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ת איגוד מאמני הכדורגל בישראל אשר ייקרא להלן לשם הקיצור כללי "האיגוד", מאגד בתוכו א .א
בישראל,  רגלאגודות החברות בהתאחדות לכדו מאמני הכדורגל המוסמכים הפועלים בשירות קבוצות/

 אשר תיקרא להלן לשם הקיצור "ההתאחדות".
 

2. 
 (מטרות האיגוד) הכדורגל בישראל. קידום ענייניהם המקצועיים של מאמני .א
                          העלאת רמתם המקצועית של מאמני הכדורגל בישראל, לשם קידומו והעלאת רמתו של ענף .ב

 הכדורגל בישראל.
 גוד.זכויותיהם של חברי האיטיפוח שמירה והגנה על  .ג
 מני כדורגל בחו"ל.טיפוח וקיום קשרי ידידות ויחסי גומלין עם ארגונים ומוסדות של מא .ד
טיפוח וקיום יחסי כבוד בין מאמני הכדורגל בישראל ובינם לבין שחקני הכדורגל בישראל ובין כל                              .ה

 גל בישראל, נציגיה וממלאי התפקידים בה.המקורבים לספורט לרבות ההתאחדות לכדור
 הוצאה לאור של פרסומים מקצועיים בשטח הכדורגל. .ו
ם הידע המקצועי של המאמנים על ידי קיום קורסים מקצועיים, השתלמויות ובית ספר                           קידו .ז

 למאמנים.
 .כל פעולה אחרת המקדמת את ענייני האיגוד וחבריו .ח

 
3.  

של תקנון ג'  סעיףיות מלאות באיגוד, בכפוף לזכות להיבחר, כמבואר בכחבר בעל זכוחברות מלאה:  .א
 למוסדות האיגוד, ייחשב מי שימלא אחר כל התנאים הבאים, ושילם את מיסיו לאיגוד.נוהל בחירות 

 אזרח מדינת ישראל או תושב קבע בה. )1(
 עשרה שנה ביום הגשת הבקשה להתקבל כחבר באיגוד. ששהיותו בן  )2(
 .1988-כר או מוסמך על פי חוק הספורט התשמ"חהמו מאמן )3(
סמים ורות מין ו/או עבירות אלימות בעל העדר עבירות פליליות בגין הרשעה על עבי )4(

 שנים שקדמו לבקשתו לחברות באיגוד המאמנים. 7ב 
 

 :סיום חברות .ב
 החברות באיגוד תופסק:                        

 בפטירתו של חבר. )1(
 ד.בפרישת חבר מהאיגו )2(
 משהחליטה האסיפה הכללית על הפסקת חברות של חבר באיגוד. )3(

 
4.  

, תישראל לפי הזמנת קבוצה / אגודה מקומית החברה בהתאחדוכל מאמן מוסמך אזרח חו"ל הבא ל .א
 יהא זמני באיגוד.

 שהימאמן מוסמך לצורך סעיף זה הינו מאמן אשר בידו תעודת הסמכה מטעם התאחדות לאומית כל .ב
 מאמנים שליד התאחדות לאומית כנ"ל. ו / או מטעם ארגוןהמוכרת ע"י פיפ"א 

כללית של האיגוד ולא יוכל לבחור ולהיבחר למוסדות למאמן הזר לא תהא זכות הצבעה באסיפה ה .ג
 האיגוד, אולם יהא חייב במילוי הוראות תקנון איגוד המאמנים וכפוף לו.

 
 
 

 מוסדות האיגוד יהיו כדלקמן: .5
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 האסיפה הכללית. .א
 ד.הנהלת האיגו .ב
 ועדת הביקורת. .ג
 נשיא כבוד. .ד
 ועדת המשמעת. .ה
 ועדה מקצועית / ועדת הסמכה. .ו

6.  
 מועד ומשתתפים:  .א

לארבע שנים במועד אשר סיפה הכללית של האיגוד תכונס לפחות אחת הא )1
 .די הנהלת האיגודיייקרא על 

 
סדר היום של האסיפה הכללית, ומקום כינוסה, יקבעו ע"י הנהלת האיגוד,  )2

 –רק זמן שלא יפחת מ ה ומקום הכינוס, יפורסמו בתוך פז והודעה על סדר יום
 ימים לפני קיום האסיפה. 21

 באסיפה הכללית ישתתפו חברי האיגוד ונציגי הנהלת ההתאחדות. )3
 

 סמכויות האסיפה הכללית:  .ב
יון של האיגוד והחלטותיה תחיב נא את כל להאסיפה הכללית הינה המוסד הע )1

 חברי האיגוד בלא יוצא מן הכלל.
 

