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 מפקח מינהל הספורט                                                                                                           מינהל הספורט

  בית ספרתנאים להכרה ב

 אמניםלהכשרת מ
 4102ינואר מעודכן ל: 

 
 לחוק הספורט,  0בהגדרה "תעודת הסמכה" המופיעה בסעיף  3-ו 0 אות לפי פסק

 0811 –התשמ"ח 
 

 כללי  .א
 

)להלן  0811 –לחוק הספורט, התשמ"ח  0בהגדרת "תעודת הסמכה" אשר בסעיף  0פסקה  .1
לעיסוק כמאמן או כמדריך ספורט יכולה  חוק הספורט( קובעת כי תעודת הסמכה –

 הכרה(.  –התרבות והספורט לעניין זה )להלן  תבו שר הידי בית ספר שהכיר-להינתן על

לחוק הספורט קובעת כי תעודת הסמכה  0בהגדרת "תעודת הסמכה" אשר בסעיף  3פסקה  .2
ה לחינוך מוסד מוכר המכשיר עובדי הוראלעיסוק כמאמן או מדריך יכולה להינתן גם  ע"י 

שהתעודה ניתנה )ו גופני, ובלבד שהשר או מי שהשר הסמיכו לכך הכיר במוסד לעניין זה
לבוגר המוסד בתנאים שקבע השר. הכול בשים לב , בין השאר, לתוכנית הלימודים של 

 (. עובדי הוראה כאמור ולהתמחויות המתקיימות בו המוסד להכשרת 

, את הטפסים אמניםלהכשרת מבבית ספר התנאים להכרה להבהיר מהם  :תנאיםמטרת ה .3
קבלת , להבהיר את הנוהל להגשת הבקשהכן והמסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה ו

 .ונהלים נוספים בעניין ההכרה

  ;קורס ולכל ענף ספורט בנפרדשל כל סוג בית הספר לההכרה תינתן ל .4

 לכך בלבד. ובמתקן שיאושר יש להגיש בקשה נפרדת לכל סוג קורס ולכל ענף ספורט .5

בית הספר יקיים קורסי מאמנים בדרגות שונות כפי שייקבע על ידי מינהל הספורט,  .6
שיקיים התייעצות עם האיגוד או ההתאחדות הרלוונטיים )מאמן מתחיל, מאמן, מאמן 

 בכיר, מאמן מומחה(.

נו חלק בלתי נפרד בנושא הכרה בקורסים להכשרת מאמנים בספורט המדריך  ה .7
 כתוב במדריך כדי  לגרוע מהדרישות בתנאים אלא להוסיף בלבד.מהתנאים, אין ב

 

 ב. תנאי סף:
 

 ההכרה תינתן בתנאי שהקורס מתקיים בבית ספר אשר עמד בכל התנאים הבאים: 

עמותה או  0888 -חברה שהתאגדה בישראל לפי חוק החברות, התשנ"ט הוא  בית הספר .1
היא הכשרת מדריכים  הטרותי, שאחת ממ0811-התש"ם  -שהתאגדה לפי חוק העמותות 

 ומאמנים בתחום הספורט וצירף לבקשתו העתק תעודת ההתאגדות.

הוא בעל יכולת כספית וכלכלית לקיום בית ספר ברמה מקצועית נאותה; בית הספר  .2
ת התקציב אשר קדמה להגשת שנ לשכספיים מבוקרים  לבקשה למתן הכרה יצורפו דוחות

 .הבקשה
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להכשרת מדריכים, והכשיר  כבית ספרמינהל הספורט הוא בעל הכרה מ בית הספר .3
השנים  01לפחות מתוך  מדריכים בענף הספורט המבוקש במהלך חמש השנים

  .קורסים 5-ולא פחות מ האחרונות 

היה בית חוק; כאישור ניהול ספרים   רשום כדין ברשות המסים והוא בעל בית הספר .4
 אישור ניהול תקין.תצורף לבקשה  –עמותה הספר 

 

