אגף ההדרכה
תקנון אגף ההדרכה בהתאחדות לכדורגל
תקנון זה מפרט את הנהלים הנהוגים באגף ההדרכה בהתאחדות לכדורגל בתחום הלימודי ,החברתי
והמנהלי.
במהלך תקופת הלימודים ייתכנו שינויים הנובעים מהנחיות ומהחלטות משרד התרבות והספורט,
הנחיות ההתאחדות והנחיות .UEFA
שינויים אלו יפורסמו על לוח המודעות של אגף ההדרכה ,ובמידת הצורך גם באתר ההתאחדות ו/או
בפרסום הרשמי של ההתאחדות לכדורגל.
הלימודים והמבחנים באגף ההדרכה יתקיימו בשפה העברית.
 .1בחינות וציונים
 1.1ציון עובר בבחינה ענפית הינו  70ומעלה ובבחינה מדעית הינו  66ומעלה.
 1.2חובה על כל תלמיד להשתתף בכל הבחינות במועד א' .תלמיד שנכשל במועד א' זכאי להשתתף
בבחינה במועד ב'.
 1.3במקרים החריגים המוכחים הבאים :מחלה ,מילואים ,אירוע משמח או אבל משפחתי ,אשר
בעטיים לא יוכל התלמיד להשתתף בבחינה (במועד א' /או במועד ב') ,יהיה רשאי להיבחן במועד
מיוחד ,ללא תשלום נוסף ,כל זאת באישור מנהל אגף ההדרכה ובתנאי שיצדיק את אי השתתפותו
בבחינה בכתב.
 1.4תלמיד אשר נכשל פעמיים בבחינה יהיה חייב לעבור את הקורס על חשבונו פעם נוספת
ולהיבחן(במידה וחלפה שנה מתום הקורס החניך יחויב בתשלום ).
 1.5ציוני הבחינות יפורסמו על לוח המודעות בתוך  3שבועות מיום הבחינה .האחריות לבדיקת
הציונים על לוח המודעות היא על התלמיד.
 1.6בגיליון הציונים יירשם רק הציון האחרון שהתלמיד קיבל.
 1.7תלמיד אשר נבחן במקצוע כלשהו ולא קיבל ציון בתוך חודש ימים מיום הבחינה ,מסיבות שאינן
תלויות בו ,יקבל ציון  70באותו מקצוע .לתלמיד תישמר הזכות לגשת למבחן נוסף באותו מקצוע.
 1.8ערעור על ציון.
 1.8.1תלמיד רשאי לעיין בטופס מבחן אותו עשה ,ובתנאי שהעיון ייעשה בנוכחות מנהל המחלקה
ו/או רכז הקורס ו/או המרצה ו/או מי מטעמם.
 2.8.1במידה ויבקש התלמיד לפגוש את הבוחן לעיון משותף בטופס המבחן ,יתואם לו מפגש כנ"ל,
תוך  5ימים ממועד הגשת הבקשה.
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 3.8.1רק במידה שתוצאות הפגישה לא השביעו את רצונו של התלמיד יגיש הנבחן ערעור על הציון
שקיבל.
 4.8.1תלמיד המבקש לערער על ציון בבחינה יכול לעשות זאת באמצעות טופס מיוחד אותו יקבל
במזכירות האגף  ,את הערעור יש להגיש לא יאוחר משבועיים מיום פרסום תוצאות הבחינה עליה
מערער התלמיד.
 5.8.1תוצאות הערעור הן סופיות ותימסרנה לתלמיד ע"י המזכירות תוך חודש מיום הגשת הערעור.
 1.9מבחן במועד מיוחד.
 1.9.1לכל תלמיד זכות לממש שתי אפשרויות לכל מבחן בכפוף לאמור לעיל בסעיף .1.2
 1.9.2רק במקרה בו לא מימש התלמיד את אחד משני המועדים מסיבות מוצדקות ובאישור אגף
ההדרכה ,יוכל לגשת "למבחן במועד מיוחד".
 1.9.3מבחנים במועד מיוחד יתקיימו במקצועות עיוניים ואו מעשיים.
 .2מעמד התלמיד
 2.1תלמיד מן המניין הוא תלמיד שעבר את שלבי הקבלה ,שילם את שכר הלימוד ומסר אישור רפואי
כי בריאותו תקינה לצורך השתתפות בקורס.
 2.2תלמיד ,שהתקבל לקורס שבו מתקיימת פעילות מעשית ,חייב להביא אישר רפואי המאפשר
השתתפותו.
 2.3תלמיד שלא מן המניין -הינו תלמיד שקיבל אישור מהוועדה המקצועית והשתתפותו אינה
מאפשרת קבלת תעודה.
 2.4תלמיד המבקש להפסיק לימודיו במהלך קורס ,יודיע על כך ,בכתב ,למנהל האגף .במקרה זה יהיה
התלמיד זכאי לקבל אישור מאגף ההדרכה על הלימודים שלמד בפועל עד לפרישתו מהקורס והציונים
שקיבל בגינם .היה והתלמיד יבקש לחדש לימודיו ,יחול עליו פרק  -4חובות לימודיים.
 2.5תלמידה בהריון.
 2.5.1תלמידה בהריון תודיע על כך מיד למנהל האגף ותמציא אישור רפואי על כך.
 2.5.2חל איסור על תלמידה בהריון להשתתף בשיעורים מעשיים ,למעט שיעורים בהם פעילות גופנית
מינימאלית ובידיה אישור מהגינקולוג המטפל הקובע עד איזה שלב בהריון מותר לה להשתתף
בשיעורים המעשיים.
 2.5.3אם בשל הריונה נמנעה התלמידה מלהשתתף בשיעורים המעשיים בהיקף של יותר מ,20% -
יהיה עליה להשלים השעות שהחסירה.
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 .3נוכחות בשיעורים
 3.1חובת נוכחות חלה על כל התלמידים בכל השיעורים המעשיים והעיוניים ,אלא אם אושר על ידי
אגף הדרכה מראש להיעדר מהשיעור (הודעה מראש בכתב עד שבוע מיום הלימודים).
 .2 .1א .תלמיד אשר יעדר מעל  10%מסך שעות הלימוד במקצוע ספציפי ,לא יורשה לגשת לבחינה באותו
המקצוע .
ב .תלמיד אשר יעדר מעל  10%מסך כול שעות לימוד הקורס  ,לא יהיה זכאי לתעודה ותחול עליו
החובה להשלים את החומר במחזור הקורס הבא.

