
תקנון
איגוד המאמנים

תוכן עניינים

עמודשם הפרקמס'
1...........................................................................כללי.1
1..............................................................האיגודמטרות.2
1..............................................................באיגודחברות.3
2...............................................................זריםמאמנים.4
2.............................................................האיגודמוסדות.5
3...........................................................הכלליתהאסיפה.6
4..........................................הכללמןיוצאתכלליתאסיפה.7
4....................................האיגודראשויושבהאיגודהנהלת.8
5...............................................................ביקורתועדת.9

6...................................................................כבודנשיא.10
6...............................................................משמעתועדת.11
6........................................................................כספים.12
7.............................................האיגודחבריוחובותזכויות.13
7.....................................................והמאמןהאגודהיחסי.14
7....................................................ושינוייםתחולהתוקף,.15

נספח – בחירות למוסדות האיגוד
8..............בישראלהכדורגלמאמניאיגודלמוסדותבחירותנוהל

8..........................................................................כללי.1
8.............................................................הבחירותועדת.2
8...............................................................להיבחרזכות.3
9..................................................................כבודנשיא.4
9.............................................המאמניםאיגודראשיושב.5
9.............................................................האיגודהנהלת.6
9............................................................הביקורתועדת.7
9....................................................................ערעורים.8

1



1.
אתבתוכומאגד"האיגוד",כלליהקיצורלשםלהלןייקראאשרבישראלהכדורגלמאמניאיגוד.1

בישראל,לכדורגלבהתאחדותהחברותאגודותקבוצות/בשירותהפועליםהמוסמכיםהכדורגלמאמני
אשר תיקרא להלן לשם הקיצור "ההתאחדות".

להוראותובכפיפותההתאחדותשלנפרדבלתיכחלקההתאחדות,במסגרתויפעליתקייםהאיגוד.2
תקנון זה.

2.
קידום ענייניהם המקצועיים של מאמני הכדורגל בישראל. (מטרות האיגוד).1
ענףשלרמתווהעלאתקידומולשםבישראל,הכדורגלמאמנישלהמקצועיתרמתםהעלאת.2

הכדורגל בישראל.
טיפוח שמירה והגנה על זכויותיהם של חברי האיגוד..3
טיפוח וקיום קשרי ידידות ויחסי גומלין עם ארגונים ומוסדות של מאמני כדורגל בחו"ל..4
כלוביןבישראלהכדורגלשחקנילביןובינםבישראלהכדורגלמאמניביןכבודיחסיוקיוםטיפוח.5

המקורבים לספורט לרבות ההתאחדות לכדורגל בישראל, נציגיה וממלאי התפקידים בה.
הוצאה לאור של פרסומים מקצועיים בשטח הכדורגל..6
ספרוביתהשתלמויותמקצועיים,קורסיםקיוםידיעלהמאמניםשלהמקצועיהידעקידום.7

למאמנים.
כל פעולה אחרת המקדמת את ענייני האיגוד וחבריו..8

3.
תקנוןשלג'בסעיףכמבוארלהיבחר,לזכותבכפוףבאיגוד,מלאותזכויותבעלכחברמלאה:חברות.1

נוהל בחירות למוסדות האיגוד, ייחשב מי שימלא אחר כל התנאים הבאים, ושילם את מיסיו לאיגוד.
אזרח מדינת ישראל או תושב קבע בה.)1(
היותו בן שש עשרה שנה ביום הגשת הבקשה להתקבל כחבר באיגוד.)2(
.1988התשמ"ח-הספורטחוקפיעלמוסמךאוהמוכרמאמן)3(
וסמיםאלימותעבירותו/אומיןעבירותעלהרשעהבגיןפליליותעבירותהעדרבעל)4(

המאמנים.באיגודלחברותלבקשתושקדמושנים7ב

:סיום חברות.2
החברות באיגוד תופסק:

בפטירתו של חבר.)1(
בפרישת חבר מהאיגוד.)2(
משהחליטה האסיפה הכללית ו/או ועדת המשמעת על הפסקת חברות של חבר באיגוד.)3(