בנושא ו/או את נהלי המוסדות להשכלה גבוהה  משרד החינוךהלי מקיים את נבית הספר  .5
אישור של לבקשת ההכרה יצורף  כפי נקבעו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך. בטיחות ואבטחה

, או אישור מהנדס בטיחות והסכם התקשרות עם חברת אבטחה הרשות המקומיתקב"ט 
 .יתקיימו הקורסים לאותם מתקנים )לשיעורים העיוניים ולשיעורים המעשיים( בהם

יצורף מכתב הצהרה/התחייבות של מנהל  011במידה ומס' החניכים במתקן אינו עולה על 
המוסד/התאגיד על התחייבותו לפעול על פי נהלי משרד החינוך בנושא בטיחות ואבטחה 

 כפי שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

, הוא במקום הנגיש לרכב ספרה, לרבות כל מתקן המשמש את בית בית הספרמיקומו של  .6
  פינוי במקרה הצורך

 עסק כדין לפי חוק רישוי ןרישיו לבית הספרעבור המתקנים המשמשים לצורך הקורס, יש  .7
מעסיק כוח אדם מקצועי  בית הספראו שהוא פטור ממנו מכוח   0891 –עסקים, התשכ"ח 

 ומדעי בכישורים ובהיקף העונים על הדרישות 
  בנספח א'

 בעל תואר שלישי באחד מתחומי החינוך ו/או הספורט, בעל רקע פר יהיה בית הסמנהל  .8
שנים לפחות בארגון  3שנים וניסיון מוכח של  7של לפחות   ינוך/הספורטהחבתחום 
 והינו חבר הנהלה בתאגיד המגיש הבקשה.  ומינהל

בכל עת במקום הפעילות יהיה במקום מגיש עזרה ראשונה מוסמך, ציוד בסיסי לעזרה  .9
 שונה; רא

הנדרשים  ציוד ספורט וציוד אחר כיתות לימוד,, מתקני ספורט בית הספרעומדים לרשות  .11
  .בנספח ב' לצורך העברת הקורס המבוקש, העונים על הדרישות

ספר, אופן הגשת הגדיר את נוהלי פעילותו של בית המתקנון בית ספרי לבית הספר  .11
של תלמידים לקבל תעודת הסמכה  מועמדות וקבלה ללימודים,תהליך הלימודים, זכאותם

 .. תקנון יועבר למנהל הספורטוכיו"ב

 בית הספר מקיים מבחני קבלה/כניסה )עיוניים ומעשיים( לכל מועמד לקורס. .12
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 ת הלימודים:ו. תכניג
 
תוכניות הלימודים )עיוניות ומעשיות( של כל קורס יהיו כפי שמופיעים באתר מינהל  .0

 תיחת הקורס(, הספורט, נכון למועד פ

שיקבע מינהל הספורט יושלם בתוך תקופה שלא תוכנית הלימודים משך הקורס על פי  .4
 תעלה על שנתיים ימים מיום פתיחת הקורס.

 על בית הספר להבטיח את ההשתתפות של התלמידים בלימודים. .3
, ובתוך כך יעבור את המבחנים ועל בית הספר לוודא שהתלמיד יעמוד בכל התחייבויותי .2

וניים והמעשיים ובידו תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף שניתנה במסגרת מאושרת העי
על ידי משרד החינוך , כתנאי לזכאותו לתעודת הסמכה; ציון המעבר במבחן המעשי לא 

  .96 -יפחת מ
תעודת בוגר קורס מאמנים תינתן לחניך שיש בידו גם תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף  .6

 על ידי משרד החינוך.שניתנה במסגרת מאושרת 
 

 55מספר התלמידים המרבי בשיעורים המעשיים בענפים הקבוצתיים לא יעלה על  .6
תלמידים לכל מאמן  51 תלמידים לכל מאמן בקורס  ובענפים האישיים לא יעלה על