 3.3רכז הקורס יבדוק כל מקרה לגופו ,אשר בו יוגשו הסברים ו/או אסמכתאות להיעדרות.
 3.4היעדרות מוצדקת הינה כתוצאה "מכוח עליון" ו/או כל סיבה מוצדקת שאושרה על ידי אגף
הדרכה כגון :חתונה ,מחלה ,אבל ,מילואים וכיו"ב'.
 .4חובת לימודים
התלמיד יהיה חייב להשלים את כל העבודות ,התרגילים והמבחנים עד למועד שנקבע ע"י האגף או עד
למבחן הגמר בנושא .במקרה של אי השלמת מקצוע כלשהו ,יירשם לתלמיד חוב לימודי.
 4.1השלמת חוב לימודי.
תלמיד אשר חייב בחינה יידרש להשלימה מוקדם ככל האפשר בתאריך שיקבע ע"י אגף הדרכה.
 4.2תלמיד חייב להשלים את לימודיו בתוך שש שנים מיום תחילתם .לא עמד בתנאי זה -יידרש
התלמיד ללמוד את כל הקורס מחדש.
 .5הכרה בלימודים קודמים
 5.1אגף ההדרכה שומר לעצמו את הזכות להכיר בלימודים קודמים של תלמידים אשר למדו(עד 4
מקצועות ) :במוסד אקדמאי מוכר ו/או במכללה למורים לחינוך גופני ולהעניק פטור (מלא/חלקי)
מלימודים בגינם .ההחלטה בנושא נתונה להנהלת אגף ההדרכה בלבד ,הנחה על כל מקצוע עד ₪ 250
 5.2הפטור ניתן מלימוד נושא ו/או מקצוע לימוד ,בתנאי שהתקופה אשר עברה ממועד סיום הלימודים
במקצועות שעבורם מבוקש הפטור אינה עולה על שש שנים.
 5.3התלמיד ימלא טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים לצורך קבלת פטור ויצרף אליו אישור רשמי
שבו יפורטו :מקצועות לימוד ,הציון ,שנת הלימוד ,היקף השעות ולאיזו תכלית או תואר נלמד הקורס.
כמו כן ,יש לצרף את שם המרצה ותוכנית הלימודים.
 5.4מתן הפטור אינו אוטומטי ,והאגף אינו מתחייב להעניק אותו בכל תנאי.
 .6הסמכה וגמולי השתלמות
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 6.1תלמיד אשר סיים בהצלחה את לימודיו בביה"ס יהיה זכאי לקבל תעודה הסמכה וגיליון ציונים.
 6.2כתנאי לקבלת תעודת הסמכה ,על התלמיד להציג תעודה /אישור תקפים ,המעידים כי סיים קורס
עזרה ראשונה בהיקף של  28שעות לפחות ובמידת הצורך ריענון עזרה ראשונה בהיקף של  6שעות
לפחות.
 6.3הסמכה להדרכה ולאימון היא בהתאם לתקנות  ,UEFAובהתאם לדרישות מנהל הספורט.
 6.4תלמיד בקורס שהינו מורה לחינוך גופני ו/או מאמן בענף ספורט אחר ,שהשלים את כל חובותיו
הלימודיים והאחרים בתום קורס המאמנים ,יהיה זכאי לקבל המלצה מאת אגף ההדרכה עבור גמול
השתלמות ולהעבירה למעביד לשם קבלת גמול.
 .7משמעת
 7.1עבירת משמעת ,מהעבירות המנויות להלן - ,עלולה לגרום להשעיה מלימודים עד לבירור העניין
א .אי ציות להוראות ,או העלבת חבר סגל הוראה או נציג האגף.
ב .הונאה בבחינה ,בעבודה בכתב או בכל עבודה המוטלת על התלמיד.
ג .פגיעה בזדון ברכוש אגף ההדרכה.
ד .אי ציות לכללי התנהגות של אגף ההדרכה ו/או ההתאחדות לכדורגל (נוהל ,סדר וכיו"ב)
ה .מסירת מידע כוזב ,ביודעין ,לאגף ההדרכה ו/או ההתאחדות לכדורגל.
ו .הרשעה בעבירה פלילית.
ז .התנהגות שאינה הולמת תלמיד ,מדריך או מאמן במהלך תקופת הלימודים או ההתמחות בתחומי
ההתאחדות ו/או מחוצה לה.
ח .על כל תלמיד להגיע לשיעורים בלבוש ההתאחדות ועם נעלי ספורט ( חל אישור מוחלט להגיע
בכפכפים )