4.
בהתאחדות,החברהמקומיתאגודה/קבוצההזמנתלפילישראלהבאחו"לאזרחמוסמךמאמןכל.1

יהא זמני באיגוד.
כלשהילאומיתהתאחדותמטעםהסמכהתעודתבידואשרמאמןהינוזהסעיףלצורךמוסמךמאמן.2

המוכרת ע"י פיפ"א ו / או מטעם ארגון מאמנים שליד התאחדות לאומית כנ"ל.
למוסדותולהיבחרלבחוריוכלולאהאיגודשלהכלליתבאסיפההצבעהזכותתהאלאהזרלמאמן.3

האיגוד, אולם יהא חייב במילוי הוראות תקנון איגוד המאמנים וכפוף לו.
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מוסדות האיגוד יהיו כדלקמן:.5
האסיפה הכללית..1
הנהלת האיגוד..2
ועדת הביקורת..3
נשיא כבוד..4
ועדת המשמעת..5
ועדה מקצועית / ועדת הסמכה..6

6.
מועד ומשתתפים:.1

אשרבמועדשניםלארבעאחתלפחותתכונסהאיגודשלהכלליתהאסיפה)1
ייקרא על ידי הנהלת האיגוד בתיאום עם הנהלת ההתאחדות לכדורגל.

האיגוד,הנהלתע"ייקבעוכינוסה,ומקוםהכללית,האסיפהשלהיוםסדר)2
–מיפחתשלאזמןפרקבתוךיפורסמוהכינוס,ומקוםזהיוםסדרעלוהודעה

האסיפה.קיוםלפניימים21
באסיפה הכללית השתתפו חברי האיגוד ונציגי הנהלת ההתאחדות.)3

סמכויות האסיפה הכללית:.2
כלאתנאתחיבוהחלטותיההאיגודשלהעיוןהמוסדהינההכלליתהאסיפה)1

חברי האיגוד בלא יוצא מן הכלל.
התקבלהאשרהחלטהכללעכבהזכותשמורהההתאחדותהנהלתלנציגי)2

מטרותעםענייניםניגודמשוםבהישבאשרהאיגודשלהכלליתבאסיפה
ההתאחדות, וזאת עד לדיון והחלטה בהנהלת ההתאחדות.

מיוםימים7בתוךלתוקפןתיכנסנההאיגודשלהכלליתהאסיפההחלטות)3
עלבכתבהאיגודלהנהלתההתאחדותהנהלתהוגיעהכןאםאלאקבלתן,
כאמורהחלטותשלהביצועיעוכבכנ"לבמקרההנ"ל.בהחלטותלדוןרצונה
).2(בס"ק

תהאלהכרעתה,יועבראשרהאיגודשלענייןבכלההתאחדותהנהלתהחלטת)4
סופית ומחייבת.

זכות ההצבעה וסדר יום באסיפה הכללית:.3
להיבחרהזכותאחד.בכלהכלליתבאסיפהלהצביערשאייהאבאיגוד,חברכל)1

האיגוד",למוסדותבחירותב"נוהללאמורבכפיפותתעשההאיגודלמוסדות
בו.1ג'בסעיף

בחירותהיתר,ביןויכלולהאיגודהנהלתע"ייקבעהכלליתבאסיפההיוםסדר)2
להנהלה, בחירת יו"ר האיגוד, נשיא הכבוד ועדת הביקורת.

חוקיות האסיפה וההצבעה בה:.4
ממספרשליששנילפחותבהנוכחיםכשיהיוחוקיתתהאהכלליתהאסיפה)1

(קוורום").להלן:ההתאחדותנציגילרבותבה,להשתתףהזכאיםהחברים
יום,באותואחת,בשעההכלליתהאסיפהתדחהשנקבע,במועדקוורוםבהעדר

ובתום שעה זו תהא האסיפה הכללית חוקית בכל מספר ובכל זהות משתתפים.
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הצבעהזכותבעלישלרגילברובתתקבלנההכלליתהאסיפההחלטות)2
הנוכחים באסיפה.