 ובתנאי שתישמר בטיחותם של החניכים בקורס. בקורס
 על אף האמור,

חניכים/תלמידים לכל  7ערבי,לימוד( יהיו עד בקורסים בענף רכיבה על סוסים )אנגלי, מ
. מוסדות שירצו להחיל  0.5.5105מאמן . תוקף הנחייה זו לכל הקורסים שיחלו מתאריך 

 הנחייה זו קודם למועד שנקבע יהיו רשאים לעשות זאת.
סעיף זה הינו סעיף כללי ובנוסף על האמור בו, חובה להתעדכן גם בתכנית הרלוונטית 

וזאת על אתר מנהל הספורט, )הכשרת מדריכים ומאמנים(ניתן למצוא בלכל ענף אותן 
 מנת לקבל את מלוא המידע הרלוונטי לענף ספציפי.

 
החל משנה"ל תשע"ב ניתן להכיר בלימודים קודמים לחניך שהוכיח שסיים בהצלחה  .7

את הקורסים  במקצוע הרלוונטי במסלול ההכשרה למדריך או מאמן בענף מוכר )על פי 
פורט( או בלימודיו בקורסים שנלמדו באותם מקצועות במוסד מוכר על ידי חוק הס

שנים באותו מוסד או כל מוסד מוכר אחר . המוסד  6המל"ג ובלבד שנלמדו עד לפני 
אוטונומי לקבוע טווח זמן קצר יותר או לא להכיר כלל בלימודים קודמים ובתנאי שפרסם 

ביא זאת לידיעת התלמידים בטרם החלו זאת בתקנון המוסד או בכל מסמך רשמי אחר וה
 לימודיהם.

לא יורשה מוסד להעניק תעודת הסמכה למשלימים חובות לימודיים ואשר הגיעו ממוסד  .8
 אחר אלא אם ילמדו את כל התוכנית בתחום הרלוונטי במוסד.  
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 . התלמידים: ד
 
 בלבד:בית הספר יקבל ללימודים מועמדים העונים על התנאים הבאים  . 0

 0828-וק לימוד חובה, תש"טהמועמד סיים לימודיו על פי ח .א
פורט )חיוב בתעודת הסמכה(, סבהתאם לתקנות ה המועמד הינו בעל תעודת מדריך .ב

בענף הנלמד )או בענף שייקבע בתוכנית תקנות ההסמכה(  -) להלן 0997-תשנ"ז
ענף ב ובעל ניסיון של לפחות שנתיים באימון במסגרות תחרותיותההכשרה( 
 )איגוד/אגודה(.הרלוונטי 

על המועמד לעמוד  בהצלחה בבחינות מיון עיוניות ומעשיות שלא יפחתו ברמתן  .ג
 . מינהל הספורט ככל שנקבעו כאלה על ידי  מדרישות הסף

 לדרישותלאחר קיום בירור רפואי המתאים  ,בעל אישור רפואי, המאשרהמועמד  .ד
 .בקורס מלהשתתףע ממנו אינו מונהמועמד הקורס, כי מצבו הרפואי של 

 
)ד( לעיל, רשאי בית הספר לקבל גם מועמד לקורס מאמנים -)ג( ו 0על אף האמור בסעיפים  .  4

 :במצטבר הקריטריונים הבאים על   השעונמי 
 

  -א. לקורסי מאמנים בענפי הכדור

 לפחות 41גיל  -
 6-)במשחקים בינלאומיים  41-מי ששיחק בנבחרות ישראל לבוגרים למעלה מ -

שנים לפחות בליגת העל )הליגה הבכירה(  01שנים לפחות( או מי ששיחק במשך 
 באישור בכתב מהתאחדות/איגוד הספורט הרשמי בישראל על עמידתו בתנאי זה.,
 

  -ב. לקורסי מאמנים בענפים אישיים

 לפחות 41גיל  -
פחות שנים ל 2במשך  לבוגריםמי שייצג את ישראל באליפות אירופה ו/או עולם  -

תחרויות בינלאומיות( או מי שהשתתף במשחקים  2בלפחות  )והשתתף
באישור בכתב  מההתאחדות/איגוד הספורט הרשמי האולימפיים פעם אחת לפחות,
 בישראל על עמידתו בתנאי זה.