ימים מיום  7לטות האסיפה הכללית של האיגוד תכנסנה לתוקפן בתוך חה )2
 .קבלתן

 
 זכות ההצבעה וסדר יום באסיפה הכללית:  .ג

. הזכות להיבחר יפה הכללית כל חבר באיגוד, יהא רשאי להצביע באס )1
 . למוסדות האיגוד תעשה בכפיפות לאמור ב"נוהל בחירות למוסדות האיגוד"

לול בין היתר, בחירות קבע ע"י הנהלת האיגוד ויכסדר היום באסיפה הכללית י )2
 להנהלה, בחירת יו"ר האיגוד, נשיא הכבוד וועדת הביקורת.

 ה בה:חוקיות האסיפה וההצבע .ד
האסיפה הכללית תהא חוקית כשיהיו נוכחים בה לפחות שני שליש ממספר  )1

להלן: (קוורום"). בהעדר קוורום במועד . החברים הזכאים להשתתף בה
עה זו תהא חה האסיפה הכללית בשעה אחת, באותו יום, ובתום ששנקבע, תד

 תפים. האסיפה הכללית חוקית בכל מספר ובכל זהות משת
החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל של בעלי זכות הצבעה  )2

 הנוכחים באסיפה.
7.   

ראה האסיפה הכללית יוצאת מן הכלל תקרא עי הנהלת האיגוד בכל מועד שיראה לה, במידה שת .א
תב לכינוס האסיפה שהיא חתומה ע"י ו / או בכל מקרה שהנהלת האיגוד קיבלה דרישה בכצורך, 
 לפחות מכלל חברי האיגוד.  25%

סדר היום של האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל, ומקום כינוסה, יקבעו ע"י הנהלת האיגוד והודעה  .ב
 יום לפני האסיפה. 21 – על סדר היום במקום הכינוס תפורסם בתוך פרק זמן שלא יפחת מ

האסיפה הכללית יחולו אף על האסיפה הכללית היוצאת מן החלות על כל ההוראות שבתקנון זה  .ג
 הכלל. 
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בחירת הנהלה ו / או ועדת ביקורת תעמוד לסדר היום של האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל אך ורק  .ד
 אות תקנון זה. לפי הור שאם יוחלט על כך בישיבת הנהלה ו / או בכל מקרה שהדבר יידר

 
8.  

 א. בחירת הנהלת האיגוד: 
  .חברים, כולל היושב ראש 7 –הנהלת האיגוד (להלן ההנהלה) תורכב מ  )1
יו"ר ועדת  ההנהלה תבחר ע"י האסיפה הכללית של הארגון ותכנס לתפקידה עם אישור )2

 .הבחירות/ יועמ"ש
 כל חבר הנהלה ייבחר אישית ע"י אסיפה כללית. )3
יום בחירות במספר מוקדי הצבעה ברחבי לרבות קהנהלה ואופי הבחירות סדרי בחירת ה )4

ושני משפטנים נוספים אשר ימונו על ידי היועץ  יהארץ ייקבעו על ידי היועץ המשפט
 המשפט ואשר ישמשו גם כוועדת בחירות.

נוהל בחירת הנהלת האיגוד, ככל שהדבר אינו עומד בסתירה לתקנון זה, יוקם ויבוצע ע"פ  )5
 רגון, כאמור בפרק ו' בו.בנספח נוהל בחירה למוסדות הא האמור
 ב. סמכויות ותפקידים:

 ניהול שותף של פעולות האיגוד. )1
 .ייצוג האיגוד כלפי מוסדות חוץ )2
 הכספיים של האיגוד. םניהול הענייני )3
 הפעלת מזכירות האיגוד. )4
 קבלת חברים לאיגוד. )5
 הגדרת סמכויותיהם.י הצורך, ובחירת מזכיר, גזבר וכל ממלא תפקיד אחר לפ )6
יושב ראש הנהלת האיגוד יהא אחראי לניהול האיגוד בהתאם להחלטות האסיפה הכללית והנהלת  )7

 האיגוד.
 כינוס ישיבות הנהלת האיגוד, קביעת סדר יומן וניהולן. )8
 זכות חתימה על המחאות כספיות והסכמים. )9

 
 
 
9. 