7.
שתראהבמידהלה,שיראהמועדבכלהאיגודהנהלתעיתקראהכללמןיוצאתהכלליתהאסיפה.1

קיבלההאיגודשהנהלתמקרהבכלאו/וזאת,תדרושההתאחדותשהנהלתמקרהבכלאו/וצורך,
האיגוד.חברימכלללפחות25%ע"יחתומהשהיאהאסיפהלכינוסבכתבדרישה

והודעההאיגודהנהלתע"ייקבעוכינוסה,ומקוםהכלל,מןהיוצאתהכלליתהאסיפהשלהיוםסדר.2
האסיפה.לפנייום21–מיפחתשלאזמןפרקבתוךתפורסםהכינוסבמקוםהיוםסדרעל

מןהיוצאתהכלליתהאסיפהעלאףיחולוהכלליתהאסיפהעלהחלותזהשבתקנוןההוראותכל.3
הכלל.

ורקאךהכללמןהיוצאתהכלליתהאסיפהשלהיוםלסדרתעמודביקורתועדתאו/והנהלהבחירת.4
אם יוחלט על כך בישיבת הנהלה ו / או בכל מקרה שהדבר יידרש לפי הוראות תקנון זה.

8.
א. בחירת הנהלת האיגוד:

נציגי3–ומראש,היושבכוללחברים,7–מתורכבההנהלה)(להלןהאיגודהנהלת)1
ההתאחדות.

ע"יהבחירהאישורעםלתפקידהתיכנסהארגוןשלהכלליתהאסיפהע"יתבחרההנהלה)2
הנהלת ההתאחדות.

כל חבר הנהלה ייבחר אישית ע"י אסיפה כללית.)3
ברחביהצבעהמוקדיבמספרבחירותקיוםלרבותהבחירותואופיההנהלהבחירתסדרי)4

המשפטהיועץידיעלימונואשרנוספיםמשפטניםושניהמשפטהיועץידיעלייקבעוהארץ
ואשר ישמשו גם כוועדת בחירות.

ע"פויבוצעיוקםזה,לתקנוןבסתירהעומדאינושהדברככלהאיגוד,הנהלתבחירתנוהל)5
האמור בנספח נוהל בחירה למוסדות הארגון, כאמור בפרק ו' בו.

ב. סמכויות ותפקידים:
ניהול שוטף של פעולות האיגוד.)1
ייצוג האיגוד כלפי מוסדות חוץ, בתיאום, ככל שיידרש עם הנהלת ההתאחדות.)2
ניהול העניינים הכספיים של האיגוד.)3
הפעלת מזכירות האיגוד.)4
קבלת חברים לאיגוד.)5
בחירת מזכיר, גזבר וכל ממלא תפקיד אחר לפי הצורך, והגדרת סמכויותיהם.)6
והנהלתהכלליתהאסיפהלהחלטותבהתאםהאיגודלניהולאחראייהאהאיגודהנהלתראשיושב)7

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

בהישואשרהאיגוד,בהנהלתהתקבלהאשרהחלטהכללעכבהזכותשמורהההתאחדותהנהלתלנציגי.3
כדי לפגוע בענייניה של ההתאחדות, וזאת עד לדיון הנהלת ההתאחדות.

