 

 נוסח קיים

יום מהיום שנותרה  30נותרה קבוצה ללא מאמן/מדריך במהלך עונה, יעמדו לרשותה  ה.
להעסיק בשורותיה מאמן/מדריך אחר ובתום תקופה זו,  ללא מאמן/מדריך, על מנת

 לא תהיה רשאית להשתתף במשחקים ללא מאמן/מדריך.

 נוסח מוצע

יום מהיום שנותרה  30נותרה קבוצה ללא מאמן ראשי במהלך עונה, יעמדו לרשותה  ה.
ללא מאמן ראשי, על מנת לרשום בשורותיה מאמן ראשי אחר ובתום תקופה זו, לא 

רשאית להשתתף במשחקים ללא מאמן ראשי. במהלך תקופה זו ידריך את תהיה 



הקבוצה מאמן/מדריך בהתאם לאמור בחוק הספורט ולשנתון הקבוצה כאמור בס"ק 
 ג.

 

 

 ח 7תיקון לסעיף 

 נוסח קיים:

על קבוצה בליגת העל חלה חובה להעסיק מאמן בעל הסמכת אימון הגובהה המוענקת  ח.
 על ידי ההתאחדות.

 מוצע:נוסח 

 ראשי, מאמן מאמןכקבוצה בליגת העל חלה חובה להעסיק  על אף האמור לעיל, על ח.
על קבוצה בליגת הלאומית  הה המוענקת על ידי ההתאחדות.בובעל הסמכת אימון הג

השניה אחרי  בדרגה חלה חובה להעסיק כמאמן ראשי, מאמן בעל הסמכת האימון
הסמכת האימון הגבוהה ביותר המוענקת על ידי ההתאחדות. על קבוצה מקצוענית 

השניה  בדרגה חלה החובה להעסיק כעוזר מאמן ראשי מאמן בעל הסמכת האימון
 אחרי הסמכת האימון הגבוהה ביותר המוענקת על ידי ההתאחדות.

 

 ( לנספח ג )נהלים( לתקנון האליפות1) 11תיקון לסעיף 

 וסח קיים:נ

רק אדם אחד, בכל פעם, רשאי לתת הוראות מתוך האזור הטכני, ואחר שנתן את  .1
 ההוראות עליו לחזור מייד למקום מושבו.

 נוסח מוצע:

שאי לתת הוראות מתוך ר ,, בעל הכשרה בהתאם להוראות תקנון זהרק אדם אחד .1
 .האזור הטכני

 