 
 ההקלות שתינתנה לספורטאים המצטיינים/הבכירים שעומדים בתנאים א' או ב'              

 שלעיל יהיו:                      

 פטור מהדרישה לתעודת מדריך 0.0.0

ללמוד את כל הנושאים העיוניים/ המדעיים ולעמוד בהצלחה  -בחלק העיוני 0.0.4
 במבחנים.

מתוכנית  %31עד  -ור את הספורטאים הנ"ל בטניתן לפ -בחלק המעשי 0.0.3
ההכשרה המעשית על פי החלטת המוסד המכשיר. המוסד המכשיר מתבקש 

ל פי הכללים הנ"ל במידה והחליט להקל עם להקפיד היטב ולנהוג ע
 הספורטאים המצטיינים/הבכירים של ישראל. 

 
 
 
 

על פי החלטת  שונה
וועדת הדרכה עליונה 

 מתאריך
8128121.81   
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 מתן ההכרה: הגשת בקשה ו .ה
 

לכל )כמפורט במדריך( , את בקשתו המבקש הכרה להכשרת מאמנים .יגיש  בית ספר .0
, לרבות אליה את כל המסמכים הדרושיםויצרף סוג קורס ולכל ענף ספורט בנפרד 

ים: תעודת תאגיד, תקנון התאגיד, אישור ניהול ספרים ,תעודת רישום המסמכים הבא
במע"מ, דו"ח כספי מבוקר אחרון, אישור רואה חשבון על איתנות כלכלית של 
התאגיד,אישורים ומסמכים של כוח אדם מקצועי כנדרש בתבחינים,תוכנית לימודים 

ת המקומית או מאושרת, רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים אישור קב"ט הרשו
אישור מהנדס בטיחות והסכם התקשרות עם חברת אבטחה, תקנון בית הספר, וכל 

 שאר המסמכים והאישורים הנדרשים בתנאים ובבקשה .

, לבית הספריאפשר לנציגי מינהל הספורט להגיע בכל עת המבקש הכרה  בית הספר  .4
 אליו. יציג בפניהם כל מסמך שיידרש ויענה על כל שאלה ודרישה המופנית

ההכרה בבית הספר תינתן רק לגבי מתקן שאושר לכך ונמצא בתחום הקמפוס של  .3
בית הספר, פרט למתקנים חריגים שיאושרו על ידי מינהל הספורט )כגון: שייט, 

 החלקה על הקרח, סקי שלג וכד'(. 

 ומסור המלצותייבמינהל הספורט אשר ההכרה  ממונהידי -בקשה להכרה תיבחן על .2
 ;ופירוט נימוקי המלצותילשר .בצירוף 

את החלטתו בנושא ההכרה לאחר קבלת  ןה או מי שהשרה הסמיכה לכך ייתהשר .6
 .ההכרה ממונההמלצות 

 הכרה רשאי להמליץ על: ממונה  .9

 מתן הכרה לבית ספר ועל תנאי ההכרה;א.       

 לא לתת הכרה לבית ספר;ב.        

להעניק לבית ספר הכרה מותנית במילוי תנאים שתקבע הוועדה לפי שיקול  .ג
קבע הוועדה ובלבד שהוועדה סברה כי אין במתן ההכרה שת דעתה ועד למועד

 בבית ספר או ברמת הלימודים; כדי לפגוע בבטיחות התלמידים

 להאריך הכרה שניתנה. ד.        

 בלבד.שנתיים ההכרה תינתן  לתקופה של  .7

 נה ניתנת להעברה.הכרה אי .1

בית ספר שקיבל הכרה ינהל את הרישום של התלמידים במוסד ויהיה אחראי על  .8
 העסקתם הישירה של הרכזים,  המרצים והמאמנים המקצועיים. 