החלטת הנהלת ההתאחדות בכל עניין של הנהלת האיגוד אשר הועבר לדיון בה תהא סופית ומחייבת..4
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9.
א. בחירת ועדת ביקורת

הכללית.האסיפהע"יאישיתייבחרואשרחברים3–מתורכבהאיגודשלהביקורתועדת)1
כחברייכהנובבחירות,ביותרהרבהקולותמספראתבנפרד,אחדכליקבלואשרהחבריםשלושת)2

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

ב.
סמכויות ותפקידים

פיקוח וביקורת על ניהול העניינים הכספיים של האיגוד.)1
קביעת אופן הזמנת החברים לאסיפות הכללית.)2

10.
למוסדותהבחירותב"נוהלכאמורהאיגוד,שלהכלליתהאסיפהידיעלייבחרהאיגודשלהכבודנשיא

האיגוד", המצורף כנספח לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

תפקידים וסמכויות
לפתוח את האסיפה הכללית הרגילה.)1
לישיבתבלבדבכתבלהזמנהבכפוףמייעצתבדעההאיגודהנהלתבישיבותחלקוליטוללהשתתף)2

ההנהלה על ידי יושב ראש האיגוד.
האיגודהנהלתבקשתפיעלשיידרש,ככלובחו"ל,בארץאחריםמוסדותכלפיהאיגודאתלייצג)3

בכתב בלבד בתיאום עמה.

11.
א. בחירת ועדת המשמעת

ההתאחדות.שלהעליוןהדיןביתנשיאותידיעלאישיתייבחרואשרחברים3תמנההמשמעתועדת)1
חברי ועדת המשמעת חייבים להיות משפטנים שאינם חברי האיגוד.)2

ב. תפקידים וסמכויות
ומהווהזה,לתקנוןהמצורףהמשמעתתקנוןלנספחבכפוףיהיועבודתהונוהלסמכויותיההמשמעת,ועדת

חלק בלתי נפרד הימנו.

12.
האיגוד יפעל בהתאם לתקציב שנתי אשר יוכן על ידי הנהלת האיגוד..1
התקציב טעון אישור הנהלת ההתאחדות..2
שנת התקציב של האיגוד תהא חופפת ומקבילה לשנת התקציב של ההתאחדות..3
מקורות ההכנסה של האיגוד יהיו כדלקמן:.4

מס חבר ששיעורו ייקבע על ידי הנהלת האיגוד.)1
הקצבת הנהלת ההתאחדות.)2
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תרומות ו / או מענקים.)3

כל העניינים הכספיים של האיגוד ינוהלו בתיאום עם גזברות ההתאחדות..5

13.
חבר האיגוד כפוף לתקנוני האיגוד ולתקנוני ההתאחדות..1
כהבעתכמוהוהחבר,מסתשלוםאיההנהלה.ידיעלשייקבעהחברמסאתלשלםחייבהאיגודחבר.2

דעה מצד החבר, כי אין רצונו להיות חבר באיגוד.
יהיההאיגודחברהריהאיגוד",למוסדותבחירות"נוהל(נספח)לתקנון)1(גבסעיףלאמורבכפוף.3

זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, למעט ועדת משמעת.
חבר האיגוד חייב להישמע להוראת הנהלת האיגוד ולפעול בהתאם להוראות תקנון זה..4
שלהמשמעתועדתבפנילדיןיועמדהאיגודהנהלתהוראותאו/וזהתקנוןהורותיפראשרחבר.5

האיגוד ויהא צפוי לעונשים הקבועים בתקנון המשמעת.

14.
המועסקוהמאמןהאגודהביןביחסיםעליהם,חלותתקציביםלבקרתהתקנוןהוראותאשרמאמיניםלמעט

אחרתוהמואמןהאגודהסיכמואםאלאזהלתקנוןהנספחבהסכםהמופיעותהכלליותההוראותיחולובה,
בכתב ובמסמך החתום כדין ע"י הצדדים.

15.

שינויים בתקנון זה יתקבלו ע"י הנהלת איגוד המאמנים..1
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נוהל בחירות למוסדות איגוד
מאמני הכדורגל בישראל

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

"האיגוד").
מוסדות האיגוד הנבחרים כדלקמן:.2

נשיא הכבוד של האיגוד..1
יו"ר האיגוד..2
הנהלת האיגוד..3
ועדת הביקורת של האיגוד..4

ב.
הבחירותכוועדתישמשווביחדנוספיםמשפטיםשניימנההמאמניםלאיגודהמשפטהיועץ.1

אשר תמנה שלושה חברים משפטנים.
ועדת הבחירות תכהן גם כוועדת קלפי, אם תתקיימנה בחירות חשאיות.