 א. בחירת ועדת ביקורת
 ייבחרו אישית ע"י האסיפה הכללית.חברים אשר  3 –ועדת הביקורת של האיגוד תורכב מ  )1
שלושת החברים אשר יקבלו כל אחד בנפרד, את מספר הקולות הרב ביותר בבחירות, יכהנו כחברי  )2

 ועדת ביקורת.
 חבר ועדת הביקורת אינו יכול להיות חבר בכל מוסד, או ועדה אחרת, של האיגוד. )3

 
 ב.

 סמכויות ותפקידים
 פיים של האיגוד.הכס םענייניפיקוח וביקורת על ניהול ה )1
 .תיללכהה פקביעת אופן הזמנת החברים לאסי )2

 
 

10. 
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נשיא הכבוד של האיגוד ייבחר על ידי האסיפה הכללית של האיגוד, כאמור ב"נוהל הבחירות למוסדות 
 האיגוד", המצורף כנספח לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 
 תפקידים וסמכויות

 .ללית הרגילהלפתוח את האסיפה הכ )1
בכפוף להזמנה בכתב בלבד לישיבת  להשתתף וליטול חלק בישיבות הנהלת האיגוד בדעה מייעצת )2

 .ההנהלה על ידי יושב ראש האיגוד
יידרש, על פי בקשת הנהלת האיגוד לייצג את האיגוד כלפי מוסדות אחרים בארץ ובחו"ל, ככל ש )3

 .המע םואבתיבכתב בלבד 
 
 

11. 
 .גודגזבר האיקציב שנתי אשר יוכן על ידי האיגוד יפעל בהתאם לת .א
 .איגוד המאמניםהתקציב טעון אישור הנהלת  .ב
 .לעונת משחקיםשנת התקציב של האיגוד תהא חופפת ומקבילה  .ג
 מקורות ההכנסה של האיגוד יהיו כדלקמן: .ד

 מס חבר ששיעורו ייקבע על ידי הנהלת האיגוד. )1
 תרומות ו / או מענקים. )2

 
 .התאם לתקציב השנתי שאושרהאיגוד ינוהלו בהכספיים של  םכל הענייני .ה

 
12 . 

 .חבר האיגוד כפוף לתקנוני האיגוד  .א
חבר האיגוד חייב לשלם את מס החבר שייקבע על ידי ההנהלה. אי תשלום מס החבר, כמוהו כהבעת  .ב

 כי אין רצונו להיות חבר באיגוד. דעה מצד החבר,
ות למוסדות האיגוד", הרי חבר האיגוד יהיה ) לתקנון (נספח) "נוהל בחיר1בכפוף לאמור בסעיף ג ( .ג

 זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, למעט ועדת משמעת.
 חבר האיגוד חייב להישמע להוראת הנהלת האיגוד ולפעול בהתאם להוראות תקנון זה. .ד
ר הורות תקנון זה ו / או הוראות הנהלת האיגוד יועמד לדין בפני ועדת המשמעת של חבר אשר יפ .ה

 ד ויהא צפוי לעונשים הקבועים בתקנון המשמעת.האיגו
 
 
 
 

13. 
למעט מאמינים אשר הוראות התקנון לבקרת תקציבים חלות עליהם, ביחסים בין האגודה והמאמן המועסק 

ם הנספח לתקנון זה אלא אם סיכמו האגודה והמואמן אחרת בה, יחולו ההוראות הכלליות המופיעות בהסכ
 הצדדים. בכתב ובמסמך החתום כדין ע"י

 
14. 

 
 .שינויים בתקנון זה יתקבלו ע"י הנהלת האיגוד  .א
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 הל בחירות למוסדות איגודנו

 מאמני הכדורגל בישראל
  .א

נוהל זה בא לפרט את אופן בחירת מוסדות איגוד מאמני הכדורגל בישראל (להלן:  .1
 "האיגוד").

 מוסדות האיגוד הנבחרים כדלקמן:  .2
 נשיא הכבוד של האיגוד. .א
 יו"ר האיגוד. .ב
 הנהלת האיגוד. .ג
 ועדת הביקורת של האיגוד. .ד

 
 ב.