 .8הגשת עזרה ראשונה
ההתאחדות לכדורגל אינה מחויבת כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כלשהם ו/או בתשלום
פיצויים בשל קבלת טיפול רפואי ,זולת מתן עזרה ראשונה.
האחריות לחברות בקופת חולים ו/או לכיסוי ביטוח רפואי תחול על התלמיד בלבד ,לרבות האחריות
לתשלום עבור שירותים רפואיים שיקבל התלמיד מכל גוף שהוא.
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 .9ניקיון ושמירה על ציוד
 9.1התלמידים נדרשים לשמירה על ניקיון הכיתות והאולמות ושלמות הציוד בהן .אין לאכול או
לשתות בכיתות .התנהגות שכזו מהווה עבירת משמעת.
 9.2כל שינוי בפרטים אישיים של תלמיד בהשוואה לפרטים אשר מסר בטופס ההרשמה מחייב את
התלמיד לעדכן את המדור לרישום קבלה.
 9.3חל איסור מוחלט על שימוש בטלפון נייד במהלך השיעורים.

תקנון תשלום לקורסים
 .1כללי
"דמי ההשתתפות בקורסים" – דמי ההשתתפות בכל קורס נקבעו על ידי אגף ההדרכה בהתאחדות
לכדורגל ,ומפורסמים בתקנון זה.
אגף ההדרכה רשאי לשנות את שיעור דמי ההשתתפות בקורסים ,את תנאי התשלום ואת מועדיו ,לפי
שיקול דעתו.

 .2פירוט התשלומים
דמי רישום
דמי רישום בסך  350ש"ח (או סכומים אחרים המופיעים ב"נספח  – "1דפי המידע של הקורסים
השונים) ישולמו במועד ההרשמה באמצעות כרטיס אשראי.
בכל מקרה של ביטול הרשמה או ביטול לימודים על ידי החניך לא יוחזרו דמי הרישום.
אם יבטל אגף ההדרכה את הקורס אליו נרשם החניך ,יוחזרו דמי הרישום.
לנוחיותך ,דמי ההשתתפות בכל קורס מפורטים בתקנון זה סמוך לפרטי הקורס בגוף החוברת .מתן
תוקף להרשמה
כדי לתת תוקף להרשמה ללימודים יש להסדיר עד שבוע לפני מועד תחילת הקורס את התשלום של
דמי ההשתתפות באמצעות כרטיס אשראי או מזומן.
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 .3תשלום דמי ההשתתפות בקורסים
א .תשלום באמצעות כרטיס אשראי
התשלום באמצעות כרטיס אשראי מצריך קיום מסגרת אשראי בגובה עסקת האשראי כולה בבנק שבו
מתנהל החשבון .על החניך לוודא בבנק שאכן קיימת מסגרת אשראי ,כדי להבטיח את אישור העסקה
על ידי חברת האשראי.
אפשר לשלם את דמי ההשתתפות בקורסים באמצעות כרטיס אשראי ,בתשלומים שווים (ללא ריבית
והצמדה) לפי תנאי התשלום של כל קורס המופיעים ב"נספח  "1לתקנון זה.
החיוב הראשון באמצעו ת כרטיס האשראי יבוצע במועד החיוב הקרוב למועד תחילת הקורס .חניך