לבטל הכרה או לתקנה לאחר שנתן  תרשאיאו מי שהשרה הסמיכה לכך  ההשר .01
אינו עומד בתנאים  בית הספרלטעון את טענותיו אם התברר כי  לבית הספרהזדמנות 

 . אלו או שפסק לעמוד בתנאים

והמסמכים מתחייב להעמיד מעת לעת וככל שיידרש, את כל המידע  בית הספר .00
התרבות והספורט באמצעות מינהל  משרדלצורך מתן ההכרה ופיקוח  יםהנדרש

הספורט , על קיום תנאי ההכרה והתנאים לביצוע פעילותו לרבות כפי שישתנו מעת 
 ר את כניסתם של המפקחים לבצע משימתם.לעת, ויתי
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 כוח אדם מקצועי ומדעי –נספח א' 
 (1לסעיף ב)

 כללי: .א
 

את הקורס ילווה רכז, העונה על הדרישות המפורטות בסעיף ב', צוות מקצועי העונה על  .0
  הדרישות המפורטות בסעיף ג' וצוות מדעי העונה על הדרישות המפורטות בסעיף ד'.

 , תעודות על השכלה, תעודות מאמן)כולל מס' ת.ז( לבקשתו  קורות חיים יצרףבית הספר  .4
 ושאר המסמכים הנדרשים .

מינהל הספורט רשאי לראיין את הרכז, המדריכים המקצועיים, והצוות המדעי ולדרוש  .3
 מהם מסמכים ומידע נוסף, לפי שיקול דעתו. 

 

 ב.   רכז הקורס:   

 ת:רכז הקורס יענה  על כל הדרישות הבאו .1

מבית ספר מוכר להשכלה גבוהה או במכללה  בעל תואר ראשון לפחות .א
 .0861 –אקדמית, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 

מוכח של שלוש שנים לפחות בארגון ומינהל, לרבות ארגון וקיום  ןניסיובעל  .ב
 השתלמויות, כנסים, ימי עיון וכיוצ"ב.

ומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה ח .ג
 . לשמש כרכז קורס

 . על אף האמור לעיל מי שאושר בעבר ,בכתב, על ידי מינהל הספורט ושימש כרכז בקורסים 4
שנים לפחות במוסד שהוכר על ידי שרת התרבות והספורט  6להכשרת מאמנים במשך     

 ,יזכה 
 יף זה.להכרה באם יצורפו המסמכים המוכיחים עמידתו בסע    

 .  תפקיד רכז הקורס:3

 הרכז יהיה נוכח במקום ובכל מועד שבו מתקיים הקורס. .א

הרכז יהיה אחראי לקיום תכנית הלימודים ולזמינות החדרים, המתקנים  .ב
 והציוד הנדרשים לצורך הלימודים. 

 

 מקצועיים בקורס:  מאמנים ג. 

 ת: המדריכים המקצועיים והמאמנים בקורס יעמדו בכל הדרישות הבאו

בעל תואר ראשון לפחות מבית ספר מוכר להשכלה גבוהה או מכללה מוכרת לפי חוק  .1
 .0861 –המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 

או בענף  בענף הספורט הנלמד בהתאם לתקנות ההסמכה סמךבעל תעודת מאמן מו .2
 .ת ההכשרהושיקבע מנהל הספורט ומופיע בתוכני

שנות אימון מוכחות בענף הספורט  5ות וותק של לפח - בענפי הספורט הקבוצתיים .3
נבחרות שבהן נמנה על צוות מאמני , )בו הוסמך המועמד כמאמן(  הנלמד בקורס
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בליגה הבכירה בענף )ובכדורסל ובכדורגל שימש כמאמן  שבהן או לאומיות רשמיות 
 בשתי  הליגות הבכירות(;

 
   

 וא לאומיות רשמיותות בנבחרמוכחות שנות אימון  5בעל  -  בענפי הספורט האישיים
 שהשתתף באליפות אירופה/עולם ליחידים או לאומות. ליווי ספורטאי

 
 3וותק באימון של  -( בענף רכיבה על סוסים )בסגנון אולימפי )אנגלי(/ ובסגנון מערבי

שנים לפחות בתחרויות בינלאומיות מוכרות או ליווי ספורטאי שהשתתף באליפות 
ומות באישורה של ההתאחדות הלאומית לספורט אירופה/עולם ליחידים או לא

ועד  5105בינואר  05 -שנים מיום פרסומה ,החל מ 3-הרכיבה". תוקף הנחייה זו הינה ל
וזאת מתוך הנחה שעד המועד הנ"ל יהיו מאמנים שיעמדו בתנאי  5105בינואר   00-ל

 התבחינים המקוריים.