מאמנים ימנה שני משפטים נוספים וביחד ישמשו כוועדת הבחירות היועץ המשפט לאיגוד ה .1
 .אשר תמנה שלושה חברים משפטנים

 ועדת הבחירות תכהן גם כוועדת קלפי, אם תתקיימנה בחירות חשאיות.
 

 תפקידי ועדת הבחירות: .2
ימה תוצג במשרדי איגוד לבחור ולהיבחר. הרשפרסום רשימת בעלי הזכות  .א

 פני האסיפה הכללית.יום ל 21לפחות המאמנים, 
קבלת טפסי הגשת המועמדות של החברים למוסדות השונים של האיגוד, ואישור  .ב

 רשמת המועמדים.
 רסום רשימת המועמדים לתפקידים השונים במוסדות האיגוד.פ .ג
 פיקוח על ניהול הבחירות בום הבחירות. .ד

        ג. 
וד, ובלבד גילמוסדות הא כל חבר באיגוד להוציא חבר ע"ת, זכאי להציג מועמדות להיבחר .1

שנים ברציפות ממועד הגשת המועמדות והוא ) 5משמש בפועל כמאמן מזה חמש (שהוא 
 .משמש בפועל כמאמן פעיל (רשום) במסגרות התחרותיות של ההתאחדות לכדורגל בישראל

א הכבוד רשאים להגיש מועמדות כל חבר להוציא חבר ע"ת אשר ר האיגוד ונשילתפקיד יו"
 .שנים ברציפות ממועד הגשת המועמדות 5חבר באיגוד המאמנים במשך 

 
מועמדות לתפקיד במוסד ממוסדות האיגוד, חייבת להיות מוגשת לועדת הבחירות, לא יאוחר  .2

בעלי זכות  40ו רשימה של רף לבקשתיום לפני מועד הבחירות. מועמד חייב לצ 30-מ
 הצבעה, לפחות, התומכים במועמדותו.

 
       ד. 

 האסיפה הכללית של האיגוד תבחר בנשיא הכבוד של האיגוד בהצבעה גלויה.  .1
ם יהיה יותר ממעומד אחד, או לפי דרישה של מחצית מכלל החברים הנוכחים באסיפה                     א .2

 בעה חשאית.הכללית, ייבחר נשיא הכבוד בהצ
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 ה. 
 האסיפה הכללית של האיגוד תבחר ביושב ראש ההנהלה, בהצבעה גלויה. .1
 אם יהיה יותר ממעומד אחר, או לפי דרישה של מחצית מכלל החברים הנוכחים באסיפה .2

 הכללית, ייבחר יושב ראש בהצבעה חשאית.
 .יושב ראש הנהלת האיגוד ישמש, מתוקף תפקידו, כיושב ראש איגוד המאמנים .3

 
  .ו

 .חברים, כולל היושב ראש שבעהתורכב  (להלן ההנהלה) גודהנהלת האי .1
 

החברים שיקבלו כל אחד בנפרד  ישהושידי האסיפה הכללית, -חברי הנהלה ייבחרו אישית על .2
 את מספר הקולות הרב ביותר בבחירות, יכהנו כחברי הנהלת האיגוד.

 
חברי הנהלה, לא ה ייבחרו בהצבעה חשאית, אלא אם כן מספר המועמדים לכהן כחברי ההנהל .3

 חברים. ישהשיעלה על 
  .ז

 ועדת הביקורת של האיגוד תמנה שלושה חברים, אשר ייבחרו אישית על ידי האסיפה הכללית. .1
חברי ועדת הביקורת ייבחרו בהצבעה גלויה, אלא אם כן תבוא דרישה של שליש מכלל חברי  .2

 כללית לבחירה חשאית של ועדת הביקורת.האסיפה ה
  .ח

יעדרותו מרשימת בעלי זכות הבחירה, יובא בפני ועדת הבחירות, לא ערעור של חבר על ה .1
 יאוחר משבעה ימים לפני יום הבחירות. 

ערעורים על החלטת ועדת הבחירות בדבר פסילת מועמדות לתפקיד במוסדות האיגוד, יובאו  .2
שעות מיום ההודעה על  24-חדות לכדורגל, ולא יאוחר מבפני בית הדין העליון של ההתא

 ה.הפסיל
 
 
 

 