המבקש לבטל מכל סיבה שהיא הוראת חיוב שבוצעה באמצעות כרטיס האשראי ,ישלם גם את
העמלות ששילמה/תשלם ההתאחדות לכדורגל לחברת האשראי בגין ביטול עסקת האשראי הכוללת,
בתוספת  2%משיעור העמלה שמשולמת לחברות האשראי והכל בכפוף לאמור בתקנות הגנת הצרכן
(בטול עסקה) ,התשע"א–.2010
החזר כספי בגין קורס שבוטל על ידי ההתאחדות לכדורגל יזכה את המשתלם בהחזר כספי מלא (ללא
קיזוז עמלות).

 .4ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים
א .אגף ההדרכה בהתאחדות לכדורגל שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח קורס מכל סיבה
שהיא .במקרה כזה יוחזרו לנרשמים דמי ההרשמה ושכר הלימוד )אם שולמו).
ב .על ביטול הרשמה או על הפסקת הלימודים יש להודיע בכתב לנציגי אגף ההדרכה.
המועד הקובע לעניין חישוב ההחזרים או החיובים יהיה התאריך של קבלת ההודעה בכתב ,במשרדי
אגף ההדרכה.
ג .במקרה שמשתלם יבטל את הרשמתו או יפסיק את לימודיו במלואם או בחלקם ,יוחזרו לו
דמי ההשתתפות על פי הכללים האלה:
ביטול ההרשמה עד שבועיים ( 14יום) לפני מועד פתיחת הקורס יזכה את הנרשם במלוא דמי
ההשתתפות ,אם שולמו.
ביטול ההרשמה בטווח של פחות משבועיים ועד יום פתיחת הקורס יחייב את הנרשם בתשלום של
 10%מדמי ההשתתפות של אותו קורס.
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הפסקת הלימודים עד חודש ממועד פתיחת הקורס תחייב את המשתלם בתשלום של  25%מדמי
ההשתתפות של אותו קורס.
הפסקת הלימודים חודש ממועד פתיחת הקורס ועד חודשיים ממועד פתיחת הקורס תחייב את
המשתלם בתשלום של  50%מדמי ההשתתפות של אותו קורס.
הפסקת הלימודים חודשיים ממועד פתיחת הקורס ועד שלושה חודשיים ממועד פתיחת הקורס תחייב
את המשתלם בתשלום של  75%מדמי ההשתתפות של אותו קורס.
הפסקת הלימודים שלושה חודשים ומעלה ממועד פתיחת הקורס תחייב את המשתלם בתשלום מלוא
דמי ההשתתפות של אותו קורס.
ד .לפי הוראות תקנות הגנת הצרכן החדש (ביטול עסקה) ,התשע"א–( 2010תקנה :)3( 2
ביטול הרשמה שבוצע תוך  14יום מיום ההרשמה ,או שהביטול בוצע לפחות  7ימים שאינם ימי מנוחה
לפני תחילת הקורס :ייגבו דמי ביטול בשיעור של  5%או  ,₪ 100לפי הנמוך מבין השניים ,בלבד .כמו
כן ,בעסקאות באשראי ייגבו מן המבטל העמלות שחויבה בהן ההתאחדות לכדורגל בגין העסקה
שבוטלה .החזר דמי ההשתתפות ששולמו עד לאותו מועד יבוצע ,תוך  60יום.