ו לפתיחת הקורס, כמאמן השנים שקדמ 01של חמש שנים לפחות מתוך  ןניסיובעל  .4
 בענף הספורט הנלמד בקורס. 

הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי לשמש  .5
 . כמדריך מקצועי או מאמן בקורס

 41השתתף בכנסים או בהשתלמויות מקצועיות בתחום הספורט בהיקף של לפחות  .6
 שעות בשנתיים האחרונות.

אושר בעבר ,בכתב, על ידי מינהל הספורט ושימש על אף האמור לעיל מי ש .7
 6כמדריך/מאמן מקצועי  בקורסים להכשרת מאמנים באותו תחום/ענף ספורט, במשך 

שנים לפחות ,במוסד שהוכר על ידי שרת התרבות והספורט ,יזכה להכרה באם יצורפו 
 המסמכים המוכיחים עמידתו בסעיף זה

 : 0נדרש לעמוד בדרישה שבסעיף מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים, אינו  .8

אימן קבוצת בוגרים בליגות הבכירות באותו ענף  -  יםבענפי הספורט הקבוצתי .א
שנים לפחות,  01במשך  (בשתי הליגות הראשונות בכדורסל ובכדורגל)ספורט 

 תעודת מאמן מוסמך;  והוא בעל

באותו ענף  אימן ספורטאים בנבחרות לאומיות, -בענפי הספורט האישיים  .ב
שנים לפחות  01ספורט וליווה אותם באליפות עולם או אליפות אירופה, במשך  

 והוא בעל תעודת מאמן מוסמך.

בענף רכיבה על סוסים, מי שליווה ספורטאים בתחרויות בינלאומיות ברמת  .ג
אליפות אירופה/עולם מוכרות, לפחות שנה אחת בענף רכיבה אולימפית 

נדרש לעמוד בדרישות תעודת תואר  אינו ,הרכיבה מערבית )אנגלית(/ובענף
 05שנים מיום פרסומה ) 3-לעיל" .תוקף הנחייה זו הינו ל 0אקדמי שבסעיף 

וזאת מתוך הנחה שעד המועד הנ"ל  5105בינואר  05-( ויפוג ב5105בינואר 
 יהיו מאמנים שיעמדו בתנאי התבחינים המקוריים.
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)שאינם עומדים בתנאי מומחים מרצים מאמנים/מוסד רשאי להזמין/לשתף  .9
מאמנים במסגרת תכנית הלימודים  קורס להכשרתבאורחים כהתבחינים( 

מסך השעות בתוכנית הקורס  %05בשיעור שלא יעלה על הענפית/המעשית 
שעות ,רשאי  151הענפית/המעשית )אם לדוגמא כוללת התוכנית הענפית/מעשית 

 שעות(. 31המוסד להזמין מאמן/מרצה אורח בשיעור כולל של עד 
מאמן/מרצה אורח יהיה מי שהוא בעל רקע בענף שצבר ידע וניסיון משמעותי בתחום 

 הנלמד.
למען הסר ספק יובהר כי  אין המדובר לעיל מתייחס לתוכנית הלימודים 

לימודים ההעיונית/מדעית בתחומי האנטומיה, פיזיולוגיה, תורת האימון וכד' )תכנית 
 שעות(.   055בת 

 

 

 : ד. צוות מדעי

 הצוות המדעי של הקורס יעמוד  בכל הדרישות הבאות: 