תפקידי ועדת הבחירות:.2
איגודבמשרדיתוצגהרשימהולהיבחר.לבחורהזכותבעלירשימתפרסום.1

הכללית.האסיפהלפנייום21לפחותהמאמנים,
ואישורהאיגוד,שלהשוניםלמוסדותהחבריםשלמועמדותהגשתטפסיקבלת.2

רשמת המועמדים.
פרסום רשימת המועמדים לתפקידים השונים במוסדות האיגוד..3
פיקוח על ניהול הבחירות ביום הבחירות..4

ג.
ובלבדהאיגוד,למוסדותלהיבחרמועמדותלהציגזכאיע"ת,חברלהוציאבאיגודחברכל.1

והואהמועמדותהגשתממועדברציפותשנים)5(חמשמזהכמאמןבפועלמשמששהוא
בישראללכדורגלההתאחדותשלהתחרותיותבמסגרות(רשום)פעילכמאמןבפועלמשמש

בבחירות,ליוםשקדמושנים7ב-שנים3במשךכדורגלאימוןהדרכתבתחוםעוסקו/או
אשרע"תחברלהוציאחברכלמועמדותלהגישרשאיםהכבודונשיאהאיגודיו"רלתפקיד

המועמדות.הגשתממועדברציפותשנים5במשךהמאמניםבאיגודחבר

יאוחרלאהבחירות,לועדתמוגשתלהיותחייבתהאיגוד,ממוסדותבמוסדלתפקידמועמדות.2
זכותבעלי20שלרשימהלבקשתולצרףחייבמועמדהבחירות.מועדלפנייום30מ-

הצבעה, לפחות, התומכים במועמדותו.

ד.
האסיפה הכללית של האיגוד תיבחר בנשיא הכבוד של האיגוד בהצבעה גלויה..1
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באסיפההנוכחיםהחבריםמכללמחציתשלדרישהלפיאואחד,ממועמדיותריהיהאם.2
הכללית, ייבחר נשיא הכבוד בהצבעה חשאית.

ה.
האסיפה הכללית של האיגוד תבחר יושב ראש ההנהלה, בהצבעה גלויה..1
באסיפההנוכחיםהחבריםמכללמחציתשלדרישהלפיאואחר,ממועמדיותריהיהאם.2

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

6.
הנהלתומנציגיראש,היושבכוללחברים,שבעהתורכבההנהלה)(להלןהאיגודהנהלת.1

ההתאחדות לכדורגל בישראל.

בנפרדאחדכלשיקבלוהחבריםושמונתהכללית,האסיפהעל-ידיאישיתייבחרוהנהלהחברי.2
את מספר הקולות הרב ביותר בבחירות, יכהנו כחברי הנהלת האיגוד.

לאהנהלה,כחברילכהןהמועמדיםמספרכןאםאלאחשאית,בהצבעהייבחרוההנהלהחברי.3
יעלה על שמונה חברים.

7.
ועדת הביקורת של האיגוד תמנה שלושה חברים, אשר ייבחרו אישית על ידי האסיפה הכללית..1
חברימכללשליששלדרישהתבואכןאםאלאגלויה,בהצבעהייבחרוהביקורתועדתחברי.2

האסיפה הכללית לבחירה חשאית של ועדת הביקורת.
8.

לאהבחירות,ועדתבפנייובאהבחירה,זכותבעלימרשימתהיעדרותועלחברשלערעור.1
יאוחר משבעה ימים לפני יום הבחירות.

יובאוהאיגוד,במוסדותלתפקידמועמדותפסילתבדברהבחירותועדתהחלטתעלערעורים.2
עלההודעהמיוםשעות24מ-יאוחרולאלכדורגל,ההתאחדותשלהעליוןהדיןביתבפני

הפסילה.
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