אגף ההדרכה
נספח  – 1שכר לימוד ותנאי תשלום
קורס מדריכים UEFA B
שכר הלימוד:
 + ₪ 7,200דמי רישום וביגוד.
תלמיד שיוכרו לו לימודים קודמים (לפי תקנון אגף ההדרכה) זכאי להנחה של  ₪ 250עבור  15שעות
לימוד.
תנאי תשלום:
בכרטיס אשראי – עד  10תשלומים שווים (עם ריבית והצמדה ) .
במזומן – בתשלום אחד.
בהעברה בנקאית – בתשלום אחד בלבד.
מכרטיס הקבוצה בהתאחדות – בתשלום אחד .בהגשת מכתב עם לוגו המועדון וחתימת מורשה/מורשי
חתימה ובאישור סמנכ"ל הכספים של ההתאחדות לכדורגל.

קורס מאמנים UEFA A
שכר הלימוד:
 + ₪ 6,200דמי רישום וביגוד.
תלמיד שיוכרו ל לימודים קודמים (לפי תקנון אגף ההדרכה) זכאי להנחה של  ₪ 150עבור  15שעות
לימוד.
תנאי תשלום:
בכרטיס אשראי – עד  10תשלומים שווים (עם ריבית והצמדה).
במזומן – בתשלום אחד.
בהעברה בנקאית – בתשלום אחד בלבד.
מכרטיס הקבוצה בהתאחדות – בתשלום אחד .בהגשת מכתב עם לוגו המועדון וחתימת מורשה/מורשי
חתימה ובאישור סמנכ"ל הכספים של ההתאחדות לכדורגל.

אגף ההדרכה
נספח  2הנחות – עובדי ההתאחדות לכדורגל וקרובי משפחתם
 .1עובדי ההתאחדות לכדורגל
עובד ההתאחדות לכדורגל אשר מעוניין להשתלב בקורס ימלא טופס "בקשה לאישור השתתפות
בקורס לעובד ההתאחדות לכדורגל" עליה יחתמו מנהלו הישיר ומנכ"ל ההתאחדות לכדורגל.
רק לאחר הגשת הטופס במלואו לרכז הקורס יוכל להשתלב העובד בקורס וללא עלות.

 .2קרובי משפחה
קרוב משפחה של עובד ההתאחדות לכדורגל יקבל פטור מתשלום דמי רישום ו 10%-הנחה מדמי
ההשתתפות בקורס.
 3כללי
באישור מנהל אגף במקרים חריגים כדקלמן (:שני חניכים ומעלה מאותו מוסד/מועדון ,מקרים של
רווחה ,עמותות קידום נוער בסיכון).
יקבל פטור מתשלום דמי רישום ו 10%-הנחה מדמי ההשתתפות בקורס.

מעוצב:מיושר לשני הצדדים ,כניסה:
לפני 50.0 :ס''מ ,עצירות טאב :לא ב
 97.9ס''מ