 כמפורט להלן:  ןוניסיו השכלהבעל  .1

 בעל תואר שני  לפחות  בתחום המדעי הנלמד.  .א

בעל תעודה אקדמי יהיה מרצה בנושאים שאינם נלמדים במסגרת לתואר  .ב
 ה העליונה.דרכידי מינהל הספורט לפי המלצת וועדת ה-שהוכרה על

קורס אנטומיה בהיקף בבית ספר אקדמי מי שלמד  –טומיה מרצה בתחום האנ .ג
פיזיותרפיה מבית רפואה ו/או שעות לפחות או בעל תעודת בוגר לימודי  401של 

 ספר מוכר להשכלה גבוהה.

של שלוש  ןוניסיובעל תואר שני בפסיכולוגיה  –מרצה בתחום הפסיכולוגיה  .ד
 . בספורט בתחום לפחות שנים

חייב להיות בעל תואר ראשון לפחות  –ן וההדרכה מרצה בתחום תורת האימו .ה
 6סיון של יבעל  תעודת מאמן מוסמך  עם נ בתחום תורת האימון וההדרכה או 

באימון נבחרות ישראל או מי שעבר קורס להוראת תורת האימון שנים לפחות 
 שהוכר על ידי מינהל הספורט.

 עסק בפועל בשלושת השנים האחרונות כמרצה בתחום המבוקש. .2

על אף האמור לעיל מי שאושר בעבר ,בכתב, על ידי מינהל הספורט ושימש כמרצה  .3
שנים לפחות ,במוסד שהוכר  6בקורסים להכשרת מאמנים באותו תחום לימודי, במשך 

על ידי שרת התרבות והספורט ,יזכה להכרה באם יצורפו המסמכים המוכיחים עמידתו 
 בסעיף זה

חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי לשמש  הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה .4
  כמרצה.

בתוכניות  ועדת ההדרכה העליונה רשאית לקבוע דרישות נוספות, מחמירות או מקלות .5
, אם סברה כי תוכן הקורס או ענף הספורט הנלמד בקורס מצריכים את הלימודים

 השינוי בדרישות. 
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 מתקני ספורט וכיתות לימוד -נספח ב'
  (00ב) לסעיף

 המתקן:א. 

מתקני ספורט וכיתות בקמפוס של בית הספר המבקש הכרה בו יהיו הקורס יתקיים . 0
העומדים בתקנים של מינהל הספורט; אם לא קיימים תקנים לקורס המבוקש לימוד 
, פרט למתקנים בתקנים בינלאומיים מקובלים, בהתאם לענף הספורט הנלמד –כאלה 

פורט )כגון: שייט, החלקה על הקרח, סקי שלג ייחודיים אשר יאושרו על ידי מינהל הס
 .וכד'(

לקורס יהיה מתקן קבוע לכל משך הקורס והלימודים יתקיימו בו, למעט מתקנים . 4
 נדירים הנדרשים לאותו ענף ספורט.

יהיו  מלתחות וכד', םוחדרי שירותי כיתות הלימודהמתקנים לשיעורים המעשיים, . 3
ידי מהנדס בטיחות שרשום בפנקס המהנדסים ראויות ומאושרות )בטיחותית( על 

 והאדריכלים  )יש להמציא האישורים(. 

 ב. הציוד הנדרש:

יהיה ציוד מתאים, הנדרש לצורך הקורס, בכמות מתאימה למספר  לבית הספר
  –התלמידים, לרבות 

 וכו'(; הטלוויזיעזרים אור קוליים )מטול, וידיאו,  .1

או  ים לענף הספורט הנלמד ולתחומי העזרספריה, אשר תכיל ספרים עדכניים הקשור .2
 גישה למאגרי מידע בתחום;

 מערכת ממוחשבת לצורך קבלת תלמידים ומעקב אחרי הישגיהם. .3

 ג. הגשת הבקשה:

 יצרף לבקשתו את רשימת הציוד ופרטי המתקנים העומדים לרשותו.בית הספר 

 


